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SEO

 بازاريابى محتوايى يا بازاريابى از طريق محتوا يكى از روش هاى نوين بازاريابى است. هدف اصلى اين نوع بازاريابى انتشار محتواى ارزشمند درباره كاال و خدمات كسب و كار از 
طرق مختلف است. اگر صاحب كسب و كار محتواى ارزشمند( نه محتواى تبليغاتى) را به صورت دائم در اختيار مشترى قرار دهد، در آنها حس اعتماد و تعلق خاطر ايجاد 

و فروش بيشترى تجربه مى كند. كسب و كارهايى كه خواهان رشد و پيشرفت هستند بايد بازاريابى محتوايى خود را با استراتژى  كسب و كارشان همسو كنند.  
نمودار زير يك راهنماى كامل براى كسب و كار شماست. ريشه هاى مستحكم و قوى (زيرساخت IT، SEO  و تجزيه و تحليل)

براى داشتن تنه درخت قدرتمند (وب سايت) ضرورى است. چنين وب سايتى مى تواند سنگينى فعاليت ها را در رسانه هاى اجتماعى تحمل كند.
اين راهكارها اثر مثبتى در فروش شما خواهد داشت و كسب و كار شما را به رهبر بازار تبديل خواهد كرد.

چگونه كسب و كارتان را با استفاده از بازاريابى محتوايى رونق دهيد

محتواى بهتر، فروش بيشتر

در فيس بوك با پسـت ها، پيشنهادها و تخفيف هاى تازه به روز باشيد و مشترى 
را با خود همراه كنيد. اگر نياز باشـد حجم اضافه براى برنامه هاى گوناگون بخريد 

تا بهتر ديده شويد.

استراتژى شـبكه هاى اجتماعى اهداف و ابزارهاى مورد نياز براى رسيدن به آنها 
را مشخص مى كند. 

يك هيات مديره در پينترسـت (Pinterest)راه بيندازيد و  محتواى 
مناسب با آن را براى مخاطبان تان بفرستيد. 

وبينار (سمينار آنالين) راهى آسان براى گرفتن رهبرى 
فروش در بازار است.

انتشار مطالبى درباره كسب و كارتان 
در مطبوعـات هـم بـه آن اعتبـار 
مى دهد، هم باعث آگاهى بخشى به 
مخاطبان مى شود و هم گوى سبقت 

را از رقبا مى ربايد.

اگر خواهان جذب مشترى هستيد 
جسـت وجو و تحقيقـات محلـى و 

منطقه اى را فراموش نكنيد.

وب سـايتى  و  موبايلـى  خدمـات 
پاسـخگو و در تعامل داشته باشيد 
تـا رضايـت آنهايـى كه وقت سـر 

خاراندن ندارند را جلب كنيد.

بـراى قـرار گرفتـن در رتبه هـاى باالتـر موتورهـاى 
جسـت و جو ضـرورى اسـت كه اصـول بهينه سـازى 

موتورهاى جست و جو (SEO) را رعايت كنيد.

صفحاتى براى پيشـنهادهاى ويژه، 
دانلودها و تخفيف ها بسازيد.

وب سايت شما بايد شاهراه 
ارتباطى شما با مشترى باشد.

لينكديـن به شـما كمـك مى كند تـا ارتباط هاى كارى خـود را بهتر 
مديريت كرده و شبكه كسب و كار و محتواى خود را با چشم اندازهاى 

تازه گسترش دهيد.

در توئيتـر اخبـار و اطالعـات را لحظه بـه لحظه به روز 
كنيد. براى بهتر ديده شدن مى توانيد از هشتگ(#) هم 

استفاده كنيد.

مى توانيد در يوتيوب ويدئوهاى آموزشـى قرار دهيد 
تـا رضايت مشـترى را براى خود به ارمغـان آوريد و 

كسب و كارتان را به عموم مردم دنيا معرفى كنيد. 

براى كسب و كارتان
پروفايل گوگل پالس بسازيد.

ايميـل ماركتينـگ (بازاريابـى 
براى  مناسب  راهكارى  ايميلى) 

فروش است.

از روش تبليغاتى
 PPC (pay per click) 

براى هدف گيرى دقيق مشترى هاى 
خود بهره ببريد.

 marketing از نرم افزار
automation براى اثرگذارى 

بيشتر استفاده كنيد

در صفحه ورودى سايت،
 فرم ثبت نام قرار دهيد

رفتار مخاطبان سايت را رصد كنيد.

dendritepark.com :منبع


