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دلیل برای اینکه چرا ویدئو برای تثبیت برند    11
 شما موثر است 

 مقدمه 

  اد یز  احتمالبهشما قرار دارد و    اریدر اخت  نیآنال  ابیبازار   کی  عنوانبه  یادیز   یهانهیگز
  ی اجتماع   یهارسانهدر    پروفایلی. شرکت شما احتماالً  ایدکردهاز آنها را امتحان   یتعداد

. اما  کندیم منتشر    هفتهدر  دو مقاله    ا ی  کی و    گذاردیم پست    سایتوب  کی دارد، در  
اختصاص    یابیبازار  یاستراتژ   کی   عنوانبه  یی دئویو   یشما به محتوا   یهاتالشچقدر از  

 ستیل  یدر باال   دیبا   ،ویدئویی  یمحتوا  د،ی آیم  انیبه م  برندسازیصحبت از    یدارد؟ وقت
چگونه    نکهی مؤثر و ا  ویدئویی  ی به اصول پشت محتوا   ینگاه  نجایدر ا  نیباشد، بنابرا 

   .تشده اس ذکر ،شوندشما   باعث موفقیت توانندیم

 : در مورد اهمیت ویدئو   دلیل یازده 

 شود ی م تعامل   جاد ی باعث ا  دئو ی و   -  1

  ویدئوی   کیدارد که    یشتر یبا خواندن متن، احتمال ب  سهیمخاطب هدف شما در مقا
دید  خواهند  را      (CTA)  اقدام شما   دعوت بهآنها    یعنی اینکه  و این  کامل را تماشا کند

 .شما را انجام دهند  موردنظرو احتمال زیادتری وجود دارد که اقدام 

 هستند   ویدئو   ی در حال تماشا همواره شما    انی مشتر  -   2

هنگام استفاده   خصوصبهمصرف کند،    ویدئومحتوا را در قالب    دهدیم  حیترج  مشتری 
را    ویدئو   ک ی حداقل   نترنتی درصد از کاربران ا  45.4تلفن همراه. هر ماه    یهادستگاهاز  
 . کنند یمتماشا   را ویدئو کی کمدست، هر روز نفر هم ونیلیم  100 حداقل  و  نندی بیم

حفظ  خود    ذهن   در   ی متن   ی از محتوا  شتر ی را ب   ویدئو در    شده ارائه مطالب    ، نندگانیب   –   3
 . کنند ی م
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  درصد   80  رای، زآورندیم  خاطربه  را در قالب محتوای ویدئویی  شما  امیبالقوه پ  انیمشتر
 . در ذهن خود حفظ خواهند کردروز پس از مشاهده  30را تا    ویدئو  ک یاز آنها مطالب  

 شود ی مبیشتر مخاطبان    توجه جلب  باعث   ویدئو   موجود در   ی و بصر   یصوت   عناصر  -  4

  به   ادیز  احتمالبه. ما  ایمشدهریزیبرنامهجذب حرکت و صدا    برایانسان    عنوان بهما  
 . دارد کارایی کمتری یکم  هانهیزمدر این  متن  رایز ،میکنیمبیشتر توجه  دئویو 

 کنند ی م  د ی خر  ها لم ی ف بالقوه پس از مشاهده    انی مشتر   -  5

  آن را   که  یبا افراد  سهی، در مقاکنند یممحصول تماشا    کی  دربارهرا    ویدئوییکه    یافراد 
 ی تی. بعالوه، آنها در ساکنند  دی احتمال دارد که خر   شتر ی درصد ب  64،  کنند ینم مشاهده  

گنجانده محتوای ویدئویی در آن    شتریب   قهدقی   دو که به طور متوسط    مانندمی  یباق
 . شده است

توضیح داده و    ویدئو   ق ی از طر   ی مؤثرتر را به طور    ده یچ ی موضوعات پ  د ی توان ی م شما    -   6
 د یمنتقل کن مفاهیم آن را به مشتریان 

  کند یمبه شما کمک    دئویدشوار است. و   ی بصر   ریبدون تصاو   دهی چ ی موضوعات پ  ان یب
 . کندیممشکل را حل    کی  به چه شکل  ای  کندیممحصول چگونه کار    کیکه    دی نشان ده

 د یکن  ان ی تا احساسات را ب   کند ی م به شما کمک    دئو یو   -   7

را    یمتن  ی است. وقت  یندر انتقال آنها بهتر  ویدئوهستند و    یمسر   احساساتو    جانیه
ات او را  احساس  قدرهاآن  نیبنابرا  ،دی نیبینم   طرف مقابل را  چشم  ایچهره    دیخوانیم

بیان شده همدلی کافی در شما ایجاد به مطالب    نسبت  به همین دلیلو    دیکنینمدرک  
 . نخواهد شد

 د ی باش ای حرفه کامالً    ست ی جذاب، الزم ن  ویدئوی   ک ی   تولید   ی برا -   8

  ی ها تخصصو    قیمتگراناحتیاج به تجهیزات    پسندعامجذاب و    یدئوها یو برای تولید  
 سطح باال ندارید، فقط کافی است از طریق ضبط ویدئو با مخاطبان خود ارتباط بگیرید. 
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 هم   که شما  دیدهیم آنجا نشان    ای  نجایدر ا  یا شاد  اتفاق ناگوار  کیبا فیلم گرفتن از  
اعتماد    از این طریق  و  دیکنیمبرقرار    یو با مخاطبان خود ارتباط شخص  دیانسان هست
 . ردخواهید کآنها را جلب 

 کند ی کمک م   برندسازی  برای به تالش  دئو ی و   -  9

با شرکت شما    را  هدفتاناست که مخاطبان    یثابت  یها امیپانتشار    یبه معنا   برندسازی
طر  هاتمو    هاآرم.  کنند یممرتبط   طور    دئو،یو   ویژهبه  ،یبصر   یهاشینما  قیاز  به 
 . دهندیماین وظیفه را انجام   یمؤثرتر 

 به اشتراک بگذارند   ، با دیگرانرا که دوست دارند   یی دئوها ی و دارند    تمایل  نندگانیب   -   10

آن   خواهندیم ،نندیب یم را یدیمف  ای کنندهسرگرم زیچ  شما، بالقوه انیمشتر  کههنگامی
  وب ی وت ی   ویدئوی   700 از    ش ی ب. در واقع،  و با همه به اشتراک بگذارند  دییبگو  ایبه دن  را

 . شود میبه اشتراک گذاشته  ترییدر تو هیثان  60هر  تنها

 کند ی کمک م   یی شما محتوا  ی اب ی بازار  ی ها تالش   ر ی از سا   ت یبه حما   دئو یو   -   11

چندایحرفه  ابیبازار  کی مانند   احتماالً  اخت  یابیبازار  یاستراتژ   نی،  در  را   ار یمختلف 
  گر ید  سمت سایت یا سایر منابع درآمدیبه    ک یتراف   ت یصحبت از هدا  ی. وقت دیدار
است.    اریبس  ویدئو  شود،یم به    ویدئویارزشمند  را   وندیپ  یاجتماع   یهارسانهخود 

  ت یخود هدا  سایتوببه صفحه    را  نندگانیب   ای  دیکن  آپلودرا در وبالگ خود    ا آنی   د،یده
  ی هارسانهآنها را در سایر    دیتوانیمهمچنین    . دیریقرار گ  شتر یب  د ی تا در معرض د  دیکن

 کنید.  بازنشراجتماعی  

 منبع: 

whiteboardanimation.com  

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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