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چگونه تقویم محتوایی خود را طراحی کنیم؟
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

با اینکه بازاریابی محتوایی صدها سال است که به شکل های گوناگون وجود دارد، 

بیشتر بازاریاب ها افرادی با نگاه کوتاه مدت و کمپین محور هستند که تمایل دارند 

سیلی از جدیدترین ابزارهای رسانه های اجتماعی را به کمپین هایشان سرازیر کنند؛ 

نیست؛  کوتاه مدت  کمپینی  بازاریابی محتوایی  نیست.  بازاریابی محتوایی  این  اما 

راهبرد بلندمدتی برای جذب، تبدیل و نگهداری مشتریان است.

چند  شامل  اغلب  و  بلندمدت  راهبرد  یک  محتوایی  بازاریابی  ازآنجایی که  بنابراین 

و رصد تک تک  پیگیری  است،  بیرونی  تاثیرگذار  فرد  و  تولیدکننده محتوا، مشتری 

داستان ها و قالب ها می تواند کاری مشکل ساز باشد.

در نتیجه نمی توانید راهبرد محتوایی بلندمدت داشته باشید درحالی که ابزارهای الزم 

برای مدیریت آن را ندارید. یکی از موثرترین ابزارهایی هم که می توانید به کار ببرید 

تقویم محتوایی است.
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3 مولفه تقویم محتوا
1. درک اینکه تقویم محتوا چه چیزی است و چه چیزی نیست

تقویم محتوایی چیزی بسیار فراتر از تقویمی ِصرف است که در آن برای محتواها  

را به مخاطبان )که  ،تولید محتوا  تاریخ تعیین شود. یک تقویم محتوایی خوب 

می خواهیم به آن ها بفروشیم(، چرخه تعامل )ارائه محتوای مناسب بر مبنای اینکه 

ربط  مختلف  رسانه ای  مجاری  و  است(  خرید  فرآیند  کجای  در  احتمالی  مشتری 

می دهد.

ورای تاریخ ها و عناوین، تقویم محتوایی تان باید شامل موارد زیر باشد:

• فهرستی اولویت بندی شده از چیزهایی که بر اساس راهبرد محتوایی تان منتشر 

از  که  باشد: محتوای موجودی  موارد  این  فهرست می تواند شامل  این  می کنید. 

نو طراحی و بسته بندی می شود، محتوایی که از سوی شرکایتان عرضه می شود و 

محتوایی که قرار است تولید شود. این فهرست حکم موجودی کاالیتان را دارد.

• نام افرادی که وظیفه تولید یا ویرایش محتوا به عهده شان گذاشته  شده است. 

در اینجا، کسانی را که مسئول تولید محتوا هستند نام می برید. اگر چند ویراستار 

دارید، آن ها را هم معرفی کنید.

محتوا.  برای  مورداستفاده  مجاری  و  قالب ها  از  فهرستی  محتوا.  نشر  مجاری   •

کتاب  از یک مجموعه  باشید که بخشی  نمونه، ممکن است مطلبی داشته  برای 

الکترونیکی باشد که در وب سایت منتشر می کنید. در این مورد، ممکن است بخواهید 

یا  ایمیلی تان  مانند خبرنامه  توزیع مختلف  ابزارهای  از طریق  را هم  بخش هایی 

سایت های اجتماعی همچون توییتر یا گوگل پالس ارائه دهید.

• فراداده ها. این ها »برچسب هایی« هستند که تعیین می کنید تا بتوانید محتوایی 

را که در حال کار روی آن هستید و نقش آن را در راهبرد محتوایی تان رهگیری 

کنید  تعداد برچسب هایی که می خواهید تعیین  کنید. تصمیم گیری در خصوص 

مهم  جنبه های  برای  را  برچسب هایی  بخواهید  شاید  است.  خودتان  با  واقعا 

تا مطمئن شوید تقویم  بگیرید  یا »چرخه تعامل« در نظر  محتوا مانند »اهداف« 

بخواهید  است  ممکن  همچنین،  است.  همسو  کلی تان  اهداف  با  محتوایی تان 
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ستون ها یا برچسب هایی را برای چیزهایی از قبیل نوع محتوا )مثال گزارش جامع، 

ویدیو یا ایمیل( یا حتی کلیدواژه های سئو در نظر بگیرید.

• تاریخ های تولید و انتشار محتوا. این ها شامل تاریخ های تحویل محتوا به ویراستار 

کارکشته تر  که  همین طور  هستند.  انتشار  برای  موردنظر  تاریخ های  همچنین،  و 

تعیین شده  )تاریخ های  به روزرسانی  تاریخ های  بخواهید  است  ممکن  می شوید، 

برای به روزرسانی محتوا در موقع لزوم( را نیز در تقویم بگنجانید.

• مراحل گردش کار. اگر برای سازمان بزرگ تری کارکنید، ممکن است بخواهید مراحل 

گردش کار، شامل گام های حقوقی، حقیقت سنجی، بازخوانی و دیگر عناصری را 

که بر فرآیند تولید و مدیریت محتوایتان تاثیر خواهند گذاشت، نیز اضافه کنید.

زمانی که شروع به قرار دادن این عناصر در تقویم محتوایی تان می کنید، به خاطر 

داشته باشید که تقویم ابزاری برای مدیریت است.

احتیاج  به آن ها  فرآیند  برای مدیریت  را در تقویم جای دهید که  فقط عناصری 

از کسب وکارتان فقط هفته ای یک مطلب  برای پشتیبانی  اگر  برای مثال،  دارید. 

را  محتوایی تان  تقویم  که  ندارد  دلیلی  می کنید،  منتشر  ایمیلی  پیام  دو  ماهی  و 

بیش ازحد پیچیده کنید. آن را تا جایی که می توانید ساده نگه دارید.

 

2. سازمان دهی تقویم
سند تقویمتان را طوری تنظیم کنید که بهترین نتیجه را برایتان داشته باشد.

برای سادگی کار، بیایید تصور کنیم برای یک سال یک صفحه گسترده دارید و هر 

سربرگ هم مخصوص یک ماه است. در ستون ها ممکن است این موارد را داشته 

باشید:

• عنوان محتوا

• نوع محتوا

• روش مخاطبی که این مطلب را برایش می نویسید

• کسی که کار نوشتن یا تولید محتوا را انجام خواهد داد
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• تاریخ تحویل

• کسی که محتوا را ویرایش می کند – مجاری نشر محتوا

• برچسب های فراداده

• تاریخ انتشار

• وضعیت )می توانید با رنگ سبز، زرد یا قرمز نشان دهید(

• سایر توضیحات

• معیارهای کلیدی )برای مثال، نظرهای خوانندگان، تعداد بازدید، تعداد دانلود

• فراخوان به اقدام )اقدام یا رفتار اصلی ای که از بازدیدکنندگان خواسته اید(

گاهی تقویمی بصری می تواند کمک کند از انواع محتوایی که به عنوان بخشی از 

راهبرد محتوایی تان به کار می برید، درک بهتری پیدا کنید. همچنین ممکن است 

بخواهید عناصر »بارش فکری« را )مثال ایده هایی در دست بررسی یا داستان های 

جدیدی که در طول فرایند پیدا می کنید( نیز به عنوان سندهایی جداگانه ثبت کنید.

دست آخر، تقویم محتوایی شما پرکاربردترین ابزار در فرآیند محتوایی تان خواهد 

شد. 

تولید  ابزار  گسترده،  صفحه  یک  سند،  چند  از  تلفیقی  تقویم  این  خواه  به عالوه، 

آنالین یا صرفا ایمیل باشد که هرماه به تیمتان می فرستید، نکته کلیدی این است 

که برایتان ثمربخش است. در نهایت، هر چیزی که به روان شدن فرآیندتان کمک 

کند و شما و تیم محتوایی تان را در مسیر پیشرفت نگه دارد بهترین قالب تقویم 

محتوایی است.

 

3. تدوین شیوه نامه محتوایی
بدیهی است وقتی درباره »تقویم« حرف می زنیم، نخستین مفهومی که به ذهن 

می رسد نوعی راهنما برای برنامه ریزی در خصوص تولید محتوا و زمان آن است؛ 

اما »تقویم« شما کارکرد مهم دیگری نیز دارد. 

این تقویم مبنای تدوین شیوه نامه محتوایی« است که ابزاری برای تولیدکنندگان، 
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ویراستاران و تهیه کنندگان محتوایتان محسوب می شود )حتی اگر تمامی این افراد 

خود شما باشید، باز هم این موضوع صادق است(.

این شیوه نامه می تواند به شیوه نامه گفت وگوهای اجتماعی )یا خط مشی رسانه های 

اجتماعی نیز تبدیل شود که دستورالعمل هایی را برای نحوه پاسخ دهی و گفت وگوی 

افراد تعیین می کند.

زمانی که افراد بیشتری شروع به تعریف »داستان« برندتان می کنند، باید مطمئن 

شوید که این افراد ابزارها و آموزش مناسب برای درست رساندن صدای برندتان به 

گوش دیگران را در اختیار دارند. همچنین، باید بر این افراد کنترل و نظارت داشته 

باشید تا مطمئن شوید که همچنان به این صدا پای بندند.

نگه  داشتن صدای  یکنواخت  کار می کنید،  تنها  در حال حاضر خودتان  اگر  حتی 

محتوایی تان باعث خواهد شد محتوایتان حرفه ای تر و قابل اعتمادتر باشد.

لحن،  بدهیم  اجازه  است  ممکن  به راحتی  مستمر،  و  طوالنی  داستان های  درباره 

کیفیت و سبک ذره ذره از دستمان در برود تا اینکه داستان به کلی از مسیر خودش 

منحرف شود. اینجاست که شیوه نامه محتوایی به کمکتان می آید.

این ها موارد مهمی اند که باید در شیوه نامه جای دهید:

• صدا و لحن کلی بازاریابی محتوایی تان. چه کسی هستید؟ در محتوایتان چه 

چیزی را انتقال می دهید؟

• میانگین طول مطالبی که ارائه می کنید

شرکت، خطوط محصول،  به  کردن  اشاره  طریقه  سازی.  برند  دستورالعمل های   •

افراد و غیره
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