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24 فرمان بازاریابی محتوا
ترجمه: بنفشه عطرسائی - کتاب »حماسه بازاریابی محتوا« جو پولیتزی

جو پولیتزی در کتاب »حماسه بازاریابی محتوا« نکات زیادی درباره بازاریابی محتوا 

ارائه می کند. در این مقاله برخی از مهم ترین موارد آورده شده است.

1. رابطه با مشتریان
محتوا مهم تر از محصول و خدمت است. رابطه با مشتریان با پرداخت پول تمام 

نمی شود.

2. مشارکت
بازاریابی چاپی فقط به آگهی تمام صفحه ای خالصه نمی شود. تولید محتوا مهم تر 

اما مشارکت  ندارد؛  ارزشی  و مزاحمت  در محتوای دیگران است. دخالت  تبلیغ  از 

ارزشمند است.
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3. سایت شرکت به عنوان مرکز روابط
سایت می تواند و باید مرکز ایجاد رابطه با مشتریان و بازاریابی آن ها باشد. کامال 

با این چارچوب موافقم.

4. بازاریابی درون گرا یا برون گرا
بازاریابی درون گرا که باعث می شود مشتری با شما تماس بگیرد همیشه مهم تر از 

بازاریابی برون گرا است.

5. تمرکز بر مشتری
برند نوعی رابطه است و فقط شعار نیست. تمرکز بر خواسته مشتری خیلی مهم تر 

از تمرکز بر فروش است.

6. اخبار مطبوعات هم نوعی محتوا است
در گذشته همه دنبال نشر خبر جدید بودند، اما در واقع اخبار جدید به مشتریان 

کمک می کند شما را از طریق محتوای فوق العاده تان در وب پیدا کنند. رابطه مستقیم 

با مشتریان بهترین انتخاب است.

7. محتوا اجتماع می سازد
بازاریابان می توانند و باید ناشر باشند. بدون تولید محتوا ایجاد یک اجتماع اگر 

غیرممکن نباشد، غیرمحتمل است.

8. پایان دوران بروشور
بروشورهای بازاریابان باید از همه برنامه های استراتژیک بازاریابی حذف شود.
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9. طراحی خالقانه خیلی مهم است
محتوای بدون طراحی صحیح اصال جذاب نیست و شما را به اهداف بازاریابی تان 

نمی رساند.

10. تولید عالقه مندان فقط بخش کوچکی است
تولید عالقه مندان تنها بخش کوچکی از تصویر کلی بازاریابی است.

11. اهمیت ویراستار
استخدام ویراستار در همه سازمان ها گزینه ای دلخواه نیست، الزام است.

12. مشکل همگانی
مهم  نیست واسطه هستید یا تامین کننده. در هر صورت همیشه چیزی را می فروشید.

13. بازاریابی محتوا و بازاریابی جستجوهای اینترنتی
یا  وبالگ  در  محتوا  دائمی  ارائه  با  فقط  جستجو  موتورهای  بهینه سازی  یا  سئو 

وب سایت شرکت میسر است. برای افزایش ترافیک سایت خود چندان به موتورهای 

جستجو تکیه نکنید.

14. بروشورها
90 درصد وب سایت های شرکت ها فقط درباره عالی بودن شرکت و محصولشان 

90 درصد وب سایت های شرکت ها  فراموش می کنند.  را  حرف می زنند و مشتری 

فاجعه اند.

15. فروش چرخه است، قیف نیست
خریداران رئیس هستند. فرایند سنتی فروش تغییر کرده و محتوای مرتبط سازمان ها 

را به فرایند فروش وارد می کند.

https://modiresabz.com


4

16. زنده باد محتوای طوالنی
محتوای طوالنی را می توانید در هر جایی که مشتریان کار می کنند، زندگی می کنند 

بگیرند.  الهام  دیگران  از  دارند  ارائه دهید. مشتریان دوست  فعالیت می کنند،  یا 

الهام بخش آن ها باشید.

17. رهبران آینده بازاریابی
مدیران بازاریابی آینده، مدیران ارشد تولید محتوا هستند.

18. آزمون
هیچ روش قطعی و صددرصدی برای بازاریابی محتوا وجود ندارد. آزمون و تجربه 

کنید.

19. بازاریابی رویدادها
رویدادهای حضوری یکی از بهترین راه های ایجاد ارتباط با مخاطبان است.

20. فرایندمحور
بازاریابی محتوا به معنی داشتن فرایند درست در سازمان است. هیچ میانبری برای 

بازاریابی محتوا وجود ندارد، باید سخت تالش کنید.

21. تولید محتوا
تولید محتوا بسیار مهم است؛ اما استراتژی نیست. برای تبدیل شدن به کارشناس 

زبده در صنعت خود، باید محتوای مخصوص خودتان را تولید کنید.

22. عیب  و نقص
به دنبال کمال نباشید. محتوا هیچ وقت عالی و بدون نقص نمی شود و نخواهد 

شد.
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23. درون سپاری یا برون سپاری کنید
یا کارهای خود را به درستی برون سپاری کنید یا کارهایی که به شما برون سپاری 

شده را درست انجام دهید. اگر برای تولید محتوا مشکلی ندارید، نشانه این است 

که به اندازه کافی سریع حرکت نمی کنید.

24. محتوا را کجا تبلیغ کنید
قبل از خلق محتوای شاهکار و عالی، اول به روش بازاریابی آن فکر کنید.
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