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4 روش برای دیده شدن بیشتر محتوا
نویسنده: ژان بقوسیان - تیم تحریریه مدیرسبز

منتشر می کنند. همچنین  آن محتواهایی  در  که  دارند  دوستان سایت هایی  اغلب 

شاید رسانه های اجتماعی که محتواهایی با حجم کمتر در آن ها تولید می کنند. شاید 

هم به اعضای خود ایمیل می فرستند. روندی که روزبه روز جدی تر می شود این است 

که نرخ دیده شدن محتواها کمتر می شود. فرض کنید ایمیلی ارسال می کنید و به 

افراد می گویید که مقاله ای را بخوانند. احتماال افراد بسیار کمی ایمیل را می بینند و 

شاید از هر 100 نفری که مقاله را برایشان می فرستید کمتر از 10 نفر، مقاله را ببینند.

همین موضوع در رسانه های اجتماعی نیز وجود دارد. افراد در رسانه های اجتماعی 

شما، تمام پست ها و مطالبتان را نمی بینند. فرض کنیم فروش ویژه ای گذاشته اید و 

استقبال خیلی کم است. شاید دلیل اصلی آن باشد که نرخ دیده شدن مطلب شما 

در رسانه اجتماعی کم بوده و افراد بسیار کمی از این فروش ویژه خبردار شده اند.
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در این مقاله چهار راهکار ارائه می کنیم تا نرخ دیده شدن مطالب شما در سایت و 

رسانه های اجتماعی بیشتر شود.

1. بازنشر مطالب
یکی از راهکارهای ساده برای افزایش نرخ دیده شدن محتوا این است که مطالبمان 

را مرتب بازنشر کنیم. فرض کنید یک سال پیش، مقاله ای را در سایتتان نوشته اید 

و االن شاید ماهی 5 بار هم دیده نمی شود. می توانید آن مقاله را بازآفرینی کنید؛ 

یعنی نکات مقاله را بردارید،  آن را خالصه نویسی کنید یا یک جمله خیلی مهم از 

مقاله را جدا کنید و آن را به عنوان یک پست رسانه اجتماعی ارسال کنید؛ یعنی آن 

را از مقاله سایت به یک جمله روی یک عکس تبدیل کنید و آن را در اینستاگرام 

منتشر کنید.

حتی صرفا انتشار مجدد یک مقاله خیلی قدیمی در سایت، بسیار اثرگذار است. 

خیلی از بازدیدکنندگان سایت شما آن مقاله قدیمی را ندیده اند و مطلب برایشان 

کامال جدید خواهد بود. برای انجام این کار در وردپرس کافی است مقاله را ویرایش 

کنید و در ستون سمت راست تاریخ انتشار مقاله را تغییر بدهید.

2. انتشار پست های قبلی در رسانه های جدیدتر
موضوع دیگر این است که ما معموال از چند رسانه اجتماعی استفاده می کنیم.  از 

از آن ها کامال  برخی رسانه ها خیلی وقت است که استفاده می کنیم، ولی برخی 

 5 و  می کنید  استفاده  فیس بوک  از  که  است  سال   5 شاید  مثال  هستند.  جدید 

سال پیش پستی را در فیس بوک ارسال کرده اید که اغلب مخاطبان کنونی، آن را 

ندیده اند. بنابراین یک راه خالقانه دیگر این است که پست های رسانه اجتماعی 

قدیمی تر را جدا کنیم و در رسانه های دیگر منتشر کنیم. مثال پست های فیس بوک 

را در لینکدین، اینستاگرام یا کانال تلگرام منتشر کنیم.
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3. اعالم بهترین مطالب
در پایان هر هفته یا ماه، پرمخاطب ترین یا پربیننده ترین مقاالت را معرفی کنید. 

یا می توانید انتخاب خودتان را اعالم کنید. مثال بگویید که از دید ما بهترین مقاله 

هفته گذشته … بود.  همین موضوع جلب توجه می کند و افراد بیشتری می آیند تا 

آن مقاله را ببینند.

این اصل کلی را همیشه در ذهن خود داشته باشید که هر محتوایی را که منتشر 

می کنید، اگر تالش زیادی برای دیده شدن آن نکنید، در بهترین حالت توسط کمتر 

از 10 درصد مخاطبانتان دیده می شود.

4. اعالم غیرهمزمان فروش های ویژه
فرض کنید یک فروش  ویژه محصول دارید. همیشه خوب نیست این موضوع را به 

صورت همزمان در تمام رسانه ها اعالم کنید. بهتر است با فاصله زمانی چند ساعته 

در رسانه های مختلف اعالم کنید. این کار باعث افزایش نرخ دیده شدن مطلب 

می شود. حتی گاهی می توانید پستی را در تلگرام یا اینستاگرام پاک کنید و مجددا 

منتشر کنید تا بیشتر دیده شود. البته این کار معایبی دارد؛ مثال باعث می شود که 

الیک های قبلی اینستاگرامتان را از دست دهید ولی باعث می شود که نرخ دیده 

شدن افزایش پیدا کند و افراد بیشتری مطالب آموزشی شما و مطالب تبلیغاتی 

شما را ببینند.

نکته آخر اینکه تولید محتواهای خوب کافی نیست. تمام تالشتان را انجام بدهید 

تا مطالب ارزشمند شما بیشتر دیده شود.
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