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فهرست

این گفته را صحیح فرض کنیم،  اگر   می گویند: »بازاریابی یک جنگ است«. 
»بازاریابی محتوایی« یک جنگ مدرن است. جنگی که در آن سالح ها و استراتژی ها 
دم به دم در حال تغییر و توسعه هستند. هر فرمانده ای باید در این جنگ به 
صورت همزمان در سه جبهه فعالیت کند؛ از یک سو باید به مبارزه با رقبای خود 
بپردازد. از سوی دیگر باید رفتارها و عالقمندی های کاربران را به صورت دائم دنبال 
کند. در میدان سوم نیز باید همواره گوش به زنگ باشد تا از تکنولوژی های جدید 
عقب نماند. در کتاب »50 گام موثر در بازاریابی محتوایی« سعی شده تا ابزارهایی 
که در چنین میدان نبردی به یک فرماندۀ بازاریابی محتوایی کمک می کنند، به 

زبانی ساده معرفی شوند.
 

 دو دهه قبل که پدیده تلفن همراه، تازه وارد ایران شده بود، کسانی که قصد 
خرید گوشی داشتند، گزینه های محدودی پیش روی خود می دیدند؛ نوکیا با چند 
مدل محدود بازار را قبضه کرده بود. برندهایی همچون آلکاتل، سونی اریکسون و 
صاایران هم هر کدام با یکی، دو مدل سهم بسیار اندکی از بازار را به خود اختصاص 
داده بودند. خریداران برای انتخاب گوشی هیچ منبع اطالعاتی موثقی جز تجربه 
اطرافیان و توصیه های فروشندگان نداشتند. اگر آن شرایط را با وضعیت فعلی 
بازار تلفن همراه مقایسه کنید، به اهمیت بازاریابی محتوایی بیشتر پی می برید. 
در چند سال اخیر، حدود 70 برند بیش از 2 هزار مدل گوشی تلفن همراه به 
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بازار ایران عرضه کردند. عالوه بر این، مجله ها و وب سایت های تخصصی زیادی 
نیز برای معرفی و تحلیل مدل های مختلف گوشی تلفن همراه شروع به فعالیت 
کردند. مردم هم با دسترسی بیشتر به اینترنت و شبکه های اجتماعی، تجربه های 
خود از کار با گوشی ها را با یکدیگر به اشتراک گذاشتند و به نقد و تحسین برندها 
و مدل های مختلف این محصول پرداختند. در چنین بازار پرگزینه ای، مصرف کننده 
قدرت انتخاب بسیاری پیدا می کند و با توجه به وجود منابع اطالعاتی گسترده، 
بدون شک قبل از خرید به جستجو و مطالعه مفصل می پردازد. در این شرایط، 
برندی موفقتر است که به وسیله کانال های رسانه ای مختلف، اطالعات کاملتر 
و قانع کننده تری پیش روی مصرف کنندۀ کنجکاو قرار دهد. و همه اینها چیزی 

نیست جز بازاریابی محتوایی.

 صاحبان کسب و کارها در مقابل ضرورت بازاریابی محتوایی سه موضع اتخاذ 
می کنند؛ یک گروه که بسیار سرسخت و مقاوم هستند و ضمن انکار فرصت های 
هستند  مدیرانی  دوم،  گروه  می مانند.  پایبند  خود  سنتی  الگوهای  به  همچنان 
که ضرورت بازاریابی محتوایی را احساس کرده اند اما هنوز جسارت و باور کافی 
برای سرمایه گذاری در این حوزه را ندارند. گروه سوم، مدیرانی هستند که منطق 
بازاریابی محتوایی را خیلی زود و خیلی خوب درک کرده اند و با یک برنامه ریزی 
هوشمندانه از فرصت های روبه رشد این عرصه بهره برداری می کنند. مسیر بازار 
برای  یا  و  یا حذف می شوند  اول  آینده، گروه  نشان می دهد که طی چند سال 
حفظ سهم اندکشان از بازار ناچار می شوند سوار آخرین کوپه هاِی قطار بازاریابی 
بازاریابی  فضای  و  خودشان  با  طوالنی  مدت  برای  دوم  گروه  شوند.  محتوایی 
محتوایی دچار چالش می شوند. آنها با نگاهی ساده انگارانه با بازاریابی محتوایی 
اعضای جوان  و حتی  کارمندانشان  و  مواجه می شوند؛ حس می کنند خودشان 
خانواده شان می توانند در ساعت های فراغت به تولید محتوا و فعالیت در فضای 
آنها در بهترین حالت یک نیروی انسانی با حقوق متوسط را  مجازی بپردازند. 
استخدام می کنند و از او می خواهند به صورت همزمان هم محتوای متنی، هم 
عکس و ویدیو، هم اینفوگرافیک و موشن گرافیک و هم پادکست تولید کند و به 

تنهایی امور مربوط به سئو، اپراتوری سایت و شبکه های اجتماعی، توزیع محتوا 
در سایر رسانه ها و همچنین تبلیغات در فضای مجازی را به سرانجام برساند. 
طبیعی است که انجام همه این فعالیت ها از عهده یک نفر برنمی آید. به همین 
دلیل سطح پیشرفت این کسب و کارها در بازاریابی محتوایی محدود است و 
خیلی زود ناامید می شوند. اما دسته سوم، به سرعت نظام بودجه ریزی خود را 
تغییر می دهند و بخش قابل توجهی از بودجه هایی را که پیش از این به تبلیغات 
محیطی، چاپی، تلویزیونی و سایر شیوه ها اختصاص می دادند، به سمت بازاریابی 
محتوایی سوق می دهند. آنها با همکاری تولیدکنندگان حرفه ای محتوا یک تیم 
ماهر و چابک تشکیل می دهند و به تاثیرگذاری بر ذهن کاربران می پردازند؛ این 
همکاری می تواند هم به صورت استخدامی باشد و هم به صورت برون سپاری. اما 
نکته کلیدی اینجاست که در هر دو حالت، یک تیم و نه یک شخص به اجرای 

برنامه های بازاریابی محتوایی می پردازد.

 ایده اصلی و تصاویر »50 گام موثر در بازاریابی محتوایی« از کتابی الکترونیکی 
به همین نام  گرفته شده است. دومینیک سورنتینو  در یک فایل 39 صفحه ای به 
صورت بسیار مختصر اما نسبتا جامع، مروری سریع بر ابزارهای کلیدی بازاریابی 
محتوایی کرده است. مترجم برای انتقال بهتر مفاهیم به خواننده فارسی زبان، 
تمام 50 نکته نسخه اصلی را با توضیحاتی بیشتر شرح داده است. با توجه به 
بازاریابی محتوایی برای مخاطبان مشتاقی  از واژه های تخصصی  اینکه بسیاری 
انتخاب  با  کرده  سعی  مترجم  هستند،  ناآشنا  دارند،  اندکی  اولیه  اطالعات  که 
جایگزین های رایج و واضح برای آنها، به خواننده کمک کند تا با سهولت بیشتری 
کتاب را بخواند. به همین دلیل، خواننده در این کتاب به نسبت سایر کتاب ها و 
مقاله های تخصصی بازاریابی محتوایی، با کلمه های انگلیسی و حروف اختصاری 

کمتری مواجه می شود. 

1. 50 AWESOME CONTENT MARKETING BEST PRACTICES
2. Dominick Sorrentino
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حمید روستا
تابستان 98

 هرچند »50 گام موثر در بازاریابی محتوایی« اصول اولیه و کلیات این شیوه 
بازاریابی را به زبانی ساده و روشن بیان می کند اما به هیچ وجه ادعا ندارد که 
همراهی  از  محتوایی  بازاریابی  متنوع  برنامه های  اجرای  در  را  مخاطب  می تواند 
ندارد که کسب  کند. هیچ شکی وجود  بی نیاز  باتجربه  کارشناسان  و  مشاوران 
افراد  تجربه  و  دانش  از  باید  محتوایی  بازاریابی  در  شدن  موفق  برای  کارها  و 
برای  را  زیادی  باید هزینه  این صورت  بگیرند. چراکه در غیر  صاحب نظر کمک 
آزمون و خطا بپردازند. اصول کلی که در این کتاب و سایر کتابهای مشابه نوشته 
شده است، وقتی می تواند به کسب و کارها کمک کند که توسط یک کارشناس 
خبره متناسب با ویژگی های هر کسب و کار و فضای رقابتی هر بازار به یک برنامه 

عملیاتی تبدیل شود.

 این کتاب بدون شک خالی از ایراد نیست. از شما خواننده گرامی درخواست 
می کنیم نظر خودتان در مورد این کتاب را با ما در میان بگذارید. برای ناشر یا 
پدیدآورنده هر کتابی، هیچ چیزی ارزشمندتر از دریافت نظر خوانندگان نیست.

در بازاریابی محتوایی همه چیز درباره »مراقبت و نگهداری« است. فعالیت در 
زمینه بازاریابی محتوایی را می توان به باغداری تشبیه کرد؛ شما از باغ آن محصولی 

را برداشت می کنید که در آن کاشته اید.
طبیعی است که آن باغبانی که به صورت عاشقانه و شبانه روز از باغ خود محافظت 
می کند، محصول شاداب تر و بیشتری به دست می آورد. در بازاریابی محتوایی 
دستاوردهای  می کنند،  صرف  بیشتری  تمرکز  و  انرژی  و  وقت  که  مدیرانی  نیز 

هیجان انگیزتری به دست می آورند.
که  سازمان هایی  از  درصد   90 حدود  که  می دهند  نشان  مختلف  پژوهش های 
در بازاریابی محتوایی به تجربه های موفق دست پیدا می کنند، به اجرای منظم 
برنامه  های این نوع بازاریابی، بسیار متعهد هستند. متعهد بودن به مفهوم »تمایل 
به صرف پول بیشتر« یا »تولید محتوای بیشتر« نیست؛ منظور صرف زمان بیشتر 

برای یادگیری ترفندهای پنهان و پیدا در این نوع بازاریابی است.
با گسترش نفوذ اینترنت در میان مردم عادی، بازاریابی محتوایی رونق مضاعفی 
گرفت و شرکتها سعی کردند با استفاده از بسترهای فضای مجازی، پیام های خود 
را در سطح گسترده تری به مشتریان بالفعل و بالقوه خود برسانند. حال پس از 
سالها آزمون و خطا، می توان موثرترین تکنیک های بازاریابی محتوایی که توسط 
معتبرترین شرکت های جهان مورد استفاده قرار گرفتهاند را به صورت خالصه و 

یکجا به عالقمندان معرفی کرد.

اهمیت بازاریابی محتوایی
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50 گام تا موفقیت 
قبل از اینکه فهرستی از گام های کلیدی بازاریابی محتوایی ارایه شود، باید بر اولین 

فرمان بازاریابی محتوایی تاکید کنیم: »مخاطب خود را بشناسید.«

موقعیت  تقریبی،  سن  باید  خریداران،  شخصیتی  ویژگی های  شناسایی  برای 
از این قبیل را گردآوری کنید.  شخصی، حوزه فعالیت، محل اقامت و اطالعاتی 
با استفاده از این اطالعات جزئی، می توانید برای رسیدن به مهمترین اهداف تان 

برنامه ریزی کنید.

در نهایت، هدف اصلی بازاریابی محتوایی ایجاد اعتماد و اعتبار برای برند شماست. 
اگر مخاطب تان حس کند محتوای شما غیرقابل اعتماد یا ریاکارانه است، شما 

هرگز در رسیدن به هدف هایتان موفق نخواهید شد.

در این کتاب 50 گام موثر به سمت بازاریابی محتوایی عالی شرح داده شده است. 
برای اینکه دسترسی ساده تر و آگاهی بیشتری پیدا کنید، این گام ها تقسیم بندی و 

به ترتیِب اهمیت سازماندهی شده اند.

پست های وبالگ

داشتن یک وبالگ فعال اولین و مهمترین ابزار شما در بازاریابی محتوایی است. 
تولید و انتشار محتوای جذاب و صادقانه در وبالگ، اعتماد کاربران را به برند شما 

جلب می کند. 
یک وبالگ خوب سبب می شود تا هم مشتریان تان شما را دوست داشته باشند 
و هم گوگل به شما عالقمند شود. سایت هایی که بخش وبالگ آنها فعال است، 
شانس بسیار بیشتری برای دیده شدن در جستجوهای گوگل دارند. به روزرسانی 
منظم وبالگ، به گوگل نشان می دهد که سایت شما پویا و نسبت به کاربران، 
متعهد است.  در نتیجه این موتور جستجوگر، کاربران خود را به سمت سایت 

شما روانه می کند و بی هیچ هزینه ای برای شما بازاریابی می کند.
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بیهوده ننویسید 1
مطمئن شوید موضوع هایی که در وبالگ تان به آنها می پردازید و درباره آنها مطلب 
می نویسید، در راستای مهمترین و حساس ترین مسائل روز هستند. در مطالب 
شما باید کلیدواژه هایی که موتورهای جستجوگر نسبت به آنها حساس هستند، 

وجود داشته باشند. 
به خاطر داشته باشید که اغلب مردم برندها را جستجو نمی کنند بلکه به دنبال 

پاسخ سئوال ها یا نگرانی های خودشان هستند.

لقمه های کوچک، راحت تر هضم می شوند 2
اگر می توانید مطالب خود را به بخش های موجز و مختصر تقسیم کنید. این کار 
محتوا را برای مخاطب قابل هضم تر می کند و دسترسی آنها را به اطالعاتی که در 

جستجویش هستند، راحت تر می کند.
محتوای بخش بندی شده اعتماد به نفس مخاطب را برای شروع به مطالعه یا 
که  می بینید  کنید  دقت  کتاب  همین  ساختار  به  اگر  می کند.  بیشتر  مشاهده 
تفکیک مطالب کتاب به بخش های کوچک و متعدد، چقدر در ترغیب شما به 

مطالعه آن موثر بوده است.
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فراتر از فرمول ها

ترکیبی تولید کنید 3
استفاده از فهرست، نقل قول ها، محتوای رسانه های اجتماعی، نمودارها، جدول ها، 
تا  می کند  کمک  شما  به  اصلی،  متن  با  مرتبط  جذاِب  اطالعات  سایر  و  فیلم ها 
محتوای منحصر به فردی تولید کنید. متن هایی که از محتوای متنوع برخوردارند، 

برای کاربران جذابیت بیشتری دارند و به ندرت آنها را خسته می کنند.

بازاریابی محتوایی عالوه بر اینکه یک تکنیک و مهارت حرفه ای است، یک بازی 
سرگرم کننده و مفرخ نیز هست. محیط اینترنت و فضای کسب و کار هر دو پویا 
هستند و شما را به صورت دائم در معرض چالش های جدید قرار می دهند. ظهور 
بازیگران جدید در بازار، تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی، بروز حوادثی که خارج 
از کنترل شما و قدرت پیش بینی بشری است، همگی شما را پیوسته در حالت 

آماده باش قرار می دهد.
این شرایط برای افرادی که اهل ماجراجویی هستند و از هیجان استقبال می کنند، 

رویایی است.
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ریسک کنید
از جای گرم و نرم خود بلند شوید و خودتان را در معرض چالش های جدید قرار 
این درست است که  کنید.  امتحان  و  را طراحی  ایده های جدید  پیوسته  دهید. 
اما فراموش نکنید که حتی  بازاریابی محتوایی یک کار علمی و تخصصی است 
و  فرضیه ها  بتوانند  تا  می دهند  انجام  را  زیادی  آزمایش های  هم  دانشمندان 

ایده هایشان را اثبات کنند.
اگر خالق باشید، با نتایج شگفت انگیزی روبرو می شوید.

از اشتباهات خود درس بگیرید49
بازاریابی محتوایی یک فعالیت دوره ای است. شما بر اساس تحقیقات اولیه، یک 
برنامه عملیاتی را طراحی و امتحان می کنید. عملکرد این تالش ها را با جزئیات 

کامل مورد ارزیابی قرار می دهید. 
همیشه پس از پایان دور اول بازاریابی تان، دوباره بوم نقاشی را در مقابل خود 
قرار دهید، قلم مو را در دست بگیرید و با استفاده از تجربه و نتایجی که در دور 

اول به دست آوردید، یک برنامه جدید و پخته تر طراحی کنید.

50

1415 50 گام موثر در بازاریابی محتوایی



1617 50 گام موثر در بازاریابی محتوایی



1819 50 گام موثر در بازاریابی محتوایی



2021 50 گام موثر در بازاریابی محتوایی


