 4دلیل برای اینکه چرا باید در تجارت شما روی بازاریابی
محتوا سرمایه گذاری شود
از ایــن کــه بازاریابــی محتــوا بــرای تجــارت شــما مفیــد اســت مطمئــن نیســتید؟
بازاریابــی محتــوا جــزو اســتراتژی هــای تجــاری بــا هزینــه خیلــی کــم مــی باشــد و در
عیــن حــال پتانســیل بازگشــت زیــاد ســرمایه را دارد.
بــه عقیــده بســیاری از کارشناســان ،بازاریابــی محتــوا در حــال حاضــر تنهــا تجــارت
باقــی مانــده و ســودآور تجــارت آنالیــن اســت .ایجــاد محتــوای اختصاصــی خودتــان،
تجــارت شــما را بــا فرصــت هــای بــی نظیــری بــرای افزایــش فروشــتان رو بــه رو
خواهــد کــرد .چــه بــه انتشــار چنــد پســت در طــول یــک هفتــه در وبالگتــان بپردازیــد
و چــه پادکســت یــا ویدئــو ضبــط کنیــد ،ایجــاد هــر مــدل محتــوای انحصــاری در
افزایــش مــراودات و گســترش اطالعــات بیــن تجــارت شــما و مشــتریان و مصــرف
کننــدگان شــما تاثیــر خواهــد داشــت.
در ادامــه  4دلیــل مهــم در ایــن زمینــه بــرای اینکــه چــرا بایــد روی بازاریابــی محتــوا
ســرمایه گــذاری کنیــد را بازگــو مــی کنیــم :
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 .1بازاریابی محتوا ،مکمل استراتژی های تجاری شما خواهد بود

در بســیاری از تجــارت هــا ،بازاریابــی محتــوا بــه نظــر بــا آن چــه کــه در ایــن تجــارت
هــا انجــام مــی شــود تفــاوت و فاصلــه زیــادی دارد .امــا واقعیــت ایــن اســت کــه
تولیــد محتــوا مــی توانــد بیشــتر از آن چیــزی کــه فکــرش را بکنیــد مؤثــر واقــع شــود.
اگــر یــک کمپیــن تجــاری  PPCیــا درآمدزایــی کلیکــی ( )Pay-per-clickکــه یکــی
از پــر مخاطــب تریــن و ســودآور تریــن نــوع تبلیغــات اینترنتــی اســت داریــد ،یــا از
طریــق تمرکــز بــر روی ســئو خواهــان جــذب مخاطــب هســتید و یــا در حــال فعالیــت
تجــاری در شــبکه هــا و رســانه هــای اجتماعــی هســتید ،بهتــر اســت بدانیــد بازاریابــی
محتــوا مکمــل تمــام ایــن روش هــای تجــارت آنالیــن مــی باشــد .اگــر مــی پرســید
چطــور ،در ادامــه بــه آن پاســخ مــی دهیــم.
در نــوع تجــارت  ، PPCبازاریابــی محتــوا بــه شــما فرصــت ســاخت تعــداد بیشــتری
صفحــات فــرود ( )Landing Pageمــی دهــد .بعضــی اوقــات ممکــن اســت یــک
مشــتری در صــدد خریــد نباشــد ،امــا آن هــا در واقــع بــه دنبــال اطالعــات بیشــتر
هســتند .انتشــار پســت هــای وبــاگ کــه بــه موضوعــات مختلــف مربــوط مــی شــود،
مــی توانــد مــکان هایــی مناســب بــرای مشــتریان بــه منظــور دســتیابی بــه اطالعاتــی
کــه بــه دنبالــش هســتند باشــد .همچنیــن ایــن پســت هــا بــرای گســترش تجــارت
شــما نیــز مفیــد هســتند .ایــن زمــان ،همــان زمــان مناســبی اســت کــه مــی توانیــد
از تبلیغــات  PPCیــا تبلیغــات  Adwordsدر پســت هــای وبالگتــان اســتفاده کنیــد.
بــرای آشــنایی کامــل بــا صفحــات فــرود ( )Landing Pageفایــل صوتــی «صفحــات
فــرود و مزایــای آن چیســت؟» را بشــنوید.
اگــر در حــال حاضــر از فرآیندهــای  SEOدر وب ســایتتان اســتفاده مــی کنیــد ،حتمـ ً
ـا
اهمیــت بــاالی کلمــات کلیــدی در افزایــش رتبــه ســایت شــما در موتورهای جســتجو را
مــی دانیــد .توســط یــک وبــاگ (بازاریابــی محتــوا) ،شــما قــادر هســتید تــا از کلمــات
کلیــدی بیشــتری بــه منظــور کســب رتبــه بهتــر در موتورهــای جســتجو اســتفاده کنیــد
و در نتیجــه مــی توانیــد از یــک راه طبیعــی و بــی دردســر و در عیــن حــال یــک راه کــم
خــرج بازدهــی وب ســایت خــود را افزایــش دهیــد.
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بیشتر بدانید؛  10نکته طالئی برای انتخاب کلمات کلیدی مناسب
امــروزه بــا فراگیــری همــه جانبــه رســانه هــای اجتماعــی ،آن هــا بــه یکــی از مهمترین
بخــش هــای اصلــی تجــارت هــای امــروزی تبدیــل شــده انــد .امــا همچنــان پیــدا
کــردن مطالــب مرتبــط مناســب بــرای بــه اشــتراک گــذاری بــا مخاطبیــن یــک چالــش
بــه حســاب مــی آیــد .بــا تولیــد محتــوا و مطالــب اختصاصــی  ،مــی توانیــد حضــور
پــر رنــگ تــری در رســانه هــای اجتماعــی داشــته باشــید و بیــش از پیــش مخاطبیــن
و مشــتریان را بــه ســمت کســب و کار خــود بکشــانید.
در همیــن راســتا ،پیشــنهاد مــی کنیــم مقالــه  10نکتــه مهــم بــرای تولیــد محتــوا
درشــبکه هــای اجتماعــی را مطالعــه کنیــد

 .2بازدیدهای هدفمند به سمت وب سایت شما ارسال می شود

بازاریابــی محتــوا مــی توانــد بــه افزایــش بازدیدکننــدگان ســایت شــما از طریــق تمــام
مــوارد گفتــه شــده کمــک شــایانی کنــد .نکتــه مثبــت راجــع بــه ایــن بازدیدهــا ایــن
اســت کــه آن هــا ،بازدیدهــای ثابــت و بــا کیفیــت هســتند .مطالعــات اخیــر ثابــت
کــرده انــد کــه بازایابــی محتــوا بــه مراتــب از پیــام رســانی هــای مزاحمــت آمیــز
ســنتی بــرای تبلیــغ وب ســایت بهتــر و مؤثرتــر هســتند .همچنیــن ثابــت شــده اســت
کــه بازایابــی محتــوا نــرخ بهتــری از بازدیدهــای تبدیــل کننــده دارا مــی باشــد.
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در واقــع جــذب بازدیــد از طریــق بازاریابــی محتــوا نســبت بــه روش هــای قبلــی ،نــرخ
تبدیــل کاربــر بــه مشــتری ( )Conversion Rateرا از  %6بــه حداقــل  %12افزایــش می
دهــد .ایــن بــه خاطــر ایــن اســت کــه شــما ارتبــاط مؤثرتــر و بیشــتری بــا کاربــران
در زمانــی کــه آن هــا نیــاز بــه کســب اطالعاتــی کــه شــما ارئــه داده ایــد دارنــد پیــدا
مــی کنیــد .شــما بــه جــای فشــار آوردن بــر روی کاربــران بــه واســطه تبلیغــات ،بــه آن
هــا محتــوای مفیــد و کارآمــد ارائــه مــی کنیــد .محتوایــی کــه منجــر بــه ایجــاد اعتماد
کاربــران خواهــد شــد .همیــن مــورد باعــث ایجــاد یــک رابطــه متقابــل بیــن تجــارت
شــما بــا مشــتری هایتــان مــی شــود .در حقیقــت مــی تــوان گفــت کــه بازاریابــی
محتــوا تنهــا نــوع مقیــاس پذیــر از تجــارت بــر مبنــای ارتبــاط بــا مشــتری مــی باشــد.

 .3ریسک خیلی کمی در این سرمایه گذاری دخیل است

چــه شــما تبلیغــات متنــی در فیســبوک اجــرا کنیــد ،کمپیــن تبلیغاتــی  PPCراه انــدازی
کنیــد و یــا در تبلیغــات تصویــری ســرمایه گــذاری کنیــد ،بــرای شــما هزینــه بــر خواهد
بــود .اکثــرا در چنیــن اســتراتژی هــای تجــاری ،نیــاز بــه هزینــه کــردن مســتقیم مــی
باشــد .همچنیــن در بســیاری از اوقــات شــما نیــاز بــه آزمــون و خطــا بــرای پیــدا
کــردن مــکان مناســب بــرای دریافــت بازدیــد مــورد نظــر از طریــق تبلیغــات پولــی
خواهیــد داشــت.
امــا در طــرف دیگــر ،بازاریابــی محتــوا هزینــه خیلــی کمــی دارد و از جایــی کــه شــما
آن را در وب ســایت خــود منتشــر مــی کنیــد ،هزینــه ای بــرای اجــرا و نگــه داری آن
نخواهیــد داشــت .حتــی در صورتــی کــه تــاش اولیــه شــما بــرای جــذب بازدیــد
مناســب نباشــد ،شــما بــا خواســته هــای کاربرانتــان بیشــتر آشــنا شــده و از طریــق
واکنــش آن هــا بــه مطالبتــان ،نقطــه ضعــف و نقطــه قــوت کار خــود را پیــدا مــی
کنیــد و در نتیجــه مــی توانیــد تغییــرات الزم را در مطالــب جدیدتــر اعمــال کنیــد و
نکتــه اینجاســت کــه ایــن تغییــرات شــما را از فرآینــد جــذب کــردن بازدیــد عقــب
نخواهنــد انداخــت.

 .4همه رقبای جدی شما در حال بازاریابی محتوا هستند

اگــر رقبــای شــما در حــال پیشــرفت از طریــق بازاریابــی محتــوا هســتند و شــما در ایــن
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زمینــه فعالیتــی نداریــد ،پــس شــما حســابی عقــب خواهیــد افتــاد .تحقیقــات اخیــر
ایــن مــورد را ثابــت کــرده انــد .ایــن مطالعــات نشــان داده اســت کــه  %88ســازمان
هــای فعــال در حــوزه تجــارت  B2Bو  %76از کمپانــی هــای فعــال در همیــن حــوزه،
در حــال فعالیــت جــدی در زمینــه بازاریابــی محتــوا بــه منظــور ارتقــاء تجارتشــان
هســتند .تقریبـ ً
ـا  %50تجــارت هــای کنونــی در حــال برنامــه ریــزی بــرای گســترش
بازاریابــی محتــوا در آینــده هســتند.
در پایــان بــرای آشــنایی بیشــتر بــا تجــارت  B2Bمقالــه چگونــه در تجــارت الکترونیــک
 B2Bموفــق شــوید را مطالعــه کنیــد.
اگــر شــما هنــوز شــروع نکــرده ایــد ،بهتــر اســت دســت بــه کار شــده و خودتــان را بــه
رقبایتــان نزدیــک کــرده و حتــی از آن هــا ســبقت بگیریــد!
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