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 يدیٌ نحتَایی باشگاى تَلیدکههدگاو نحتَا

ی نحتَا تبدیل ا حرفٌچگَنٌ بٌ یک تَلیدکههدۀ 
 شَیو؟

 بیایید با یک نثال شرٍع کهیو:

اند کٌ برای ایى عکس، نتى کَتايی بهَیسید تا   خَاستٌفرض کهید از شها 
 ذيهتاوبٌ عهَاو پیام تبلیغاتی نحصَل، نهتشر شَد. چٌ چیزی بٌ 

 رسد؟ ین

 

 ایهجا چهد نهَنٌ نتى تبلیغاتی خَب برای ایى تصَیر، داریو:

ی خَدت رٍ رٍشى کردی ٍ اٍ پرسرٍصدای رٍ بٌ یاد بیار کٌ دریل ا لحظٌ»
بارى با شهیدنش، از جا پرید. دیدو ایى يدیٌ نی تَنٌ يهَو احساس  یک

 «رٍ در اٍ زندى کهٌ.

 «يای طالل، بیشتر خَايد شد. یهٌيز»
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تَانیو  ینهخرید، بازگشت سرنایٌ خَايید داشت فكط البتٌ کٌ با ایى »
 «را ایهجا بیاٍریو. يا آوپریهت 

خَای بٌ کاريا ٍ  خَاد ٍقت بیشتری رٍ با تَ بگذرٍنٌ، تَ نی اٍو نی»
 «دٍستانت برسی، نذاکرى کهید.

 شَیو. ینتبلیغاتی از ایى دست، نَاجٌ  يای يهۀ نا رٍزانٌ، با انَاع پیام

َرد اتفاقات ٍ نَارد نختلف دیگری کٌ نهکى است در در ن بايوحاال بیایید 
 شدى باشید، فکر کهیو: رٍ ٍبٌر  يا آوطَل رٍز با 

شَد ٍ نتى آو، برای تحَیل دادو بٌ  ینکٌ تایپ   گزارش عهلکردی
 گردد. ینیرعانل کانل ند

از ٍقت شها را   یكٌچهددقشدى،  یداریخررٍی نحصَل  پیام تبلیغاتی
 گیرد. ین

ٍقتی پشت ترافیک يستید، در ناشیى شها پخش  کٌ  پادکست صَتی
 شَد. ین

قسهتی از فعالیت رٍزانۀ شها شدى  خَاندنشاوکٌ   نطالب کانال تلگرانی
 است.

ید ٍ انرٍز نتى آو را  ا انداختٌیر تأخآو را بٌ  ياست ندتکٌ   یا نانٌنَشتى 
 کهید. ینکانل 

آو نشغَل ی بٌ نطالعۀ چهدساعت ید ٍ ا کردىجذابی کٌ خریداری   کتاب
 يستید.

 ید.ا نشستٌبٌ تهاشای آو  يهگام شبید ٍ ا گرفتٌجدیدی را  فیلو 
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 ید.ا دادىجدیدی را رٍی صفحۀ ایهستاگرام خَد قرار  عکس

برای نعرفی نحصَلی، نظر شها را بٌ خَد جلب کردى  بیلبَرد تبلیغاتی
 است.

 ید.ا پرداختٌکٌ در ایهترنت جستجَ کردى ٍ بٌ نطالعۀ آو   یا نكالٌ

 ید.ا کردىید ٍ یا برای جایی، ایهیل ارسال  ا کردىخَد را چک   ایهیل

بپرسیو: بًتریى نحتَایی کٌ انرٍز با آو  سؤالتَانیو از شها یک  ینحاال 
 نَاجٌ شدید، چیست؟

 یی از انَاع نحتَا يستهد.يا نهَنٌبلٌ درست است. يهۀ ایى نَارد، 

ی چهدگانۀ بهد دستٌیدشدى را، در تَلتَانیو انَاع نحتَای  ینبا ایى تفاسیر 
 زیر قرار ديیو:

 نحتَای صَتی نانهد پادکست، نَزیک

 نحتَای تصَیری نانهد ٍیدئَ، ایهفَگرافی، عکس

 نحتَای نتهی نانهد نتى تبلیغاتی، نكالٌ، نتى ٍبالگ، نانٌ، نتى سخهرانی

 نحتَای چاپی نانهد نجلٌ، کتاب، رٍزنانٌ

لیست آنار ٍ اطالعات، اخبار،  يا، گزارشات، یستل چکٍ يهچهیى 
 یی از انَاع نحتَا يستهد.يا نهَنٌ، پاٍرپَیهت سخهرانی، يا خبرنانٌ

نَیسید ٍ قرار نیست آو را بٌ کسی نشاو ديید ٍ یا  ینی ا نانٌٍقتی شها 
کهید، در حال تَلید نحتَا برای  ینخاطرات رٍزانۀ خَد را یادداشت 

در باال دقت کردى باشید، حجو  شدىذکر انا اگر بٌ نَارد ؛ خَدتاو يستید
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نخاطباو ير یدشدى، قرار است نهتشر شَد ٍ تَلبسیار زیادی از نحتَای 
 ههد.کنصرف  آو را فرد یا سازناو، 

شَد،  ینتَلید  ٍکاريا کسبایجاد یا گسترش   بايدفنحتَایی کٌ  خصَصا  
نصرف  يا آو، در نعرض دید دیگراو قرار بگیرد ٍ تَسط شدى نهتشرباید 
 یانجاند.بیت، بٌ اقدانی از سَی دیگراو، درنًاد تا شَ

 بازاریابی نحتَا

پس تا ایهجا فًهیدیو کٌ نحتَا پس از تَلید برای نصرف شدو، از طرل 
تَاو از ایى   ینای کٌ  یجٌنتیى تر نًوشَد. حال ببیهیو،  یننختلف نهتشر 

 کار گرفت، چیست.

یهۀ تغذیٌ ٍ زن دربرای تَضیح ایى نطلب، پزشکی را در نظر بگیرید کٌ 
کهد. اٍ خدنات خَد را بٌ افرادی کٌ بٌ نطب اٍ  ینسالنت، فعالیت 

ديد. بٌ تازگی ایى پزشک تصهیو گرفتٌ است با  ینکههد، ارائٌ  یننراجعٌ 
 یهۀ تخصصی خَد نهتشر کهد.زن درسایت نكاالتی را  اندازی یک ٍب راى

يای الغری،  یَىش آنَزش ، چهیى نَاردی باشد:يا نكالٌرار است نضهَو ق
برنانۀ غذایی برای سهیى نختلف، حرکات ٍرزشی نهاسب برای افراد  

رایگاو  کانال  ی از ایى دست. اٍ ایى نكاالت را بٌ صَرت  ردانَگَناگَو ٍ 
 ديد. ینیت خَد قرار سا ٍبرٍی 

فكط افراد حضَری در نطب نیستهد. اٍ دیگر  کههدگاو نراجعٌبعد از ندتی، 
، بعد از جستجَ در ایهترنت برای حل نشکل خَد ٍ يا آوبسیاری از 

شَند ٍ بٌ نشتری ایى پزشک،  ینخَاندو نكاالت تخصصی، با ٍی آشها 
 تبدیل خَايهد شد.
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 گهجد؟ ینی ا نكَلٌدر چٌ  ٍکار  کسبچٌ اتفاقی افتاد؟ ایى شیَۀ  

سایت  نكالٌ ٍ انتشار آو در بستر ٍبپزشک با تَلید نحتَا بٌ صَرت 
 نخاطب خَد را بٌ نراجعۀ حضَری ترغیب کردى است.

 اٍ، از طریم تَلید نحتَا ٍ انتشار آو، بازاریابی کردى است. ٍاقع در

 يهاو چیزی کٌ بٌ عهَاو بازاریابی نحتَا، نرسَم است.

 

 پردازیو: ینبٌ نثال دیگری 

 جستجَبا  یسی کهید.نَ نامتَکد، خَايید در کالس آنَزشی ا ینفرض کهید 
 رسید: بٌ ایى دٍ نَرد نیدر ایهترنت 

رٍز، بٌ  33ی اتَکد در کهتر از ا حرفٌآنَزش : »شدى  نَشتٌدر سایتی  .1
زناو برگزاری ٍ يزیهۀ « آشها نامصَرت تضهیهی با يهکاری ندرساو 

 است. شدى شرکت در کالس ٍ تَضیحات تکهیلی يو نشخص 

شدى است ٍ در آو ندرس دٍرى،  یٌ تًدر سایت دیگری، ٍیدئَیی  .2
نفايیو ابتدایی اتَکد را بٌ صَرت رایگاو ٍ با زبانی سادى، تَضیح 

 ديد. ین

دارند؟ چٌ تفاٍتی دارند   بايویی يا شبايتکهید ایى دٍ نَرد، چٌ  ینفکر 
شرکت کهید ٍ حاضر بٌ  يا کالسیکی از ایى   در ديید  ینکٌ شها ترجیح 

 صرف يزیهٌ برای دیگری نیستید؟
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در ایى است کٌ در ير دٍ نَرد، قرار است نحصَل  شدى ذکرشبايت نَارد 
 شدى نهتشرآنَزشی فرٍختٌ شَد ٍ برای فرٍش آو، نحتَایی تَلید ٍ 

 است.

 در نَرد اٍل، نحتَایی کٌ نشايدى کردیو، یک پیام تبلیغاتی بَد.

قدم جلَتر تبلیغات از طریم تَلید ٍیدئَی آنَزشی ٍ  نَرد دٍم، در یک
 بَد. شدى  انجامانتشار آو 

بازاریابی برای فرٍش  بايدفتَاو گفت انتشار رایگاو ٍیدئَی آنَزشی،  ین
 است. شدى  انجامنحصَل 

پرداختٌ شد،  يا آويای بازاریابی کٌ در دٍ نثال قبل بٌ  یَىشایى نَع 
 از بازاریابی نحتَا يستهد.يایی  نهَنٌ

جدید، رابرت ُرز، بٌ  ٍکار  کسبدر نَرد ايهیت بازاریابی نحتَا در دنیای  
بازاریابی نحتَا، تهًا راى ایجاد گَید:  ینعهَاو یکی از فعاالو ایى حَزى 

 ناندى. یباق تهایز است کٌ برای برنديا 

ای برای فرٍش   یَىشتَانیو بگَییو بازاریابی نحتَا،  ینبا ایى تَضیحات 
خَايیو بٌ  ینکاال، خدنات، نحصَالت، افکار ٍ ير آو چیزی است کٌ 

 نحَی بٌ دیگراو عرضٌ کهیو.

گَید: بازاریابی نحتَا عبارت است از انتشار چیزی جالب کٌ  یندو نَریس 
 شَد. ین ٍکار کسبباعث جلب تَجٌ ٍ اعتهادسازی در نَرد یک  

يای  یَىش، با تهرکز بر گذشتٌ درنرسَم اگر دقت کردى باشید، بازاریابی 
 شد: یندیگری انجام 
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تبلیغات تلَیزیَنی، تبلیغات نحیطی نانهد بیلبَرد، بهر، برٍشَر، تبلیغات 
یی از بازاریابی بٌ يا نهَنٌچاپی نانهد چاپ آگًی در رٍزنانٌ ٍ نجالت، 

 يای نختلف يستهد. یَىش

، بازاریابی ٍکاريا کسبات  یى راى برای تبلیغتر اثربخشانا در ایى دٍرى، 
 نحتَاست.

انرٍزى بیش از ير زناو دیگری، نیاز بٌ فعالیت در فضای دیجیتال، برای  
شها يو با کاريایی آشهایی  حتها  شَد.  ینی نختلف احساس ٍکاريا کسب

ی در ا صفحٌیت، کانال تلگرام ٍ یا سا ٍبدارید کٌ در کهار فعالیت فیزیکی، 
 ٍ بٌ فعالیت آنالیى نشغَل يستهد. اند کردىی  انداز راىایهستاگرام 

 

 خَرد؟ ینتَلید نحتَا بٌ درد چٌ کسانی 

شهَیو، نهکى است ایى  ینکٌ ایى رٍزيا، لغت نحتَا را زیاد  ییازآنجا
آندى باشد کٌ تَلید نحتَا، برای چٌ کسانی  یش پبرای شها يو  سؤال

 تَاند نفید باشد؟ ین

گستردگی انَاع نحتَایی کٌ نا را احاطٌ    شدى ٍ یاوبی يا نهَنٌبا تَجٌ بٌ 
تَاو گفت نبحث تَلید ٍ بازاریابی نحتَا، برای ایى افراد نفید  ین، اند کردى

 خَايد بَد:

  دار يستهد. ی پرسَد ٍ آیهدىٍکار کسبی  انداز راىکسانی کٌ بٌ فکر 

 .کسانی کٌ دغدغۀ ایجاد برند شخصی ٍ سازنانی دارند 
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 ٌيای تبلیغات ٍ بازاریابی  یَىشًتریى یی کٌ بٌ دنبال بيا نجهَع
 يستهد.

  ٌخَايهد در فضای دیجیتال، فعالیت جدی داشتٌ  ینکسانی ک
 ی کههد.انداز راىآنالیى  ٍکار  کسبخَايهد   ینیا  باشهد ٍ

  يایشاو  یدىای نظرات ٍ گذار اشتراکنجهَعٌ افرادی کٌ بٌ دنبال
 يستهد.

  يای نَیى يستهد. یَىشافرادی کٌ بٌ دنبال درآندزایی با استفادى از 

  ٍ يستهد. نؤثر کسانی کٌ بٌ دنبال رايی برای برقراری ارتباط نَفم 

  ٌجدید یاد  ٍکار  کسبخَايهد قَاعد بازی را در دنیای   ینافرادی ک
 بگیرند.

شید ٍ ید کٌ شها بٌ انجام ير کاری کٌ نشغَل باا شدىپس تا ایهجا نتَجٌ 
ير يدف خاصی کٌ برای آیهدۀ فردی ٍ شغلی خَد در نظر گرفتٌ باشید، 

 ی با نبحث تَلید ٍ بازاریابی نحتَا، درگیر خَايید بَد.نَع  بٌ

يو   يا شرکتیى تر کَچکبٌ قَل جَ پَلیزی، گَگل دنَکراتیک است. حتی  
تَانهد با   ین، اند کردىکٌ ایجاد نحتَای دیجیتال ٍ گسترش آو را درک  

 اندازی کههد. راى  بزرگکهک فرآیهديای صحیح، یک شرکت 

 

 ی جدید ٍ نرتبط با تَلید نحتَا:يا شغلانَاع 

ی با تَجٌ يرکسکٌ   اند گرفتٌ شکلی نختلفی نرتبط با تَلید نحتَا يا شغل
 فکر کهد. يا آوتَاند بٌ  ینبٌ عالیم ٍ استعداديای خاص خَد، 
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 نَیسی تبلیغ: 

 يای تبلیغاتی دانست. یامپتَاو کپی رایتر را، نَیسهدۀ  ینخالصٌ  طَر  بٌ

 بٌ ایى پیام تبلیغاتی تَجٌ کهید: نثال عهَاو بٌ

 

 ترجهۀ نتى تبلیغ:

 «نانهد* ینيا، برای يهیشٌ جَاو  یگاریس»

نیرند کٌ يرگز بٌ سى  ینيا ایى قدر زٍد  یگاریسديد  ین*نطالعات نشاو 
 رسهد. ینهپیری 

رایتر يهیى است. نَشتى پیام تبلیغاتی جذاب برای جلب تَجٌ نكش کپی 
 بیشتر نحصَل.
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 یٍبالگ نَیس: 

اندازی ٍبالگ  بسیاری از افراد برای ساخت برند شخصی یا سازنانی، با راى
 کههد. ینشرٍع بٌ تَلید نحتَای اثربخش برای نخاطب 

کههد.  ینفعالیت  زناو يوی بزرگ، چهدیى ٍبالگ بٌ صَرت ٍکاريا کسبدر  
بیهیو کٌ  ین ردانَاست، در بسیاری از  بر  زناوتَلید نحتَا فعالیتی  ازآنجاکٌ

 يا ٍبالگکردو   رٍز  بٌشَد ٍ افرادی برای  ینسپاری  ایى فعالیت برٍو
 شَند. یناستخدام 

 :استراتژیست یا کارشهاس تَلید نحتَا 

فعالیت  یهۀ تَلید نحتَازن دریی کٌ يا شرکتی پیشرٍ ٍ یا يا سازناواغلب 
يای  یتفعالطَر اختصاصی برای  کههد، دپارتهاو ٍ قسهتی را بٌ ین

 .اند گرفتٌنحتَانحَر در نظر  

در خصَص تَلید  شدى انجاميای  یتفعالٍظیفۀ کارشهاس نحتَا، ندیریت 
ی برای انجام کار، بررسی کیفیت ٍ کهیت نحتَای بهد زناونحتَا، نانهد 

 یدشدى ٍ نحَۀ انتشار آو است.تَل

  ی اجتهاعی:يا شبکٌتَلیدکههدۀ نحتَا برای 

ی يا شبکٌدر بیى فعاالو نختلف در حَزۀ نحتَا، بسیاری از افراد فعالیت در 
 ديهد. یناجتهاعی نانهد ایهستاگرام ٍ تلگرام را در اٍلَیت کار خَد قرار 

برای گرفتى خرٍجی بًتر از کارشاو، تهایل دارند ٍظیفۀ تَلید افراد  یىا
تَانهد از  ینٌ نتخصصیى ایى حَزى ٍاگذار کههد. در ایى صَرت نحتَا را ب

 شَند. تر  نطهئىپسهد،  تَلید نحتَای نهظو، تخصصی ٍ نخاطب
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نحتَای نتهی تسلط  نگارش برتَاند فردی باشد کٌ  ینتَلیدکههدۀ نحتَا 
دارد، یا فردی باشد کٌ بر فتَشاپ، ساخت ایهفَگرافی یا ٍیدئَيای 

ی ٍکاريا کسبير نَع فعالیتی کٌ در دل   درٍاقعتبلیغاتی، نسلط است. 
 تَاند نیازنهد نتخصص تَلید آو باشد. ینی نَع  بٌگهجد،  ینایهترنتی 

 ،بازاریاب  عهاٍیى شغلی دیگر نانهد ندیر ارشد نحتَا، نحتَاگذار
يای استخدانی نعرفی  یتسایی يستهد کٌ در يا نهَنٌنحتَا، 

 شَند. ین

 

 زنیهۀ فعالیت نحتَایی شها

ی ٍارد ا حَزىکهید کٌ بًتر است در چٌ  ینبٌ ایى نَضَع فکر  اآلوشاید 
ریزی   یٌپارا بر چٌ اساسی  ی خَدا حرفٌشَید ٍ در دنیای نحتَا، فعالیت 

 کهید؟

لیهکدیى(،   نؤسس، از پیشهًاد رید يافهى ) سؤالبرای پاسخ دادو بٌ ایى 
 گیریو تا بًتریى رايههایی را بٌ شها داشتٌ باشیو. ینکهک 

گیری در نَرد حرفۀ تخصصی خَد، الزم  یوتصهگَید، برای  رید يافهى نی
 از: اند عبارتاست بٌ سٌ حَزۀ اصلی تَجٌ کهید. ایى سٌ حَزى 

 

 عالیم شها 

 يای شها یتَانههدداد ٍ استع 

 نیاز بازار 
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خَايید؟  ینچٌ چیزی  ٍاقعا  در ابتدای انر باید بٌ ایى نسئلٌ بپردازید کٌ 
، آیا نثال عهَاو بٌید؟ دار خَدبخشی از فعالیت  چٌ نعیاری برای رضایت

يستید ٍ  نَشتى  ايلاست یا  تر  راحتتَلید نحتَای ٍیدئَیی برای شها 
 ٌ عهَاو کپی رایتر فعالیت کهید؟دٍست دارید ب

سپس صادقانٌ با خَد بیهدیشید چٌ استعداديایی دارید؟ برای رسیدو بٌ  
چٌ الزم است یی را باید یاد بگیرید؟ يا نًارتۀ خَد، چٌ نَردعالقکار 

 يایی داشتٌ باشید؟ یتَانههد

بٌ یى نرحلٌ ببیهید نیاز بازار انرٍز چیست؟ بازار بیشتر تر نًودر آخریى ٍ 
چٌ نَع نحتَایی نیازنهد است؟ انتظارات دنیای نحتَا، از فعاالو ایى حَزى 

 چیست؟

، بًتر خَايید تَانست در نَرد گانٌ سٌایى نَارد  قرار دادوبا در کهار يو 
 گیری کهید. یوتصهآیهدۀ کاری خَد در حَزۀ نحتَا، 

 

 ی الزم برای تَلید نحتَايا نًارت

در چٌ قالبی از تَلید نحتَا فعالیت  تصاصا  اخفارغ از ایهکٌ شها بخَايید 
 ی کلی در ایى زنیهٌ بپردازید.يا نًارتداشتٌ باشید، الزم است بٌ یادگیری 

ی الزم برای تَلیدکههدگاو نحتَا را يا نًارتیى تر نًوبرای ایى نهظَر، 
 کهیو: یننعرفی 

 يای تَلید نحتَا یستوسآشهایی با عهلکرد  .1
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يای ندیریت نحتَا يستهد.  یستوسیی از يا نهَنٌٍردپرس ٍ جَنال، 
حجو بسیار زیادی از بازار سیستو نحتَا، در اختیار ٍردپرس است  ازآنجاکٌ

يو بسیار سادى است، بًتر است بٌ عهَاو  آوٍ البتٌ بٌ ایى دلیل کٌ کار با 
 فکر کهید. آویاز، بٌ نَردن رتانًتریى  یدیکلاٍلیى ٍ  

تَانید ببیهید کٌ در  ینبا جستجَ در ایهترنت، ٍیدئَيای آنَزشی زیادی را 
 کههد. ینایى زنیهٌ بٌ شها کهک 

 آشهایی با فتَشاپ .2

نیاز خَايید داشت تا آشهایی  نطهئها  یدکههدۀ نحتَا، تَلبٌ عهَاو 
نختصری با فتَشاپ داشتٌ باشید. البتٌ برای تَلید نحتَای تخصصی 

 باشید. فراگرفتٌی ا حرفًٌارت را بٌ صَرت تصَیری، باید ایى ن

ی يا آنَزشتَانید يهچهاو از  ینانا در حد آشهایی اٍلیٌ با ایى برنانٌ، 
 نتهی ٍ تصَیری نَجَد در ایهترنت، استفادى کهید.

 نًارت نَیسهدگی .3

ی داشتٌ باشد. الزم است با ا گستردىتَلیدکههدۀ نحتَا، باید دانهۀ لغات  
 بانتهَع نحتَایی،  نَضَعاتداشتٌ ٍ بتَاند برای  نفايیو نختلف آشهایی

 ید باز ٍ بٌ صَرت نسلط، اقدام بٌ تَلید نحتَا کهد.د

شَد، نًارت نگارش خَد را ارتكا بديید. یکی از بًتریى  ینرٍ تَصیٌ  یىازا
ی نختلف در يا کتابابزاريا برای رسیدو بٌ ایى نهظَر، نطالعۀ تخصصی  

 ایى زنیهٌ است.
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 َتَريای جستجَآشهایی با ن .4

نیاز خَايید داشت با انَاع  نطهئها  یدکههدۀ تخصصی نحتَا، تَلبٌ عهَاو 
يای نختلف، آشهایی پیدا کهید. بٌ يهیى دلیل  یتسایدشدى در تَلنحتَای 

 باید قادر باشید بٌ خَبی در فضای ٍب فارسی ٍ انگلیسی جستجَ کهید.

يای تخصصی ٍ نحَۀ درست جستجَ در ایهترنت، از  یدٍاژىکلآشهایی با  
 شَد. ینطریم تجربٌ ٍ با فعالیت نداٍم کسب 

 استفادى از نحتَای نرتبط .5

تَانید فكط بٌ دانش ٍ  ینهبرای ایهکٌ نحتَای تخصصی تَلید کهید، 
ی خاص خَد بسهدى کهید. الزم است از نحتَای آنادى ٍ يا نًارت

 کهک بگیرید.  يا آوا باخبر باشید ٍ از ي یهٌزنیدشدى در ایى تَل

یکی از ابزاريای کاربردی برای ایى نهظَر، تسلط بر زباو انگلیسی است. 
يای  یتساتَاند بٌ شها کهک کهد تا نحتَای نشابٌ را در  ینزباو انگلیسی 

 يا نحتَای بًتری تَلید کهید. برداری از آو دیگر کشَريا ببیهید ٍ با  ایدى

 آشهایی با سئَ .6

سازی نَتَريای جستجَ، برای نحتَاگذار  یهٌبًآشهایی با نبحث سئَ یا 
تا حد  ای يو یک ضرٍرت است. ساختار نحتَای تَلیدی شها یرحرفٌغ

 گردد. یبرنزیادی، بٌ نیزاو تسلط شها بر ایى نَرد 

کیفیت کاری شها تا حد زیادی نتیجۀ نیزاو آشهایی شها با ایى   درٍاقع
 نبحث است.
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برای شها پیش بیاید کٌ تفاٍت کپی  سؤالایى قسهت، ایى  نهکى است در 
 رایتیهگ ٍ تَلیدکههدۀ نحتَا چٌ چیزی است؟

ی از ایى تر گستردى، بًتر است بٌ تعریف  سؤالبرای پاسخ دادو بٌ ایى 
 نفايیو بپردازیو:

گیری از قدرت کلهات  کپی رایتیهگ، نَعی نَیسهدگی تجاری است کٌ با بًرى
ٍ  اری، نخاطب را بٌ اقدانی آگايانٌ، ترغیب کهدٍ نَشتى نكالۀ تج

فرآیهدی است کٌ باعث افزایش آگايی نخاطب شدى ٍ درنًایت، يهچهیى 
با ایجاد تصَیر ذيهی درست ٍ نهطبم با نیازيایش، اٍ را بٌ اقدام کردو 

 .کهد تشَیم نی

گیری از نًارت  با بًرى کسی است کٌ  کپی رایتر تَاو گفت   با ایى تعریف نی
یسهدگی ٍ تلفیم آو با علو فرٍش ٍ بازاریابی، اقدام بٌ نَشتى نتَو نَ

يای نًایی است کٌ با  کههدى درٍاقع کپی رایتر یکی از اقدام .کهد تبلیغاتی نی
نشتری ارتباط برقرار کردى ٍ برای فرٍش نحصَالت ٍ ارائۀ خدنات، فعالیت 

 کهد. نی

 

 از: اند عبارتی تَلیدکههدۀ نحتَا ٍ کپی رایتیهگ يا تفاٍتیى تر نًو

 ی الزم:يا نًارتتفاٍت در 

تخصصی است. انجام بًیهۀ ایى فعالیت  کانال  کپی رایتیهگ، فعالیتی  
یى الزانات ایى  تر نًوی نختلف است. يا نًارتٍ  يهر  بانیازنهد آشهایی 

 از: اند عبارتکار، 

 دانش تبلیغاتی:
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ٍکاريای  کسب دانش تَلید نحتَای تبلیغاتی، برایيهر ٍ نهدی از  بًرى
تا تبلیغ نحصَالت ٍ خدنات، بٌ بًتریى  است ، الزنۀ کار کپی رایتر نختلف

 شکل نهکى انجام شَد.

 برقراری ارتباط درست با نخاطب:

کپی رایتر با نخاطب نًایی سرٍکار دارد ٍ قرار است پیانی کٌ نهتكل 
ا باید نًارت الزم را داشتٌ باشد تا از ِقبل  یها  بٌ اٍ برسد. لذنستكکهد،  ین

 َرت بگیرد.صديد، اقدانی از سَی نخاطب  ینکاری کٌ انجام 

 نَیسهدگی:

نًارت نَیسهدگی ٍ ترکیب درست کلهات برای انتكال نفًَم تجاری، از 
ی نهد بًرىیى الزانات کار کپی رایتر است. کپی رایتر باید قادر باشد با تر نًو

یى حالت نهکى، تر اثربخشیى ٍ تر کَتاىپیام خَد را در  از ایى نًارت، 
 نهتكل کهد.

 شهاسی: نخاطب

شَد نحتَای  ینٍ تَقعات نخاطب باعث  يا خَاستٌاشراف بٌ نیازيا، 
برای اٍ ٍ بٌ صَرت تخصصی ساختٌ شَد. ير چٌ شهاخت  صرفا  یدشدى تَل

 خَايد بَد. تر  اثربخشاز نخاطب بیشتر باشد، خرٍجی کار، بًتر ٍ 

در جًت تَلید نحتَا  صرفا  یی يا نًارتانا کارشهاس تَلید نحتَا، نیازنهد 
اشارى شد(. الزم است تَلیدکههدۀ  يا نًارتاست )در قسهت قبل، بٌ ایى 

نسبت بٌ نَضَع  نَردنظر نحتَا ضهى داشتى دانش کافی دربارۀ نطالب 
 خاص نحتَا، اشراف کانل داشتٌ باشد.
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یرعانل یک ندتَاند باشد:  ینی يرکسیدکههدۀ نحتَا َلتاز ایى نهظر، 
ی کٌ يرکسنَیس، يهرنهد، نَیسهدى، کارنهد یک شرکت ٍ یا  شرکت، ٍبالگ

يای  از راىعاتی داشتٌ باشد ٍ بتَاند آو را ، اطالنَردنظریهۀ درزنتا حدی 
 نختلف، بٌ نحتَا تبدیل کهد.

 یجۀ کار:درنتتفاٍت 

ی ٍ بازارساز يدف باتجاری است ٍ  صرفا   خرٍجی کپی رایتیهگ، فعالیتی
یى يدفی است کٌ در کپی تر نًوشَد. تبلیغات تجاری،  ینبازاریابی انجام 
 شَد. ینرایتیهگ دنبال 

 تَاند چهد نَرد زیر باشد: ینانا در تَلید نحتَا، يدف 

آگايی رسانی بٌ نخاطباو، ارائۀ اطالعات تخصصی، آشهایی با نحصَل یا 
شَد، رشد در ایى فضا  ینخدنت، ٍ نحتَایی کٌ در فضای دیجیتال تَلید 

 نَردنظر یى ايداف تر نًویرگذاری بر نَتَريای جستجَ، از تأثاز طریم 
 است.

 تفاٍت در حجو نحتَا:

ایتر، ترغیب نخاطباو برای اقدام  کٌ بیاو کردیو، نتیجۀ کار کپی ر   طَر  يهاو
شدى، قرار است تهًا بٌ  یاوبی يا نًارتکردو است. استفادى از نجهَعۀ 

کههدى باشهد ٍ باعث  یبترغچهد جهلٌ یا حتی چهد کلهٌ ختو شَد کٌ 
 برانگیختى احساسی در نخاطب شَند.

 یجٌ فعالیت فکری کپی رایتر بسیار بیشتر از حجو بیرٍنی کاری است کٌدرنت
 ديد. ینارائٌ 
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انا برای تَلید نحتَای تخصصی، کار نهسجو، حجو باالتر ٍ خرٍجی 
 یاز است.نَردنتری  یىسهگ

ی شًر درٍو ٍنكل حهل، شرکتی را در نظر بگیرید کٌ خدنات نثال عهَاو بٌ
ديد ٍ افرادی با دٍ عهَاو شغلی کپی رایتر ٍ تَلیدکههدۀ نحتَا،  ینانجام 

 کههد. یندر آو فعالیت 

ٍنكل نسافراو  یهۀ حهلدرزنَلیدکههدۀ نحتَا، قرار است نحتَای تخصصی ت
يای کلیدی ایى شرکت را انجام ديد. بٌ ایى ترتیب قرار است  یتفعالٍ 

نحتَای رٍزانٌ برای آگايی نخاطباو از نحَۀ عهلکرد شرکت برای 
ضبط شدى ٍ در اختیار نردم قرار  ،سایت تًیٌ شَد، ٍیدئَيای نختلف ٍب

 بگیرد.

، تبلیغ کهد. یکی شدى ارائٌانا کپی رایتر باید نتهی بهَیسد کٌ برای خدنات 
ديد  یناز خرٍجی کاريای کپی رایتر برای فعالیتی کٌ ایى شرکت انجام 

اگر از نهتظر ناندو نتهفری، دستت را باال »تَاند چهیى چیزی باشد:  ین
 «بیهیو. ینبگیر. نا تَ را 

رى کردیو، کپی رایتر فعالیت تجاری انجام کٌ پیش از ایى يو اشا  طَر  يهاو
ديد ٍ يدف اصلی از ایى فعالیت، جلب تَجٌ نخاطب ٍ ایجاد حس  ین

حجو زیاد کار  الزانا  يهرايی در اٍست. برای برانگیختى ایى حس يهرايی، 
تَاند بًتریى نتیجٌ  ینیرگذار تأثیاز نیست. گايی چهد جهلۀ کلیدی ٍ نَردن

 را بٌ ٍجَد بیاٍرد. 
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 فاٍت در انتظارات:ت

ی عهلکردی يا جهبٌانتظاراتی کٌ از خرٍجی کار کپی رایتر ٍجَد دارد، بر 
یى کلهات را استفادى  تر اثربخشنخاطباو تهرکز دارد. قرار است کپی رایتر، 

 ، احساسی برای اقدام کردو را در نخاطب برانگیزد.نَردنظرکهد تا پیام 

نثبت بر برندنیگ یا افزایش  یر تأثیرگذاری پیام تبلیغاتی، باعث تأث
 نخاطباو خَايد شد.

انا در تَلید نحتَا، انتظارات نتفاٍتی از خرٍجی کار ٍجَد دارد. کار بًیهٌ 
رسانی دقیم را در دل خَد داشتٌ باشد،  برای تَلید نحتَا، قرار است آگايی

 seoیر نثبتی بر رتبۀ تأثتبلیغات باکیفیتی از نحصَل ٍ خدنات ارائٌ ديد ٍ 
 داشتٌ باشد.

غهی  یبیشتر بر جهبۀ تَلید نحتَای ،نحتَا تَلیدباید بگَییو در حالت کلی 
کٌ در کپی رایتیهگ، تهرکز اصلی رٍی  ٍ ارزشههد نتهرکز است درحالی

برای اقدام عهلی است. درنتیجٌ يدف  يا آوٍ تشَیم  اوترغیب نخاطب
 .است اصلی در کپی رایتیهگ، تبلیغات اثربخش برای جذب نشتری

ایى نَرد را يو باید اضافٌ کهیو کٌ کپی رایتیهگ ٍ تَلید نحتَا، نکهل يو 
 يستهد.

ديد. برای اطالعات بیشتر از قَل ٍ ٍعدۀ  کپی رایتر بٌ نخاطباو ٍعدى نی
 یحاتتَضشدى، الزم است نحتَایی تَلید شَد ٍ در رابطٌ با رٍند کار  دادى
 بديد. یلیتکه
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حتَای غهی ٍ نفید، ایى نشتری هد. با تَلید نک کپی رایتر نشتری ایجاد نی
شَد. پس بعدازایهکٌ کار کپی رایتر نتیجٌ داد، نیازنهد تَلید  نی حفظ

 نحتَایی برای نگًداری نخاطباو يستیو.

در بسیاری از نَاقع، باید نحتَایی ٍجَد داشتٌ باشد تا کپی رایتر بتَاند 
ردى کردو خرٍجی فعالیت خَد را شرٍع کهد. درنتیجٌ کپی رایتر بر  ای برٍآ

نَرد انتظار از نحتَای تَلیدشدى بٌ عهَاو ابزاری برای کار خَد استفادى 
 کهد. نی

 

 یهۀ نحتَادرزنشرٍع فعالیت 

تَاو با دنیای  ینپیش بیاید کٌ چگَنٌ  سؤالنهکى است برای شها ایى 
 نحتَا ارتباط برقرار کرد ٍ در ایى زنیهٌ، بٌ فعالیت پرداخت؟

در ابتدای انر، بًتریى کار ایى است کٌ با فضايای نختلف تَلید نحتَا ٍ 
 ، بیشتر آشها شَید.ذکرشدىانَاع عهاٍیى شغلی 

يایی کٌ از رید يافهى عهَاو کردیو ٍ با تَجٌ بٌ  یٌتَصبا الًام گرفتى از 
 تر  نَفمتَانید  ینای  یهٌزنبازار، ببیهید در چٌ  یاز نترکیب عالیم، استعداد ٍ 

 ظاير شَید.

یهۀ خاصی از نحتَا يستید، دست بٌ  درزنیی يا نًارتاگر نیازنهد کسب 
 کار شدى ٍ بٌ کارشهاساو ایى حَزى نراجعٌ کهید.

تَانید درخَاست يهکاری خَد را  ین يا آويایی يستهد کٌ بٌ کهک  یتسا
ارسال کردى ٍ در ایى زنیهٌ اعالم آنادگی کهید تا از ایى طریم، با  

 ی فعال در حَزۀ نحتَا، آشها شَید.رياٍکا کسب
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تَانید برای  ینيایی يستهد کٌ  یتسایی از يا نهَنٌ، پَنیشاٍ  جابیهجا
 جستجَ کهید. يا آوفعالیت در حَزۀ نحتَا، در 

در ادانٌ برای کهک بٌ شها جًت آشهایی با چارچَب ٍ قَاعد کلی حاکو بر 
 کهیو. ینبازار نحتَا تهریهاتی در راستای تَلید نحتَای اثربخش ارائٌ 

 

 پرٍژۀ تهریهی برای تَلید نحتَا:

 ی زیر تَجٌ کهید:يا عبارتبٌ 

 ترخیص کاال چیست؟

 کارت بازرگانی چیست؟

 ارسال ٍسایل خانٌ بٌ ترکیٌ

 نیلیَو چٌ کهو؟ 01با 

 رٍف کیست؟ٍپاٍل د

 اریک اشهیت کیست؟

 شايرخ نسکَب کیست؟

 بیت کَیى چیست؟

 اقتصاد دیجیتال چیست؟

 زخو نعدى

https://jobinja.ir/
https://jobinja.ir/
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ترخیص کاال »نثال  عیى جستجَ کهید. در گَگل را  بٌ ترتیب ير عبارت -0
 کهیو. را در گَگل جستجَ نی« چیست؟

نطالعٌ   را يا ٍ آو اٍل گَگل( لیهک 21)را باز  اٍل ۀيای دٍ صفح لیهک -2
 کهید.

 برداری کهید. یادداشتنَردنظر با ذکر نهبع  ۀاز صفح -2

ٍ برای پاسخ دادو بٌ فکر کردى بٌ نخاطبی کٌ ایى سؤال را پرسیدى  -4
آنَز از یک نعلو يهیى سؤال  . فرض کهیو یک دانشکهید  پرسش اٍ تالش
ٌ زباو بسیار سادى ایى سؤال تَانیو با ادبیات خَدناو ٍ ب را کردى چطَر نی

را پاسخ ديیو؟ طَری کٌ بعد از خَاندو آو کاربراو سایت نا احساس 
 رضایت کههد.

بعد از آنادى کردو نتى فکر کهیو آیا نخاطب بعد از خَاندو نتى نا بٌ  -5
نا بٌ حد خَبی است کٌ دیگر نیازی  ۀکهد؟ یا نَشت سایر نهابع نراجعٌ نی

ت گَگل نراجعٌ کهد؟ در ایى صَرت نا برندى بیهد بٌ سایر صفحا نهی
 ديد. يای اٍل خَد قرار نی يستیو ٍ گَگل بٌ عهَاو تشَیم نا را در لیهک

تریى رٍش ایى است کٌ  فرض کهیو قرار است کتابی بهَیسیو. نهطكی -6
يا را نَشتٌ ٍ برای ير فصل کتاب شرٍع بٌ تحكیم ٍ  ابتدا عهَاو فصل

ى ٍبالگی يو کٌ بتَاند رضایت گَگل را جلب  نَشتى نتى کهیو. نَشتى نت
 ۀاست ٍلی خَبی ناجرا ایى است کٌ اگر نا تیتر نَشت یکهد بٌ شکل نشابً

ديد.  يا را بٌ نا نی خَد را در گَگل جستجَ کهیو خَد گَگل عهاٍیى فصل
ارسال ٍسایل »ایهکٌ قرار است در نَرد چٌ چیزيایی تحكیم کهیو. نثال  نى 

 .کهو ا جستجَ نیر « خانٌ بٌ ترکیٌ
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يای کاربراو است  حهل اثاثیٌ بٌ ترکیٌ یکی از دغدغٌ ۀبیهو کٌ يزیه نی
نَیسو در یک جدٍل بٌ جزئیات حهل بار بٌ  پس باید حتها  در نتهی کٌ نی

 و.یکه ترکیٌ اشارى

 :نثال  

 حهل بار ٍ اثاثیٌ نهزل بٌ ترکیٌ ۀيزیه

 قیهت 

 21111 یبهد بستٌ ۀيزیه

 99911 بیهٌ ٍ بارنانٌ ۀيزیه

 

نکهیو. گَگل ٍقتی نشايدى کهد کٌ   برداری ینًو ایى است کٌ کپ ۀنکت -7
سایت اٍ را در نتایج  ۀکهد رتب کسی نحتَای ارجیهال ٍ غیرتکراری تَلید نی

يا را از جایی کپی ٍ  برد. حتی بٌ جای ایهکٌ عکس جستجَ بسیار باال نی
را  خَدناو تصَیرسازی کهیو ٍ آو پست کهیو سعی کهیو در فتَشاپ برای

 يای خشک ٍ خالی استفادى کهیو. بٌ جای عکس
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 یسینَ يای تحكیكی ٍ گزارش نَشتى برای گَگل ٍ سئَ از جهس نَشتٌ -8
نهابع نختلف را نطالعٌ کهیو ٍ رٍی آو فکر کهیو؛ ٍ بٌ است؛ یعهی باید 

 .هدنحَی ترکیب کهیو کٌ رنگ ٍ بَی جدیدی پیدا که

 

 

 

 


