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تعریف بی شیله پیله بازاریابی محتوایی به سبک دیجیتالینگ

مــا در دیجیتالینــگ تــالش می کنیــم کــه محتــوای بــا کیفیتــی را در زمینــه دیجیتــال مارکتینــگ در 

َطَبــِق اخــالص بگذاریــم و بــه مخاطبــان، مشــتریان و همراهانمــان تقدیــم کنیم؛ محتوایی که گذشــته 

از قانــع کننــده بــودن، نیــاز کاربــران را هــم برطــرف کنــد.

مخاطبان مد نظر ما در سه دسته جا می شوند:

دیجیتال مارکتینگ را دوست دارند. 1

در زمینه دیجیتال مارکتینگ تخصص دارند. 2

صاحب یک کسب و کار هستند. 3
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بــه زبــان ســاده، رســانه مــا ظرفــی اســت کــه محتــوای مــا در آن قــرار می گیــرد. در نهایــت هــم مــا ایــن 

ظــرف و غــذا را جلــوی مخاطبمــان می گذاریــم تــا او آن را مصــرف کنــد. وقتــی هــر ســه مــورد در ایــن 

بخــش درســت باشــند در نهایــت مخاطــب بــه رضایــت می رســد.   

داشتن یا نداشتن استراتژی محتوا چه فرقی به حالمان می کند؟

وقتی اســـتراتژی محتوا داشـــته باشـــیم بیشـــتر به دنبال کیفیت محتوا و مخاطب هســـتیم تا کمیتشـــان؛

یعنــی بــا وجــود اســتراتژی محتــوا دیگــر بــه دنبــال ایــن نیســتیم کــه خودمــان را بــه آب و آتــش بزنیــم 

تــا تعــداد بیشــتری از مخاطبــان را به ســمت خودمان بکشــانیم.
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پیشنهاد ویژه برند یا USP؛ بگو چه در چنته داری تا تصمیم بگیرم!

حــاال بــه ســراغ آن پیشــنهاد ویــژه ای می رویــم کــه برنــد شــما بــه مخاطبــان و کاربرانــش می دهــد. بــرای 

ایــن کار بایــد ببینیــم مشــتری مــا چــه می خواهــد؟ مــا در چــه کاری بهتــر هســتیم؟ رقبایمــان در چــه 

کاری بهتر هســتند؟

 پاســخ هایمان بــه دو پرســش اول در کنــار در نظــر گرفتــن رقبــا و رفقــا، پیشــنهاد ویــژه مــا را بــه وجــود 

مــی آورد. در واقــع، پیشــنهاد ویــژه، پاســخ دادن غیــر مســتقیم بــه ایــن ســوال مشــتری اســت کــه مــن چــرا 

بایــد از تــو خریــد کنــم؟!

در اینجــا بایــد در کنــار خواســت مشــتری و مهارت هایــی کــه خودمان داریم نگاهی هــم به مهارت های 

رقبایمــان بیندازیــم و ببینیــم کــه آنهــا در چــه کاری خــوب هســتند؟ اجــازه بدهیــد مثالــی برایتــان 

بزنیــم تــا موضــوع روشــن تر شــود. 

ــر اینــه خودمــان بایــد در یــک رشــته  ــرای شــرکت در المپیــک عــالوه ب المپیــک را در نظــر بگیریــد. ب

ورزشــی مهــارت داشــته باشــیم بایــد رقبایمــان را هــم بــه دقــت زیــر نظــر بگیربــم و ببینیــم کــه در 

مقابــل آنهــا نقطــه قــوت مــا کــدام اســت؟ چــون فقــط در ایــن صــورت اســت کــه می توانیــم موقعیــت 

فعلــی خودمــان و حرکتــی کــه می توانیــم بــرای گرفتــن نتیجــه بهتــر انجــام دهیــم را شناســایی کنیــم. 

 مشتری چه
می خواهد؟

USP
چه کاری را خوب
انجام می دهید؟

رقبا و رفقا
چه کاری را

خوب انجام می دهند؟
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بخش دهم سند: زبان برند؛ گاهی سرخ، گاهی سبز و گاهی هفت رنگ!

برندها هم مثل انسان ها زبان دارند و این زبان از دو بخش اصلی تشکیل شده است:

اصطالحاتمتداولیاتکهکالمبرند.1

لحنبرند.2

در ادامه، سفره این دو ماجرا را برایتان بازتر می کنیم. 

آیا برند شما تکه کالم دارد؟

هــر کــدام از مــا تعــدادی واژه یــا عبــارت منحصــر بــه فــرد داریــم کــه مخصــوص خودمــان اســت. مــا 

یــا آن واژه هــا را بــا ترکیــب واژه هــای دیگــر خلــق کرده ایــم یــا از واژه هــای موجــود بــه شــکلی متفــاوت 

اســتفاده می کنیــم. در ذهنمــان هــم ســند مالکیــت ایــن عبارت هــا را بــه نــام خودمــان زد ه ایــم. کســانی 

کــه مــا را بشناســند بــدون شــک از تکــه کالم هــای مــا بــا خبــر هســتند.

 تکــه کالم هــا ُمســری اند. یعنــی وقتــی توســط اســتفاده کننــده اصلــی آن در مــکان و زمــان درســت و بــه 
شـــکلی جـــذاب خـــرج شـــوند، دیگــران هــم ناخــودآگاه دوســت دارنــد از آن تکــه کالم اســتفاده کننـــد. برندهـــا 

هــم تکــه کالم دارنــد و مخاطبــان آن برنــد از آن تکــه کالم هــا اســتفاده می کننــد.
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اســت کــه بــا توجــه بــه »زمــان« و »هزینــه« نســبت بــه انتخــاب قالــب محتــوا تصمیــم بگیریــم. 

گاهی مخاطب هم نمی داند که چه می خواهد.

ایــن را هــم بــه یــاد داشــته باشــید کــه گاهــی حتــی خــود مخاطــب هــم نمی دانــد کــه چــه می خواهــد. 

ولــی وقتــی ایــن محتــوا را در اختیــارش می گذاریــم، آن را مصــرف می کنــد؛ مثــال کالب هــاوس را در 

نظــر بگیرید.

ــد، وارد یــک روم شــوند و  ــاورش نمی شــد کــه کاربرهــا کار و زندگی  شــان را ول کنن در ابتــدا کســی ب

دو ســه ســاعت بــه صــدای زنــده آدم هــا گــوش دهنــد؛ امــا در واقعیــت چنیــن اتفاقــی افتــاد. بنابریــن، 

نمی توانیــم همیشــه همــه چیــز را از دیــدگاه مخاطــب مــورد بررســی قــرار دهیــم. 

فرم محتوا؛ چه ظرفی را برای ارائه محتوای خودتان انتخاب می کنید؟

در ایــن بخــش، اصلی تریــن ســوالی کــه از خودمــان می پرســیم ایــن اســت کــه می خواهیــم محتــوای 

ــه در بازاریابــی  ــزی اســت ک ــان چی ــرا هم ــن ماج ــم؟ ای ــه دهی ــه ســر و شــکلی ارائ ــا چ ــان را ب خودم

ــوا« صــدا می زنیــم.  محتوایــی آن را »فــرم محت
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ماجرای بازسازی محتوا چیست؟

دربازسازیمحتوا،چندینماجرارخمیدهدکهدرادامهنگاهیکوتاهبهآنهامیاندازیم:

محتوای قدیمی با چند بخش جدید، جان دوباره می گیرد

ایـــن ماجـــرا چیـــزی شـــبیه بـــه مرمـــت کـــردن آثـــار قدیمـــی اســـت. بــه ایــن ترتیــب کــه بخــش زیــادی از اصل 

بنــا ســر جــای خــودش باقــی می مانــد و فقــط بخش هایــی کــه دیگــر تــاب و تــوان ایســتادن در جــای 

قبلــی خودشــان را ندارنــد بــا بخش هایــی تازه تــر جایگزیــن می شــوند. 

شاید بخش هایی از محتوا را هرس کنیم شاید هم نکنیم

در طــول فراینــدی کــه بــا قیچــی نــگاه جدیدمــان در حــال ســر و شــکل دادن بــه محتــوای قدیمی مــان 

هســتیم شــاید نیــاز باشــد کــه بخش هایــی از آن را دور بریزیــم؛ مثــال اطالعاتی که اکنون ســوخته اند، 

مکان هــا، امکانــات یــا ســایت هایی کــه دیگــر وجــود ندارنــد و مــواردی از ایــن دســت، بخش هایــی از 

محتــوا هســتند کــه می توانیــم آنهــا را حــذف کنیــم. 
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هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد

هــر محتــوا بســتر خــاص خــودش را دارد. مــا نمی توانیــم هــر محتوایــی کــه دلمــان خواســت را در هــر 

بســتری کــه دوســت داشــتیم منتشــر کنیــم. 

ماجرای جشن تولد با مراسم های دیگر متفاوت است

تصــور کنیــد کــه شــما بــه یــک جشــن تولــد دعــوت شــده اید. شــما بــا شــرکت در ایــن جشــن تولــد، 

دلتــان را بــرای خــوردن یــک تکــه بــزرگ کیــک تولــد، صابــون زده ایــد. حــاال اگــر فــردای همیــن ماجــرا بــه 

یــک مراســم عــزا دعــوت شــوید، انتظــار نداریــد کــه کنــار چــای برایتــان کیــک تولــد بیاورنــد!

شــما همــان آدم هســتید ولــی وقتــی در مــکان متفاوتــی قــرار می گیریــد از لبــاس و رفتارتــان گرفتــه 

تــا انتظارتــان بــرای دریافــت خوردنــی، متفــاوت می شــود. بــا ایــن حســاب اگــر نمی توانیــد بــا توجــه بــه 

بســترهای مختلــف، محتواهــای مختلفــی را تولیــد کنیــد اصــال وارد آن فضاهــا نشــوید. 

ــم و  ــد نکرده ای ــری تولی ــوای دندان گی ــون در اینســتاگرام محت ــه تاکن ــان ک ــن خودم ــه اش همی نمون

تمرکــز اصلی مــان را روی لینکدیــن گذاشــته ایم. چــون تصمیــم گرفتیــم کــه وقــت فعلی مــان را صــرف 

تولیــد محتــوا در بســتری کنیــم کــه بــا آن و مخاطبانــش آشــنایی بیشــتری داریــم. 

هر خوراک محتوایی بستر خاص خود را می طلبد
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شــاید بگوییــد جــای چنــد موقعیــت شــغلی در تیــم بــاال خالــی اســت؛ مثــال »کارشــناس شــبکه های 

اجتماعــی« در پاســخ بایــد بگوییــم کــه کارشــناس شــبکه های اجتماعــی یــک دســتش در تولید محتوا 

و دســت دیگــرش در دیجیتــال مارکتینــگ اســت.

 بــه همیــن دلیــل، دقیقــا معلــوم نیســت کــه بــا خــودش و مــا چنــد چنــد اســت و باالخــره در کــدام تیــم 

جــای می گیــرد. بــه همیــن دلیــل از آوردن موقعیــت شــغلی کارشــناس شــبکه های اجتماعــی در تیــم 

تولیــد محتــوا جلوگیــری کردیــم! در حقیقــت، ایــن موضــوع بــه مجموعه شــما بســتگی مســتقیم دارد.

7 نصیحت از آب گذشته برای آنهایی که کارها را تمام می کنند

بــه شــما کــه تــا اینجــای کار بــا مــا همــراه بودیــد یــک خداقــوت جانانــه می گوییــم و بــرای قدردانــی از 

ایــن تــالش، چنــد توصیــه از آب گذشــته را بــه گوشــتان می رســانیم:

لطفاترسونباشیددستبهکارهاییبزنیدکهرقباجراتانجامشراندارند. 1

ایــن ماجــرا، مزیــت رقابتــی شــما را مشــخص می کنــد. درســت اســت کــه مــا چهارچوبی برای کســب 
ــک کار شــجاعانه  ــی گاهــی انجــام حســاب شــده ی ــم ول ــان، اهــداف و اســتراتژی هایی داری و کارم

می توانــد حســاب مــا را از رقبایمــان ســوا کنــد. 

رفتارکاربرانتانرازیرذرهبینبگذارید. 2

ســلیقه ای عمــل کــردن یــک چیــز و آن موضــوع یــا ماجرایــی کــه مخاطــب بــه آن عالقــه دارد چیــز 

دیگــری اســت. ایــن موضــوع را جــدی بگیرید.

بههرسازینرقصید. 3

هــر کاری هــم انجــام بدهیــد همیشــه عــده ای مخالفتــان خواهنــد بــود و واکنش هــای منفــی 

نشــان خواهنــد داد. ایــن واقعیتــی اســت کــه در هــر کســب و کاری وجــود دارد. بنابرایــن، بــرای 

برداشــتن هــر قــدم بــه اســتراتژیتان نــگاه کنیــد و درگیــر ایــن بازی هــای عجیــب نشــوید. 
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