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اگــر در بازاریابــی محتوایــی خــود هدفمنــد عمــل کنیــد قطعــا مــی توانیــد بازدیــد و
فــروش وب ســایت خــود را خیلــی ســریع رشــد دهیــد ،در ایــن مقالــه  3درس مهــم
بــرای بازاریابــی محتوایــی هدفمنــد آمــوزش داده شــده اســت.
تولیــد محتــوا یــک فرآینــد بســیار مهــم در هــر وب ســایتی محســوب مــی شــود و
بــرای آنکــه بدانیــد چطــور محتوایــی تولیــد کنیــد کــه شــما را بــه هــدف بازاریابــی
محتوایــی تــان برســاند نیــاز اســت ایــن ســه درس را بدانیــد.
تولیــد محتــوا را مــی تــوان بــه ســادگی بــه ســه مقولــه اصلــی تقســیم کــرد :مــردم،
فرآینــد و محصــول.

بــه مــرور زمــان مــی توانید بــا ترکیب ایــن ســه مضمــون در اســتراتژی تولیــد محتوای
خــود موضوعــات مناســب و مختصــر مفیــدی بــرای خواننــدگان فراهــم کنیــد کــه ایــن
ی کند.
کار شــما را بــه منبــع اطالعاتــی مطمئنــی تبدیــل مـ 
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مردم

در مــورد مطالــب وبــاگ مقولــه «مــردم» مربــوط اســت بــه شــناخت مخاطبــان خود.
بــرای اینکــه بــه وبــاگ خــود شــخصیت بازاریابــی شــناخته شــدهای بدهیــد بایــد
ب تریــن
زمانــی را صــرف کنیــد تــا هــر پســت بــه گون ـهای نوشــته شــود کــه مناس ـ 
فــرد و نــه هــر فــردی را خطــاب قــرار دهــد .پارامترهــای خاصــی تعییــن کنیــد و
مطالــب را بــرای کاربرانتــان شــخصی ســازی کنیــد مثــل:

•جنسیت
•سن
•مهارت
•موقعیت جغرافیایی
•عنوان شغلی
•مشکالت عمده
وقتــی کامــا مخاطبیــن را بشناســید مطالــب شــما رســاتر بــه گــوش مخاطبیــن مرتبط
و عالقمنــد مــی رســد .بــه یــاد داشــته باشــید کــه شــما بــرای هــر شــخصی نمــی
نویســید بلکــه بــرای مخاطبــان خاصــی مـی نویســید کــه احتمــاال بیشــتر از دیگــران
ی کنیــد ،عالقمنــد هســتند.
بــه آنچــه کــه ارائــه مـ 
همیــن مقالــه نمونــه خوبــی بــرای گفتــه هــای فــوق اســت ،مــا در ایــن مقالــه فقــط
افــرادی را مخاطــب قــرار داده ایــم کــه وب ســایت دارنــد و در حــال تولیــد محتــوا
هســتند!
بیشتر بخوانید :سه اشتباه در بازاریابی محتوایی و روش جلوگیری از آنها

فرآیند

ی کنــد کــه فرآینــد
نمایــش پشــت صحن ـ ه کســب و کارتــان بــه مخاطــب کمــک م ـ 
تولیــد محصــول یــا عرضــه خدمــات شــما را کامــا درک کنــد و روشــی بــرای ایجــاد
یــک رابطــه صمیمانــه اســت و بــه شــما در جلــب اعتمــاد مشــتریان کمــک میکنــد.
در ایــن بــاره فکــر کنیــد کــه یــک ســری مطلــب در وبــاگ خــود بگذاریــد کــه عمــق
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فرآینــد کســب و کار شــما را نشــاندهــد مثــا رونــد تولیــد محصــول از آغــاز تــا پایــان
یــا رونــد خدمــات رســانی شــما بــه مشــتریان.
 Ugmonkیــک ســایت خریــد آنالیــن اســت کــه تیشــرت ،کاالی چرمــی و اقــام
دیگــر مــیفروشــد و نمونــه خوبــی از ایــن تاکتیــک وبــاگ نویســی در ایــن ســایت
ف هــای طــرح
مشــاهده میشــود .در ســایت  Ugmonkرونــد تولیــد یکــی از کیــ 
پســتچی از مرحلــه طراحــی اولیــه تــا محصــول نهایــی نشــان داده شــده اســت.

محصول

شــما بایــد پــای خــود را فراتــر از مطالــب کلیشــه ای بگذاریــد و در تولیــد محتــوای
خــود محصــوالت خــود را بــه نحــوی متفــاوت معرفــی کنیــد ،یعنــی چیــزی فراتــر از
بروزرســانی ســاده فهرســت اقــام جدیــد ،ذکــر مشــخصات و بیــان ارزش محصــوالت.
در ایــن بــاره فکــر کنیــد کــه چگونــه میتوانیــد مطالبــی جالــب و محصــول محــور
ارائــه کنیــد کــه:
چگونگی مصرف محصول شما را نشان دهد.
ی کنند.
نشان دهد که افراد تاثیرگذار از این محصول استفاده م 
بــرای رســیدن بــه هدفــی مشــخص بــه وســیله محصــول شــما بــا افــراد مناســب
مشــارکت کنیــد.
ی خواهیــد مــردم محصول شــما را در حــال اســتفاده در شــرایط واقعــی زندگی
شــما مـ 
و بــه صــورت کاربــردی ببیننــد تــا خــود را نیــز در حــال اســتفاده از آن تجســم کننــد.
تصاویــر آمــاده را کنــار بگذاریــد و محصــول خــود را در محتــوای واقعــی مطالــب
معنادارتــر وبــاگ معرفــی کنیــد.
در نهایــت اگــر بتوانیــد تمرکــز وبــاگ خــود را بــر مــردم ،فرآینــد و محصــول معطــوف
کنیــد ،در مســیر خلــق موضوعــات جالبــی کــه مخاطبــان شــما واقعــا طالب آن هســتند
قــرار خواهیــد گرفت.
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