
 یابیبازار دیجد نیکتاب قوان

 : خالصه

 کیاست،  یابیبازار ندهیآ یبرا شگامیپ ینسخه چهارم، راهنما ،یو روابط عموم یابیبازار دیجد نیقوان
 یبرنامه اقدام گام به گام برا کی نیزبان. ا 25از  شینسخه به ب 300000از  شیبا ب یالملل نیپرفروش ب

و  دید شیافزا داران،یبا خر میقارتباط مست یبرقرار یبرا یمدرن و روابط عموم یابیاستفاده از قدرت بازار
 یرانتفاعیغ یهابزرگ و کوچک، سازمان یهاکه چگونه شرکت  دهدینشان م نیدهد. ا یفروش ارائه م شیافزا

با بودجه  یهانیکمپ  نهیاز هز یبر وب استفاده کنند تا با کسر یمبتن یاز محتوا توانندیها مسازمان ریو سا
 .کالن، اطالعات مناسب را در زمان مناسب به افراد مناسب برسانند

 

در  تیمحتوا و موفق یابیاز بازار یواقع یهاکننده و مثالقانع یاز مطالعات مورد یکتاب شامل انبوه  نیا
است که مشتاق  یزمان دارانیبه خر یابیدست دیجد تیواقع یبرا یعمل یراهنما نی، اگرا استدرون یابیبازار
 .از شما هستند دنیشن

 

 محبوب مانند دیجد یابزارها یبه همراه بررس یاطالعات به روز شده، نمونه ها و مطالعات مورد شامل
Infographicsعکس با استفاده از ی، اشتراک گذار Pinterest و Instagramاطالعات گسترده در  نی، و همچن

 .LinkedIn ، وYouTube ،Twitter ،Facebook مانند یاجتماع یرسانه ها

  

 

 کتاب  سندهینو درباره

پرفروش هشت کتاب از جمله سه کتاب پرفروش  سندهینو ،یابیبازار ستیاستراتژ کیاسکات  رمنیم دیوید
 ،یابیمانند بازار یدر موضوعات ی، و سخنران حرفه اHubSpot نوظهور از جمله یمشاور شرکت ها ،یالملل نیب

 یدو شرکت سهام یبرا یابیزاراست. قبل از شروع کسب و کار خود، او معاون با یاجتماع یو رسانه ها یرهبر
 یشرکت ها نیاز بزرگتر یکی، در آن زمان Knight-Ridder یبرا ایآس یابیبازار ریمدمتحده بود و  االتیعام ا

 .جهان بود یاطالعات

و  یرانتفاعیغ رانیصاحبان مشاغل، مد نان،یکارآفر  یرا برا یمنبع واحد یو روابط عموم یابیبازار دیجد نیقوان
و  یابیبازار یاستراتژ کیدهد تا  یکنند ارائه م  یکار م  غاتیتبل ای یابیبازار یکه در بخش ها  یافراد نیهمچن

 .کنند  جادیا یرشد هر کسب و کار یبرا یروابط عموم

 

  

 



 اثر هستند یب نیآنال یایدر دن یو روابط عموم یابیبازار یمیقد نیقوان

جلب  یقابل توجه برا نهیاطالعات است. قبل از وب، سازمان ها تنها دو گز یوب منبع اصل د،یهنگام خر در
 نیکه قوان  ییشخص ثالث از رسانه ها. سازمان ها نکیل افتیدر ای متیگران ق  غاتیتبل دیتوجه داشتند: خر

کنند.   یبا مصرف کنندگان روابط برقرار م ما  یکنند، مستق  یرا درک م (PR) یو روابط عموم یابیبازار دیجد
سازمان ها و  یبرخ یشود و احتماال  هنوز برا یاستفاده م عیبزرگ با دامنه وس یبرندها یهنوز برا غاتیتبل

از سازمان  یاریبس یکند. رسانه ها برا  یکار م  یتجار اتیاز نشر یاریدر بس نیکند. همچن  یمحصوالت کار م
 میبه تصم یمجالت و مجالت تجار ،یعمود عیو صنا یتخصص یبازارها زا یاریمهم هستند. در بس اریها بس

و  یچگونه نقش روابط عموم نکهیکنند. با درک ا  یکدام شرکت ها مهم هستند کمک م  نکهیدر مورد ا یریگ
 .شناخته شد نیتوان داستان ها را در بازار آنال یکرده است، م  رییتغ یمطبوعات هیانیب

  

 یو روابط عموم یابیبازار دیجد نیقوان

  

است که ما در  یبزرگتر و مهمتر اریبس یانقالب ارتباط از یبخش (PR) یو روابط عموم یابیبازار دیجد نیقوان
انقالب مهم  نیبشر. چاپخانه اول خیدر تار یانقالب ارتباط نیمهمتر م،یکن  یم یحال حاضر در آن زندگ

 یمغز یروین نیاستفاده از ا یبرا اارتباطات را با آزاد کردن ذهن مردم از حفظ کردن و اجازه دادن به آنه
خارج کرد و به رنسانس وارد کرد. در سال  یرا از دوره قرون وسط تیکرد. بشر  جادیا تیخالق یبرا یاضاف
1995 ،Netscape تیبا موفق Netscape Navigatorو  نترنتیکه امکان اتصال به ا  یمحصول محبوب نی، اول

 یهااز اهرم یمروزا ینترنتیا یوکارهاکسب  نیتراز موفق ی. برخدش یکرد، عموم  یمرور وب آسان را فراهم م
 یهاکه در فروشگاه  یمحصوالت یو تقاضا برا کنندیخدمت استفاده مکم  انیبه مشتر یابیدست یبلند مدت برا

 مثال، ی. براکنندیرا برآورده م شوندینم افتی یسنت یکیزیف

 

  

 دارانیبه خر میمستق یدسترس

بزرگ و  یهاشرکت نی، و همچنZeroTrash مانند یرانتفاعیغ یهااز جمله سازمان ،یبه هر سازمان وب
تا  دهدیکار اجازه م  ندگانیجو یمدارس و حت ،یدولت یهاسازمان ،یدولت یهاپست یکوچک، نامزدها

 یونیزیتلو غاتیتبل فرا صر یادیکه پول ز  ییهااز شرکت یاریکنند. بس  دایپ یدسترس دارانیبه خر ما  یمستق
 یهاو رسانه نیآنال یابیو وارد بازار رندیخود فاصله بگ شیاز مناطق آسا یئجز یکه حت  ترسندیم کنند،یم

که بر   نیآنال یهاها تخصص خود را در رسانهسازمان ها،دهیا دیجد یکیشوند. در بازار الکترون یاجتماع
که   یکه هر کس  دهدینشان م Big Birge یکش. شرکت لولهکنندیمتمرکز است، برجسته م دارانیخر یازهاین
بازار  کیدر  یوکار خود را حتکسب  تواندیاست، م نیآنال دارانیبه خر یدارد و تمرکزش بر دسترس فونیآ

هدف  کی کنند،یرا درک م (PR) یو روابط عموم یابیبازار دیجد نیکه قوان  ییهاتوسعه دهد. سازمان یرقابت
 .وستنیپ ایدادن  یمردم به رأ قیتشو ایدارند، فروش محصوالت  شده فیتعر یتجار



  

 و مخاطبان هدف شما یاجتماع یها رسانه

 یدر مورد محصوالت و خدمات استفاده م قیدق قاتیانجام تحق یها نفر از وب برا ونیلیکه م  ییآنجا از
از مردم به  یاریکه اکنون بس  ییارهاو ابز هایآور. فنندیآ یگرد هم م  نیآنال یکنند، آنها در انواع مکان ها

هستند که کاربران بتوانند  ییهاراه شامل یهمگ کنند،یم ادی یاجتماع یهااز آنها به عنوان رسانه یطور جمع
دهد که فورا  با  یامکان را م نیبه شرکت ها ا یاجتماع یکنند. شبکه ها  انیب نینظرات خود را به صورت آنال

و تخصص  اقیدهد تا اشت یکار اجازه م  ندگانیبه جو نیو بالقوه خود ارتباط برقرار کنند. ا یفعل انیمشتر
ارسال  CV ای یدرخواست کاغذ کی یکنند، که به سادگ  زینامزدها متما ریرا از سا ودخود را ارسال کنند تا خ

ارتباطات شرکت هستند.  و یابیبازار یاز استراتژ یجزء مهم نیآنال یو انجمن ها امیپ یکنند. تابلوها  یم
امکان را  نیاز افراد همفکر ا ییها( به گروهشوندیم دهینام هاسیسرو ستی)اغلب ل یگروه  لیمیا یهاستیل
مکان  کیها به  امیخواندن پ یبرا دیاز مردم بخواه نکهیا یمتصل بمانند. به جا گریکدیکه به   دهندیم

 بروند، یمرکز

  

 دیضربه بزن یلیها انج ونیلیگفتن داستان خود از م  یها: برا وبالگ

 نیشما و کسب و کارتان باشد. ا یبرا یپاداش مهم تر دیمنبع خالق ارزشمند، شا کیبه عنوان  یسینو وبالگ
شروع کار با وبالگ ها را  هیکتاب اصول اول  نیدهد. ا یم حیتوض یسیدر مورد وبالگ و وبالگ نو شتریفصل ب

انجام  دیبا یخود چه کار گشخص قبل از شروع به نوشتن وبال نکهیدهد، از جمله ا یمورد بحث قرار م
آسان و کارآمد  یروش یفناور نیا رایمحتوا هستند ز جادیا یمحبوب برا یدهد. وبالگ ها )وبالگ ها( روش

درک وبالگ  یدر مورد چگونگ یفصل اطالعات نی( به بازار است. ایسازمان ای) یشخص یها دگاهیارائه د یبرا
استفاده از آنها را  یدهد و چهار روش مختلف برا یارائه م یمومو روابط ع یابیابزار بازار کیها به عنوان 

و درک شهرت شرکت  گذردیآنچه با سهامدارانشان م یریگاندازه یها براها از وبالگکند. سازمان  یم حیتشر
 یفرد یدهد در مورد پست ها یاجازه م یهستند که به هر کس یژگیو یرا. اکثر وبالگ ها داکنندیاستفاده م

 ینظر دهد. گذاشتن نظر در مورد کس

  

 یریو تصو یصوت ویدرا اکشن

 مانند ییهاتیسا لیارزشمند به دل یبه خط مقدم با محتوا نیآنال یهاآباز پشت ریصدا و تصو مهاجرت
YouTube ،Vimeoو ، iTunesنیمشاهده و گوش دادن اتفاق افتاد. در ا یافراد برا یآسان برا یها، با راه 

شود.  یارائه م قهرمانبه عنوان  انیمشتر شیبا نما انیبا مشتر تیحسن ن جادیاز ا یفصل نمونه ا
کند. با   یهوا صحبت م یمنید اموضوعات خسته کننده مانن یابیبازار یبه طنز برا ازیدر مورد ن نیهمچن

توانند  یکنند و م  یو ضربه محور رها م یاصل انیپخش جر ویپادکست، مردم فورا  خود را از ظلم و ستم راد
پادکست  تینشان دادن موفق ین فصل دو مثال برایخاص خود به برنامه ها گوش دهند. ا قیبراساس عال

 ، خالق پادکستMignon Fogarty و.Jon Nastor's Hack the Entrepreneur :کندیدر تجارت ارائه م



Grammar Girl. یدنبال کنندگان جادیارتباط با مخاطبان و ا یبرا یعال یراه ها نیآنال یویدیپادکست و و 
 .ستندمحصوالت ه دیهستند که مشتاق خر

  

 رندیکند تب را بگ  یشدن: وب به مخاطبان کمک م یروسیو

آبفشان  یاسپر کیاز شروع  یشوند. واکنش نعناع کوال ناش یگناه شروع م  یب یروسیو یها دهیاز پد یاریبس
نفر تماشا شد. صدها وبالگ  ونیلیشد، تنها در سه هفته توسط چهار م جیرا ییویدیو یهاشیکه در آزما

 یدهد و اجزا یرا ارائه م World Wide Rave یاساس یها دهیفصل ا نیدر مورد آن نوشتند. ا زین سینو
 تینشان دادن موفق یبرا یکند. مثال  یفهرست م World Wide Rave کی دیتول یرا برا (Rave نیقوان) مهم

کند.، و خدمات ارائه شده   یدر سراسر جهان ارائه م Rave بدون The Graduates لمیمتن ف یقیدانلود موس
 یتالیجید یها تیو استفاده از خالق یکند که اشتراک گذار  یم فیرا توص Creative Commons توسط

 یدهایبازار خر GoldenPalace.com ینترنتیا نویکند. کاز  یافراد آسان م یرا برا mashup از جمله گرانید
 یبه وضوح نشان م Outsell کرده بود. مثال  ریدرگ یروسیو یغاتیاهداف تبل یرا برا eBay از بیو غر بیعج

 .شود یروسیتواند و یبه بازار ارائه شود، م یخبر که به درست کیدهد که 

 

  

 از محتوا یغن تیسا وب

وب  نیکند. چند  یم تیشرکت هدا گریافراد را به اطالعات د ترییکنند. تو  یها با وبالگ ها کار م پادکست
که چگونه   ستی. مهم نندیآ یگرد هم م  یشرکت تیسا کیمختلف در  یکشورها  ایبخش ها  یبرا تیسا
مکان واحد  کیرا در  زیکه همه چ  یکند، مکان  یانتخاب م دارانیبه خر یدسترس یوب را برا یمحتوا یفرد

 یتیسا یو اجزا ری، صدا و تصوNRDC تیسا یاز محتوا است. محتوا یغن تیوب سا کیآورد،  یگرد هم م
کند، به خصوص   یقابل دسترس تر م اریشود، سازمان را بس یارائه م سانیبه وبالگ نو امیانتشار پ یکه برا

عضو، مدافع و  ونیلیم کیاز  شیب دارانی، خرNRDC یبوک. برا سیو نسل جوان ف نیفعاالن آنال یبرا
 طیمح جیو ترو نیکره زم  یوحش یهاوحش و مکان اتیمحافظت از ح یبرا تیسا نیهستند که از ا یفعال

 .کنندیسالم استفاده م ستیز

  

 یدر زمان واقع یو روابط عموم یابیبازار

که زمان آن فرا   یدر حال حاضر، در حال (PR) یروابط عموم ای یابیابتکارات بازار جادیا ،یزمان واقع دهیا
 دهدیرا نشان م ییهاکیاز تاکت یفصل برخ نیدهد. ا یرا ارائه م یفوق العاده ا یرقابت تیاست، مز دهیرس

از کاربر هستند استفاده کرد.  دنیشن مشتاقکه   یدر زمان دارانیخر یکردن فور  ریدرگ یاز آنها برا توانیکه م
 شوندیمتوجه م کنند،یصحبت م یبالدرنگ و روابط عموم یابیبازار یهادهیبا مردم درباره ا سندگانینو یوقت

فورا  ارتباط برقرار کرد. بر اساس ارزش  توانیاست که م یمعن نیبه ا یامروز یارتباط یبه ابزارها یکه دسترس



فروش ارزش داشت. جمع  متیبه ق یدالر اضاف ونیلیم 10پست وبالگ  کیساالنه، آن  آمدبازار شرکت و در
 یتیجمع نیشود و آن را در ب یچند نفر انجام م ای کیکار است که معموال  توسط   کیشامل انجام  یسپار
 .یواقع انو در زم نیآنال یاجتماع یشبکه ها قیاز طر ،یکند به جمع  یم یکند، آن را برون سپار  یم عیتوز

  

 یو روابط عموم یابیبرنامه بازار جادی: ادیکن  یکه منتشر م  دیهست یزیهمان چ شما

تمرکز توجه  د،یبه خاطر بسپار یو روابط عموم یابیبرنامه بازار کیدر هنگام توسعه  دیکه با  یزیچ نیتر مهم
که از   یو روابط عموم یابیبرنامه بازار کی جادیفصل در مورد ا نیخدمات است. ا ایمحصوالت  دارانیبر خر
از انتخابات  ییهارا با نقل نمونه داریخر یمفهوم پرسونا نیکند. ا  یکند صحبت م  یم یرویپ دیجد نیقوان

و توسعه  دارانیبا خر ییآشنا یراه برا نی. بهتردهدینشان م 2004متحده در سال  االتیا یجمهوراستیر
 داریخر تیشخص قاتیفصل نحوه استفاده از تحق نیمصاحبه با افراد است. ا دار،یخر تیشخص یهالیپروفا
از  یکیدهد.  یم حیبخرند، توض Beko مثال قیاز طر واهندخ یکه مردم م  یتوسعه محصوالت یرا برا
 یبا استفاده از محتوا یعال یابیبازار یهابرنامه جادیا ایمؤثر  تیساوب کی جادیا یها براراه نیترساده
 یالگو کی نیفصل همچن نیاند. اشده جادیاست که ا یخاص داریخر یهاتیهدف قرار دادن شخص ن،یآنال

 .دهد یرا ارائه م یو روابط عموم یابیبازار یاستراتژ یزیرساده برنامه 

  

 شود یفروش م شیباعث افزا یو روابط عموم یابیکسب و کار شما: چگونه بازار  رشد

 کیدهد. هدف  یم حیکتاب فروش و خدمات را توض  یها دهیا یرینحوه به کارگ هیفصل اصول اول نیا
 میاز قبل به تصم داریکه خر  یبگذارد، معموال  زمان ریتأث داریخر کیزمان بر  کیاست که در  نیفروشنده ا

را  دارانیکه خر  ساخت یتیتوان وب سا یپردازد که چگونه م یم ییها دهیفصل به ا نیاست. ا کینزد دیخر
که آماده   یکند و آنها را به سمت مکان  ییکه در نظر دارند با سازمان تجارت کنند راهنما  یقاتیتحق ندیدر فرآ

 konkret5ها،  تیو استقرار سا جادیا یاشتراک( هستند، سوق دهد. . برا ای وستنیپ ،یکمک مال  ای) دیخر
صفحات وب و  تیریساخت و مد یکه برا  ینرم افزار د،کر  جادیرا ا (CMS) خود یمحتوا تیریمد ستمیس
 یمحتوا یاستراتژ کی جادیا یفصل با بحث در مورد چگونگ نیشود. ا یاستفاده م نیآنال یمحتوا ریسا
 .رسد یم انیکسب و کار به پا  ریبه رشد چشمگ یابیو دست جینتا یریاندازه گ ن،یآنال

  

 منبع قابل اعتماد کیسازمان شما به عنوان  یبرندساز یبرا نیآنال یفکر یرهبر

است که از  نیجنبه مشترک ا کیمتفاوت است،  یکم  نیآنال یهر شلک از محتوا یهایکه فناور  یحال در
 یرا درباره رهبر یفصل بحث نیرا اعمال کند. ا یفکر یرهبر تواندیسازمان م کیها، رسانه نیهمه ا قیطر
 د،یسف یکاغذها  نهای. اشودیآغاز م یفکر یرهبر یمحتوا جیاز اشکال را یو با ارائه برخ کندیارائه م یفکر

عکس ها،  ،یو نظرسنج قیتحق یها، گزارش ها یکیو نارها،یوب ل،یمیا یخبرنامه ها ،یکیالکترون یکتاب ها
 دئویو ،یصوت یها لیوبالگ ها و فا د،یارائه اسال یها تیها، سا کینفوگرافینمودارها، نمودارها، و ا ر،یتصاو

کند. هنر   یمتفکر را فهرست م یمحتوا جادیا یبرا جیرا مالحظاتاز  یفصل برخ نیو پادکست هستند. ا



 .Corinne J در استفاده از Raytheon تیجالب با موفق یمحتوا جادیا یاستفاده از روزنامه نگاران برا
Kovalsky فصل ارائه شده  نیدر ا زیتحت نظارت ن عیدر صنا یفکر ینشان داده شده است. بحث رهبر

 .است

  

 میسیخود بنو دارانیخر یبرا چگونه

سرنخ  دیاقدامات )مانند تول تیو هدا دارانیرابطه با خر کیآغاز  یبه معنا (PR) یو روابط عموم یابیبازار
متخلفان غول خوار،  نیرسد که بدتر یدارد. به نظر م داریبه تمرکز بر مشکالت خر ازیفروش( است که ن یها

 نکهیا حیتوض یبرا یفناور یهادر شرکت یبایافراد بازار ،یلیتجارت به تجارت باشند. به دال یفناور یشرکت ها
 2006در سال  سندهیدارند. نو یزمان سخت کنند،یرا حل م انیچگونه محصوالت مشکالت مشتر

gobbledygook به نام یکیکتاب الکترون  کیها را در وبالگ خود و به عنوان  افتهیکرد و   لیو تحل هیرا تجز 
The Gobbledygook Manifesto ..در مورد قدرت ارتباطات و بازخورد در وب به  یاو داستان منتشر کرد

نوشتن  یبرا دیکامال  جد  یکردیرا اصالح کرد و رو تیوب سا نگیکه شرکت بوئ  یگذارد. هنگام  یاشتراک م
و محصول و  یکسل کننده، متمرکز بر فناور  تیسا کیاز  یریشرکت به طور چشمگ نیکرد، ا  جادیوب ا یبرا

مؤثر برند را  ینگارفصل، روزنامه نیکرد. ا  رییجالب تغ یبا تمرکز بر داستان ها یتیسا به گوکیمملو از گوبلد
 .است ییگوکه درباره داستان  کندیم فیتوص

  

 در هر کجا که هستند دارانیبه خر یابی: دستیلیموبا یابیبازار

وب تلفن  یکه مردم از مرورگرها  ییدارد. از آنجا ابانیبازار یبرا یقیعم یامدهایپ اریارتباطات س یجهان ظهور
محتوا را  یراحتبه تیسامهم است که وب کنند،یخود استفاده م یهادستگاه ریسا ای دیاندرو فون،یهمراه در آ

 کیکه   ییهااز راه یکیکند.   نهیبه ترکوچک  یهامشاهده در صفحه یدهد و آن را برا شینما لیموبا یبرا
 یکند، استفاده از کدها  لیتبد مدتیبه طرفدار طوالن بارهکیطرفدار  کیفرد را از  کی تواندیشرکت م

تلفن همراه،  کیبه  (GPS) یجهان یابی تیموقع ستمیس تیاست. افزودن قابل (SMS) کوتاه  امیپ سیسرو
فصل درباره  نیآن متمرکز شده است. ا کینزد طیمح یکند که رو  یل میلنز هدفمند تبد کیدستگاه را به 

. کندیدر مورد نحوه استفاده از آنها ارائه م دهیو چند ا کندیبحث م (QR یکدها) عیپاسخ سر یکدها
شهر  کیادرار در  یابینشان داده شده است که به مکان  SitOrSquat ابیاستفاده از برنامه ها با مثال حمام 

 .کند  یمکمک 

  

 یابیبه عنوان بازار یاجتماع یها شبکه

 نیفوق العاده است. مهمتر نینکدیو ل ترییبوک، تو سیمانند ف یاجتماع یشبکه ها یها تیسا تیمحبوب
 نیا دی( به خاطر بسپاریاجتماع یشبکه ها یها تیسا ریبوک )و سا سیدر ف یابیدر مورد بازار دیکه با  یزیچ

بوک شامل چهار روش  سیف یابیربازا یبرا کردهایرو نی. بهترستین یغاتیتبل غاتیتبل جادیاست که در مورد ا
است که به شما و محصوالت و خدمات شما عالقه  یاز افراد یها به شبکه ا دهیارائه اطالعات و ا یبرا دیمف



 یارتباط دوست به دوست، صفحات شرکت، گروه ها و برنامه ها یبرا یشخص هینما کیمند هستند: 
 یشبکه ها یها تیدر سا یابیاست. بازار یشخص یرندسازب یجزء ضرور +Googleافراد،  شتریب ی. برایکاربرد

هستند. به عنوان مثال،  زاریآشکار ب یتجار یها امیاز پ نیجوامع آنال رایتواند مشلک باشد، ز یم یاجتماع
ستند. ه ی، در جهان متکLinkedIn و فروش کسب و کار به تجارت به یابیاز متخصصان بازار یاریبس

 یبرا یراه عال کی یاجتماع ی. شبکه هایتجار یمالقات با شرکا یبرا یا حرفه یشبکه اجتماع نیبزرگتر
 .در زمان بحران هستند یارتباط در زمان واقع یبرقرار

  

 دارانیبه خر یدسترس یبرا یسینو وبالگ

 یاصل یا لهیکند. وبالگ ها در حال حاضر وس  یم انیرا ب یوبالگ شخص جادینحوه ا هیفصل اصول اول نیا
متخصصان  یمخصوصا  برا یسیخود را به بازار عرضه کنند. وبالگ نو یها دهیسازمان ها هستند تا ا یبرا

برده مفهوم شالق زدن به  کهبه افراد آموزش داده شده است   رایصادق است ز (PR) یو روابط عموم یابیبازار
 قا  یدق نیاکثر سازمان ها، ا یباشند. اما برا یمطبوعات یها هیانیو ب امیپ یرو تغایمحصوالت و خدمات با تبل

متحده  االتیا ییهوا یرویو ن IBM از سازمان ها مانند یاست. برخ یسیوبالگ نو یراه اشتباه برا
منتشر کرده اند تا  نیکرده و آنها را به صورت آنال  جادیا مندکار  سانیوبالگ نو یبرا یرسم یدستورالعمل ها

کند.   یصحبت م یسیدر مورد اخالق وبالگ نو نیفصل همچن نیداشته باشند. ا یهمه بتوانند به آن دسترس
کنند، معموال    یم تیفعال یاجتماع یمتحده در رسانه ها االتیا یاز شهرها و شهرک ها یاریکه بس  یدر حال

و مقامات  یکنند. اکثر کارمندان دولت محل  یم جادیا ترییتو ای وبیوتیبوک،  سیدر ف هیلحضور او کی
 .فعال است یشمال یکایدر خارج از آمر یسیهستند. وبالگ نو زاریب یسیمنتخب از وبالگ نو

  

 ارزد یبه هزار کلمه م ریتصو کی

ابزار  کیتواند به عنوان  یاست و م یشما عال دارانیارتباط با خر یبرا یبه عنوان راه یعکس اصل کی
بهتر از کلمات  ریکه تصاو  کندینکته اشاره م نیفصل به ا نیمحتوا قانع کننده استفاده شود. ا یابیبازار

مانند مرکز مراقبت حافظه، بهتر  بتمراق یهادر خانه یافراد واقع ریکه تصاو  کندیم دیو تاک کنند،یصحبت م
مانند خانه ها را مورد بحث قرار  متیمحصوالت گران ق یابیبازار ی. روش هانندکیاستوک کار م یهااز عکس

عکس به  یگذاراشتراک یشبکه اجتماع یهاسیسرو ریو سا نستاگرامیکه در ا  یاصل یهادهد. عکس یم
 یم Pinterest که  یافراد هستند. در حال شنهاداتیپ شینما یابر یراه قدرتمند شوند،یاشتراک گذاشته م

استفاده شود،  ستیفرد دوست دارد و محصوالت او ن کیکه   ییزهایبه اشتراک گذاشتن چ یتواند برا
SlideShare فصل با بحث در  نیبرسد. ا گریکلمه را فراتر از شبکه خود منتشر کند تا به افراد د  نیتواند ا یم

 .رسد یم انیپا "( بهکینفوگرافی"ا یبه سادگ ای) یاطالعات کیمورد گراف

  

 که ممکن است  یو پادکست ساخته شده است، خوب، به آسان دئویو



مستلزم هدف قرار دادن  (PR) یو روابط عموم یابیاهداف بازار یبرا یریو تصو یصوت یمحتوا جادیا
که با آن روبرو   یمشکل ای یزندگ یهااز جنبه یبا اطالعات متفکرانه است که به برخ داریخر یهاتیشخص

 یکه خدمات  ییها ماندر ساز رشیپذ یهم وبالگ ها و هم پادکست ها را در منحن دئوی. وپردازدیهستند م
 یوهایدیبه سمت و شیاز گرا یکند. بخش  یدارد، دنبال م یوام دئویخود را به و یعیندارند که به طور طب

 یاستفاده م یابیاهداف بازار یوند و براش یاست که به سرعت ضبط م ییمصاحبه ها شیافزا یگاه-یتجار
سهولت استفاده و  دهد،یم رییرا تغ یشرکت یابیبازار یویدیو ینسب تیکه رسم  ییهاشرفتیاز پ یکیشوند. 

محتوا با  ی. مناسب سازافتیبه آن دست  یهوشمند امروز یهایبا گوش توانیاست که م ییباال تیفیک
 .است یخوب ضرور یابیبازار یبرا داریخر یها تیشخص

  

 دارانیبه خر میمستق یدسترس یاستفاده از اخبار برا نحوه

، روابط Business Wire قیشرکت که از طر یمطبوعات یهاهیانیبه ب یدهه، متخصصان بازار مال نیچند یبرا
 یدسترس شوند،یم عیتوز یمطبوعات هیانیب یکیالکترون عیخدمات توز ریو سا Newswire (PR) یعموم
 یو روابط عموم یابیبازارپردازد. متخصصان  یم یسنت یفصل به اعتراضات افراد روابط عموم نیاند. اداشته

 دیرسانه جد نیفصل قوان نیکنند. ا  یاستفاده م دارانیبه خر میمستق یدسترس یباهوش از اخبار برا
انتشار خبر  یتوسعه استراتژ یراب نیقوان نیدهد و از ا یبه مصرف کننده را مورد بحث قرار م میمستق

که در مورد محصوالت و   یجلب توجه خبرنگاران یراب یدر استفاده از انتشارات خبر WebEx .کند  یاستفاده م
 نیخبر ا عیتوز سیاستفاده از سرو تیکنند( موفق است. مز  ی)و صحبت م سندینو یم WebEx خدمات

 یارسال م گرید یاریو بس نگیگولگ، ب  اهو،یاز جمله  نیآنال یخبر یها سیسرو ینسخه برا نیاست که ا
 .شود

  

 از رسانه ها شتریب یزیچ یبرا یخبر شما: درب ورود اتاق

فصل  نیشود. ا یم جادیرسانه ها ا یسازمان است که به طور خاص برا تیاز وب سا یبخش نیخبر آنال اتاق
 تیکه اخبار در سا  یدهد. هنگام یخود ارائه م یاتاق خبر ارزشمند برا کی جادیا یدر مورد چگونگ ییها دهیا

کنند و بر اساس   یفهرست م راکنند، آن   یم دایجستجو محتوا را پ یموتورها یشود، خزنده ها یارسال م
هر سازمان و جنبه  تیاز وب سا یکنند. اتاق خبر بخش مهم  یم یرتبه بند گریکلمات، عبارات و عوامل د

 یساز نهیبه یاز اتاق خبر خود برا Kellogg است. شرکت یموثر روابط رسانه ا یاستراتژ کیاز  یمهم
به مخاطبان مختلف، از جمله خبرنگاران و  یابیدست یبرا یو به عنوان ابزار (SEO) جستجو یموتورها

از افراد  یاریکه بس  یاز مالحظات مهم یکیکند.   یدهند، استفاده م یکه شرکت را پوشش م  یرانیسردب
توان  یاست که م نیا رندیگ  یم دهیاتاق خبر ناد یایهنگام در نظر گرفتن مزا (PR) یو روابط عموم یابیبازار

 .یگریهر شخص د ای تیوب سا ریاطالعات، مد یفناور خشمحتوا را کنترل کرد، نه ب

  

 به رسانه ها یدسترس یبرا دیجد نیقوان



جلب  یبرا یخوب یاستراتژ ه،یرو یب یبزرگ روزنامه نگاران با مطالب روابط عموم یرگبار بستن گروه ها به
و  شود،ینگاران ارسال مروزنامه یکه برا  یاهرزنامه یهالیمیبه ا سندهی. نوستین رانیتوجه خبرنگاران و سردب

 نیفصل چند نیرد. ااعتراض دا ":re" به عنوان امیپ کیمانند پنهان کردن  هودهیب یهاکیاستفاده از تاکت
( وبالگ 2( پخش بدون هدف، هرزنامه است. و )1دهد که شامل ) یرا ارائه م یروابط رسانه ا دیقانون جد

 ی. معرفردیگ  یقرار م یاصل یمهم، مورد توجه رسانه ها یتحت پوشش قرار گرفتن در وبالگ ها رایز سان،ینو
موثرتر داشتن وبالگ  یها است. اما حت دهیجلب توجه در بازار شلوغ ا یبرا یمهمراه  رگذاریتاث سانیوبالگ نو
ماه: فروش  یابیبازار 2014که چگونه وبالگ با بحث در مورد کتاب   دهدیم حیفصل توض نیاست. ا یشخص

 االتیا ییهوا یروی.. مقاالت مربوط به نکندیم تیرا هدا یاصل یهارسانه یهاآپولو، داستان یبرنامه قمر
 .کنند  ینوشته شده است که اطالعات خود را منتشر م ییهوا یروین یده توسط افسران روابط عموممتح

  

 دیبریها مخود را به رسانه راه

که به سرعت به بازار عرضه شود و به برند و   شودیموفق م یزمان یخبر ییکه جابجا  دهدیفصل نشان م نیا
دهد که با  ینشان م Wynn در مورد سازمان هتل یموضوع را با ارائه داستان نیآن مرتبط باشد. ا یهادهیا

دنبال نگاران بهکه روزنامه  یاحظهاست که در ل نینگاران ارا جابجا کرد. هدف روزنامه یاستور کی تیموفق
 افتیدررا در مقابل خبرنگاران  یخبر فور کیخود هستند،  یهاقرار دادن در داستان یبرا یاطالعات اضاف

 بون،یبالدرنگ، استفاده از قدرت تر یارسانه یها، هشدارهابا استفاده از: وبالگ توانیرا م هاامی. پمیکن
 ییهاداستان افتنی یرا برا عیفصل سه حوزه وس نیکرد. ا  زیمتما Google Plus زنده و استفاده از یهاپخش

که فکر   ییزهای( چ2. )داندیکه فرد قبال  م  ییزهای( چ1: )کندیارائه م یخبر ییجابجا یهافرصت یبرا
 ندهیآ رشناخته شده که د یجار یدادهای( رو3. و )میبپرس یجهان ای یتر اخبار ملدر حوزه گسترده میکردینم
 .شوند یم ینیب شیپ کینزد

  

 جستجو یموتورها یابیبازار

 دارانیبه خر میمستق یدسترس یجستجو برا یاستفاده از موتورها یجستجو به معنا یموتورها یابیبازار
 Keysight فهرست شدن شرکت خود را در صفحه اول گولگ با نشان دادن مورد تیفصل مز نیاست. ا

Technologies یارائه مثال اب یدهد که چگونه با استفاده از عبارات عموم یم حیتوض نیدهد. ا یم حیتوض 
 تیشود، به هو دایبخواهد در وب پ ی. اگر کسدیرا جستجو نکن یمحصوالت خاص ،کایدر سفر به کاستار
به  دیجستجو مطرح شود. صفحات فرود با یدارد تا در موتورها ازیمحصول و شرکت ن یبرا یمنحصر به فرد

کرده   کیاز موتور جستجو کل یکه به تازگ  یداشته باشند تا به افراد یخاص یساخته شوند که محتوا یگونه ا
در  یمیقد یرا با حفظ محتوا (SEO) موتور جستجو یساز نهیبه یایمزا نیفصل همچن نیاند مطلع شوند. ا

جستجو در  یموتورها یابیدر مورد بازار Scala Inc با ارائه مورد نیدهد. همچن یمورد بحث قرار م تیسا کی
 .دکن  یپراکنده صحبت م یتجار طیمح کی
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شوند، ممکن است  لیخود تبد یشخص یایاز دن یبه بخش یو روابط عموم یابیبازار دیجد نیقوان نکهیا یبرا
فصل با بحث در  نیموضوع در ا نیاست و ا یطرز فکر ضرور ریی. تغدیده رییطرز فکر خود را تغ دیمجبور شو

است، نشان داده شده است.  دهکر  رییتغ یسنت یابیبازار ریمد کیمدرن که از  تیریارشد مد ریمد کیمورد 
 یاست. در عوض بهتر است در رسانه ها ادیز اریوبالگ ها بس نیآنال یگرفتن انجمن ها  دهیترس از ناد

در مورد شرکت شما  یبد کمتر یزهایکه چ  دیدهد تا مطمئن شو یشانس را م نیکه ا  دیشرکت کن یاجتماع
روزنامه نگار  کیندارد. استخدام  یاشکال چیه ازیشود. درخواست کمک در صورت ن یگفته م  گرانیتوسط د

 یمحتوا جادیسازمان از ا کیبهتر از تالش خودمان است.  شهیهم زیشگفت انگ یمحتوا جادیکمک به ا  یبرا
 برد. یکه راحت تر باشد سود م  یوب به هر شکل


