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عمر   مه ی در فروش ب   ییدئو ی و   ی اب ی از بازار  د ی چرا با 
 د؟ ی خود استفاده کن 

 مقدمه 

 است.  بوده  کنندهخیرهتوسط مصرف کنندگان  دئوهای و  یتماشا  زان یدر دهه گذشته، م

 : د یر ی را در نظر بگ   ها آمار   ن ی ا

 نی او    مشاهده کردند  2014در سال    ویدئو  اردی لیم  46از    ش یمصرف کنندگان ب ▪
 است.   شیتعداد همچنان در حال افزا

 که همراه   سایتوب  کیرا در    یشتر ی زمان ب  ،درصد  88کاربر به طور متوسط  هر   ▪
 . کند یمصرف  ، باشد دئوی با و 

استفاده   یابیابزار بازار  عنوانبه  دئویاز و  یابیدرصد از متخصصان بازار   8 از    شیب ▪
 . کنندیم

 یبرا   تنهانه  نند، یرا بب  ویدئویی  یمحتوا  خواهندیکنندگان مدرصد از مصرف  54 ▪
 . کنندیم یبانیکه پشت  یوکار کسب ایبلکه از برند  ،یمقاصد سرگرم

  افت یدر  یشتر ی ب   طیواجد شرا  یهاسرنخدرصد    66 ساالنه    ویدئویی   یها ابیبازار ▪
 . کنندیم

بازار  88 ▪ از  سرما  ویدئویی  ابان یدرصد  بازگشت  بازده   ی هاتالش(  ROI)  هیاز 
 دارند تیخود رضا ویدئویی یابیبازار

 ؟ د یکن ی م فکر   ه ب، حاال چو خ 

 ؟ کندینمکار  مهی در صنعت ب ویدئو  که دییگو یمشما 

اکنون وقت آن است   ،دی کنینمعمر استفاده    مهیفروش ب  ش یافزا  ی برا  ویدئواگر هنوز از  
  ی ابیدر مورد بازار  دیآنچه را که با   مقاله،  نی . ادیاستفاده کن  ،ابزار هوشمندانه  نیکه از ا

 . دهدیمقرار  موردتوجهرا   دیبدان ویدئویی
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 ؟ کند ی م کار   یی دئو یو   ی اب یچرا بازار 

 ؟ کند ی م عمر کمک   مهیفروش ب   ش ی به افزا   یی دئو یو   ی اب یچرا بازار 

 کارآمد است  العادهفوق .1
 است  و ماندگار سازگار .2
 ارزان است  .3
 آسان است  .4
 است  ضروری و واجب .5
 است  رایج .6

تا   د یکن ی ابیبازار دئویو  قیاز طر د یکه چرا با ذکر شده  یلیفقط چند مورد از دال  نجایدر ا
 . دیده  شیعمر خود را افزا مه یفروش ب 

 کارآمد است   ار ی بس  -  1

 ان یمشتر  رایب  یابیبازار   منظوربهاز آن    بارهاوبارها  دی توانیم  ،ویدئو  ک ی  تولیدپس از  
از روز    قهیهر دق   و   هر روز از سال   دیتوانیماز این طریق    نی. همچندی بالقوه استفاده کن

و آن    دیضبط کن  ویدئو  کی  دیتوانیم  لیدر صورت تما د.یآموزش ده  خود  انیبه مشتر
  ی بهتر است آن را شخص  ی. حتدیخود ارسال کن  یاحتمال  انیهزار نفر از مشتر  یرا برا
 ،  حالبااین.  دی خاص خود ارسال کن یمشتر  یبرا یاختصاص یدئویو   کیو   دیکن  سازی

 سازگار است   -   2

  وه،یبه همان ش   ام یو آن پ  به مشتریان برسانندرا    یمؤثر   ام یپ  توانندیشما م  ویدئوهای
 د یرا ضبط کرد  ویدئوییکه    یهنگام  .شودیارسال م   ایمشتریبه هر    که بخواهید  هر بار

به طور   دی توانیم  د،ی داد  حیاز خود را توض  مهیب  دیخر  یایمزا  قیکه در آن به طور دق
گفته    در یک ویدئو  دیکه با  ییزهایبا همه چ  پتیاسکر  کی.  دی مکرر از آن استفاده کن

»ضبط  د،یکن  نویسپیششود،   بزن  «دکمه  کنید.  برداریفیلمو    دیرا  شروع  اکنون    را 
 . برسانید به مشتریان خود  بارهاوبارهاخود را   امیپ  دیتوانیم

 ارزان است  -   3
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و بودجه    دیبه گروه تول  یاز ین  ویدئوساخت    ی برا  د،یبرخالف آنچه ممکن است فکر کن 
  شروع به   و   دیخود را بردار  برداریفیلم  نیدورب   ای  موبایل  کافی است  ! فقطدی ندار  یادیز

که    استخدام کنیدرا    لمبردارانیاز ف  ایحرفه  میت  کی   دیتوانینماگر    !کردن کنیدضبط  
 ی گوش   شهیخوب است. شما هم  اری ، بستولید کنند را     4K یا HQ  ایحرفه  ی هالمیف 

اصول   تجهیزات و  که با   ی. هنگامدیخود دار  تاپلپ وب کم    ای  نیهوشمند خود را با دورب 
کرد  هیاول به    نیدورب   راحتیبه  دیتوانیم  د،یشروع  ده  ن یوربد  کی را  ارتقا    ا ی  دیبهتر 
مدیکن   یدار یخر  یدیمف  زاتیتجه   ا ی  یسلف  دسته  کی  ه،یپاسه  کی  یرو   د یتوانی. 
م  دیکن  ی گذار هیسرما  نیدورب  کنندهتیتثب امکان  شما  به  حال   یحت  دهد یکه  در  اگر 

 . دی ریبگ لمیاز خود ف   د،یحرکت هست

 آسان است   -  4

پول   ایداشت    دینخواه  ازین  دیتول  اریخود به دست  ویدئوهای  شی رایو   یبرا  نیهمچن
فرد    کی  ای،  دهد یممناسب کار را انجام    ویدئو  شیرایبرنامه و  کی .  افزارنرم  ی برا  یادیز

  طور همان  کار را انجام دهد.  نیا  تواند یممتوسط    یفن  یها مهارتباهوش در دفتر شما با  
 افزار نرمخود به    ویدئوهای  بیو ترک   شیرای و   یبرا  د،یندار  ازین  قیمتگران  زاتی که به تجه

  برای   شدهنصب  شی از پ  یاز ابزارها  یبرخ  یشما دارا  تاپلپ.  د یندار  ازین  ز ین  ایحرفه
 از آنها را دارد.  یک یحداقل   زیشما ن همراه است و تلفن ویدئو شیرایو 

 الزم است  -  5

نشان    یگر یبهتر از هر ابزار د  ، بالقوه  انیمشتر   یشما را برا  و تخصص  ارزش  دئوهایو 
 . دهندیم

 رایج است   –  6

ابزارها از  را    ، ویدئوهامانند    یبصر   یابیبازار  یاستفاده  شما  که    ایگونهبهمخاطبان 
  ویدئو که    دهدیمو نشان    کندیم  دییرا تأ  نیآمار او    کندیم  ریانتظارش را دارند درگ

تا رتبه   کندیمشما کمک    سایتوبو به    کندیم   جادیا  هالیمی ا  یرو  بیشتری   ی هاکیکل
 داشته باشد.  یباالتر 
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 یی دئو ی و اهمیت بازاریابی  

درصد    0  از    ش ی. بشودمی  شروع  از شما  دی از خر  ترقبل  اری بالقوه شما بس  انیسفر مشتر
. در طول آن جستجو، آنها کنند یم جستجو    نیآنال  صورتبهشما را    یاحتمال  انیمشتر

  تر ییتو  ای  بوکفیس  وب،یوتیمانند    یاجتماع  یهارسانهبه    ن یبه گوگل و همچن  شتریب
استفاده از متن    جایبهشده است که اگر    ناختهکامالً ش  ت ی واقع  کی  نیهستند. ا  یمتک
 جلب خواهد شد.  ترراحت اری شما بس  ندهیآ مشتریتوجه  د، ی استفاده کن ویدئواز 

از    ن،یبنابرا کن  یاجتماع  یهارسانه  یهاکانالدر    ویدئواگر  استفاده  معجزه   د، یخود 
کرد.   و    ویدئو  دیبازد  اردیلیم   8از    شیب  بوکفیسخواهد  دارد  روز    ی ها پستدر 

حاو   یاجتماع  یهارسانه تا    ویدئو  یکه  بازد   48هستند  دارند.    یشتر یب  دیدرصد 
  گذاری اشتراکو متن    ریتصو  بی از ترک  شتری بدرصد    1200  یاجتماع  یهارسانه  ویدئوهای

 . شوندمی

 افزایش اعتماد 

  ی تجار   برند  کی. از نظر نحوه تعامل مردم با  میاعتماد صحبت کن  جادیدر مورد ا  دییایب
 که یدرحالکردند،    دیبرند بازد  کی از صفحه وب    درصد  20  ،ویدئو  کی  یپس از تماشا

 کردند. قی در مورد برند تحق گرید درصد  20

را    ندگانینما  مه،یب  وکارکسباگر   خودتان  همه    د،ی کن  یمعرف   درستیبهو  فورًا  مردم 
 بدانند، خواهند دانست.   دیرا که با ییزهایچ

  . د یصحبت کن  خود  و در مورد تجارت  دیده  ارائهخود را    یهاشنهادیپ  ،یاصل  یهاارزش
روزانه خود را به اشتراک    یهاتالشدستاوردها و    قات،ی تحق   د،یدوستانه بده  یهاهیتوص
 . دی کن لیمرجع تبد کی موضوع خاص به  کیو خود را در   دیبگذار

که اعتماد    یکنند. هنگام  دیخر  شتریکه به آنها اعتماد دارند ب  یدارند از افراد  ل یمردم تما
 . شودمی ترروان اریبس هاسرنخ آوردندستبهروند  د،یآنها را جلب کرد

 یی دئو ی و   ی ابی نحوه استفاده از بازار 
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عمر    مه ی فروش ب  ش ی افزا   ی برا   ی مختلف   یها روش به    یی دئو ی و   ی اب یاز بازار   د یتوان ی م شما  
 : ازجمله  د، ی استفاده کن 

 ان ینظرات مشتر شینما ▪
 موجود  ایبیمه یهاپوششانواع  حیتوض ▪
 هاپوشش مختلف سطوح بارهدر مشتریان احتمالی آموزش ▪
 د یجد نمایندگان بیمه  یمعرف  ▪
 شما  بیمه  کردن ارزش آژانس برجسته ▪
 متداول  سؤاالت یسر   کی جادیا ▪
 د یجد انیاز مشتر استقبال ▪
 غات یتبل یاجرا ▪
  ک یتبر یهاامیپ ارسال ▪
 ان یتولد مشتر کیتبر ▪
 گر یخاص د یدادها ی رو  برای رسانیاطالع ▪

 است.  پایانبی ستیلاین 

 د ی کن  جاد ی ا   ویدئویی   ی اب یبازار   یاستراتژ   ک ی

 عمر   مه یفروش ب   ی برا یی دئو ی و   ی اب ی بازار  ی استراتژ 

 . کند یم  تماشارا  ویدئوکه کاربر چند بار  دی کن یابیرد .1
 . دیمطلع شو  کنندیم را تماشا    ویدئوبالقوه  انیمشتر کهزمانی  .2
 . شوندمیدوباره تماشا  ویدئوها که کدام بخش از  دیابیدر .3
 .کنند یم کیکل CTA  دعوت به اقدام یا کی یرو نندگانیب یچه زمان  دیبدان .4

ا با  نجایدر  که  دارد  نکته وجود  ا  دی چند  در مورد   ی ابیبازار  یاستراتژ   کی   جادی هنگام 
باش  خاطربه  ویدئوها ده  دیجد  انیمشتر  درستیبهتا    دی داشته  پرورش  به   دیرا  و 
 . د یبفروش  بیشتر یفعل انیمشتر

 . کند ی م را پخش   ویدئو که کاربر چند بار    د یکن   ی اب یرد   -  1
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  د، یکن  مشخص  کنند، یبار تماشا م  نیرا چند  ویدئورا که    یافراد  د یخواهیمثال، م  یبرا
 مند هستند. عالقه اریکه آنها بس دهد ینشان م نیا رایز

 . دی مطلع شو  کنند ی م را تماشا   ویدئو بالقوه   ان ی که مشتر   ی هنگام  -   2

 . کند  تیهدا  شتریاطالعات ب سمت دریافت  آنها را به یک ایمیل پیگیری ایجاد کنید تا 

 . شوند ی م دوباره تماشا   ویدئوها که کدام بخش از    د ی ابی در  -   3

بالقوه   انیمشتر  موردعالقه  ویدئودر    یکه چه موضوعات  توانید بفهمید یم  ، ترتیباینبه
 است. 

 . کنند ی م  ک ی کل   CTA  ک ی   یرو   نندگان یب  ی چه زمان   د یبدان   -  4

  قرار   میابزار تنظ  کی  ا یرا به صفحه تماس با ما    نندگانی ب  دیبا  CTA  یکردن رو   کیکل
 . دی ادامه ده با آنها مکالمه را دیتا بتوان هدایت کند مالقات

 نتیجه گیری

 داشته باشید   ی شتر یعمر ب   مه ی فروش ب  یی دئو ی و   یاب ی با بازار 

از برند    یآگاه   شیافزا  یگرفت. از آن برا   دهیناد  توانینمرا    ییدئویو   یابیبازار  تی اهم
 . دیو فروش استفاده کن  هاسرنخبالقوه، جذب  انیخود، آموزش مشتر

 منبع: 

blog.lwtagency.com 

covideo.com 

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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