
1

BEST بازاریابی محتوایی به کمک فرمول
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

برای اینکه بازاریابی محتوایی بتواند به سرعت وارد رگ های سازمانتان شود، می توانید 
از فرمول BEST استفاده کنید. این فرایند طراحی شده است تا حرکت به سمت تولید 

محتوای ارزشمند و مرتبط برای مشتریانتان را تسهیل کند.
 

فرمول BEST چیست؟
فرمول BEST برای بازاریابی محتوایی راهنمای ساده ای است که می توانید به کار بگیرید 
را تدوین و اجرا کنید. همچنین این فرمول به شما اجازه می دهد  تا راهبردی موفق 
فرایند فعلی تان را به دقت بررسی کنید تا تشخیص دهید در باتالق آزاردهنده بازاریابی 

سنتی فرورفته اید یا خیر؟
خالصه اینکه، فرمول BEST فرایندی پیچیده را ساده می کند.
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)Behavioral( 1. رفتاری
هر چیزی که به سمت مشتریانتان مخابره می کنید هدفی دارد. از آن ها می خواهید 

چه کاری انجام دهند؟
 

)Essential( 2. ضروری
اطالعاتی را ارائه دهید که بهترین مشتریان احتمالی تان برای موفقیت در کار یا در 

زندگی به آن نیاز دارند.
 

)Strategic( 3. راهبردی
فعالیت های بازاریابی محتوایی تان باید جزئی جدایی ناپذیر از راهبرد کلی کسب وکارتان 

باشد.
 

)Targeted( 4. هدف گیری شده
باید محتوایتان را به دقت هدف بگیرید تا واقعا به خریدارانتان مربوط باشد.

 
نمی توانید امیدوار باشید که راهبرد بازاریابی محتوایی موفقیت آمیزی را اجرا کنید 
بدون آنکه دقیق بدانید به چه پیامدی نیاز دارید. این به معنای درک نتیجه ای است 
مشتری،  نگهداری  معیارهای  فروش،  )افزایش  بگیرید  برنامه تان  از  می خواهید  که 

صرفه جویی در هزینه ها یا…(.
یا  نیازها  از  دقیقی  درک  داشتن  دارد  اهمیت  اندازه  همین  به  که  دیگری  مسئله 
مشکالت مشتریان احتمالی هدفتان است. فقط در این صورت است که می توانید 
رویکردی را برای بازاریابی محتوایی تدوین کنید که فروش بیشتر، مشتریان بیشتر و 

نتایج قابل ارزیابی بیشتری در پی داشته باشد.
 

دانستن پاسخ این پرسش ها شما را به سمت راهبردی سودده برای بازاریابی محتوایی 
هدایت خواهد کرد:
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رفتاری
• می خواهیم مشتریانمان چه احساسی داشته باشند؟

• باید درباره آن ها به چه تاثیری دست پیدا کنیم؟
• می خواهیم چه اقدامی انجام دهند؟

• رفتارشان را چگونه ارزیابی خواهیم کرد؟
• چگونه آن ها را در مسیر خرید قرار خواهیم داد؟

 
ضروری

• خریدارانمان واقعا چه چیزی را نیاز دارند بدانند؟
• چه چیزی بیشترین سود را در زندگی شخصی یا حرفه ای شان خواهد داشت؟

• محتوا را چگونه می توانیم ارائه دهیم که بیشترین تاثیر مثبت را داشته باشد؟
• عناصر الزامی کمپین چه چیزهایی اند؟

• از چه نوع رسانه هایی باید استفاده کنیم؟
 

راهبردی
• آیا این اقدام بازاریابی محتوایی به ما کمک می کند تا به اهداف راهبردی مان دست 

یابیم؟
• آیا با سایر برنامه های راهبردی مان ادغام می شود؟

 
هدف گیری شده

• آیا مشتری احتمالی هدفمان را به دقت شناسایی کرده ایم؟
• آیا واقعا می دانیم چه چیزی به آن ها انگیزه می دهد؟

• آیا نقش های حرفه ای شان را درک می کنیم؟
• آیا واقعا می دانیم نظرشان درباره محصول یا خدمتی که ارائه می دهیم چیست؟

 
دانستن این پرسش ها به تعیین راهبرد ارتباطات بازاریابی تان کمک می کند. اگر وقت 
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بگذارید و منابعتان را صرف یافتن پاسخ این پرسش ها کنید، اطالعات الزم را برای 
تولید برنامه بازاریابی محتوایی ثمربخش در اختیار خواهید داشت.

 
نتیجه گیری

از فرمول BEST برای کلیه ارتباطات آنالین، چاپی و حضوری تان استفاده کنید. این گونه 
است که می توانید همان نقشی را ایفا کنید که روزنامه ها،  مجالت، تلویزیون، رادیو، 
نشست ها، کارگاه ها و وب سایت ها درگذشته ایفا کرده اند. اکنون نوبت شماست که 
به منبع معتبری تبدیل شوید که مشتریان احتمالی و خریداران را ترغیب می کند که 

به مشتریانی وفادار و ماندگار تبدیل شوند.
تاکنون  که  چنان  اما  نیست،  راحتی  کار  سازمانتان  درون  در   BEST فرمول  اجرای 
خوانده اید و در طول داستان های موفقیت بهترین روش ها خواهید دید، بازاریابی 
محتوایی صرفا چیزی نیست که انجام دادنش خوب باشد؛ بلکه برای رشد و تداوم 

حیات کسب وکاری سودآور الزامی است.
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