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مزایای استفاده از تقویم محتوا
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

باید داشته باشد.  بازاریاب  ابزارهایی است که هر  از ساده ترین  تقویم محتوا یکی 

بااین حال، بسیاری از شرکت ها از کسب وکارهای کوچک گرفته تا شرکت های بزرگ، از 

آن استفاده نمی کنند. استفاده نکردن از تقویم محتوا یکی از نقطه ضعف هایی است 

که حتی باتجربه ترین بازاریابان نیز آن را پنهان می کنند.

از  بسیاری  برای  که  نظریه است  این  تقویم محتوا،  از  استفاده  از دالیل عدم  یکی 

تولید و منتشر  زمانی و هرچند وقت یک بار محتوا  بازاریابان، مهم نیست که چه 

می کنند. همچنین ممکن است به تقویم محتوا به چشم یک چیز پیش پاافتاده نگاه 

کنند که تاثیر زیادی روی نتایج بازاریابی ندارد.

اما واقعیت این است که تقویم محتوا در عین سادگی، بخش مهمی از هر استراتژی 

که  مشکالتی  رایج ترین  از  مورد  دو  محتوا،  تقویم  است.  موفق  محتوای  بازاریابی 
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بازاریابان محتوا از نظر برنامه ریزی بازاریابی محتوا با آن روبرو هستند را برطرف 

می کند:

1. نداشتن محتوای کافی برای انتشار

2. داشتن محتوای بیش ازحد و اینکه نمی دانید کدام یک را در اولویت قرار دهید.

بازاریابان محتوای باهوش از تقویم های محتوا استفاده می کنند. استفاده از تقویم 

محتوا با مزایای زیادی همراه است. برخی از این مزایا عبارت اند از:

1. باعث ایجاد ثبات می شود
بازدیدکننده  و  شروع  را  محتوا  انتشار  اینکه  به محض  نخواهید،  یا  بخواهید  چه 

اگر  به عنوان مثال،  باشید.  تناوب ثبات داشته  از نظر زمان و  باید  جذب می کنید، 

هفته ای دو پست وبالگ در روزهای دوشنبه و چهارشنبه منتشر می کنید، مخاطبان 

شما انتظار دارند که این تناوب را حفظ کنید.

2. می توانید از قبل برای محتوای حساس به زمان برنامه ریزی کنید
برخی موضوعات محتوایی باید در یک  زمان خاص منتشر شوند تا اثربخشی داشته 

باشند. به عنوان مثال، محتوایی که تعطیالت را مورد هدف قرار می دهد، حساس 

به زمان است. بنابراین استفاده از تقویم محتوا به شما امکان می دهد محتوای 

حساس به زمان را پیش از موعد ترسیم کنید.

3. با نقاط عطف برند/شرکت همسو شوید
محتوا باید رویدادهای مهم مانند راه اندازی محصول و تبلیغات جدید را تقویت کند. 

در طول سال ها مشاوره به شرکت ها در خصوص نحوه تولید محتوا، مشخص  شده 

که بسیاری از شرکت ها هنگام گنجاندن نقاط عطف شرکت در تقویم محتوای خود، 

فرصت های زیادی را نادیده می گیرند. رویدادهای مهم مانند راه اندازی محصول، 

https://modiresabz.com


3

سالگردها، دستاوردهای کلیدی، استخدام افراد شناخته  شده و غیره باید در تولید 

محتوا گنجانده شوند. بر اساس مشاهدات من، حتی اگر این موضوعات در مقایسه 

با انواع دیگر محتوا » کمتر هیجان انگیز« هستند، اما آن ها برای ایجاد هویت و 

برجسته شدن یک برند بسیار مفید هستند.

4. مشارکت در بین اعضای تیم را آسان تر می کند
می تواند  شما  محتوای  تقویم  می کنند،  یاد  محتوا  شما  تیم  در  عضو  چندین  اگر 

به عنوان یک ابزار مشارکتی عمل کند تا افراد بتوانند ایده های موضوعی خود را در 

آن اضافه کنند.

5. یک بایگانی از تمام مطالب منتشر شده دارید
را  قبال چه موضوعات محتوایی  که  بدانید  زمانی می خواهید  در یک مقطع  شما 

منتشر کرده اید و چه زمانی. تقویم محتوای شما می تواند به این امر کمک کند. 

به عالوه، یک فهرست از دارایی های محتوایی موجود در اختیار شما قرار می دهد، تا 

اگر بخواهید آن ها را دوباره استفاده یا منتشر کنید، به راحتی در دسترستان باشند.
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