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9 اشتباه و چالش در بازاریابی محتوا
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

بازاریابی محتوا، هم یک هنر است و هم یک علم. این کار به خالقیت و یک رویکرد 

بازاریابی محتوا چیزی  دارد. برخالف تصور عموم،  نیاز  استراتژیک  روش شناختی و 

فراتر از نوشتن یک مقاله و پست کردن آن در فضای آنالین است. با این تصور غلط، 

تعدادی از صاحبان کسب وکارها مرتکب اشتباهات مهلکی در بازاریابی محتوا شده 

و با چالش های غیرقابل پیش بینی متعددی روبرو می شوند.

این اشتباهات و چالش ها عبارت اند از:

1. تحقیق کلمات کلیدی را نادیده می گیرند
اگر مخاطب موردنظر شما نتواند محتوای شما را پیدا کند، نوشتن یک مقاله خوب 

موفقیت  برای  منسجم  کلیدی  کلمات  استراتژی  یک  داشتن  ندارد.  فایده ای  هیچ 
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در بازاریابی محتوا ضروری است که صاحبان کسب وکارها اغلب از آن صرف نظر 

می کنند.

2. از تقویم محتوا استفاده نمی کنند
چه چیزی باید منتشر شود، چه زمانی منتشر شود و در کجا باید منتشر شود. این ها 

سواالت کلیدی هستند که تقویم محتوا به آن ها پاسخ می دهد. تقویم محتوا به 

استراتژی بازاریابی شما نظم و ساختار می بخشد. متاسفانه، بسیاری از بازاریابان 

محتوا نمی توانند یک تقویم محتوایی متناسب با نیازهای خود ایجاد کنند.

3. محتوایی ایجاد می کنند که هیچ همخوانی با سفر مشتری ندارد
تصور کنید به مخاطبان خود در زمانی که هنوز آماده خرید نیستند، یک محتوا 

یا زمانی که آماده خرید هستند، یک پست  در مورد محصوالتتان نشان دهید؛ 

آموزشی به آن ها نشان دهید!

بستگی  آن ها  محتوای  کارایی  میزان  که  نمی شوند  متوجه  بازاریابان  از  بسیاری 

زیادی به مکان مخاطبانشان در سفر خریدار دارد.

4. به طور مداوم محتوای باکیفیت باال تولید نمی کنند
بازاریابان محتوا در این زمینه مرتکب دو کاستی عمده می شوند.

اول، کسانی که محتوای با کیفیت باال تولید می کنند؛ اما به صورت مداوم این کار 

را انجام نمی دهند.

دوم، کسانی که به طور منظم محتوا تولید می کنند اما کیفیت آن پایین است.

بازاریابان عالی محتوا، دائما محتوای باکیفیت تولید می کنند.
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اکنون که درباره اشتباهات صحبت کردیم، بیایید به برخی از بزرگ ترین چالش هایی 

که بازاریابان محتوا با آن روبرو هستند اشاره کنیم:

5. منابع ناکافی
صاحبان کسب وکارهایی که با میزان فعالیت موردنیاز برای بازاریابی محتوا آشنا 

نیستند، خود را بیش ازحد خسته می کنند. بهترین گزینه، استخدام شخصی برای 

انجام این کار است. بااین حال، استخدام نویسندگان توانمند دشوار است.

همچنین بسیاری از آژانس های بازاریابی محتوا هزینه های بسیار باالیی دریافت 

می کنند.

6. فرسودگی محتوایی
وقتی مردم غذا سفارش می دهند، به ندرت پیش می آید که بخواهند بارها و بارها 

همان یک چیز را بخرند. مصرف محتوا نیز به همین صورت است. مردم می خواهند 

بازاریابان  از  بسیاری  برای  می تواند  نیاز  این  کردن  برآورده  و  باشند  تنوع  شاهد 

محتوا چالش برانگیز باشد.

7. برنامه انتشار غیرواقع بینانه
بسیاری از بازاریابان محتوا اعتقاد دارند که مطالب تازه منتشر کنند. بااین حال، بهتر 

است هفته ای یک بار یک محتوای خوب نوشته و منتشر شود تا اینکه هرروز یک 

محتوای باکیفیت پایین منتشر شود.

8. ثبات بلندمدت
این مانع خاص، مربوط به سودآوری بازاریابی محتوا است. این اساسا در مورد 

هزینه تولید محتوا در مقابل درآمد حاصل از بازاریابی محتوا است. مسئله ماندگاری، 

بستگی زیادی به توانایی تولید محتوایی دارد که به طور مداوم ترافیک جذب

می کند، این ترافیک را به مشتری راغب و مشتری راغب را به خریدار تبدیل می کند.

https://modiresabz.com


4

9. افزایش رقابت
اکثر کسب وکارها در حال حرکت به سمت انتشار محتوا هستند و از سرعت این 

حرکت کاسته نخواهد شد. در نتیجه بازاریابان برای جلب توجه مخاطبان خود با 

رقابت بیشتری روبرو هستند. این مسئله، ارتباط نزدیکی با داشتن یک استراتژی 

جامع تحقیق کلمات کلیدی دارد تا مطمئن شوید که محتوای شما توسط مشتریان 

بالقوه تان دیده می شود. همچنین مهم است که خود را به عنوان یک مرجع معرفی 

کنید تا به منبع محتوایی برتر برای مخاطبانتان تبدیل شوید.
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