
 چرا باید تولید محتوا را جدی بگیریم؟

واقعا چرا باید تولید محتوا را جدی بگیریم و اهمیت ویژه ای برای این کار قائل باشیم؟ یعنی نقش تولید “

 ”محتوا پررنگ تر از تولید محصول با کیفیت است؟

های زیادی را جذب کنیم و دیگر نیازی به صرف توانیم مشتریخب، با تولید یک محصول با کیفیت، می“

 ”.وقت و هزینه برای تولید محتوا نخواهد بود

کنند صرفا با جمالت باال، بخشی از تفکرات تعداد زیادی از صاحبان کسب و کارهایی است که تصور می

توانند همچنان به سود دهی کسب و ئه خدمات کافی به مشتریان میتولید یک کاالی مرغوب و یا ارا

کارشان امیدوار باشند. این در حالی است که امروزه با گسترش کسب و کارهای آنالین و افزایش رقبا در 

 .باشدترین ارکان بقاء کسب و کارها میهر زمینه کاری که فکرش را بکنید، تولید محتوا یکی از مهم

ها و این، امروزه تولید محتوا با وجود موتور جستجوگر گوگل، استقبال فراوان مردم از وب سایتبنابر

های های اجتماعی همچون اینستاگرام، امری کامال ضروری است و اگر کسب و کاری در بخششبکه

عالم مختلف فضای دیجیتال حضور نداشته باشد و با تولید محتوای کاربرپسند، حضورش را به همگان ا

 !نکند، عمرش رو به پایان است

 تأثیر تولید محتوا بر کسب و کارها

های اجتماعی، به طرز چشمگیری افزایش های اخیر تعداد کاربران حاضر در اینترنت و شبکهدر سال

یافته و از سوی دیگر رشد سریع مشاغل آنالین و همینطور رغبت افراد به خریدهای اینترنتی، باعث شده 

 .محتوا، سهم بزرگی در بازاریابی و تبلیغات مشاغل دیجیتال را برعهده بگیردتا تولید 

درصد کسب و کارهای دیجیتال، در بخش بازاریابی خود از تولید محتوا  60طبق آمار، چیزی حدود 

دانند که تولید محتوا منجر به تعامل بیشتر با مخاطبین کنند. صاحبان این مشاغل به خوبی میاستفاده می

شود، باعث شکل گیری اعتماد در مخاطبین شده و از این طریق، موجب افزایش فروش محصول ف میهد

 .شودیا خدمات نیز می

توانند با تولید و انتشار محتوای با کیفیت، میزان آگاهی از برند از سوی دیگر، کسب و کارهای آنالین می

استفاده از محتوای سئو شده و جذاب باال ببرند  خود را چندین برابر افزایش دهند، ترافیک سایت خود را با

 .و در نهایت، مشتریانی وفادار بدست آورند

با توجه به مطالب گفته شده، تولید محتوا فقط بر افزایش فروش، افزایش سود، جذب مخاطب و باال رفتن 

مزیت رقابتی، ترافیک سایت تأثیر مثبت نداشته بلکه تأثیرات مثبت دیگری همچون معرفی برند، ایجاد 

افزایش مشارکت کاربران، افزایش نرخ تبدیل و بازاریابی ویروسی را برای کسب و کارها به همراه داشته 

 .است

به این ترتیب، اگر شما هم در حال راه اندازی یک کسب وکار اینترنتی هستید و یا کسب و کار خود را 

برپسند و البته مورد قبول گوگل، اهمیت فراوانی پیش از این شروع کرده اید، باید برای تولید محتوای کار



قائل شوید و همین االن در بازاریابی محصول یا خدمات خود، از انواع محتواهای با کیفیت و جذاب 

 .استفاده کرده و شروع به تولید محتوا کنید

 اهداف کسب و کارها از تولید محتوا 

 برندسازی-1

های است که نسبت به تبلیغات دارای اثرات پایدارتر و هزینههدف اصلی تولید محتوا همین برند سازی 

کمتری است. اگر به تازگی کسب و کار خود را شروع کرده باشید، حتما برای شناساندن خودتان و 

محصوالت تان به افراد، نیاز به تولید محتوا دارید. البته محتوای شما باید در راستای شناخت نیازها و 

 .ها کمک کند تا مشکل خود را مرتفع کنندد و بتواند به آنمشکالت مشتریان باش

 افزایش ترافیک وب سایت-2

امروزه راه اندازی وب سایت و فعالیت در اینترنت، برای تمام کسب و کارهای دیجیتال ضروری است 

زیرا مردم از چای خوش طعم گرفته تا اسامی داروهایی که پزشک برایشان تجویز کرده را در گوگل 

 .کنند، یعنی مردم دائما و برای هر مسأله ای به دنبال یافتن پاسخ در گوگل هستندچ میسر

سایت و تولید محتوایی که به سؤاالت مخاطب پاسخ مناسب دهد، منجر به از این رو راه اندازی وب

 .بردافزایش ترافیک سایت شده و شانس دیده شدن تان را چندین برابر باال می

 تریان جدیدبدست آوردن مش-3

توانید با تولید های گزاف برای تبلیغ محصوالت، چندان اثر بخش نبوده و شما میدیگر پرداخت هزینه

برای جذب مشتریان  (های کامل مخاطبویژگی ) محتوای هدفمند و همینطور شناخت پرسونای مخاطب

 .ن را به مشتریانی بالقوه تبدیل کنیدجدید نیز با برنامه ریزی و استراتژی محتوا، تولید محتوا کنید و کاربرا

 


