
مطالعه موردی محتوای پربازدیدترین رپورتاژ آگهی ها

با تحلیل پارسا کاکویی،

مدیر محتوای آژانس دیجیتال مارکتینگ ادوایس 



چرا محتوا را زیر ذره  بین قرار دادیم؟

چهتاوامحتکهمی دانندبه خوبیدارند،آگهیرپورتاژانتشارقصدکهکسب وکارهایی

درکبیشترمی توانزمانیرامحتوااهمیت.باشدتاثیرگذارومهممی توانداندازه

یبررستجربیصورتبهکسب وکارهاموفقیتدرآنتاثیرازنمونه هاییکهکرد

.شود

رپورتاژکم بازدیدترینوپربازدیدترینازلیستیگرفتیمتصمیمخاطرهمینبه

سآژانمحتوایمدیر،کاکوییپارساآقایهمراهیباوکنیمتهیه۱۴۰۰سالآگهی های

باراآننتایجوکنیمتحلیلراآن هامحتواییلحاظاز،ادوایسمارکتینگدیجیتال

.بگذاریماشتراکبهشما

هاکسب وکار تجربهبراساسکامالمی کنید،مطالعهمطلبایندرکهاطالعاتی

شتربیبازدیدبرایدیگریروش هایازکهشده اندانتخابآگهی هاییرپورتاژوبوده

گارشندرشمابهنمونه هااینبررسیکهامیدواریم.نکرده انداستفادهخودمحتوای

.کندکمکبیشترمخاطبانجذبوآگهی هارپورتاژبرایمفیدترمحتوایی

۲



مهم در محتوای رپورتاژ آگهی های پربازدیدعامل ۳

۳

بازاریابی محتـــــوایی؛تصاویر مناسب و مرتبطتیترهای جذاب و خالقانه

نه صرفا تولید محتوا



دارایکهآگهی هاییرپورتاژمحتوایمطالعهازبعدکاکوییپارسا

اینگونهراخودتحلیلبوده اند،۱۴۰۰سالدربازدیدتعدادبیشترین

:کردبیان

یمشترکعواملکهرسیدمنتیجهاینبهمحتوا،۳۰حدودبررسیبا»

ازبرخیدیده شدنبیشترباعثآن هاازاستفادهکهدارندوجود

تعدادیتاندادهاجازهآن هاازبهره مندیعدموشدهآگهی هارپورتاژ

.باشندداشتهمناسبیبازدیدرپورتاژها،ازدیگر

تنهاییبهمی توانندقبل،صفحهدرگفته شدهمواردازکدامهر

نکهایبرایاماشوند؛رسانه هادرمحتوایکدیده شدنبیشترباعث

هرازتاسبهترباشید،داشتهرااثرگذاریمیزانبیشترینبتوانید

دنبالنتهااتارامحتواکاربر،تاکنیداستفادهیکدیگرکناردرموردسه

«.شودهدایتمی خواهید،کهصفحه ایبههمآنازبعدوکند

۴



تیترهای جذاب و خالقانه

Howوجامعیتتکنیکازکهعنوان هاییبررسی شده،نمونه هایدر To

توجهودهدااختصاصخودبهرابیشتریبازدیدکنندهبودند،کردهاستفاده

.کردندجلبرازیادیافراد

کلدرکهمی دهیدنشانزیرکانهشکلیبهشماجامعیت،تکنیکدر

.آورددستبهچیزیچهمخاطباستقرارمطلب

Howتکنیک Toکلماتازاستفادهپیداست،نامشازکههمانطورنیز

اوهدایتومخاطبترغیببرایعنواندر«چگونه»و«چطور»سوالی

.استدارد،ذهندرکهسوالیپاسخیافتنسمتبه

۵



:نمونه استفاده از تکنیک جامعیت در تیترنویسی

۶



:در تیترنویسیHow Toنمونه استفاده از تکنیک 

۷



:نمونه عدم استفاده از تکنیک های تیترنویسی

۸

نامفهوم بودن تیتر: دلیل

شفاف نبودن تیتر: دلیل



بنابراین؛

جذاب،ودرستکلماتازاستفادهکهگرفتنتیجهمی توان

ردراآن هانگاهوکندهمراهشمابارابیشتریکاربرانمی تواند

.برگرداندشماسمتبهرقبا،ازانبوهیمیان

عدمبرند،نامازاستفادهکهباشیدداشتهبه خاطرضمندر

رتاژرپومی تواندعنوان،حدازبیشبودنتبلیغاتیوشفافیت

.دهدقرارکم بازدیدترین هالیستصدردرشماآگهی

۹



تصاویر متناسب و مرتبط

با.تاسمشهودکامالتصاویرازبه جاودرستاستفادهپربازدید،آگهی هایرپورتاژدر

خواندنزاوکننددرکبهترراگفته شدهمفاهیمتامی کنیدکمککاربرانبهتصاویر

بودندردهکرعایتبه خوبیرانکتهاینآگهی هارپورتاژازدستهاین.نشوندخستهمتن

.بودندبی بهرهآنازکم،بازدیدکنندهبامحتواهایییعنیآنمقابلنقطهدرو

.استAltتگازاستفادهکنید،توجهآنبهبایدتصاویرازاستفادهدرکهدیگرینکته

درتابگیریددرنظرمرتبطAltتگیکداده اید،قرارمتندرونکهتصویریهربرای

.یریدبگورودیبتوانیدوباشیدداشتهحضورهمگوگلتصاویرجستجویصفحه

شمااراختیدرعکسدادنقراربرایرسانهکهظرفیتیتمامازکنیدسعیبنابراین

.دکنیهمراهخودباراکاربرانمرتبط،تصاویرکمکبهوشویدبهره مندمی گذارد،

۱۰



:نمونه استفاده از تصویر در رپورتاژ آگهی پربازدید

۱۱



:نمونه عدم استفاده از تصویر در رپورتاژ آگهی کم بازدید

۱۲



تولید محتواصرفا بازاریابی محتوایی؛ نه  

 تواندنمیبنویسید،رامحتواییودهیدقرارهمکنارراکلماتاینکهصرفا

کاربرانودباشیداشتهاثربخشیمحتوایبتوانیداینکهبرای.باشدراهگشا

ادهسنوشتهیکازفراترچیزیبهاستنیازکنید،جذبخودسمتبهرا

.کنیدفکر

دخوآگهی هایرپورتاژدربایدکهاستچیزی،محتواییبازاریابیمفهوم

رپورتاژرانتشاقصدکه ایرسانهمخاطبینکهاستنیازابتدا.کنیدپیاده

کهریدبگیدرنظررامسیریسپسوبشناسیدبه خوبیراداریدآندرآگهی

یاربیشتاطالعاتدریافتبرایانتهادروکندطیراآناشتیاقباکاربر

نیازمندمسیراینطراحی.شودهمراهشماباخدمات،ومحصوالتخرید

بهبایدواقعدر.ببینیدکلمهوجملهچندازفراتررامحتواکهاستاین

راههمشمابارابازدیدکنندهزیادیتعدادمی تواندکهبازاریابیکچشم

.بنگریدمحتوابهکند،

۱۳



:نمونه استفاده از بازاریابی محتوایی

تپارک آب و آتش تهران، عکس و هر اطالعاتی که نیاز دارید همینجاس

چگونه گوشی را زود شارژ کنیم؟

۱۴

https://digiato.com/promoted/1480564
https://vigiato.net/p/178132


؟استفاده نکردن از بازاریابی محتوایی دقیقا به چه معناست

در.ندارندمحتواییبازاریابیبهچندانیتوجهخاطرهمینبهومی شوندمنتشرسئوییاهدافبا،آگهی هارپورتاژازبسیاری

ازبیشیسئویمسائلولینک سازیکنید،مشاهدهوبفضایدرمی توانیدوفوربهراآننمونهکهآگهی هارپورتاژنوعاین

.نیستمهمکسب وکاربراینه،یاشودهمراهآنبامخاطباینکهواستاهمیتحائزهرچیزی

بیشتریافرادنهایتدرباشد،شدهتولیداصولی ترمحتواوباشدبیشترآگهیرپورتاژبازدیدهرچهکهباشیدداشتهبه خاطر

از هاآگهیرپورتاژنوعاینکردهثابتتجربههمچنین.می یابدافزایشنیزآن هاخریداحتمالومی شوندشماسایتوارد

.هستندارزشمندترسئوییلحاظ

۱۵



جمع بندی

ردیکاربمشاهداتدارد،محتواحوزهدرکهتخصصیباکاکوییپارسا

کردخراجاستآگهی هارپورتاژکم بازدیدترینوپربازدیدترینازمفیدیو

ابرابطهدرشمابهمناسبیدیدبتواندمطالعاتینمونهاینتا

بهنآازممکننتیجهبهترینگرفتندرودهدآگهی هارپورتاژمحتوای

.کندکمکشما

رمنتشموردنظررسانهدرراخودبعدیآگهیرپورتاژاینکهازقبل

نکاتهبتوجهبادیگرباروبیاندازیدآنمحتوایبهنیم نگاهیکنید،

ایجنتکسبمنتظروکنیدویرایشراآنمطلب،ایندرگفته شده

.باشیدمثبت

۱۶


