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پنج روند جدید و مهم در بازاریابی محتوا
www.searchenginejournal.com - ترجمه: بنفشه عطرسائی

در این مقاله به پنج مورد از برترین روندهای تولید محتوا اشاره می کنیم که باید در 

استراتژی بازاریابی محتوا در نظر بگیرید. بازاریابی محتوا و سئو در حال رسیدن به 

عالی ترین جایگاه  هستند. ما در حال گام برداشتن به سوی آینده ای روشن با محتوای 

کاربر  نیازهای  و  ترجیحات  عادات،  با  که  فنی هستیم  بسیار  و  کاربردی تر  مفیدتر، 

همخوانی دارد. محتوا روزبه روز در حال بهتر شدن است، زیرا ما در تعیین استراتژی، 

تحقیق، تولید و انتشار محتوا هوشمندتر شده ایم. در نتیجه، بازاریابی محتوا دیگر 

یک روش آزمایشی نیست، بلکه یک استراتژی ثابت شده است که می تواند برای هر 

برندی موثر باشد.

پس بیایید آینده محتوا را با هم بررسی کنیم:
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1. استفاده از ویژگی های تصویری جدید در محتوا
اکنون پلتفرم های تصویری بسیار محبوب هستند و این روند در آینده هم ادامه 

خواهد داشت. مردم با کمک تصویرسازی پویا و تعاملی هر کاری، از تفریح گرفته تا 

ارتباطات را انجام می دهند. رسانه های اجتماعی تصویری بر نسل بعدی بزرگساالن 

حکمرانی خواهند کرد.

اینستاگرام، تیک تاک و اسنپ چت محبوب ترین پلتفرم های نوجوانان برای برقراری 

و  می آید  به حساب  بزرگساالن  برای  پلتفرم  پرکاربردترین  یوتیوب  ارتباط هستند. 

حتی از فیس بوک هم محبوب تر است. در نتیجه، تصاویر مورداستفاده در محتوا 

مدام برای کاربران جالب تر و جذاب تر می شوند.

مثال، آیا می دانستید می توانید فیلترها و لنزهای واقعیت افزوده مخصوص خودتان 

را در اسنپ چت ایجاد کنید )حتی افراد متخصصی هستند که می توانند در ازای 

مبلغی این کار را برایتان انجام دهند.( اینستاگرام هم فیلترهای واقعیت افزوده 

دارد و می توانید فیلترهای مخصوص خودتان را در استوری ها بسازید.

اپ  با  از ویدیوهای شخصیتان  روند جدید دیگر ساخت گیف های شخصی  یک 

فیلم،  از  را  بامزه  گرافیکی(  متحرک  )شکل  گیف  یک  اینکه  به جای  است.   Giphy

برنامه تلویزیونی یا شخصیت موردعالقه تان درست کنید، می توانید عکس و فیلم 

روز  بی انتها هستند. پس، هر  امکانات جدید  درآورید.  به شکل گیف  را  خودتان 

بازاریابان بیشتری را می بینید که در محتوای خود از تصویرسازی پویا، اختصاصی 

و برنددار استفاده می کنند.

2. محتوای ویدیویی و قصه گویی تصویری
در چند سال گذشته، ویدیو اهمیت فراوانی پیدا کرده است. با محبوبیت یوتیوب، 

تصویرسازی پویا و واقعیت افزوده، محتوای ویدیویی و قصه گویی تصویری همچنان 
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به رشد سریع خود ادامه می دهند. عالقه مصرف کننده به محتوای ویدیویی در کل 

صفحه و حتی در استوری های اینستاگرامش قابل مشاهده است.

تصاویر  کردن  رد  نرخ  شده،  انجام  سوشال اینسایدر  توسط  که  مطالعه ای  طبق 

و  کند  رد  را  فعلی  تا محتوای  روی صفحه نمایش می زند  فرد  که  دفعاتی  )تعداد 

محتوای بعدی را ببینند( 5.65 درصد بیشتر از ویدیوها است؛ یعنی افراد بیشتری 

استوری های ویدیویی را می بینند و آن ها را رد نمی کنند.

است،  بیشتر  دارند،  بیشتر  فالوئر  که  برندهایی  برای  کردن تصاویر  رد  نرخ  حتی 

یعنی 5.79 درصد برای صفحه هایی با 10 هزار تا 100 هزار فالوئر و 6 درصد برای 

صفحه هایی با بیش از 100 هزار فالوئر.

در بازاریابی هم اولویت با ویدیو است:

افراد،  بازاریابی ویدیویی نشان داد که 84 درصد  تحقیقات شرکت ویزول درباره 

شده اند.  متقاعد  محصول/خدمت  یک  خرید  برای  ویدیو  یک  تماشای  از  پس 

79 درصدشان هم گفتند که مشاهده یک ویدیو آن ها را متقاعد کرده که اپ یا 

نرم افزاری را دانلود کنند.

یک  با  آشنایی  برای  می دهند  ترجیح  افراد  درصد   69 تحقیق،  همان  اساس  بر 

محصول/خدمت، ویدیوی کوتاهی درباره آن ببینند. برعکس، فقط 18 درصد ترجیح 

می دهند که برای انتخاب محصول موردنظرشان مقاله ای درباره آن بخوانند.

طبق نظرسنجی هاب اسپات از بیش از 3000 مصرف کننده، 56 درصد از افراد 34-25 

ساله و 54 درصد از افراد 35-44 ساله مایل به دیدن محتوای ویدیویی بیشتری از 

برندهای محبوبشان هستند.

https://modiresabz.com


4

است.  گوگل  از  بعد  محبوب  جستجوی  موتور  دومین  یوتیوب  که  نرود  یادتان 

همچنین، 1 نفر از هر دو نفر متولدین دهه 80 و اکثر متولدین دهه 2000 می گویند 

که نمی دانند چطور بدون ویدیو زندگی کنند. این حرف چه معنایی برای بازاریابان 

دارد؟

ازآنجاکه عادت ها و ترجیحات مصرف کننده به سمت محتوای ویدیویی گرایش پیدا 

کرده است، باید از این روش استفاده کنید وگرنه از صحنه رقابت حذف می شوید. 

البته، آنچه محتوای ویدیویی موفق را از موارد ناموفق و کم بازدید جدا می کند، 

کیفیت قصه گویی است. باید بتوانید خوانندگان را با هر رسانه ای، از جمله ویدیو 

جذب کنید. اگر می توانید داستان های عالی تعریف کنید، نصف راه را آمده اید.

3. افزایش تخصص، اعتبار و اعتمادسازی
چند سال پیش، گوگل مقاله ای در وب مستر سنترال منتشر کرد و به روزرسانی های 

اصلی این مرکز جستجوی گوگل و روش استفاده از آن ها را توضیح داد. به خصوص، 

این مقاله همان کارهایی را پیشنهاد می کرد که بسیاری از ما قبال انجام داده بودیم؛ 

یعنی خواندن و درک دستورالعمل های کیفی جستجو ها و توجه به تخصص، اعتبار 

و اعتمادسازی.

اشاره ویژه گوگل به سه مورد تخصص، اعتبار و اعتمادسازی، اهمیت آن ها را نشان 

می دهد. همه ما باید تخصص، اعتبار و قابل اعتماد بودن محتوای خود را ثابت 

کنیم. 

وب سایت هایی که نماینده یک برند یا سازمان خاص هستند و نویسندگانی که 

محتوای آن وب سایت ها را می نویسند، باید به این اصل توجه کنند.

چطور می توانید تخصص، اعتبار و قابل اعتماد بودن خود را ثابت  کنید؟

با جذب لینک ها یا منشن ها در سایر وب سایت های معتبر.
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با ارائه اطالعات تخصصی، معتبر و قابل اعتماد در سایت خود، از جمله اشاره به 

بیوگرافی و اعتبارنامه در صفحه »درباره ما« و در صفحه نویسندگان سایت.

در  آن ها  از  استفاده  و  حقایق  و  داده ها  آمار،  برای کسب  معتبر  منابع  با  ارتباط 

محتوای خودتان.

به روز کردن مدام سایت و محتوا با اطالعات مرتبط، دقیق و جدید.

به عالوه، محتوایتان باید استثنایی باشد. محتوای دقیق، جذاب، هدفمند و مفید 

برای کاربران که تخصصی، معتبر و قابل اعتماد باشد، هرگز شکست نمی خورد.

4. محتوای بهتر و هدفمندتر از قبل
نیاز شما به تولید محتوای استثنایی و هدفمند نباید هرگز متوقف شود. بسیاری از 

تولید کنندگان و بازاریابان محتوا اهمیت تولید محتوای باکیفیت را درک کرده اند:

بر اساس گزارش موسسه بازاریابی محتوا، 70 درصد بازاریابان، پیش بینی می کنند 

که در آینده بیش از هر چیز در تولید محتوا سرمایه گذاری کنند.

افزایش  سرمایه گذاری در فناوری های تولید محتوا در طول دوازده ماه 10 درصد 

یافته است.

86 درصد بازاریابان B2B، تولید محتوا را برون سپاری می کنند.

بازاریابان می دانند که برای برجسته شدن در نتایج موتورهای جستجو و در نظر 

می شود  وقتی سخت تر  رقابت  درواقع،  دارید.  نیاز  بهتر  محتوای  به  خوانندگان، 

که همه بهتریِن خود را ارائه می کنند. در نتیجه، به زودی شاهد موارد زیر در همه 

برندها با هر اندازه ای خواهیم بود:

https://modiresabz.com


6

درک بهتر توقع مخاطب از نتیجه جستجویش برای یک کلیدواژه خاص.

سبک نوشتاری بهتر و متناسب با مخاطبان و سازگار با روش و شخصیت برند.

تحقیقات بهتر، از جمله کسب آمار و داده های جدیدتر از منابع معتبر.

کاوش بیشتر و عمیق تر در موضوعات.

و  اینفوگرافیک  برنددار،  تصویرسازی  مانند  بهتر  تصویری  جلوه های  از  استفاده 

استفاده از تصاویر اختصاصی در وبالگ.

اگرچه رتبه بندی چنین محتواهایی دشوارتر است، اما باعث می شود افراد بیشتری 

محتوای بهتر تولید  کنند. در نتیجه، افراد کمتری محتوای بی ارزش خود را به کوه 

بزرگ زباله های محتوا اضافه می کنند. همین نوعی پیروزی به حساب می آید.

5. محتوای بسیار هدفمند و مشتری مدار
محتوای مشتری مدار فقط یک مد زودگذر نیست، بلکه روشی برای برجسته شدن 

در نتایج جستجو و در نظر مخاطبان است. در حقیقت، 88 درصد از موفق ترین 

بازاریابان B2B می گویند که مخاطبان را از پیام تبلیغاتی و پیام فروش خود مهم تر 

اطالعات  ارائه  و  مخاطبان  به  کمک  و  راهنمایی  با  که  می دانند  آن ها  می دانند. 

که  محتوایی  همچنین،  کرد.  اعتمادسازی  می توان  آن ها  برای  سرگرمی  ایجاد  یا 

نیازهای کاربر را کامال برآورده کند، در نتایج جستجوی گوگل به رتبه 1 می رسد. این 

روند ادامه خواهد داشت، زیرا واقعا موثر است.

باید  دارد؟  از محتوایتان  انتظاری  ویژه چه  بفهمید که مخاطب  چطور می توانید 

تحقیق کنید؛ یعنی سوال بپرسید، با جامعه تعامل کنید و آن را بشناسید. وقتی 

جامعه را از نزدیک بشناسید، می توانید محتوایی ایجاد کنید که ارتباط عمیق تری 

با افراد برقرار کند که آن را محتوای »بسیار هدفمند« می نامند. این محتوا مخاطب 

را در درجه اول اهمیت قرار می دهد و گاهی این مخاطِب »بسیار ویژه« محتوایی 

را پیدا می کند که دقیقا با جستجویش همخوانی دارد. این محتوا مخاطب را به 
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هدفش می رساند و اطالعات الزم را در اختیارش قرار می دهد. این همان محتوایی 

است که گوگل در اولویت قرار می دهد و در آینده باید بیشتر بر آن تمرکز کنیم.

آینده محتوا
بازاریابان بیش  آینده محتوا فرا رسیده است و هرگز به این خوبی نبوده است. 

از همیشه کیفیت محتوا و نیاز مشتری به اطالعات را در اولویت قرار می دهند و 

آن  را مهم تر از پیام های فروش خود می دانند. حاال دیگر همه بر ایجاد اعتماد و 

اعتبار و اصالت تمرکز می کنند، نه بر ترفندهای فروش. به عالوه، رسانه های تصویری 

برای  زیادی  عالی  امکانات  و  گرفته اند  قرار  و هیجان انگیزی  در مسیرهای جدید 

ترکیب آن ها با محتوا وجود دارد. همواره در جستجوی بازاریابان نوآوری باشید که 

مرزهای تولید محتوا را جابجا کنند و برای تولید محتوای بسیار هدفمند و مشتری 

مدار تالش کنید.
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