هفت دلیل بر رضورت وبالگ برای کسب و کارهای آنالین
در ایــن مقالــه مــن بــه دنبــال صحبــت دربــاره کســب و کارهــای کوچــک ولــی موفقــی هســتم کــه توانســتهاند بــا
اســتفاده هوشــمندانه و حرفـهای از فضــای آنالیــن ،بیزینــس خــود را ترویــج کننــد و حتــی بــه برندســازی روی آورند.
ایــن کســب و کارهــا قراردادهــای بیشــری میبندند ،مشــریان بیشــری به دســت میآورنــد ،از طریق وبسایتشــان
بــر تعــداد مشــریان خود میافزایند و  ...محتواهای بیشــری برای وبســایت خــود تولید میکنند.
تفــاوت آنهــا بــا خیــل عظیــم کســب و کارهــای ناموفــق آنالیــن چیســت؟ یکــی از پاسـخهای احتاملــی ایــن اســت:
موفقهــا وبالگ دارند!
بــه احتــال زیــاد آنهــا یــک وبــاگ جمــع و جور ولــی مفید برای وبســایت خــود دارند که پاتوق مشــریان آنهاســت،
و از هــان طریــق در حــال برندســازی و جلب مشــریهای جدید هســتند.
احتــاالً شــا هــم در مــورد بازاریابی محتوا مطالب فراوانی خوانده و شــنیدهاید و حتامً به اهمیــت ایجاد محتواهای
ارزشــمند بـرای وبســایتتان واقــف هســتید ،ولــی اگــر از بــی رونقــی ســایتتان در اینرتنــت شــکوه داریــد ،شــاید
گام اول را درســت برنداشــتهاید؛ یعنــی یــا ســایت رشکــت تــان وبــاگ نــدارد و یــا وبــاگ آن بســیار بیفروغ و خســته
حال اســت!

به این آمارها نگاهی بیاندازید:

بازاریابهایــی کــه از وبــاگ اســتفاده میکننــد 67 ،درصــد بیــش از دیگـران میتواننــد مشــریان کلیــدی ( )Leadبه
دست آورند.
 81درصد کاربران آمریکایی به وبالگها اعتامد داشته ،توصیهها و اطالعات مندرج در وبالگ ها را میپذیرند.
در رشکتهایی که وبالگ دارند ،لینکهای ورودی به سایت ( )inbound linksتا  97درصد بیشرت است.
 61درصد کاربران آمریکایی با توجه به توصیههای یک وبالگ ،دست به خرید زدهاند.
 60درصــد کاربـران وقتــی محتواهــای سفارشــی یــک رشکــت را بر ســایتش مطالعه میکننــد ،دید مثبتی نســبت به آن
کمپانــی پیدا میکنند.
خوب اکنون کمی از آمار فاصله بگیریم.
شــاید شــا  -بــه عنــوان یــک وبمســر یــا مدیر یــک کســب و کار  -نتوانید بودجــه کالنی بــه بازاریابــی رشکت خود
اختصــاص دهید.
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در ایــن صــورت شــا بایــد از دیگر ابزارهــا و راهکارهای موجود برای بهرهگیری از این فضا اســتفاده کنید و البته یکی
از بهرتین راهها وبالگنویسی است.
بــا وجــود مزایــای فـراوان وبــاگ رشکتــی ،بســیاری از مدیـران نســبت به ایــن موضــوع در غفلتاند و ناخواســته خود
را از آن محروم میسازند.
شام این اشتباه را تکرار نکنید که از قدیم و ندیم گفتهاند آزموده را آزمودن خطاست.
در ایــن مقالــه مــا قصــد داریــم پاسـخهای روشــنی بــه ایــن ســوال بدهیــم کــه :چـرا کســب و کار کوچــک شــا بایــد
یک وبالگ داشته باشد؟
و اما پاسخها:

 .1تحقیقات بازار

شــا بــا داشــن وبالگــی کــه میزبــان مقــاالت متعــدد اســت ،بهــر و حرفهایتــر میتوانیــد بــا خواســت مخاطبــان خود
آشــنا شــوید؛ بهــر میتوانیــد بفهمید که مردم چــه چیزهایی را بیشــر خواندهاند ،و بر کدام مقــاالت کلیک کردهاند و
غیــر ه .
همین موضوع ،حدود عالقه کاربران را به شام نشان میدهد و این چیز بسیار باارزشی است.
وقتــی شــا بدانیــد کــه کــدام نــوع محتوا بیشــرین اثربخشــی را دارد ،بــر تولید هامن نــوع محتوا متمرکز میشــوید و
همیــن ،بـرای جلــب نگاه طیفی از کاربران ســایت کافی اســت.

 .2سئو

واضح است که داشنت یک وبسایت عالی وقتی که کسی آن را نتواند بیابد ،هیچ دردی را درمان منیکند.
یکــی از بزرگرتیــن مزایــای ترافیک بیشــر یک ســایت این اســت که وقتی کاربـران در جســتجوگرهای اینرتنتی به دنبال
چیــز خاصــی میگردنــد ،میتواننــد آن ســایت را زودتــر و راحتتــر بیابند.
به هر حال این هامن نقطهای است که وبالگ کسب و کارهای کوچک به خوبی میتواند خودمنایی کند.
انتشــار مــداوم محتواهــای باکیفیــت ،شــا را محبــوب جســتجوگرهای اینرتنتــی میکنــد و شــا آرام آرام صدرنشــین
صفحه پاسـخهای جستجوی کاربران خواهید شد.
اصوالً موتورهای جســتجو عاشــق محتواهای منحرص به فرد ،باارزش و کاربردی هســتند و این هامن ســئو است تقریباً،
کــه البتــه منیتــوان نادیــده گرفتــش ،و مگــر میشــود حرف از ســایت و رسچ زد ولی نســبت به ســئو بیاعتنــا بود؟!
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 .3اطالعرسانی در مورد اختالالت احتاملی

اگــر قـرار باشــد یــک بینظمــی خاصــی در ســایت یــا کســب و کار شــا رخ دهــد مثـاً بخواهیــد رسویــس خاصــی را
بــه مــدت دو ســه روز تعطیــل کنیــد یــا مــواردی از ایــن دســت ،میتوانیــد از طریــق وبالگتــان اطالعرســانی کنیــد
تا مشرتیان بالتکلیف منانند.
داشــن یک محل مشــخص برای ارســال اطالعیهها بســیار مهم است زیرا مردم همیشــه ایمیلهای خود را منیخوانند و
ضمنـاً خطــر رفــن ایمیــل به بخش اســپم ،ایمیلهای مهم ارســالی شــا را تهدید میکند.

 .4کارکرد تبلیغاتی

وبــاگ یــک کســب و کار کوچــک کارکــرد جالــب دیگری هــم دارد :این وبــاگ یک مکان عالــی برای ارائــه آگهیهای
مربــوط به محصولی اســت که تــازه تولید کردهاید.

اگــر در حــال حــارض مشــریان زیــادی داریــد کــه از محتواهــای شــا اســتفاده میکننــد ،میتوانیــد با درج یــک آگهی
نظــر همــه آنهــا را بــه این رویــداد جــذاب و جدید جلــب کنید.
این یک راهکار عالی برای اطالعرسانی به مشرتیان محسوب میشود.
نکته ای در اینجا هست که نباید از آن غافل شد :در انجام این کار زیادهروی نکنید.
اگــر چــه وبــاگ جــای مناســبی برای ترویج و تبلیغ اســت ولی  -به عنــوان یک اصل کلی  -قســمت عمده محتواهای
آن بایــد بــر ارزش آفرینی بـرای خوانندگان متمرکز شــود ،نه تبلیغات.
یادتان نرود که امروزه کاربران دشمن تبلیغات و آگهیها هستند!

 .5برشدوستانه!
مــردم دوســت دارنــد مطمــن شــوند کــه بــا چنــد انســان رس و کار دارنــد نــه یــک رشکــت خشــک بــا قوانین رســمی و
تغییرناپذیر.
اگر همه چیز به صورت روتین و الکرتونیک انجام شود ،چندان جالب نیست.
برخــی داســتانهای شــخصی از خودتــان و کارمندانتــان را  -کــه خواندنــش خالــی از لطــف نیســت  -و یــا حتــی
برخــی ماجراهــای روزمــره رشکتتــان را در وبــاگ بگذاریــد و کاربـران را در لــذت خوانــدن آنهــا بــا خــود رشیــک
کنید.
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 .6ارزشآفرینی

کلید یک وبالگنویســی موفق ارزشآفرینی اســت.اگر میخواهید دیده شــوید ،شــناخته شــوید و مهم به شــار روید،
باید برای خواننده ارزش خلق کنید.
خلــق ارزش هــم راههــای زیــادی دارد :میتوانیــد بــه خوانندگانتــان اطالعــات مفیــدی عرضــه کنیــد؛ مشــکلی را از
آنهــا حــل کنیــد؛ بــه سوالشــان پاســخ دهیــد؛ ترفنــد و طریقـهای به آنان یــاد دهیــد و غیره.
وقتی شام محتوا میسازید ،به دلخواه خودتان فکر نکنید بلکه ببینید این مطالب چه دردی را از بازدیدکننده سایت
درمان میکند.
در هر تکه از یک محتوا باید «اطالعرسانی ،آموزش و رسگرمی» وجود داشته باشد و یا هر سه اینها با هم!

 .7افزایش تعامالت مشرتیها

تعامـلورزی یکــی از مهمرتیــن بخشهــای هــر بیزینــس آنالیــن اســت.فقط ســاخت و ارائــه محتواهــای باکیفیت  -با
وجــود اهمیــت فوقالعــادهای کــه دارد  -بــه خــودی خــود کاری از پیــش منیبــرد.
شــا باید با مخاطبان خود تا آنجا که ممکن اســت تعامل داشــته باشــید؛ یعنی متکلم وحده نباشــید بلکه کاری کنید
کــه افـراد در مباحــث رشکــت کننــد ،نظــر بدهنــد و حتــی از دغدغههــای خویــش بگوینــد.
ایــن امــر بــه شــا کمــک میکنــد کــه کاربـران ســایتتان را بهرت بشناســید و آنهــا نیز با تواناییهای شــا بیشــر آشــنا
میشوند.
مثـاً کار بســیار خوبــی اســت که امــکان درج نظر (کامنت) را در وبــاگ خود فعال کنید.همیــن کامنتهای به ظاهر
ســاده میتوانــد چیزهــای زیــادی از خلــق و خــوی بازدیدکننــدگان ســایت بـرای شــا بازگــو کنــد.

نتیجهگیری:

اگر شــا به دنبال گســرش حضور خود در فضای آنالین هســتید ،باید با تولید محتواهای مفید و باکیفیت  -در یک
چارچــوب مشــخص و منســجم  -وبالگ رشکتتــان را رونق دهید.
وبالگ میتواند مزایای فراوانی برای کسب و کار شام به دنبال داشته باشد که ختم همه آنها باال بردن تعداد مشرتیان
و افزایش فروش است.
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