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حرکت کسب وکارها به سمت بازاریابی محتوا
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

به طور  که  و سال هاست  نیفتاده  اتفاق  بازاریابی محتوایی یک باره  به سمت  تغییر 

طبیعی در حال پیشرفت است و در نهایت، محیطی »بسیار طوفانی« را شکل می دهد 

که عرصه را برای این شکل جدید از بازاریابی مهیا می کند. در ادامه، 4 دلیل تغییر 

داوطلبانه فعالیت های بازاریابی شرکت ها به بازاریابی محتوایی را می بینید:

1. تغییر نگرش خریداران در خصوص رسانه های سنتی و اعتبار محتوا
مصرف کنندگان امروزی و آگاه به اینترنت همه جا را دنبال اطالعاتی اساسی می گردند 

که آن ها را قادر می سازد تصمیمات هوشمندانه ای برای خرید بگیرند. در چند سال 

اخیر، رفتار خریداران ازاین رو به آن رو شده است. 

مشتریان اکنون به شکل فزاینده ای درباره آنچه می خواهند بخرند اطالعات دارند. 
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آن ها بی هدف و به این امید اینترنت گردی نمی کنند که شاید پیام های بازاریابی 

که ناگهان از راه می رسند رویشان تاثير بگذارند.

به عالوه، این مشتریان به انتظار نمی نشینند تا شاید چیزی از شما بشنوند. آن ها 

از پیام های بازاریابی ناخواسته متنفرند.  وقتی برای تلف کردن ندارند و به شدت 

خالصه اینکه، خریداران نمی خواهند چیزی به آن ها فروخته شود. آن ها می خواهند 

بر اساس اطالعاتی که خودشان جمع آوری می کنند تصمیم بگیرند.

در نتیجه، خریداران به محتوایی نیاز دارند که هوش و دانششان را افزایش دهد. 

برد با کسب وکارهایی خواهد بود که چنین محتوایی ارائه دهند.

به عالوه، خریداران امروزی تا زمانی که پاسخشان را بگیرند، اهمیتی نمی دهند که 

محتوا از کجا می آید. آن ها آماده یادگیری از محتوای باکیفیت و اقدام بر اساس 

آن اند: خواه این محتوا از سوی شرکت های باسابقه در حوزه رسانه یا از نشریه ای 

سفارشی، خبرنامه، وب سایت شرکت، وبالگی محبوب و… به دست بیاید. این برای 

رسانه های سنتی خبر بدی است.

دیوید لوین، مدیرعامل شرکت یونایتد بیزینس مدیا، که مالک شرکت سی ام پی 

مدیای سابق در ایاالت متحده بود، چند وقت پیش اعالم کرد که: »به وضوح پیداست 

مجالت در نقش ابزاری برای ارائه اخبار به موقع منسوخ  شده اند.«

موتورهای جست وجویی مانند گوگل، محتوا را آن چنان مردمی کرده اند که هرکسی 

کمی محتوای خوب و قدری آگاهی از موتورهای جست وجو داشته باشد می تواند 

محتوایش را در صفحه اول قرار دهد. خریداران اطالعات را سریع می خواهند و 

موتورهای جست وجو کمکشان می کنند تا به آن دست یابند. معنای همه این ها 

آن است که فرصت دارید محتوای باکیفیت خودتان را جایگزین رسانه هایی کنید 
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را  فکرها  دهید،  انجام  به موقع  را  کارتان  می توانید  بودند.  حیاتی  گذشته  در  که 

مشغول خودتان کنید و هدف استدالل ها باشید.

2. برای دستیابی به مشتریانتان نمی توانید به منابع رسانه ای سنتی تکیه کنید
در گذشته، قدرت شرکت های انتشاراتی به توانایی منحصربه فرد این شرکت ها در 

ارائه اطالعات جمعیت شناختی هدف برای چندین و چند بازار مشخص وابسته 

بازاریابی  اهداف  با  که  می کردند  تیراژی  تولید  صرف  دالر  میلیون ها  آن ها  بود. 

تبلیغ کنندگانشان تناسب زیادی داشت. این شرکت ها می توانستند به طور دقیق به 

تبلیغ کنندگان بگویند که چه کسانی نشریه را می خوانند، این افراد در چه نوع شرکتی 

کار می کنند، چه نوع محصوالتی می خرند و هرسال چقدر بابت این محصوالت پول 

می دهند.

را  رسانه های سنتی  اتفاق می افتد سرنوشت  روزنامه  در صنعت  آنچه  به  نگاهی 

خوانندگان  تعداد  آمریکا،  روزنامه های  انجمن  گزارش  به  بنا  می کشد.  تصویر  به 

در سال ۲۰۰۶، فقط ۳۵  یافت.  به شدت کاهش  تا ۲۰۰۶   ۱۹۷۰ از سال  روزنامه ها 

درصد از افراد ۱۸ تا ۳۴ ساله روزنامه می خواندند. بنا به گزارش نیویورک تایمز، در 

نوامبر ۲۰۰۷ کاهشی دائمی و به طور میانگین 5/2 درصدی در تیراژ ۵۳۸ روزنامه 

برتر ایاالت متحده مشاهده شد.

بنا بر اعالم شرکت آی بی ام و دانشگاه ُبن، ۷۱ درصد مصرف کنندگان بیش از دو 

در  و  اختصاص می دهند  رایانه های شخصی  از  استفاده  به  را  از وقتشان  ساعت 

مقابل، فقط ۴۸ درصدشان این میزان وقت را صرف تماشای تلویزیون می کنند. 

گرایش ها همچنان نشان می دهند که سهم رسانه های سنتی در اطالع رسانی در 

حال کاهش است و این بدان معناست که صرف نظر از تغییر رفتار مشتریان، این 

رسانه ها در رساندن پیام شما به گوش مشتریانتان کارایی کمتری خواهند داشت.
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3. فروش به مشتریان دشوارتر می شود
هرچه مشتریان یا خریداران مطلع تر باشند، فروختن به آن ها دشوارتر می شود. 

بازاریابان باهوش این را می دانند و با ارائه محتوای خوب، معتبر و حتی رهبر گونه، 

روابط برندی مستحکمی را شکل می دهند.

آگهی های تبلیغاتی فوق العاده هنوز هم نتیجه می دهند؛ ولی، راهبردهای قدیمی 

وارد  شرکت ها  آن،  در  که  می دهند  محتوایی  بازاریابی  به  را  جایشان  روزبه روز 

گفت وگویی تعاملی با مشتریان احتمالی می شوند.

تکامل مدل های کسب وکار دیگر  دلیل  به  رسانه ای  از شرکت های  اگرچه بسیاری 

تشنه  همچنان  مشتریان  و  خوانندگان  نیستند،  خواننده  نیازهای  رفع  به  قادر 

محتوایی اند که راهکارهایی را برای مشکالتشان ارائه می دهد و کمکشان می کند 

تا زندگی موفق تر، پربارتر و لذت بخش تری داشته باشند. بااین حال، هر روزه هزاران 

پیام بازاریابی به طرف این افراد سرازیر می شود و آن ها تقریبا همه این پیام ها را 

به  باید  برسانید،  آن ها  به گوش  را  پیامتان  بتوانید  اینکه  برای  نادیده می گیرند. 

شیوه متفاوتی ارتباط برقرار کنید.

این فرصت را دارید تا با ارائه محتوای مرتبطی که شرکتتان را به عنوان منبعی معتبر 

معرفی می کند، شیوه بازاریابی تان را دگرگون کنید. کارتان را در نقش منبع اطالعات 

شروع می کنید و در نقش منبع محصوالت و خدمات ادامه می دهید. نه الزم است 

احتمالی ای  به مشتریان  را  و خدماتتان  کنید محصوالت  که تالش  نه مطلوب  و 

بفروشید که دوست ندارند چیزی به آن ها فروخته شود. در عوض، رهبری فکری تان 

در رسانه های چاپی و آنالین باید شرکتتان را به عنوان منبع بدیهی راهکارها معرفی 

کند. زمانی که مشتری محورتر شوید، مثل نایکی، برای خودتان پایگاهی همواره 

وفادار و سودآور از مشتریان تکراری به وجود خواهید آورد.
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4. به دلیل اینکه فناوری ارزان و استفاده از آن آسان است حتی شرکت های 
کوچک هم می توانند راهکارهای محتوایی فوق العاده ای را به پایگاه مشتریان 

هدف ارائه دهند
گوش  به  خود  پیام  رساندن  برای  بوده اند  مجبور  قدیم  از  کوچک تر  شرکت های 

خریداران هدفشان به شرکت های رسانه ای متکی باشند. این امر به طور حتم در 

خصوص نشریات چاپی و همچنین، تا همین اواخر، رسانه های آنالین صادق بوده 

است.

چند  همین  تا  است.  قواعد  تمامی  تغییر  حال  در  اکنون  مقرون به صرفه  فناوری 

سال پیش، حتی تصورش هم خنده دار بود که سازمانی بسیار کوچک قادر باشد 

وب سایتی را راه اندازی و اداره کند که بتوان همواره به روزش کرد؛ امروز، این کار 

نه تنها ممکن بلکه فراگیر شده است. در حقیقت، ممکن است شرکتی که فقط ده 

کارمند دارد بتواند در جایگاه ویژه ای که به دقت انتخاب  شده است، از شرکتی که 

ده هزار کارمند دارد، بهتر بازاریابی کند.
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