
ویدیومارکتینگ موفق
با بهینه سازی طول ویدیو

ویدیومارکتینگ چیست؟
م؟چگونه می توانیم با بهینه سازی مدت زمان ویدیوها نتایج بهتری در ویدیومارکتینگ بدست بیاوری

http://www.barayandbooks.ir/


رضا مازندرانی
ویدیومارکتر

ویدیومارکتینگ موفق
با بهینه سازی طول ویدیو
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What is Media?

چیست؟مدیا
استرسانههمانیاMediumجمع

ابزااری اسزت کزه بزاای ار غزا   یزا رسانه
. مستقیم از آن استفاده می شود

ایون، مانند  لفن همااه، عکس، سینما،  لوی
ی اجتماعی، موسیقی، بزاز شغکه های مجله، 

های رایانه ای و اینتانت
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What is Media Literacy?

چیست؟رسانهسواد

دانززو و مهززار ی اسززت کززه موجزز  
ه می شود هنگام استفاده از متزون رسزان

ای درک بهتززا، ایززای کمتززا و بهززاه ی 
بیشتای داشته باشیم
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Media Literacy benefits

ت؟چیسرسانهسوادداشتنفواید
درک درست منظور  ولید کننده•

درک آگاهانه ی پیام های نااودآگاه•

 جایه،  حلیل و نقد یک پیام•

ایده هایمانو بیان بهتا افکار •

درتاستفاده ی بهتا از منابع ثاوت و ق•
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What is Content?

چیست؟محتوا
بتواندکهچیایها

کندایجادار غا انسانهابین

دهدانتقالراپیامی

کندجل راانسانی وجه

بگذارد اثیاانسان هابا

www.barayandbooks.ir 6

یاور مشیافا



Media vs Content

چیست؟محتواورسانهارتباط

تمحتواسدریافتوارسالکانالرسانه

www.barayandbooks.ir 7



Content Strategy

چیست؟محتوااستراتژی
نهاییهدفومقصودرادیجیتالمحتوایاگا

اینکهکنیمفاضوبغینیمانسانیار غاطات
ومعیارهادرنوردیدنحالدرساعتبهنوپارادایم

ن گاهآاست،انسانیار غاطاتبهمانگاهنوعحتی
ایجادباایابااریوروشداشتندستدر
سهمو«مخاط باار غا نوعمؤثا این»
هممباایمان«مخاط با أثیاگذاریبیشتاین»

«محتوااستاا ژی»روش،وابااراین.می شود
.است

www.barayandbooks.ir 8

یاور مشیافا



استراتژی محتوا چیست؟

اسززتاا ژی محتززوا، یعنززی  بززمینی بززاای بززه 

دسززت آوردن نتززایز ارزشززمند در طززول زمززان بززه 

ان صورت پیوسته و نه موفقیت های کوچک دراش

اما مقیعی

www.barayandbooks.ir 9

Content Strategy

محمدرضا شعغانعلی



Content Marketing
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بازاریابی محتوایی چیست؟

وا هویت بخشی بازاریابانه به استاا ژی محت

باای رسیدن به اهداف بازاریابی

یا

رسیدن به اهداف بازاریابی از طایق محتوا



Content Marketing
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مخاطب

ااصلی ترین عنصر استراتژی محتو



Customer Journey
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Content Type

:محتوانوع

:کاربادوسااتارنظاازمحتوابندیدسته

Howیاچگونهمحتوای to

FAQیاپاسخوپاسومحتوای

Ebookیاالکتاونیککتابمحتوای

...و

www.barayandbooks.ir 13

میم بیگدلی



Content Type
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Content Format
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:فرمت محتوا
شکل و فام محتواست



Content Format
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:فرمت محتوا
شکل و فام محتواست



Content Format
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Why Video?
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Fred R. Barnard

چیه؟« یک تصویر هزار کلمه می ارزه»ماجرای 

تاین جمله یک اصیالح در فاهنگ واژگان انگلیسی شده اس



Why Video?
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کلمه می ارزه1000یک  صویا که = یک فایم 
فایم هست30= و یک ثانیه ویدیو

بنابااین
1000*30*60= یک دقیقه ویدیو

!کلمه می ارزه1.800.000یعنی 

چیه؟« کلمه می ارزه1.800.000یک دقیقه ویدیو »ماجرای 



Why Video?
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کلمه می ارزه1000یک  صویا که = یک فایم 
فایم هست30= و یک ثانیه ویدیو

بنابااین
1000*30*60= یک دقیقه ویدیو

!کلمه می ارزه1.800.000یعنی 

چیه؟« کلمه می ارزه1.800.000یک دقیقه ویدیو »ماجرای 

ولی این فقط 
یک انتزاعه



Why Video?
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می بیند هنگامیکه مغا با یک متن مواجه می شود، کلمات را مانند  که های  صویا کوچکی»: جان مدینا
. که می بایست ویژگی های ااصی را در حاوف شناسایی کند و این کار زمان می باد

این در حالیست که اگا . درصد آنچه اوانده است را به یاد می آورد10درنتیجه مغا بعد از سه روز  نها 
حزال .درصد را در بخاطاسپاری مشاهده مزی کنیم65به 10بجای متن از  صویا استفاده شود افاایو 

ینزایی و در واقع دو حس مهم باگا این  صاویا پشت سا هم قاار گیاند و از صدا نیا کمک گافته شود، 
محتزوا و قیعا  اثیا به ماا   بیشتای در میزاان درک مغزا و بخزاطا سزپاریشنوایی را درگیا می کند

ا  بزا در این  والی صدا و  صویا، باقااری ار غزروایت یک داستان همچنین می  وان با . اواهد داشت
«مغا مخاط  را به حداکثا رساند

Emotional Effects of Video



What is video?
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تیانیمیشن شست انگش



What is video?
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 عداد فایم در ثانیه=ناخ فایم
ندفایم طی یک ثانیه از جلو چشم عغور ک7پس اگا این 

Frame Rate=7 fps

هاقیعه یک فایم نامیده میشود

(هفایم با ثانی)



What is video?
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ها فایم ویدیو از  عدادی پیکسل  شکیل شده است
 عداد پیکسل های افقی*  عداد پیکسل های عمودی= رزلوشن

1080*1920Full HD=
720*1280HD=

فایم باای پیوسته دیدن چشم کافیست16



What is video?
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1920/1080=1.77

16:9= عاض:ار فاع =Aspect Ratio=نسغت  صویا
1.77=16:9

استمحدودیتنسغت  صویا در شغکه های اجتماعی مختلف دارای 



What is video?
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حجم یک ثانیه ویدیو بر حسب کیلوبایت( = تعداد بیت* رزولوشن* نرخ فریم/ )8192

.  یشتا می شودبنابااین هاچه رزولوشن، ناخ فایم یا  عداد بیت باال ا باود، صورت کسا فوق بارگ  ا شده و در نتیجه، حجم ویدیو ب
.که مشکالت زیادی را باای ذایاه سازی و آپلود و انتشار به  وجود می آورد(Bitrate)باال رفتن حجم ویدیو یعنی باال رفتن ناخ بیت 

بیت را در نظا بگیایم، با این عدد روباو 8و  30FPSو با ناخ فایم 1080*1920با رزلوشن  Full HDمثال اگا یک ثانیه ویدیوی 
مگابایت می شود59.32 قسیم شود 1024کیلوبایت باای یک ثانیه است و اگا به 60750(= 8*30*1080*1920/)8192: هستیم

استمحدودیتافاایو مدت زمان ویدیو باعث افاایو حجم می شود که اود یک 



What is video?
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استمحدودیتحداکثا ناخ بیت یا همان حجم با ثانیه در شغکه های اجتماعی مختلف یک 



What is video?
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حجم ویدیوی خام، برای ذخیره سازی روی هارد، اجاره ی هاست، استریم و بارگذاری روی شبکه های اجتماعی 

است بسیار بزرگ

بنابراین

فشرده سازی شودMP4یا همان MPEG4باید با کدک هایی نظیر 



VideoMarketing
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چیست؟ویدیومارکتینگمعنی

بازاریابی ویدیو یا بازاریابی ویدیویی؟



VideoMarketing
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چیست؟ویدیومارکتینگمعنی

بازاریابی ویدیو یا بازاریابی ویدیویی؟

چیست؟مارکتینگکانتنت

بازاریابی محتوا یا بازاریابی محتوایی؟



Content Marketing

ن بزا ایزبازاریابی محتوایی ماهیت و اساس 
ما و باور استوار است که اگا ما اطالعات مست
نها در ارزشمندی باای مخاطغان  ولید کنیم، آ

وفززاداری، نهایززت بززا مصززاف محصززوالت و 
پاداش ما را اواهند داد
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Content Marketing

بازاریابی محتوایی چیست؟

که یک فاآیند کس  و کار و بازاریابی است
محتزوای  وزیع و  زاویز ولید،/القباای 

و بسزززیار جزززذاب بزززه منظزززور بزززاارزش 
جذب،بدست آوردن و پیوند دادن مخاطغان
هدفی است کزه بزه روشزنی  عایزف شزده 

باشند

Joe Politzi (2001)
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Content Strategy
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:محتوااستراتژیچرخه ی

 ولید/الق

 وزیع

 اویز

یک مدل  عایف روشن مخاطغان هدف



VideoMarketing
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چیست؟محتواییبازاریابی

رسیدن به اهداف بازاریابی از طایق محتوا

چیست؟محتوابازاریابی

بازاریابی محتوا



VideoMarketing
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چیست؟ویدیوییبازاریابی

ییرسیدن به اهداف بازاریابی از طایق محتوای ویدیو

چیست؟ویدیوبازاریابی

بازاریابی محتوای ویدیویی



Video Content Strategy

م؟نیازمندیویدیوبرایمحتوااستراتژیبهچرا

ازمتنوصداو صویااز اکیغیبعنوانویدیوماهیت
چیایآن.استنکاده غییایوباقیستپیوسالها

.استآنچگونگیوچااییاستکاده غییاکه
وزیع هایکانالویافتهگستاشدستیابیاباارهای

:بنابااین.استشدهمتنوعبسیارنیا

ندکآشناموضوعیبارامخاط کهویدیوهایی ولید
 واندمیکند،درگیاشوجل رامخاط اعتمادیا

باشدداشتهکاربادمخاط سفامسیاکلباای
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Video Production
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:ویدیوخلق

 دوین+دوربینیکباضغط

(سوئیچ) دوین+دوربینچندباضغط

...وانیمیشنگاافیک،موشن صویا،موسیقیکلیپساات

:ویدیوتولید

ستاداشتهوجودقغلازکهمتنیو(ویدیووعکس) صویاصدا، دوین



Video Distribution & Promotion
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:ویدیوتوزیع

وییویدیپلتفام هایواجتماعیشغکه هایوالگ،وبالگ،وبسایت،درانتشار

:ویدیوترویج

...و غلیغاتمارکتینگ،ایمیلطایقازپاوموت



Video Production
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:ویدیوتولیدوخلقمحدودیت های

( ااید یا اجاره)هاینه  جهیاات •
...نیاوی انسانی ماها  ولید در نور، صدا،  صویا،  دوین و •
هاینه و دستاسی به منابع آرشیوی آنالین و آفالین•
کپی رایت•

تندهسقوی  اایلیمتنیمحتواینسغتبهویدیوییمحتوایدرمحدودیت هااینهمه ی



Video Distribution & Promotion
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:ویدیوترویجوتوزیعمحدودیت های

یممحدودیت های ساختاری شامل رزلوشن، حجم، فرمت، نسبت تصویر، نرخ فر •
:راه حل

ولید/فبای انتشار، هنگام الق ولید ویدیو با در نظا گافتن /شناات و الق 

استجغاانقابلویدیوازراحت  امتنی،محتوایدرمحدودیت هااین

استهاینه  اکموراحت  امتن،ادیت

گافتکمکمی  وانکامنت هااز



Video Distribution & Promotion
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محدودیت هزینه و کیفیت هاست•
: راه حل

ود رایگزان استفاده از پلتفام های ویدیومحور مانند آپارات و یو یوب که الغته باوج
نمی شودبودن و داشتن پلیا،  وصیه 

 ا داردکه رایگان نیست اما پلی( اباآروان، کاویمو)ااید اشتااک در فباهای ابای
 ااید هاست دانلود

:ویدیوترویجوتوزیعمحدودیت های



Video Distribution & Promotion
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محدودیت مدت زمان ویدیو•
:راه حل

و  ولید ویدیو با در نظا گافتن محدودیت مدت زمان در شغکه های اجتماعی/شناات و الق...
ولید ویدیو/در نظا داشتن بودجه ی مشخص شده هنگام الق 

یا راه ساده  ا
دقیقه و االص2 ولید ویدیوهای کو اه زیا /الق  !

!(چیور؟)

:ویدیوترویجوتوزیعمحدودیت های



Video Distribution & Promotion
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محدودیت مدت زمان ویدیو•
:راه حل

و  ولید ویدیو با در نظا گافتن محدودیت مدت زمان در شغکه های اجتماعی/شناات و الق...
ولید ویدیو/در نظا داشتن بودجه ی مشخص شده هنگام الق 

یا راه ساده  ا
دقیقه و االص2 ولید ویدیوهای کو اه زیا /الق  !

!(چیور؟ آاه وقتی گوگل میگه دیگه  کلیف معلومه)

:ویدیوترویجوتوزیعمحدودیت های



Video Length
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Video Length
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گوگل هیچوقت نمیگه 
!نمیدونم



Video Length
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گوگل هیچوقت نمیگه 
!نمیدونم

حاال چاا دو دقیقه؟



Why 2 minutes?
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ویسزززتیا در سزززال 
بزززا بارسزززی 2016

ویززدیویی 564.710
کززززه در پلتفززززام 

1.3اودش بیو از 
ه بیلیون بار مشزاهد

شزززززده بودنزززززد، 
فاضزززیات ازززود را 

آزمایو کاد



Why 2 minutes?
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ویسزززتیا در سزززال 
بزززا بارسزززی 2016

ویززدیویی 564.710
کززززه در پلتفززززام 

1.3اودش بیو از 
ه بیلیون بار مشزاهد

شزززززده بودنزززززد، 
فاضزززیات ازززود را 

آزمایو کاد



Why 2 minutes?
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از % 52بیزززززور میزززززانگین 
تهزا بینندگان ویدیوها را  زا ان

اای این عدد ب.  ماشا می کنند
ویززدیوهای زیززا یززک دقیقززه 

2 زا 1، باای ویدیوهای 68%
و باای ویدیوهای % 50دقیقه 
است% 25دقیقه 20باالی 



Why 2 minutes?
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% 73با اعالم اینکزه 2019ویدیارد در سال 
2018ویدیوهای کس  و کارهزا در سزال 

یا را دقیقه بوده، به نوعی نظا ویسزت2زیا 
همچنزین اعزالم کزاده .  ایید کاده اسزت

میززانگین طززول ویززدیوهای منتشززا شززده 
زمزان 2018 وسط کس  و کارها در سال 

در آمزاریویدیارد.دقیقه بوده است4.07
ر جال   وجه اعالم کاده ویدیوهایی کزه د

2017کو زاه  ا از % 33 ولید شدند 2018
.بوده اند



Why 2 minutes?
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ولی
ا و کار دارند ویدیارد و ویستیا دو وبسایتی هستند که بیشتا با کس  و کارها س•

و جامعیت کاملی ندارند
… و ویدیوهای بسیاری از جمله ویدیوهای آمورشی و چگونگی کار با محصوالت•

را قیعا نمی  وان در این زمان های کو اه جای داد



Why 2 minutes?
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وجود ویدیوهایی با مدت زمان های متفاوت می  واند به موفقیت یک کانال کمک کند
استدلیل این موضوع لاوم  ولید ویدیو با اهداف متفاوت باای مخاطغان متفاوت و با د د ه های متفاوت

د د ه هایی که ادمت یا محصول شما قاار است آنها را رفع کند

Onlinevideograder.com



Best Video Length:
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انه ی بعنوان بارگتاین رسآپارات
اجتماعی ویدیومحور ایاان، آمار     

را ه میلیون بازدید موفق روزان32
.دارد

طغق این آمزار، ویزدیوهایی کزه 
دقیقه اسزت  در 7طول آنها زیا 

مجمزززوع بیشزززتاین بازدیزززد را 
نسززغت بززه ویززدیوهای بلنززد ا

ه بیشتاین آمار مابو  بزدارند و 
. ایستدقیقه 3 ا 1ویدیوهای 



Best Video Length:
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انه ی بعنوان بارگتاین رسآپارات
اجتماعی ویدیومحور ایاان، آمار     

را ه میلیون بازدید موفق روزان32
.دارد

طغق این آمزار، ویزدیوهایی کزه 
دقیقه اسزت  در 7طول آنها زیا 

مجمزززوع بیشزززتاین بازدیزززد را 
نسززغت بززه ویززدیوهای بلنززد ا

ه بیشتاین آمار مابو  بزدارند و 
. ایستدقیقه 3 ا 1ویدیوهای 

به نظا می رسد اگا آمارهزای 
آپزززارات هزززم بزززا اسزززاس 
معیارهزززززای زمان بنزززززدی 
پایگاه هززای معتغززا جهززانی 
…ماننززد ویسززتیا،ویدیارد و 
تای  نظیم شود، بهاه ی بیشز

داشته باشد
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مزادم عصزا Attention Spanبنابااین اینکه ا ل  بازاریابان  صور می کنند به دلیل کزاهو 
و بایدد مدت زمان ویدیدیجیتال با اثا موبایل و رسانه های اجتماعی و  غییا ذائقه هایشان، 

دقیقه باشد؛ نظر درستی هست اما نظر کاملی نیست2زیر 

«بسززززززتگی دارد»در واقززززززع جززززززواب درسززززززت و کامززززززل ایززززززن اسززززززت کززززززه 

د بستگی دارد، به هدفی که قرار است به آن برسی!(که گوگل گفته)طول یک ویدیو بیشتر از فضای انتشار

آمارهایی که منابع معتغا اعالم می کنند باای یک ویدیومارکتا قابل  وجه است 
اما مالک  صمیم گیای قیعی نیست
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محتوا

مخاط  هدف

فبای 
انتشار

چدددددده عددددددواملی در 
تصددمیم گیری بددرای طددول

یک ویدیو موثرند؟
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چدددددده عددددددواملی در 
تصددمیم گیری بددرای طددول

یک ویدیو موثرند؟

محتوا

مخاط  هدف

فبای 
انتشار

به نقشه سفا 
مخاط  
بستگی دارد

به شناات با اساس 
ا  حقیقات بازار و پاسون

نیاز است

بارسی سااتار 
و شاایط ها 
فبا نیاز است

www.barayandbooks.ir
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به ااطا داشته باشید هیچ جواب قیعی باای این سوال وجود ندارد
اید دیده نشدن کامل ویدیو موضوعی  یا عادی نیست، اما باای رسیدن به حداکثا ممکن ب

 الش کاد
سه گانه ی هدف، مخاط  و فبای انتشار را در نظا داشته باشید
عملکاد رقغا را بارسی کنید

قدر است؟طول بهینه ی ویدیو باای موفقیت دربازاریابی ویدیویی چ: سوال درست یک ویدیومارکتا
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 دقیقه باشد2بعنوان یک پیو فاض، سعی کنید ویدیوهایتان کمتا از.
 دقیقه را در نظا داشته باشید12یا 8 ا 6دقیقه نمی گنجد و کشو دارد زمان 2اگا محتوایتان در
اشدهیچ صحنه ای در ویدیو بدون دلیل نغاید وجود داشته ب. هیچ زمانی از مخاط   لف نکنید.
دکلمات اضافی و صحنه های  کااری، مخاط  را استه می کن. به قول معاوف آب بندی نکنید
ثانیه های اول ایلی حیا ی هستند. از اینتاو صافا بعنوان یک رسم، استفاده نکنید

قدر است؟طول بهینه ی ویدیو باای موفقیت دربازاریابی ویدیویی چ: سوال درست یک ویدیومارکتا
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 مدت زمان ویدیو را در نظا داشته باشیدقانون طالیی:

Your video should be as long as It needs to be, but as short as possible 
and not a second longer

طول ویدیو باید به اندازه ی الزم بلند، اما در کوتاه ترین اندازه ی ممکن باشد؛ حتی یک ثانیه
(به اندازه ای کوتاه باشد که محتوا فدای زمان نشود)

Sean cannel
YouTube/thinkmedia
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مشخصات و محدودیت های سااتاری ها پلتفام باای بارگذاری ویدیو را بدانید

به وبسایت مراجعه کنید 2021برای دانلود راهنمای رایگان بارگذاری ویدیو در شبکه های اجتماعی 

د و بزا داده های بدست آمده در داشغورد ها پلتفام یا از طایق اباارهای آنالیا ویدیو را رصد کنی
داد آنقدر این کار را ادامه دهید  زا بزه بهتزاین اعز.  وجه به رفتار مخاط  ویدیو را ادیت کنید

Whachاصوصا در  Time وAudience Retentionا اگا نتیجه نگافتیزد ویزدیو ر. دست یابید
دلتان رو ازوش viewحواستان باشد به عدد . عوض کنید و اصاار به ادامه مسیا نداشته باشید

نکنید

www.avideomarketer.com
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...مثل من نغاشید
اگززا بیززور مثززال بززه ایززن 
رسیدید کزه مخاطز  فقزط 

ویزززدیو را می بینزززد، % 53
آنززاا ادیززت بززدون  عصزز 

کنیززد یززا حززداقل بززه دو 
.قسززمت  قسززیمو کنیززد
اصوصا وقتیکه مدت زمزان

دقیقه باشد8آن بیو از 



Best Video Length:

www.barayandbooks.ir 63



Best Video Length:

www.barayandbooks.ir 64



Best Video Length:

www.barayandbooks.ir 65



Best Video Length:

www.barayandbooks.ir 66



Best Video Length:

www.barayandbooks.ir 67



سپاس از توجه شما

با ویدیومارکتینگ 
از ایده ها به دیده ها برسیم
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رضا مازندرانی
ویدیومارکتریک 

Personal Contact :

Website : www.avideomarketer.com

Aparat : apparat.com/rzmazandarani

Telegram: @videomarketing_channel

Twitter : @mazandarani3

Linkedin :reza-mazandarani

Instagram :@avideomarketer

Virgool.io: @rzmazandarani
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