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4 روش برای ترویج و توزیع محتوا در وب
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

همان طور که فناوری روزبه روز در حال تغییر است، فرصت های بازاریابی محتوا هم 

مدام تغییر می کنند. در زیر، چند روش ترویج و توزیع را ذکر کرده ایم که باید به فکر 

گنجاندن آن ها در برنامه کلی محتوایی تان باشید.

1. بهینه سازی برای موتورهای جستجو
در  »طبیعی تان«  رتبه  بهبود  فرایند  )سئو(  جست وجو  موتورهای  برای  بهینه سازی 

موتورهای جست وجویی مانند گوگل، یاهو، MSN.com ،Ask.com و دیگر سایت های 

به طورمعمول  باال  رتبه های  جست وجو،  موتورهای  نتایج  صفحه  در  است.  مشابه 

نتایج سمت چپ صفحه اند )سمت راست به طورمعمول مخصوص فهرست نتایج 

پولی است.(
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این  توجه می کنند  به محتوا  دارند  کم کم  که شرکت ها  بزرگ ترین دالیلی  از  یکی 

است که محتوا در فهرست نتایج طبیعی موتورهای جست وجو امتیاز باالیی کسب 

موتورهای  در  دیده شدن  بهتر  کسب وکارتان  راهبرد  از  بخشی  اگر  پس  می کند؛ 

جست وجو است، باید راهبرد محتوایی تدوین کنید تا بتوانید مجموعه محتوایی 

را برای کسب رتبه احتمالی شکل دهید.

محتوا و سئو دو روح در یک بدن اند. سخت می توان یکی را بدون دیگری داشت. 

با یک متخصص سئو  بهتر است  آغاز می کنید،  را  راهبرد محتوایی تان  زمانی که 

از طریق موتورهای جست وجو تا  همکاری کنید تا مطمئن شوید که محتوایتان 

جای ممکن در معرض دید قرار می گیرد.

2. بازاریابی از طریق موتورهای جستجو
بازاریابی از طریق موتورهای جست وجو )Search Engine Marketing( به طورمعمول 

به فهرست نتایج پرداخت به ازای کلیک )Pay Per Click( در سمت راست صفحه 

نتایج موتورهای جست وجو اشاره می کند. بسیاری از شرکت ها از پرداخت به ازای 

کلیک برای ایجاد تبدیل )فروش مستقیم، دانلود یا تبلیغ نسخه آزمایشی رایگان( 

یا خرید ترافیک در مواقعی که نتایج طبیعی وجود ندارند، استفاده می کنند.

بزرگ ترین  یاهو  جست وجوی  طریق  از  بازاریابی  ابزار  و   Google AdWords

ارائه دهنده های کلیدواژه های پرداخت به ازای کلیک هستند. سیستم پرداخت به 

ازای کلیک حراجی زنده ای است که هر ثانیه به روز می شود و نتایجی را در سمت 

راست به نمایش می گذارد که بیشترین مبلغ را پیشنهاد می دهند و برای کلیدواژه 

موردنظر نمره خوبی )کلیک های بیشتری( کسب می کنند.

تبلیغ کنندگانی که کلیدواژه ها را می خرند فقط زمانی پول می دهند که روی تبلیغشان 

کلیک شود، که باعث می شود ارزیابی میزان اثرگذاری تبلیغ هنگامی که به رویداد 
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آنالینی مانند فرم ثبت نام آنالین گره خورده است، فوق العاده راحت باشد. پرداخت 

به  احتمالی هدف  و  فعلی  فرستادن مشتریان  برای  کارآمد  کلیک روشی  ازای  به 

سراغ گزارش های جامع، کتاب های الکترونیکی، اشتراک ها یا دیگر صفحات تبدیل 

محتوایی تان است.

3. بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی
محتوا می تواند نقش مهمی در راهبرد کلی تان برای بازاریابی از طریق رسانه های 

اجتماعی ایفا کند. سایت های رسانه اجتماعی را می توان به شبکه های اجتماعی 

حتی  و   )Digg.com )مانند  وب  اجتماعی  کاربردی  برنامه های  فیسبوک(،  )مانند 

دنیاهای مجازی مانند SecondLife.com تفکیک کرد.

سایت هایی  از  می توانید  هدفتان،  مخاطب  و  محتوایی  برنامه  اهداف  به  بسته 

برای  بگیرید.  کمک  محتوایی تان  برنامه  ترویج  برای  یوتیوب  و  فیسبوک  مانند 

مثال، شرکتتان می تواند صفحه هواداری برند شده ای در فیسبوک راه اندازی کند 

که کارمندانتان می توانند مرتب در آن با مشتریان محتوا به اشتراک بگذارند. در 

ِبلندِتک، نشان  خصوص یوتیوب و دیگر سایت های اشتراک گذاری محتوا، مثال 

می دهد که با داشتن محتوای مناسب، ویدیو می تواند تاثیر چشمگیری بر سودآوری 

کسب وکار داشته باشد.

توئیتـر، نوعـی ابـزار وبالگ نویسـی کوچـک )حداکثـر ۱۴۰ کاراکتر در هـر توئیت(، 

ترکیبـی عالـی از شـبکه اجتماعـی و توزیـع محتواسـت. نه تنهـا جامعـه وبـالگ 

اسـتارباکس،  ماننـد  کسـب وکارهایی  بلکـه  می برنـد،  بهـره  توئیتـر  از  نویسـان 

کـداک و هـول فـودز مارکـت نیـز راهبردهـای توئیتـری موفقیت آمیـزی را به کار 

می گیرنـد. شـرکت دل از توییتـر در راسـتای اهـداف مربوط به خدمات مشـتریان 

 @DellOutlet و همچنیـن بـرای تبلیـغ رایانه هـای نوسـازی شـده دل در نشـانی

اسـتفاده می کنـد. ایـن کار را امتحـان کنیـد: وقتـی در حـال اسـتفاده از توئیتـر 

https://modiresabz.com


4

هسـتید، بگوییـد کـه بـا رایانـه دل تـان مشـکل داریـد و ببینیـد که چقدر سـریع 

یکـی از کارمنـدان دل برایتـان یادداشـتی می فرسـتد.

بااینکه تاثیر بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی هر روز در حال افزایش است، 

بیشتر بازاریاب ها هنوز هم صرفا نگاهی سطحی به آن دارند. این امر فرصتی را 

را  بازده  بیشترین  اجتماعی  درگاه های  کدام  که  ببینید  تا  می گذارد  اختیارتان  در 

برای اهدافتان فراهم می کنند و اینکه به نظر می رسد مشتریانتان بیشتر با کدام 

سایت ها در ارتباط هستند.

برای  ابزارهایی  به عنوان  اجتماعی  نشانه گذاری  سایت های  از  استفاده   .4
هم نشری محتوا

اجازه می دهند حداکثر   Ask.com یاهو و موتورهای جست وجویی مانند گوگل، 

دو نتیجه از هر دامنه در صفحه نتایج نمایش داده شود. برای قبضه کردن یک 

کلیدواژه خاص و به دست آوردن سهم بیشتر در صفحه نتایج، باید از سایت های 

نشانه گذاری اجتماعی کمک بگیرید.

اینترنت  کاربران  که  است  روشی  اجتماعی  نشانه گذاری  ویکی پدیا،  تعریف  بنابر 

با استفاده از آن می توانند صفحات وب نشانه گذاری شده را به کمک فراداده ها 

ذخیره، ساماندهی، جست وجو و مدیریت کنند. در سیستم نشانه گذاری اجتماعی، 

اشتراک  به  یا  و  بسپارند  به خاطر  که می خواهند  را  وبی  لینک صفحات  کاربران 

بگذارند، ذخیره می کنند.

به طورمعمول، از سایت های نشانه گذاری اجتماعی استفاده می کنند تا به  واسطه 

کنند.  جذب  قابل توجهی  ترافیک  می دهند  رای  خاص  مقاله  یک  به  که  افرادی 

اعتقاد داریم که برای بیشتر کسب وکارها، مزایا بیشتر حول محور بهینه سازی برای 

موتورهای جست وجو می چرخند. بیشتر سایت های خبری و نشانه گذاری اجتماعی 
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در موتورهای جست وجو زیاد دیده می شوند. پس، وقتی مقاله یا داستانتان را در 

یک سایت نشانه گذاری ثبت می کنید، این مدخل شانس نمایش داده شدن در 

فهرست نتایج موتور جست وجو را خواهد داشت.
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