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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

نشر   درما همكاران تالش  است كه با "سركارخانم پگاه رهبر زارع" تأليف داريد دست كتابي كه در
  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته ديباگران تهران منتشر

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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  مقدمه مولف
خورد. اگر  اساس محتوا بیشتر به گوش میچند سالی است که بحث بازاریابی محتوا یا همان بازاریابی بر

کنید.  هاي استخدامی بیندازید، عناوین شغلی بسیار زیادي را در این حوزه مشاهده می آگهی بهنگاهی 
یادگیري این وجود مثال: محتوانویس، استراتژیست محتوا، مدیر یا کارشناس محتوا و... . با  عنوان به

 ؛ا در اجتماع پیدا کنیدصحیح این حوزه به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید جایگاه شغلی مناسبی ر
بنابراین ما جاي یک کتاب را که بتواند به شما صفر تا صد بازاریابی محتوایی را آموزش دهد، خالی 
دانستیم و با گردآوري این کتاب قصد داریم بینش، جایگاه، هدف و مسیر رسیدن به این موضوع را در 

  .کنار ابزارهاي ساده بیان و بررسی کنیم
عزیزم، پدر، مادر و خواهرم تشکر خواهم کرد که من را تا به امروز در  ةخانوادچیزي از در ابتداي هر

  .ام هستند من در زندگیسرمایۀ  ترینبزرگمن، خانوادة وقفه حمایت کردند.  ام، بی تمامی مراحل زندگی
و این کتاب اتفاقی نوشته نشده است. ابتدا از  افراد زیادي هستند که در نوشتن این کتاب نقش داشتند

جناب آقاي مهندس مهیار سیاوشی کمال تشکر را دارم که من را  ازجملهدوستان و اساتید خوبم  ۀهم
حوزة من در تجربۀ  ها سالگرفته از نوشتن دادند. این کتاب الهامانگیزة در این مسیر همراهی و به من 

  .بازاریابی محتوایی است
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  مقدمه
ها نوشته شدند، نقش محتوا در زندگی همه بسیار  که بشر سخن گفتن را آغاز کرد و قصهاز زمانی

اطالعات خود به محتواهاي  روزرسانی بهپررنگ شد. بسیاري از افراد براي کسب اطالعات بیشتر و 
ها. با  آوردند و برخی دیگر به مجالت و روزنامه ها روي می رخی از آنها به کتابکردند. ب موجود رجوع می

دربارة تر شد. افراد براي کسب اطالعات  چیز کمی راحت توجه به رشد تکنولوژي و پیدایش اینترنت همه
تر  پررنگ روز روزبهکردند. از همینجا بود که نقش محتوا  موضوعی خاص، آن را در گوگل جستجو می

بازاریابی محتوایی شکل  کم کموکارها تبدیل شد.  شد تا جایی که به یک امر مهم و حیاتی در کسب
وکارها نقش مهمی را ایفا  مبناي محتوا. بازاریابی محتوایی امروزه در کسبگرفت یعنی بازاریابی بر

بر تبلیغات و راتژي درست بازاریابی محتوا، عالوهوکار با است که مدیر یک کسب اي گونه بهکند.  می
  .تواند فروش آنالین خود را دو برابر و یا حتی بیشتر کند برندینگ می

قبل از شروع، بهتر است به این موضوع بپردازیم که چرا آموزش اصولی بازاریابی محتوایی بسیار مهم 
تر  کند تا اثربخش ی محتوایی به شما کمک میاست؟ ما بر این باور هستیم که یادگیري اصولی بازاریاب

در دنیاي بازاریابی دیجیتال فعالیت کنید و فروش بیشتري را تجربه نمایید. خرید آنالین در دنیاي 
توانند نیاز خود را  ها می با جستجو در گوگل و سایر شبکه هاآنامروز، جزء الینفک زندگی افراد است. 

گیرد؟ چگونه از سایر رقبا در  وکار در دید بیشتر مخاطب قرار می کسباما چگونه یک  ،برطرف کنند
گیرد؟ پاسخ تنها یک کالم است و آن هم بازاریابی محتوایی  ها پیشی می نتایج گوگل و سایر شبکه

  .است
بی کنند از بازاریا ها با آن مواجه هستند، زمانی است که سعی می ترین مسائلی که سازمان یکی از اصلی

ها کمک  در بازاریابی محتوایی به سازمان یافته توسعهمحتوا براي خود استفاده کنند. استراتژي درست و 
دهد اگر  تر بفروشند و تبلیغات انجام دهند. تصور کنید که چه تغییري رخ می کند تا بتوانند راحت می

اطالعاتی مشتریان هدف،  بر نیازهايابتدا اي به جاي تمرکز بر محصوالت،  وکاري با هر اندازه هر کسب
  تمرکز کند؟

اما مالکان اکثر  ،هاي بازاریابی محتوایی واقف هستند وکارها به تمامی مزیت باوجود اینکه اکثر کسب
وکارها هیچ منبع استراتژیکی براي استفاده از آن را در اختیار ندارند. هرروزه با افرادي از  کسب
مختلف که صحبت کنید، بدون در اختیارداشتن استراتژي بازاریابی محتوایی براي رونق وکارهاي  کسب
دهند. به همین  هاي اجتماعی هدر می هاي تبلیغاتی در رسانه وکار، زمان زیادي را سر تاکتیک کسب

محتوایی  ایم و کتاب صفر تا صد بازاریابی را در بازاریابی درست محتوایی احساس کرده خألدلیل ما این 
  .درآوردیم تألیفرا به 

  




