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اشتراک  هاتون رو با جهان به پست عالی رو تموم کردین. از اینکه تخصص و ایده همین االن نوشتن یه بالگ 

 اما بعد چه باید بکنید؟ زده هستین. گذاشتین هیجان 

نویسی  هاست، بالگ برای شرکت های اجتماعی شبکه  تعامل در ایجاد روال بازاریابی محتوایی و که   کار مادر  

بندی  و رتبه ها ، مشارکت مشتریی هست. اگه سایت یه شرکتی محتوایی قوی داشته باشهمسئله بسیار مهم

اما چیزی  کنه و درنتیجه، سود کالنی رو برای اون شرکت به همراه خواهد داشت. موتور جستجو افزایش پیدا می

 بازاریابی محتوایی هست.   "بازاریابی"کنن، بخش ها فراموشش می که بسیاری از شرکت 

 هم وجود داره نشدن حتی برای محتواهای خوب مال دیده احت

خونن و  ها آواز می شه، فرشته ما دوست داریم تصور کنیم که بعد از فشار دادن دکمه انتشار، دریاها شکافته می 

 افته.  ! مسلمه که چنین چیزی هرگز اتفاق نمی کنهها رو مستقیما به سبد خرید ما هدایت می موسی مشتری 

  رباتپس از مدتی،  هستن.  شما RSSدونن که شما پست منتشر کردین، خودتون و مشترکین تنها کسانی می 

وبی که به موضوعی مشابه  خدر بین هزاران صفحات کنه  محتوای شما تالش می شه و موتور جستجو ظاهر می 

شدت خالقانه و  پست شما به مسلما محتوای  .رتبه بگیرهموضوع محتوای شما پرداختن، در موتور جستجو 

 ها طول بکشه تا گوگل این مسئله رو درک کنه.  جدیده، اما ممکنه ماه 

مارتون بسنده نکنید؛  ش برای باال بردن ترافیک ارگانیک سایتتون، فقط به موتورهای جستجو و مشترکین انگشت

تا  ریزی هدفمندی داشته باشن برنامه ( هم بهره ببرن و syndicationناشران محتوا باید از همنشری محتوا ) 

 رسه. می  دست اون کسی که باید و مشتری مورد نظرشوننویسن به ای که می مطمئن بشن هر مقاله 



 

 ایمرحله 12لیست پست وبالگ: چکابزارهای تبلیغ  

 یکپارچگی سئو/ کلمات کلیدی  .1

تونه  ممکنه محتوای شما اون اندازه که باید خوب باشه، اما کمی تحقیق درباره کلمات کلیدی و یکپارچگی، می 

محتواتون رو بادقت مطالعه کنید و  باشه.   داشته  بندی موتورهای جستجو و ترافیکتاثیر قابل توجهی بر رتبه 

  این کلمات را در ابزار ، انتخاب کنید. درباره اونها در محتواتون صحبت کردین  ترین موضوعاتی رو که اصلی

Google Adwords  یادداشت کنید و طول اون  بیشترین میزان جستجو رو داشتنکه وارد کنید. عباراتی رو ،

محتواتون رو مجددا مورد بررسی قرار بدین و سعی کنید با استفاده  ها و میزان تغیر اونها رو بررسی کنید. عبارت

 ها رو بهینه و تقویت کنید.  ها، عنوان، محتوا، توضیحات متا و برچسباز اون عبارات و اصطالح 

 ( Syndicationهمنشری محتوا ) .2

این روش همنشری ساده،  هست.  RSSدرستی درک نشده، فید های قدرتمند یه وبالگ که به یکی از مکانیسم 

های از سایت  خیلیمختلفی مثل  جاهایدر صورت خودکار محتوای وبالگتون رو کنه به بهتون کمک می 

 ، نشر بدین. های اجتماعیشبکه

شه، بعد از انتشار  شما متصل میهای اجتماعی شبکه  یا پروفایل هاشما به سایت RSSفید   URLزمانی که 

این کار تا حد زیادی ریچ شما کنه. ها هم انتشار پیدا می صورت خودکار محتوا به اون سایتبهپست جدید، بالگ 

  ه داشته باشید کههمچنین توج کنه. جویی می ده و در وقت شما برای ارسال دستی محتوا صرفه رو افزایش می 



های  در سایت RSSزمانی که ارتباطات   دین ودر این مرحله تنها فقط یکبار تنظیمات مورد نیاز رو انجام می 

خودتون   RRL RSSکنید، مجبور به انجام دوباره اون نیستید. برای شروع، ایجاد می   تون های اجتماعی خود شبکه

 رو وارد کنید و اون رو به موارد زیر وصل کنید: 

رو جستجو و تنظیم کنید تا محتوای   Social RSSها، اپلیکشین در بخش برنامه بوک: پیج بیزینسی فیس 

 بوکتون منتشر بشه.  صورت خودکار در وال صفحه فیس شما به

تون سرچ کنید و انتشار  لینکدین  رو در پروفایل   WordPressیا   Blog linkپروفایل شخصی لینکدین: 

خودکار محتوا در پروفایل لینکدین رو فعال کنید. یادتون باشه که به همه کارمندهاتون بگین این کار رو انجام  

 کنن، ریچ شما تا حد چشمگیری افزایش پیدا خواهد کرد.  بدن. اگه کارمندهای زیادی زیر دستتون کار می 

Palxo اگرچه :Plaxo سازی تجاری هست که  های بزرگ شبکه شده نیست، اما یکی از سایت ته چندان شناخ

 کنه. راحتی فراهم می فید و لینک خودکار به محتواتون رو به  افزودن

روی پلتفرم   شما (fishing holes) های جستجویاز بخش یکی  اگه: Ning Communityهای سایت 

Ning  ساخته شده، با استفاده از ابزار افزودنRSS  تونید به فیدتون  گیره، می که در صفحه پروفایل شما قرار می

 وصل بشید.  

به اونها   وبالگتون رو  RSSدن که فید ای هم هستن که این امکان رو بهتون می های دیگهسایتها: سایر سایت 

 وصل کنید.

3. URL پستتون رو کوتاه کنید 

کوتاه در هر یک از    URLارسال یه شه، اما اگرچه این مرحله فقط برای ارسال لینک در توئیتر استفاده می 

هایی که لینک  در بسیاری از سرویس اضافه کردن آنالیتیکس )ردیابی کلیک( همراه با  تون، های اجتماعیشبکه

 نحوه عملکرد این استراتژی در زیر ارائه شده: ایه.استراتژی هوشمندانهکنن، رو کوتاه می 

• URL  کنه  تون پیشنهاد می ای که آنالیتیکس کنندهپست جدیدتون رو کپی کنید و اون رو در کوتاه

(Bit.ly, Ow.ly, Cli.gs  .وارد کنید ،) 

لینک یا تیزر تبلیغاتی که قصد اجرای اون رو دارید،    روزرسانی وضعیت، ارسالشده در به کوتاه  URLاز  •

 استفاده کنید.  



های جغرافیایی  رو از نظر وضعیت کلیک، داده  URLکننده مدتی بعد از اینکه لینک شما باال رفت، کوتاه  •

 و ارجاع سایت بررسی کنید.  

 ( Status updates) روزرسانی وضعیتبه .4

تونید عنوان  ده نیست. مطمئنا شما میها که نشون می رسه، اما به همین سادگی نظر می اگرچه این مورد واضح به 

شده رو وارد کنید و فکر  تون تایپ کنید، لینک کوتاه های اجتماعیمحتواتون رو در بخش وضعیت همه شبکه 

 دی رو به همراه نداشته باشه.  کنید که خیلی خوب عمل کردید. اما این ممکنه برای شما کلیک زیا

های اجتماعی با اونیکی )از نظر محیطی، آداب معاشرت، روانشناسی/ دموگرافیک  توجه کنید که هرکدوم از شبکه

اگه بتونین عنوان/ وضعیت رو متناسب با هر شبکه اجتماعی انتخاب کنید، تفاوت چشمگیری  مخاطب( فرق داره. 

 ایجاد خواهید کرد.  

کنید،  روزرسانی وضعیت محتوای جدیدی پست می واسطه به به یاد داشته باشید که زمانی که به  همچنین، باید 

تونن پست شما رو ببینن. برای  تنها درصد کمی از دوستان/ فالوئرهای شما در اون لحظه آنالین هستن و می 

ها و روزهای  که در ساعتخونن، شاید الزم باشه بینن و می افزایش تعداد مخاطبینی که پست جدید شما رو می 

همچنین، بهتره که هربار از عنوان متفاوتی استفاده کنید تا توئیتر شما رو  انجام بدین.  روزرسانی مختلف، چند به 

 های مشابه، مسدود نکنه.  خاطر ارسال چندباره پستبه 

ایجاد کنید و سپس  روزرسانی متفاوتی به  مبحث اگه در محتواتون درباره موضوعات متنوعی صحبت کردین، برای 

اشتراک بذارن یا  اونها رو طی چند روز منتشر کنید. فراموش نکنید که از فالوئراتون بخواین لینک رو به 

 ریتوئیتش کنن.  

هاتون رو برای هر زمانی که دوست  روزرسانیتونن بهتون کمک کنن به ابزارهای زیادی هستن که می نکته: 

روزرسانی با  به  5یا  4(. من معموال Hootsuite, Twuffer, Later Broریزی و تنظیم کنید )دارین برنامه 

 کنم.  یکباره برای کل هفته تنظیم می عناوین مختلف رو به 

 های دیگرتیزر در سایت  .5

با  آفرین و مرتبط کنن مادامی که ارزش آنالین، به تبلیغ محتوا کمک می  هایانجمنهای اجتماعی و اکثر شبکه 

 اند از:بعضی از اینها عبارت محیط اون جامعه آنالین باشه و تبلیغات وقیحانه نداشته باشه. 



 های گروهی لینکدینانجمن •

 های لینکدینپاسخ •

 بوک های فیسگروه  •

 Ning communityهای انجمن  گروه  •

 های صنعتی انجمن •

 

6. Social bookmarking 

 socialیهاارسال محتوا به سایتهنوز هم گرچه این تکنیک اون تاثیری رو که قبال داشت دیگه نداره، 

bookmarking  مثل  معروف(Digg, StumbleUpon, Delicious   )...منبع بسیار خوبی برای ترافیک و    و

 socialبه ده. بک لینک گرفتنه و محتوای شما رو در معرض دید مخاطبین بیشتری قرار می 

bookmarking( به چشم محتوای پییر ریویو ،peer-reviewed content  نگاه کنید. اگه بقیه )  محتوای

بینن و افراد بیشتری  ی محتوای شما رو میمخاطبین بیشترگذاری کنن و ازش خوششون بیاد، شما رو عالمت 

 کنن که با شما ارتباط برقرار کنن یا از محتوای سایت شما بازدید کنن.  مجال این رو پیدا می 

 ها با موضوعات مشابه رو پیدا کنید و زیر محتواهای اونها کامنت بذارید سایر وبالگ  .7

ای ایجاد ترافیک، ارتباط گرفتن، جذب مخاطب و  ها راه خوبی برهای باارزش و مفید در سایر وبالگ کامنت

االن زمان مناسبی برای جستجوی  تازگی محتوایی درباره موضوعی نوشتین، اگه به دریافت بک لینک هست. 

انداختنش، تحت  ها از قلم پستآیا در محتواتون اون چیزی رو که سایر بالگ هایی با همون موضوع هست. بالگ 

فرم کامنت از   بیان کنید. اگه  ای صحیحشیوهبه  دور از خودپسندی و به دیدگاه خودتون رو  پوشش قرار دادین؟ 

 کنید.   وارد تون رو در محل مورد نظر  بالگ  URLسایتتون رو خواست،  URLشما 

به جستجو بپردازید و سعی کنید اون چیزی رو که افراد بهش احتیاج دارن، در   توئیتر در .8

 اختیارشون قرار بدین 

های وفاداری در توئیتر برای  کننده واسطه اون دنبال تونید به هاییه که می خالصانه، یکی از بهترین راه  کمک

براش  کنید و بذارید یه مثال بزنم براتون: زمانی که شما پستی رو در وبالگتون منتشر می خودتون پیدا کنید. 

URL   برای ارتقا محتوای وبالگم به کمک احتیاج  "کنید، سراغ توئیتر برید و عباراتی مثل شده درست می کوتاه



، احتماال فرصتی برای یاری رسوندن به افرادی که در پی  اومدهدستهای به توئیت از بررسی رو سرچ کنید.  " دارم

نتیجه این  پستتون پاسخ اونها رو بدید.  URLتونید با یکسری پیشنهادات و می کنه.  کمک هستن، فراهم می 

 خواهد بود.  کننده جدید، مشترک تازه برای وبالگ و کامنت اقدام عمدتا، دنبال 

 امضای ایمیل  .9

در  تون اضافه کنید.  پستتون رو به امضای ایمیلهای ساده و قدرتمند اینه که عنوان آخرین بالگ از دیگر تکنیک 

که   برای جیمیل( Wisestamp)مثل  دارن  های کاربردی میل اپلیکیشنهای ایحال حاضر بسیاری از پلتفرم 

، این کار رو دستی انجام  اگه مجبوریندن. پستتون رو در امضای ایمیلتون قرار می صورت خودکار عنوان بالگ به 

کنن که باب مکالمه و برقراری  دونید که چه زمانی مشتری یا فروشنده محتوایی رو مطالعه می شما نمیبدین. 

 کنه.  ارتباط رو باز می 

 اشتراک بذارین محتواتون رو با مشتری هدفتون به  .10

  ای مشتریان کاربردی هست. منتظر چی هستین؟ تونید برای عده تازگی محتوایی خلق کردین که می شما به

URL   وکار شما  درد کسبکنم این خیلی به فکر می "رو همراه با یادداشتی برای اونها ایمیل کنید: شده کوتاه

 . و سپس آنالیتیکس رو چک کنید و ببینید که آیا روی اون کلیک شده یا خیر. "بخوره

 تون اضافه کنیدپستتون رو به خبرنامه الکترونیکی بعدی بالگ .11

الکترونیکی دارین، باید حداقل بعضی از محتواهای وبالگتون رو در اونها قرار بدین. چند عنوان پست  اگه خبرنامه 

کنن. شاید دریابید که الزمه  ها بیشترین کلیک رو دریافت می رو در اونها قرار بدین و ببینید که کدوم پست 

 .هایی رو که کلیک زیادی دریافت کردن، بسط و گسترش بدینبعضی از موضوع 

 ها درخواست کنین که از پست شما در محتواهاشون اسم ببرننویس از سایر وبالگ  .12

ها در حیطه کاری خودتون و درخواست از اونها برای ارسال محتوای شما یا  نویسارتباط گرفتن با سایر وبالگ 

تونن  متقابل می   اقدامات تبلیغاتیپستتون، راهی عالی برای افزایش دسترسی به شما هست. لینک دادن به بالگ 

گیری از موتورهای جستجو، ترافیک وبالگ و  های بزرگ در رتبه لینک و جهش کارآیی چشمگیری در قالب بک

 مشترکین داشته باشه.  

 حساب میادترین اقدام به همیشه برداشتن اولین قدم، سخت



دین، براتون سخت و  نجام می اقدام رو ا 12ها و کارها در زندگی، شاید اولین باری که این همانند سایر نقش

کننده  اجتماعی گوناگون ممکنه یکم گیج های ها و شناختن تعامل و عملکرد شبکهحساب ایجاد گیر باشه. زمان

تر خواهد شد. هربار پس از انتشار محتوا، معموال یک ساعت رو  رفته همه چیز براتون راحت رفته باشه براتون. اما 

 سپاری کنید.  تونید برون دم. همچنین توجه داشته باشید که بیشتر این وظایف رو می به تبلیغ اون اختصاص می 

جای تاسفه که  تون تبدیل کنید. نکته حائز اهمیت اینه که این تالش تبلیغاتی رو به بخشی ثابت از روند خود 

ها وقت و تالش زیادی رو صرف ایجاد استراتژی محتوایی جامع، توسعه روند تحریر اونها و انتشار  بعضی شرکت 

ای عالی  عبارت دیگه، آنها طعمه دن. به کنن اما هیچ تالشی برای تبلیغ اونها انجام نمی مستمر مطالبی عالی می 

 اون برای صید ماهی استفاده کنن.  کنن از دارن اما فراموش می 

 نتایج فوری و قابل پیگیری

نتیجه  سایت/ وبالگ شما نصب شده، باید کنید و آنالیتیکس روی وبشده استفاده می کوتاه   URLاگه از 

کنم، ترافیک و  رو تبلیغ می هایی که پست جدیدی معموال در زمانکوشی و تالشتون رو بالفاصله ببینید. سخت

؛ فرض کنید اگه روزی یه وبالگ منتشر کنید و بالفاصله اون رو تبلیغ  کنمگیری دریافت میتبدیل چشم

(promote کنید چه تاثیری رو مشاهده خواهید کرد؟ ) عالوه، نتایج باید افزایش چشمگیری در فعالیت،  به

 .  هها و فروش کلی باش بندی، ریچ، فرصتترافیک، رتبه 

 

 

 


