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پیو

افررراد فررو العرراده ا درراد در را ر ا ترألیف ایررن کترراه الهررامبخررم مررن بودنر
در بهبود آن دار ام کردن  .اگرچ شما نام بنر ه را و

بر طور

جلر ایرن کتراه میبینیر

لیکن ب هیچ ج نمیتوانم ادعرا کرنم اع برار کتراه حاارر را بر تنهایی در

مریکشرم .در

ب امر بازاودابان بزرگ اداد الهامبخم مرن بررا انمرام ایرن کرار بودنر  .بر ن رخا ت

ایررن بازاودابرران اف ان ا (مشررهور) ک ر دانررم شررور انررر

می گذارن نوش ن این کتاه ممکن نبود.

خررود را بررا جامع ر ب ر اش ر را

ب ن در نظر گرف ن هیچ ترتیب خاصی قص دارم ا امی افراد را ذکر کرنم کر مشرو

مررن برررا ایررن کررار بودن ر س رادرران ددررد فرانررگ کرررن دن کن ر

بر ن ون آو ن فلچر برادان کالر

جی بار نی پات

جو پولیز .

گررر

ادنرچررو

را ر

یوجین شوارتز پر بلچر جرف اکرر برادران هالیگران

همچنررین مررادلم از مش ر ردان قبلرری فعلیمرران در لی ا پان ر ا1تشررکر کررنم ک ر ب ر مررا ایررن

فرصت را دادن تا کار را ک د ت داودم انمام دهیم نقرم مهمری در رشر ک رب کرار

آنها داش باشیم .ب این امی ک در آدن ه موفقیتها بیش ر داش باشیم.

1 LEADSPANDA

ح اعال ق ردانی خود را میخواهم از تیم همیش در صفح حاار خرود در لی پانر ا

داش باشم از مهارت عالق ادشان برا بازاودابی مح وایی ک همر ووزه آن را بر اشر را
میگذارن تشکر می کنم .در دك کلم ادنک نمیتوان ر م تیمری به رر از ایرن ممموعر بررا
همکار داش باشم .از صمیم قلب از همۀ شما خوبان تشکر می کنم.

مقدمه مترجم

ب رریار از صرراحبنظررران را عقی ر ه بررر ایررن ا ررت ک ر ان شررار  1/5میلیررون ن ررخ از کاتررالوگ

ماشینآالت شرکت جراندیرر بر عنوان دکری از بزرگتررین تولی کننر گان ماشرینآالت کشراووز

راه از در ال  1985برا مش ردانم در را رر جهران ررآااز برر مفهروم بازاو درابی مح روایی

ا ت .در تمرب ا مشاب شرکت ال یگ از میشلن در رال  1811دف رچر ا  ۰11صرفح ا

را در اخ یار مش ردان خود قرارداد ک ب راهنمایی رانن گان بررا برطررک کرردن اشرکاالت اح مرالی

اتومبیر مریپرداخرت .در رال  181۰نیرز لا کترراه آشر ز را چراب ب صرورت رادگران در اخ یررار
مش ردان خود قرار داد ک توان ت ب کمگ این کم ین ب فر شی چشرمگیر در خرالل آن رالهرا

بر  .ب هر ترتیب فراگیرر شر ن عبراراتی چرون ومح روا پادشراه ا رتو خرود گرواه ایرن م عا رت کر

اهمیررت ایررن مواررو در م ررا حرروزه بازاو دررابی آنمرررایی کرر مفهرروم ارتبرراش بررا مش ر ر اهمی ررری
مضراعف مریدابر امرر ایرقابر چشمپوشرری ا رت .بازاودرابی مح روایی درگ وودکررد ا ر رات دگ
بازاودابی ا ت ه ک از آن ادماد توادع مح وا اوزشمن مررتب

مر ا م تعر درف میشرود .ایرن

امررر در را ر ا جررذه حفررا مخاطررب اصررلی صررورت می گیرررد .خر جرری بازاو دررابی مح رروایی

ک ررب ررود برررا فعرراالن ایررن حرروزه ا ررت .بازاودررابی مح رروایی کمررگ می کن ر تررا محصررول دررا

خر مات بیهرروده ارا ر نشررون  .مانن ر فرمان ر هان جن ر

نمیشون

ا رات

به رین ا رات

ک ر هرریچگرراه بررا ا ر رات

مخ ص ب خودشان را دارن در ا رات

برا ک ب کار ممکن ا ت ب ترین ا رات

ک رری ارد جن ر

مح وا نیز اع همین گونر ا رت

برا ک ب کار ددگر باش .

در دررگ نگرراه کلرری ر جر درران را مرریترروان در تو ررع بازاودررابی مح رروایی در کشررور مر ر دان ررت.

نخ ررت تو ررع کرراوبرد شرربک ها اج مررراعی مهمررری چرررون ادن ررر اگرام تررویی ر فرریدبررو

لینک ین پین ر ت  ...بب ش ه تا صاحبان مشاا بیش ر ب دنبال بهررهگیرر از رفیرتهرا
شبک ها اج ماعی باشن

این خرود برر اهمیرت مح روا داللرت خواهر داشرت .بر عنوان د مرین

عام ر مرریترروان ب ر ت ییررر مفهررومی بازاودررابی مح رروایی از تولی ر مح رروا جهررت درد در شرربک هررا

اج مرراعی ب ر م ر یردت ارتبرراش بررا مشرر ر در ادبیررات بازاو دررابی اشرراره کرررد .در نهادررت ب ر عنوان
ومین عام میتروان بر تو رع ک رب کارهرا پل فرمری در رالهرا اخیرر اشراره کررد کر بر نظرر

میر ر در رالهرا آتری دکری از فرصرتهرا شر لی فو العراده را تولیر کننر گان مح روا بر خرود
اخ صرراد دهن ر
ا رات

بررازار هررم بررازار بزرگرری خواهرر بررود .ازایررنو ل رز م داشرر ن چررارچوبی ک ر ب رروان

مح وایی را بر ا اس اصول آن ا وار اخت امر مهم مینماد .

کتاه حاار ا ر شرارما ا رت کر صراحبنظرر برج ر در حروزه بازاو درابی مح روایی ا رت

کتاه حاار را ب تا ی از دن کن

مب کر ادر ه بازاو درابی م ناطی ری طررا هررم معرر ک ر ران

– پیام  -بازار ب رش تحریر درآورده ا ت .کتاه حاار ترال دارد برا ابرانی و ان مفراهیم ا ا ری

بازاو دررابی مح رروایی را ب صررورت کرراوبرد

بررر ا رراس م ررالهررا م نررو ارا ر ده ر  .دلی ر اصررلی

اشر یا برررا ترجمر کترراه حااررر نیررز اح رراس نیراز بررود کر بعر از ترجمر ان شررار کتاههررا

ا گ ا ر ا میت کتاه گررهگشرایی برا بازاودرابی ا رر د نالر میلرر تو ر ان شرارات ادیبران ووز

ا قبال ایرقابر پیمبینری از رو خواننر گان ددر ه شر  .در صرحبت برا خواننر گان د کتراه
مذکور خأل ابزارها کراوبرد بررا تولیر

مر یر دت مح روا مررر شر کر درنهادرت کتراه حاارر

ب عنوان ابزار برا پوشم این خالء ان خاه ش .

کتاه حاار در  18فص تنظیمش ه ترال

دارد برا محوو درت مفهروم دگصرفح ا

مخاطرب را در م ریر تولی کننر ه حرفر ا مح رروا قررار دهر

برا تمرکررز برر م ررالهرا عینرری

آخر ر رررین د ر ر ر اوردها تمرب رر رری ایر ر ررن م ر ر رریر را همر ر رروارتر ر ر ررازد .در تارنمررررررا کترررررراه
 leadspanda.com/cmbنیز منابع الزم م الها موردبرر ری کتراه در د ر رس ه ر ن .
درنهادرت جرا دارد از د رت گرانمادر آقرا دامرون صرالحی کر برا عالقرۀ خاصری در زمینرۀ
تو ع مح واها ب ووز علروم بازاو درابی کرارآفردنی فعالیرت دارنر تشرکر نمرادم کر زمینر
ت ررهیالت الزم را فررراهم نمودنرر  .همچنررین از کارکنرران مح رررم ان شرررارات ادیبررران ووز کررر

باپش کار عالی همراهیمان کردن  .نظرر بر ادنکر هریچ ترجمر ا رر علمری را نمریتروان از

خررا مبررا دان رت د رت خواننر گان گرامری را بررا کمرك در رفرع خراهرا اح مرالی در
چابها بع

گیرد انشاءاهلل.

بر گرمری مریفشراو دم .امیر داو درم کر مرورد اقبرال خواننر گان مح ررم قررار

امیر علم بیگی

)(alambaigi@ut.ac.ir

بهار 0011

مقدمه مؤلف
قبل از پرداختن به هر چیز دیگری  ...چرا این کتاب؟

با هر ابانی بیان کنیم ک بازاودابی مح وایی کرار آ رانی نی رت برازهم نمریتروانیم حر

مرلررب را ادا کنرریم .در آن دوره زمررانی ک ر بازاو دررابی مح رروایی تقریبررا معررادل وبررال گنود رری
بود پذیر

ادنک بازاودابی مح وایی کار رادها ا رت بیشر ر قاب هضرم برود .زمرانی کر

تع اد پل فرمها کانالهرا توا درع کم رر از دوره حاارر برود نگرانری از حضورشران ب انر ازه
امررروز نبررود .در آن دوره ک ررب کارهررا کم ررر نیررز جررود داشرر ن کررر بررررا جلبتوجررر

مخاطبین خرود براهم رقابرت می کردنر  .ن یمر نظرر رنمی مو

ر بازاودرابی مح روایی در

بین بازاودابان تمارت ب تمارت 1نحوه ا ربخشی آنهرا در بازاو درابی مح روایی خرود رن

م

لی برا ا بات ادنک بازاودابی مح وایی وواب ووز ختتر میشود ا رت .تنهرا  ٪5از

افرراد کر در ایررن نظر رنمی شرررکت کردنر قبرول داشر ن کر بازاودرابی مح رروایی وب رریار

م رو ا ت ٪۰5 .گف ن ک بازاودابی مح وایی وتا ح د م رو ا ت.

علیرررام تمررام ایررن دد ر گاههررا بازاو دررابی مح رروایی کما کرران دکرری از ابزارهررا موردنیرراز

بازاو دررابی ا ررت ک ر برررا ادمرراد ترافیررگ ک ررب درآم ر بیش ر ر در نهادررت افررزادم فررر

درآمر شرما الزم ا ررت .ایرن امرر بر وی ه بررا ک ررب کارهرا کوچرگ شرررکتها نوپرا کر
بودج بازاودابی ان کی دارن بیش ر صاد ا ت.

)1 Business-to-business (B2B

کرامال در مریکررنم کر صرررک راعتهررا بررا خلر مح رروایی کر ن یمر ا بر دنبررال

ن ارد تا چ ح میتوان ناامی کنن ه باش  .الها شک ت خوردم دوبراره ترال

کرردم -

ب همین دلی ا ت ک لی اپانر ا بر عنوان درگ شرردگ بازاو درابی مح روایی مم راز را بررا
ا ر ارتآبهرا (شررکتها نوپرا) راهانر از

شرکتها کوچرگ بنگاههرا اق صراد

کرددم تا این تمرب را با آنها ب اش را بگذاودم.

بن ررابراین ا گ ررر دوره ررخ ی را برررا د ر ر یابی برر دررگ ا ر ر رات

بازاودرررابی مح ررروایی

منا ب تمرب کرردهادر ایرن کتراه میتوانر ا لرین گرام شرما بررا بر د رت آوردن مزادرا
بالقوه بازاودابی مح وایی برا ک ب کارتان باش .

عبارت یکصفحهای چه معنایی را در ذهن متبادر میکند؟

باکمال تعمب ق ی برا ا لین بار ادر ه ایرن کتراه را بررا تریم د ر ان همکرارانم

مرر کردم این پر م دکی از م ا لترین ر االتی برود کر برا آن مواجر شر م .اصرال فکرر
نمرریکررردم ایررن طررر ا لی ر جالبتوج ر باش ر

می کردم.

مررورد ر ال قرررار گیرررد امررا م ررلما اش ر باه

چرا؟ مرمئن نی م اما فراری ا کر مرن دارم بر دلیر ماهیرت بازاودرابی مح روایی

ا ت .در همین ح بگودم بازاودابی مح وایی چن ان مواوعی راده نی رت .گذشر از
ایرن بازاو درابی مح روایی مر تها م در

ا ررت کر بر حیرات خرود ادامر داده ب قر ر

مخ لف طی این الها ب جود آم هان

همر چیز در قالرب

کفادررت الزم تکام داف ر ا ررت .ممموع ر ا از به رررین شرریوههررا تاکتیررگهررا فنهررا
ب نظر مریر ر جمرعبنر

دررگ طررر ا لی ر دگصررفح ا دررا نقش ر راه امکانپررذیر نباش ر  .مفهرروم خل ر د ر ورالعم
بازاودابی دگصفح ا ودش در د مواو محور دارد.

عصای دست بازاریابان در گشودن افقی وسیع در پیش روی آنها

در ادنما لب ادعایی جود داردس فق ب این دلی ک مح روا ایرن کتراه را میتروان

در دگ طر کلی دگصفح ا خالص کررد بر ایرن معنرا نی رت کر اطالعراتی کر در ایرن

کتاه خواهی دافت از عم الزم برخوردار نی ت .همانطور کر میبینیر ایرن کتراه 18

فص دارد .بنابراین حمرم دانشری کر شرما در پادران ایرن کتراه بر د رت میآوودر قرعرا
قاب توج خواه بود.

بررا اینحررال آنچ ر ک ر در بررین صرراحبان ک ررب کررار بازاودابرران مشرراه ه کررردهام ایررن

ا ت ک ب ریار از آنهرا از اطالعراتی کر در مرورد بازاو درابی مح روایی بر د رت میآورنر

اح اس ترس آشف گی می کنن .

کافی ا ت دوباره بازاو درابی مح روایی ج ر مو

رردعی را در گوگر انمرام دهیر

برا

مفرراهیمی ماننر افررزادم نررر بازددر ادمرراد لینررگ جررودد از ررادتها دارا اع بررار برراال
(ان قال اوز

دگ ادت دا دگ صفح ب دگ ادت دا صفح مشخص ددگرر) افرزادم

نر کلیگ ن بت ب رتب با ر تی رها جالبتوج موارد از ایرن قبیر مواجر خواهیر

ش  .ص ها کلیپ جود دارد د ر ی ب این حمم از اطالعات آ ان ا ت.

اکثررر افررراد بررا بازاو دررابی مح رروایی شررر مرریکننر بر محض ادنکر بر مراحر طاقتفر ررا

دشوار آن میر رن در همران مراحر ا لیر عررا آن را بر لقرادم مریبخشرن
همان ا ل قی آن را میزنن .

درا ادنکر از

میتوانی این مواو را در ذهن خود تصور کنی ؟

اگر پا خ شما م بت باش این طر کلی دگصفح ا با این ذهنیت ادمادشر ه ترا

شما در این دور باط گرف ار نشود  .فق ان دد کافی در ن یمر عر م ت رل در چیر مان

قرعررات ایررن جررورچین همچنررین نحرروه کررار عناصررر مخ لررف برراهم م رربب اصرلی ایررن

حد ردرگمی در بازاودابی مح وایی ا ت.
طررر کلرری دگصررفح ا

اب ر گیها م قابر میرران تاکتیگهررا بازاودررابی مح رروایی

موردبرر ی نحوه مشارکت آنها در د یابی ب موفقیت بازاودابی مح وایی را نشان میده .

آر ! ایندررگ نقش ر ا ررت .ا گررر تاب ر حال هنگررام مرررور ایررن کترراه اح رراس ررردرگمی

کردهاد همیش میتوانیر بر طرر کلری دگصرفح ا مراجعر
دد ه فورا ب جایی ک ه ی برگردد .

جرایی کر اد ر ادهادر را

بازاریابی محتوایی را به قطعات قابلکنترل ساده میکند

آدا تاکنون دوباره فر دها عملیات اوباه ک در خالل الها ا د جن

جهانی

د م ر داده ا ت چیز شنی هاد ؟ اگر ن در ادنما شر مخ صر بیانش ه ا تس
"در جنگ جهانی دوم ( ،)54۹4 - 54۹۱طی جنگ ُنرماندی که از ژوئن  54۹۹تنا او

 54۹۹بننه طنننج اندامانند ،اغوبننای ط مننی تنآنند م عقننا زاد و ق نشننانی انننا

نازی را آب آاز شد .ای

نلاا رمزگنااغی شندب باننام مان اار اغمنا در  ۶ژوئن

 54۹۹در زمنانی طنناز شنند کننه بریننی از نا و ننای م یکننایی ،ب ی اناننایی و کانننادایی در

بنج نقطه در ام داد  ۱5مایلی آاحلی در منطقه نرمانندی بهآنت ی رن ود مدنند.
این تهنناجی یکننی از ب ر تن ی حنننظ ن ننامی بننی و یننا ی در تنناغید بننند و نانناز بننه

برنامهغی ی گا ردبای داشت".

بزرگتررین حملر دو دررایی در طررول ترراودخ کر در ایررن حملر  101111رررباز بررا رهبررر

نرررال

برنررارد مون گررومر از دررگ معبررر انگلی رری عبررور کردنرر  .جررا تعمررب نی رررت کررر الزمررر
موفقیت این عملیات بزرگ دگ برنام ویز گ رده بود.
با اینحال مواوعی جود دارد ک توج را ب
ا ناد ک بر تازگی از مروزه رلرن ی جنر

مت خود جلب میکنر  .در ممموعر

انگلرید من شرشر ه د تنوشر ا از نررال

مون گررومر ددر ه مرریشررود .چنررین طرحرری کر بر دکرری از پیچیر هترین حمررالت نظررامی در
تاودخ من ج ش ه فق
طر ویز ش ه ا ت.

فقر دگتکر کاارذ بروده کر عملیرات در همرین درگ صرفح

شکل  :1طرح یک صفحهای ژنرال مونتگومری

جالررب ا ررت کر ا گررر بر گوشر
ا ت ک س ورمز موفقیت هر چیز

ررمت را ررت پررایین ررن نگرراه کنیر در آن قیر شر ه
اده بودن آن ا تو.

ق رت دگ رن ترگ صرفح کر مریتوانر دکری از درخشرانتررین عملیراتهرا جنر

در

تاودخ را پاد گذار کن دا اصلیترین پاد گذار دگ ا رات بازاودابی مح وایی کامال موف باش .
دررگ نقش ر راه دگصررفح ا

در ررت ب مانن ر دررگ ارتررم ررردرگمی را از ا ر رات

بازاودابی مح وایی گیج کنن ه میزداد .
ایررن کررار بررا راهنمررایی شررما گر ه رران کمررگ می کن ر تررا اطمینرران حاص ر کنی ر هم ر
تاکتیگها ا ر رات هرایی کر بررا ر ری ن از نقرر  Aبر نقرر  Bالزم داودر را ب صرورت
تمام کمال و

دگ صفح بنود ی .

تصررور کنی ر ک ر مررن دررگ طررر کلرری  51مرحل ر ا ب ر شررما ب ر هم .ح رری باتمرب ر ترین
بازاودابان نیز قادر ب کاوب ت چیز تا این حر پیچیر ه نخواهنر برود .در رت ماننر آنچر
نرال مون گومر گفت کلی هر چیز در اده بودن آن نهف ا ت .بنرابراین ارا ر چیرز

پیچی ه چ عاد

برا شما خواه داشت؟

سریعترین مسیر برای موفقیت بازاریابی محتوایی

ق ی این را میگودم ب خاطر داش باشی ک ادعا نمیکنم شما قص داودر دگشرب

ررونامی ترافیررك مش ر ردان رااررب فررر

دگشب موف ش ن نی ت.

را بر د ررت آوو در  .ایررن از آن د ررت حقر هررا

اقعیرت ایررن ا ررتس بازاو درابی مح رروایی دررگ مراراتن ا ررت .ر رری ن بر جایی کر بازاودابرران
مح وایی موف از آن بهره بردهان دعنی صرک زمان پش کار الزم .آنچ این کتاه انمرام خواهر
داد این ا ت ک ب شما ردعترین راه کوتاهترین م یر اجرا این ماراتن را نشان میده .
این کتراه درگ خوانر نی خرار العراده نی رت ازجملر کتاههرایی هرم نی رت کر رردعا
ب وان آن را خوان  .در  18فص بع

شما از طری اصول مخ لف بازاودابی مح وایی ک ارکان

اصلی هر کم ین بازاودابی مح وایی م ر را تشکی میدهن ب جلو ه ادت خواهی ش .

یک طرح بازاریابی محتوایی قوی که گامبهگام مورد بحث قرارگرفته است
بازاودابی مح وایی ب ن داش ن ا رات

دا دگ برنام مانن قمرار ا رت .اگرر ایرن کرار

را انمررام دهی ر در اص ر بازاو دررابی مح رروایی را بررا چشمب ر دررا در دررگ اررار ب رریار تاودررگ
انمام میدهی .

شکل  :2قمار (بدون استراتژی محتوا) در مقابل هدف گذاری (با استراتژی محتوای سنجیده)

ب کمگ داش ن دگ برنام بازاودابی مح وایی علمی میشود؛ وودکرد و

شنا ان با

اه اک تاکتیگها و شن .بازاودابان مح وایی موف قماوباز نی ن  .آنها کمان ارانی ماهر
ه ن ک میدانن برا ر ی ن ب ه ک چگون تیر را

یب بنشانن .

ترال

اگرچ ممکن ا ت در ب امر مرالب کتاه را دشوار بیابی لریکن نگرران نباشری ایررا
شر ه تررا از طریر چنر ین برنامر اقر ام ب صررورت گامبر گام راهنمررایی خواهیر شر .

شررما هررر د نظر در را فرررا خواهیر گرفررت (ارا ر درکرری از مفرراهیم چشررمان از کلرری) همچنررین

تاکتیگها خاد عینی عملی کاوبرد ؛ هم باهم کرار می کننر ترا درگ ماشرین بازاودرابی
مح وایی بزرگ م ر کارآم خل شود.
در هر فص خواهی فهمی س
 وچگونگیو وچراییو اص بازاودابی مح وایی خاد
 ا رات

پیشنهاد

 گامها بع

برنام قاب اجرا

ک باد در نظر بگیرد (حوزه کار )

 فهر ی از ابزارها توصی ش ه برا کمگ ب شما در اجرا به ر ا رات ها بازاودابی
مح وایی
 معیارها شاخصها

کلی

پیشرفت موفقیت ک ب کار

عملکرد موردنیاز برا ان ازه گیر

پیگیر

تالشهای مؤثر بازاریابی محتوایی

دکرری از دالدلرری ک ر برخرری از بازاودابرران مح رروایی ن ررادمی را ک ر میخواهن ر ب ر د ررت

نمیآورنر ر ای ررن ا ررت کر ر آنه ررا تاکتیگه ررا بازاو د ررابی مح رروایی نادر ررر ی را انمرررام
میدهن  .تاکتیگها خوه ب نظر میر ن اما هیچ فاد ها بررا د ر یابی بر ممموعر ا از
اه اک ک ب کار ن ارن .
آدا تا ب حال چیز دوباره اص پارتو شنی هاد ؟ دوباره چی ی قانون  0۰/۰چرور؟
ب طور خالص اص پارتو بیان می کن ک  91درص از ن ادج ب ا ر 01درص از تال ها
شما حاص میشود .با اکا

دقی تر  01درص از این  01درص ( ۰درص ) تال هرا برااوز

تمار بیش ر مشخص می شود  0۰درص از ن ادج را حاص می کنن .
برا ایرن کتراه شرما قرادر خواهیر برود برر و

ا ر رات ها بازاودرابی مح روایی مهررم

کارآم تر تمرکز کنی تا ب وانی زمان پول خود را ب در ی تخصیص دهی .

نحوه استفاده از این کتاب

در نهادرت ادنکر قصر نر ارم نحروه خوانر ن ا ر فاده از ایرن کتراه را بر شرما ددکتر

تحمی کنم .اما بر دلیر نحروه طراحری جردران شرک

راخ ار اطالعرات در ادامر وودکررد

د جانب ارا ش ه ک ب شما کمگ میکن تا از این کتاه ح اکثر بهره را ببرد س
 -1در هر گام بر یک فصل تسلط پیدا کنید.
بخوانی اجرا کنی تکرار کنی .

ا ا ا این و شی ا رت کر شرما میخواهیر از ایرن کتراه ا ر فاده کنیر ب خصرود
اگر دگ مب

بازاودابی ه ی .

هنگامی ک دگفص را ب پادان ر ان د دقت کنی مفاهیمی را ک برا اجررا آنهرا در
اقعا در کنی .

بازاودابی مح وایی شما مورد بحث قرار گرف ن

در پادرران هررر فص ر بخشرری ب ر نررام وحرروزه کررارو جررود دارد ک ر میتوانی ر آن را ب ر عنوان

گامهررا بع ر

ارررور برررا اجرررا تاکتیگهررا ا ر رات ها در نظررر بگیردر  .همچنررین

ابزارهررایی رادگرران دررا پررولی جررود دارن ر ک ر میتوانی ر از آنهررا ا ر فاده کنی ر

ان خاه کنی ک باد در داشبورد بازاودابی خود بگنمانی .
بع

معیارهررایی را

زمررانی ک ر اح رراس کردد ر دگفصر را بر طور کامر فهمی در ادامر دهیر
برود .

بر فصر

 -۲از آن بهعنوان منبع مرجع استفاده کنید.

ا گ ررر در ح ررال حاا ررر ک ررار بازاو د ررابی مح رروایی را انم ررام میدهیر ر میتوانیررر از برخررری

فصر ها ایررن کترراه بر عنوان راهنمررا دررا مرجعرری برررا بهبررود آنچر در حررال حااررر انمررام

میدهی ا فاده کنی  .ب عنوانم ال اگر شما در حال حاار دگ وبال گ داود میخواهی بر
و

آن تمرکز کنی

نحوه نوش ن ان شار پ تها وبال گ خود را بهبرود دهیر میتوانیر

ب ر بخررم وبررال گنود رری ایررن کترراه برو د ر
فص ا فاده کنی .

از چررارچوه  R.E.S.U.L.T.Sمررورد اشرراره آن

با اینحال کماکان توصی می کنم ک کتاه حاار را ب ترتیب مرور کنی تا با اخ ار طر

کلی دگصفح ا پیم برود  .حال چرا توصی می کنم شما هر فص را مرور کنی ب
هر بخم ت ل پی ا کنی اجرا کنی

قب از ادام

قف ا کوتاه داش باشی ؟

اصل ۰2 / ۲2

بگذاود دا انی را براد ان نقر کرنم .د گرر ه از کوهنروردان قصر رفر ن بر قلر درگ کروه

مرتفر ررع را داش ر ر ن  .هر ررر د

ایرررن گر ههر ررا کوهنرررورد خر ررود را همزمررران آارررراز کردنرررر امررررا

ا رات ها م فا تی را در پیم گرف ن .
گر ه الف از خ مات دگ راهنما ا فاده کرد .از آنما ک آنها درگ م خصرص در کنرار
خررود داشرر ن بررا دررگ و

مشررخص برر صررعود خررود نزددررگ شرر ن  -بررا در نظرررر گررررف ن

هم ر چیز بررا رررعت دکنواخررت ا ر فاده از ددگررر ا ر رات ها صررعود (از جمل ر فنررون
تنفد برا حفا ب ح اکثر ر ان ن انر

خود).

گر ه ه در دگ م یر خود اخ قرار گرف ن  .آنهرا بررا ر ری ن بر قلر کروه در رردعترین زمران
ممکن م مرکز ش ه بودن  .هیچ اخ ار برا صعود آنها جود ن اشت.
در مراح ا لی کوهنورد
خررود را حفررا کردن ر

گر ه ه از گر ه الف جلوتر بود ایرا گر ه الرف ررعت آه ر

در طررول م رریر ا ر راحت مررنظم داشر ن  .بررا اینحررال همچنرران کر

صررعود ادام ر داشررت اعضررا گررر ه ه خ ر ش ر ن  .در مقرعرری از زمرران انررر
آنها تمام ش

منررابع

آنها را ادار ب ت لیم کرد.

در مرحل ر ا ل گررر ه الررف رررانمام فاصررل ادمادش ر ه را رپررر کرررد بر گررر ه ه ر رری  .از

هم مهمتر آنها توان ن ب قل ا بر ن ک ه ک نهایی صعود هر د گر ه بود.
چ چیز باعث ادماد تفا ت ش ؟
گر ه الف دارا
ا رات

ر چیرز اصرلی برود کر گرر ه ه آن را ن اشرتس راهنمرایی م خصرص

در ت بات در اجرا.

چرا این چیزها مهم بود؟ این موارد  01درص از ک دا ر ان صرعود را تشرکی مریدهر

اما بررا آنهرا  91درصر از ن رادج م برت را رقرم زد .ایرن اصر کال ریگ پرارتو ا رت کر بیران

میکن  01درص از کارهایی ک شما در زن گی دا ک ب کار انمام میدهی  91درصر از ن یمر
را حاص میکن .

قانون  02/02برای بازاریابی محتوا

 02درصد از نتایج
 02درصد از زمان
صرف شده
 02درصد از نتایج

بسیار از وظایف جزئی
(پیش پا افتاده)
چند وظیفه حیاتی (راهنمایی

 02درصد از زمان

متخصص ،استراتژی درست،
ثبات در اجرا)

شکل  22 :3درصد از وظایف حیاتی بازاریابی که منجر به  02درصد از نتایج میشوند

با ت ل بر هر مفهوم در این کتراه شرما نیرز برر  01درصر از ا ر رات ها تاکتیگهرا
بازاو دررابی مح رروایی ت ررل خواهیر دافررت کر  91درصر از ن ررادج بازاودررابی فررر
شما رقم میزن .
این تفا ت بین بازاودابان مح وایی موف
بازاودابان مح وایی موف انر

را برررا

ناموف ا ت.

منابع خود را بر  01درص آنچر مهرم ا رت (کر اصرول

مورد بحرث در ایرن کتراه ا رت) م مرکرز مریکننر
انمام میدهن .

در عینحرال آن را برا ررعت منا رب

نتایج در  02روز

دگبار ددگر ب شما تبردگ مریگرودم کر ا لرین قر م را بررا نوشر ن دا ر ان موفقیرت در

بازاودابی مح وایی خود در پیم گرف ی .
 18فص پیشر شیوهنام اجرایی آزمادمش ه برا بازاودابی مح وایی را شر خواه داد.
همچنین میتوانیر اطالعرات مربروش بر چرارچوه بازاو درابی مح روایی منحصررب فرد کر

موفقیت بازاودابی مح وا ک ب کار من مش ردانم را ب ارم ان آورده ا ت ب د ت آوود .

تضررمین مرری کنم زمررانی کر ا ر رات هررا تاکتیررگهررایی کر در ادنمررا درراد می گیردر را

ب کار بگیرد درگ ا ر رات

بازاو درابی مح روایی برنر ه خواهیر داشرت کر در مر ت  81ووز

مرات آن برا ک ب کار شما از نظر ترافیگ رخ ادها فر

مشهود خواه بود.

نظرات خوانندگان کتاب
اده

وشیوۀ بازاودابی مح وایی دگصفح ا را میتوان کتابی ررا ت قاب فهم

قلم اد کرد .این طر همۀ جنب ها دشوار چالمبرانگیز در بازاودابی مح وایی را در

نظر می گیرد آن را اده میکن تا هرک ی ب وان آن را در کن .و

سیندی

وبر هرک رری کر قصر دارد صررفر تررا صر بازاو دررابی مح رروایی را درراد بگیرررد ایررن کترراه را

پیشررنهاد مرری کنم .ح رری ا گررر اطالعررات دررا هرریچ پرریمزمین ر ا در مررورد بازاودررابی مح رروایی
ن اود تمام کمال این کتاه را بخوانی .و

جولین

وکتاههرا بازاو دررابی ک رب کار ا درراد را مرالعر کررردهام ایرن دکرری از کتاههررا

مرورد عالقر مرن ا رت .مرن آن را عملری اقعری ددر م .ایرن کتراه ررآااز خروه برررا

بازاودابی مح وایی ا ت شما باد ذهنیت صحیحی در مورد آن ب د ت آوود .و

جاسمین

واین کتاه کار بزرگی در اده از فرآدن بازاودابی مح وایی ارا راهنمایی گامب گام در

نقش ر ررفر مش ر ر را انمررام میده ر  .م ر تی ا ررت ک ر ب ر مرالع ر بازاو دررابی مح رروایی همررت

گماش ام این کتاه ب من کمگ کرد تا با تلفی آنچ از قبر مریدان ر م درگ برنامر اجرایری را
ت وین نموده در کنار آن ب ابزار ا رات ها ج د ب یار خوبی نا شوم.و

ترنت
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39
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83

فصل سیزدهم :رویداد فروش  -پایین قیف

89

فصل چهاردهم :پستها و تبلیغات رسانه های اجتماعی

61

فصل پانزدهم :پست مهمان

61

فصل شانزدهم :بازاریابی انجمن (فروم)

61

فصل هفدهم :تبلیغات غیر رایگان

61

فصل هجدهم :روش نتایج دو برابری بازاریابی محتوایي

61

فصل نوزدهم :بایدها و نبایدهای بازاریابی محتوایی

61

