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انواع و قالب های برتر محتوا در 2022
نویسنده: hubspot.com - ترجمه: بنفشه عطرسائی 

در این مقاله انواع برتر محتوا در سال 2022 را بررسی می کنیم و سپس به قالب های 

برتر محتوا در سال جدید می پردازیم.

انواع برتر محتوا
1. محتوای ارزش محور

در حال حاضر محتوایی که ارزش های برند را منعکس کند، محبوب ترین نوع محتوا 

در بین بازاریابان رسانه های اجتماعی است و سومین نرخ بازگشت سرمایه در میان 

انواع محتوا را دارد. کاربران در سال 2022 بیشتر روی این نوع محتوا سرمایه گذاری 

می کنند و 95 درصد کسانی که از این نوع محتوا استفاده می کنند، دنبال افزایش یا 

حفظ سرمایه خود هستند و 21 درصد قصد دارند برای نخستین بار از آن استفاده 

اجتماعی  رسانه های  استراتژی  می گویند  که  بازاریابانی  از  دسته  آن  به عالوه،  کنند. 

https://modiresabz.com


2

آن ها در سال 2021 موثر بوده نسبت به افرادی که استراتژی هایشان در سال گذشته 

کارآمد نبوده، 21 درصد بیشتر از این نوع محتوا استفاده خواهند کرد.

2. محتوای خنده دار
محتوای خنده دار رتبه دوم محبوبیت را در نظر بازاریابان رسانه های اجتماعی دارند 

و شانه به شانه محتوای تعاملی کار می کند. بااین حال، محتوای خنده دار باالترین 

از محتوای  استفاده  نوع محتوا است.  و موثرترین  دارد  را  بازگشت سرمایه  نرخ 

خنده دار در سال 2022 رشد خواهد کرد  و 33 درصد بازاریابان رسانه های اجتماعی 

کنند.  روی محتوای خنده دار سرمایه گذاری  قالب دیگری  از هر  بیش  دارند  قصد 

به عالوه، 95 درصد افرادی که از محتوای خنده دار استفاده می کنند، سرمایه گذاری 

خود را افزایش داده یا حفظ می کنند، درحالی که 56 درصد کسانی که از این محتوا 

استفاده نمی کنند، قصد دارند برای اولین بار در سال 2022 از آن استفاده کنند.

3. محتوای تعاملی
دوم  رتبه  اثربخشی  و  بازگشت سرمایه  نرخ  استفاده،  میزان  در  تعاملی  محتوای 

را دارد و در سال 2022 رشد قابل توجهی خواهد داشت. 97 درصد افرادی که از 

یا  کنند  آن  روی  بیشتری  امسال سرمایه گذاری  دارند  استفاده می کنند، قصد  آن 

سرمایه گذاری خود را حفظ کنند و 49 درصدی که تاکنون از آن استفاده نکرده اند، 

قصد دارند برای اولین بار در سال 2022 از آن استفاده کنند. به عالوه، بازاریابانی 

که می گویند استراتژی رسانه های اجتماعی شان در سال 2021 موثر بوده، 25 درصد 

محتوای  از  داشته اند،  گذشته  سال  در  ناکارآمدی  استراتژی  که  کسانی  از  بیشتر 

تعاملی استفاده خواهند کرد.

4. محتوای همدالنه
در حال حاضر 39 درصد بازاریابان رسانه های اجتماعی از محتوای همدالنه استفاده 

می کنند و شاهد افزایش سرمایه گذاری کاربران فعلی و جدید در این نوع محتوا 
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خواهیم بود. 93 درصد بازاریابانی که از محتوای همدالنه استفاده می کنند، قصد 

دارند سرمایه گذاری خود را افزایش دهند یا سرمایه گذاری فعلی را حفظ کنند و 54 

درصد بازاریابانی که هنوز از آن استفاده نکرده  اند، می خواهند در سال جدید برای 

نخستین بار از آن استفاده کنند.

قالب های برتر محتوا
1. ویدیوی کوتاه

ویدیوی کوتاه محبوب ترین و موثرترین قالب در رسانه های اجتماعی است و در 

سال 2022 رشد چشمگیری خواهد داشت. 50 درصد بازاریابان رسانه های اجتماعی 

قصد دارند برای اولین بار در سال جاری از ویدیوهای کوتاه استفاده کنند و 95 

درصد افرادی که قبال از آن استفاده کرده اند، سرمایه گذاری خود را حفظ می کنند یا 

افزایش می دهند. به عالوه، 26 درصد بازاریابان قصد دارند امسال بیش از هر قالب 

دیگری روی ویدیوهای کوتاه سرمایه گذاری کنند.

2. ویدیوی الیو
ویدیوی الیو رتبه دوم استفاده و اثربخشی را دارد و در سال 2022 به رشد خود 

ادامه خواهد داد. 43 درصد بازاریابان رسانه های اجتماعی قصد دارند برای اولین 

بار در سال جاری از آن استفاده کنند و 66  درصد افرادی که قبال از آن استفاده 

کرده اند، قصد دارند سرمایه گذاری خود را در سال 2022 افزایش دهند که باالترین 

افزایش میان قالب های مختلف است.

3. اتاق های گفتگوی صوتی
 Twitter و   Clubhouse مثل  پلتفرم هایی  با  چندان  هنوز  بازاریابان  این که  با 

تجربه های صوتی  به  عالقه ای  که  نیست  معنی  این  به  نشده اند،  آشنا   Spaces

ندارند. اتاق های گفتگوی صوتی از نظر استفاده و اثربخشی در رتبه سوم قرار دارند، 

اگرچه بازاریابان بازگشت سرمایه آن ها را کم می دانند. بااین حال، 44 درصد قصد 
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دارند برای اولین بار در سال 2022 روی محتوای صوتی الیو سرمایه گذاری کنند و 

17 درصد قصد دارند بیش از هر قالب دیگری به این نوع محتوا توجه کنند.
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