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4 استراتژی برای استفاده مجدد از محتوا
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

استفاده مجدد، عمل تبدیل یک بخش از محتوا به فرمت های مختلف است. برخی 

معتقدند که استفاده مجدد باعث کندی در حرکت می شود، اما این حقیقت ندارد.

سمت  به  را  بیشتری  توجهات  تا  دهید  قرار  مجدد  مورداستفاده  را  خود  محتوای 

وب سایت خود جذب کنید.

استفاده مجدد بسیار کاربردی است، زیرا افراد اطالعات را به شیوه ای متفاوت دریافت 

می کنند. من شاهد هستم که کسب وکارها تمام وقت فقط روی پست های وبالگ کار 

می کنند که عالی است؛ اما آن ها فرصت پول درآوردن را از دست می دهند، چراکه 

رسانه های زیادی هستند که می توان از آن ها نیز برای جلب مشتری استفاده کرد.

استراتژی 4 مرحله ای زیر برای استفاده مجدد از محتوا بسیار کاربردی است. 

این استراتژی به شما امکان می دهد میزان دسترس پذیری خود را 4 برابر افزایش 
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متعدد  اجتماعی  پلتفرم های  با  همواره  شما  محتوای  که  شوید  مطمئن  و  دهید 

امروزی همگام است.

1. تصاویر گرافیکی

2. ارائه کنفرانس

3. ویدیو

4. پادکست

 

تصاویر گرافیکی
ویژگی مهمی که تصاویر به آن نیاز دارند این است که، باید در شبکه های اجتماعی 

قابل اشتراک باشند؛ به گونه ای که اگر تصویر را از مقاله خارج کنید، برای افرادی که 

پست شما را نخوانده اند معنی دار باشد.

تصاویری که بارها به اشتراک گذاشته می شود، بازدیدکنندگان زیادی را به مقاله 

شما می آورند. بهترین سناریو این است که اگر یک اینفلوئنسر تصویر شما را توییت 

کند، میزان ترافیک شما به سرعت افزایش می یابد؟

تهیه  برای  تمام شرکت ها  می کند.  معجزه  لینک  بک  ایجاد  در  امر همچنین  این 

تصاویر گرافیکی خود طراح داخلی ندارد. بنابراین، منطقی ترین کار این است که از 

تصاویر وب سایت های دیگر الگوبرداری کنید. شما می خواهید شبیه آن وب سایت 

باشید.

هر تصویری که استفاده می کنید، باید با دو هدف انجام شود:

1. باید در پست شما جایگذاری شود.

2. باید بتواند در کانال های شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شود.
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۴ مرحله ساده برای دستیابی به این دو هدف
1. مطمئن شوید اطالعات شما قابل تجسم هستند

با مشاهده تصویر گرافیکی،  باید فقط  به عنوان یک قاعده کلی، خوانندگان شما 

اطالعات ارائه  شده را درک کنند. به آن ها نشان دهید، نه اینکه بگویید.

اگر الزم باشد آن ها برای درک وضعیت تحقیقات بیشتری انجام دهند، پس تصویر 

گرافیکی شما در وظیفه خود شکست خورده است.

بهترین نوع اطالعاتی که می توان به تصویر کشید، عبارتند از:

• اطالعات آماری شامل اعداد یا درصدها

• مقایسه بین محصوالت یا خدمات

• نقل قول ها

• جدول زمانی با رویدادها

 

2. یک نوع گرافیک مناسب انتخاب کنید
اگرچه به راحتی می توان همه چیز را در نمودارهای میله ای یا دایره ای دسته بندی 

کرد، اما شما باید موارد زیر را در نظر بگیرید:

• آیا این نوع گرافیک به خوانندگان من کمک می کند اطالعات را به راحتی درک 

کنند؟

• آیا ایجاد این نوع گرافیک آسان است؟

برای اطالعات عددی و مقایسه بین جدول های زمانی، محصوالت یا رویدادهای 

مختلف مناسب هستند. اگر می خواهید یک مفهوم را ساده کنید یا یک داستان 

را بگویید، از اینفوگرافیک استفاده کنید. مزیت اینفوگرافیک این است که به اندازه 

و متن، محتوای  گرافیک  بین  تعادل  با حفظ  و می توانید  کافی طوالنی هستند 

بیشتری ارائه دهید.
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و  راهنماها  از  می توانید  نیست،  شما  ایده های  با  متناسب  اینفوگرافیک  اگر 

دستورالعمل ها استفاده کنید.

 

3. تصاویر بصری ایجاد کنید
حالت  در  باشید.  داشته  ثابت  طرح  یک  خود  گرافیکی  تصاویر  برای  کنید  سعی 

ایده آل رنگ ها و سبکی که استفاده می کنید باید با برند تجاری شما همسو باشند.

برای تولید تصاویر گرافیکی خود به تصاویر گوگل متکی نباشید. روی عکس های 

باکیفیت باال سرمایه گذاری کنید. اگر تیم طراحی ندارید، فریلنسر استخدام کنید تا 

این کار را برایتان انجام دهد.

ابعاد تصاویر گرافیکی شما برای هر پلتفرم شبکه های  به خاطر داشته باشید که 

اجتماعی متفاوت است، بنابراین قبل از بارگذاری، حتما اندازه تصاویر خود را تغییر 

دهید.

 

4. در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
مرحله آخر، شامل متن یک پست اجتماعی است که به همراه تصاویر گرافیکی 

آن قدر  را  آن  یعنی  است؛  عناوین  نوشتن  شبیه  این  می گیرد.  قرار  مورداستفاده 

جالب توجه کنید، که بینندگان پس از جذب شدن به تصویر، بخواهند پست شما 

را بخوانند.

 

ارائه های کنفرانسی
پربازدیدترین ارائه های کنفرانسی )Presentations( در SlideShare به راحتی ده ها 

از SlideShare به عنوان  هزار بازدید برای سازندگان مربوطه ایجاد می کند. مردم 

است.  بیشتر  لینک های  بک  معنی  به  که  می کنند  استفاده  مقاالت  برای  منبعی 

کند،  منتشر  مرجع  به عنوان  شما  ارائه  از  استفاده  با  را  مطالعه ای  دانشگاهی  اگر 

می توانید خوش شانس باشید و بک لینک نصیبتان شود.
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آماده  را  وبالگ  قبال پست  است، چون شما  واقعا ساده  موثر  اسالیدهای  ایجاد 

کرده اید:

 

1. یک الگوی ارائه ایجاد کنید
مانند تصاویر گرافیکی، مطمئن شوید که تمام ارائه های شما از یک الگوی متناسب 

با برند تجاری شرکتتان پیروی می کنند. شما می توانید از پاورپوینت استفاده کنید. 

بااین حال، Google Docs ، استاندارد صنعت امروزی است.

داشتن یک الگو همچنین از تکرار کار جلوگیری می کند؛ زیرا می توانید از آن برای 

اسالیدهای بعدی استفاده مجدد کنید. بهترین الگوها دارای فونت های آسان و 

طرح های ساده هستند و یک سلسله مراتب محتوای شفاف را به کار می گیرند که 

باعث حرکت روان ارائه شما از مقدمه به اسالید پایانی می شود.

 

2. متن ارائه خود را ایجاد و اصالح کنید
نکات کلیدی را از پست وبالگ خود استخراج کرده و آن ها را خالصه کنید. اسالیدهای 

استفاده  کلیدی  محورهای  از  ممکن  جای  تا  بنابراین  باشند،  طوالنی  نباید  شما 

از اصطالحات  نگه  دارید.  را کوتاه و ساده  اما آن ها  کنید. جمالت خوب هستند 

عجیب وغریب و واژه ها یا عبارات مبهم خودداری کنید، زیرا خوانندگان نمی خواهند 

مقاله را بخوانند، بلکه می خواهند هرچه زودتر به نکات و ایده های کلیدی دست 

یابند.

 

3. برای تکمیل ارائه خود از تصاویر گرافیکی استفاده کنید
در ارائه های جذاب و تعاملی، یک تعادل عالی بین تصاویر و متن برقرار است. شما 

باید بعد از هر ۲-۳ اسالید یک تصویر داشته باشید تا در ارائه وقفه ایجاد شود و 

باعث شود خوانندگان بیشتر توجه کنند. برای تأکید بر نکات کلیدی باید از تصاویر 

استفاده شود.

تصاویر همچنین شامل درج لوگو شرکت شما در هر اسالید است. این امر به شما 
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کمک می کند برندتان ارتقا یافته و مردم از سرقت ادبی اسالیدهای شما منصرف 

شوند.

 

4. در چندین پلتفرم به اشتراک بگذارید
شما عالوه بر SlideShare، می توانید از پلتفرم هایی مانند Scribd و Issuu برای 

بارگذاری ارائه های خود استفاده کنید. قبل از بارگذاری، مطمئن شوید که کلمات 

کلیدی موردنظرتان در عنوان و نام فایل قرار داشته باشد.

همچنین باید یک توضیح جالب بنویسید تا بینندگان بدانند چه چیزی در انتظارشان 

است. تعداد زیادی از بارگذاری ها، هیچ توضیحی ندارد که این باعث بدتر شدن 

نرخ کلیک می شود. عالوه بر این، حتما لینک شرکت خود را در قسمت توضیحات 

بگذارید.

 

ویدیو
اکنون وقت آن است که از پست های وبالگ، تصاویر گرافیکی و ارائه ها، به عنوان 

پایه ای برای ایجاد ویدیوهای جذاب استفاده کنید.

یوتیوب دومین موتور جستجو و سومین وب سایت محبوب در سراسر جهان است. 

هرماه نزدیک به ۲ میلیارد کاربر فعال دارد و ۶۸٪ از کاربران یوتیوب از آن به عنوان 

روشی برای کمک به خرید استفاده می کنند؛ یعنی دسترسی به بیش از ۱٫۳ میلیارد 

خریدار!

ازآنجاکه یوتیوب متعلق به گوگل است، اگر افراد محتوای شما را دوست داشته 

بهبود  را  رتبه خود  با جستجوهایشان باشد، می توانید به سرعت  باشند و مرتبط 

دهید.

با این اوصاف، به همان اندازه مهم است که ویدیوهای خود را برای ۳ پلتفرم بزرگ 

دیگر نیز برنامه ریزی کنید، یعنی: فیسبوک، توییتر و اینستاگرام.
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1. پست وبالگ خود را به یک اسکریپت تبدیل کنید
با محاوره ای کردن پست وبالگ خود، آن را به یک اسکریپت تبدیل کنید. جمالت 

را دوباره مرتب کنید تا به نظر برسد در حال گفتگو هستید.

چندین روش برای طبیعی تر کردن اسکریپت شما:

• بیشتر از من و تو استفاده کنید.

• از لحن دوستانه و غیررسمی استفاده کنید.

• جمالت طوالنی را تا جای ممکن کاهش دهید

 

2. صفحه خود را ضبط کرده و روی آن صداگذاری کنید
اگر  آن قدر اعتمادبه نفس دارید که جلو دوربین صحبت کنید، پس انجامش دهید!

نشان دادن خودتان یک مشخصه ویژه به شما می بخشد، به خصوص اگر ویدیوی 

مفیدی باشد و تولید آن هزینه باالیی نداشته باشد. اما اگر با قرار گرفتن در جلو 

دوربین راحت نیستند، ضبط صفحه نمایش می تواند یک راهکار خوب دیگر باشد.

نرم افزارهایی مانند Camtasia و Screenflow به شما امکان می دهند صفحه و 

صدای خود را ضبط کنید.

 

3. مقدمه، پایان و CTA خود را همراه با موضوع خود ضبط کنید
هر  برای  باید  نگه  دارید. شما  دقیقه   ۱۰ در حدود  را  ویدیوهای خود  کنید  سعی 

دو بخش مقدمه و پایان یک مکث کوتاه )۱۰ ثانیه ای( داشته باشید تا بینندگان 

متوجه این دو بخش شوند.

مقدمه و پایان باید مختصر باشند. درباره اینکه چه کسی هستید صحبت کنید، 

اینکه موضوع ویدیو چیست، در ویدیوهای آینده قرار است درباره چه موضوعاتی 

صحبت کنید و از بینندگان تشکر کنید – همین.

 

4. در پلتفرم های اشتراک ویدیو توزیع کنید
عنوان و شرح ویدیوی شما باید شامل کلمات کلیدی هدف کسب وکارتان باشد. در 
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کادر توضیحات ویدیوهای آپلود شده، لینک صفحات فرود وب سایت و پروفایل های 

شبکه های اجتماعی خود را قرار دهید.

 

پادکست
پادکست ها برای ارتقا محتوا و ایجاد روابط با مخاطبان عالی عمل می کنند، چراکه 

مانند ویدیو به شما یک مشخصه ویژه می بخشند.

سخنران  یک  جذاب  پادکست های  ایجاد  برای  نیستید  مجبور  شما  خوشبختانه 

را  راه  نصف  باشید،  داشته  چنته  در  ویدیو  چندین  اگر  درواقع،  باشید.  حرفه ای 

رفته اید.

نحوه استفاده مجدد از ویدیوها برای تهیه پادکست:

1. کلیپ صوتی را از ویدیوهای خود استخراج  کنید
آهنگ های صوتی ویدیوهای شما می توانند در قسمت های پادکست مورداستفاده 

مجدد قرار بگیرند. شما با تهیه ویدیو، به طور موثر دو دارایی بازاریابی به دست 

می آورید. این قضیه می تواند به صورت برعکس نیز باشد. یعنی می توانید پادکست ها 

را ضبط کرده و آن ها را در یوتیوب یا به عنوان ویدیو در وب سایت خود بارگذاری 

کنید.

 

2. مقدمه، پایان و CTA را به موضوع اصلی خود اضافه کنید
طرح کلی پادکست شبیه تهیه ویدیو است، با این تفاوت که مقدمه و پایان شما 

باید یک آهنگ کوتاه باشد. پیشنهاد می کنم از یک آهنگ منحصربه فرد استفاده 

کنید تا شنوندگان بتوانند آن را تشخیص دهند و به شما مرتبط بدانند.

 

3. پادکست خود را توزیع کنید
استفاده از سرویس توزیع پادکست، باعث صرفه جویی در وقت می شود. شرکت هایی 

پادکست  قسمت های  می خواهند  شما  از  فقط    BuZzsprout و   Libsyn مانند 
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خود را در پلتفرم آن ها بارگذاری کنید و آن ها به طور خودکار پادکست شما را در 

مکان هایی مانند Spotify و iTunes پخش می کنند.
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