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اثر گذاری بازاریابی محتوا در کسب و کار

بازاریابی محتوا ،واژهای است که احتماالً خیلی آن را شنیده یا خواندهاید.
انسانها از سالیان دور با تولید محتوا عجین بودهاند .از همان زمانهایی که انسانهای اولیه روی
دیوار غارها تصاویری را میکشیدند و بهاحتمالزیاد قصد داشتند پیامی را به آیندگان برسانند.
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همه انسانها در حال تولید اطالعات و محتوا هستند .یک آموزگار زمانی که آمووز

مویدهود ،در

حال تولید محتوا برای شاگردان خود است .یک مربی اخالق برای اینکه مردم را به زنودگی بتتور و
خداپسندانه دعوت کند ،مطالبی را که ارائه میدهد ،خود تولیدکننده محتوا است .یک تتیهکننده
و کارگردان فیلم سینمایی هم تولیدکننده محتواست .پس بنابراین همه انسانها بهنوعی در حال
تولید محتوا هستند.
در کسبوکار ،تولید محتوا که میتواند بهصوورت مقالوه ،صووت ،فویلم ،خبور ،کاتوالو .و  ...باشود،
رنگ و بویی دیگر به خود میگیرد.
در کسبوکار از تولید محتوا بهعنوان بازاریابی برای فرو

و جذب مخاطب استفاده میشوود کوه

در انگلیسی به آن  Contant Marketingمیگویند.

امروزه بازاریابی محتوا بسیار متم است و در تجارت اثر به سزایی دارد .در بازاریابی محتوا الزم
است که شما درزمینه کسبوکار خود اطالعات مفیدی را به مشتریان ارائه دهیود و سو ی شوود
راهنماییهای الزم را در اختیار آنها قرار دهید .محتوای تولیدشده برای اینکه هم دیده شود و
هم به اشتراک گذاشته شود باید برای مشتریان بسیار جذاب و مفید باشد.
بازاریابی محتوا یکی از عواملی است که میتواند کسبوکار شمارا از رقیبانتوان متموایز کنود .اگور
س ی شود اطالعاتی را که در اختیار مشتریان قرار میدهید بورای آنهوا مفیود و ارزشومند باشود،
اعتماد آنها را باال میبرید و میتواند درفرو

محصوالت و خدمات شما تأثیرگذار باشد.
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بهعنوان مثال در یکی از وبسایتهای خوب فرو

قط ات کامپیوتر که نمویخوواهم نوام

را در

اینجا ذکر کنم ،مشاهده کردم که از بازاریابی محتوا بهخوبی استفاده میکنند .این وبسایت برای
بررسی یک مدل کارت گرافیک یا بررسی فنّاوری جدید یک موادربررد یوا حتوی آمووز

نصوب یوک

پردازنده ) (CPUبر روی مادربررد را کامل توضیح میدهد و ایون محتواهوا را بوهرایگوان در اختیوار
مخاطبان و عالقهمندان سایتشان قرار داده است.

خ وب چووه اثووری درفوورو

ایوون وبسووایت داشووته

است؟ تحقیقی که انجام دادهام نشان میداد این
آموز

ها و محتواهایی کوه تولیود کوردهانود باعو

شووده اوالً مشووتریهووا بووا افووراد پشووتصووحنه ایوون
وبسایت آشنا شوند؛ دوماً اعتمادسازی بوه وجوود آموده اسوت؛ سووماً محتواهوایی کوه تولیدشوده
کاربردی و مفید هستند و باع

اشتراکگذاری شده است؛ و چتارماً افورادی کوه ایون فویلمهوا را

دیدهاند به دنبال آشنایی بیشتر با این وبسایت و درنتایت خرید می باشند.

حتماً با مثال فوق متوجه شده اید که بازاریابی محتوا چه م جزهای در دنیای تجارت میتواند انجام
دهد؟!
اکثر مردم در زمان انتخاب یک محصوول بورای خریود سوردرگم هسوتند و نمویداننود واق واً کودام
گزینه بتتر است .شما با تولید محتووایی آموزشوی مویتوانیود بوه مشوتریان کموک کنیود کوه آنهوا
چگونه بتترین گزینه ممکن را انتخاب کنند یوا چگونوه مویتواننود یوک خریود درسوت و مناسوب را
داشته باشند.
توصیه میکنم بازاریابی محتوایِ کسبوکارتان را بهصورت فیلم یا صوت ارائه دهیود .کلیو هوای
ویدئویی چنددقیقهای کوتاه یا صوتهایی با فرمت  MP3چنددقیقهای در اختیار مشتریانتان قرار
دهید .این فایلها را مویتوانیود از وبسوایت بوهصوورت دانلوودی یوا در فروشوگاه روی یوک لوو
فشرده) (CDرایت کنید و در اختیار مشتریان و عالقهمندان قرار دهید.
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پس یکی از تغییرات متم که در بازاریابی به وجود آمده این است که بخ
به آموز

شده است و اگر به مشتریان و مخاطبان خود آموز

عمده بازاریابی تبدیل

ارزشمندی ارائه ندهیم ،عملیات

بازاریابی ما ناقص خواهد بود.
اگر برای بازاریابی محتوا ،وقت نگذاشتهاید یا بخشی را به آن اختصاص ندادهاید ،از همین امروز
به فکر باشید و روی این عامل متم بازاریابی ف الیت تان را شروع کنید .با این اقودام مویتوانیود
یک جت

خوب در کسبوکار و تمایز با رقیبان ایجاد کنید.
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