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￮اوتحم تیمها Why Content Is King?
v Generates new leads and sales
v Adds value to your product/service
v Increases traffic
v Real-Time Marketing
v Contextual Campaigns
v Converged Media
v Content encourages loyalty
v Content establishes thought leadership
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اوتحم دیلوت



ییاوتحم يژتارتسا

ياه نامز رد نآ ساسا رب دیناوت یم و دهد یم ناشن امش هب ار هار اوتحم يژتارتسا

دینک یسررب ار دوخ ياهاوتحم یصخشم

 دیاب ار هار نیمه ایآ ،هدش عقاو رثوم امش راک و بسک يارب ردقچ يژتارتسا نیا

؟تسا مزال یتارییغت هچ ؟دیروایب دوجو هب نآ رد یتارییغت دیاب ای دیهدب همادا

ربراک و يرتشم هب کمک ياتسار رد اوتحم دیلوت

.دنک يرای تامدخ زا هدافتسا و دیرخ رد ار ربراک هک دوش دیلوت يروط دیاب اوتحم

اوتحم يژتارتساو اوتحم یبایرازاب

 دننام دینک هدافتسا یبایرازاب ياهدنفرت زا دیاب اوتحم يژتارتسا رد:هتکن
call to action دنفرت
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اوتحم يژتارتسا نیودت  لحارم

لوا هیال

فده ندرک صخشم1.
ناربراک ییاسانش2.
هجدوب ندرک صخشم3.
ابقر ییاسانش4.
راک و بسک لیلحت5.
ربراک دید زا يرگنزاب6.

7



اوتحم يژتارتسا نیودت  لحارم

مود هیال
نتشون ثلثم هب هجوت

نتشون ثلثم رد يدیلک لاوس3

 ؟مییوگب میهاوخ یم يزیچ هچ
؟مییوگب میهاوخ یم یسک هچ هب
؟مینزب فرح بطاخم اب میهاوخ یم یهار هچ زا
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 یتقو لاثميارب .دناوخب توافتم يادص مجح اب ار نآ هک دنکیم بیغرت ار هدنناوخ ششراگن عون هب هتسب راتشون کی￮

.تسا هدرک ندرک همزمز هب راداو ار امش هک تسا نتم نآ يادص مجح عقاورد دیناوخیم و دینکیم همزمز ار ینتم
 مجح دییوگب دیناوت یم نیاربانب .دناوخ دیهاوخ یمارآ هب ار نآ دیوش هجاوم يرت ینالوط تالمج اب نتم کی رد یتقو￮

.دیناوخب دنت متیر و دنلب يادص اب ار نآ دنکیم راداو ار امش هاتوک تالمج اب ینتم اما تسا مارآ ینتم نینچ يادص

 یمسر يادص نت زا یعون هب دهاوخب تسا نکمم ،تسا زکرمتم ریرحتلا مزاول يور رب هک يزاب بابساتکرش کی ،لاثم ناونع هب￮

 هزم اب ولومعم ریغ يادص نت زا تسا هتشاذگ روهظون ياه یمرگرس يور رب ار دوخ زکرمت هک یتکرش هک یتروصرد ،دنک هدافتسا

.دربیم عفن رتشیب

￮  و دنا هدش داجیا تالمج هک یشور ،هدافتسا دروم تاملک عاونا
 تاملک ندش يراج عون

9

اوتحم يژتارتسا نیودت  لحارم
مود هیال

Tone Of Voice



Tone Of Voice
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اوتحم يرامعم

دیاب ناش هدنهد شیامن ياهاضف و اه متیآ شنیچ :نوچ تسا رنه کی اوتحم يرامعم￮

.دوش یحارط هدنزارب و فیرظ يوحن هب

 ناربراک هب هک تسا یلوصا و اه کینکت دنمزاین :نوچ تسا ملع کی اوتحم يرامعم￮

.دنهدب شیامن رت تحار و رت هداس ار اه هداد دنک یم کمک

.تسا تبقارم و یسررب دنمزاین هراومه و دوش یمن لماک تقو چیه اوتحم يرامعم￮

 هک ار يزیچ و دننک كرد رتهب ار ناشفارطا طیحم دارفا ات دنک یم کمک اوتحم يرامعم

.نیالنآ ياهاضف رد هچ و یعقاو يایند رد هچ .دننک ادیپ یگداس هب دنهاوخ یم

فده یب ياهاوتحم اب راک تالکشم￮

یتاعالطا تشابنا ،اه هداد دح زا شیب يراذگراب ،تاساسحا دح زا شیب ندش ریگرد￮

روخن درد هب تاعالطا زا يراد هگن و زاین نازیم زا رتشیب
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اوتحم يرامعم یلصا لحارم
qتایضرف:

 راک و بسک دصق و فده یبایزرا￮

ربراک فده یبایزرا￮

اوتحم یبایزرا￮

qاوتحم يرامعم یکیتکات فیاظو:

اوتحم یهدنامزاس￮

تاعالطا طباور دیلوت￮

ربراک تکرح یحارط￮
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اوتحم يرامعم یلصا لحارم رد تایضرف

 یبایزرا
 فده

 راکو   بسک

 يریگ هزادنا

تیقفوم درکلمع

 بسک فادها

يروف راک و

 بسک لدم

راک و

 یبایزرا
ربراک فده

 یلاتیجید داوس

نایرتشم

 یبایزاب راتفر

اهنآ تاعالطا
 زاین هنیمز

نایرتشم

 یبایزرا
اوتحم

مجح

نابز
 عاونا

اوتحم



اوتحم يرامعم

 لوصحم نآ زا یکرد مه شیاه يرتشم ،دشاب هتشادن شاه يرتشم زا یکرد هک یلوصحم

تشاد دنهاوخن

 اه هنیزه یخرب و نامز دیهد ماجنا ار نازرا تاقیقحت و اهتست دیناوتیم امش هک یلاحرد￮

 لقادحکمک اب نیاربانب دنک يریگولج ناربراک هدمآ تسد هب ياهشنیب زا دناوتیم

دینک ینیب شیپ ار ناربراک راتفر نیزگیاج ياهشور زا هدافتسا و تقوم تایصرف

 زا یشنیب امش هب اه يرتشم دروم رد ناسانشراک شناد و هیوناث تاقیحت لاثم يارب￮

 زا هدافتسا اب لوا مدق رد دیناوتیم امش هک یلاح رد دهدیم نایرتشم يانوسرپ

 دنهاوخراذگریثات هک دیسرب یتایضرف لقادح هب فلتخم عبانم و لوا هتسد تادهاشم

:زا دنترابع و دوب

 هب نویزیولت زا ور لوصحم هب شزاین يرتشم لاثم روط هب هکنیا :يرتشم زاین هنیمز￮

 يروطچ هک دهد ناشن امش هب دناوتیم یعامتجا ياه هکبش ای دروآ یم تسد

engagementياشامت قیرط زا الثم دوریم رتالاب اه يرتشم TVای تلبت يور 

یعامتجا ياه هکبش اب ناسآ يربراک
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اوتحم يرامعم
اهیروگتک نتفرگرارق لثم دنزاسب ار صاخ ياوتحم ات دننیکم رکف اهوگلا هب تاعالطا نارامعم دننکیم رکف طابترا و ینعم هب اوتحم ياه هدننکدیلوت هک یلاح رد

:اوتحم يرامعم یکیتکات فیاظو

اوتحم یهدنامزاس

.دنکیم تاقالم ار هداج تاعالطا يرامعم خرچ نآ رد هک تسا ییاج یلک روط هب يدنب هقبط ای اوتحم یهدنامزاس

اوتحم دادعت :لاثم

تاعالطا طباور دیلوت

.تسا هتخاس دیفم ار نآ و .دوش هدافتسا يروظنم و صاخ فده اب هک یتاعالطا

یئزج نیوانع ،اوتحم ،فیصوت ،ناونع :نتفرگ رارق :لاثم

ربراک تکرح یحارط

.دهد هئارا ار تاعالطا زا یسونایقا رد ،ییایرد سوناف کی دیاب تاعالطا يرامعم

هسرب دیرخ هب ات هنیبب ور ییاهزیچ هچ :لاثم
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 یکیتکات فیاظو

اوتحم یهدنامزاس

یهدنامزاس ار تسکش کی ،یهدنامزاس مدع

.دنکیم

تاعالطا طباور دیلوت

 دیفم فده اب و یصاخ روظنم اب تاعالطا￮

.دنشاب هتفرگ رارق مه رانک ندوب

ربراک تکرح یحارط

زا یسونایقا رد ،ییایرد سوناف کی دیاب اوتحم يرامعم

.دهد هئارا ار تاعالطا



اوتحم يرامعم رد بطاخم

￮  :اه هداد و اهاوتحم اب بطاخم راتفر

￮ B = F (P/E)
￮B= راتفر
￮F= درکلمع
￮P=مدرم
￮E=طیحم



اوتحم يرامعم و تاعالطا يرامعم نیب توافت

qاوتحم يرامعم:
Øيروط هب دنک یم کمک اوتحم يازجا یهدنامزاس رد امش هب اوتحم يرامعم 

 .دنشاب رثوم و ددجم هدافتسا لباق ،دیفم اهنآ هک

Øشیامن ياهاضف و اه متیآ شنیچ :نوچ تسا رنه کی اوتحم يرامعم 

.دوش یحارط هدنزارب و فیرظ يوحن هب دیاب ناش هدنهد

Øهب هک تسا یلوصا و اه کینکت دنمزاین :نوچ تسا ملع کی اوتحم يرامعم 

.دنهدب شیامن رت تحار و رت هداس ار اه هداد دنک یم کمک ناربراک

qتاعالطا يرامعم:
Øدنکیم کمک یلک روط هب اوتحم یهدنامزاس هب تاعالطا يرامعم.



.... تیاهن رد

لماش ارناربراک و راک و بسک لقادح دیاب تاعالطا يرامعم زا هعومجم کی￮

.دوش

 یهدنامزاس هب طوبرم همه اهلح هار و اه شور ،اوتحم لماک یبایزرا جیاتن￮

رایسب تروص هب ار اوتحم مدرم نآ اب ات دنک ادیپ ار یهار ات تسا تاعالطا

    .دننک هدافتسا هداس



اوتحم تیریدم

تداع هب لوصحم کی ندرک لیدبت￮
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Trigger
￮Internal Triggers
￮External trigger 

؟دیسرپب ناتتالوصحم ياه Trigger دروم رد دیناوت یم هک یتالاوس
؟دنتسه ارجا لباق ییاهTrigger هچ دوخ فلتخم ناربراک يارب￮
؟دنتسه هچ امش لوصحم زا هدافتسا يارب یلخاد و یجراخ لماوع￮
؟دیزاس یم رترثوم ار اهنآ امش هنوگچ￮
؟دننک یم راک اهنآ ،دینادیم امش هنوگچ￮
؟دراد دوجو امش فلتخم ناربراک يارب یکرتشم ياهTrigger هچ￮
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Action هزیاج هب ندیسر يارب ربراک لمع لقادح

گاف راتفر لدم

 تروص يراتفر ات دننک راک مهاب دیاب رصنع3

:دریگ

Motivation, Ability, 
and Trigger

دراد دوجو ییاناوت و هزیگنا نیب یسوکعم هطبار

 هزیگنا هب دشاب رت تخس يراک هک هچ ره

دراد زاین يرتشیب
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Think about how you can introduce 
these motivators into your product:

￮ Seeking pleasure.
￮ Avoiding pain
￮ Seeking hope
￮ Avoiding fear
￮ Seeking acceptance
￮ Avoiding rejection
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ربراک لمع دروم رد لاوس
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 شا ینیب شیپ رد ربراک لمع نیرت لقادح￮
؟تسیچ هزیاج ندیسر يارب



Variable reward
يریگلفاغ :مهم رصنع￮

 ربراک هک يزیچ ندرک ادیپ ناجیه / یعامتجا دییات￮
دهاوخیم

تسپ ندروخ کیال :لثم

اهلاوس
؟دیهد شاداپ ناربراک هب دیناوت یم هنوگچ￮

؟مینک ظفح ار عونت هنوگچ￮
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Variable reward
يریگلفاغ :مهم رصنع￮

 ربراک هک يزیچ ندرک ادیپ ناجیه / یعامتجا دییات￮
دهاوخیم

تسپ ندروخ کیال :لثم

اهلاوس
؟دیهد شاداپ ناربراک هب دیناوت یم هنوگچ￮

؟مینک ظفح ار عونت هنوگچ￮
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Investment

 .میتسه لئاق دوخ راک يارب يدایز شزرا ام￮

يدعب Trigger داجیا و ربراک يراذگ هیامرس￮

لاوس

 قلخ تیولوا و نتخاس شزرا ،يدعبTrigger ناربراک هنوگچ￮

 تسد هب امش لوصحم رد يراذگ هیامرس هلیسو هب ار ندرک

؟دندروآ یم

؟دراد دوجو اهنآ دوبهب يارب ییاه تصرف هچ￮
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Thanks!
Any questions?
You can find me at
@nedakhafri
telegram

!


