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ها، از زمانی که کتاب و روزنامه پا بر عرصه حضور نهادند، وجود داشت  ازاینخیلی پیش  Content Marketingبازاریابی محتوا ]

اما با کمرنگ  –محتوایی را انجام داده بود  بازاریابی تر و مخاطب پسند تر داشت،ای که محتوای بهتر، بکرتر، جنجالی هر روزنامه –

هایی با محتوای بهتر، این گرایش در دنیای وب نیز  تبادل لینک در نزد موتور جستجوی گوگل و امتیازدهی به سایت بازاریابی شدن

 محتوایی در فضای وب جان گرفت[  بازاریابی عمق الزم را پیدا نموده و در فرایند

ای را در تحت وب اطالعات تازه بازاریابی برای اولین، تیم مشاوران مدیریت ایران، مانند برخی از موارد مشابه، در خصوص روند نوین

زبان قرار خواهد داد و صدالبته که خود نیز آن را در فرایندهای مشاوره و آموزش خویش در نظر  اختیار شما کاربران عزیز فارسی 

 گیرد.می

که در  بازاریابی نظران آکادمیک در حوزهای و صاحب حوزه دیجیتال در شهر سانفرانسیسکو مدیران حرفه  AMAساالنه  در نشست

فراتر برداشته و  ( برگزار شد، حاضر بودم، به عقیده اکثر حاضرین، اکنون جهان گامی 1393)مرداد  2014آگوست 

 است. های یک مدیر بازاریابی نوینیکی از نقش این رود.می Context Marketingمفهوم  بازاریابی سویبه

های انسازم  تبلیغات کل بودجه  %9های اجتماعی در حدود  از طریق بالگ و شبکه بازاریابی امریکا، میزان کل بودجهدر    2009در سال  

بازاریابی مفهومی    2012ایان سال  رسید. اما از پ  2012در سال    %21محتوایی این بودجه به   بازاریابی که که با شروع روندبود درحالی

بندی، ها و مشخصات محصوالت و خدمات )بستهخود را بازتعریف و ارائه نمود. در بازاریابی محتوایی تمام تالش برای معرفی ویژگی 

 مزایا، قیمت و مشخصات( است، بیشتر تمرکز بر ارائه "پیشنهاد" است.

دود چند ماهی است که هیاهوی زیادی بر سر بازاریابی محتوا به وجود آمده است توجه( در حمتأسفانه در ایران )در تأخیری قابل 

 بازد.زودی در مقابل بازاریابی مفهومی، رنگ میکه به

 چیست ؟ Contextual Marketingبازاریابی مفهومی  

 ست.بازاریابی مفهومی به معنای انتقال محتوا به افراد مناسب، از کانال مناسب و در زمان مناسب ا

 Forget Real-Time, Achieve Right-Time   نماید : اینجاست که این مفهوم معنی پیدا می
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در بازاریابی مفهومی تمرکز بر مشخصات محصول و خدمات نیست، بلکه تمرکز بر ایجاد رابطه و معرفی و تبیین یک  •

 سبک زندگی است.

  

 "محتوا" است.پس اعتقاد بر این است که "مفهوم" فراتر از 

 گردد.تری ایجاد میشود. به این معنا که تصویر بزرگ تری ایجاد میگردد، چیز بزرگ پیرامون چیزی قرار می  contextوقتی "مفهوم” 

 نماید.گردد، تصویر محصول گسترش پیدا میکه "مفهوم" در اطراف پیرامون "محصول" قرار میبرای مثال هنگامی

 ح دهم: بگذارید با یک مثال توضی

ترین لغات در این مسابقه از افراد، "هجی نمودن" سخت مانند مسابقات هجی نمودن لغت در آمریکا است . contextایجاد یک 

 شود.خواسته می 

 ".WEEKمثالً کلمه "

برخی سؤاالت  تواند درخواست نماید تا به توان مستقیماً از فرد هجی این کلمه را پرسید. اما اگر پیش از هجی کلمه، او میمی

 توسط داوران پاسخ داده شود،

 یک جمله بسازید ؟......ای است ؟ با آنمثالً: کلمه انتخابی به چه معناست ؟ چه نوع کلمه

تری از لغت در ذهن فرد نماید تا کمک نماید تصویر شفاف در اطراف این لغت ایجاد می  Contextپاسخ به هرکدام از سؤاالت فوق یک  

 نماید.تر میودن را آسانایجاد و هجی نم 

 شود.اشتباه نمی  WEAKدارد. مثالً با کلمه از طرفی دیگر، در این روش ذهن فرد را از سوءتفاهم با لغات دیگر، بازمی

 نماید.تر میپس ایجاد مفهوم در پیرامون هر چیزی، قضاوت صحیح در مورد آن را برای مخاطب آسان

یریت برند کارکرد خود را بارها نشان داده است اما این مفهوم در بازاریابی تحت وب با تمرکز با سازی" در حوزه مدازاین "مفهومپیش

 بازتعریف نموده است. ، دوباره خود را برندینگ وب

  وجه کلیدی برای "ارائه مفهوم در زمان مناسب" 7

 تر اشاره شد. "زمان مناسب" بهتر از "همواره" است.طور که پیشهمان

های آینده، ماتریس ان نسل مشتری توانند در مورد مشکالت آتی کار، تجربیاتها می، سازمانcontextبا ارائه اطالعات در غالب یک 

 گیری درستی اتخاذ نمایند.تجارت تصمیم
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