سؤاﻻت مهم برای تدوین برنامه بازاریابی محتوایی
 -۱گوگل کنید .چه چیزی را؟
نام

و

مشخصات

کسب وکارتان،
خدمات تان.

خودتان،

محصولتان،

اگر در سه لینک اول نبودید» ،با هم خیلی کار

داریم!«

 -۲گوش کنید .به چه چیزی؟

در فضای شبکه های اجتماعی ،در

اینترنت و هر جایی که »شبکه کاری«

 -۶چند درصد از ترافیک ورودی تان از طریق »ادرز «

بوده است؟

یا بهتر است بپرسم ،چقدر برای کلید واژه هایی که
نتوانستید

پرداخته اید؟

از

طریق

»ارگانیک«

جذب

کنید،

 -۷چند نفر در لیست »مخاطبان فعال« شما حضور

دارند؟

دارید ،چقدر نام »برند« و نام شما به گوش در واقع دقیقا چند نفر مایلند محتوای شما را
دریافت ،آن را مصرف و با دیگران به اشتراک
می رسد؟
اصﻼ در میان بازیگران اصلی بازار خودتان مطرح بگذارند؟

هستید؟

 -۳ارزش گذاری کنید .چه چیزی
را؟

یک مقاله ،یا بخشی از محتوای خودتان

 -۸میزان هزینه جذب لید شما به ازای محتوا چقدر

است؟

را از منظر »هزینه«  » ،کاربرد« و »عملکرد« بسنجید آیا این هزینه نسبت به استفاده از روش های سنتی
نظیر »تماس سرد« یا »روش های آفﻼین« توجیه
و ارزش گذاری کنید.
اگر بیش از یا حدود  ۵۰درصد محتوای تان عمﻼ منطقی دارد؟

بی ارزش بود» ،با هم خیلی کار داریم!«

 -۴اندازه گیری کنید .چه چیزی را؟

چند درصد از ترافیک ورودی شما

»ارگانیک« است؟

 -۹چند درصد از »بازگشت سرمایه« شما از طریق

بازاریابی محتوایی بوده است؟

چقدر بلدید مخاطبان را »قانع« کنید؟
 -۵بسنجید .چه چیزی را؟

 -۱۰میزان »ارزش طول عمر مخاطب« و نرخ بازگشت

چند درصد از ترافیک ورودی شما با

مخاطبانی که از طریق بازاریابی محتوایی جذب

غیر از بازاریابی محتوایی جذب شده اند؟(

شده اند »چقدر« است؟

روش های سنتی بازاریابی )و هر راهی

کرده اید نسبت به افرادی که از سایر روش ها جذب

محاسبات مهم برای تدوین برنامه بازاریابی محتوایی
 -۱هزینه محتوای بی مصرف خود را محاسبه
کنید.

𝑚𝑢𝑠 𝑡𝑛𝑒𝑡𝑛𝑜𝐶 𝑑𝑒𝑠𝑈 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑠 𝑆𝑢𝑚 −

 -۶ارزش »هر عضو« سایت چقدر است؟
𝐶𝐴𝐶 × )𝑒𝑡𝑎𝑟 𝑏𝑢𝑠𝑛𝑈 #𝑠𝑢𝑏 × 𝐴𝑣𝑔. 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 × (1 −
𝑠𝑟𝑒𝑏𝑖𝑟𝑐𝑠𝑏𝑢𝑆 𝑙𝑙𝐴
)تعداد اعضا در متوسط میزان فروش در نرخ خروج( در هزینه به
دست آوردن یا ساختن یک عضو  /تعداد کل اعضای سایت(

 -۲ارزش جستجوی ارگانیک شما چقدر است؟

 -۷ارزش »هر عضو خبرنامه ایمیلی« شما چقدر است؟
𝑠𝑙𝑖𝑎𝑚𝐸 𝑚𝑜𝑟𝑓 𝑠𝑒𝑙𝑎𝑆#

𝑡𝑒𝑔𝑑𝑢𝐵 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑐 𝑆𝑒𝑟𝑎𝑐ℎ
𝑐𝑖𝑓𝑓𝑎𝑟𝑇 𝑑𝑖𝑎𝑃

 -۳ارزش ترافیک غیر برندی جستجوی ارگانیک

شما چقدر است؟
𝑐𝑖𝑓𝑓𝑎𝑟𝑇 𝑃𝑎𝑖𝑑 𝑆𝑒𝑎𝑟𝑐ℎ 𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡 × 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑐 𝑆𝑒𝑎𝑟𝑐ℎ

𝑠𝑟𝑒𝑏𝑖𝑟𝑐𝑠𝑏𝑢𝑆 𝑙𝑙𝐴
 -۸میزان »هزینه به جذب لید« بازاریابی محتوایی شما چقدر
است؟

𝑐𝑖𝑓𝑓𝑎𝑟𝑇 𝑃𝑎𝑖𝑑 𝑆𝑒𝑎𝑟𝑐ℎ
 -۴میزان دیده شدن شما نسبت به رقبایتان
) (Share of Voiceچقدر است؟

𝑠𝑡𝑠𝑜𝐶 𝑔𝑛𝑖𝑡𝑒𝑘𝑟𝑎𝑀 𝑡𝑛𝑒𝑡𝑛𝑜𝐶
𝑠𝑑𝑎𝑒𝐿 𝑔𝑛𝑖𝑡𝑒𝑘𝑟𝑎𝑀 𝑡𝑛𝑒𝑡𝑛𝑜𝐶

 -۹ارزش لید های بازاریابی محتوایی شما چقدر است؟
CM Leads × CM Conversion Rate × Avg. Sales Price
یا

𝑒𝑡𝑎𝑅 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑟𝑒𝑣𝑛𝑜𝐶 𝑑𝑎𝑒𝐿 %𝐿𝑒𝑎𝑑𝑠 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝐶𝑀 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑠 × 𝐴𝑣𝑔.

× 100%

𝑒𝑐𝑖𝑟𝑃 𝑠𝑒𝑙𝑎𝑆 × 𝐴𝑣𝑔.
 -۵ارزش بازدیدکنندگان مکرر ما چقدر است؟
𝑡𝑒𝑔𝑑𝑢𝑏 𝑑𝑎 𝑒𝑡𝑖𝑠𝑏𝑒𝑊

𝐴𝑑 𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑓𝑖𝑐 × 100%

 -۱۰ارزش »مخاطب بازگشتی« بازاریابی محتوایی شما چقدر
است؟

مبالغی که مخاطبان »درگیر نشده با محتوا« در سایت پرداخته اند

منهای مبالغی که مخاطبان »درگیر شده با محتوا« در سایت
پرداخته اند.
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