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حمیدرضا سلیمانی
مدرس دوره های دیجیتال مارکتینگ در دانشگاه صنعتی شریف و

مجتمع فنی تهران

توسعه بازار دیجیتالو مشاور مدیر 
تدوین استراتژی محتوا
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محتوا چیست؟

.داردمشخص ساختارشکلی از اطالعات که
.استبه عنوان مخاطب قابل درک و استفاده انسانبرای

.قابل ویرایش است

اما یک ویژگی دیگر هم. دارای همه ی ویژگی های باال استدیجیتالمحتوای 
بستر و دارد و آن این است که برای انتقال و ذخیره سازی و مصرف آن از

.استفاده می شودزیرساخت دیجیتال
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محتوا

تاریخچه ی محتوا

Content builds relationships.
Relationships are built on trust.
Trust drive revenue

انواع محتوا
Blog ,How-to ,Case Studies , E-book, FAQ, Video , UGC ,*Picture ,Podcast ,News , white paper, webinar
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استراتژی چیست؟
.استراتژی از عرصه نظامی نشات گرفته است

«  فرماندهی و رهبری»معنای به « استراِتگیا»واژه یونانی « استراتژی»واژه ریشه 
.است

!راه های رسیدن به خداوند متفاوت است
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استراتژی از نظر بزرگان
استراتژی یعنی کاری که دیگران انجام می دهند را با منابع کمتری:مایکل پورتر
.انجام دهیم

.کارهایی انجام دهیم که کسی غیر از ما نمی تواند انجام دهد

استراتژی یعنی این که من تصمیم های شفاف و دقیق در مورد نحوه :جک ولش
.رقابت با دیگران بگیرم

استراتژی داشتن یعنی وقتی مجموعه تصمیمات مان دیده می :هنری میتزنبرگ
شود، بتوان الگوی خاصی را در آن مشاهده کرد
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استراتژی محتوا
چه چیزی  خلق کنم؟

برای چه کسی؟
در چه زمانی ؟

چگونه انتشار دهم؟
برای چه هدفی؟
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اهدافتعیین 

مشتریانشناخت 

محتوایی زمانبندی و تقویم 

موضوعات محتوا تعیین 

محتوا  تعیین ساختار

لحن  تعیین 

اجرا

انتشار  

تحلیل



استراتژی محتوا
استراتژی محتوا

بازاریابی محتوا

استراتژی بازاریابی محتوا
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طراحی پرسونا
مخاطبین هدف شناخت •
عادات •
عالئق•
مشخصات دموگرافیک•
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طراحی پرسونا
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طراحی پرسونا

.از دانشگاه تهران استMBAساله ، کارشناس ارشد 27سامان 

و محل کار او در میدان فردوسی است و  ITکارشناس بازاریابی در شرکت . سامان متاهل و ساکن صادقیه است
.در مترو به مطالعه کتاب و  گوش دادن به پادکست می پردازد. برای رفت و آمد از مترو استفاده می کند

.میلیون تومان است5درآمد سامان ماهانه 

.اوقات فراغت خود را با سفر و ورزش می گذراند

.هدوی تصمیم دارد تا با شرکت در دوره های دیجیتال مارکتینگ ارتقای شغلی یابد و درآمد خود را افزایش د
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 SOSTACمدل
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 SOSTACمدل

در حال حاضر کجا هستیم؟ چه وضعیتی داریم؟

و  PEST ,SWOTبرای اینکه بتوانیم بهتر وضعیت کنونی امان را بسنجیم می توانیم از تحلیل هایی مانند تحلیل
.یا پنج عامل پورتر استفاده کنیم

شناخت مشتریان کنونی•
شناخت رقبا•
سئو و کلمات کلیدیبررسی •
(در اختیار-مالک)کانال های توزیعی که داریم •
محتواهای خلق شده•
توانمندی ها•
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 SOSTACمدل

دقیقا کجا می خواهیم بایستیم؟

رشد فروش/فروش •
صحبت کردن با مشتری•
ارزش افزودن/ارائه خدمت به مشتری •
صرفه جویی/ ذخیره کردن •
آنالین برندتوسعه•
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 SOSTACمدل

چگونه به اهدافی که تعیین کرده ایم برسیم؟

استراتژی امان برای رسیدن به آن اهداف چیست؟

.  استفاده کردSITو یا  STOPمی توان از دو مدل 
•Segmentation /بخش بندی
•Target market /بازار هدف
•Objective  /اهداف کوتاه مدت
•Positioning  /موقعیت یابی

هدف گذاری و بخش بندی/یکپارچه سازی (/خرید–تالش –اعتماد )توالی
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 SOSTACمدل
دقیقا چه کارهایی باید انجام بدهیم؟

تفاوت تکنیک ، تاکتیک و استراتژی

اقداماتی مانند سئو ، تبلیغات کلیکی ، ایمیل مارکتینگ، بازاریابی رسانه های اجتماعی و بازاریابی واسطه ای
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 SOSTACمدل
شکاف محتوایی

بررسی رقبا.1
پیام رقبا در شبکه های اجتماعی ، سایت ،  اپلیکیشن و تبلیغات.2
.موضوعاتی که رقبا پیرامون آن در وبالگ و رسانه های اجتماعی تولید محتوا کرده اند. 3
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 SOSTACمدل
شکاف محتوایی
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 SOSTACمدل
درخت محتوایی

.1Sweet Spot  /مهم ترین جنبه کسب و کار ما برای مشتری

.2Core Message  /ازSweet Spot   چند پیام اصلی را استخراج می کنیم که این پیام ها هسته اصلی
.تولید محتوای ما می شود

.3Theme / تم ها شاخه ای از پیام اصلی هستند. هر پیام را به یک یا چند تم تقسیم کنید.

.4Topic  /موضوعاتی که می خواهیم برای آن محتوا خلق کنیم.
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 SOSTACمدل
درخت محتوایی
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 SOSTACمدل

جزئیات تکنیک ها
چه کسی ، درچه زمانی ، چه کاری انجام دهد؟

تقویم سردبیری یا تقویم محتوایی

برای تکنیک های مشخص شده ، برنامه های عملی پیاده سازی می نماییم
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 SOSTACمدل
تقویم سردبیری یا تقویم محتوایی

یکی از ابزارهایی که می توان برای تقویم محتوایی یا تقویم سردبیری استفاده کرد گوگل کلندر 
.باشدمی 

https://calendar.google.com
به این صورت که با توجه به پرسونا و هدف خلق محتوا ، زمان های مشخصی را انتخاب می کنید  و یا روزهای 

.خاص ماه بعد را برای تولید محتوا مشخص می نماید
سپس عنوان . تدوین تقویم سردبیری در ابتدا تاریخ انتشار محتوا و نویسنده ی آن را مشخص نماییدرای ب

.محتوایی که قصد خلق و نشر آن را دارید در اختیار نویسنده یا خالق محتوا قرار دهید
.فراموش نکنید که محتوای تولیدی می تواند از جنس پادکست ، اینفوگرافیک ، ویدیو نیز باشد

.گام بعدی برای تدوین تقویم سردبیری این است که کلمات کلیدی و پرسونای مخاطبین هدف را مشخص کنیم
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 SOSTACمدل

چگونه باید عملکرد ها را بررسی کنیم؟

 KPIبررسی•
استفاده از آنالیزورها•
گوگل آناالیتیکس•
گوگل سرچ کونسول•
حتی الکسا•

مداومت در بررسی ها و پایبندی به زمانبندی گزارش گیری ها
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جهان را به اندازه یک لبخند به جای بهتری تبدیل کنیم
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حمیدرضا سلیمانی
مشاور توسعه بازار دیجیتال

Personal Contact :

Website : www.hrsoleimani.ir

Telegram: @hrsoleimaniwork

Twitter : @hrsoleimani

Instagram : hrsoleimani.work

www.barayandbooks.ir 25


