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سخن ناشر
از زمانی که بشــر سخنگفتن را آغاز کرد و قصه نوشت و روایت کرد ،تولید محتوا نیز آغاز شد .در
این میان ،آنها که جذابتر روایت میکردند ،مخاطبان بیشتری داشتند .قرنها گذشت و عادت
دیرین آدمی به شــنیدن قصهها همچنان باقی ماند .اکنون نیز که بشر در مدرنترین نقطۀ تاریخ
ّفناوری ایســتاده است ،به عادت گذشــتگانش ،روایت میکند و محتوا میسازد و اینگونه خود
را به دیگران میشناســاند .شاید تصور کنید که آغاز ســخن از بحث تولید محتوا و بازاریابی آن از
ویژگی قصهگویی آدمها سادهانگارانه باشد؛ اما اینطور نیست .ذهن ما با این شیوه مأنوس است
و چیزی را که در قالب داستان بیان میشود جذابتر میداند و آسانتر درک میکند.
ما آموختیم که میتوانیم از این ذهن خوگرفته به داســتان بهره ببریم و کسبوکارمان را رونق
ببخشیم .نقاالن را به قهوهخانهها آوردیم و از شیرینی بیانشان در نقل داستانها استفاده کردیم تا
عدۀ بیشتری را به آنجا بکشانیم .کمی در تاریخ پیشتر میآییم .رادیو و تلویزیون که از راه رسیدند،
شکل روایتکردنمان را تغییر دادند و حرفههای جدید به وجود آوردند .گام به گام تاریخ را پیمودیم
تا رسیدیم به ظهور اینترنت و شکلگیری فضای دیجیتال .به باور من ،این قسمت از تاریخ بشری
نقطۀ عطفی است که همهچیز را دگرگون کرد .این پدیدۀ نوظهور مانند گردباد چرخید و چرخید،
پیچید و پیچید و سر تا پای همهچیز را تغییر داد و متحول کرد!
جالب این است که پس از رواج اینترنت و آمدن کسبوکارها به فضای دیجیتال ،قصهگویی به
قوت خود باقی ماند و دوباره به کمک ما آمد تا در این فضای جدید نیز مانند ســابق روایت کنیم.
اکنون ،برای رونق کسبوکارهایمان ،در فضای دیجیتال محتوای «ارزشمند» تولید میکنیم تا به
اهدافمان دست یابیم .وقتی تصمیم گرفتیم محتوای ارزشمند تولید کنیم ،باید استراتژی تعیین
کنیــم و اینجا بحث بازاریابی محتوایی آغاز میشــود .بازاریابی محتوایی نوعی تکنیک بازاریابی
اســت که از تولید و توزیع محتوای مناسب و ارزشمند برای ارتقای کسبوکارمان بهره میگیریم.
هدف اصلی بازاریابی محتوایی ،هدایت رفتار مشتریان بالقوه است.
با توضیحاتی که دادیم ،آشکار است که بازاریابی محتوایی یکی از ابعاد مهم کسبوکارهاست.
اگر استراتژی بازاریابی محتوایی بهطور مؤثر تعیین شود بسیار اثرگذار خواهد بود .با کمک چنین
اســتراتژیای شما محتوای ارزشــمند تولید میکنید و مخاطب و مشتریان را قدم به قدم با خود
همراه میسازید.
تاکنون در نشر برآیند کتابهایی در حوزۀ محتوا عرضه کردهایم .این بار سراغ کتابی در حوزۀ
بازاریابــی محتوا رفتهایم که با معرفی تکنیکهای ســاده به ما کمک کند در رویکرد بازاریابیمان
نوآورانــه عمل کنیم .امیدواریم مانند کتابهای پیشــین ،این کتاب نیز برایتــان کاربردی و مؤثر
باشــد .اگر نقدی بــه کار ما دارید یا پس از خوانــدن کتاب نکتهای به ذهنتان رســید ،آن را با ما
در میان بگذارید .باور داریم که برای پیشــرفت باید نقدها را بشنویم و اشتباهات را اصالح کنیم.
منتظر پیامهای شما گرامیان هستیم.
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 1-1مقدمه

این کتاب در چارچوب «پروژۀ کارشناس بازاریابی محتوایی» 1تهیه شده است .هدف این مجموعه
سازی مناسبترین
حمایت از گسترش فرهنگ محتوا و ارائۀ ابزار کاربردی برای تولید محتوا و پیاده ِ
2
و مؤثرترین اســتراتژی بازاریابی محتوایی است .پروژۀ مزبور با بودجۀ مشترک کمیسیون اروپا ،با
عنوان برنامۀ یادگیری دائمی 3و برنامۀ فرعی لئوناردو داوینچی 4و سیاســت انتقال نوآوری 5انجام
شده بود.

 2-1اهداف

آزمایش روش نوآورانۀ
هدف اصلی پروژۀ کارشناس بازاریابی محتوایی این است که از طریق اجرا و
ِ
بازاریابــی محتوایی در کشــورهای همکار پروژه ،اطالعاتی کاربردی دربــارۀ بازاریابی مدرن ارائه
کند .این کشورها لهستان ،جزیرۀ مالت ،اتریش و ایتالیا هستند.
به همین منظور ،فعالیتهایی برنامهریزی شــده اســت تا با ترویج کاربرد ابزارها و شــیوهها و
استراتژیهای بازاریابی نوآورانه ،رقابتپذیری را در کسبوکارهای کوچک و متوسط و کارمندان
آنها و کارفرمایان و متخصصان بازاریابی افزایش دهند.
روشهای ســنتی تبلیغ محصوالت بهتدریج اثربخشــی خود را از دســت میدهند .همیشــه
شــرکتها و محصوالت بیشتر و بیشــتری در بازار حضور دارند که پیشیگرفتن در رقابت را بیش
از پیش دشــوار میکنند .بازاریابی محتوایی به کســبوکارهای کوچک و متوســط این امکان را
میدهد که معلومات خود را به اشتراک بگذارند و خود را مطرح کنند؛ چراکه هر کسبوکاری ،با
هر خاستگاه و اندازهای ،حرف جالبی برای گفتن دارد و تبادل معلومات به نفع تمام فعالیتهای
تجاری است.
6
انتقال آزاد کاال و خدمات نهتنها گســترۀ شــرکت ،که رقابتپذیری آن را نیز افزایش میدهد.
تکنیکهای بازاریابی جدید در بازار جهانی کنونی به عوامل کلیدی برای رقابت و توســعه و حتی
در اغلب مواقع ،بقای شــرکتها بدل شــده است .اثربخشــی بازاریابی محتوا با بررسی چندین
تحقیق و نظرسنجیتصدیق میشود؛ اما مهمترین موضوع بهکارگرفتن و عملیکردن آن است.
بازاریابی محتوایی هنوز در بسیاری از کشورها رویکرد جدیدی در بازاریابی به حساب میآید.
این نوع بازاریابی ابزار بســیار قدرتمندی اســت؛ اما در کمال تعجب ،بســیار کم از آن اســتفاده
میشــود .بازاریابی محتوایی شــیوۀ مؤثری برای دسترسی به مشــتریان احتمالی ارائه میکند.
1. Content Marketing Expert Project
2. European Commission
3. Lifelong Learning Programme
4. Leonardo da Vinci
5. Transfer of Innovation action
6. The free movement of goods and services
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بســیاری از افراد میتوانند بدون آموزشهای گســترده ،آن را درک و اســتفاده کنند .متأسفانه،
شرکتها اغلب این نوع استراتژی را از جهتی خطرناک میدانند و از این میترسند که اطالعات
ارزشــمند خود را در اختیــار دیگران قرار دهند ،بــدون اینکه مطمئن باشــند در ازای آن چیزی
ً
دریافت میکنند .به همین علت است که بسیاری از شرکتها صرفا به روشهای سنتی بازاریابی
اتکا میکنند.
بسیاری از کارمندان هنوز برای بازاریابی مدرن آمادگی ندارند .این کتاب قصد دارد روشهای
نوآورانه و راهحلهای 1بازاریابی محتوایی را ،بر اساس مدلهایی که امتحان خود را پس دادهاند،
ارائه کند تا کســبوکارهای کوچک و متوسط با استفاده از آنها بتوانند میزان عملکرد و نوآوری
خود را افزایش دهند.
در حــال حاضــر بنا بر یافتههــای تحقیق یا بهترین شــیوههای در صنعــت بازاریابی ،فقدان
مجموعهای از اصول اثباتشــدۀ مؤثر در بازاریابی محتوایی احســاس میشــود .هنوز هیچ بازار
بازاریابی
نظامیافتــهای برای خدمــات بازاریابی محتوایی وجود ندارد .شــرکتها و پورتالهــای
ِ
ً
ّفعال عموما هدفشان اســتراتژیهای بازاریابی استاندارد و اثباتشده است و تکنیک یا تجربه یا
مدلهای کسبوکار 2عملی برای بازاریابی ارائه نمیکنند.
تحــوالت اخیر در زمینۀ پخش آنالین و مطالب آموزشــی تعاملی ،اســتفاده از روش بازاریابی
محتوایی بهشکلهای بسیار پویا و پیچیده را امکانپذیر میکند .بنابراین ،متخصصان بازاریابی،
کارفرمایان و کسبوکارهای کوچک و متوسط و کارمندان آنها باید قبل از شروع هرگونه فعالیت
تجاری ،استراتژی بازاریابی محتوایی خود را با دقت بررسی کنند.

 3-1روششناسی

کتاب بازاریابی محتوایی با توضیحی دربارۀ مفهوم بازاریابی محتوایی و چگونگی تحول آن و ارتباط
آن با دیگر شیوههای بازاریابی و استراتژیها و ابزارها ،اهداف و مزایایی امروزی آن شروع میشود.
در مرحلۀ دوم ،نویســندگان دربارۀ شــیوههای فعلی بازاریابی ،پژوهشی جهانی انجام دادند و در
آخر ،تازهترین تحوالت و چگونگی استفاده از آنها و همچنین استفادهکنندگان را بررسی کردند.
همچنین راهبردها و بهترین شیوهها را شناسایی و از طریق پژوهشهای موردی مستند کردند.
های متناسب با اهداف مختلف،
تاکتیکها و ابزارهای خاص بهطور عمیق بررســی و توانایی ِ
گروههای هدف و شیوههای توزیع محتوا ،نحوۀ انجام بازاریابی محتوایی ،چگونگی ارزیابی نتایج
آن ،درسهای گرفتهشده ،اشتباهات اجتنابپذیر و برخی شیوههای موفق شناسایی شدهاند.
اطالعــات مربوط به آگاهی از بازاریابی محتوایی ،نیازها ،مهارتها و تخصصها و اســتفاده از
کسبوکارهای کوچک و متوسط در هریک از کشورهای انجامدهندۀ پروژه ،یعنی لهستان ،اتریش،
1. Solutions
2. Business Model
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مالت و ایتالیا ،از طریق پرسشنامههای الکترونیکی و تلفنی و حضوری که کارفرمایان و بازاریابان
همکار آنها را پر کرده بودند ،گردآوری شد .اطالعات جمعآوریشده در خصوص گستردگی آگاهی
دربارۀ شــیوههای بازاریابی محتوایی و کاربرد آنها ،نحوۀ استفاده از آنها ،نتایج بهدستآمده از
متوسط استفادهکننده از آنها و تفاوتها و شباهتهای کشفشده میان
کسبوکارهای کوچک و
ِ
کشورهای همکار پروژۀ کارشناس بازاریابی محتوایی در این کتاب ارائه شده است.
ما قصد داریم نهتنها دســتاوردهای شــرکتهای بینالمللی معتبــری را که روی متخصصان
بازاریابــی ســرمایهگذاری کردهاند ،نشــان دهیــم؛ بلکه مهمتــر از آن ،موفقیتهایــی را نیز که
شــرکتهای کوچک میتوانند بدون بودجههای کالن کسب کنند ،برای شما برخواهیم شمرد.
گرچه مورد اول ممکن است نشاندهنده و تعیینکنندۀ هدف بزرگی باشد ،مهمتر آن است که با
تشویق دیگر کسبوکارهای کوچک و متوسط به انجام بازاریابی محتوایی و افزایش رقابتپذیری
آنها ،نشــان دهیم کســبوکارها قادر به انجام چه کارهایی هســتند .پژوهشهای موردی 1نیز
معیاری 2از شــیوههای رایج در کسبوکارهای کوچک و متوســط در کشورهای شرکتکننده در
پروژه ارائه میکنند.
همچنین کارشناســان عالوه بر انجام تحقیق میدانی دربارۀ شــیوههای موجود و نظرسنجی
پرســشنامهای از کسبوکارهای کوچک و متوسط ،با کارشناسان بازاریابی ،از جمله آژانسهای
بازاریایی وب نیز مشورت و توصیهها و پیشنهادهای آنها را لحاظ کردهاند.
در مراحل بعدی پروژه ،با کارشناسان نیز مشورت خواهد شد و کتاب را در موقعیتهای عملی
آزمایش میکنیم و بر اساس تحلیل نتایج آزمایش و تهیۀ مطالب آموزشی متناسب با این کتاب و
مطابقت آن با روند کار و اهداف کســبوکارهای کوچک و متوسط و کارمندان آنها ،اصالحاتی
در آن انجام خواهیم داد.
بعد از آمادهســازی نســخۀ اولیۀ کتاب بازاریابــی محتوایی ،مطالب به زبان ملی کشــورهای
شــرکتکننده در پروژه ترجمه خواهد شد و در دســترس انبوه مصرفکنندگان احتمالی ،یعنی
کســبوکارهای کوچــک و متوســط و کارمندان آنهــا ،ســازمانهای مردمنهــاد ،کارفرمایان و
کارشناسان بازاریابی در هر کشور قرار خواهد گرفت.
بعد از دورۀ آزمایش ،بر اساس نتایج بهدستآمده و بازخورد استفادهکنندگان در دورۀ آزمایشی،
بازبینیهای بیشتر لحاظ خواهد شد.
نسخۀ نهایی کتاب در سراسر اروپا ،در میان شهروندان آن و شرکتها توزیع خواهد شد.
انتظار میرود پروژۀ کارشناس بازاریابی برای معرفی کتاب و استراتژیهای آن نشستهایی با
غیردولتی اروپایی و ملی نیز داشته باشد.
نهادهای عمومی
ِ
1. Case studies
2. Bench mark

لوا لصف :راتفگشیپ 15

حاال که تا اینجای کتاب را خواندهاید ،قبل از خواندن بخش بعد کد زیر را اسکن کنید.
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