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۱

ﭼﮑﯿده
در اﯾن ﻣقﺎﻟه ،به ﻧقد و بررﺳﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺎﯾﭙﯿﻨﮓ  ۲۴از ﻣﻨظر اﺳتراتژی ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ،اﺳتراتژی
ﻣحتوا و تحﻠﯿﻞ فﻨﯽ ﻣحتوا ﭘرداخته ﻣﯽ شود.

در بﺨش اﺳتراتژی از ﻣدل  SOSTACبرای تحﻠﯿﻞ اﺳتراتژی و از ﻣدل Customer Journey
 Modelبرای تحﻠﯿﻞ اﺳتراتژی ﻣحتوا اﺳتفﺎده ﻣﯽ شود.
تحﻠﯿﻞ فﻨﯽ ﻣحتوا شﺎﻣﻞ بررﺳﯽ ﻣوردی صفحﺎت ﺳﺎﯾﺖ ،بررﺳﯽ اصول ﮐﭙﯽ راﯾتﯿﻨﮓ در ﻧگﺎرش
ﻣحتوا ،هم خواﻧﯽ ﻣحتوا بﺎ اﺳتراتژی ﻣحتوای ﻣوجود ،ﮐﯿفﯿﺖ ﻣحتواهﺎی بصری ،ﮐﯿفﯿﺖ ﻧگﺎرشﯽ

و اﺳتفﺎده از ﻋﻼﯾم صحﯿح ﻧوﯾﺴﯽ در فﺎرﺳﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑروﮐﭙﯽ هﺎ و بحث  UX Writingاﺳﺖ.

بدﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻠﯿه ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾن ﻣقﺎﻟه ،در هﻤۀ بﺨش هﺎی آن صرفﺎ آﻣوخته هﺎ ،داﻧﺴته هﺎ ،تجربﯿﺎت
و ﻧظرات شﺨصﯽ ﻧوﯾﺴﻨده اش ﻣﯽ بﺎشد و ﻣﻤﮑن اﺳﺖ در تﻤﺎﻣﯽ بﺨش هﺎ حﺎوی ﮐژتﺎبﯽ ،ﮐج فﻬﻤﯽ
و اشتبﺎه بﺎشد.

ﻧوﯾﺴﻨده ضﻤن ﭘذﯾرش ﻣﺴئوﻟﯿﺖ ﻣدﻧﯽ و حقوقﯽ اﯾن ﻣقﺎﻟه ،ﻧقد آن را حق خواﻧﻨدگﺎن داﻧﺴته و
ﻣﻨتظر درﯾﺎفﺖ ﻧقدهﺎ ،ﻧظرات ﮐﺎرشﻨﺎﺳﯽ و تﺨصصﯽ ﻋزﯾزان ﻣﯽ بﺎشد.
اﯾن ﻣقﺎﻟه برای ﻧﺨﺴتﯿن بﺎر در ﭘﺎﯾگﺎه »بﺎشگﺎه ﻣحتوا« ﻧﻤﺎﯾه ﻣﯽ شود و ﮐﻠﯿۀ حقوق آن ﻣتعﻠق به
اﯾن وبگﺎه ﻣﯽ بﺎشد .اﯾن ﻣقﺎﻟه تحﺖ ﻟﯿﺴﺎﻧس ﮐرﯾتﯿو ﮐﺎﻣﻨز و بﺎ ﻣجوز  CC-BY-NC-SAﻣﻨتشر
ﻣﯽ شود.
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۲

اﺳتراتژی ﮐﺴﺐ وﮐﺎر
مدل SOSTAC

شکل  - ۱شماتیک مدل  - SOSTACبرگرفته از Smart Insights

 – Situation Analysisتحلیل موقعیت و وضعیت استراتژیک کسب وکار


تحلیل عمومی وضعیت کسب وکار

ﭘﺎﯾﭙﯿﻨﮓ  ۲۴جزو ﮐﺴﺐ وﮐﺎرهﺎی خدﻣﺎت خرد ) (Small Serviceهﺎﺳﺖ ﮐه به ارائه خدﻣﺎت

تﺨصصﯽ تأﺳﯿﺴﺎت ﺳﺎختﻤﺎن ﭘرداخته اﺳﺖ .اﯾن ﮐﺴﺐ وﮐﺎر به صورت تﺨصصﯽ روی ﯾﮏ حوزۀ
خﺎص از تأﺳﯿﺴﺎت و بر ﻣبﻨﺎی »ﻟوﻟه ﮐشﯽ« ﻣتﻤرﮐز شده اﺳﺖ.
اگرﭼه ظﺎهرا اﯾن ﮐﺴﺐ وﮐﺎر از ﻣدل ﭘﻠتفرم هﺎ ﭘﯿروی ﻣﯽ ﮐﻨد ،اﻣﺎ ﻋﻤﯿقﺎ در ﻧقش ﯾﮏ Pipeline
اﺳﺖ(+) .
ارائه خدﻣﺎت در اﯾن ﭘﺎﯾپ ﻻﯾن ﻣﻨوط به تأ د شدن فرم هﻤﮑﺎری تﮑﻨﺴﯿن از ﺳوی ﺳﺎﯾﺖ و
قراردادن ﺳوابقش روی ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﺳﺎﺳﺎ و ذاتﺎ اﯾن ﮐﺴﺐ وﮐﺎر به دﻟﯿﻞ ﻣحدودﯾﺖ هﺎی

خﺎصﯽ ﮐه ﻣﻤﮑن اﺳﺖ از ﺳوی اتحﺎدﯾه هﺎی صﻨفﯽ ﮐﺴﺐ وﮐﺎرهﺎی تأﺳﯿﺴﺎتﯽ بر حضور و اﺳتفﺎده

از ﺳروﯾﺴﮑﺎران وجود داشته بﺎشد ،به صورت ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽ تواﻧد به ﺳﻤﺖ ﭘﻠتفرم حرﮐﺖ ﮐﻨد و تﺎ حد
زﯾﺎدی ﻧﯿﺎزﻣﻨد بﺴتن ﯾﮏ ﺳوی ﭘﻠتفرم و تبدﯾﻞ آن به  Pipelineاﺳﺖ.
در واقع به ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﭘﺎﯾﭙﻨﯿﮓ  ۲۴ﯾﮏ ﻣرﮐز خدﻣﺎت تأﺳﯿﺴﺎتﯽ اﺳﺖ ﮐه به صورت آﻧﻼﯾن و بﺎ
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۳

جﺎﯾگزﯾن ﮐردن اﻣﮑﺎن ﻣشﺎهدۀ Testimonialهﺎی ﻣشترﯾﺎن و حرﮐﺖ به ﺳوی اﺳتفﺎده از ﮐﻠﯿﮏ به
جﺎی تﻠفن فعﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨد.
از ﺳوی دﯾگر ﻣدل ارزش آفرﯾﻨﯽ اﯾن وب ﺳﺎﯾﺖ بر ﻣبﻨﺎی ارائه ﻣحتوای آﻣوزشﯽ و راﯾگﺎن به ﻋﻨوان
اوﻟﯿن بﺨش از  Funnel RACEاﺳﺖ ﮐه در اداﻣه و در بﺨش اﺳتراتژی ﻣحتوا به آن ﻣﯽ ﭘردازﯾم.
ﻣﯿزان و درصد درﯾﺎفﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿون ﺳﺎﯾﺖ از ﻣحﻞ تعﻤﯿرات ﻣشﺨص ﻧشده اﺳﺖ .به اﯾن ترتﯿﺐ

هم ﭼﻨﺎن ﻣوضوع »گردش ﻣﺎﻟﯽ« اﯾن ﮐﺴﺐ وﮐﺎر قﺎبﻞ بررﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ.


 5sاهداف کسب وکاری

شکل  -۲مدل  5sاهداف کسب وکاری

ﻣﯿزان دﺳترﺳﯽ به هدف
روی ﺳﺎﯾﺖ صورت ﻧﻤﯽ ﭘذﯾرد) .ﻣحﻠﯽ برای ورود به ﭘرداخﺖ آﻧﻼﯾن وجود

Sell

ﻧدارﯾم(.

اﺳتراتژی گﺴترش برﻧدﯾﻨﮓ دﯾجﯿتﺎل ظﺎهرا و صرفﺎ بر ﻣبﻨﺎی Testimonial

Sizzle

و بﺎزارﯾﺎبﯽ دهﺎن به دهﺎن گذاشته شده اﺳﺖ ﮐه تﺎبعﯽ از خدﻣﺎت آفﻼﯾن و

ﻣعرفﯽ ﻣشترﯾﺎن به هﻤدﯾگر اﺳﺖ – ضﻤﺎﻧﺖ اجرای خدﻣﺎت

اﺳتفﺎده از ﻣحتوای راﯾگﺎن آﻣوزشﯽ و هم ﭼﻨﯿن گزارش وقﺎﯾع و گزارش هﺎی

Speak

ﮐﺎر ﺳروﯾس ﮐﺎران
ارزش افزودۀ اﯾن ﮐﺴﺐ وﮐﺎر آﻣوزش ﻣواردی اﺳﺖ ﮐه هر ﭼﻨد ﭘﯿش ﭘﺎ
قدرت گرفته از Content Analysis

Serve
۴

افتﺎده اﻧد ،اﻣﺎ ﻣعﻤوﻻ بﯽ توجﻬﯽ به آن هﺎ در هﻨگﺎم ارائه خدﻣﺎت تأﺳﯿﺴﺎتﯽ
فﺎجعه ﻣﯽ آفرﯾﻨد.

ﻣوارد دﯾگری ﻧظﯿر آﻣوزش آﻧﻼﯾن و تصوﯾری ﻧصﺐ تواﻟﺖ فرﻧگﯽ به صورت
تشرﯾحﯽ ﻣﯽ تواﻧد به ﻋﻨوان ارزش افزودۀ ﻣحتواﯾﯽ تﻠقﯽ شود.
آﻣوزش ﻣحتواﯾﯽ راﯾگﺎن اﯾن ﺳﺎﯾﺖ بﺎﻋث ﻣﯽ شود افراد ﻣتحﻤﻞ هزﯾﻨه هﺎی

Save

غﯿرضروری و هزﯾﻨه هﺎی »دوبﺎره ﮐﺎری« ﻧﺎشﯽ از ﮐم توجﻬﯽ به رﯾزه
ﮐﺎری هﺎی تأﺳﯿﺴﺎتﯽ ﻧشوﻧد.


SWOT Analysis

Weaknesses

Opportunities

SWOT
Threats

Strenghts
شکل  -۳شماتیک مدل SWOT
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۵

S

W


فضﺎی خﺎﻟﯽ برای ورود به بﺎزار



جﺎﻣعۀ هدف غﯿرﻣحتواﯾﯽ





اﺳتفﺎده از ﻣدل  Testimonialبرای
افزاﯾش اﻋتﻤﺎد ﮐﺎربران

ارزش ﻃول ﻋﻤر ﻣشتری ﭘﺎ ن )ﮐﻤتر از



فضﺎی خﺎﻟﯽ برای ورود به بﺎزار

(۱



تجﻤﯿع خدﻣﺎت در ﺳﺎﯾﺖ هﺎی خدﻣﺎتﯽ

بزرگ تر ﻧظﯿر آﭼﺎره ،خدﻣﺖ از ﻣﺎ و
اﺳتﺎدﮐﺎر


ﮐوﭼﮏ بودن ﺳﺎﯾز بﯿزﻧس و ﻧوع
خدﻣﺎت فﻨﯽ هﻤراه آن )ﻟوﻟه ﮐشﯽ به
صورت اختصﺎصﯽ(



اﻣﮑﺎن بﺎزارﯾﺎبﯽ دهﺎن به دهﺎن و
ﭘﺎ ن بودن هزﯾﻨه هﺎی تبﻠﯿغﺎت

O

T


فضﺎی خﺎﻟﯽ برای ورود به بﺎزار



فضﺎی خﺎﻟﯽ برای ورود به بﺎزار



رقبﺎی بزرگ تر و قدرتﻤﻨدتر



ﺳرﻣﺎﯾه گذاری بﯿش از حد توان ﻣصرف

ﻋﻤوﻣﯽ به ﻋﻨوان بﺎزار تﺨصصﯽ خدﻣﺎت

اﺳتﺎرتﺎپ

ﻟوﻟه ﮐشﯽ و تأﺳﯿﺴﺎت



ﻋدم وجود ﺳﯿﺴتﻤﯽ ﭘﯿشرفته تر از
 Testimonialبرای جﻠﺐ رضﺎﯾﺖ و

اﻋتﻤﺎد ﻣشتری







وجود بﺎزاری در دل تجﻤﯿع خدﻣﺎت

ﻋدم ﻧﯿﺎز به وجود و راه اﻧدازی ﺳﯿﺴتﻤﯽ
ﻣفصﻞ برای ﮐﺎر در بﺨش تأﺳﯿﺴﺎت )بﺎ
 Pipelineﻣﯽ توان ﭘﯿش رفﺖ(

تحلیل رقبا و شرایط رقابت

اﻟف( آﻧﺎﻟﯿز SWOT
ب( آﻧﺎﻟﯿز ﭘﻨج رقﺎبتﯽ ﭘورتر
پ( آﻧﺎﻟﯿز PESTEL

قدرت گرفته از Content Analysis

۶

New
Entrants

Industry
competitors
and extent
& of rivalty
Advantage

Buyers

Suppliers

Substitues

شکل  - ۴شماتیک پنج نیروی رقابتی پورتر

وضعﯿﺖ رقﺎبتﯽ بﯿن

رقبﺎی فعﻠﯽ

خﻄر ورود رقبﺎی
بﺎﻟقوه

قدرت ﭼﺎﻧه زﻧﯽ

ﻋرضه ﮐﻨﻨدگﺎن

قدرت ﭼﺎﻧه زﻧﯽ

خرﯾداران

تﻬدﯾد ورود ﻣحصوﻻت

جﺎﯾگزﯾن ﯾﺎ رقبﺎی جدﯾد

آنالیز پنج رقابتی پورتر
وضعﯿﺖ رقﺎبتﯽ بﯿن رقبﺎی فعﻠﯽ )ﻧﺎﻣشﺨص(


در حﺎل حﺎضر در بﺎزار خدﻣﺎت خﺎﻧگﯽ ،ﺳقفﯽ برای ورود وجود ﻧدارد .حضور بﺎزﯾگران
ﻣتعدد و گﺴتردگﯽ بﯿش از حد و تﻨوع خدﻣﺎت بﺎﻋث ﻣﯽ شود رقبﺎی جدﯾد بتواﻧﻨد به
آﺳﺎﻧﯽ و صرفﺎ بﺎ دﯾدن گوشه ای ﻧﺎدﯾده از بﺎزار وارد آن شوﻧد.

خﻄر ورود رقبﺎی بﺎﻟقوه )زﯾﺎد(


بﺎ توجه به گﺴتردگﯽ بﺎﻻی حوزۀ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر هﻤﯿشه اﯾن اﻣﮑﺎن وجود دارد.

قدرت ﭼﺎﻧه زﻧﯽ ﻋرضه ﮐﻨﻨدگﺎن )بﺎﻻ(


ارزش آفرﯾﻨﯽ در اﯾن حوزه بﺴﯿﺎر  Uniqueو ﻣﻨحصر به فرد بوده و صرفﺎ وابﺴته به ﮐﯿفﯿﺖ
خدﻣﺎت ﻧﯿﺴﺖ .بﻠﮑه بﺎﯾد ﻣواردی ﻧظﯿر ﺳرﻋﺖ خدﻣﺎت به بﺎزار و قﺎبﻠﯿﺖ ارائه خدﻣﺎت
»ﺳبز« را هم ﻟحﺎظ ﮐرد .از آﻧجﺎﯾﯽ ﮐه ﮐﺴﺐ وﮐﺎرهﺎی رقﯿﺐ به ﺳرﻋﺖ ﻣﯽ تواﻧﻨد
قﺎبﻠﯿﺖ هﺎی ﻣﺎ را ﮐﭙﯽ ﮐﻨﻨد ،تﻤﺎﯾز در اﯾجﺎد خدﻣﺎتﯽ اﺳﺖ ﮐه اثر برﻧد را در ذهن ﻣﺨﺎﻃﺐ

ﻣﺎﻧدگﺎر ﮐﻨﻨد.

قدرت ﭼﺎﻧه زﻧﯽ خرﯾداران )بﺎﻻ(

قدرت گرفته از Content Analysis

۷



افراد به ﺳﺎدگﯽ ﻣﯽ تواﻧﻨد بﺎ تجﻤﯿع ﻧﺎرضﺎﯾتﯽ هﺎ از ﺳﺎﯾر اپ هﺎ و ﺳروﯾس هﺎی خدﻣﺎتﯽ

اﺳتفﺎده ﮐﻨﻨد.

شکل  - ۵اکوسیستم کسب وکارهای خدمات آنﻼین ا ی ران )داده ها از ( E -Commerce Monitor

قدرت گرفته از Content Analysis

۸

تﻬدﯾد ورود رقبﺎ ﯾﺎ ﻣحصوﻻت جدﯾد و جﺎﯾگزﯾن )ﻣتوﺳط تﺎ بﺎﻻ(


گﺴتردگﯽ بﯿش از حد خدﻣﺎت ﻣﻨزل هم به ﻋﻨوان ﻋﺎﻣﻞ تﻬدﯾد ورود رقبﺎی جدﯾد و هم به

ﻋﻨوان ﻣﻬم ترﯾن ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿشگﯿری از ورود اﯾن رقبﺎ ﻣﻄرح ﻣﯽ شود.

آنالیز PESTEL

Political
Economic

Legal

Social

Environmental

Technological

شکل  - ۶شماتیک آنالیز PESTEL

Political
بﺎ

توجه

Economic
به

تأثﯿر ﮐﺎهش قدرت رفتﺎرهﺎی

تحرﯾم هﺎ و ﻧر خ ارز اقتصﺎدی

بر

تأﻣﯿن

Social
ﻧﺎدرﺳﺖ

Technological
تﮑﻨوﻟوژی هﺎی

Environmental
ﻧگراﻧﯽ هﺎی

تأثﯿر ﻣﯽ گذارد.

خدﻣﺎت

وضعﯿﺖ

ﮐﺎﻣﻞ شﺎﻣﻞ ﻣوارد

ﻧدارﻧد .ﻣﻨﺎقشه

بﺎ

ﻋﻨوان ﻋﺎﻣﻞ تﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨد ﻣواردی ﮐه از ﺳوی اتحﺎدﯾه هﺎی

حذف بﺨشﯽ زده شدن

و ﻣﯽ تواﻧﻨد به وزارت بﻬداشﺖ رﺳﻤﺎ آفﻼﯾن

برﻧدﺳﺎزی

و آﻻﯾﻨده هﺴتﻨد ،به تأﻣﯿن

بﺎزﯾگران برﻧد ﻣﻄرح رشد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨد.

ﻣﯽ شود.

ﻣحﯿط ﭼﺎﻟش هﺎی

صورت

ﻣﯽ تواﻧد به ﺳروﯾس دهﯽ را وجود

غﯿرضروری و ﭘس
از

Legal

جدﯾدتر خدﻣﺎت زﯾﺴتﯽ فعﻼ در اﯾران حقوقﯽ

قﻄعﺎت بﺎﻋث ﮐﺎهش ﺳروﯾﺴﮑﺎران خﺎﻧگﯽ و ﻧحوۀ به
ﺳفﺎرش

ﻋﻨصر

شود.

ﻟزوم

حذف

اتوﻣﺎﺳﯿون

ﻧﻤﯽ شود(.

ﯾﮑﭙﺎرﭼه ﺳﺎزی و )شﺎﻣﻞ
ﺳﯿﺴتم

قدرت گرفته از Content Analysis

تدرﯾج

از

–

و

صﻨعﺖ ورود
ﻣﯽ شوﻧد .قﻄعﺎت

خدﻣﺎت خدﻣﺎت

ﯾﺎ

خﺎص
۹

 -Objectivesاهداف کسب وکار

اهداف اصﻠﯽ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر در حوزۀ خدﻣﺎت آﻧﻼﯾن )(S.M.A.R.T
Time-Related


Relevant

Actionable

Measurable

اﯾجﺎد درگﯿری روی ﻣحتوای ﺳﺎﯾﺖ و ورود ﮐﺎربر به ﭼرخۀ بﺎزارﯾﺎبﯽ درون گرا



اﯾجﺎد وفﺎداری در ﻣشترﯾﺎن ﭘﯿشﯿن ﮐه قبﻼ از خدﻣﺎت ﺳﺎﯾﺖ اﺳتفﺎده ﮐرده اﻧد.



ﻣعرفﯽ خدﻣﺎت ﺳﺎﯾﺖ به ﺳﺎﯾرﯾن




Specific

اﯾجﺎد اثر شبﮑه ای در ورود ﮐﺎربران جدﯾد هﻤزﻣﺎن بﺎ ﺳروﯾﺴﮑﺎران جدﯾدتر
تبدﯾﻞ شدن به ﻣرجع خدﻣﺎت ﻟوﻟه ﮐشﯽ در اﯾران

 – Strategyاستراتژی کسب وکار


 :Acquisitionبرای جذب ﻣﺨﺎﻃبﺎن روی ﺳﺎﯾﺖ اﺳتراتژی اصﻠﯽ » محتوا« و بﮏ ﻟﯿﻨﮏ از
وبﻼگ هﺎی ﻣحتواﯾﯽ بوده اﺳﺖ.

شکل  - ۷آنالیز  Acquisitionسایت پایپینگ ۲۴

قدرت گرفته از Content Analysis

۱۰



 :Retentionاز ﻃرﯾق ارائه  Testimonialﻣشترﯾﺎن قبﻠﯽ و خدﻣﺎت آﻣوزشﯽ )ﻣحتواﯾﯽ(
بوده اﺳﺖ) .روی ﺳﺎﯾﺖ هﯿچ ابزاری برای جﻤع آوری اﯾﻤﯿﻞ از ﻣشترﯾﺎن و اجرای اﯾﻤﯿﻞ

ﻣﺎرﮐتﯿﻨﮓ و  Retentionﭘﯿش بﯿﻨﯽ ﻧشده اﺳﺖ(.



ﻣعرفﯽ خدﻣﺎت به ﺳﺎﯾرﯾن  :از ﻃرﯾق ارائه  Testimonialو فرم رضﺎﯾﺖ ﻣشترﯾﺎن ،بﺎ جﻠﺐ

اﻋتﻤﺎد ﻣشترﯾﺎن به دﯾگران قﺎبﻞ ﻣعرفﯽ اﺳﺖ .اﺳتراتژی اﺳتفﺎده از  Testimonialاگرﭼه از
روش هﺎی ﻣرﺳوم اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽ توان به ﻋﻨوان تﻨﻬﺎ ابزار اﺳتراتژی از آن بﻬره جﺴﺖ و بﺎﯾد
به راه ﮐﺎرهﺎی خﻼقﺎﻧه تر هم فﮑر ﮐرد .ﭼه در بﺨش تحﻠﯿﻞ رقبﺎ اﺳتدﻻل ﮐردﯾم ﮐه اﯾن زﻣﯿن

بﺎزی ﻣﯽ تواﻧد بﺎزﯾگران بﯽ شﻤﺎری داشته بﺎشد.



اﯾجﺎد اثر شبﮑه ای برای رشد هﻤزﻣﺎن خدﻣﺎت دهﻨده و خدﻣﺎت گﯿرﻧده  :برای اﯾن ﻣﻨظور
هﯿچ گوﻧه اﺳتراتژی و تﺎﮐتﯿﮑﯽ در ﺳﺎﯾﺖ ﻣشﺎهده ﻧﻤﯽ شود .ﻣﯽ توان برای اﯾن بﺨش از

 Referral marketingبﻬره برد .به اﯾن ترتﯿﺐ ﮐه بﺎ هر ﻣعرفﯽ ﺳروﯾﺴﮑﺎر ﯾﺎ شﺨص جدﯾد
)خدﻣﺎت گﯿرﻧده بﺎ ﮐد ﻣﺨصوص( ﻣﯿزاﻧﯽ از تﺨفﯿف درﻧظر گرفته ﻣﯽ شود) .به ﻋﻨوان
تﺎﮐتﯿﮏ و در زﻣﺎﻧﯽ خﺎص و ﻧه هﻤﯿشه(



تبدﯾﻞ شدن به ﻣرجع خدﻣﺎت ﻟوﻟه ﮐشﯽ و تأﺳﯿﺴﺎت اﯾران :اﯾن هدف بﺎ ﻣحتوای ﮐتﺎبﺨﺎﻧۀ
تأﺳﯿﺴﺎت دﻧبﺎل ﻣﯽ شود ﮐه صرفﺎ بﺎ ﻣحتواﯾﯽ در حدود  ۲۰ﻣقﺎﻟه ﻧﻤﯽ توان ﻧﺎم »ﮐتﺎبﺨﺎﻧه«

روی آن ﻧﻬﺎد و ﻻزم اﺳﺖ ﻣحتوای اﯾن بﺨش جدی تر و ﻋﻤﯿق تر ﮐﺎر شود.
 – Tacticsتاکتیک های کسب وکار


تأﺳﯿس و راه اﻧدازی وبﻼگ ﻣحتواﯾﯽ )ﻣحتوای تصوﯾری – ﻣتﻨﯽ – وﯾدئوﯾﯽ(



ﮐﺎر روی ﺳئوی ﺳﺎﯾﺖ برای درﯾﺎفﺖ بﯿشترﯾن ورودی از ﺳرچ گوگﻞ



ارائه ﻣحتوای راﯾگﺎن در وبﻼگ به صورت وﯾدئو و ﻣتن و ﮐتﺎبﺨﺎﻧۀ تأﺳﯿﺴﺎت )بﺎر ﻣعﻨﺎﯾﯽ
ﮐﻠﻤﺎت(

قدرت گرفته از Content Analysis

۱۱

شکل  - ۸شاخص های سایت در Similarweb

شکل  -۹کلمه های کلیدی اصلی برای ورود به سایت

قدرت گرفته از Content Analysis

۱۲

 -Actionعملیات اجرایی
بررﺳﯽ تﺎﮐتﯿﮏ هﺎی اجرا شده روی ﺳﺎﯾﺖ Piping24.ir
اﻟف( ﺳﺎﯾﺖ )ﭘس از بررﺳﯽ اﺳتراتژی ﻣحتوا وبﻼگ از ﻣﻨظر ﮐﭙﯽ راﯾتﯿﻨﮓ ،ﻣحتوا و ﻣﯿﮑروﮐﭙﯽ هﺎ
ﻣورد بررﺳﯽ قرار خواهد گرفﺖ(.
ب( ﺳئوی ﺳﺎﯾﺖ


ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿدی

شکل  - ۱۰کلمات کلیدی سایت پایپینگ ) (SEMrush

قدرت گرفته از Content Analysis

۱۳

120

100

80

ﻟوﻟه ﮐشﯽ

60

تأﺳﯿﺴﺎت
ﭘﮑﯿج

40

20

0

شکل  - ۱۱ترند کلمات کلیدی اصلی در  ۱۲ماه گذشته

قدرت گرفته از Content Analysis

۱۴

ﻣقﺎﯾﺴۀ ترافﯿﮏ ﺳﺎﯾﺖ بﺎ رقبﺎی ﻧزدﯾﮏ

شکل  - ۱۲مقایس ۀ تراف ی ک سای ت ها ی نزدی ک و مشابه با پای پ ینگ ۲۴

قدرت گرفته از Content Analysis

۱۵



ﺳئوی فﻨﯽ

شکل  - ۸تست سرعت سایت در GTmetrix

شکل  - ۱۳امتیاز سئوی سایت از نظر فنی

ﻣوارد ﻣدﻧظر در ﺳئوی فﻨﯽ ﺳﺎﯾﺖ
ردﯾف آﯾتم ﺳئوی فﻨﯽ

وضعﯿﺖ

۱

Meta Title

خوب

۲

Meta Description

خوب

۳

(GSERP) Google Search Results Preview

خوب

۴

Keyword Usage

خوب

۵

Related Keywords

ﻧﺎﻣوجود

۶

)Heading Tags (H1

ﻧﺎﻣوجود

۷

Robots.txt

خوب

قدرت گرفته از Content Analysis

۱۶

ﻣوجود

Sitemap

۸

خوب

Broken Links Test

۹

بد

SEO Friendly URL

۱۰

ﻧﺎﻣوجود

Image Alt tags

۱۱

بد

Inline CSS

۱۲

خوب

Favicon Test

۱۳

خوب

JS Error Test

۱۴

خوب

Social Media Test

۱۵

خوب

HTML Page size

۱۶

خوب

GZip Compression

۱۷

 ثﺎﻧﯿه )بد( – گزارش۶٫۹۴

Site Speed

۱۸

GTmetrix
بد

Page Objects

۱۹

خوب

Cache Test

۲۰

بد

CDN Usage Test

۲۱

خوب

Image Cache

۲۲

خوب

JS Cache

۲۳

خوب

CSS Cache

۲۴

بد

JavaScript Minification

۲۵

بد

CSS Minification

۲۶

خوب

URL Redirect

۲۷

بد

URL Canonicalization

۲۸

ﻣوجود

HTTPS

۲۹

خوب

Mobile Responsibility

۳۰

خوب

Structured Data

۳۱

خوب

Nonindex tags

۳۲

خوب

Nofollow Tags

۳۳

بد

SPF Recored

۳۴

۱۷

Content Analysis قدرت گرفته از

شکل  - ۱۴وضعیت سرعت سایت

 -Controlکنترل شاخص های اصلی

به دﻟﯿﻞ ﻋدم دﺳترﺳﯽ به شﺎخص هﺎی ﮐﻨترﻟﯽ اصﻠﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ اﯾن بﺨش را ﻧﺎدﯾده ﻣﯽ گﯿرﯾم.

قدرت گرفته از Content Analysis

۱۸

استراتژی محتوا
پرسونای مخاطب

در ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺎﯾﭙﯿﻨﮓ  ۲۴ﭼﻨد ﻧوع ﭘرﺳوﻧﺎی ﻣﺨﺎﻃﺐ به اﯾن ترتﯿﺐ قﺎبﻞ شﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺖ:
ردﯾف ﭘرﺳوﻧﺎ

ﻣشﺨصﺎت
ﻋﻼقه ﻣﻨد به تأﺳﯿﺴﺎت و تﺎ حدی دﺳﺖ به آﭼﺎر – ﻣرد –  ۲۰تﺎ ۴۰

۱

ﭘرﺳوﻧﺎی شﻤﺎرۀ ۱

۲

ﭘرﺳوﻧﺎی شﻤﺎرۀ ۲

ﻋﻼقه ﻣﻨد به درﯾﺎفﺖ خدﻣﺎت از ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟعۀ ﻣﻄﺎﻟﺐ قبﻞ از

۳

ﭘرﺳوﻧﺎی شﻤﺎرۀ ۳

ﺳروﯾﺴﮑﺎ ر و ﻋﻼقﻤﻨد به افزاﯾش داﻧش تﺨصصﯽ در حوزۀ

۴

ﭘرﺳوﻧﺎی شﻤﺎرۀ ۴

ﻋﻼقه ﻣﻨد به درﯾﺎفﺖ خدﻣﺎت از ﺳﺎﯾﺖ بدون داﻧش فﻨﯽ خﺎص –

ﺳﺎﻟه – ﻣتأهﻞ
ورود ﺳروﯾﺴﮑﺎر به ﻣﻨزل – ﻣتأهﻞ –  ۲۰تﺎ  ۴۰ﺳﺎﻟه ،ﻣرد ﯾﺎ زن

تأﺳﯿﺴﺎت ﺳﺎختﻤﺎن – ﻣرد – ﻣجرد ﯾﺎ ﻣتأهﻞ –  ۲۰تﺎ  ۵۰ﺳﺎﻟه
ﻣتأهﻞ –  ۲۰تﺎ  ۴۰ﺳﺎﻟه

کانال های دریافت و حضور مخاطب
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺎﯾﭙﯿﻨﮓ از ﭼﻨد ﮐﺎﻧﺎل ب ه ﺳﺎﯾﺖ هداﯾﺖ ﻣﯽ شود ﮐه ﻋبﺎرتﻨد از:


از ﻃرﯾق  UGCو درﯾﺎفﺖ ﭘﺎﺳخ به ﺳؤاﻻت ﻣﺨﺎﻃبﺎن



از ﻃرﯾق شبﮑه هﺎی اجتﻤﺎﻋﯽ و ﻟﯿﻨﮏ به ﺳﺎﯾﺖ



از ﻃرﯾق بﺎزارﯾﺎبﯽ دهﺎن به دهﺎن

شکل  - ۱۵میزان درگیری اینستاگرام پایپینگ ۲۴

قدرت گرفته از Content Analysis

۱۹

Advocacy

Retention

Conversion

Consideration

Awareness

شکل  - ۱۶شماتیک مدل Customer Journey Model

مراحل مختلف Customer Journey Model
Awareness

ﻣحتوای داخﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ )صفحۀ ﻧﻤوﻧه ﻣورد بررﺳﯽ قرار ﻣﯽ گﯿرد(

Consideration

اﯾن ﻣرحﻠه بﺎ اﺳتفﺎده از ﻟﯿﻨﮏ هﺎی داخﻠﯽ و در ﯾﮏ ﭘﺎراگراف ﭘﯿش ﻣﯽ رود.
ﻣثﺎل  :بﻼفﺎصﻠه ﭘس از ﻣعرفﯽ تﮑﻨﯿﮏ روﮐﺎر ،ﻟﯿﻨﮑﯽ به صفحۀ اجرای ﭘروژه
وجود دارد ﮐه ﮐﺎربر را به آن هداﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨد.

اﯾراد :تبﺎدل ﻟﯿﻨﮏ در ﻣﯿﺎﻧۀ ﻣتن به صورت آزاردهﻨده ای )د ر ﻣتن ﻧﻤوﻧه(

بﺎﻻﺳﺖ .اﯾن ﻣﺴئﻠه بﺎﻋث گﯿر افتﺎدن ﻣﺨﺎﻃﺐ در قﺴﻤﺖ اول ﭼرخه و
ﻧرﺳﯿدن به قﺴﻤﺖ هﺎی بعدی ﻣﯽ شود.
Conversion

اﺳتفﺎده از ﮐﭙﯽ راﯾتﯿﻨﮓ و هوک برای جذب ﻣﺨﺎﻃﺐ در اﻧتﻬﺎی ﻣقﺎﻟه:
ﯾﮑﯽ از خدﻣﺎت ﻣﺎ ،ﻟوﻟه ﮐشﯽ روﮐﺎر بﺎ بﻬترﯾن ﮐﯿفﯿﺖ ،در ﺳرﯾعترﯾن زﻣﺎن و

بدون تﺨرﯾﺐ دﯾوارهﺎ و ﮐف ﻣﯽ بﺎشد .هﻤﯿن حﺎﻻ بﺎ ﻣﺎ تﻤﺎس بگﯿرﯾد تﺎ
هﻤﮑﺎران ﻣﺎ در اوﻟﯿن فرصﺖ از ﻣحﻞ شﻤﺎ به صورت راﯾگﺎن بﺎزدﯾد ﻧﻤﺎﯾﻨد.

اﯾراد :دﺳترﺳﯽ ﻣﺨﺎﻃﺐ به واژۀ »بﻬترﯾن ﮐﯿفﯿﺖ « و  Validationآن صرفﺎ
بﺎ بﺎزدﯾد از ﻟﯿﻨﮏ هﺎ و تصﺎوﯾر صورت ﻣﯽ ﭘذﯾرد ﮐه در اﯾن ﻣورد ،ﻣﺨﺎﻃﺐ
ﻣﻤﮑن اﺳﺖ در حﻠقۀ اول و دوم گﯿر ﮐﻨد و به ﺳﻤﺖ بﺨش هﺎی بعدی ﻧرود.

Retention

ﻋﻤﻼ ﭘﯿش بﯿﻨﯽ ﻧشده اﺳﺖ Testimonial) .ﻣﻤﮑن اﺳﺖ بﯿشتر بﺎﻋث
 Considerationو در بﻬترﯾن حﺎﻟﺖ بﺎﻋث  Conversionشود و ﻟزوﻣﺎ به

بﺎزگشﺖ به ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﯽ ﮐﻨد(.
Advocacy

از تﮑﻨﯿﮏ ضﻤﺎﻧﺖ و  Testimonialﻣشتری
برای اﯾجﺎد وفﺎداری برﻧد اﺳتفﺎده شده اﺳﺖ.

ﭼرخه هﻨوز ﻧﺎقص اﺳﺖ و فرد گﯿرﻧدۀ خدﻣﺎت
ﻣﻤﮑن اﺳﺖ صرفﺎ بﺎ ﺳروﯾﺴﮑﺎر تﻤﺎس بگﯿرد تﺎ بﺎ
ﺳﺎﯾﺖ.

قدرت گرفته از Content Analysis

۲۰

تحلیل صﻔحات فرود
اﯾن تحﻠﯿﻞ بﺎ اﺳتفﺎده از ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ  ۴۶ﻧﮑته ای ) (Webmindsetاﻧجﺎم ﻣﯽ ﭘذﯾرد.
استراتژی
 -۱تمرکز محتوای صﻔحۀ فرود بر یک موضوع و مﻔهوم بر روی موضوع لوله کشی روکار تمرکز
خاص و منﻔرد

کرده است.

 -۲صﻔحۀ فرود در حال ارائه چه »ارزشی از کسب وکار « آﻣوزش و ارائه ﻣحتوای راﯾگﺎن به
است؟

بﺎزدﯾدﮐﻨﻨده

 -۳آیا محتوا به روشنی نشان دهندۀ  VPاست؟

ﻧه ﮐﺎﻣﻼ

 -۴چه نوع ارزشی برای بازدیدکننده ارائه شده است؟

آﻣوزش راﯾگﺎن )بﺨشﯽ از (VP

 -۵اگر پیج دارای بک لینک است ،آیا بک لینک ها هم از دارای بﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻧﯿﺴﺖ.
مسئله »ارزش آفرینی« پیروی می کنند؟
Lizard Brain Validation
 -۱آیا عنوان صﻔحه جذابیت خاصی دارد؟

خیر

 -۲آیا پیام اصلی ) (Core-Messageدر  ۱۰ثانیۀ اول خﯿر
قابل شناسایی است؟
 -۳آیا روی استﻔاده از محتوای تصویری و ترسیمی بﻠه .از تصﺎوﯾر اﺳتفﺎده شده اﺳﺖ ﮐه
تأکید شده است؟

فﺎقد ﮐﯿفﯿﺖ ﻻزم اﺳﺖ.

 -۴آیا صﻔحه به سادگی قابل اسکرول کردن و خﻼصه خﯿر )صفحه ﻋﻨوان و زﯾر ﻋﻨوان را در
خوانی است؟

ابتدا ارائه ﻧﻤﯽ ﮐﻨد(.

 -۵آیا مطالب صﻔحه مستقیما باعث هدایت کاربر در خﯿر .صفحه بﺎ ارائه ﻟﯿﻨﮏ هﺎی تو در
قیف بازاریابی محتوایی می شود؟

تو و  Inboundﻋﻤﻼ بﺎﻋث گم شدن

ﮐﺎربر در ﺳﺎﯾﺖ و گﯿر افتﺎدن در ﻟوپ
دو ﻣرحﻠۀ اول ﻣﯽ شود.

معماری صفحه فرود
 -۱آیا صﻔحۀ فرود همانند یک بنر تبلیغی عمومی خیر
است؟
 -۲آیا عناصر هویتی برند ،سبک و ساختار ظاهری بﻠه .تﻤﺎم صفحه بﺎ ﯾﮏ ﻣتن و ﻟحن
یکپارچه در صﻔحۀ فرود رعایت شده است؟

ﻧگﺎشته شده اﺳﺖ.

 -۳آیا در صﻔحه از زیرعنوان های اصلی استﻔاده بﻠه
شده است؟

 -۴آیا از بولت پوینت ها و لیست ها در طراحی محتوا بﻠه .به صورت ﻣحدودی اﺳتفﺎده

قدرت گرفته از Content Analysis

۲۱

استﻔاده شده است؟

شده اﺳﺖ.

 -۵آیا از محتوای مرتبط و ریمارکتینگ در ﻻبﻼی مح توا خﯿر
استﻔاده شده است؟
 -۶آیا نیازمند تهیۀ ورژن های مختلف و متﻔاوت از خﯿر
صﻔحۀ فرود هستند؟

 -۷آیا از صﻔحات فرود جداگانه برای کمپین های قﺎبﻞ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﺴﺖ.
مختلف استﻔاده شده است؟

 -۸آیا از عناصر بصری راهنما به حد کافی استﻔاده خﯿر
شده است؟
نکات فنی
 -۱آیا صﻔحه  Responsiveاست؟

به این نکات در بخش فنی پرداخته
شده است.

 -۲آیا عنوان صﻔحه ،متاها و  URLبرای موتورهای به اﯾن ﻧﮑﺎت در بﺨش فﻨﯽ ﭘرداخته
جستﺠو بهینه سازی شده است؟

 -۳آیا از تگ  Altبرای تصاویر استﻔاده شده است؟

شده اﺳﺖ.

به اﯾن ﻧﮑﺎت در بﺨش فﻨﯽ ﭘرداخته
شده اﺳﺖ.

 -۴آیا از تست  A/Bروی صﻔحه استﻔاده شده است؟

به اﯾن ﻧﮑﺎت در بﺨش فﻨﯽ ﭘرداخته
شده اﺳﺖ.

ﭼک لیست کﭙی رایتین ﮓ
 -۱آیا محتوا به روشنی در مورد موضوع صحبت بله
می کند؟
 -۲آیا محتوا متمرکز شده است؟

بﻠه .ﻣحتوا به صورت ﻣتﻤرﮐز از ﯾﮏ
ﻣوضوع صحبﺖ ﮐرده اﺳﺖ.

 -۳آیا بدنۀ محتوا قابل اسکن کردن و اسکرول کردن خﯿر
است؟

 -۴آیا تمام کلمات کلیدی مرتبط در متن استﻔاده بﻠه .شده اﺳﺖ.
شده است؟
 -۵آیا محتوا بر منافع بیش از مشخصات تأکید دارد؟ روشن ﻧشده اﺳﺖ.
)محتوا  Benefit-drivenاست یا خیر؟(

ﭼک لیست اعتماد
 -۱آیا صﻔحۀ فرود  Credibleبه نظر می رسد؟
قدرت گرفته از Content Analysis

بله  .به نظر می رسد) .مقدار زیاد
۲۲

UGCها(
 -۲آیا از موارد تأ د اجتماعی استﻔاده شده است؟

بﻠه .شده اﺳﺖ .از  Testimonialو

 -۴تأ ده های مصرف کنندگان

شده اﺳﺖ.

 -۳تأ ده های صنعتی

 Testimonial -۵های مشتریان

UGCهﺎی

اﻧﺴﺎﻧﯽ

اﺳتفﺎده

 -۶لینک به مقاﻻت و تأ د ه ها در سایر سایت ها
 -۷آیا نمونه ای از خدمات/محصول ارائه شده است؟

بﻠه

Call to Action
 -۱آیا  Call to Actionروشنی وجود دارد؟

بله.

 -۲آیا از مشتریان آدرس ایمیل دریافت می شود؟ )در خﯿر .درﯾﺎفﺖ ﻧﻤﯽ شود.
صورت لزوم(
 -۳آیا  CTAپیش از اسکرول کردن مشخص است؟ خﯿر CTA .در اﻧتﻬﺎی صفحه اﺳﺖ ﮐه
)حالت مطلوب :مشخص بودن بدون اسکرول بﺎﯾد برای رﺳﯿدن به آن اﺳﮑرول

کردن(
 -۴آیا فرم تماس به حالت  minimizeشده است؟

ﮐرد.
فرم تﻤﺎس وجود ﻧدارد.

 -۵آیا نزدیک دکمۀ ارسال مشخصات فرم ،از متن فرم تﻤﺎس وجود ﻧدارد.
»سیاست حریم خصوصی« استﻔاده کرده است؟
 -۶آیا متن روشنی از سیاست حﻔاظت از منافع فرم تﻤﺎس وجود ﻧدارد.
مشتری /بازگشت هزینه ها ارائه شده است؟

 -۷آیا دکمۀ ارسال فرم به حد کافی مشخص و آشکار فرم تﻤﺎس وجود ﻧدارد.
است؟
 -۸اگر ارسال فرم یا ثبت نام چند مرحله ای است ،آیا فرم تﻤﺎس وجود ﻧدارد.
قبل از شروع ،مراحل را به اطﻼع کاربر رسانیده اند؟

 -۹آیا  Offerواضح و آشکار است؟

بﻠه

 -۱۰آیا  CTAنزدیک رأس صﻔحه است؟

خﯿر

 -۱۱آیا  CTAاز »دو متری« قابل خواندن است؟

خﯿر

 -۱۲آیا بیش از سه  CTAدر یک صﻔحه وجود دارد؟

خﯿر

تحلیل عمومی محتوا
 -۱آیا محتوا  Tone of Voiceرا پوشش می دهد؟

قدرت گرفته از Content Analysis

بله .پوشش می دهد.
۲۳

 -۲آیا محتوا برای پرسونا مناسب سازی شده است؟

خﯿر .اﯾن ﻣحتوا برای ﭘرﺳوﻧﺎی  ۱و ۳
هﻤزﻣﺎن ﻧگﺎشته شده اﺳﺖ.

 -۳آیا از لحن یکسان و یکپارچه ای برای محتوا در اﯾن صفحه فرود بﻠه .در ﮐﻞ
ﺳﺎﯾﺖ خﯿر )فوﻧﺖ هﺎ و تصﺎوﯾر

استﻔاده شده است؟

ﯾﮑﭙﺎرﭼگﯽ ﻧدارﻧد ،به خصوص در

صفحه اول(
 -۴آیا محتوا حالت پیوسته دارد؟
 -۵آیا

محتوا

در

قالب

تقویم

بﻠه .ﻣحتوا ﭘﯿوﺳته اﺳﺖ.
محتوا

گنﺠانیده بﻠه .ﻣحتوا در قﺎﻟﺐ تقوﯾم ﻣحتواﯾﯽ

شده است؟

گﻨجﺎﻧﯿده شده اﺳﺖ.

تحلیل کﭙی رایتینﮓ
برای تحﻠﯿﻞ ﮐﭙﯽ راﯾتﯿﻨﮓ از ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ  Streetdirectoryاﺳتفﺎده شده اﺳﺖ.
 -۱آیا هدﻻین محتوا حاوی کلماتی برای اشاره به خیر
شخص نظیر »شما« یا مشابه آن است؟
 -۲آیا هدﻻین می تواند در عین سادگی ،جذبۀ خﯿر
قدرتمندی برای مخاطب فراهم آورد؟

 -۳آیا با نیازهای بازدیدکننده هم خوان است؟

بﻠه

 -۴اگر در حال بازاریابی برای گروه خاصی هستید ،آیا بﻠه
اشاره ای به آن گروه در موضوع شده است؟

 -۵آیا موضوع هدر شامل نام شخص است؟

خﯿر

 -۶آیا بدنه کپی با نام شخص آغاز می شود؟

خﯿر

 -۷آیا زیرعنوان یا پاراگراف دوم به راهکار اشاره دارد؟

بﻠه

 -۸آیا کپی شما به بررسی ترس ها و نیازهای مشتری و بﻠه
نحوۀ حل مشکل اشاره می کند؟

 -۹وقتی از راهکار صحبت می کنید ،آیا به دﻻیل بﻠه
موفقیت آن هم اشاره دارید؟
 -۱۰آیا مهم ترین مزیت را در ابتدای کپی قرار داده اید؟

خﯿر

 -۱۱آیا به کاربر تمامی مزیت ها و جزئیات را قبل از خﯿر
هدایت شان در قیف بازاریابی ارائه کرده اید؟
 -۱۲آیا به مشکﻼت بالقوه راهکارتان در کپی اشاره بﻠه
کرده اید؟

 -۱۳آیا از Testimonialها و مطالعات موردی استﻔاده بﻠه) .در صفحه ای جداگﺎﻧه اقدام به
کرده اید؟
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ارائه Testimonialهﺎ شده اﺳﺖ(.
۲۴

 -۱۴آیا

ضمانت

راستی آزمایی

و

را

در

متن تان بﻠه

گنﺠانیده اید؟
خﯿر

 -۱۵آیا از آفرهای محدود استﻔاده می کنید؟

 -۱۶آیا مهم ترین ارزش تان را به بازدیدکننده ارائه به صورت حدودی
می کنید؟

 -۱۷آیا به بازدیدکننده دﻻیل کافی برای نشان دادن خﯿر
آفرتان ارائه کرده اید؟

 -۱۸آیا پاراگراف آخرتان مهم ترین دﻻیل فروش را ارائه به صورت روشﻨﯽ اﯾن ﮐﺎر اﻧجﺎم
کرده و حس تعﺠیل برای خرید را تداعی می کند؟

ﻧگرفته اﺳﺖ.

 -۱۹آیا از کلمات روشنی برای  CTAو راهنمایی کاربر بﻠه
استﻔاده کرده اید؟

 -۲۰آیا کاربر به سادگی می تواند متوجه فرآیندی باشد بﻠه
که باید طی کند؟
 -۲۱آیا از مدل  PASدر کپی رایتینگ استﻔاده کرده اید؟

خﯿر

 -۲۲آیا کپی با لحن صمیمانه ،قابل فهم و ترغیباتی به صورت حدودی
نوشته شده است؟
-۲۳

جمﻼت کوتاه  /کلمات کوتاه  /پاراگراف های هﯿچ ﮐدام

کوتاه ؛ از کدام یک بهره برده اید؟

 -۲۴چه کلمات و واژگانی را می توان برای تأثیرگذاری ﭘﺎراگراف هﺎ بﺎﯾد ﮐوتﺎه تر شوﻧد.

ﮐﭙﯽ برای ﯾﮏ گروه ﭘرﺳوﻧﺎ تﻨظﯿم

بیشتر متن به کار برد؟

شود.
بﺎزﻧوﯾﺴﯽ

ﻣتن

بﺎ

اﺳتفﺎده

از

ﻧﯿم فﺎصﻠه و ﻋﻼﯾم ﻧگﺎرشﯽ اﺳتﺎﻧدارد

-۲۵

آیا

ورزیده اید؟

در

قانع

کننده

بودن

کپی

 -۲۶آیا کلمات و واژگان مهم را هایﻼیت کرده اید؟
-۲۷

اصرار خﯿر
خﯿر

آیا پاراگراف ها با همدیگر ارتباط معنایی بﻠه
منطقی دارند؟

-۲۸

آیا کپی شما به سادگی قابل فهم است؟

 -۲۹آیا از واژگان مبهم استﻔاده کرده اید؟
-۳۰

بﻠه
خﯿر

آیا از واژۀ » شما« دو برابر »من « یا »ما « قﺎبﻞ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﺴﺖ.
استﻔاده کرده اید؟

 -۳۱آیا کپی شما از زبان سوم شخص و به صورت قﺎبﻞ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﺴﺖ.
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۲۵

مﺠهول نوشته شده است؟ )بیشتر قابل استﻔاده در
زبان انگلیسی است تا فارسی(
-۳۲

آیا از پانوشت برای القای حس تعﺠیل در بﻠه )ﻧه برای اﻟقﺎی حس تعجﯿﻞ در

خرید استﻔاده کرده اید؟

خرﯾد ﯾﺎ (CTA

تحلیل میکروکﭙی ها
 -۱آیا میکروکپی مﻔید است؟

خیر

 -۲آیا میکروکپی مختصر است؟

خﯿر

 -۳آیا میکروکپی از زبان انسان نوشته شد ه است؟

خﯿر

 -۴آیا میکروکپی شﻔاف و صریح است؟

بﻠه

 -۵آیا میکروکپی به خوبی با طراحی عﺠین شده است؟

خﯿر

 -۶در نهایت میکروکپی چقدر مﻔید است؟

غﯿرﻣفﯿد

از توجه شﻤﺎ ﻣتشﮑرم
ﯾﺎور ﻣشﯿرفر
ﻣدﯾر ارشد ﻣحتوا
ﻧﯿﮏ اﺳتﺎرتر

قدرت گرفته از Content Analysis

۲۶

