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روزنامه نگار
وایی بازاریابی محتمتخصص  روابط عمومی آنالین و 





اخبار رسمی



اخبار رسمی، پلی است میان کسب و کار ها و رسانه ها
وتوزیع محتــوای شرکت ها      تامین محتــوای رسـانه ها

و یک ران نخستین نیوزوایر بین المللی ایاخبار رسمی، 

کمک می کنداست که ابزار نوآورانه و جامع روابط عمومی 

بسازیدسطح رسانه ها اعتبار و نام بزرگ تری در 



دـکنمیکمک ما ـشبه می ـبار رسـاخ

خبر و محتوای با کیفیت 
تولید کنید

مرجع رسمی اخبار »در 
دکنیمنتشر « شرکت ها

در میان هزاران خبرنگار و 
توزیع، رسانه مرتبط 

کنیدمنتشر و پربازدید 

بازتاب آن ها را جمع 
آوری و ارزیابی کنید



20،000،000+
در روزبالقوهمخاطب 

برای نمایش محتوا

75+
خبرگزاری و رسانه
برتر همکار در ایران

230+
رسانه های در دسترس

انتشار بین المللی

4000+
شرکت فعال

2000+
رسانه های تحت
پوشش داخلی



در جهان 1000رنک 
میلیون  بازدید 16با بیش از 

در جهان 300رنک 
میلیون  بازدید 20با بیش از 

در جهان 6رنک 
میلیون  بازدید 70با بیش از 

در جهان 3200رنک 
میلیون  بازدید 10با بیش از 

در جهان 6400رنک 
بازدید میلیون 2با بیش از 

در جهان 1500رنک 
میلیون  بازدید 20با بیش از 

در جهان 19000رنک 
میلیون  بازدید 5با بیش از 

در جهان 5000رنک 
میلیون  بازدید 17با بیش از 

Finanz
en

بینالمللیکمپینهایرسانهای
...و صدها رسانه دیگر 



گزارشهایتحلیلی



86%
Of people skip TV ads

46%
Decline in trade show spending

44%
Of direct mails NEVER opened



30%
Decline in banner clicks

25%
Decline in outdoor advertising

50%
Decline in newspaper advertising



اعتماد مردم به تبلیغات مستقیم•
ندارند

اندمردم از شعارها خسته •
تبلیغات محیطی آزاردهنده•

اند
معنای خود را از وفادارای•

دست داده است







بودجه سنگین–تبلیغات 



میسقوط تبلیغات و  رشد روابط عمو

ال ریس
بی مبدع تئوری جایگاه یا

در ذهن مشتری



Source: Cision

• Consumers trust the news and the media
• Companies spend on advertising
• The Budgets are shifting toward CONTENT and PR



تبلیغات
روابط عمومی









تعریف روابط عمومی

نفعانذیارتباط بین سازمان و مدیریت•
نفعانذیدر برنامه ریزی و اجرای برنامه های مداوم برای ایجاد درک متقابل•
در انظار و اذهانخوشنامیو اعتبارمدیریت •



Digital PR

Marketing-PR Concept

PR in digital era combines and integrates public relations 

efforts with online marketing (especially content 

marketing) to maximize digital footprint and frequency 

of impressions aligned with marketing goals



دیجیتالکاربردها و نتایج روابط عمومی 



روابط عمومی
(Vibrant Brand)برند مخاطباندر نظر خبرسازو تصویربرندفعالروابط عمومی فعال و ایجاد 
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روابط عمومی
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بازاریابی محتوا
(Content Marketing)در ابعاد مختلف رسانه ای  بازاریابیمحتواتوسعه 



بازاریابی محتوا
(Content Marketing)در ابعاد مختلف رسانه ای  بازاریابیمحتواتوسعه 



برندینگ
(Brand Awareness)از نام برند افزایشآگاهیو برندینگ



برندینگ
(Brand Awareness)از نام برند افزایشآگاهیو برندینگ



برندینگ
(Brand Image)از برند تصویرمطلوببرندینگ و ایجاد 



برندینگ
(Brand Image)از برند تصویرمطلوببرندینگ و ایجاد 



موج سواری خبری
انعکاس اخبار مرتبط با موج های خبری
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موج سواری خبری
انعکاس اخبار مرتبط با موج های خبری



What 
Content to 

create?



What type 
of content 
to create?



شودمیاغاز سایت های محتوایی از موتور های جستجو و با اینترنت مواقع شروع کار % 93در 

گیردانجام میشرکت هدف از فرایند تصمیم گیری در معامالت پیش از اولین تماس با % 57

94 %B2Bطرفین مبادله اطالعات شرکتی را در اینترنت جستجو می کنندها ،

بوجود می آیدرسانه ها در حضور برند در شناخت برند از مرحله %  64

ادبالکاستفاده از 

لیغاتتبباشد تا محتواکاربران ترجیح می دهند شناخت از شرکت ها برایشان توسط % 70

!؟روابط عمومی دیجیتالچرا 
مطرحدرخشش نام شرکت شما در رسانه های 



Paradigm shift in Marketing& IMC

آن اطالعاتبازاریابی محتوایی یک استراتژی بازاریابی است که به وسیله
با ارزش•
مرتبط با خواسته مخاطب•
و مداوم•

تولید و توزیع می شود
تا مخاطب مشخصی جذب محصوالت یا خدمات شرکت شود

Content Marketing



Content Marketing Global Trends

content marketing will be a $300 billion industry by 2019 – this means it will more than double in 
under four years.

2017 was the 7th consecutive year that the content marketing industry enjoyed double-digit 
growth.

The US enjoyed $12.11 billion in content marketing revenue in 2014, which made it the world’s 
largest market for content.

Most successful B2B marketers dedicate at least 39% of their marketing budgets to content.

The average marketer spends 29% of their total marketing budget on content.

70% of B2B marketers plan to create more content in 2017 than they did in 2016.
39% of marketers expect their organization’s budget for content marketing to increase in 2017.

Source: MarketingMag.com



Paradigm shift in Marketing& IMC

«  منتشر کن یا از بین برو»
Publish or Perish



رهبر بازار

متخصص

مشاور

صاحب محصول

اختصاصی، دانش کاربردی، طوالنی، غنی و محتوای 
تحلیل، داستان برند

اب محتوای آموزشی برای راهنمایی کاربر به سمت انتخ
درست فراتر از محصول ما، محتوای همیشه سبز

محتوای مرتبط با محصول، کمپین ها، خدمات 

ن در باال تری... محتوای مرتبط با تجربیات، گزارشات و 
سطح صنعت

Footprint Contents



Frequency

Footprint

online presence 
Continuous-Reach

Creditability 
Brand Image

جایگاهسنجیبرنددرروابطعمومیآنالین



3
20

268

Positive Content

News

twitter

Instagram

Analyze media and news coverage timeline

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

Analyze media coverage relative to level of 

media 

Online PR Situation Analyses 

288

145

Content Overview

Positive

Negative

15

72

73

Negative Content

News
twitter
Instagram

سنجههایکاربردیدرجایگاهسنجیبرنددرروابطعمومیآنالین



مسیررددیجیتال،عمومیروابطهایفعالیتحرکتمسیرتعیین
الینآنعمومیروابطسنجیجایگاهنموداردربرندجایگاهبهبود

Frequency

Footprint



تولید محتوای سبز
مثبتFootprintمحتواییبرایخلق

تحلیلمقاله ی آموزشیمقاله ی تحلیلی

داستان برندخبر رسمی سبزمصاحبه

ویدیواینفوگرافیکبوکای 



زایده یابی تولید محتوای رو
برای ایجاد تداوم سهم صدا

تقویمعمومینفعانتقویمذیتقویمصنعتخبررسمی

موجسواریخبریمحتوایروز مقاالتمناسبتیرویدادها

تحلیلروزمصاحبهگزارشمیدانیگزارشهفتگی



Digital PR Measurement

PART 1: Footprint Metrics

Google Search, Social Media mentions, Hashtag searches based on:

1: Brand Keywords:
• Brand mentions
• Company name mentions
• CEO (or top managers)
• Products
• Campaigns
• CSR’s
• Crises
• Important brand events and trends



Digital PR Measurement

PART 1: Footprint Metrics

Google Search, Social Media mentions, Hashtag searches based on:

2: Non-branded Keywords:
• Top level Industry Keywords
• Industry trends keywords
• Top level Product category keywords
• Long-tail product category keywords



Digital PR Measurement

PART 1: Footprint Metrics

Google Search, Social Media mentions, Hashtag searches based on:

3: Customized searched bases on date periods:
• No time period (all)
• Last week
• Last month
• Last 6 months
• Last year
• Last 3 years
• Special time period



Digital PR Measurement

PART 1: Footprint Metrics

Google Search, Social Media mentions, Hashtag searches based on:

4: Search results based on media tier
• Tier 1: Most influential – Most Relevant (Industry, Local)
• Tier 4: Least influential – Least Relevant (Industry, Local)



Digital PR Measurement

PART 1: Footprint Metrics

Google Search, Social Media mentions, Hashtag searches based on:

5: Search results based on sentiment of coverage:
• Positive
• Negative
• Neutral



Digital PR Measurement

PART 1: Footprint Metrics

Google Search, Social Media mentions, Hashtag searches based on:

6: Search results based on type of coverage:

Visibility levels:
1- headline, byline, feature, product/company update
2- lead sentence, original research cited in first 5 paragraphs
3- image or chart, digital publication cited in first 5 paragraphs
4- quote in first 5 paragraphs/digital publication cited after first 5 
paragraphs
5- mention in first 5 paragraphs/quote after first 5 paragraphs
6- mention after first 5 paragraphs



Digital PR Measurement

PART 2: Frequency Metrics

Frequency is measured weekly, monthly, quarterly or annual

1- Number of Coverages

How many times your brand was covered?



Digital PR Measurement

PART 2: Frequency Metrics

Frequency is measured Daily, weekly, monthly, quarterly or annual

2- Total Potential Audience

How much daily/weekly/monthly traffic all these 
media have combined together?



Digital PR Measurement

PART 2: Frequency Metrics

Frequency is measured Daily, weekly, monthly, quarterly or annual

3- Total Impressions

How many times title or lead of the content was 
viewed by an actual visitor (they may not read the 
full content)



Digital PR Measurement

PART 2: Frequency Metrics

Frequency is measured Daily, weekly, monthly, quarterly or annual

4- Views

How many times the content was opened by a 
visitor (they may not read the full content)



Digital PR Measurement

PART 2: Frequency Metrics

Frequency is measured Daily, weekly, monthly, quarterly or annual

5- Full Views

How many times the content was viewed 
completely?
- text: scroll to the end
- Video: more than 50% of length



Digital PR Measurement

PART 3: Engagement and SEO Metrics

Engagement and SEO are the by-products of online media coverage and 
should not be the ultimate goal.

1- Time on content

On average, how long visitors spent on the 
content?



Digital PR Measurement

PART 3: Engagement and SEO Metrics

Engagement and SEO are the by-products of online media coverage and 
should not be the ultimate goal.

2- Engagement rate

- Comments
- Likes
- Shares



Digital PR Measurement

PART 3: Engagement and SEO Metrics

Engagement and SEO are the by-products of online media coverage and 
should not be the ultimate goal.

3- Traffic Metrics

How much traffic to the website was generated by 
the content?
- Direct traffic through embedded hyperlinks
- Search traffics (not through content)



Digital PR Measurement

PART 3: Engagement and SEO Metrics

Engagement and SEO are the by-products of online media coverage and 
should not be the ultimate goal.

4- SEO metrics

How media coverages affected SEO metrics?
- DA of publishers
- Relevancy of publishers
- Spam score of publishers
- Number of backlinks (follow or no-follow links)
- Brand mentions



به امید دیدار مجدد

www . A k h b a r R a sm i . c om

AkhbarRasmi.com
Kasiri@AkhbarRasmi.com
@MajidKasiri


