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استفاده مجدد از محتوا به محور بازاریابی
نویسنده: digitalagencynetwork.com - ترجمه: بنفشه عطرسائی

از  مختلف  نگرش های  با  و  مختلف  قالب های  مختلف،  پلتفرم های  در  مشتریان 

آن  از  دوباره  استفاده  و  استفاده می کنند. هدف گذاری مجدد محتوا  محتوای شما 

باعث می شود در تمام طول مسیر خرید مشتری کنار او حضور داشته باشید و با 

او ارتباط قوی برقرار کنید که باعث شناساندن برند، برانگیختن احساسات و تبدیل 

بازدید کننده به خریدار شود.

فرو  انتظارات مشتری در حال تکامل هستند،  و  پلتفرم های دیجیتال  همانطور که 

نشاندن عطش سیری ناپذیر مخاطبان برای محتوای تازه دشوارتر می شود. اگر دنبال 

حتما  باید  هستید،  ارزیابی  قابل  و  به صرفه  مقرون  دیجیتال  بازاریابی  روش  یک 

استفاده مجدد از محتواهای فعلی را به عنوان یک گزینه مهم در نظر داشته باشید.
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دلیل استفاده مجدد از محتوا چیست؟
هدف گذاری و استفاده مجدد از محتوا همان فرایند بازیافت محتوا در قالب های 

پلتفرم  های  در  گذاشتن  پست  برای  زیادی  گزینه های  تا  است  مختلف  و  جدید 

جذب  و  بازاریابی  مطالب  دامنه  افزایش  کار  این  هدف  باشید.  داشته  مختلف 

و  می کنند  مصرف  مختلف  روش های  به  را  محتوا  که  است  جدیدی  مخاطبان 

ارزشمند و آموزنده ای که برای جذب مشتریان فعلی  می خواهید همان محتوای 

استفاده کرده اید را به آن ها هم ارائه دهید.

انواع هدف گذاری مجدد عبارتند از:

• سریال سازی از فصل های کتاب الکترونیکی و تبدیل آن ها به پست های  وبالگی 

)یا تبدیل پست های وبالگی به کتاب الکترونیکی(

• تبدیل مطالعات موردی به چرخ وفلک در لینکدین

• نوشتن متن پادکست و تبدیل آن به پست وبالگی یا ویدیو

• تبدیل وبینار به اسالیدهای متنوع

• تبدیل محتوای ویدیوهای طوالنی به استوری های کوچک و جذاب اینستاگرام یا 

ویدیوهای کوتاه یوتیوب و تیک تاک

 

مزایای استفاده مجدد از محتوای فعلی
1. صرفه جویی در وقت و هزینه. با محتوای فعلی می توانید مخاطبان جدیدی به 

دست آورید و طول عمر آن محتوا و کار و تالش خودتان را افزایش دهید.

2. افزایش نرخ بازگشت سرمایه. بهینه کردن محتوا برای چند پلتفرم ، دسترسی 

مخاطبان به شما و در نتیجه بازگشت سرمایه از آن محتوا را افزایش می دهد. این 

سود اضافه را می توانید از گوگل، یوتیوب، اسپاتیفای، رسانه های اجتماعی یا ایمیل 

کسب کنید.

3. توجه به خواست مخاطبان. با ویرایش محتوا های محبوب و تغییر ظاهر آن ها 

روی مطالبی متمرکز می کنید که می دانید قبال موردتوجه مخاطبان قرار گرفته و در 

نتیجه احتمال شکستتان کم می شود.
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4. حضور در همه مراحل سفر خرید مشتری. 73 درصد مشتریان برای تصمیم گیری 

خرید از چند کانال کمک می گیرند. تعامل با مخاطبان در کانال های مختلف کمک 

می کند تا در طول سفر خرید مشتری کنار او باشید، تعامل با او را تقویت کنید و 

دیده شدن خودتان را تضمین کنید.

5. از بین بردن موانع خالقیت. با استفاده کامل از محتوایی که قبال تولید کرده اید 

می توانید موانع خالقیت خود را از بین ببرید.

 

چطور دوباره از محتواها استفاده کنیم؟
1. برای طراحی استراتژی دیجیتال

شاید هدف گذاری و استفاده مجدد از محتوا را به مرحله پس از تولید محتوای 

اولیه موکول کنید، اما واقعیت این است که می توانید به طور هم زمان یک محتوا 

را با قالب های مختلف تولید کنید و خالقیت را برای مرحله آخر نگذارید.

 

2. برای تکرار موفقیت های اخیر
روش دیگر، بررسی عملکرد فعلی و جمع آوری اطالعات تعاملی مخاطبان و سپس 

بهترین  این  پلتفرم های مناسب و سودآور است.  و  قالب ها  برای  طراحی محتوا 

روش برای تیم های خالق و چابک سازمان ها است که می خواهند فورا به شرایط 

در حال تغییر واکنش نشان دهند.

 

3. برای تغییر ظاهر محتوای همیشه سبز
در این روش باید به عقب برگردید و محتواهایی را پیدا کنید که در طول زمان 

قالب  به دلیل تحوالت جدید دوباره محبوب شده اند.  یا  باقی مانده اند  ارزشمند 

محتوا را عوض کرده و در پلتفرم های محبوب مخاطبان منتشر کنید.

 

نتیجه
و  الکترونیک  تجارت  به  مشتری  تقاضای  به  پاسخ  در  بیشتری  برندهای  روز  هر 
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فضای دیجیتال روی می آورند. همان طور که پلتفرم ها به گسترش و تنوع قالب های 

محتوا ادامه می دهند، فشار برای تولید محتوای تازه می تواند حتی خالق ترین و 

مسئول ترین تیم های تولید محتوا را خسته کند. با ایجاد فرهنگ استفاده مجدد 

از محتوا می توانید تقویم محتوای خود را همیشه با مطالب دقیق و جذاب برای 

مشتریان پر نگه دارید.
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