
 ارزش با یمحتوا به وسیله برند تجاریساختن  یبرا ییراهنما

 

. جلب توجه مصرف کنندگان در بازار شلوغ دگرگون شده به نوعی که غیرقابل تغییر است تالیجید یایدنپیدایش با  غاتیو تبل یابیبازار

 کاری بسیار سخت و در عین حال پیچیده است. ساختن برند تجاری .دشوار است یا ندهیبه طور فزا

 د؟یکن زیمتما نیریرا از سا خود برند نتوایچگونه م این سوال مطرح است که

رابطه قابل اعتماد با آنها  کیو  در ارتباط باشیدبا مصرف کنندگان خود  این امکان را داریدشما  ،ییمحتوا یابیبازار یاستراتژ کی با

 یک شرکت شتریمنجر به فروش ب تیدر نهاو  از یک سازمان ساختن برند تجاریباعث  ارتباط به وجود آمده نبه وجود آورید. همی

 .خواهد شد

 شیافزا هیبازگشت سرما موثر ییمحتوا یابیبازار یاستراتژ کی یبراشوند.  متمایزتا  ضرورت داردهمه برندها  یمحتوا برا یابیبازار

 .دیدار ازین خود انیمشتربه خاص  یمحتوا جادیا یشده برا فیکامالً تعر ینقشه راه استراتژ کیبه  افته،ی

 ؟ضرورت داردشما  ساختن برند تجاری یو چرا برا ستیمحتوا چ یابیبازار
نمودن جذب  یبراارزشمند،  ییمحتوا عیو توز به وجود آوردن است که بر کیاستراتژ از نوع یابیبازارنگرش  کیمحتوا  یابیبازار"

 تمرکز دارد.و حفظ مخاطبان مشخص 

ها، مطالعات محصول، آموزش حاتیتوض ها،یباز ر،یتصاو ها،کینفوگرافیا دئوها،یو ر،یها، تصاوشامل مقاالت، پست محتوااین 

 صنعت شما ایمحصول، دسته  یهایژگیبرند، محصوالت، و یایدر مورد برند، مزا یو هر گونه اطالعات فات،یتوص غات،یتبل ،یمورد

 .است

 ؟آیدمیبه دست  یزیمحتوا چه چ دیاز تول

 دیشو ریخود ارتباط برقرار کرده و درگ انیبا مشتر. 

 دیکن جادیمصرف کنندگان و برند خود اعتماد ا نینشان دادن دانش و تخصص خود ب با. 



 دیحفظ کن و را به برند و محصوالت خود جذب آنها. 

 دیمثبت بگذار اثراتادراکات برند خود  بر. 

 دیکن تیو تثب ایجاد کنیدبرند خود را  تیهو. 

 شودیبرند م شتریشما و طرفداران ب نسبت به برند یوفادار شیافزا شتر،یمنجر به فروش ب نیا. 

 ؟دهیدبرد تجاری خود را انجام می ساختنمحتوا  قیچگونه از طر
 

 خود توسعه  یرا در مورد محتوا یاستراتژ دیاست، اما شما واقعا با زیچ کیتوسعه محتوا  دیکن فیخود را تعر مخاطب

 . ...دیده

 دیکن زیخود متما یخود را از رقبا یتجار نام... . 

 خود ... یمحتوا غیو تبل یساز نهیبه 

 بارها و بارها، اما متفاوت. د،یکن یچه م دییآنها بگو به 

 

 ساختن برند تجاریبرای  ویژه ییمحتوا یابیبازار یاستراتژ کی گیچگون

 بیافزاییم؟و فروش خود را  میکن جادیا ساختن برند تجاریبرای  ویژه ییمحتوا یابیبازار یاستراتژ کی چگونه

 .دیده تخصیصخود  ییمحتوا یابیرا به بازار یخاص میبودجه و ت .1

شما  ساختن برند تجاریو کسب و کار  یموضوع برا نی. ادیاختصاص ده ییمحتوا یابیرا به بازار یبودجه و منابع دیبا در شروع

. ردیقرار گ گرید یهاتیاولو انیشود و در م تیریزمان مد دنیدر زمان فرا رس این کار به این دلیل است که ضرورت دارد. اریبس

شما راه  ییمحتوا یاستراتژ یو اجرا ینقشه راه استراتژ کیتنها بر توسعه  ،با تمرکز دیشما با یابیدر بخش بازار یاختصاص میت کی

 .شود یانداز

 کنند دایمحتوا تسلط پ یابیهستند تا در بازار یشما چه کسان انیکه مشتر دیمشخص کن .2



 :تعقیب کنیدقانون ساده را  کی دی، باخود ساختن برند تجاریبرای  ییمحتوا یابیبر بازار پیدا کردن تسلط یبرا

 .دیکن یساز یمخاطب هدف خود شخص یرا برا خود یمحتوا دیشما با. دیخود قرار ده ییمحتوا یخود را در مرکز استراتژ انیمشتر

 مند است.ازین یمتفاوت یمتفاوت به محتوا یازهایاهداف مختلف با ن

 

 .و خواستار چه چیزی هستنددارند  ازین یزیکه مصرف کنندگان شما به چه چ دیدرک کن .3

 شانیها و آرزوهامسائل و چالش ازها،یهستند؟ ن ی. آنها چه کساندیآنها را درک کن دیبا د،یکرد تعیینکه اهداف مختلف خود را  زمانی

هستند؟ عادات آنها در  یکنند؟ آنها به دنبال چه اطالعات یم دیچگونه خر؟ استنسبت به دسته و برند شما چگونه رفتار آنها  ست؟یچ

 ست؟یچ یاجتماع یهاشبکه

 تعیین نمایید.خود را  یمحتوا ی( استراتژیهدف)ها .4

به  نیهدف همچنبه مخاطب هدف شما دارد.  یو هدف بستگ دیخود را مشخص کن ییمحتوا یهدف استراتژ دیمحتوا، با تولیداز  قبل

 نندگانمصرف ک انیاز برند در م یآگاه شیهدف شما افزا ایدارد. آ یکه مخاطبان شما در سفر مصرف کننده هستند بستگ ییشدت به جا

 هایقسمتاز  یکی انیبرند خود را در م ریتصو د؟یده شیمصرف کنندگان گاه به گاه خود افزا انیبالقوه است؟ فروش خود را در م

 د؟یبهتر است با مصرف کنندگان وفادار خود تعامل داشته باش ای د؟یده رییمصرف کننده خود تغ

 .دیکن یرویپ ییقانون طال 4 نیاز ا برند تجاری خود ویژه برای ساختن یمحتوا جادیا یبرا

مرتبط، ارزشمند و  یمحتوا دیبا ،تعیین نمودیدخود را  یمحتوا یو هدف استراتژ دیو درک کرد فیکه مخاطب خود را تعر یهنگام

 یبرا دیبا دیکن یم جادیکه ا ییشود. محتوا فینتان تعرمصرف کنندگا باید به وسیلهشما  ی. ارتباط و ارزش محتوادیکن جادیهدفمند ا

 باشد. هم دیآنها مف یجالب باشد و برا شمامخاطبان 

 :ساختن برند تجاریبرای  خاص و کاربردی یمحتوا جادیا راز



تا  دیو به آنها کمک کن دیکن یآنها را جمع آور قیعال قادر خواهید بودآنها،  یهاآنها، مسائل و چالش یازهایدرک مخاطبان خود، ن با

 آنها پاسخ دهند. یمسائل خود را حل کنند و به چالش ها

 دیباش آگاه: 

جذاب و الهام بخش باشد.  دیشما با یمحتوا .شود جادیبا دانش و تجربه در موضوع مورد بحث ا یمتخصصانبه وسیله  دیشما با یمحتوا

 .تاثیرگذار خواهد بودبه طور مثبت بر برند شما  نیشود و ایم یارزشمند تلق ومخاطبان شما معتبربه وسیله کار،  نیبا انجام ا

 دیبرند خود را به اشتراک بگذار امیپ: 

شود  یساز یآنها شخص یازهایمتناسب با هدف شما و ن دیبرند شما با امی. پدیخود قرار ده یرند خود را در قلب محتواب امیپ دیبا شهیهم

 .دیکن جادیبا مصرف کنندگان خود ا یتر یشود و روابط قو یماندن ادیکه محتوا و برند شما به  گرددموجب می نیا. اثرگذار باشدو 

 شما زودتر طی شود. ساختن برند تجاریشود مراحل همین امر سبب می

 دیسیبرند خود بنو یلحن صدا با: 

محتوا  یابیدر تمام نقاط تماس ثابت باشد و بازار دیبرند با کیبرند شما مطابقت داشته باشد.  یبا لحن صدا دیسبک و لحن نوشتن شما با

 . ستین یقاعده مستثن نیاز ا زین

کارشناسان مختلف به وسیله متفاوت هستند که  یاهامیمتفاوت با پ یمحتوا ازمندیمتفاوت ن یهاو چالش ازهایهدف مختلف با ن مخاطبان

 شده است.  جادیا

 

 .دیرا فراموش نکن عیتوز .5

، به حداکثر برساندخود را  هیشما بازده بازگشت سرما ییمحتوا یابیرا داشته باشد و بازار ریتاث نیشتریشما ب ویژه یمحتوا نکهیا یبرا

به  دیشما با یمحتوا .دیکن عیکه در دسترس آنها است، توز ییجا بیترت نیمخاطبان خود و به هم یمناسب برا یآن را در مکان ها دیبا

صورت، هرگز به مصرف کنندگان خود  نیا ری. در غستندیکه آنها به دنبال آن ن یزمان یشود، حت دایتوسط مخاطبان شما پ یراحت

 خواهد بود. هودهیب اشم ییمحتوا یاستراتژ یو تمام تالش ها دیرس دینخواه

 

 .دیکن نهیتعامل مصرف کننده به شیافزا یخود را برا یمحتوا .6

بسترهای  یاز محتوا بر رو ویژه ای . انواعدیکن نهیبه د،یکن یم عیکه آن را در آن توز بستریخود را با توجه  یمحتوا دیبا نیهمچن

 خواهند داشت.  یشتریب ریتأثخاص 

 .دیده شیخود را افزا نرخ بازگشت سرمایه .7

 ییمحتوا یاستراتژ یزی. هنگام برنامه ردیآن را دنبال کن جینتا دیبا ه،یبازگشت سرما شیخود و افزا یمحتوا نیکمپ تیدرک موفق یبرا

 .دیخود را مشخص کن یابیاقدامات رد دیبا ،ییمحتوا نیل از شروع کمپخود و قب



 

 .پیش ببریدخود را با محتوا  تجاری برند ساختن چگونه

 دیکن فیمخاطب خود را تعر 

 یمخاطب شما شروع م فیبا تعر نیا .دیخود را توسعه ده یمحتوا رامونیپ یاستراتژ دیاست، اما شما واقعاً با زیچ کیمحتوا  توسعه

 شود. یبهتر م لیتر منجر به تبد قیدق یرسان امیپ شود.

 دیکن زیخود متما یخود را از رقبا ینام تجار. 

 کردن کسب و کار شما از رقبا باشد. زیدر مورد متما دیشما وجود دارد با یمحتوا یابیبازار یکه در استراتژ یاز موارد گرید یکی

 کند. یجستجو کمک م یموتورها یو هم به رتبه بند لیهم به تبد دیکن یکه ارائه م ییمارک دار حول راه حل ها یمحتوا توسعه

 دیکن غیو تبل نهیخود را به یمحتوا. 

که شرکت شما  ییداشته باشد که در مورد راه حل ها یدیمف یمحتوا دیشما با تیسا وب .ندیآن را نب یاست اگر کس هودهیمحتوا ب جادیا

 دهد صحبت کند. یمخاطبان هدف شما ارائه م یبرا

 بارها و بارها، اما متفاوت د،یکن یچه کار م دییبه آنها بگو 

دهد  یمربوط به آنچه شرکت شما انجام م مطالب خواهد بود. یکسانی نیدر مورد موضوعات و مضام دیکن یم جادیکه ا ییمحتوا شتریب

کند تا شروع به درک و اعتماد  یبه مصرف کنندگان کمک م نیبارها و بارها تکرار شوند. ا دیدهند با یکه آنها ارائه م ییو راه حل ها

 شما کنند.

 گیری جهینت

 یکه ابتکارات محتوا یزمان ای د،یدهیکار را انجام م نیا ی. وقتدیکن جادیبرند محتوا ا کیمجدد دارد،  یبه انرژ ازیشما ن ینام تجار اگر

  بیاموزید. هیسرما کردیاز رو هستیدقادر یزیچه چ دینیبب د،یکنیم نهیموجود را به



ارائه  یخود را برا یمحتوا شود کهزمانی موفق میاست. گروه  یگرید زیآن چ تیموفق مسئله است و کیبرند محتوا  کی یانداز راه

 قادر به ارائه آن است. یفرد که به طور منحصربه ییهاپاسخ .مظرح کرده اندها که مشتاقان آن دهدقرار  ییهاپاسخ

 .ردیگ یمورد استقبال قرار م یبه خوب تالیجید یکند که در فضایم جادیاز محتوا ا یقو هیپا کیگذشت زمان، کسب و کار شما  با

 

 

با  یو همراه رانیروز بازار ا طیشرا لیو بازار با تحل تیریعرصه مد نیاز متخصص یبا کمک جمع یدیگروه مشاوره س تیریمد

 ت،یچرخه فعال یزیبرنامه ر ت،یریمد یهانهینو و اثربخش در زم یمختلف. مفتخر به کسب دستاورد یهاشیاصناف در گرا انیمتول

 است. دهیجهت ارتقاء کسب و کار گرد کپارچهیبازار و فروش  قاتیتحق

 !باشدیکوچک و متوسط م عیاقتصاد صنا یگروه مشاوره، کمک به چرخه ها نیاز خدمات ا هدف

خود دارد. آنچه در گروه  یو پژوهش یتیرا در رزومه فعال یمتفاوت یو صنعت یخدمات یبا واحدها یسابقه همکار یدیمشاوره س گروه

 ییکسب و کار، رشد کسب و کار تا مرحله شکوفا جادیا ده،یا یساز یاتیخلق، پرورش، ظهور وعمل شود،یانجام م یدیمشاوره س

 .باشدیم
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