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 محتوای دیجیتال تکنیک برای تولید 101

 

ز آن ااز زیادی محتوای موجود و در اینترنت به جستجو بپردازید،  درستیبهزمانی که شما 
 توانندمیکه  هاییفرصتبا ایده جدید ما شما  محتواها تعجب خواهید کرد.تنوع  ترمهم

 توانیدمیباعث انتشار ویروسی محتوای شما شوند را از دست نخواهید داد و همچنین 
توا و اینکه این کار برای دانستن کاربرد هر نوع مح تکرار کنید. ایدوره صورتبهرا  هاآن

 .، ارزشمند استببینید کدام نوع برای کمپین شما مفید است

ست دبه چه اهداف و نتایجی  خواهیدمیاز طریق محتوا در قدم اول باید بدانید که شما 
 پیدا کنید.

 

 : اهداف تولید محتوا 
 و باعث به  کندمیحسی قوی ایجاد این مورد برای مخاطب جذابیت  : برای سرگرمی

 .شودمیزیاد محتوا  گذاریاشتراک
 برای  خصوصا  داشته باشد،  ایگستردهخروجی  تواندمیاین مورد نیز  : برای آموزش

ندارند. این محتوا نیز اغلب  یدر مورد محصول یا خدمات اطالعاتکسانی که هنوز 
 .شودمیزیاد به اشتراک گذاشته 

 را  ذهنیت مشتری تدریجبهاست و  تراحساسیاین محتوا کمی  : برای متقاعد کردن
اغلب برای درک  متقاعدکننده)من میگویم مشتری زیرا محتوای  دهدمیتغییر 

 (.شود میمحصول استفاده 
 شودمیمحسوب  غیرمنطقیاحساسی،  جایبهاین محتوا اغلب  : برای تغییر دادن، 

 ت.اس پیشنهادشدهکه چه تغییری به شما  دارید گیریتصمیمبه فکر و نیاز چون شما 

ممکن  و محتوای احساسی را پذیرا باشد تواندنمی هرکسیبه فرد بستگی دارد.  کامال  محتوا 
یک همراه مفید برای  عنوانبهبعضی افراد مستعد پذیرش محتوای کوبنده باشند. است 
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 یتا بتوانید قدرت محتوا قراردادیمناشر  ابزارجعبهیک  عنوانبهرا  برنداین لیست، ما یک 
 دید.به کار ببن کامال  خود را 

 

 

 امتحان کنید.را  هاآن توانیدمید دارد که ومدل از محتوا وج 101در اینجا 
ویری از آن است؛ ارائه تص هایویژگیبیانگر  خوبیبهنام این مدل  :هااینفوگرافیک -1

ا در مورد که آمار یا مطالبی که شم شوندمیها باعث و اطالعات. اینفوگرافیک هاداده
 شوند. ترجذاببسیار  خواننده برای، کنیدمیآن صحبت 
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سیار این نوع محتوا در میان کاربران جوان اینترنت ب :تصاویر الگوهای رفتاری )ترول ( -2
 صورتبه معمول  است که  طنزآمیزو تصاویری با متن  هافیلماغلب  هاآن محبوب است.

 دارخندهالگوهای  توانیدمیبا یک جستجوی ساده در گوگل  .شوندمیویروسی منتشر 
 بسیاری پیدا کنید.

 

 بردارفیلمچیزی که باشند و  ایچنددقیقهتمایل بر این است که این ویدیوها  ویدیوها: -3
ی یا موزشآمحتوای  تواندمیشود. ویدیو  گفته در آن اختصاربهقصد بیان کردنش را دارد 

 از آن لذت ببرد. تواندمیهر فردی طنز داشته باشد و 

 جالب برای شروع یک بازاریابی ویدیویی تاثیرگذار آشنایی با چند ایده مثال :
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 ؛افراد نظرات شخصی را دوست دارندهمه  محصول:در مورد  شخصی هایررسیب -2

 توانندمی هاخواننده ،را نمایش دهید هاآنبنابراین اگر شما بر روی پلتفرم خود 
 سایتوباگر شما یک  درباره تفکر شخصی شما از محصول داشته باشند. ذهنیتی

ان بررسی ل کنندگامروزه دنباآن را بسیار بال ببرند.  رتبه توانندمیدارید، نظرات 
 .دهندمییک مقاله ترجیح  هاینوشتهنظرات شخصی را به 

 
این رویکرد برای محصولت یا شرکتی مشخص  نظرات دیگران در مورد محصول: -3

نظر خوبی از این نمونه هستند که چگونه  هایمثال eBayآمازون و یکسان است. 
 ذهنیت خریداران را عوض کند. تواندمیشما روی یک محصول 
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هر نوع محتوایی مانند نوشته، ویدیو، پست وبالگ  توسط کاربر: تولیدشدهمحتوای  -4
 .شودمیکه در دسترس شما هستند، تولید یا بحث که توسط شما و همه افرادی 

رد. این محتوا برای موضوعات مختلف، ساده و پیچیده وجود دا راهنماهای چگونه: -5
آموزش را  از یک محصول یا سیستم استفاده گیچگونبه خواننده  وع محتوان این
 .کار کردن با آن را نداندشروع ه حوکه شاید ن دهدمی

 

 چگونه می توانیم از شکست در بازاریابی دیجیتالی جلوگیری کنیم؟ثال : م

 

 .بسیار رایج شده است Buzzfeedدر  ویژهبهاین نوع محتواها امسال  :هافهرست -6
برای پوشش  مؤثری، لیست روش شودمیاف کمدی بیان ندهبرای ا تنها مثالاین 
 است. هر نوع موضوعیدادن 
 فهرست ایده های تبلیغاتیمثال : 
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رویدادهای در  ویژهبه ،پخش زنده ویدئوها این نوع محتوا به شکل ویدیوهای زنده: -9
 .است هامصاحبهورزشی یا 

 اهمیت استفاده از استوریز اینستاگرام برای موفقیت برندهاثال : م

 

در  ینآنالیک نمونه عالی از چگونگی گفتگوی  Telegram رسانپیام :آنالینگفتگوهای  -10
 است. سال های اخیر
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 روش کاربردی در بازاریابی برای فروش محصولت در تلگرام ۷ثال : م

 

. اغلب گویدمیخن هزاران کلمه س اندازهبهکه تصویر  شدهگفته عکس: هایگالری -11
 است. ترساده، بسیار هانوشتهاز  ایتودهدر مقایسه با ویر اتوضیح دادن با استفاده از تص

 هاآنکه شما از  هاییبالگو هاسایتراه دسترسی خوانندگان به سایر  صفحات لینک: -12
 کارهم  هانآاشتراک بگذارید، ممکن است را به  هاآن. اگر کنیدمییا توصیه  بریدمیلذت 

 شما را جبران کنند.

ل واص خواهندمیه کاست معمول  وکارهاییکسبخاص در  طوربهموردی:  هایمطالعه -13
 .نشان دهند و یا خدمات خود را برند

نشان  هابررسی .بسیار رایج است وکارهاکسباین محتوا نیز در  مشتری: هایتوصیه -14
کار کنند.  اهمیت دارد که چرا باید با برندی بالقوه هامشترییا  هامشتریکه برای  دهدمی

 .بردبال را  شرکتاعتبار  تواندمی هامشتری تائید

باشند.  ررسمیغیرسمی یا  صورتبه توانندمیجلسات پرسش و پاسخ  :پرسش و پاسخ -15
 ند که مشتریانکفضایی فراهم  تواندمیکه  العاده استفوقتوییتر یک پلتفرم برای مثال 

ا خود در روزنامه ی سؤالتکه شانس پرسیدن  کسانی ویژهبهخود را مطرح کنند،  سؤالت
 مجله را ندارند.
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ست. ش و پاسخ شمااز جلسه پرس شدهنوشتهفرمت این نوع  پیگیری پرسش و پاسخ: -16
، خواهندمی یا جزییات بیشتری انددادهازدستاین محتوا برای کسانی که رویداد زنده را 

 دارد.اهمیت 

دیگر  ؛ اجازه دادن بهما با این شکل از محتوا غریبه نیستیم مهمان: هایپست -17
 مهمان در سایت شما فعالیت کنند. صورتبهکه  هانویسنده

 طورکلیبه و شودمیبرای دنبال کنندگان ارسال  عموما  این محتوا امروزه  :هاخبرنامه -18
 .دهدمینشان ها آنرا به  وکارکسبمحصول و  روزرسانیبه و اخبار
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 در سطحی از دانش خود را «:ی انجام ندهیمکار چه»و « انجام دهیم کارچه» هایپست -19
ود را خقدم بعدی  بدانند که خواهندمی هاآنقرار دهیم که برای خوانندگان عالی باشد. 

ی هایتوصیهانتخاب لباسشان کار، زندگی شخصی و  هایی ماننددر زمینه و چگونه بردارند
 برای سال آینده است. ریزیبرنامهیک نمونه عالی از این نوع محتواها  بشنوند.

 آموزش کارآفرینی از سیر تا پیازمثال : 

 

 صورتهباین مورد همانند جلسات پرسش و پاسخ است، با این تفاوت که : هامصاحبه -20
مشخص در آن  سؤالتو یک سری  شودمیانجام  کنندهمصاحبهفردی و توسط یک 

جواب  خوبیبهی سبک زندگی و موزیک هاسایت. این محتوا برای شودمیپرسیده 
 .دهدمی

ی است که یک محتوای آمار که از اسم آن مشخص است،  طورهمان :هادادهتحقیق و  -21
 ممکن است به شما یا خوانندگان شما کمک کند.در آینده برای موضوع مشخصی 

 .ایدکرده آوریجمعاز اطالعاتی که  ایخالصه :هادادهنتایج تحقیق و  -22

دی بر روی محتوای جدیاینکه روشی برای آگاهی دادن  عنوانبه ساخت یک اپلیکیشن: -23
 .ایددادهسایت یا وبالگ خود قرار 
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برای  تواندمیاست و  شدهبرداشتهکه از توییتر  هاییجمله محدودشده:های توییت -24
 باشد. دارخندهیا  تأثیرگذارمخاطب 

25- GIF:کاربران که  هافیلم تلویزیونی و هایبرنامهاز ویدیوها،  شدهبریده هایکلیپ ها
 .کنندمیاغلب به آن یک نوشته اضافه برای نشان دادن یک نکته 

حی خوب از کتاب یک نسخه خالصه با طرا تواندمیاین محتوا  الکترونیکی: هایکتاب -26
و هر وسیله دستی  آی پداستفاده شود. این محتوا بر روی باشد یا برای توضیح ساده 

 است. استفادهقابلکامپیوتر  خوبیبه یدیگر 

 

ست، حتی ابرای نشان دادن یک موضوع  غیررسمیروشی طنز و  :هاو کمیک هاکارتون -27
 اگر یک موضوع جدی باشد.

طالعات ها نیست اما امشابه اینفوگرافیک کامال  این نوع محتوا  محتوا: بصری سازی -28
 .دهدمیکوبنده ارائه 
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 شخص محور یابیبازار یتحول در فروش با استفاده از استراتژ مثال : 

 

 

آموزش یا  هامشتریبرای کمک به  از رویدادها توانندمیبرندها  رویدادهای آفالین: -29
کسانی که دوست دارند بیشتر یاد بگیرند، استفاده کنند. اگر رویدادها آفالین باشند، 

 ترشخصیح با دیگران در یک سط استفاده از یک صفحه، جایبه توانندمی وکارهاکسب
 .ارتباط برقرار کنند

ه برای کسانی که ممکن است در رویدادهای شما حضور نداشت رویدادهای آنالین: -30
 اشد.ببسیار مفید  تواندمیو یک مرور کلی، رویداد در برخی از جزئیات  مستندسازیباشند، 

شما را افزایش  سایتوبافیک تر تواندمیتحسین یک برند یا شرکت تجلیل کردن:  -31
 د.نیز برای جبران این کار را برای شما انجام دهن هاآندهد و این پتانسیل را دارد که 
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فحه بگذارید صادق باشیم، هر فردی یک ص و اسناد کاربردی: صفحات گستردهایجاد  -32
سازمان  به این نکته توجهی ندارند. هاشرکتگستره خوب را دوست دارد و برخی از 

شرکت  در کلمهم است که ایجاد کند یا قطع رابطه کند و  ایرابطهبا یک مشتری  تواندمی
 شود. اندازطنینشما 

ریق مخصوصا از ط نوع محتوای موجود است. ترینواضحاین نوع محتوا  تصاویر: -33
 اینستاگرام و پینترست

 یمرا به شهرت برسان ینستاگرامدر ا چگونه برند خودمثال : 

 

 

اغلب  هامحتوا نایصوتی که برای شنیدن در دسترس هستند.  هایفایل :هاپادکست -34
 .را دنبال کنید هاآن توانیدمیشما  و هستند داردنباله صورتبه
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یک  بر اساس مخاطبان هدف شما، ایجاد یک افزونه برای :Chromeایجاد یک افزونه  -35
 موجب پیشرفت برند شما شود. تواندمیموقعیت خاص 

 

 توانیدمیآنالین در دسترس هستید. شما  صورتبه اسالیدها: گذاریاشتراکبه  -36
 رید.بگذایا با مشتریان و کاربران به اشتراک اسناد خود را برای خود آپلود کنید و  اسالیدها

آنالین  هایبازی. اندداشته: همه افراد شانس تجربه این نوع محتوا را آنالین هایبازی -37
 در دسترس هستند. بوکفیسبا یک جستجوی ساده در گوگل و حتی 

برای اینکه مطمئن  هاآناری از یدر میان بالگرها بسیار متداول است و بس مسابقات: -38
استفاده  .کنندمیاستفاده  Rafflecopterاز  شودمیعادلنه انتخاب  صورتبهشوند که برنده 

 .شودمیو بازدید بیشتر از سایت شما  گذاریاشتراکاز این سیستم موجب به 

شامل  تواندمیو  یا شرکت جریان دارد وکارکسبتنها بر اساس یک  اخبار شرکت: -39
. این دهدمیار قر تأثیررا تحت  هامشتریشرکت و هر موضوعی باشد که  هایروزرسانیبه

 .شودمیمحتوا شبیه خبرنامه برای دنبال کنندگان از طریق ایمیل ارسال 

 اندازهایچشمو  بر اساس تغییراتی که در اهداف شرکت: اندازهایچشماهداف و  -40
حه را در اخبار شرکت یا در یک صف هاآن، این امکان وجود دارد که شودمیشرکت انجام 

 مشخص به اندازهایچشمداشتن د. نشرکت خود قرار ده سایتوبفرود جداگانه در 
 که شما هدفمند هستید. دهدمیی شما این اطمینان را هامشتری
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این و  بردمیو اخبار لذت  هاسایتهرکسی از دیدن نکات مثبت در  کارایی شرکت: -41
العاده فوق هاآند که چرا کار کردن با ننشان ده افرادکه به  دهدمیمحتوا به شرکت اجازه 

 .است

یک منبع  Dipityکنید.  آوریجمعمختصر  صورتبهاطالعات زیادی را  جداول زمانی: -42
 عالی برای ایجاد این نوع محتوا است.

 

 تواندیمنمایشی سریع از محصول شما  ینسخه تعاملی از محصوالت خود: هاینسخه -43
و اگر  کندمیچطور کار  هر چیزیافراد دوست دارند بدانند که  مفید باشد. سایتتانوببرای 

 ینسخهکه یک  کنیدمیرا مطرح  سوا لتیشما شما قادر به ارائه این سرویس باشید، 
 .کندمینمایشی بالفاصله حل 

رایگان، به این  صورتبهبه خوانندگان  مؤثرارائه ابزارهای ساده و  ابزارهای رایگان: -44
به شما اجازه  MajesticSEO .دهیدمی ارائهرا  موردنیازمعنی است که شما یک سرویس 

 استردی اموشامل دسترسی داشته باشید، اما این جزئیات  ابتداییتا به جزئیات  دهدمی
دوباره این ابزارها استفاده از  رایافراد ب شودمیث کار باعاین  هستند. موردتوجهکه بیشتر 
 .مراجعه کنندبه سایت 
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 هاآنکرد ابزاری نیاز دارد که روش عملگاهی یک سایت یا شرکت به  :خریدنی ابزارهای -45
 یک نسخه آزمایشی رایگان و سپس SEMRush. ابزارهایی مانند دهدمیتغییر  کلیبهرا 

 مفید باشد. نهایتبی تواندمیکه  دهندمیآن را ارائه  خریدنی نسخه

ید که یک وبینار مف دیدنیا  شریک شدندادن فرصتی به خوانندگان برای  وبینارها: -46
خود  درزمینهاگر شما  دیده شود. افراد زیادیتوسط  ،آن بسته به موضوعممکن است 
 خواهیدمیکه چیزی که شما  آورندمیرا به دست  بسیاری هایفرصتافراد مهارت دارید، 

 بگویید را بشنوند و در آن شریک شوند.
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 .نویسیدمیی مانند خاطرات روزانه که در وبالگ خود یمحتوا وبالگ: هایپست -47

نید. بسته با استفاده از یک رویداد توجهات مثبتی به برند خود جذب ک اخبار هدفمند: -48
، در طول مثالعنوانبهعملکرد عالی داشته باشد.  تواندمی، به اینکه چه رویدادی است

 هانآاعزام کند.  دیدهآسیبشارژ را به مناطق  هایایستگاهتوانست  Duracellطوفان شن 
 انگیزشگفتچقدر مردم  کردنجمعاین ویدیو را منتشر کردند و نشان دادند که برند در 

 .است

با ، کنیدمی عمللب بسیار محتاطانه شما برای نوشتن مطا کههنگامی عقاید شخصی: -49
شان نوجه دیگری از خود را به خوانندگانتان  توانیدمیخود شخصی  ازنظرانتشار یک پست 

است و به  شدهپذیرفتهوبالگی  هایجامعهجذابیت خوبی دارد. صداقت در این کار ، دهید
 است. گذاریاشتراکمعنای نمایش و به 

گان را دوست دارند به آن اشاره کردم افراد چیزهای رای قبال  که  طورهمان منابع رایگان: -50
ا را از هستید که بدون تردید خوانندگان شم هاییقالباگر شما قادر به ارائه اطالعات یا  و

 .گردندبازمی هاآن، همیشه رساندمی Bبه  Aنقطه 

 توجهجلباست. ما از محتوا برای  آیندهبه عقیده من این محتوای  محتوای تعاملی: -51
جدید  بتا  نسرا درگیر کنیم؟ این یک مفهوم  هاآنر از اینکه و چه چیزی بهت کنیممیاستفاده 

که همه تالش  است، به این معنی انگیزهیجاناست، کل ایده محتوای تعاملی بسیار 
 آورند. به دستکه شانس امتحان کردن آن را  کنندمی

ر طول نسخه چاپی خوب قدیمی شده است. متأسفانه، دیجیتال د ین:آفال هایمجله -52
 .روندمیاز بین  آرامیبه مجالت و اینچند سال گذشته رشد کرده است 

ر روی این نیز محتوای آینده است. مجالت دیجیتال امروزه ب آنالین: هایمجله -53
 شدهدادهها در دسترس هستند، به این معنی که محتوای تعاملی نشان ها و تبلتکامپیوتر

 است. کنندهسرگرمبسیار  چیزی شبیه یک کتاب پاپ آپ هاآندر 
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تصاویر  توانیدمی، شما دستیصنایعو  هنربرای کاربران  پینترست: هایپست -54
، شوندمیمرتبط  تانزندگیکامل به شما یا رویدادهای  طوربهکه  بوردهاییرا به  بخشالهام

 .متصل کنید

 

 

است و  تصویری کامال  ، اینستاگرام ترجوانبرای جمعیت  اینستاگرام: هایپست -55
. شودمیهایی نیز در آن قرار دارد؛ این بدین معناست که بازدید از صفحه شما زیاد هشتگ

یک  اینستاگرام، ندساله هست 25تا  16دارید که مشتریان هدف شما اگر شما یک سایت 
آن  کنیدمیهر زمان که پست  توانیدمی شما .است تانراه عالی برای دسترسی به خوانندگان

 ، بنابراین خوانندگان هیچ عکس جدیدی از دست نخواهند داد.را به سایت بفرستید
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فکری  ر، یک رهبخود ارائهبسته به هدف شما و توانایی شما در  :Redditایجاد کاربر  -56
خود به  Redditبه این معناست که هر محتوایی که در پروفایل  مشخص درزمینهبودن 

تبدیل  بانفوذی شود و شما را در حوزه خود به فرد باارزشبسیار  تواندمی گذاریدمیاشتراک 
 کند.

 

 منتشر شود. جاهمه تواندمیاطالعات سفر یا تحقیقاتی که  مستندسازی :هانقشه -57
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. نه باشدیک تجربه شخصی یا یک نوشته خالقا تواندمیمحتوا  نای :هاداستان -58
 Storybird. آوردعملکرد خوبی به دست  تواندمی شودمیمحتوایی که در قالب داستان تهیه 

 خود را ایجاد کنید.کتاب مجازی  توانیدمیآن  که از طریق یک نمونه عالی است

 شبکه های اجتماعی، راهکاری برای روایت داستان برند شمامثال : 

 

کامل توضیح  طوربها برای اینکه بتوانید افکار خود ر :هامقایسهاز طریق  شدهثابتنکات  -59
، که توضیح مستقیم آن سخت است را نشان دهید از چیزییا زاویه دیگری دهید 
 عالی هستند. هامقایسهیا  تعمیمقابل هایتشبیه

اشت شخصی خود را دبرتا  دهدمیاین اجازه  که ایالعادهفوقمحتوا  :هاکتاب بررسی -60
یک  بها این کار شما رباشد،  ارزشمنداگر چیزی که میگویید  بیان کنید. خوانیدمی ازآنچه

 جدید، پیش هاینسخهبرای این کار، بر روی  .کندمیتبدیل خود  زمینه دررهبر فکری 
 انتشار و مصاحبه با نویسنده تمرکز کنید.

را  یوکار کسبهمانند بررسی کتاب، ممکن است لزم باشد برند یا  بررسی محصوالت: -61
 نفع شما کار کند.به رسمیت شناخته شدن در این موضوع ممکن است به ایجاد کنید، 

 قرار دهد. ایالعادهفوقشما را در جایگاه  آیندهشما ممکن است در  هایتوصیه
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که  سازدمیکوتاه و خالصه کاربر را قادر  هایپست کوتاه وبالگی: هایپست -62
کاراکتر  140که از  دهدمیبرای مثال توییتر تنها اجازه  کوتاه ارسال کند. هایروزرسانیبه

 استفاده کنید.

 

تعیین کند  تواندیم احتمال  است که  دارخندهو  کنندهسرگرم سؤالتاغلب  امتحانات: -63
 یمعدن Buzzfeed. را دارید Breaking Badشما چه شخصیتی از که چقدر چاق هستید یا 

 .دهندمیانجام این کار را  خوبیبه هاآنبه همین دلیل است که  و برای آزمون است

مانند  و اندشدهجهانی  اخیرا   ویدیویی هایوبالگنویسندگان  ویدیویی: هایوبالگ -64
Zoella  شوندمیظاهر  ایگوشهدر هر .Vlogs  توانندمیویی هستند و دیوی هایوبالگها 

 ، اینکه روی آن تمرکز دارید چیزیبسته به  . ممکن استهدفی فیلم تولید کنندبرای هر 

 .مدل محتوا برای شما کاربردی باشد
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تفاده کنند و شما از ابزاری چطور اس دانندنمی هامشتریاگر  :نمایشصفحهضبط  -65
مراحلی که نیاز  توانیدمید، شما این کار را انجام دهی هاآنبرای  رودررو صورتبه توانیدنمی

 نشان دهید. هاآنبا  نمایشصفحهست انجام دهند را از طریق ضبط ا

خود عکس بگیرید و  نمایشصفحهاز  سادگیبه توانیدمیشما  :نمایشصفحهتصویر  -66
 آن را به یک محتوای تصویری تبدیل کنید.

یا  شعراز  بیشتر هاآنبسیاری هستند که موزیک ویدیوی  هایآهنگ موزیک ویدیوها: -67
 تواندمیبر اساس هدف شما این نوع محتوا . استشده  هاآنی ماندگار  باعثمتنشان 
 داشته باشد. ایالعادهفوق عملکرد

جام یک پروژه به چیزهایی که برای ان دهیسازمانو  ریزیبرنامه ذهنی: هاینقشه -68
خود را به دست  هایایدهتا بهترین  سازدمیذهنی شما را قادر  هاینقشه نیاز دارید. هاآن

خود را  سایتوبمحتوایی ممکن برای وبالگ یا  هایایدهبهترین  توانیدمیو  آورید
 استفاده کنید.

 درصی که که نسبت به شخ دهدمیبه خوانندگان شما اجازه  شخصی: هایبیوگرافی -69
 غیررسمی هاپستاین پشت وبالگ یا سایت قرار دارد، احساس واقعی داشته باشند. 

 .شوندمیقرار گرفتن در سطح شخصی با خوانندگان منتشر  منظوربههستند و 

ن به وبالگ کردن خوانندگا مندعالقهاین یک روش عالی برای  مقاالت: آوریجمع -70
 نهایی متنقرار دهید تا در یک  موردبحثرا هر مقاله  مختلف هایجنبهشما باید شماست. 
 جمع شوند.
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 یازتا پ یراستارتاپ از س یراه انداز مثال : 

 

باره آن بحث سایت خود دراز کتاب که شما تمایل دارید در  ایخالصه :هاکتابخالصه  -71
 کنید.

با استفاده از  توانیدمیهمه افراد چیزهای رایگان را دوست دارند. شما  :تقدیر -72
 تقدیر کردن در .از دیگران تقدیر کنیداجتماعی  هایشبکهمانند مختلف  هایپلتفرم
آگاهی از  باعث افزایش فالوورها شود و تواندمیاجتماعی  هایرسانهمختلف  هایپلتفرم

 .دهدمیبرند را افزایش 

موزشی طنزآمیز یا آ روشیتصورات راهی عالی برای بیان افکار شما به  :تصویرسازی -73
این چنین هم هستند، از یک پاراگراف بزرگ از کلمات ترنشیندلاست. اغلب، تصاویر بسیار 

 است. موضوعبسیار خالقانه برای بحث در مورد یک  کار روشی

این نوع هدف  ،کنندمیمستقیم افرادی که در صنعت خبر کار  طوربه منتشر کردن اخبار: -74
به آن  کهدرصورتیتا  گیردمیقرار  هاآندر اختیار  برای انتشاری خبر  .محتوا هستند

این رویکرد انتشار  د.نکن آن داستان خاص منتشردرباره  هاییروزرسانیبهباشند  مندعالقه

http://www.adsportal.ir/
https://t.me/adsportal
https://www.instagram.com/adsportal
http://www.entportal.ir/13154


  

 www.adsportal.ir              https://t.me/adsportal               https://www.instagram.com/adsportal 

 

ی انگیز شگفت طوربه ،و ساختاری که در آن قرار دارد با توجه به مشتری شما تواندمیاخبار 
 .داشته باشد کاراییشما  یبرا

 

هداف آموزشی مورد ابرای  طورمعمولبه ویدیوهای آن:عمومی خدمات یا  هایاطالعیه -75
ز مردم زیادی ا عده هاینگرانیو  مهم مسائل هاآنموضوع زمانی که  .گیردمیهدف قرار 

 هستند. تأثیرگذار، بسیار باشد

اغلب برای هدف  و است شدهگفتهکه توسط شخص دیگری  هاییصحبت :هاقولنقل -76
تند که روشی عالی برای بحث در مورد چیزهایی هس هاقولنقل. شودمیمشخصی استفاده 
 هاوبالگدر  ویژهبهاستفاده در سطح شخصی،  برای هاقولنقل. شوندمیبه همه مربوط 

 .بسیار عالی هستند

مثبت به  هایگرایشروشی عالی برای انگیزه دادن و آوردن  :بخشالهام هایپیام -77
 اغلب احساس شکست اندیشندمیبه زندگی شخصی خود  کهوقتیمردم  .استوبالگ شما 

و  بانفوذیک شخصیت  عنوانبه توانیدمی تربزرگیک برادر یا خواهر  عنوانبه، کنندمی
 .ظاهر شوید کنندههدایت

به یک  طنز واردکردنفردی نباشید که همیشه جدی است. طنز:  هاینوشتهتصاویر و  -78
شیوه ، این کوبندهسختی آن موضوع را کاهش دهد. برای موضوعات  تواندمیموقعیت 
 .عالی است
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د. ناستفاده شو هاپادکستبرای  توانندمیبرای مثال، کارهای شنیداری که ضبط صدا:  -79
 ی صوتی هستند.از محتوا ایمجموعهاغلب  هاضبطاین 

80- Pdf:هایفایلبسیاری از  ها PDF اما همیشه  ،هستندیک کتاب الکترونیکی  صورتبه
 عنوانبه تواندمی برای استفاده روزمره، PDFیک اطالعات در  ارائهنیست.  طوراینهم 
 .محسوب شودبرای آن اطالعات  یمنبع

ه مربوط به شماست عمومی باشد کیا  انهخالق اینوشته تواندمی محتوااین  آثار ادبی: -81
 .شودتوصیف  شمار ادبی ثا عنوانبه تواندمیوبالگ شما . ایدنوشتهو آن را 

82- Vineوش یک محصول به شما زمان زیادی را برای فر ایثانیههفتی کوتاه هافیلم: ها
صولت خود تا یک برند را بسازید، مح دهدمیبه شما اجازه  هاآن، اما تعدادی از دهدمین

 را نشان دهید یا فقط سرگرم شوید.

اهمیت دارد که ، پردازدمیکه به فروش محصولت  وکارکسبیک  عنوانبه برگ هزینه: -83
ی که خود داشته باشید. اگر در فرآیند توسعه هستید، دیدن روند سایتوبرا در  هاقیمت

 عالی است.، یک گزینه دهندمیرقبا انجام 

 شودمیداده  ییهدایا هاوبالگان ندگنویس بهاغلب در رویدادها  حمایتی: هایپست -84
 هایویژگی پستی در مورد آن رویداد باشد تا هاآنبه  برای پرداخت یکه ممکن است راه

ه آن و مسئولیتی دربار نویسندمیدر یک صفحه این موارد را اغلب  هاآنبنویسند.  آن
 .پذیرندنمی

مربوط به  هایوبالگدر  ویژهبه) از وبالگ است ایصفحه عموما   :هامسئولیتسلب  -85
در مورد تبلیغات و هدایایی که ممکن است دریافت کرده باشند در آن صحبت که  مد(
ت در این صفحات صحب رایتکپیهمچنین در مورد موضوعات وابسته به قانون . کنندمی
 .شودمی
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86- QR برای  راهیککمی قدیمی شده است، اما هنوز هم این روش در حال حاضر  :کدها
رد کبر روی گوشی خود اسکن  توانمیرا کد  QR. یک است آنالین به آفالینورود از دنیای 

 شما ارائه کند. سایتوب یایا پیوندهایی به محصول  هاپیشنهادتا 
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شما  هدفایجاد یک افزونه چیزی نیست که پنج دقیقه طول بکشد و به  :هاافزونه -87
 ، مشتریان و حتی افرادی کهکاربرانمفید برای  پالگیندارد. ایجاد یک زیادی بستگی 

 نیستند، راهی عالی برای کسب آگاهی است. مشتری شما

و  هاتشرکبه  دادن این شبیه به یک صفحه منبع است، اما پیوند همکاران )و شرکا(: -88
 بازگشت سود به سمت شما باشد.به معنای  تواندمیسایر وابستگان شما 

 هاییپستات موضوع زمینه در اندمایلراه ارتباطی با خوانندگان و کسانی که  نظرات: -89
راز نظر یا اب گفتنبرای و سریع راه عالی  یکاینبا شما بحث کنند.  ایدکردهکه منتشر 
 احتمال اینکهبخوانید و نظر دهید،  هاوبالگباره پست است. هرچه بیشتر در دراحساسات 

همیشه  هاآنمجازی با  یرابطهایجاد  به شما جلب شود، بیشتر است. وبالگ نویس توجه
 .به نفع شما باشد در آینده تواندمی

 توجهجلبای عالی بر روشی ،هارسانهاز  اسکرین شاتنشان دادن  :هارسانهاشاره به  -90
 هارسانه بوکفیس هایپستها و برای تثبیت توییت راهیهمچنین این روش ! است
 .است

، استخت س ینظر شخصی شما در مورد موضوعگاهی گفتن  فردی: هایبینیپیش -91
 تواندمیاوقات  گاهی کار. این گیردمینظرات دیگران قرار  مقابلشما در نظر اگر  مخصوصا  

 تانشما و برنددر مورد افزایش آگاهی تکرار آن موجب اما  شودمنجر به یک حرکت 
 .شودمی

 دانلودهااطالعات مفید و ، ی دیگرهاسایتوببه  توانندمیاین صفحات  صفحه منبع: -92
 .لینک شوند

است. مردم  سایتوبمتداول یک منبع عالی برای هر  سؤالت :متداول سؤاالت -93
 به یک منبع درست برسند. هاآنتا از طریق پاسخ  کنندمیهمیشه سؤال 
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 دهدمیه اجازکه  هستند هاییگزارشگاهی راهنماها یا  مقالت این مقاالت سفید: -94
خاص،  یبا شما یا یک محصول یا خدمات همکاریقبل از  کاربران،مشتریان بالقوه یا 

 تصمیم بگیرند. آگاهانه

نتشر و اینستاگرام م بوکفیسویدیوهایی که از طریق واین،  ویدیوهای کوتاه: -95
یه ثان 15ویدیوها ممکن هست حتی به  کنیدمی. بر اساس پلتفرمی که انتخاب شوندمی

اغلب محتوا قبل از رسیدن به انتها تمام  کوتاه شوند تا یک داستان کوچک خلق کنند.
فحه خاص رفتن به یک ص با توانندمی؛ به این معنا که خوانندگان یا بینندگان شوندمی

عالی  بوکفیسدر  خصوصبهاین نوع محتوا برای ایجاد طنز  .کنندمشاهده محتوا را ادامه 
 است.

 گذاریاشتراکابزاری برای به  عنوانبهمختلف  هایپلتفرمبسته به  موبایل: افزارهاینرم -96
 ت.یت شما یا نام برند شماستقوموبایل راهی عالی برای  افزارهاینرممحتوای شما، 
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 هاآن هایمندیعالقه دانستن وزمانی که شما به دنبال افراد دیگر  :هانظرسنجی -97
را در مورد  هاآننظر  خواهیدمیو  کنندمیمراجعه به سایت شما  کههنگامی ویژهبه، هستید

 واییمحتچنین  انتشاربا  .العاده استفوقروشی  نظرسنجی ،طرح و محتوای خود بدانید
محتوایی  خواهیدمیو  شویدمیخوشحال  هاآن مشارکتکه شما از  فهمندمیخوانندگان 

 به دیدن آن هستند. مندعالقه عمیقا   هاآنایجاد کنید که 

برای خوانندگان  توانیدمی خودشخصی  زمینهپسبا انتشار کمی از  :زمینهپساطالعات  -98
ن که باعث برانگیخت هر چیزیدیگری از شما را ببینند.  هایجنبهاحساسی ایجاد کنید که 

 .کندمی انگیزشگفترا این محتوا  احساسات شود

. شودمیدیده تبلیغات  هاوبالگ هاسایتاغلب در سراسر  مثالعنوانبه :رپرتاژ خبری  -99
 .اندک باشددرآمد کسب کنند، هرچند  هاسایت از اینبرخی ممکن است 

ه ولی تاثیر رپرتاژ خبری به مراتب خیلی بیشتر از تبلیغات بنری و یا کلیکی می باشد چراک
 یک بک لینک ارگانیک و دائمی برای سایت شما محسوب می شود . 
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  ته باشیمچگونه آگهی رپرتاژ خبری در سایت های تخصصی داشمثال : 

 

 فردطراحی  هایمهارتعالی برای نمایش رویدادها یا حتی  روشی تراکت :هاتراکت -100
 بسیاری دیده شود. هایجنبهبسته به  تواندمیاین روش اغلب در  است. خالقیت

ه به دنبال در سایت شما، زمانی که یک خوانند پدیاویکیایجاد یک  :هاویکی -101
 .ن باشددروشی عالی برای ارجاع دا تواندمیاست، اطالعات بیشتری در مورد یک موضوع 

و  حقایق به توانندمی افراد، جایی که کاربردی است هابازیبرای  مخصوصا   روشاین 
 بازی دسترسی داشته باشند. بارهمفید در هاییراهنمایی

شهور کند مشما را  تواندمیمحتوای شما  در برنامه هامدلمحدودی از این  از تعداد استفاده
از اینکه محتوای شما درباره چه چیزی  نظرصرف و ترافیک سایت شما را افزایش دهد.

برای  محتوای شما تفاوتی ندارد که ؛کندمیاست، محتوا دارد با مخاطبین شما صحبت 
 توانیدمیاز این موارد  استفادهبا  ،باشدغیر دادن تآموزش، تفریح، متقاعد کردن یا 

 محتوای خود را توسعه دهید. العادهفوق صورتبه

 

 

http://www.adsportal.ir/
https://t.me/adsportal
https://www.instagram.com/adsportal
https://www.unp.ir/news/reportaj/services/83565


  

 www.adsportal.ir              https://t.me/adsportal               https://www.instagram.com/adsportal 

 

مورد برای تولید محتوا اشاره کردیم . مطمئنا روش های دیگری هم  101خوب تا اینجا به  
ما مشتاقانه منتظر دریافت نظرات و روش  .میشه به این لیست اضافه کردوجود دارد که 

 های پیشنهادی شما هستیم برای کامل تر کردن این لیست .

 info@adsportal.ir : ایمیل ما

 www.adsportal.irوب سایت : 

 https://t.me/adsportal کانال تلگرام :

   https://www.instagram.com/adsportal : اینستاگرام
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