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  یخرد که م  ی محتوا  ی در مورد اب ی بازار   ده ی ا  4
 از آن استفاده کنید   د ی توان 

 م ی چگونه بر کمبود بودجه و منابع غلبه کن

 برند   جادیا   یشما برا   ی از استراتژ   یبخش  یی یا تولید محتوای خردمحتوا  یاب یبازار  ایآ
به    آوردلهره  اری بس  شهیفروش است، اما هم   ش یسرنخ و افزا  دی تول  و   تیهدا  ،ی تجار 
 د؟یندار  را  آن  جادیا   یبرا   یپرسنل کاف   ایهرگز زمان، بودجه    دیکنیم فکر    رایز  ،رسدیمنظر  

نباش نظر    موقعیت  هیشب  این وضعیت   اگر  ،دینگران  به    ی ها شرکت  رایز  ،رسدیمشما 
نشان داده    IMN  قاتی تحق  را  یمشاغل کوچک. اخ  خصوصبه  ،این مشکل را دارند  یادیز

تقر که  بازار  ی مین  با  یاست  از    ابانیاز  بهدرصد    10کمتر  را  بودجه خود  محتوا    تولید  از 
 . دهندیماختصاص  

 . دیخرد فکر کن  ی، به محتواهاچالش نیغلبه بر ا یبرا

 شده است   ف ی خرد تعر   یمحتوا   ی ابی بازار 

ا  یبرا بهتر  محتوا  نکهیدرک  دست  یچگونه  به  تجار   یاب یخرد  اهداف  کمک    یبه  شما 
خرد آورده    یمحتوا  یژگ یو   9  نجای، در اکندیم  آوردلهرهمحتوا را کمتر    جادی و ا  کندیم

 ی داخل  می ارتباط با ت  یبرا  تواندیمخرد    یکه محتوا   د یداشته باش  خاطربهشده است.  
استفاده   مردم   و عموم  دارانطرف  ،فعلی  انیمشتر  ،یمال احت   انیبا مشتر  نیشما و همچن

 شود. 

 خرد   یمحتوا   ی ژگ ی و   9

دارد تمرکز    ازی ن   ای   و   خواهدی م و مختصر که مخاطب هدف شما   دی اطالعات مف   یرو   -   1
 .  د یکن 

ا برنامه روزانه مخاطبان    یرا به بخش  تانخرد  یمحتوا  مشاهده  است که   نیهدف  از 
 .  دیکن لیخود تبد
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 :  یی محتوا  ی اب یبازار   ینکته کاربرد 

کوتاه خوانندگان شما    یمطالب  که  مف  صورتبه  خواهندیم را  نکات  مانند    د، یروزانه 
  ی کم  خواهندیم  کنندیمروزشان را شروع    یکه وقت  ی )کسان  کاتورهایکار  ای  هاقولنقل

 . دیری( در نظر بگشوند سرگرم 

 .  د یمتن را ساده کن   ب یترک  -   2

سری   صورتبه  دیمحتوا با  کرو یممحتوا است.    دیتول  یها نهیهزکاهش زمان و    دیکل  نیا
 . شود تولید  ایدسته و 

 :  یی محتوا  ی اب یبازار   ینکته کاربرد 

. در صورت دی کن  جادی ا  زمانکیماه در    کی   ایهفته    کی  برای مدت  ارزشبا   ییمحتوا
 . ترسی نداشته باشیدلزوم از استفاده مجدد از محتوا 

 .  دی کن  جاد ی از اطالعات را ا   ی کوچک  یها تکه   -   3

 کنندگان مصرفکه    ی ای تولید شودمحتوا   یها وعده  انیم  صورتبه  دیبا  ی خردمحتوا
انجام    که  یگر ید   یهاتیفعال  نیب  ممکن است روز  از آن  دهندیمدر طول    راحتی به، 

  خصوص به  ،یهر نوع دستگاه  یبر رو  دیبدان معناست که محتوا با  نیا  .استفاده نمایند
 . شدن باشدو خوانده  ارائهقابلهوشمند  یگوش

 :  یی محتوا  ی اب یبازار   ینکته کاربرد 

 . دیکن استفادهعکس  ای کاراکتر( و  140متن کوتاه )از 

 .  د یاز قالب ارائه منسجم استفاده کن   -  4

است که اگرچه هر قطعه   نیدارد ا  ینیینسبتا  پا  نهیخرد هز  یکه محتوا  یلی از دال  یکی
 ندارد.   ازین یدیجد تیدارد، اما هر بار به خالق ازین ی دی به اطالعات جدآن 

 :  یی محتوا  ی اب یبازار   ینکته کاربرد 
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آزما  یارائه محتوا  را  به  دیکن  شی خرد خود  برا  نهی تا فرمت  و   ارائه  یرا    نوع  اطالعات 
 .  دیاب یمخاطبان خود ب

 .  د یاستاندارد استفاده کن  ی برندساز از   -  5

  خرد   یکه محتوا  دیحاصل کن   نانی ، اطمآن  ارائه  نحوه  با ادغام عناصر مناسب در محتوا و
 . دن کنیم  یبانیپشت تان برند سازی یهاشما از تالش

 :  یی محتوا  ی اب یبازار   ینکته کاربرد 

  د یدرج کن  نیز  برند خود را  کی . صدا و گراف دیمحتوا برو   یخود رو   یلوگو  قراردادنفراتر از  
 جای ممکن جذاب نشان دهید.   او آن را ت

 مطالب شما را به اشتراک بگذارند.   د ی به خوانندگان اجازه ده  -  6

. در صورت لزوم  دیبده   قابلیت تکثیر و پخش شدن، به آن  ی دیگریمانند هر محتوا
 . دی اضافه کن  محتوایتانبه  را یاجتماع  یاشتراک گذار   یهانهیگز

 :  یی محتوا  ی اب یبازار   ینکته کاربرد 

هر زمان   د ی. به خوانندگان اجازه دهدیکن  قی خود را تشو  یمحتوا  کرو یم  یگذار اشتراک
 که هستند به اشتراک بگذارند.  جایی بهمحتوا را بدون توجه  خواهندیمکه 

 .  د یارائه محتوا استفاده کن   یکانال برا   ن ی از چند  -   7

به اشتراک بگذارید  خود را به طور گسترده    یمحتوا  ،ی به حداکثر دسترس  یابیدست  یبرا
 . متنوع آن را انتشار دهید یهاپلتفرمو در 

 :  یی محتوا  ی اب یبازار   ینکته کاربرد 

روش انواع  نمایش    یبرا  ع یتوز  یهااز  کن  یمحتوا  درآوردنبه  استفاده  .  د یخرد خود 
 . داشته باشیدرا در نظر  یاجتماع  یهارسانهو  خصوصی  یهانهیگز

 .  دی را آسان کن  محتواهایتان   دنبال کردن  منظور به ( subscribe)   مشترک شدن  –  8
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شما   در  یافراد   میان  از  کنندگان دنبال  جذبهدف  منتظر  مشتاقانه  که   افت یاست 
 شما هستند.   یمحتوا

 :  یی محتوا  ی اب یبازار   یکاربرد نکته 

برا  کی ،  خود  خرد  ی محتوا  گذاری  اشتراک  به   ی برا  قیتشو  منظوربه   اقدام   یتماس 
(CTA)  دی بگنجان آن در انتها را محتوایتان  نه یمرتبط با زم . 

 .  د یکن  ع ی استاندارد توز  ریزی برنامه   ک یمحتوا را بر اساس    -  9

ارسال   و برنامه منظم منتشر    کیخود را بر اساس    یمهم است. محتواو نظم    مداومت
 استفاده از مشتاقانه منتظر    ترمهماز همه    آن باشند و   افت یتا خوانندگان منتظر در  دیکن

 آن باشند. 

 :  یی محتوا  ی اب یبازار   ینکته کاربرد 

که از نظر نحوه استفاده خوانندگان از اطالعات شما    دی کن  ریزی برنامه  ییمحتوا را بر مبنا
است که متعهد    ین کار اینباشد. بدتر  یمنطق  د، ی را حفظ کن  روند  آن   د یشما بتوان  نکهی و ا
 . دی ارسال کن برای مخاطبان خود در ماه بارکی که نکات روزانه را فقط  دیشو

 و پر سر و صدا   آشکار   غات ی : تبل ست ی خرد چ   ی محتوا

 از آن استفاده کنید  د ی توان ی م که    خرد   ی محتوا ده ی ا  4

است.    روزمرهساده    قیفراتر از حقا  آن  دادنجلوه  تربزرگ   ، قدرتمند کردن اطالعات  دیکل
 .  دیکن اضافهارزش  به محتوای خود دیتوانیمتا  دیگرعبارتبه

خرد خود    ی انتقال محتوا  ی از آنها برا  د یتوان ی م نوع محتوا وجود دارد که    4  نجا یدر ا 
 : د ی استفاده کن 

 کاربردی نکات   -  1

مناسب  به طور    نکات مفید را  مخاطبان است.جلوی چشم  ماندن    یبرا  یراه عال  کی  نیا
وجود دارد   نکات  نی ا  ارائه  برای  یادیز  موضوعی  تنوع.  دی مرتبط با دسته خود ارائه ده  و 

  AccuWeather،  مثالعنوانبهمعامالت.    ای  هاجوک،  هاقولنقل،  وهواآبمانند  
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  د ی توانیم.  کندیم  ارائهروزمره    گیریتصمیمکمک به کاربران در    یرا برا  وهواآباطالعات  
 گر، ی. از طرف ددی کن  افتیبرنامه تلفن همراه در  کی  قی از طر  ایآنها    سایتوبآن را در  
Target  دهدیمبه مخاطبان خود پیشنهاد  روز  در معامله  محصول یا کی . 

   ها عکس   -   2

  ، . اطالعات دیاستفاده کن   ریو اتص  از طریقو عموم مردم    انیجذب مشتر  ی برا  نه ی گز  ن یاز ا
قابل   Pinterestکه در    دی. مطمئن شودیرا ارائه ده  محصول  لیو استا  استفاده  نحوه

من کارتون روز    موردعالقه  نهی. گزدیده  شی را افزا  به آن  یکردن است تا دسترس  نیپ
  ی ها کارتونفروش    یکه از آن برا   ستا  آمده  گالسبرگن  یاز رند  اینمونه  نجای است. در ا

 . کند یمخود استفاده 

 
   هالم ی ف   کرو یم  -   3

 Lowes،  مثالعنوانبه.  دیاستفاده کن  نستاگرامیو ا  Vineکوتاه    ویدئویاز قدرت فرمت  
 در نحوه انجام کار کمک کند.   انیکرده است تا به مشتر جادیکوتاه ا ویدئوی  یتعداد

 برای دیدن ویدئو به مقاله اصلی مراجعه کنید
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   شدهتدوین تخصصی و  مقاالت    -  4

با  دی. فراموش نکنباشد  گرید   نه ی گز  یک  تواندیم   متنی  یمحتوا   یگذار اشتراک  د یکه 
  م ی . تنظهستند   دیاطالعات مف  ن یا  بدانند چرا  خوانندگان شما  تا  فراهم کنید را    ایزمینه
.  شود یمارائه مطالبی است که  موضوعات و  داشتننگهروز مستلزم به ،مناسب  یمحتوا

 تدوین و ارائه مقاالت دقت الزم را به خرج دهید.  ،آوریجمع پس در 

 منبع: 

heidicohen.com  

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث

 علیرضا بصیر جعفری

 

 

۶

https://www.novinlive.com/
https://www.novinlive.com/
https://www.instagram.com/novinlive/
https://heidicohen.com/4-micro-content-marketing-ideas-you-can-steal/
https://heidicohen.com/4-micro-content-marketing-ideas-you-can-steal/
https://heidicohen.com/4-micro-content-marketing-ideas-you-can-steal/
https://heidicohen.com/4-micro-content-marketing-ideas-you-can-steal/



