
 ؟  ستیچ  نستاگرامیا  نگیتل  یاستور

حتما پیش آمده که شما هم بارها و بارها درگیر یک سریال یا فیلم شوید و از تماشای آن لذت 

ببرید. جدا از اینکه دالیل زیادی برای این موضوع وجود دارد، یکی از مهمترین عوامل درگیر 

چطور ؟ داستان سرایی چیستکردن مخاطب، قدرت داستان سرایی و قصه گویی است. اما  

پیج های های بازاریابی  توانیم از آن در تولید محتوا استفاده کنیم و چه جایگاهی در استراتژیمی

 ؟دارداینستاگرامی  

 چیست؟  (StoryTelling) استوری تلینگ

 

داستان سرایی یا   .گری تعاریف متعددی وجود داردگویی و روایتبرای داستان سرایی، قصه

در واقع یک هنر تعاملی با استفاده از کلمات و اقدامات مشخص  (Storytelling) استوری تلینگ

کردن تخیل های یک داستان و روایت در جهت تحریک و برانگیختهها و جلوهبرای نمایش المان

مخاطب است. اما اگر بخواهیم کمی از تعاریف هنری، فلسفی و پیچیده فاصله بگیریم، به نظر 

سرایی در همین دو کلمه نهفته است؛ یعنی گفتن داستان. ولی اگر رسد معنای داستان  می

بخواهیم کمی بیشتر توضیح دهیم و پا را فراتر بگذاریم، باید بگوییم در واقع شما به کمک داستان 

کنید تا ضمن برقراری ارتباط با مخاطب، او را درگیر کرده و کاری کنید که تعاملش با تالش می

 .شما بیشتر شود 

ممکن است بخواهید مفهوم یا محتوایی را برای گروهی از مخاطبان توضیح دهیم. برای این گاهی  
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توانید یک محتوای متنی، ویدیویی یا صوتی تولید و منتشر کنید که براساس ساختار محتوا کار می

ها گذارد. اما برای اینکه بتوانید مخاطب بیشتری را تا انتآماده شده و مسیر درستی را پشت سر می

جذب کنید و همچنان او را در گیر نگه دارید و اثربخشی محتوا را افزایش دهید، بهترین کار 

 .استفاده از تکنیک داستان سرایی است

 نیاز داریم؟  storytelling چرا به داستان سرایی یا

 

شود میهای بالگ، ویدیوهای اینستاگرام یا هر جای دیگر باعث  استفاده از داستان سرایی در پست

تا محتوا و مطلب درگیرکننده و جذاب داشته باشید. البته شرط رسیدن به این مرحله در این است 

شود که بتوانید به درستی از استوری تلینگ بهره ببرید. در نتیجه محتوای شما همان چیزی می

یش توجه ها عامل اصلی افزاکه مخاطب دوست دارد آن را بخواند، تماشا کند یا بشنود. داستان

 .مخاطبان هستند

کنند هنگام ها کمک میها و روایتاگر بتوانید به درستی از داستان سرایی استفاده کنید، قصه

شود ها باعث میتر به مخاطب منتقل شود. داستانتر و واضحبرقراری ارتباط، پیام شما شفاف

توانید بسیاری از ها میکمک قصههای خود را بیان کرده و از آنها دفاع کنید. به  بتوانید استدالل 

ها را بیان کنید، در اختیار توانید آنراحتی نمیشوند یا بهمفاهیمی که سخت منتقل می

تان قرار دهید. بدون شک هر چه بتوانید نظر مخاطب را بهتر جلب کرده و او را بیشتر مخاطب



افزایش فروش و ایجاد   درگیر خودتان کنید، شانس شما برای دریافت ترافیک ورودی بیشتر، 

 .مشتریان وفادار بیشتر خواهد شد

 نقش استوری تلینگ )داستان سرایی( در موفقیت استراتژی های بازاریابی چیست؟ 

 

ای روی جلب توجه مخاطبان، برطرف های بازاریابی، تمرکز ویژهبخش قابل توجهی از استراتژی

ها برای اینکه ابراین یکی از بهترین روشکردن نیازهایشان و همراهی با مخاطب قرار دارد. بن

بتوانید با محتوای خود تمام موارد گفته شده را پوشش دهید این است که از داستان سرایی بهره  

 .ببرید

ترین کارها هستند. اما استوری تلینگ به خوبی همیشه جلب توجه و حفظ مخاطب جزو سخت

واس و ذهن او را درگیر کنید تا به فکر فرو کند تا بتوانید تمرکز، توجه، احساسات، حکمک می

توانید محصوالت و خدمات خود را به بهترین شکل برود و همراه شما بماند. در همین حین می

 .معرفی کرده و کاری کنید تا در نهایت اقدام موردنظر شما را انجام دهند

 

 



 ترند؟ هایی موفقچه استوری تلینگ

خواهیم از داستان سرایی استفاده کنیم و براساس آن محتوا اگر میحاال سوال اصلی اینجاست که  

ها موفقیت بیشتری دارند. شما باید موارد زیر را در یا کمپین داشته باشیم، کدام استوری تلینگ

 :نظر داشته باشید تا موفق شوید

عاطفی داشته تان به مخاطب باشد. تالش کنید ضمن جلب توجه او، با او رابطه  تمام حواس •

 .باشید و به سواالتش پاسخ دهید

ساختار اصولی داستان را حفظ کنید، به موقع فراز و فرود داشته باشید، یکپارچه و منسجم  •

 .بنویسید و تعلیق را فراموش نکنید 

ها ها و موقعیتپنداری کرده، شخصیتکاری کنید تا مخاطب کامال با داستان شما همذات •

 .آن را درک کند

بال این باشید که مخاطب دائما منتظر ادامه داستان باشد و نتواند چشم از قصه شما به دن •

 .بردارد

 


