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موضوع: بازاریابی اطالعات
برای خواندن جدیدترین مطالب مدیریت و 

بازاریابی به سایت مدیرسبز مراجعه کنید!
برای دانلود صدها مقاله مشابه این مطلب 

عضو سایت مدیر سبز شوید!

و همچنین  نباشد  اصال خوشمزه  تهیه شود که  ولی می تواند طوری  باشد،  مفید  و  مغذی  غذا شاید خیلی  یک 
ظاهرش دلپسند نباشد. رستوران های خوب فقط برای غذای مفید پول نمی گیرند. خوشمزه بودن، طراحی، دورچین 
غذا و در کل ایجاد تجربه لذت بخش بسیار مهم است. کار ما هم به عنوان مدرس دقیقا همین است. ما نیز با 

رنگ آمیزی اطالعات باعث می شویم افراد آموزش های ما را با لذت بیشتری جذب و استفاده کنند.
تعریف »رنگ آمیزی اطالعات« این است: جذاب تر کردن و لذت بخش تر کردن محتوا برای مخاطب.

۶ روش رنگ آمیزی اطالعات
نقل قول  .۱

در مثال قبل با روش »نقل قول« اطالعات را رنگ آمیزی کردیم. استفاده از صحبت ها و مطالب افراد معروف و 
مطرح در حوزه شما با ذکر مرجع، کمک زیادی به بهتر شدن آموزش شما می کند. شاید فکر کنید که یک آموزش 
خوب باید فقط حرف های خودتان باشد، ولی اینطور نیست. اشاره به جمالت و کتاب های افراد معروف در آموزش، 

اعتبار شما را بیشتر می کند.
گاهی می خواهید مخاطب را تشویق کنید کاری انجام بدهد. اگر این حرف را از زبان یک فرد معروف و موفق 

بازگو کنید، اثرگذاری بیشتر می شود.

داستان کوتاه  .۲
داستان های کوتاه چندخطی در آموزش نقشی کلیدی دارند. مغز ما طوری ساخته شده است که به داستان واکنش 
مثبت نشان می دهد. اگر هنگام سخنرانی متوجه شدید حضار خسته  شده اند یکی از ساده ترین کارها تعریف یک 
داستان کوتاه است. این داستان ها می تواند از تجربیات موفق یا ناموفق خودتان یا حتی شاگردان و مشتریان باشد.

تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به شرکت مدیر سبز است و هرگونه کپی، برداشت و انتشار آن مطابق قوانین کپی رایت پیگرد قانونی دارد.
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آمار و ارقام  .۳
فرض کنید بفهمید تعداد کاربران یک سایت یا افرادی که در ایران از اینترنت استفاده می کنند خیلی زیاد هستند! 

این موضوع شما را ترغیب نمی کند که همین فردا کاری انجام دهید.
ولی اگر دقیقا بدانید ۴۲.۵ میلیون نفر از طریق گوشی هایشان یا هر روش دیگر به اینترنت دسترسی دارند، مطلب 

خیلی باارزش تر می شود.
گاهی خودمان می توانیم یک جامعه آماری درست کنیم و نظرسنجی انجام دهیم و نتیجه آن را منتشر کنیم. البته 

تعداد افرادی که نظر می دهند باید به اندازه کافی زیاد باشد تا آمار واقعی تر باشد.
هیچ   گاه در صحبت های خود از آمار و ارقامی که مرجع مشخصی ندارند استفاده نکنید. مثال هیچ   گاه نگویید ۹۰ 

درصد افراد سحرخیز نیستند! مگر اینکه این آمار دقیق و قابل استناد باشد.

اصطالح یا فرمول  .۴
من در همین فصلی که در حال مطالعه اش هستید شما را با دو اصالح جدید آشنا کردم که خودم ساخته ام: »ماز« 
و »دبیر«. تقریبا تمام مدرس های مرجع اصطالحات خاص خودشان را دارند. آن ها با این اصطالحات به نحوی 
دیدگاه و فلسفه خودشان را بیان می کنند. این کار آن ها را از مدرس های معمولی متمایز می کند. هدف از ساختن 
اصطالحات جدید، بزرگ نشان دادن خودمان نیست. بلکه محتوای خود را از دیگران متمایز می کنیم و به خاطر 

سپردن مطالب کلیدی را آسان تر می کنیم.

رویدادهای داغ  .۵
انجام شود. فقط زمانی در  زیادی  احتیاط  با  باید  از رویدادهایی که همه در مورد آن صحبت می کنند،  استفاده 

محتوای خود به رویدادها اشاره کنید که بتوانید ارتباط نزدیکی بین رویداد و موضوع آموزش خود ایجاد کنید.
فرض کنید من می خواهم درباره تبلیغات محیطی و روش های آن آموزش بدهم. اتفاقا بازی های جام جهانی هم 
آغاز شده است. می توانم در بخشی از آموزشم به تحلیل تبلیغات محیطی اطراف زمین فوتبال در بازی های جام 

جهانی بپردازم. این یک روش عالی برای رنگ آمیزی مطلب است.
وقتی ویرایش جدید اولین کتابم »شکستن مرزهای فروش« را می نوشتم، دقیقا زمانی بود که آقای مهران مدیری 
چگونه  دادم  نشان  و  کردم  استفاده  مثال  همین  از  می کردند.  عرضه  هفتگی  به صورت  را  تلخ«  »قهوه  سریال 

می توانیم یک محصول را به بخش های کوچکتر تقسیم کنیم و به صورت اشتراک هفتگی یا ماهانه بفروشیم.
پس همیشه به رویدادهایی که به غنای محتوای شما کمک خواهند کرد توجه کنید و با این روش محتوای خود 

را رنگ آمیزی کنید.

تصویرسازی  .۶
تصویرسازی کمک زیادی به هضم مطالب می کند. مثال در آموزش های بازاریابی اینترنتی، یک سایت جدید را به 
فروشگاهی لوکس در کویر تشبیه می کنم که هیچ کس از آن نزدیکی ها رد نمی شود. همین تصویر ساده از سایت، 

سال ها در ذهن مخاطب می ماند.
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اگر یادتان باشد در همین فصل وقتی درباره ساختاربندی محتوا توضیح می دادم از تصویرسازی استفاده کردم و 
گفتم اتاق ذهن مخاطب را قفسه بندی کنید و سپس در قفسه موردنظر مکعب های چوبی را بچینید. می توانستم 
بگویم مکعب ها را بچینید ولی همین که حتی بر چوبی بودن آن ها تاکید کردم باعث شد تصویر بهتر و شفاف تری 

در ذهن شما شکل بگیرد.
با تصویرسازی نه تنها مصرف محتوا را لذت بخش تر می سازید بلکه مفاهیم و ایده های مهم را در ذهن مخاطب 

ماندگار می کنید.


