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 ؟ ست ی چ   یی و ی د ی و   ی محتوا   ی اب ی بازار 
 ی اب ی در بازار   یی دئو ی و   ی محتواش ق ن 

 مقدمه 

هنوز   لیو   ،استیافته  تسلط    یابیبازار  یهاتی فعالعرصه  بر    اکنونهم  ویییمحتوای وید
 . دیر نشده استروند  برای پیوستن به این

و   یط گذشته،  سال  فرمت  دئو،یچند  و محتوا  یاب یبازار  بهترین  بوده  ستاره   عنوانبه  یی 
بازار  یمعرف   ی ابیبازار  ی استراتژ  است.  برا  یراه  ییدئویو   یابی شده  توجه    یموثر  جلب 

 ی ها به روش  با مشتریانتعامل    یارهایمع  شی ارتباط با مخاطبان و افزا  د،یجد  انیمشتر
 معنادار است. 

 ستی چ  یی و ی د ی و   یمحتوا   ی ابی بازار 

،  شودیمشناخته    زین  یی ویدیو   ی ابیبازار  عنوان بهکه    ییویدی و   یمحتوا  یابیبازار
 ی محتوا   یو به اشتراک گذار   دیتول  جاد،یمحتوا است که شامل ا  یابیاز بازار  یارمجموعهیز
خدمات کسب و   ایجلب عالقه به محصوالت    یرا برا   یدی اطالعات مف  و   شودیم   ییویدیو 

  جاد ی ا  ،تالی ج ید  یابیشکل از بازار  نی. هدف ادهدیم  رارق  مخاطبانتان  اریکار شما در اخت
 بالقوه است.  انیآنها به مشتر لیمصرف کنندگان محتوا و تبد  یارزش برا

و   ،ییویدی و   ی محتوا مشتریان  یمشتر   توصیه   یوهایدیمانند  که  آن،   )ویدئوهایی    در 
  حی توض  یوهایدی و   ای  (کنند یماعالم    رضایت خود را از خرید محصوالت یا خدمات شما

برا  مشتر  یدهنده،  ا  انیجذب  مشترشودیم  جادیبالقوه  تماشا   دئوهایو بالقوه    انی.  را 
 . کنندیشما به برند شما اعتماد م  یو با مصرف مکرر محتوا کنندیم

آنها فراهم   ی برا  یتوجهقابلو ارزش    دیکرد  مندعالقه  خود  یکه افراد را به محتوا  یهنگام
 . شودیم ترساده اریبس ،بالقوه دارانیآنها به خر لی تبد د،یکرد
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 ؟ مهم است  ابانی بازار  ی برا  یی دئو ی و   ی محتوا  یاب یچرا بازار 

این   زیاد باشد!؟  تواندیمچقدر    دئوی و   کیارزش هزار کلمه را دارد، ارزش    ،ریتصو  کیاگر  
 . است  تجارت شما یبرا ییویدی و  یابیاستفاده از بازار  یبرا دالیل متعدد، از    یکیتنها 

 زند ی انگی برماحساسات را    دئوها ی و 

کامل  د، یکن یم  تولید  دئویو   کی  یوقت  نندگانتان یب  د یخواهیکه م  یاحساس  یرو   یکنترل 
ارتباط  دیداشته باشند دار ب  ایعاطفی.   اد یبه    یر یتأث  کنندیبرقرار م  دئویوبا    نندگانی که 

بر مشتریان احتمالی   یخوب  ریتا تأث  دهدیو به برند شما اجازه م  گذاردیم  یبر جا  یماندن
را به    نندگانیقدرت را دارد که ب  نیا  ،ر یچشمگ  ییویدیو   یاب یبازار  نیکمپ   کی.  داشته باشد

کنندگان واقع    .کند  لیتبد  شما  یمحتوا  همیشگی  مصرف  اصل   موضوع  نی ادر   ی هدف 
 شما.  یمحتوا  برای دیدن دکنندگانبازدی   دوباره بازگرداندن ، یعنیشماست 

که لزومًا هنوز به    کندی م شما آشنا    ی را با نام تجار   یان ی مشتر   ن ی همچن  یی و ی دی و   ی ابی بازار 
 .  ستند ی ن   ی محصول  د یدنبال خر 

، شوندیم  یمحتوا به کسب و کار شما معرف  یاب یبازار  قیاز طر   دیجد انیهمانطور که مشتر
مشکالت    راه حل  یو برا  کنندیم  اطمینان  ،قابل اعتماد   یمنبع اطالعات   کی  عنوانبهبه شما  

مراجعه    خود شما  کردبه  آگاه .  خواهند  که  برند  یهمانطور  تعداد  کند یمرشد    شما  از   ،
سرنخ   دیتول  یو به شما در تالش برا  ابدییم  ش یافزا  زیشما ن  دیدر خط لوله خر  انیمشتر
 . کندیمکمک 

 .  کنند ی م جستجو کمک   ج ی تعامل نتا  ی ساز   نه ی به شما در سئو و به  دئوها ی و   ت، ی در نها

 را ی ، زکنندمیرا آغاز    وهایدیو   یبندتیاولو  مانند گوگل،  جستجو   موتورهای  یهاتمیالگور
است زیاد  بسیار  آنها  از  استفاده  وقابلیت  جستجو  وهایدی.  رتبه  به  کمک   ی فقط  شما 

و کاهش   نکیبک ل   دیتول  ل،ی( و نرخ تبدCTR)  کینرخ کل  شیافزا  باعث  . بلکهکنندمین
 . ران خواهند شدفرار کاربیا  نرخ پرش

2

https://www.novinlive.com/
https://www.novinlive.com/
https://www.instagram.com/novinlive/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%B1%DB%8C%D8%AA


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive                                                                                                                                               

 یاب ی. بازاردیا دادهخود را در معرض ضرر قرار    ،د یکنینماستفاده    ییدئوی و   یابی اگر از بازار
حوزه    نیبر ا  ویدیکرده است و اکنون و   دایپ  ش یگرا  دئوی و که به سمت    هاستسالمحتوا  

 . کندیم حکومت  

 : د ی گوی م چه   آمار 

ادامه    یی، دئو یو   ی اب ی به استفاده از بازار   نده یکه در آ   ند یگو ی م   تالیج ی د   ابان یبازار درصد    99
 خواهند داد. 

 Wyzowlمنبع:  

عقب    ،دیجیتال  یابیبازار  جدید  یها برنامهاز    یمیقد  یها طرححفظ    ضمنمهم است که  
 . است ییدئویو یابیبازار در گرو کسب و کار شما آینده و حال .دینمان

 یی و ی د ی و   ی محتوا  یاب ی بازار  ی استراتژ 

به نظر برسد،   آوردلهره ممکن است در ابتدا    ،شما  ییمحتوا  یاب یبه برنامه بازار  دئویافزودن و 
 است.  یر یادگی ی منحن کاربرد تنها، مصداق نیاما ا

 عکس منحنی یادگیری 

 توضیح درباره منحنی یادگیری 

 ک ی   شودیشناخته م  زین   یر یادگ ی  ی ( که بنام منحنLearning curve)  یر ی فراگ  یمنحن 
تجربٔه او   زانیکار و م  ک یفرد در انجام    کیمهارت    زانی م  نیاز رابطه ب   یکیگراف   شینما

تجربه   شیمعموالً با افزا(  شود یم  ی ر یگ اندازه  نمودار  یمحور عمود  ی است. مهارت )بر رو 
انجام دهد، عملکرد او   شتر یکار را ب  کی  یهر چه کسیعنی    ابد،ییم  ش ی زا( اف ی)محور افق 

 . خواهد شددر آن کار بهتر 

 ابان بازاری  یدسترس  سهولت  ل،یدل  نیو معتبر هستند و به هم  ساده  ی مردم خواهان محتوا
 نیممکن است به هم   یحت   انجام این کار  است.  افتهی  شی افزا  شدتبه  دئوهایو   تولید  یبرا
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 کی   یو از خود در حال بسته بند  د یاوریب  رونیب  بتانیجخود را از    یگوش   هباشد ک  یسادگ
 . دیریبگ لمی ف  ،سفارش

تمرکز کنند تا    ییویدیو  یابیبازار  ی است که بر استراتژ   ی ضرور   وکارهاکسب  یبرا   ن،یبنابرا
 دهند.  شی خود را افزا یمحتوا یابیبازار  یهاتالش

تا   دیبپرساز خود پنج سوال را  نی . اشودیمشروع  یز یبا برنامه ر ییویدیو   یمحتوا دیتول
 . دیکن بناخود را   ییویدیو  ی ابیبازار یو اساس استراتژ   هیپا

 یی: و ی د ی و   یمحتوا   یاب ی بازار   ی استراتژ طراحی    پنج سوال 

 ؟ دی سازی م  دئو یو چرا    -  1

  ک یچرا    دیاست که از خود بپرس  ن یا  ییدئوی و   یابیبرنامه بازار  کیقدم در توسعه    نیاول
کار   نیا  ، است که »همه  نیا  ویدیو   کی  تولید  ی شما برا  ل ی. اگر تنها دلدیسازیم را    دئویو 

 دی با  حتماً زیرا    .فکر کنید  به این موضوع  ترقی وقت آن است که عم  دهند«،یرا انجام م 
 باشد.  انجام این کارپشت  ،ی معقولهدف 

 : باشد   و ی د ی و   ک ی  باعث ایجاد انگیزه برای تولید که ممکن است    چند دلیل 

هست  کی شما   ▪ کوچک  کار  و  به    دیخواهیم و    دیکسب  را  برندتان  پشت  چهره 
 . دیمخاطبان خود نشان ده

مصرف کنندگان شما مهم است   یکه برا   گذاردیم  ریتأث  یاجامعهکسب و کار شما بر   ▪
  جاد یبه ا   تواندیم ،  که چگونه کسب و کار شما  دیبه آنها نشان ده  دیخواهیم  شما  و 

 کمک کند.  رییتغ
به مردم نحوه استفاده از آن را نشان    دی است و با  ینوآور   کی شما    دیمحصول جد ▪

 . دیده
 ی ا وهی شبه    کنندگانتانمصرف  یرا برا  تخصصی خود  ارزش اطالعات  دیتوانیمشما   ▪

 . بیان نمایید ،وکارتانکسبمرتبط با 
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چه    دیخواهیم   که  دیریبگ  میتصم  تا  کندیمبه شما کمک    ویدی و   کی  تولید  لی دلدانستن  
 . دیهدف قرار ده ویدیرا با و یکس

 ست؟ ی ک   ی شما برا  ی دئوی و   -  2

برا هدف  مخاطب  داشتن  نظر  ضرور   ییویدیو   یابیبازار  یاستراتژ   یدر  است.   یشما 
  جاد یارتباط ا  ،کسب و کار شما و مصرف کننده  نیو ب  کنندیم  کیاحساسات را تحر  دئوهایو 
مناسب را  و داستان    خته یمهم است که احساسات درست را برانگ  ار یبس  نی، بنابراکنندیم

 . برای مشتریان احتمالی خود، تعریف کنید

 ی د ی. مرحله کلدیاستفاده کن  دیهست  یچه کس  نکهیا  نییتع  یخود برا  ییاز چرا  دی شما با
  شه ی هم  ،نی؛ بنابرادیرا با مخاطب هدف خود هماهنگ کن  مقاصدتاناست که    نی ا  نجایدر ا

 . دی خود استفاده کن داریخر   ی پرسونااست که از    یخوب دهیا

 و به  کرده  ن ییشما را تع  ی دئویو   ی محتوا و خط داستان  است که   مخاطب هدف شمااین  
 .  کندیمکمک   ،د یکن دیتول باید که ییویدینوع و  تشخیص

 ؟ دی کن ی م   جاد ی ا   یی و ی د ی و   ی چه نوع محتوا   -  3

است    نیا  بهتر است تولید کنید،  یی چه نوع محتوا  نکهیا  برای  یر یگ  م یتصم   یراه برا  نیبهتر
ارائه    یدانش  ا ی  نشی ب  د،ی را به اشتراک بگذار  یداستان  دیخواهیم  ایکه آ  دیفکر کن  نیکه به ا

 . بر روی محصوالت و خدمات خود تمرکز کنید ای دیده

 به اشتراک گذاشتن داستان – الف 

آن  ییویدیو   جاد ی ا  یبرا در  است  که  اشتراک    یداستان  قرار  به  و  د،یگذاربرا  افراد    از 
را تشک  و  که کسب   ییهاچهره آنان    دهند،یم   ل یکار شما  و  کرده  نمایش  استفاده  به  را 

  د، یبا کارمندان خود مصاحبه کن   د،یکن  فیلمبرداری   را    خود  یروز کار   کی  دیتوانیم .  بگذارید
 از   گرید  یکی ارائه دهند.    از شرکت شما  یا زانندهیانگ  فاتی که توص  دی بخواه  انی از مشتر  ای
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شماست که  داستان شرکت    ، تعریفعالی است  به اشتراک گذاشتن  یبرا   که  دئوهایو   انواع
 . باشد متانیتمالقات با   ای پشت صحنه  یدئوی و  کی شامل تواندیم

 ارائه اطالعات  – ب 

را انتخاب   ییویدی خود، مهم است که سبک و   ییویدیو   ی هنگام ارائه اطالعات در محتوا
در پرسش و   ی کهج یرا  یهایبه نگران  دیتوانیرا بدهد. م  سیکه به شما امکان تدر  دیکن

بپردازیدشوندیممطرح    هاپاسخ ترفندها  ای  ،  و  آموزش  ینکات  را   ا ی  د یده  جدیدی 
 شی مستند به نما  یوهایدیو و  یآموزش  یوهایدی و  ، یخود را در مطالعات مورد  ی هاافتهی

 . دیبگذار

 نحوه استفاده از محصوالت و خدمات   – ب 

ها،  خدمات شما باشد. از آموزش  ا یمحصول    یرو  دیتمرکز با  ،ارائه دادن هنگام    ت،یدر نها
و   یشی نما  نسخهٔ  و  کار  یوهای دیمحصول،  با  نحوه  به   دی استفاده کن  محصوالت  کردن  تا 

 ی عال  یروش  DIY  ی وهای د یو .  کندی محصول/خدمت شما چگونه کار م  دیمردم نشان ده
و سرگرم   یتعامل  یمحتوا  کهدرحالیکسب و کار شما هستند،    مزیت هاینشان دادن    یبرا

 . دهندمیمصرف کنندگان ارائه    بهکننده را  

  ت ی ف یبا ک   و یدیو   کی  د یامکان تول  ، ویدئویی  یمحتوا  نوع  تولید   یبرا  یر یگ  میهنگام تصم 
در خانه    دیکه بتوان  دیرا انتخاب کن   ی ز یچ   د،یدار   ی . اگر بودجه کمتر د یریدر نظر بگ  زیباال را ن
 ی اب یبخش بازار  کی  دی توانیم  د،یدار   یشتر ی. اگر بودجه ب دی کن  یلمبردار یف   ،دیتول  میبدون ت

 نفلوئنسرها یبا ا  ای  دیاستخدام کن  ییویدیگروه و   کی  د،یکن   جادیا  در شرکت خود  ییویدیو 
 ر یپذ انعطاف  ی کاف   اندازهبهباال    یهادهیا.  دیکن  یخود همکار   یمحتوا  جادیکمک به ا  یبرا

  .سازگار باشند  یا بودجههر نوع  با هستند تا
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 م یتصم  تا  کندیبه شما کمک م  دیکن  تولید  دیخواهیکه م  یی شما در مورد نوع محتوا  میتصم
را به دست   ممکن  جینتا   نیبهتر  تا   د یاشتراک بگذاربه    خود را   یدئوی و   باید   کجا   دیریبگ

 . آورید

 ؟ د یگذار ی م را کجا به اشتراک   دئوها ی و   -  4

محصول   نکهیدر مورد ا  یر یگ  میتصم  بر  د،یرا به اشتراک بگذار  وهایدیکه قرار است و   ییجا
  د ی مف  و   کوتاه  ، ویدیو   کی، اگر  مثال عنوانبهاست.    تاثیر گذارشما چگونه خواهد بود،    یینها

 ، و یدی باشد، اما اگر و   یانتخاب خوب تواندیم  Tik Tokدارد،    یجنبه سرگرم  شتری ب  و    است
 شما باشد.  نهیگز نیبهتر تواندیم YouTubeباشد،  ندهو آموز یطوالن

 و ی دیطول و لحن و   ،مناسب  نیآنال  ی دئویو پلت فرم    انتخاب  در مورد  یر یگ  میهنگام تصم 
 یهاپلتفرم  یمناسب برا   یهافرمتو    نهیبه  یو یدیچند طول و   نجای. در ا دیریرا در نظر بگ

 شده است.  ذکر ،محبوب ییویدی و   یمحتوا

 وب ی وت ی 

و  زمان  حداکثر    د ییتأ  یهاحساب  یبرا  وبیوتی  ی وهایدیمدت  برا   قهیدق  15نشده   ی و 
 هستند   ایدئال  یافق  یوهایدی و برای این پلتفرم،  ساعت است.    12شده تا    دییتأ  یهاکانال

 یمحتوا   دیتوانیم  نی، بنابرا متنوع باشند   توانندیم  وبیوتی  یوهایدی. لحن و (9به    16)
 . دیکن تولید یرسم ایسرگرم کننده 

 بوک  س ی ف 

پلتفرم  د.نطول بکش   قه ی دق  15تا    تواندیمبوک    سیف   یوها یدیو   ، ی افق  یوهایدیو   این 
بوک متفاوت است، اما معموالً   سی ف   یوهایدی. لحن و کندیم  یبانیپشت  را  یو مربع  یعمود
 است.  یمعمول ای یرسم

 نستاگرام ی ا
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ساعت   1تا    تواند یم  IGTV.  یو استور   IGTV:  کندیم  یبانیدو فرمت را پشت  نستاگرامیا
  IGTV  یبرا   یافق   یوها یدیطول بکشند. و   ه یثان  15  توانندیمفقط    یطول بکشد. استور 

( بهتر هستند. لحن 16به    9)   یاستور   یبرا  یعمود   یوهایدی و   کهدرحالیهستند،    ایدئال
 کننده هستند. سرگرم شتر ی ب هایاستور است و  تریررسمیغ IGTV یوها یدیو 

 لینکدین 

و    یعمود  ،ی افق  یوهای دیاست. و   قهیدق  30تا    هیثان  3از    نینکدیل  یوها یدیمدت زمان و 
 ای  یرسم  شتری ب  نینکدیل  یوهایدی . لحن و شوندیم  یبانیپشت  ، توسط این پلتفرمیمربع
 . هستند یا حرفه

 تیک تاک 

 برای این پلتفرم   یعمود  یوهایدیطول بکشند. و  قهیدق  1تا    توانندیم  Tik Tok  یوها یدیو 
و   نیبهتر اما    معموالً   Tik Tok  یوهاید ی هستند.  کننده هستند   گاهی  توانندیمسرگرم 

 باشند.  زیآموزنده ن

   تر ییتو 

و  زمان  ا  هیثان  20و    قهیدق  2تا    ترییتو  ی وها یدیمدت  در  از    توانیمپلتفرم    نی است. 
و   یعمود  ای  یافق  یدئوها یو  لحن  کرد.  و    نیب  ترییتو  یوهای دیاستفاده  کننده  سرگرم 
 .متغیر هستند  یتا رسم یررسمیغ

 سایت وب  

. دی انتخاب کن  ، خودتانخود را  یدئو یو تا مدت زمان    دهندیبه شما اجازه م  هاتی ساوب
را    شما  برند  تیهستند و شخص  تریرسماحتماالً    تیوب سا  کی  در صفحات  دئوهایو لحن  

 . دهندیمنشان 
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موارد،    بهباتوجه این  اهمه  کن  نیبه  و   دی فکر  کجا   ویدی که  موثر  تواندیم  در   تری به طور 
 تولید  ییوید ی و   تا  دهدیم  را  امکان  این  و کدام پلتفرم به شما  کندیم   دایمخاطبان خود پ

 همسو باشد.   شماکه با هدف  دیکن

اختصاص دهد،    ییوید یو   یابیرا به بازار  یادیدارد بودجه ز  میاگر کسب و کار شما تصم
از   ییهاباال نمونه  یهادهی . ادیپرداخت کن  زین  نهیخود هز  یدئویو   ع یتوز  یبرا  دیتوانیم

،  حال نیباااست که متعلق به شماست.    یاجتماع  یهاشما در کانال  یدئو ی و   یارسال محتوا
پلتفرم  ییویدی و   غیتبل   عنوانبهخود    یوهایدیو   شی مان  یبرا  دیتوانیم مختلف   یهادر 

به   چوندارد    یشتر یب  ت یمز  ییو یدیو   پولی  غیتبل.  دیکن   نه یهز  زی ن  یاجتماع  یهارسانه
   آنها شما را جستجو کنند. نکهیبدون ا ،کند یم  دایپ یمصرف کنندگان بالقوه دسترس

   ؟ د ی دانستی م   ا یآ 

 یی ویدی و   یمحتوا   دهندیمبه شما امکان    نی همچن  یاجتماع  یهاشبکه  ؟دیدانستیم  ایآ
   .هستند  نستاگرامو الیو ای بوک سیف  ویالآنها  نمونه از دو   .دیکن تولید زنده  صورتبهرا 

قرار    انب کی آن را در دسترس مخاط   و   دی کنی متولید  را    ییو ی د ی و   یمحتوا   ی چه زمان   -  5
 ؟ د ی دهی م

است که   نیانکته بسیار مهم  ثبات است.    ،ییویدیو   یمحتوا   یابیدر بازار  تی موفق   دیکل
 نیا  موقع بهاجرای    ایآ   نکهی و ا  دیپست بگذار   ، قصد داریدکباریوقت    هرچند   دیری بگ  میتصم

 .ریخ ایاست  ریکسب و کار شما امکان پذ یبرا ،یبرنامه زمان 

 ی ها تی فعالشما کمک کند تا    میبه ت  تواندیم   ویدیویی  ی محتوا  تولید  میتقو  ک ی  جادیا
. از  به موقع تهیه نماید  را  ییویدی و   یابیبازار  نیکمپ  یهادهیاو    سازماندهی کرده  را  خود

  ی برا وکارتانکسبیی محتوا میتقودر  ییوید ی و  یهادهی ا  جادی ا یبرا ،باال  شدهٔ ذکر  مراحل
 . دی استفاده کن  و باثبات به طور مداوم ویدی و  دیتول یو زمان بند دیتول

 یی و ی د ی و   ی محتوا  یاب ی بازار  ی استراتژ   ت یموفق  ارزیابی 
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)   ی دیکل  یها شاخص کند   تواندیم(  KPIعملکرد  کمک  شما   یاستراتژ   تی موفق  تا  به 
 . دی کن یر ی خود را اندازه گ  ییوید ی و  تالیج ی د یابیبازار

 به آنها توجه کرد:   د یکه با   ی مهم   معیارهای 

 :  دها ی بازد 

 ی ها هیثان)تعداد    اندکردهتماشا    یمشخص   زمان  یشما را برا  یدئویوکه    یتعداد کل افراد 
 .(رد یگیمدر اختیار شما قرار در آن قرار دارد  ویدی که و  یشده توسط پلتفرم نییتع

Impressions  : 

 . شودیداده م  شیشما در صفحه نما یمحتوا ای یکه آگه یبه تعداد دفعات

 :  ( View-through rate)   د ینرخ بازد 

بازد  انتها  یدهایتعداد  مخاطبان  شده   تا  تعداد    یدئو یو   برای   توسط  به  نسبت  شما 
 . هی اول یها شینما

 :  ( Watch time)  زمان تماشا 

 .اندکرده شما صرف  یدئوی و  یتماشا   یبرا  نندگانیکه ب یکل مدت زمان

 :  ها ک یکل 

 .اندکرده کیشما کل یدئوی و  یکه کاربران رو یتعداد دفعات

 :  ( Brand liftی ) از نام تجار   انیدرک مشتر افزایش 

کننده که معموالً با استفاده از    مصرف  یشما بر ادراکات و رفتارها  یدئو یو   ریتأث یر یگ اندازه
 . شودیمحاسبه م   ینظرسنج 
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 نیی تع  تا  به شما کمک کند  تواندیم   (KPI)  عملکرد   یدی کل  یهاشاخص  لیو تحل  هیتجز
خود   یمحتوا  تولید  میبه تقو  یا  و   کرده  دیتول  د یرا با  ییویدیو   یکه چه نوع محتوا  دیکن

 . بیفزایید 

 نکته: 

در    یدئو یو اگر   را  م   یاجتماع   یها کانالخود  تجز  ینگاه  د،یکنیپست  تحل  هیبه   لی و 
 ی محتوا  یاب یبازار  یاستراتژ   تیسنجش موفق   یبرا  یراه عال  کی  تان یاجتماع  یهارسانه

 شما است. 

 یی و ی د ی و   ی محتوا  یاب ی آمار بازار 

قرار گیرند که در    ییدر صدر فهرست کارها  دیبا   پسنیازا  ویدی که و   کنند یثابت م  ریاعداد ز
افزادی اگنجاندهخود    یابیبازار  ی استراتژ   برنامه افراد    ش ی.  بازار  یا حرفهتعداد  از   یاب یکه 
 ل یو دال   ابدیادامه    شودیم   ینی ب  شی است که پ  یروند  ،کنندیماستفاده    ییویدی و   ی محتوا

 جاد یکسب و کار شما ا  ی برا  یتوجهقابلبازده    تواند یم  ییویدیو   یاب یدارد. بازار  نیز  یخوب
 کند. 

  ش ی درصد افزا  41،  کنندیماستفاده    ییدئویو   یابیکه از بازار  ییوکارهاکسبتعداد   ▪
 داشته است. 

  ریتحت تأث  چنان   را  تال ی ج ید  ابان یبازار  این روش،  از  ی استفادهدرصد   74  یر یهمه گ ▪
اقدام    ییویدیو   ی ابیاستفاده از بازار  یبرا   دارد  یشتر یاحتمال ب  کهقرار داده است  

 .کنند 
  در داخل  ییویدیو  یابیبازار  انجام مراحل   که  کنندیاحساس م   ،ابان یدرصد از بازار 51 ▪

 .تر استآسان سازمان خودشان،
بازار  87 ▪ از  بازار  کنندیماحساس    ابان یدرصد  بازگشت    ،ییوید یو   یمحتوا  یابیکه 

 . کندیم را فراهم   ی( خوبROI) هیسرما
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 اندشدهمتقاعد    ،برند  کی  ی دئوی و   یکه پس از تماشا  ندیگویماز مردم  درصد    84 ▪
 کنند.  یدار یرا خر آن  خدمات ای تمحصوال   ی ازکیکه 

بازار  69 ▪ از  بازار  ابان یدرصد  از  حاضر  حال  در  ،  کنند ینماستفاده    ییدئویو   یابیکه 
 کار را انجام دهند.  نیا ندهیسال آ  کیکه انتظار دارند تا  ندیگویم

از    93 ▪ طر  وکارهاکسبدرصد  در    ییو یدیو   قیاز  منتشر    ی اجتماع  یها شبکهکه 
 .اندآوردهبه دست   یدیجد انی، مشتراندکرده

ب  ایزنده  یوها یدیو  ▪ طول    کی از    شیکه  ب  ،کشند میساعت    ی برا   یشتر یشانس 
 Wyzowl  ،Social)منابع:    (.درصد   0.86  -  درصد  0.19نرخ تعامل دارند )  ش یافزا

Insider ) 

 نتیجه گیری

کسب و کار شما کمک کند. افزودن   تیتا بماند و به موفق   نجاستیا  ییویدی و   ی محتوا
بماند   یباق  ی تا رقابت  دهدیمبه کسب و کار شما اجازه    تانیاستراتژ به    ییدئوی و   یابیبازار

 شود.  مندبهرههوشمند   ی ابیبازار یها کیتاکت  یا یو از مزا

  ی کجا و چه زمان  ،یز یچه چ   ،یچه کس  بدانید برایو    دیساز یم  ویدی که چرا و   د ی بفهم  اگر
.  د یاستفاده کن  یابیبازار  موثر  ابزار  ک ی  عنوانبه  ویدیاز و   دی توانیم  ،دیده یماین کار را انجام  

 کنید. اقدامفقط  .دی محتوا را شروع کن شی رایو و  دیاست که تول دهیاکنون زمان آن رس

 منبع: 

g2.com   

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 الدین مشایی   غیاث
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