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4 روش برای جلب توجه مخاطبان
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

چطور می توانید از محتوایی که برای مخاطب بالقوه تان تولید کرده اید، استفاده کنید 
زمان  در طول  ایده آل،  در حالت  کند؟  را جلب  نظر مخاطب  اول  مرحله  از همان  که 
به عنوان یک تولیدکننده محتوای بزرگ شناخته می شوید. حتی ممکن است دنبال کننده 
شبکه اجتماعی ایجاد کنید که جایی برای به اشتراک گذاشتن لینک هایی به محتوای 
جديدتان فراهم کند. شاید حتی پایگاه داده هایی بر اساس ایمیل بسازید تا به محض 
برای  محتوا  تولید  هنگام  است  بهتر  اما  بفرستید؛  را  جدید  محتوای  بتوانید  انتشار 
زیر  ایده های  از  می توانید  کار  این  برای  کنید.  فکر  خوانندگان  جلب توجه  به  بالگتان 

استفاده کنید:

 

https://modiresabz.com


2

1. جذب مخاطب با عنوان
چه چیزی باعث می شود روی عنوانی کلیک کنید تا بتوانید متن واقعی را مطالعه 
کنید؟ آیا روی هر محتوایی که به نظرتان موضوع جالبی دارد، کلیک می کنید یا اینکه 
با کلیک نکردن شما روی  به تنهایی نقش مهمی در کلیک کردن  کیفیت آن عنوان 

مطلب دارد؟

هنگام بازدید از یک وب سایت، اولین چیزی که نظر بیشتر خوانندگان را جلب می کند، 
پست جذاب است. با این حجم انبوه از محتواهایی که مدام در حال به روزرسانی 
کنند.  مدبرانه عمل  برای هر پست،  عنوان  گذاشتن  مورد  در  باید  بالگرها  هستند، 
درباره مخاطب هدفتان فکر کنید. چه عنوانی باعث می شود آنها روی مطلبی کلیک 
کنند؟ برای مثال، اگر اغلب خوانندگانی که دنبال نکاتی در خصوص سهام می گردند، 
از سایت شما بازدید می کنند، عنوانی که توصیه ای به روز و جدید را در این زمینه 
دارد. سعی کنید  را  احتمال جلب توجه خوانندگان و کلیک کردن  بازی می گیرد،  به 
که  کنید  استفاده  کلیدواژه هایی  و  چشمگیر  آوایی  تجانس  و  تاثیرگذار  زبانی  از 
موجب  باشید  مراقب  بیاید.  به چشم  موتور جست وجو  فهرست جست وجوی  در 
گمراهی خوانندگان نشوید. هیچ چیز مایوس کننده تر از این نیست که اسیر عنوانی 

هیجان انگیز شوید و بعد بفهمید محتوای واقعی تقریبا بیهوده است.

2. تبدیل به ویدیو و عکس
است.  تنگ شده  تولید محتوا می کردیم،  نوشتاری  به صورت  که  روزهایی  برای  دلم 
بااین همه، باید بگویم محتوای چندرسانه ای مولفه بسیار بزرگی است از چیزی که 
به  کوتاهی  زمان  اگر  مثال،  برای  می کند.  را جلب  بازدیدکنندگان  یا  نظر خوانندگان 
بررسی دنیای بالگ نویسی در حوزه غذاها پرداخته اید، درمی یابید که پستی معمولی، 
پشت سرهم تصاویری بی نظیر با متنی کوتاه دارد که باعث می شود هر عکس در نظر 
خواننده جلوه کند. اگر بخواهید بدانید دستور پخت واقعی از کجا آمده است، باید 

تصاویر را تا پایان پست رد کنید تا به آن اطالعات برسيد.
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تصاویر، نظر خوانندگان بسیاری را جلب و آن ها را تشویق می کند محتوای شما را به 
اشتراک بگذارند و برای خواندن مطالب بیشتر برگردند. عکس ها و ویدیوها هم البته 
به خوبی در جایگاه های ویژه مشخصی مانند سفر، غذا، ُمد، زیبایی، انجام امور شخصی 
و طراحی به کارتان می آیند؛ اما اینکه شاید موضوع انتخابی تان فورا محتوایی قوی 
را به ذهن نیاورد، دلیل نمی شود که فکر اضافه کردن تصاویر و ویدیوهای جذاب به 

پست هایتان را کامال از سر بیرون کنيد.

3. دنبال کردن ترند روز
گاهی بهترین روش برای تولید محتوای مناسب، به ویژه وقتی مشغول پیداکردن ایده 
هستید، بررسی آخرین ترندهای روز است. بالگ نویسی درباره موضوعاتی که مردم 
در موردش صحبت می کنند، تضمینی بر این مدعاست که آن ها محتوای بالگتان را 
پیدا می کنند و آن را می خوانند. کافی است هر هفته زمان بگذارید و به شبکه های 
اجتماعی و سایت های خبری سر بزنید تا هشتگ های محبوب و موضوعات داغ روز را 
بیابید. پیشنهاد می کنم به موضوعات جدید توییتر که هر روز ترند می شوند، توجه 
کنید یا اخبار اینستاگرام را دنبال کنید. همچنین، می توانید به فیس بوک سر بزنید و 
ببینید آیا سرنخ های رایجی را در چیزهایی که دوستانتان به اشتراک می گذارند یا در 
موردش صحبت می کنند، پیدا می کنید یا نه. ابزار بی نظیر دیگری که از آن برای دنبال 

کردن ترندهای روز استفاده می شود، گوگل ترندز است.

دقت کنید که کدام صفحه ها در همان لحظه معروف اند و کدام جست وجوها در طول 
سال در میان مردم محبوب تر بوده اند. می توانید واژه هایی را که خودتان جست وجو 
ترند  از آن ها استفاده شده و  به تازگی  را که  یا کلیدواژه هایی  کرده اید، تایپ کنید 

شده اند، مشاهده کنید.
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4. جذب خواننده با غذا
است.  جذاب  خوانندگان  تمام  برای  باشد،  غذایی  مواد  اساس  بر  که  محتوایی 
بااین حال، همه ما باید غذا بخوریم! اگر عالقه خاصی به غذاها و خوراکی ها دارید 
یا خوش گذرانید یا دستور پخت ها را به صورت حرفه ای ثبت می کنید، بالگ نویسی 
کنید  فکر  کنید!  تولید  می توانید  که  است  محتوایی  بهترین  خوراکی ها  حوزه  در 
درباره  یا  بنویسید  محبوبتان  محلی  رستوران های  درمورد  گزارش هایی  می توانید 
بهترین مکان هایی که هنگام سفر از آن ها بازدید کرده اید، بنویسید. حتما دوست 
دارید دستور پخت های مورد عالقه تان را به اشتراک بگذارید یا با بودجه ای که کل 

خانواده را خوشحال می کند، غذایی دقیقه نودی را به خوانندگان آموزش بدهید.
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