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ٍ َبی اجتمبعی  رسبو



ٍ َبی اجتمبعی  اوًاع رسبو



 ببساریببی محتًا؟

  ثذػت ٍ قجلی هـتشیبى حفظ ثبػث کِ (ّشًَع) هحتَایی گزاسی اؿتشاک ثِ ٍ تَلیذ فشایٌذ•
 جذیذ هـتشیبى آٍسدى

  هخبطت یب ٍ هـتشی ًیبص ثب هشتجط ٍ اسصؿوٌذ جزاة، هحتَا کشدى پخؾ ٍ خلق تکٌیک»•
   «ّذف





 استزاتضی محتًا؟

ِ سیضی، ثِ اؿبسُ هحتَا، اػتشاتظی•    هحتَا هذیشیت ٍ تَػؼِ ثشًبه
ِ سیضی ػول هحتَا اػتشاتظی•    .اػت هحتَا ًظبست ٍ تحَیل ایجبد، ثشًبه

   .هحتَاػت تبثیش حذاکثش ثب کؼت ٍکبس اّذاف ثِ دػتیبثی هحتَا، اػتشاتظی ّذف•

 



 

 سیکل بازاریابی محتوا
تَػؼِ یک 
 اػتشاتظی

تحقیقبت 
 سفتبس

تَػؼِ 
 هحتَا

 تَصیغ تشٍیج

ػبختي  
 لیٌک ّب

 اًذاصُ گیشی



ٍ َبی اجتمبعی؟  ببساریببی رسبو

ِ ّبی ثبصاسیبثی• ِ ّبی اص کِ اػت ایٌتشًتی ثبصاسیبثی اص فشهی اجتوبػی، سػبً  ثشای اجتوبػی سػبً
ِ ّبی ثبصاسیبثی .هی کٌذ اػتفبدُ ثشًذػبصی ٍ ثبصاسیبثی استجبطبت ثِ دػتیبثی   دس اجتوبػی سػبً

  ثبصاسیبثی اّذاف ثشای ػکغ ّب ٍ ٍیذیَّب هحتَا، اجتوبػی اؿتشاک گزاسی ثِ ؿبهل اٍل دسجِ
   .اػت

ِ ّبی اجتوبػی، ثبصاسیبثی اػت کِ توشکض آى ثِ سٍی هشدم اػت ًِ سٍی هحلَالت  •  ثبصاسیبثی سػبً

 



ٍ َبی اجتمبعی  اَذاف ببساریببی رسبو

 افضایؾ تشافیک ٍة ػبیت ٍ هخبطت  

 



ٍ َبی اجتمبعی  اَذاف ببساریببی رسبو

 دسثبسُ هحلَل یب خذهبت ٍ دسیبفت ثبصخَسدهکبلوِ 

 



ٍ َبی اجتمبعی  اَذاف ببساریببی رسبو

 تجبسیخَؿٌبهی ٍ آگبّی اص ًبم افضایؾ 

 



ٍ َبی اجتمبعی  اَذاف ببساریببی رسبو

 هثجتَّیت ثشای ًبم تجبسی ٍ استجبط ثب ًبم تجبسی ایجبد 

 

 



ٍ َبی اجتمبعی  مزاحل ببساریببی رسبو

 هخبطت ؿٌبػی -1



ٍ َبی اجتمبعی  مزاحل ببساریببی رسبو

 
 
 
 
 
 

تؼییي اّذاف -2  
 
 
 



ٍ َبی اجتمبعی  مزاحل ببساریببی رسبو

 
 
 
 
 
 

ایجبد هحتَا -3  



ٍ َبی اجتمبعی  مزاحل ببساریببی رسبو

 
 
 
 
 

(تکٌیک ٍ صهبى)اؿتشاک گزاسی  -4  



ٍ َبی اجتمبعی  مزاحل ببساریببی رسبو

 
 
 
 
 

هبًیتَسیٌگ ٍ اًذاصُ گیشی -5  

• SimilarWeb 

 

http://www.similarweb.com/


ٍ َبی اجتمبعی  مزاحل ببساریببی رسبو

 
 
 
 
 

هبًیتَسیٌگ ٍ اًذاصُ گیشی -5  

• Google Analytics 

 

http://analytics.google.com/


ٍ َبی اجتمبعی  مزاحل ببساریببی رسبو

 
 
 
 
 

هبًیتَسیٌگ ٍ اًذاصُ گیشی -5  

• Google PageSpeed Insights 

 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/


ٍ َبی اجتمبعی  مزاحل ببساریببی رسبو

 
 
 
 
 

هبًیتَسیٌگ ٍ اًذاصُ گیشی -5  

• PageRank Status Chrome SEO Toolbar 

http://pagerank.chromefans.org/


 در وُبیت؟

ِ ّبی اجتوبػی  تذٍیي اػتشاتظی ثبصاسیبثی سػبً



 رسانههایاجتماعی

(شزکتیاتزند)ساسمان  

 فعالیترسمی
(تاعنوانتزندساسمانی)  

ساسمانهایدولتیفعالیتغیز
(عنواننشدیکتهتزند)رسمی  

 استزاتژیتاساریاتی
 دررسانههایاجتماعی

 تاساریاتیمحتوا

 مدلفعالیتشزکتهایایزانیدررسانههایاجتماعی



 تیمرسانههایاجتماعی

 واحدرواتطعمومییاتاساریاتی

 واحدتحلیل واحدتولیدمحتوا

 استقزار

 مدلاستقزارواحدرسانههایاجتماعیدرشزکتها

 واحدتزنامهنویسی واحدپیگیزی

 خارجاسساسمان داخلساسمان

 نظارتتوسطواحد
رواتطعمومییاتاساریاتی  



 تکىیک َبی تًلیذ محتًا رسبوٍ َبی اجتمبعی

 .ثِ صثبى دًیب ػخي ثگَییذ! کَتبُ ثٌَیؼیذ، اهب هحبٍسُ ًٌَیؼیذ•
 (كجح ٍ ؿت ثب اػکَجئَل. )صهبى ثٌذی تؼییي کٌیذ•
 .  ثِ ػَاالت پبػخ دّیذ•

 !  قجل اص اًتـبس چٌذیي ثبس ثبصخَاًی کٌیذ•

 .  هحتَا اًتـبس دّیذ! تجلیغ ًٌَیؼیذ•

 .لَگَ ػَؿیبل، لَگَی ثشًذ ثبؿذ•
 .  هحتَای خَة ٍ هشتجط سا ثِ اؿتشاک ثگزاسیذ•

 . هحتَای صسد هٌتـش ًکٌیذ•

 .  هحتَای هتٌبػت ثب ػبختبس ّش سػبًِ هٌتـش کٌیذ•

 . سٍی یک ثبصاس تخللی توشکض کٌیذ ٍ ثبصاس ػوَهی سا فشاهَؽ ًکٌیذ•

 .  ثب آًْب استجبط ثشقشاس کٌیذ. کبسثشاى فؼبل ّش ؿجکِ سا ثـٌبػیذ•

 . پبک ًکٌیذ. اگش اؿتجبُ کشدیذ، ػزسخَاّی کٌیذ•



 مُبرت َبی تًلیذ محتًا در فیس بًک

 .ثِ ّیچ ػٌَاى پشٍفبیل ًؼبصیذ. كفحِ ثؼبصیذ( ػبصهبى ّب، ؿشکت ّب ٍ افشاد هؼشٍف)ثشای ثشًذ   ّب •
 ثشای ؿشٍع، هحتَایی تَلیذ کٌیذ ٍ ػپغ ثِ دًجبل دػَت کشدى افشاد ثبؿیذ•

 .هٌبػجتی اًتخبة ٍ ػَم کٌیذکبٍس •
 .اگش ؿخق، ثشًذ یب غیشُ هَسد ًظش هتي كفحِ داؿت ثِ آى هٌـي ثضًیذ•
 آًبلیض كفحِ سا ثشسػی ٍ طجق آى هحتَا تَلیذ کٌیذ•
 !دس كَست اهکبى دس فیغ ثَک تجلیغبت ثذّیذ•

 



 مُبرت َبی تًلیذ محتًا در تًییتز

 .ثبؿیذاکبًت خَد ثِ دًجبل تبییذ سػوی •
 .ّـتگ ثی هَسد قشاس ًگیشد. الصم دس تَییت اسائِ ؿَدّـتگ #•
 .تَییت ثب ػکغ هشتجط اًجبم ؿَد•
 .اگش ؿخق، ثشًذ یب غیشُ هَسد ًظش تَییت اکبًت داؿت ثِ آى هٌـي ثضًیذ•
 .حذال الوکبى لیٌک آى سا ّن قشاس دّیذ. اگش خجش سػبًی هی کٌیذ، هٌجغ آى سا رکش کٌیذ•
 هؼتجشدًجبل کشدى اکبًت ّبی هشتجط ٍ •

 اص تجلیغبت تَییتش ثشای تشٍیج هحتَای خَد اػتفبدُ کٌیذ•



 مُبرت َبی تًلیذ محتًا در ایىستبگزام

ِ ای ػکغ ؿیش کٌیذ bluestacksؿجیِ ػبص اًذسٍئیذ •  .ثشای ٍیٌذٍص ًلت کٌیذ ٍ ثب آى حشف
ٍ   tourismiran#هثبل ّـتگ . کٌیذاختلبكی تَلیذ ٍ هؼشفی ثشای ثشًذ خَد ّـتگ •

 ایشاى_تَسیؼن#
ِ ای ػکبػی کٌیذ •  (ػکغ هشثغ ثگیشیذ)ثب دٍسثیي حشف
 .  ثشای ػکغ ّب ّـتگ فبسػی ٍ اًگلیؼی ثگزاسیذ•
ِ ّبت پشطشفذاس هشتجط سیپَستبط ثذّیذدس •  كفح
 .اکبًت ّبی هشتجط سا دًجبل کٌیذ•
 ػکغ ّبی هشتجط سا الیک کٌیذ ٍ ثشای ثشخی اص ثْتشیي ّب کبهٌت ثگزسایذ•

 

http://www.bluestacks.com/


 اپیکیشه َبی پیبم رسبن شخصی یب عمًمی؟

 اپلیکیـي ّبی پیبم سػبى هبًٌذ ٍایجش اپلکیـي ّبی ؿخلی اػت ًِ ؿجکِ اجتوبػی•

 .ضذ تجلیغ اػت! تجلیغبت ٍ اخجبس ػبصهبى سا دس گشٍُ هٌتـش ًکٌیذ•
 .اطالػیِ فَسی ٍ هْن سا دس ثشخی گشٍُ ّبی هشتجط ثب هَضَع هٌتـش کٌیذ•
 ثشًذ ػبصهبًی یب ؿخلی سا ثب جک ٍ هحتَای ثی اسصؽ خشاة ًکٌیذ•

 
 



 محتًای خالق ي جذاة؟
 .هحتَای الیک پزیش ٍ قبثل ؿیش ؿذى، هحتَای ٍیشٍػی اػت

 



 ريش َبی مًفقیت محتًای يیزيسی

 .هحتَای ٍیشٍػی ثبیذ ؿبدی ثخؾ ثبؿذ تب تلَیش ػبصی كَست گیشد1.

دس ثالّبی طجیؼی هی تَاًذ اص ػٌلش غن ثِ ػٌَاى ثشتشیي حغ دس ایي صهبى  هحتَای ٍیشٍػی 2.
 اػتفبدُ کٌذ

 ٍیشٍػی هجتٌی ثش خـن ػوَهب دس هقبثل یک ثی ػذالتی هٌتـش هی ؿًَذهحتَای ّبی 3.

 .ّوشاُ ثب تشع ثبیذ خیلی ثبدقت تْیِ ؿَدهحتَای ٍیشٍػی 4.

 .هجتٌی ثش ًفشت ثب اثش ثذ ػوَهب تبثیشگزاس ثش قـش جَاى اػتهحتَای ٍیشٍػی 5.

 .یک اكل اػبػی اػتهحتَای ٍیشٍػی ًفَر فشٌّگ دس 6.



 محتًای يیزيسی



 محتًای يیزيسی

هحتَای ٍیشٍػی ًیبص : داًـکذُ کؼت ٍ کبس داًـگبُ اًذیٌب طی تحقیقی هؼتقذ اػت•
تؼجت، ؿبدی،  )ثِ ػٌلش تؼجت داسد ٍ ثبیذ حبٍی یکی اص ؿؾ احؼبع اٍلیِ ثبؿذ 

 (غن، خـن، تشع ٍ ًفشت



 يیضگی َبی محتًای يیزيسی

تایدراحتارسالوفورواردمحتوایویزوسی•
.شود

تایدجذابومنحصزتهفزدمحتوایویزوسی•
 .تاشد

استمحتوایویزوسیاحساساتکلیدهدایت•

 .استمحتوایویزوسیتعجة،احساسغالةدر•

 



 ريش َبی مًفقیت محتًای يیزيسی

 .هحتَای ٍیشٍػی ثبیذ ؿبدی ثخؾ ثبؿذ تب تلَیش ػبصی كَست گیشد1.

دس ثالّبی طجیؼی هی تَاًذ اص ػٌلش غن ثِ ػٌَاى ثشتشیي حغ دس ایي صهبى  هحتَای ٍیشٍػی 2.
 اػتفبدُ کٌذ

 ٍیشٍػی هجتٌی ثش خـن ػوَهب دس هقبثل یک ثی ػذالتی هٌتـش هی ؿًَذهحتَای ّبی 3.

 .ّوشاُ ثب تشع ثبیذ خیلی ثبدقت تْیِ ؿَدهحتَای ٍیشٍػی 4.

 .هجتٌی ثش ًفشت ثب اثش ثذ ػوَهب تبثیشگزاس ثش قـش جَاى اػتهحتَای ٍیشٍػی 5.

 .یک اكل اػبػی اػتهحتَای ٍیشٍػی ًفَر فشٌّگ دس 6.



 تکىیک َبی ببساریببی محتًا ي سئً
 (استالکساقاتلدستکاریرتثه.)امامهمهمهست.الکساهمهچیشنیست1.
 (Site map).مهماست(گوگلرنک)رتثهگوگل2.
 .اثزگذاراست(back links)لینکهایتاسگشتی3.
.محتواپادشاست4.
 محتواتایدهدفداشتهتاشد5.

تاشدمحتواتایدکارتزدی6.


 

 محتواتایدکارتزمحورتاشد7.

تاشدمحتواتایدخالصهوصزیح8.

 (قاتلیتفورواردداشتهتاشد)محتواتایدویزوسیتاشد9.

 

 



 تکىیک َبی ببساریببی محتًا ي سئً

 فشاهَؽ ًـَد( تگ گزاسی)ثشچؼت گزاسی 01.

 هحتَا هضاحن ًیؼت، ثلکِ جزاة اػت11.

 هحتَا، ّضیٌِ ثش ٍ صهبى ثش اػت21.

 (ػکغ ثشچؼت داؿتِ ثبؿذ)هحتَای تلَیشی جزاثیت ثیـتشی داسد 31.

 ایٌفَگشافیک سا فشاهَؽ ًکٌیذ41.

 سیؼپبًؼیَ ثبؿذٍة ػبیت ثبیذ  51.

 ؿوب ثشای اًؼبى ّب هی ًَیؼیذ ًِ هَتَسّبی جؼتجَ 61.

ِ ّبی اجتوبػی دس ستجِ تبثیشگزاس اػت 71.  سػبً

 آًْبتحلیل کلوبت کلیذی ٍ اػتفبدُ كحیح اص 81.

 هحتَا ثبیذ الیک پزیش ثبؿذ91.

 .  هحتَا ثبیذ اػکي یجل ثبؿذ02.
 



 اوذاسٌ َبی عکس ي کبير در سًشیبل َب



 پیشىُبداَب
ِ ّبی اجتوبػی  ثشگضاسی کوپیي ّب دس سػبً



 پیشىُبداَب

ِ ّبی اجتوبػی   ثشگضاسی هؼبثقبت ٍ جـٌَاسُ ّبی تحت ؿجک



 وتیجٍ

 !  اػتشاتظی ثبصاسیبثی هحتَای خَد سا تذٍیي کٌیذ ٍ ثؼذ ثِ تَلیذ هحتَا ثپشداصیذ•
ِ ّبی اجتوبػی•  تَػؼِ ٍ اكالح فؼبلیت ػبصهبى دس سػبً

ِ ّبی اجتوبػی ثیـتش ثِ جبی حشف صدًذ، گَؽ هی کٌٌذ•  !  ػبصهبى ّب دس سػبً
 (چٌذ پیبم چٌذ کبًبل)ّش سػبًِ اجتوبػی ػبختبس ٍ پلتفشم خبف خَد سا داسد •
ِ ّبی اجتوبػی ثشای دسیبفت ثبصخَسد جْت تلوین گیشی ّبی آتی • ِ ّب ٍ ؿجک  تحلیل سػبً

 
 

 
 

 



  پبیبن


