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6 دلیل برای اینکه دوباره به چاپ فکر کنیم
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

چاپ، بازاریابی غیر سنتی است. این جایگاهی است که امروز در آن هستیم. وبالگ 

نویسی، رسانه های اجتماعی، مقاالت اینترنتی… همه شان خیلی سنتی هستند. به 

همین دلیل، برندها باید اکنون چاپ را فرصتی برای جلب و حفظ توجه مخاطبان 

در نظر بگیرند.

خیلی ها پیش بینی می کنند، بیشتر رسانه های چاپی از میان خواهند رفت. به عقیده 

من، هرکسی که چنین مطالبی را بیان می کند درکی از تاریخ ندارد.

در زیر، دالیلی را برای امکان وجود فرصتی فوق العاده در حوزه چاپ ذکر کرده ایم:
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1. جلب توجه می کند
هیچ دقت کرده اید که امروزه چقدر مجالت و خبرنامه های چاپی کمتری برایتان 

پست می شوند؟ شما را نمی دانم، ولی من قطعا به چیزهایی که به صورت چاپی 

برایم ارسال می شوند بیشتر توجه می کنم. امروزه چیزهای کمتری برایمان پست 

می شوند؛ پس به هرکدام از آن ها بیشتر توجه می کنیم. آیا فرصتی وجود دارد؟ 

اختیار  در  را  آشکاری  فرصت  می گیرند  نیوزویک  مانند  مجالتی  که  تصمیماتی 

بازاریاب های محتوایی قرار می دهند تا خأل موجود را پر کنند.

2. بر حفظ مشتری متمرکز است
شصت وچهار درصد بازاریاب های B2B محتوای دست اول را به منظور حفظ و وفاداری 

مشتری تولید می کنند. در گذشته، برندها خبرنامه ها و مجالت سفارشی چاپی را با 

هدف حفظ مشتری تولید می کردند. در یکی از وبینارهای اخیر سی ِام آی، کارلوس 

بزرگ ترین مشکالتی که  از  آنوئیتاز گروپ اعالم کرد که یکی  هیدالگو، مدیرعامل 

بازاریاب ها درباره محتوایشان دارند این است که یادشان می رود مشتریان را پس 

از اتخاذ تصمیم خرید هم تغذیه کنند.

3. چیزی که از مد افتاده، دوباره به مد تبدیل  شده است
بازاریابی  معجون  از  جزیی  همگی  آنالین  محتوای  اجتماعی،  رسانه های  امروزه 

محتوایی هستند. بااین حال، آنچه بازاریاب ها و خریداران رسانه ای را به هیجان 

بازاریابی غیر سنتی فکر کنید(. آن ها  انجام نمی شود )به  می آورد کاری است که 

می خواهند کاری متفاوت و جدید انجام دهند. باور کردنش سخت است، اما حوزه 

امکانش هست که شاهد  آیا  نو متولد می شود.  از  چاپ دوباره مد شده و دارد 

عصری طالیی در چاپ باشیم، همان طوری که درباره تلویزیون شاهدش بودیم؟
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4. مشتریان همچنان باید بدانند که چه سواالتی باید بپرسند
عاشق اینترنتم، چون خریداران می توانند تقریبا پاسخ هر سوالی را در آن پیدا کنند. 

ولی آدم کجا می رود تا به این فکر کند که چه سواالتی باید بپرسد؟ چند وقت 

پیش، با ناشری صحبت کردم و او چنین گفت: »اینترنت جاییه که میریم تا جواب 

سواال رو بگیریم، ولی حوزه چاپ جاییه که میریم سوال کنیم.«

حوزه چاپ هنوز هم بهترین رسانه دنیا برای خالقانه فکر کردن است و اینکه با 

این تفاوت »تکیه  بپرسید؛  از خودتان سواالت سخت  آنچه می خوانید،  به  توجه 

دادن« و »خم شدن به جلو« است. اگر می خواهید مشتریانتان را به چالش بکشید، 

چاپ گزینه ای قابل اجراست .

5. چاپ هنوز هم افراد را به هیجان می آورد
مدتی قبل، با روزنامه نگاری صحبت کردم و او گفت که وادار کردن افراد به اینکه به 

مصاحبه برای داستانی آنالین تن در دهند مدام سخت تر می شود. اما کافی است 

بگویید که داستان چاپ خواهد شد تا مدیران اجرایی برنامه کاری شان را تغییر 

دهند. محتوای چاپ  شده همچنان برای خیلی ها باورپذیرتر از هر چیز دیگری در 

به اندازه کافی  »اگر کسی  امر مصداق حکایتی قدیمی است:  این  اینترنت است. 

سرمایه گذاری کرده باشد تا چیزی را چاپ و پست کند، حتما باید چیز مهمی باشد.«

6. چاپ به افراد اجازه می دهد خودشان را برای چندساعتی از دنیای دیجیتال 
دور کنند

هر چه پیش می رویم، افراد به شکلی خودجوش تصمیم می گیرند تا خودشان را 

برای چند ساعتی هم که شده از دنیای دیجیتال دور کنند. به شخصه بیش ازپیش 

تلفنم را خاموش و ایمیلم را غیرفعال می کنم تا به مطالعه مطالب چاپی بپردازم. 

فرصت های  از  امروز،  بیفتد.  اتفاقی  چنین  نمی کردم  پیش بینی  پیش،  سال  یک 

پیش آمده در زمانی که ارتباطم با دنیا قطع است، با لذت بهره می برم.

برای نمونه، کل خانواده ما چیزی تحت عنوان »شنبه های بدون وسایل الکترونیکی« 
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آیفون، هیچ  رایانه، هیچ گوشی  روز، هیچ  این  این است که، در  دارد. معنایش 

ایکس باکس، هیچ ایمیل و هیچ فیس بوکی در کار نیست. به رغم دشوار بودن، 

برای خانواده مان تجربه حیرت انگیزی بوده است. عاشق زمانی هستم که هر چهار 

نفرمان در اتاق نشیمن می نشینیم و کتاب و مجله می خوانیم. همچنین، کارهای 

خیلی بیشتری را به عنوان یک خانواده با هم انجام داده ایم.

نتیجه گیری
اگر حق با من باشد، بسیاری از مشتریان شما، به ویژه مدیران اجرایی پرمشغله، 

همین احساس را دارند. شاید اطالع رسانی چاپیتان درست همان چیزی باشد که 

الزم دارند.

مطمئنا بازاریابی محتوایی آنالین آمده است که بماند. پس رسانه های اجتماعی، 

برنامه های کاربردی و بقیه اجزای این معجون را بپذیرید. اما فراموش نکنید که 

چاپ هنوز هم می تواند نقش مهمی در کل معجون بازاریابی محتوایی تان ایفا کند.
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