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  استراتژی محتوا

  مراحل مختلف تدوین استراتژی محتوا

  شرح   مراحل مختلف   ردیف

ها و بررسی وضعیت شوک  پژوهش کلیدواژه  محتواییزمینه و پژوهش  پیش  ۱

  وکار مدنظر محتوایی در کسب

شناسی و ترسیم پرسونای  مخاطب  ۲

  مخاطب

وکار و  بررسی مخاطبان بالقوه و بالفعل کسب

  ها نحوۀ دسترسی و میزان دسترسی به آن

و  Customer Life Time Valueمحاسبۀ   وکار از منظر مخاطب  تحلیل کسب  ۳
Customer Acquisition Cost 

چگونگی جذب مخاطب از طریق محتوا با   ارائه و بحث راهکارهای محتوایی  ۴

  گذاری رشد مورد نیاز  توجه به هدف

انواع محتوای مورد نیاز و   ۵

  های توزیع کانال

های  شرح تولید و توزیع محتوا در کانال

  وکار خاص مختلف برای آن کسب

معرفی بهترین ابزارهای مورد نیاز برای سنجش   ابزارهای کنترلی  ۶

های مختلف  میزان موفقیت محتوا در کانال

  شده توزیع

  

  استراتژی بازاریابی محتوایی 

  شرح   مراحل مختلف  ردیف

ها و  ترسیم نقاط ضعف، قوت، فرصت  محتوا SWOTارزیابی   ۱

  تهدیدهای مختلف محتوا

و طراحی نقشۀ  SWOTتحلیل آنالیز   ۲

  عملیات

یابی به  ، استراتژی دستS.M.A.R.Tگذاری  هدف

  )KPIهای سنجش موفقیت ( هدف و شاخص

ارزیابی نبودهای محتوایی   ۳

)Content Gap Analysis(  

شامل تحلیل رقبا و وضعیت درگیری با محتوا 

  ها در آن

ترسیم تقویم محتوا و آموزش نحوۀ تعامل با   تقویم محتوا  ۴
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  مخاطب در سایت

ها، نظرات و بازخوردها  آموزش مدیریت کامنت  های درگیری با مخاطب  سیاست   ۵

  های مختلف و نحوۀ فرآوری منابع  در کانال

ن   ۶ بندی  بندی اصلی محتوای سایت و طبقه خوشه Topic Cluster SEOتع

  تولید محتوا در هر خوشه

نحوۀ ورود و حرکت مشتری درون سایت و   ترسیم نقشۀ سفر مشتری  ۷

  بازاریابی قیف 

  نقشۀ راه   ترسیم نقشۀ فرآیند مورد نظر   ۸

ترسیم نقشۀ توسعۀ ساختاری   ۹

محتوا (حالت اختیاری و جانبی 

  دارد)

ترسیم و توضیح فرآیند توسعۀ ساختاری 

  محتوا (به تشخیص استراتژیست محتوا)

  بندی وایرالیسم به صورت شماتیک  انواع محتوا به تقسیم
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  نقشۀ توسعه ساختاری محتوا به صورت شماتیک
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  مراحل مختلف پژوهش محتوایی به صورت شماتیک
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  های محتوایی به صورت شماتیک  انواع فرمت

 


