در ش ــبکههای اجتماع ــی ،دسترس ــی ارگانی ــک به تع ــداد افرادی گفته میش ــود ک ــه محت ــوای ش ــما را از طریق توزی ــع بدون دس ــتمزد مش ــاهده کردهاند

ذرهبین

یعنی بدون اینکه شما بودجهای را برای رسیدن محتوایتان به مخاطبان خاص اختصاص دهید

بهترین روش برای
دسترسی به افرادی
که آنالین هستند
تولید محتوایی است
که مستقیما روی
دستگاههای موبایل
و شبکههای اجتماعی
قابلاستفاده باشد

محتوای ارگانیک چیست و چرا مهم است؟

پیشبهسویمحتوایدستاول

تقریبا میتوان گفت اکثر شبکههای اجتماعی و بعضا رسانهها براساس نوع پرداخت کسب و کارها و شرکتهای بزرگ و

کوچک ،محتوای خود را به مخاطب ارائه میدهند .با این حال هنوز هم میتوان به محتوای ارگانیک و دست اول دسترسی

عارفچراغی
روزنامهنگار فناوری

داشته باشید .سخت است ولی همچنان ممکن است .محتوای ارگانیک درواقع همان محتوای وبسایتها و رسانههای
اجتماعی است که توسط کاربر نوشته میشود و کلمات آن در موتورهای جستوجو مانند گوگل یافت میشود .البته
ناگفته نماند که این محتوا با محتوای روزنامهها و مجالت آنالین که به خوانندگان وفادار یا مشترکان برای بازدید صفحات

خود وابسته هستند تفاوتهایی اساسی دارد.

وقتی صحبت از دسترسی به محتوای ارگانیک به
میان مـیآیـد ،اف ــراد بــه یــاد پستها و توییتهایی
مـیافـتـنــد کــه تــوســط افـ ــراد ع ــادی کــاالیــی را بـهطــور
غیرمستقیم تبلیغ کــرد ها نــد .البته هنوز میانگین
اف ــرادی کــه پستهای ارگــانـیــک (ب ــدون پشتوانه و
بودجههای تبلیغاتی) را در وبسایتها و شبکههای
اجتماعی مشاهده میکنند کــم ا ســت .گرچه این
کم بــودن الــزامــا مربوط به ایــران نیست و در جهان
خارج از ایران به مراتب بیشتر و پررنگتر است.
اکثر پلتفر مهای اجتماعی براساس مدل پرداخت
ب ــرای شــرکـتهــا و کمپانیها ک ــار مـیکـنـنــد؛ بـهطــور
مثال متوسط دسترسی به یک پست ارگانیک در
فیسبوک حــدود  5/2در صــد ا ســت؛ یعنی تقریبا از
هر  19مخاطب یا طرفدار یک برند ،یک نفر محتوای
غیرتبلیغ شده را میبیند.
بــرا ســاس آخرین آ مــار موسسه  Statistaجمعیت
دیجیتال جهان نزدیک به چهار میلیارد نفر است؛
ب ــه ع ـبــارتــی نـیـمــی از جـمـعـیــت ک ــل ج ـهــان آنــایــن
هـسـتـنــد ک ــه ی ــک ب ـ ــازار عـظـیــم ب ـهح ـســاب م ـیآیــد.
بهترین روش بــرای دسترسی به افــرادی که آنالین
ه ـس ـت ـنــد ،تــول ـیــد م ـحــتــوایــی اسـ ــت که
مستقیما روی د س ـت ـگــا ههــای موبایل
و شبکههای اجتماعی قابل استفاده
بــا شــد .بــه همین دلیل ا ســت کــه تولید
محتوا یک استراتژی بازاریابی محبوب
و پرطرفدار ا ســت .محتوای ارگانیک با
ســئــو(بـهـیـنـ هســازی مــوتــور جـسـتوجــو)
باکیفیت به هر شخص یا کسب و کاری این
امکان را میدهد در صفحه اول موتورهای

جستوجوگر بــا شــد .صفحه اول و لینکهای ا بـتــدا یــی ب ــرای کسب و کــار هــا و
فروشگا ههای اینترنتی نقش بسزایی دارد و احتمال خرید از ســوی مشتری را
تا  80درصــد بــاال میبرد؛ ز یــرا هنگامی که محتوای تولید شــده در میان رتبههای
برتر صفحات نتایج موتورهای جستوجو نشان داده شود ،ترافیک ورودی به
سایت افزایش پیدا میکند و به احتمال زیاد برخی از بازدیدکنندگان به مشتریان
بالقوه تبدیل خواهند شــد .وقتی یــک کسب و کــار  ،محتوایی را تولید میکند
و آن را روی یک وبسایت یا شبکه اجتماعی پست میکند ،آن محتوا از سوی
افرادی که در جستوجوی اطالعات مرتبط هستند ،پیدا میشود .شرکتها برای
اطمینان از دیــده شدن محتوای تولیدی خود باید به اصــول سئو (بهینهسازی
موتور جستوجو) پایبند باشند .بهینهسازی موتور جستوجو یعنی پیروی از
استراتژ یهای سئو از کلمات مهم ،لینکسازی و فاکتورهای دیگر؛ تا محتوای
تولیدی در رتبههای برتر نتایج جستوجو نشان داده شود.
شاید به همین دلیل است که همچنان گفته میشود سادهترین راه برای افزایش
فــروش مستقیم ،ا فــزا یــش بــود جــه تبلیغات ا ســت .البته هنوز اغلب کسب و
کارها اهمیت بازاریابی ارگانیک را دستکم میگیرند ا مــا د یــر یا زود باید قبول
کنید که محتوای ارگانیک پایه اصلی هر کسب و کاری در استراتژ یهای بازاریابی
اســت .ایــن روزه ــا پشت هــر کمپین تبلیغاتی موفقی بــا بــودجـههــای بــاال ،تیمی
خالق در شبکههای اجتماعی وجود دارد که باعث تقویت برند تجاری ،افزایش
فروش و اعتماد بیشتر مشتریان میشود .اما هنگامی که بودجههای تبلیغاتی
کاهش پیدا میکند رقابت بر سر محتوای ارگانیک بین کسب و کارها بیشتر و
بیشتر میشود و همواره پیروز میدان کسی است که خالقانهتر
رفتار میکند .طبق آمار موسسه بازاریابی محتوا ( ،)CMIحدود
91درصــد از بازاریابهای  B2Bو  86درصــد از بازاریابهای ،B2C
تولید محتوا را هسته اصلی استراتژی بازاریابی درنظر میگیرند.

دسترسی ارگانیک چیست؟

در شبکههای اجتماعی ،دسترسی ار گــا نـیــک بــه تـعــداد ا فــرادی
گفته میشود که محتوای شما را از طریق توزیع بــدون دستمزد
مشاهده کردهاند ،یعنی بدون اینکه شما بودجهای را برای رسیدن

وقتی صحبت از
دسترسی به محتوی
ارگانیک به میان میآید
 ،افراد به یاد پستها و
توییت هایی میافتند
که توسط افراد عادی
کاالیی را به طور
غیرمستقیم
تبلیغ کردهاند

محتوایتان به مخاطبان خاص اختصاص دهید .این
معیار میتواند شامل کاربرانی باشد که پستهای
شــمــا را در تــای ـمالیــن خ ــود دی ــدهان ــد ،اســتــوریهــای
شما را دنبال کردهاند یا از صفحه تجاری شما بازدید
کــرد هانــد .بــرخــاف محتوای پــولــی (مانند تبلیغات
فیسبوک) ،پستها و محتواهای ارگانیک معموال
بــه مخاطبان هــدف خــاصــی ارائ ــه نــمـیشــود زی ــرا هر
شبکه اجــتــمــاعــی دارای یــک الــگــوریــتــم اختصاصی
است که نحوه توزیع محتوای ارگانیک روی پلتفرم را
مشخص میکند.

چرا شبکههای اجتماعی مهماند؟

ا گــر محتوای تولیدی یــک کمپانی یــا حتی یــک کسب
و کــار کوچک تنها در طیف گسترد های از پلتفر مهای
آنالین انتشار داده شــود ،طبعا ترافیک بیشتری به
سمت وبسایت و در نهایت کسبوکارشان هدایت
میشود .در واقع ،با یک تیر دو نشان میزنند .بنابراین
بهجای سرمایهگذاری بر سئو بهعنوان تنها استراتژی
بازاریابی ،استراتژی بازاریابی محتوای خود را بهدرستی
انتخاب کنید و منتظر افزایش مشتریان خود باشید.
آنچه اهمیت دارد که بدانید این است اگر محتوایی
تولید نشود ،استراتژ یهای دیگر بازاریابی مثل سئو
هــم بینتیجه خــوا هــد ب ــود؛ .بــه عبارتی تولید محتوا
مهمترین و اصلیترین بخش از استراتژی بازاریابی هر
کسب وکاری است .در صورت تولید محتوا و بهویژه
محتوای باکیفیت و ارگانیک ،موتورهای جستوجو
محتوای شما را شناسایی میکنند ،آن را رتبهبندی
کــرده و در نتایج جستوجو بــه نمایش مـیگــذار نــد.
همین امر به جذب مخاطب بیشتر ،افزایش ترافیک،
افزایش آگاهی از برند ،افزایش نرخ بازگشت سرمایه و
درنهایت ســودآوری کسبوکارتان منجر خواهد شد.
پس تولید محتوای ارگانیک را فراموش نکنید.

 12نکته برای بهبود
ارائه محتوای ارگانیک
 . 1بهترین رو شهــای تولید محتوا مختص به
هر شبکه اجتماعی را بیاموزید.
 . 2استراتژی محتوا تدوین کنید.
 . 3نیروهای انسانی خود را درگیر کنید.
 . 4بــر ارز شه ــا و تفاو تهایتان تمرکز داشته
باشید.
 . 5سینوسی رفــتــار نکنید تــا هــمــواره در اوج
بمانید.
 . 6با مردم ارتباط برقرار کنید.
 . 7سریع و بهموقع پاسخ دهید و پشتیبانی
کنید.
 . 8الگوریتمها را بشناسید.
 . 9محتواهایتان را برچسبگذاری کنید.
 . 10رویدادهای مجازی برگزار کنید.
 .11مــحــتــوای وب ــس ــایــته ــای رق ــی ــب خـ ــود را
چک کنید.
 .12محتوای آموزشی تولید کنید.
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