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که محتوا پادشاه است!   د یباش  دهیرا شن ی اشهی جمله کل ن ی تا کنون ا  ادیاحتمال ز  به

  توانیآن م قیاست که از طر   ینترنتیا  یتمام کسب و کارها ی محتوا ستون اصل

  رهیرا از جذب مخاطب گرفته تا فروش محصول و غ  یادیمختلف و ز  یهاندیفرا

. موضوع محتوا در  دیکن ت یفعال ی سترچه ب یهم ندارد که بر رو یانجام داد و تفاوت

کرده است که   دایپ ت ی اهم ی به قدر  ،ینترنت یا ی ارهاحال حاضر کسب و ک  تیوضع

محتوا مطرح شده و همه کسب و   یابی جداگانه به نام بازار   ی ندیتحت عنوان فرا

 .دهندیخاص خود آن را انجام م یبا استراتژ یکارها به نحو

 بازاریابی محتوایی چیست؟ 
 تیم تحریریه اقیانوس آبی 
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 content) محتوا  یابی در رابطه با بازار   ی شتریاطالعات ب د یقصد دار  که یصورت در 

marketing)  دینوشته از )نام برند( با ما همراه باش   نی ا ی تا انتها د،یکسب کن.  

 ست؟ یچ محتوا

که اصال   م یکن یبررس  ی بهتر است قدر   ،ییمحتوا  ی ابی بازار  ندیفرا  یاز بررس  شیپ

چه؟ تا مدت   یعن یو اصال محتوا  م یری محتوا در نظر بگ کی  توانمیرا م  یزی چه چ

  یاطالعات تخصص یسر کی ها و روزانه در وبالگ  ی هاتر، دلنوشتهقبل  یزمان کوتاه

اما امروزه مفهوم و    کردند؛یم یاز نقش محتوا را ب ی محدود در وب فارس  اریبس

 .ردیگ یرا در بر م  یشتریتر شده و موارد بگسترده اری بازار محتوا بس

و   د یاز اطالعات مف  یاگفت کن محتوا مجموعه توان یممکن، م  ف یتعر ن یتر ساده  در 

  اری شده و در اخت  ی فرم خاص جمع آور   کی کاربران است که تحت  یبرا  یکاربرد

 :اند از محتوا عبارت یهافرم ن یتر جی. راردیگیکاربر قرار م

 ی متن یمحتوا •

 ی صوت یمحتوا •

 ی بیترک یمحتوا •

 ( لمی)عکس و ف  ی ری تصو یمحتوا •

  نی دارد؛ ا یاژهیو  تی محتوا، اهم یابیبازار   یهایا در استراتژنوع محتو  انتخاب

مانند   یشما است. به عنوان مثال، در بستر  تی موضوع بسته به بستر فعال

ها به  و معموال محتوا  ست ی ن ا یمه یلیخ یمتن ینوشتن محتوا یبرا طیشرا  نستاگرامیا

 .هستند  لم یصورت عکس و ف
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 ست؟ یمحتوا چ د یتول

محتوا، آن را صرفا نوشتن چند خط متن، انداختن   دیدر نگاه اول به جمله تول  دیشا 

بود اما   نگونهیا ش ی تا چند سال پ د ی! شادیبدان و یدی و ک یضبط  ا یعکس   ی تعداد

  اری بس نی مخاطب ی شده و از طرف  لیمخاطب تبد یاکنون که محتوا به خوراک اصل

  تردهیچیپ اری محتوا بس یابی زار با  رمحتوا د   د یاند، بحث تولو حساس شده ری گسخت

موضوع   ن یا  ندهیتا چند سال آ میدهیکه احتمال م یی شده است تا جا تر یو تخصص

  د یبشود! در تول ک یاز رشته تجارت الکترون   یدانشگاه ش ی گرا ک یبه  ل یتبد

  ن،ی ب ن ی اما در ا  د یکه مد نظر دار  یبا هر روش  د یمحتوا را بساز  دی محتوا، شما با

موضوع   نی و ا دیخود کن ی است که کاربر را مجاب به مطالعه محتوا  نی شما ا  فهیوظ

 !تیفیواقعا با ک ی مگر با ارائه محتوا شودینم سر یم

 ست؟ یمحتوا چ  یابیبازار

  یهاتیاز فعال ی ار یباعث کمرنگ شدن بس   نترنتیاز جمله ا  دی جد یهایفناور   ظهور 

  یابی بود. امروزه بازار  یسنت  یابی بازار  هاتی فعال  نی ا  نی تراز مهم ی کیشد که   یسنت

  ی انتشار محتوا  هااستی س   نی ا ن ی ترکه مهم شودیانجام م ید یجد  یهااستی با س 

  د یمتخصصان تول ن ی تراز مطرح یکی Tی تزیاست. جو پول  گانیو را  ی کاربرد د،یمف

 :کندیم انیب نگونه یرا ا  نگیکانتنت مارکت ف ی محتوا در جهان تعر

  یمحتوا دیکه با تول شود یدر کسب و کار گفته م ی ندیمحتوا به فرا یابی  بازار

 .شودیشدن مخاطبان کسب و کار م  ریکننده باعث جذب و درگو مجاب دیجذاب، مف

  ی اعتماد مخاطب را با انتشار محتوا د یمحتوا، با یابی تر، در بازار زبان ساده به

خدمات خود را    ای محصول  د یبتوان یتا در مراحل بعد د یجلب کن یمناسب و کاربرد

  .دی به او بفروش 
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 م؟یدار ازیمحتوا ن یابیبه بازار چرا

  چ یکه ه دهد یصاحب کسب و کار قرار م ار ی را در اخت ی امکانات ،ییمحتوا ی ابیبازار

کاربران را هدف    یازهایمحتوا شما ن یاب ی ! در بازار تواند ینم  یگرید ی ابی نوع بازار 

که کاربر در حال   نی ح ن یدر هم د،ی باش  رک ی ز   یو اگر قدر  د یدهیقرار م

  ل یاو را تبد  دیتوانیشما است م  یامحتو قیخود از طر  از ی ن ای مشکل  یساز برطرف

است و   یکل یموضوع ،یمخاطب به مشتر  لی . البته موضوع تبددی خود کن  یبه مشتر

 .پرداخت  م یدارد که در ادامه به آنها خواه ی اتیجزئ

 ی ساز برند 

دارند. البته    گریکدیبا  ک ی نزد ار یبس ی ارتباط ی محتوا و برندساز  ی ابیبازار

  ی با محتوا  دیبتوان نکهیبهتر از ا یزیدارد اما چه چ  یمختلف  یهاروش ی ساز برند

به صورت   دیمف ی محتوا دیتول د؟یبرند خود را در ذهن ثبت کن گان یو را  دیمف

  ای جستجو  یموتورها یهم برا و  نیمخاطب یبرند شما را هم برا تواند یمداوم م

 .تر کندماندگار  یاجتماع ی هاشبکه

 ی ساز اعتماد

  ری به صورت غ کند، یباال منتشر م تیفیخود را با ک گان یرا  ی که محتواها یتیسا 

موضوع را   نی خود ارزش قائل است و کاربر ا نی مخاطب یکرده که برا ان یب  میمستق

  ی خدمات ا یکه محصوالت  یی هاتیسا   اند ار ی. چه بسکندیبه صورت ناخودآگاه حس م

  نهیمناسب در زم  یعدم وجود محتوا لی لاما به د کنندیو مناسب ارائه م تی فیبا ک

 .به آنها اعتماد کند تواندیمربوطه، کاربر نم

  سئو

  یهاجستجو رتبه یدر موتورها است که   ن یکسب و کارتان ا  غی تبل یراه برا  نی بهتر

مناسب   ی محتوا دی مگر با تول ستین  ریپذ موضوع امکان نی و ا دیداشته باش یخوب
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  ی جستجو برا یتوجه موتورها یتمام یمحتوا است. از طرف یاب یبازار یکه رکن اصل

را در    یشتری چه که کاربر زمان ب ر صفحه است! ه کی رتبه دادن، رفتار کاربر در 

کامنت گذاشتن را انجام   ا یکردن  کی مانند ال ییها تیصفحه بگذارد و فعال کی

  رند یگیتر در نظر مصفحات را ارزشمند  ن یجستجو ا  یموتورها ی هاتمیدهد، الگور 

 .ستین ر یپذامکان  دیمف ی بدون محتوا زی رفتارها ن  ن یکاربر به ا ک ی و که تحر

 محتوا  یابیبازار یاستراتژ

  ن یدارد و به هم  ی ادیز ات ی چند جانبه است که جزئ ند یراف   کی محتوا  ی ابیبازار

  ک ی  قیدق اتی طرح شود. جزئ یاستراتژ  کی بهتر آن  یاجرا   یبرا د یواسطه با 

  دیکسب و کار شما است که با  طیمحتوا وابسته به نوع و شرا  یابی بازار  ی استراتژ

باره وجود دارند   نی ا در  یاصول کل یشود اما برخ  ن ییفرد متخصص تع  ک یتوسط 

 .می اآنها پرداخته حی که در ادامه به تشر

  دیمشخص کن قا یخود را دق هدف 

  ی است. به عنوان مثال، اگر برا ی تنها اتالف وقت و انرژ هدف،یب یمحتوا دیتول

که   د یمشخص کن قا یدق دی با  د،یبساز  یجانب ی که محتوا دیمحصول قصد دار کی

  توانی. البته میگر ید ز یهر چ ای آن  یمعرف  ا ی هدف شما فروش آن محصول است 

کامال مشخص   د یاهداف شما با ی ممحتوا را با چند هف ارائه داد اما به هر جهت، تما

 .تان باشندچشم یو جلو

 د یخود را انتخاب کن ن یمخاطب

که   دی سیبنو  ییمحتوا دی بتوان نکهیا ی! برا ستی ن یمناسب هر فرد یی محتوا هر

محتوا انجام   دیتول ی چه کس ی که برا دی بدان قا یدق  دیرا جذب خود کند، با  ن یمخاطب

  ی استراتژ  نیی قصد تع ی مهندس  یمجموعه فن کی  ی . به عنوان مثال اگر برادیدهیم

  یمهندس  یهاکه دانش آموختگان حرفه د یبدان دی با د،یمحتوا را دار  ی ابیبازار

https://oghyanooseabi.com/?utm_source=oghyanooseabi&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf+uri&utm_content=pdf+link&utm_term=oghyanooseabi.com


 

 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

ندارند    یبه داستان پرداز   یاخشک هستند که عالقه ات ی با روح یی هامعموال انسان

 .کنند افتیکه پاسخشان را صاف و پوست کنده در پسندند یم شتر ی و ب

  د یبا د،یکنیمحتوا م دیفعال در حوزه هنر تول ت یسا  کی  ینقطه مقابل، اگر برا  در 

  ت ای تا با روح دیکن د یمختلف تول ات یو اعمال جزئ یی خود را با داستان سرا یمحتوا

 .افراد در حوزه هنر سازگار باشد   نی ا فیلط

 دی کن دایمناسب پ یمحتوا ت یر یمد ستمیس 

به صورت   ت یو چه خارج سا  ت یخود را چه داخل سا  یمحتوا دیبتوان   نکهیا ی برا

  یمحتوا تی ریمد  ستم ی س   کی  ازمندی ن د،یو اثر بخش منتشر کن افتهی سازمان 

مانند وردپرس   نهی به  ستمیس   ک یخود  ت ی سا  ی جهت برا نی. به همدیمناسب هست

  ی با عملکرد فن  ییها تیدر سا ز یخود را ن ت یخارج سا  یو محتواها د یانتخاب کن

 .دیمناسب منتشر کن

  دی انتخاب هست  نی که چرا بهتر دیکن مشخص 

انتخاب   ن یکه ما بهتر  م ییاست که به افراد بگو ن ی محتوا ا یابیهدف ما از بازار تمام

ممکن   یو حت ست ی ن ر یپذامکان غات یتبل ق یکار ابدا از طر نی . ا می شما هست ی برا

و   هایژگیمناسب و  یبه شکل د یبتوان دی برعکس هم داشته باشد. با  جهیاست نت

که ابدا   د یو توجه داشته باش  دیکن  وبازگ  نی مخاطب ی محصول خود را برا یای مزا

 .دیه انجام ندهخدمات مشاب  ای با محصوالت  یمیمستق سه ی مقا گونهچیه

  دی محتوا استخدام کن کنندهدیتول  کارشناس

و    دیناخودآگاه مخاطب خود اثر بگذار یبر رو   میمستق ری به صورت غ د یبتوان نکهیا

محتوا دارد؛ نه   د یتول ی تخصص ندیبه فرا  ازین د، یبهتر هست  هیکه از بق د ییبگو

جهت،   ن ی. به همدی و به عنوان محتوا منتشر کن د یسی متن بنو  یسرکی صرفا  نکهیا
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حوزه را   ن یافراد متخصص در ا  ا یو   دی نیالزم را بب  ی هاخودتان آموزش دی با  ای

 .دیاستخدام کن

 محتوا  یمحتوا و استراتژ یابیبازار یاستراتژ تفاوت

محتوا   ی ابیبازار   یاست و خود استراتژ   ر یفرا گ اری مفهوم بس  ک یمحتوا،   ی استراتژ

  رنده یدر بر گ  یهاندیتمام فرا یعنی شما،   یمحتوا ی. استراتژردی گیر بر مرا د

  ی شما چه کسان ن یمخاطب د،یکنیمحتوا م د یتول یبه چه هدف نکهیمحتوا از جمله ا

  ری و سا د یمحصوالت هست ای خدمات  تارائه دهنده محصوال  نی هستند، چرا بهتر

 .ینینچنیموارد ا 

از نگاه کسب و کار شما به   ی تربخش کوچک یی محتوا یاب یبازار یاستراتژ  اما

شما است. به عبارت    یمحتوا یموضوع محتوا است که در واقع حاصل استراتژ

  یابیبازار  یو در استراتژ دیکنیم ی را جمع آور  ی محتوا اطالعات یدر استراتژ  گر،ید

 .دیکنیاز آن اطالعات استفاده م  ییمحتوا

 محتوا   یابیبازار یایمزا

کانتنت   یفن  یای مزا م،یدار ازیمحتوا ن یابی تحت عنوان چرا به بازار  شتر یپ

موضوع نگاه   ن ی به ا ی گریتا از جنبه د  می شدند و اکنون قصد دار  ی بررس  نگیمارکت

 :هستند ر ی به شرح ز  نگیکانتنت مارکت  ند یفرا ی ای از مزا ی . برخمیکن

 ی ریپذانعطاف •

 بودن  نهیکم هز •

 باال  یاثر بخش •

 بودن  دار ندهیآ •
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 یجذب کاربران دائم •

 آن   قیاز طر ی ساز امکان برند •

 کاربر  ی رو قیعم ی رگذار ی امکان تاث •

  فروش فیمحتوا بر ق دیمثبت تول ریتاث

خدمات   ای محصول   ک یمدرن است که فروش   ی ابیدر بازار یفروش، اصطالح  ف یق

 :هستند ری مرحله به شرح ز  4  نی و ا کندیمرحله خالصه م 4را در  

 ی آگاه ساز  •

 عالقه  جادیا •

 ی ریگ م یتصم •

 د یاقدام به خر •

شما    ،یمفصل است اما به صورت کل اریبس  ی فروش بحث ف یمحتوا بر ق دیتول  ری تاث

  یتا با ارائه محتوا د یمحصوالت موظف هست ا یارائه دهنده خدمات    کی به عنوان 

منتقل   ی کاربران را به قسمت بعد ف،ی ق  ن یهر قسمت از ا  یو الزم برا یتخصص

.  دیمحصوالت خود با خبر کن اتیمخاطبان خود را از جزئ د ی. در مرحله اول، بادیکن

رفع    یانتخاب برا  نی که چرا به شما بهتر  د یبه کاربران نشان ده دی با ی در قدم بعد

  د یترد  یت اما قدر اس  د یخر ی . در مرحله سوم، کاربر آماده برادیآنها هست  ازین

نظرات مثبت،   یسر کی است که با ارائه  ن ی ا د یانجام ده دی که با یدارد؛ تنها کار 

  د یخر  ی هامحصول و ارائه ضمانت ینقد و بررس  ان، یمشتر  گری د ی کاربر یهاتجربه

مراحل، کاربر به   نی ا  یکردن تمام ی . پس از طدیمخاطب را کامال متقاعد کن ره،یو غ

 .به شما اعتماد کرده و از محصوالت و خدمات شما استفاده خواهد کرد ی راحت
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 محتوا یابیبازار اصول

اثر   ی اصول مشخص خود را دارد که برا  یگریمحتوا، مانند هر کار د ی ابیبازار

 .میاموارد پرداخته نی شوند که در ادامه به ا  تی رعا   دیحتما با   یبخش

 د یته باشداش  یرقابت ت یمز

  دی خواه ییقطعا رقبا  د،یکن یرا راه انداز   یاگر هر کسب و کار  یدوران کنون  در 

ارائه نداشته    یخود برا ی به نسبت رقبا یشتر یب  زی شما چ کهیداشت. اما در صورت 

بلکه   ستند؛ی به دنبال تکرار مکررات ن نی خورد! مخاطب د یقطعا شکست خواه د،یباش

  د ینبا نکهیا یعنیبهتر هستند.  یطیشراو با   یو کاربرد دیجد  یبه دنبال اطالعات

  ی ابیبازار اد یبلکه بن دیهمان موضوعات گفته شده توسط رقبا را مجددا تکرار کن

 .دیبگذار دتر یو مف تر دیموضوعات جد  ی بر رو  د یخود را با  ییمحتوا

  دی داشته باش  مداومت 

  یمحتوا لیاتومب  نی ا ن ی بنز م،ی ریدر نظر بگ لی اتومب  کی را کسب و کار شما  اگر

است    یهیبد  ن،ی شما است.بنابرا  یمحتوا ی ابیبازار یهایارائه شده توسط استراتژ

که   ست ی شد. اصال مهم ن  دیشما نرسد، متوقف خواه  لیبه اتومب ن یکه هرگاه بنز 

تنها مداومت    د؛یکنیاقدام م ود خ ی محتوا یابی بازار   یبار برا  کی هر چند روز 

 .دیخود داشته باش تی کردن فعال شتر ی در ب یداشته و سع

 دی مخاطب قرار ده اریدر اخت  حیصح اطالعات 

کلمه اطالعات غلط مخاطب را از شما متنفر کند!   کی به اندازه  تواند ینم زی چ چیه

  از جهات مختلف به شما حمله   د،یرا اشتباه ذکر کن لم یف  کی  گر یاگر نام باز یحت

  یرو  د یکن یسع  نی صحت محتوا است. بنابرا تی نشان دهنده اهم ن یو ا  شودیم

 .دیخود را ذکر کن یمنبع محتوا  حا یبه خرج داده و ترج تی خود حساس  یصحت محتوا
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 د یرا سبک نکن  خود

  ن ی که ما بهتر دیمدام تکرار کن د یخود بخواه یمحتوا یابیبازار  ند یدر فرا نکهیا

زننده   اریبس یموارد مشابه، امر ر یو سا  د یرا با ما تجربه کن  هانی بهتر ای  م یهست

و ابدا به   م یدهیرا ارائه م مت یق  نی ما بهتر ای و  دی که از ما بخر دییاست! دائم نگو 

نه اجبار؛   دیمخاطب را اقناع کن د ی. شما بادیکنن ف یاز خود تعر م یصورت مستق

 .ستیبودنتان ن نی بر بهتر دی به تاک یاز ی ن نی بنابرا

  د یهر مرحله از کار برنامه داشته باش  ی برا

  یابه گونه د یشما نبا ی محتوا ی ابی بازار  ند یفرا د؟ یدار  اد یفروش را که به   ف یق

!  د ینداشته باش   ی ابرنامه یمرحله بعد یو برا دیمرحله عبور کن ک یباشد که از  

ا سرد شده و از دهن  غذ د،یفروش مانند غذا خوردن است؛ اگر تعلل کن  ندیفرا

  یبعد یو محتوا یمرحله بعد  ی برا یانهمخاطب را به گو  د ی. در هر محتوا، باافتدیم

تا   د یارائه ده شتر یمطالعه ب ی برا هاشنهادی پ یسرکی  ت،ی و در نها د یآماده کن

 .مخاطب ارضا شود یکنجکاو

 محتوا   یابیبازار  نیقوان

کمک   طیکه اگر انجام آن به بهبود شرا   م یصحبت کرد ییدر مورد کارها  نجا یبه ا  تا

وجود دارند که   ز ین  یموارد ن، یب ن ی و بهتر است انجام شوند. اما در ا کندیم

موارد در ادامه    ن ی شوند. ا  تی رعا دی هستند و حتما با نگی کانتنت مارکت ن ی قوان

 .اندآمده

 ها نه ربات د یمحتوا کن  د یها تولانسان ی برا

  ییها کلک ،ین ینچنیموارد ا ر یو سا  ی کاربران ساختگ ک،یف   کی تراف ،کی ف ممبر

صفحه را باال    ای  ت یسا   کی  ی دهایها بازد آن  قیهستند که افراد متقلب از طر 

  مهیباعث جر  یکسب و کار شما ندارند، بلکه حت یبرا یتیتنها مز کار نه نی . ابرندیم
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  یمختلف، امروزه به قدر  یهامپلتفر  ی هاتمیشدن شما هم خواهند شد! الگور 

را   ی واقع ریغ  یهاکی ها و ترافربات توانند یم یاند که به سادگکرده شرفت یپ

  رونیها را از ذهن خود بکلک نی فکر استفاده از ا  یحت  نیدهند؛ بنابرا   صی تشخ

 .دیکن

  دی باش  صبور 

صبر در   ر یتاث نهیدر زم یمحتوا مثال بارز اثر مرکب است )اثر مرکب؛ کتاب ی ابیبازار

و انتظار نداشته   ستی ابدا زود بازده ن ندیفرا  نی (! اینوشته دارن هارد ت،یموفق

شوند؛    ری شما سراز   ت یکاربران به سا  لی هفته بعد از شروع کار، س  کی که  دیباش

 .است  از ی ان ناتفاق زم  نی ا ی ها براسال  یها و حتبلکه ماه

 با کاربران  تعامل 

به کاربر و   نی ب ن یو اگر در ا  شود یجذب کاربر انجام م  یمحتوا برا یابی  بازار

ندارد! با   ی شما ابدا ارزش   یابی گذاشته نشود، بازار  ی ها و نظراتش احترامسوال

نظرات کاربران ارزش قائل   ی برا نیو همچن  دیکن یی تمام توان خود کاربر را راهنما

 .دیباش

 محتوا  یابیبازار  یهاروش 

هم   د یجد یهادارد و همواره شاهد ظهور روش یمختلف ی هامحتوا، روش ی ابیبازار

  یهاتیکه توسط سا  نگیکانتنت مارکت ی هاروش  ن یتر جیاز را ی اما برخ م یهست

 :اند از بزرگ هم مورد توجه هستند عبارت

 ک ینفوگرافیا  دیتول •

 تیفیبا ک ی هاپادکست دیتول •

 (ی)روش اصل ت یبالگ وبسا  •
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 ی اجتماع  یهامحتوا در شبکه دیتول •

 یقدرتمند و فانتز   یهاتیبا اد  و یدی و دیتول •

 محتوا  یابیبازار میتقو

است که    ییبه محتواها دنینظم بخش یابزار برا  ن یبهتر ،ییمحتوا یابیبازار  میتقو

  می. در تقودی قصد انتشار آنها را دار   ندهیخود در آ نگیدر برنامه کانتنت مارکت

را   د یآنها را دار   تی آپد ا یقصد انتشار   ندهیکه در آ ییمحتواها یتمام دی با  ییمحتوا

  .دی ببر ش یا پخود ر  یمحتوا یابی مشخص بازار  یابا برنامه د یتا بتوان د یوارد کن

 محتوا یابیبازار نکات

نکات   ی شدند اما برخ  یمحتوا بررس  یابیموضوعات برجسته در باره بازار   نجا یبه ا  تا

موثر باشد.   طیدر بهبود شرا تواند یآنها م  ت یوجود دارند که رعا زی ن یکوچک و جزئ

 :هستند ر ینکات به شرح ز  ن یا

 دیمناسب استفاده کن  یسئو   ی هایاز استراتژ •

 نه اهداف خودتان  د یسی بر اساس هدف مخاطب بنو •

 د یخود را به صورت مداوم به روز کن یمیقد  ی محتواها •

 را انجام ندهد   تتانیاز نظر بستر فعال یقانون  ر ی حرکت غ چیه •

 د یمشخص منتشر کن  ی هایبندها را تحت زمانمحتوا د یکن یسع •

 د یبسپار  ی کار را به فرد متخصص نی ا  د،یمحتوا ندار  دیاگر تخصص تول •

بار نام برند را   ک یخود با هر تعداد محتوا، حداقل   یابی بازار ند یدر تمام فرا •

 د یاور یب
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 ی و خارج یرانی ا یهای محتوا در کسب و کار یابیبازار یهامثال

  ی نترنتیا  ی محتوا صرفا مربوط به کسب و کارها یابی تان، بازار تصورات برخالف 

از   ی . برخکنندیاستفاده م  ندیفرا  نی بزرگ هم از ا یهاشرکت  گریو د ست ین

 :هستند ری موضوع به شرح ز  ن ی ا ی هانمونه

  !هاب اسپات: رشد شرکت تنها با انتشار دو محتوا  •

 یاجتماع ی هاباال در شبکه تی : فعالسکوی شرکت س  •

 ن ینو  ی هایکلمه در حوزه انرژ کی  ی محتوا تنها برا ی ابی: بازاربایتوش  •

 ی و معرف یکاال با نقد و بررس  یجیفروش محصوالت د  شی کاال مگ: افزا  یجید •

 یبند  جمع

  یاست که برا  اتیگسترده و پر جزئ اریبس یمحتوا، موضوع یابی بازار  موضوع

تازه به   یجان نگ،یارکتبه صدها نوشته باشد. کانتنت م  ازین د یکامل آن شا حیتوض

  ییکسب و کارها ی و آنقدر اثر بخش بود که حت دی جهان بخش  یهمه کسب و کارها

  اری بس  یموضوع نشان از بازده نی به خود جذب کرد و ا  زی نبودند را ن  ینترنتیکه ا

  ادهیرا پ  یندیفرا  نی چن یبه درست دیبتوان نکهیاست. ا  یابینوع بازار ن یمناسب ا 

نوشته تنها تالش   نی شما است و ما در ا  اتی وابسته به تجرب ی ادی تا حد ز  د،یکن

که   م یداشته باش   یی محتوا یابی موضوع بازار  یبر رو ی اجمال ی بررس  ک یکه   م یکرد

 :کرد یجمع بند ر ی موارد را تحت فرم ز  ن ی ا توانی، میبه صورت کل

 دیخلق کن د یجد تی مز کی •

 د ی را محترم شمار  ن ینظر مخاطب •

 د یو انتشار محتوا نظم داشته باش  دیدر تول •
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 دی خود هدف داشته باش  ی محتوا د یتول ی برا •

 د یانتخاب هست ن یکه بهتر  دیبه کاربر خود ثابت کن  •

 د یخود تالش کن یمحتوا شتر ی انتشار هر چه ب ی برا •

 د یرا جذب کن  دی جد ن یرا حفظ و مخاطب  یمیقد ن یمخاطب •

کسب و کار   کی شدن به   لی تبد ر ی مس تواندیمحتوا م ی ابیبازار حیصح وه یش   انتخاب

  ن یکسب و کار شما شود؛ حال ا  یمنجر به نابود تواند یاز آن، م ی بزرگ باشد و دور 

 .نه ا ی د یمدرن قدم بگذار یای انتخاب شما است که به دن

 متداول  سواالت

 م؟ ی محتوا بپرداز   یاب ی به بازار   دی با   کبار ی : هر چند وقت  سوال 

کسب و کار شما است اما موضوع مهم در   ط یموضوع کامال بسته به شرا نی : اپاسخ

است حال با هر بازه   نگ یرابطه مداومت داشتن در انجام کانتنت مارکت  ن یا

 .یایزمان

 محتوا سپرد؟   دی تول   یها کرد و به آژانس   ی سپار محتوا ا برون   د یتول   دی با   ای : آسوال 

  د یتول ی اما برا شودینم ه یتوص نگیکانتنت مارکت ندیخود فرا  یر : برون سپا پاسخ

و   د یمتخصص ندار  یرویاگر ن ،ییمحتوا  ی ابی مورد استفاده در بازار  ی محتواها

  نی بهتر است از افراد متخصص در ا دی کار را ندار  ن یانجام ا   ییخودتان هم توانا

 .دی کن ی حوزه کمک گرفته و کار را برون سپار 

 م؟ ی کن   بی محتوا ترغ   ی را به اشتراک گذار   ی شتر ی :چطور افراد ب سوال 
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داشته و   یی باال  ییکه بار محتوا شود یتوسط افراد منتشر م  یی: تنها، محتواپاسخ

 .دیکن دیتول دیمف ی محتوا نیارائه داشته باشد؛ بنابرا   یبرا ی زیواقعا چ 

 م؟ ی کن   دای محتوا را چطور پ  ی اب یزار با   ده ی: ا سوال 

  یدر کنار بررس  یاجتماع ی هااز ابزارها مانند گوگل آلرت و شبکه  ی: برخپاسخ

  ینینچنیموارد ا   ر یاخبار و سا ی و بررس  ان یمشتر  یهاو تجربه  یشخص  یهاتجربه

 .موثر باشد نگی کانتنت مارکت  دهی کردن ا دایدر پ تواند یم

 ست؟ یمحتوا چ   یاب ی : بازار سوال 

  ی محتوا دیتول قی محتوا، جذب و اقناع افراد از طر ی ابیکالم، بازار   ک ی: در پاسخ

 .هدفمند و جذاب است

 محتوا کدامند؟   یاب یبازار    یها کتاب   نی:بهتر سوال 

  یابی کتاب بازار  PDF دیتوانیم نهیزم  نی در ا شتری کسب اطالعات ب ی : براپاسخ

 :هستند ر یبه شرح ز  ها نهیاز گز  یکه برخ دیکن ه یرا ته یچاپ ی هانسخه ا یمحتوا  

 Dan Norris محتوا نوشته نی ماش  •

 Joe Pulizzi نوشته ییمحتوا ی ابیبازار •

  Melissa Rach و Kristina Halvorson وب نوشته ی محتوا برا ی استراتژ •

 دارد؟   ییا یمحتوا چه مزا   د ی: شغل تول سوال 

، هم به عنوان شغل اول و هم به عنوان شغل  شغل مناسب  کی محتوا   دی: تولپاسخ

  ازی به ابزار خاص، عدم ن  از یعدم ن ت،یفعال  یبه مکان خاص برا از ی دوم است. عدم ن

محتوا هستند.    دیشغل تول  یای مزا نی ترباال از مهم یو تقاضا کی به دانش آکادم

 .ندارد یکار شما است و نرخ ثابت تیفیک کامال وابسته به  زیمحتوا ن دیدستمزد تول
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 ست؟ ی چ B2B ییمحتوا  یاب ی : بازار سوال 

  ی برا دی و با ستندی هدف شما افراد ن  نی مخاطب B2B یمحتوا یابی : در بازار پاسخ

 .دیمحتوا کن دیتول  گرید ی کسب و کارها
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