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فرایند 6 مرحله ای مدل کارخانه ای محتوا
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

رسانه ها  اجتماعی،  شبکه های  اخبار،  در  دائما  ما  محتواست.  دنیای  امروز،  دنیای 

و… در معرض انواع محتوا هستیم که به ذهنمان جهت می دهد و حتی می تواند 

نیازهایمان را برنامه ریزی کند. سال هاست که کسب وکارهای بزرگ دنیا از محتوا برای 

جذب و نگهداری مخاطب هدف استفاده می کنند. 

بنابراین امروزه بهترین راه برای شروع یک کسب وکار ایجاد یک محصول نیست، 

بلکه ایجاد بستری برای جذب و حفظ مخاطب است.

مرحله اول: نقطه مطلوب
به عبارت ساده، کارآفرین باید یک حوزه محتوایی را مشخص کند تا مدل کسب وکار 

را  »نقطه مطلوبی«  باید  بیفتد  اتفاقی  اینکه چنین  برای  ایجاد شود.  آن  اساس  بر 
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پیدا کنیم که در طول زمان باعث جذب مخاطبان می شود. این نقطه مطلوب وجه 

مشترکی است بین:

دانش یا مجموعه مهارت ها. چیزی که کارآفرین یا کسب وکار در آن صالحیت دارد.

حوزه موردعالقه فرد. چیزی که کارآفرین احساس می کند برای شخصیت خود او 

یا جامعه ارزشمند است.

مرحله دوم: جهت گیری محتوا
وقتی نقطه مطلوب تشخیص داده شد، کارآفرین باید »جهت گیری« یا عامل تمایز 

را پیدا کند، حوزه ای که بی رقیب است یا رقابت ناچیزی در آن وجود دارد.

مرحله سوم: ایجاد پایگاه
وقتی نقطه مطلوب را پیدا کردید و جهت گیری اتفاق افتاد، یک بستر محتوایی 

انتخاب و یک پایگاه محتوایی ایجاد می شود. این کار دقیقا شبیه به خانه سازی 

است. قبل از اینکه سراغ نقاشی و لوله کشی و کف بندی برویم، باید فونداسیون 

خانه را طراحی کنیم و بسازیم. می توانیم این کار را با ایجاد محتوای ارزشمند از 

طریق یک مجرای کلیدی )وبالگ، پادکست، یوتیوب و غیره( انجام دهیم.

مرحله چهارم: جمع  کردن مخاطب
پس ازاینکه بستر نشر محتوا را انتخاب کردید و پایگاه محتوایی خود را ساختید، 

این فرصت را در اختیاردارید که مخاطبان خود را بیشتر کرده و »خوانندگان یک باره« 

را به مشترکان دائمی خود تبدیل کنید.

اینجاست که از شبکه های اجتماعی به عنوان ابزار کلیدی انتشار استفاده می کنیم و 

به طورجدی روی بهینه سازی برای موتورهای جست وجو کار می کنیم. در این نقطه، 

هدف فقط افزایش ترافیک نیست. ترافیک سایت به خودی خود آماری بی معنی 
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است. هدف این است که ترافیک را افزایش دهیم تا فرصت های بیشتری برای 

جذب مخاطب داشته باشیم.

را در این فرایند  Social Media Examiner، این گام  مایکل استلزنرا، مدیرعامل 

 Social Media Examiner توضیح می دهد: ما دیر وارد بازی شدیم و زمانی که

را شروع کردیم هزاران وبالگ دیگر وجود داشتند که مختص رسانه های اجتماعی 

بودند، اما من این موضوع را به عنوان توجیهی برای ورود به این بازار می دیدم. 

هنگام آغاز کارم شک نکردم، چون می دانستم چطور آمار را دنبال کنم، می دانستم 

تصمیم  و  کلیدی اند  آمار  ایمیلی،  مشترکان  می دانستم  دارد.  اهمیت  چیزی  چه 

گرفته بودم تا زمانی که به ده هزار مشترک ایمیلی نرسیده ایم چیزی را ترویج نکنم 

ایجاد  جالبی  چیز  می دانستم  که  رسیدیم  عدد  این  به  سریع  آن قدر  و  )نفروشم( 

 Social Media از  منحصربه فرد  بازدیدکننده   میلیون  پانزده  پیش  سال  کرده ایم. 

Examiner بازدید کردند. روزانه به ۳۴۰ هزار نفر ایمیل می فرستیم. در حال حاضر 

هر هفته هشت تا ده مقاله اختصاصی منتشر می کنیم.

نکته حیاتی این حوزه: گرچه آمارهای مختلفی برای تحلیل موفقیت محتوا وجود 

دارند، مهم ترین آمار تعداد مشترکان است. بدون اینکه خواننده را وادار به اقدام 

را  بتوانید مخاطبان خود  غیرممکن است  تا »مشترک« محتوای شما شود،  کنید 

گسترش داده و از محتوای خود کسب درآمد کنید.

مرحله پنجم: متنوع سازی
وقتی این مدل، مخاطبان  قدرتمند، وفادار و در حال رشدی برایتان ایجاد کرد، زمان 

آن است که به جریان اصلی محتوا تنوع ببخشید. این مدل را یک اختاپوس و 

هریک از مجاری محتوایی را یکی از دسته های آن در نظر بگیرید. با چند تا از این  

دست ها خوانندگانمان را در آغوش بگیریم تا نزدیک به ما بمانند و برای محتوای 

بیشتر به سراغمان بیایند؟
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ESPN در سال ۱۹۷۹ کار خود را به عنوان یک کانال ورزشی در تلویزیون کابلی شروع 

حاال  کردند.  سرمایه گذاری  آن  روی  دالر  هزار  نه  راسموسن  اسکات  و  بیل  و  کرد 

نزدیک به چهل سال از آن زمان گذشته است و ESPN پرسودترین برند رسانه ای 

از چهار میلیارد دالر درآمد عملیاتی  جهان است و بر اساس گزارش فوربز، بیش 

دارد.

ESPN سیزده سال توجه خود را به یک کانال معطوف کرد و صددرصد تمرکز خود 

را روی ایجاد مخاطب در تلویزیون کابلی گذاشت. سپس در سال ۱۹۹۲ شروع به 

ایجاد تنوع کرد و ابتدا رادیوی ESPN را راه اندازی کرد. سپس در سال ۱۹۹۵ سایت 

espn.com و سه سال بعدازآن مجله  ESPN را ایجاد کرد.

تا  گرفته  پادکست  و  توئیتر  از  تمام مجاری نشر محتوا،  در  تقریبا   ESPN امروزه 

کانال های موجود   ۱۹۹۰ و  در سال های ۱۹۸۰  دارد. گرچه  فیلم های مستند حضور 

بسیار محدود بودند )در مقایسه با امروز(؛ اما ESPN تا زمان موفقیت خود در بستر 

اصلی )تلویزیون کابلی( سراغ مجاری دیگر نرفت.

مرحله ششم: کسب درآمد
دیگر زمانش شده است. نقطه مطلوبتان را کشف کرده اید؛ »جهت گیری« کرده اید 

تا حوزه ای بدون رقابت محتوایی پیدا کنید؛ بستر محتوایی تان را انتخاب کرده اید 

و پایگاهتان را ساخته اید؛ مشترکان خود را جذب کرده اید و حتی ایجاد محتوا در 

بسترهای دیگر را نیز شروع کرده اید. حاال زمان آن است که این مدل به درآمدزایی 

برسد.

حاال آن قدر اطالعات کمی و کیفی از مشترکان خود دارید که فرصت های بسیاری 

زمینه  در  می توانند  فرصت ها  این  می گیرد.  قرار  رویتان  پیش  درآمدزایی  برای 

مشاوره، نرم افزار، رویدادها یا هر چیز دیگری باشند.
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رند فیشکین، مدیرعامل Moz )که در ابتدا با نام SEOmoz شناخته می شد(، وبالگ 

خود را در سال ۲۰۰۴ و در زمینه بهینه سازی برای موتورهای جست وجو راه اندازی 

کرد. Moz در عرض کمتر از پنج سال به صد هزار مشترک ایمیلی دست پیدا کرد.

 Moz ،۲۰۰۷ رند در ابتدا با ارائه خدمات مشاوره درآمدزایی می کرد، اما در سال

سرویس اشتراک آزمایشی خود را برای ابزارها و گزارش های نرم افزاری اش راه اندازی 

کرد. تا سال Moz ،۲۰۰۹ کسب وکار مشاوره خود را به طور کامل تعطیل و بر فروش 

نرم افزار به مخاطبان خود تمرکز کرد.

بهترین قسمت؟
موفقیت رند بسیار غیرمعمول به نظر می رسد، اما این طور نیست. هرچه بیشتر 

درباره چنین چیزی تحقیق کردم فهمیدم که این اعداد در کسب وکارهای متکی بر 

کارخانه محتوا رایج اند. راه حل ماجرا این است که شش گام عنوان شده را دنبال 

کنید و آن قدر صبور باشید که این مدل جواب بدهد.

https://modiresabz.com

