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 م ی شروع کن   را  یی دئوی و   یاب ی بازار   می توانیم چگونه  
 مقدمه 

ندارد:    ایندر    ی شک  چیه نحوه   تواندیم  موفق،  ویدئویی  ی ابیبازار  نی کمپ   کیوجود 
 .کند متحول   کاملا عملکرد کسب و کار شما را 

 ان یبا مشتر  یو ارتباطات شخص کی سرنخ ارگان  دیاز برند، تول  یآگاه شیافزا  ی ایرؤاگر  
باشد که به دنبال    حلیراه  تواندیم  ویدئویی  یمحتوا  تولید  ،دیپرورانیمخود را در سر  

 . دیآن هست

 چگونه؟ 

 . می نداز یبه آمار ب  ی نگاه   د ییا ی ب

محتوا متوسط،  طور  ب  1200  ویدئویی  یبه  ترک   شتر ی درصد  و    ی متن   ی هاپست   ب یاز 
  ش ی که به دنبال افزا  ییوکارهاکسب  یآن را برا  و   شودیبه اشتراک گذاشته م  یر ی تصو 

 .کند یمتبدیل  نهیگز نیبهتر   را به خود هستند  به کیارگان یدسترس

 عکس مقاله 

ها رونق داشته  سال  در طول   ویدئویی  یمحتوا   یبرا  ،مثبت   ROIبه طور مشابه، آمار  
به    ابان یوکارها و بازار . کسب2021درصد در سال     7 به    2015درصد در سال    33از    .است
  برداران فیلمها را به سمت استخدام  اند و بودجهتوجه داشته  به این امر  کسانیطور  
سوق    ،یل یمیا  غاتی تبل  و   خود  تی ساوب  یبرا  دیجد  ی ابیبازار  محتوای  جاد یا  یبرا

 اند.  داده

 چرا؟ 

 ی محتوا   کهطوریبهبوده است،    انمخاطب  حیترج  لیمثبت به دل  جیکه نتا  رسدیمبه نظر  
گرفته    "آسان  شمصرف "   ویدئویی نظر  همچن  شودیمدر  ا  نیو  فاصله    جاد یباعث 

 شده است.  "ن یآنل یاطلعات متن یفراوان" از  ی ند یخوشا
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ترسناک   یکم  تواندیم  ویدئویی  یمحتوا  جادیبا بودجه کم، ا  یهر شرکت کوچک   یبرا
 به نظر برسد. 

پشت    فراینددرک    گام بردارید، بلکهآن    سمت  کورکورانه به   دیکه بتوان  ستین  یز یچ  نیا
در   نهیاز اشتباهات پرهز  تا  کندیمبه شما کمک    ،موفق  ویدئویی  یابیبازار  ی هانیکمپ
 . دی کن یر یجلوگ  ندهیآ

 د ی کن  گیریاندازه و آنها را    د یکن   ن ی تع   برنامه را   اهداف  د، یکن  جاد ی برنامه ا   ک ی  -  1

 . دیبرنامه شروع کن ک یبا  دی، بایموفق یابیبازار نیمانند هر کمپ

کل  قراردادن تلفن همراه،    داشتننگه و  درست  در جهت  رو   کیآن  بر    " ضبط "  ی کردن 
است  صحنه پشتدر    یشتر ی ب   اریبس  کارهای  اما  انجام شود،   یز یغر  صورتبه  ممکن 

 وجود دارد. ویدئویی یمحتواتولید 

  د ینفس بکش   د،یسرعت خود را کم کن  کنندیمبه شما کمک    ایدکردهکه ایجاد    ایبرنامه
 . حرکت کنید دارجهت  به شکلو 

و  توجه    ن یشتری باشد، به ب  زیآمتی شما موفق  ویدئویی  یابیبازار  ن یکمپ   دیخواهیاگر م 
 . دی دار ازیممکن نتمرکز 

ارسال    کندیبه شما کمک م  کارتان  برنامه در محل  ک یداشتن   با  خود در   ویدئوی تا 
 نکه ی. با فرض ادیخود را به حداکثر برسان  به  یمناسب، دسترس  ی هاپلتفرمو    هامکان
که به   دیمطمئن شو  د یخواهیاگر م  د،نندار  یپوشانهم  با یکدیگر  کاملا   شما  نیمخاطب
در    ویدئوی  یمحتوا  توانیدیم  د،یدار  یخود دسترس  کنندگاندنبالاز    کیهر   را  خود 

 .د ی خود پست کن یاجتماع یهارسانه یهاتمام حساب

  تان یدئوهایو از    یکه برخ  دی نیممکن است بب  یحت  د،یکن  یدرست باز   تانیهاکارت  با  اگر
 .شوند یم فراگیر یروسی و به شکل 

فاقد حس  و   حالبی  د ی کنیکه احساس م  یدر روز   فرصت دادنازدست  جایبهعلوه،  به
برنامه  طرح  ک ی   ،هستیدخلقیت   ساخت  تواندیم  یا  در  شما  برای یها دهیا  نبه    ی 
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  دئو یو   تولید و ادیت   یبرا  ید که ابزار مناسبیحاصل کن  نانیکمک کند، اطم  یتانمحتوا
آن،  پست کردن    زخود قبل ا  لمی ف  شیرایو   یرا برا  یزمان  دهدیبه شما اجازه مکه    دیدار

 . دیکن یز یربرنامه

 . بخشدیمشما را بهبود   ویدئویی ی محتوا  تیفیک توجهیقابلبه طور  کار نیا

  ی ر یگاندازهقابل  جیو نتا  دیکن  نیرا بر اساس برنامه خود تع  یاهداف   دیدر مرحله بعد، با
 . دیکن  و ردیابی یر یگیرا پ

 ؟ دیکنیم  فیرا چگونه تعر تی : موفقکه  دیریرا در نظر بگ نیا

 ؟تان اجتماعی یهارسانه  یهاپستباالتر؟ مشارکت بهتر در   CTR شتر؟یفروش ب 

 : د ینداز ی ب   ی نگاه   SMARTاهداف    ن ی به ا 

 خاص  

است؟    یکاف   هافرصت  ایمشکلت    کردنمشخص  یموجود در اطلعات برا   ات یجزئ  ایآ
و    گیریاندازه  یبرا  یکاف  اندازهبههدف    ایآ  ق ی دق  یواقع  یایدن  ی هافرصتمشکلت 

 است؟ 

   گیری اندازه قابل 

 استفاده کرد؟   استاندارد یا معیار  کی  جاد ی ا  یبرا  یفیک   ای  یکم  یژگ یو   ک یاز    توان یم  ایآ

   ی عمل

  ر یرفتار کارکنان را تغ  ،بهبود عملکرد استفاده کرد؟ اگر هدف  یاز اطلعات برا  توان یم  ایآ
 در آن وجود ندارد! یچندان دهیندهد تا به آنها در بهبود عملکرد کمک کند، فا 

 مرتبط  

به کار  با آن مواجه است    ابیکه بازار  یمشکل خاص  ی اطلعات را برا  این  توان یم  ایآ
 گرفت؟ 

۳

https://www.novinlive.com/
https://www.novinlive.com/
https://www.instagram.com/novinlive/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
                                                                                                                                                     @novinlive 

 

 محدود به زمان  

  نیتع  یبررس  یبرا  یاهداف  عنوانبهمختلف    یزمان  یها دوره  یاهداف را برا  توان یم  ایآ
 گذاری هدف کرد؟

اهداف   جادی ا  یبرا  یجهان  شدهشناخته  ستمیس  کی  SMART  گذاریهدف
  است. یافتنیدستو  یاب یرد ،یر یگ اندازهقابل

فشرده    صورتبه و    تقلب   برای   نسخه  کی   نجا یاست، در ا   انجام آن خیلی سخت اگر  
 است:  ذکر شده کسب و کار شما    ی برا 

 هدف مشخص است؟    ن ی ا   ا یآ 

  درازمدت " در  کیتراف  شی"افزا  ای"  شتریب   نیمشترک  آوردندستبهمانند "  ی اهداف کل
 . دهدینمبه شما  یاد ی ز نشیب

 است؟   دستیابی قابل هدف    ن ی ا   ا یآ 

 YouTubeمشترک در    ونیلیم   1داشتن    برای  ندارد، اما انتظار  یراد یبودن ا  طلبجاه
 باشد.  ادیز  یماه اول ممکن است کم 6در 

 است؟    ی ر ی گ یپقابل هدف    ن ی ا   ا یآ 

.  دی آن را دنبال کن  دی توانیماست که    بینانهواقع هدف    کی  گذاریهدف  نی رینقطه ش
 . دیرس دی خواه یارزشمند یهادادهبه  انی نه، در پا ای  دی ابیچه به آن دست 

مسئول    اهدافبلکه خود را در قبال آن    د،ی نکن  گذاری هدف: فقط  دی داشته باش  ادی به  
 . د یبدان

  ده یا  چیه  اما  ، ایدکرده  ویدئویی  یمحتوا   د یشش ماه بعد شروع به تول  تااگر از امروز  
شما با مشکل   نیکمپ  کنمیم  فکر  ،رید خود ندا  ی محتواتولید    ندهیآ   ریدر مورد مس  یقطع
 مواجه شده است.  یجد

 دارد:  ی بستگ   ز ی به دو چ   یی دئو یو   ی اب ی به رشد مداوم با بازار   ی اب ی دست 
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 . ندهیآ  ویدئوهایآن در   بازآفرینیو   کندیمآنچه کار   افتنی - 1

شما    ندهیآ   ویدئوهایدر    کهاینشدن از  و مطمئن    کندینمکه کار    یز یچ  داکردنیپ  -  2
 . خواهد داشتوجود ن

 شما هستند.   ویدئوی یمحتوا  یمداوم اثربخش  شیاصول مطلق افزا موارد نیا

 د یبچسب  د ی دان ی م آنچه   ه ب -   2

پ  یزمان را  خود  اقدام  برنامه  ا  د،ی کنیم  سینوشیکه  برا  ییهادهیاحتماالا   تولید   یرا 
 . دیکنیکامل را انتخاب م  یمحتوا  یاستراتژ  کی یحت ای دیکنیدنبال م  ندهیآ  یمحتوا

و به    دیبسپار   خاطربهخود را    "برند  یصدا" وفادار ماندن به    تیاهم   دیقبل از ادامه، با
 . دی ارائه ده خواهندیم مخاطبان خود آنچه را که واقعاا 

 ست؟ ی برند چ  یصدا 

از برند شما    باشدکه قرار    یمفهوم زمان  نی . اشودیاز برند شناخته م  یبرند بخش  یصدا
گ   ییمحتوا  دیتول م  شتری ب  ردیصورت  نشان  را  مدهدیخود  درواقع  که    توانی.  گفت 
.  افتدیمشما    یتجار   برند  ادیآن به    دنیبا د  یاست که مشتر   عناصریبرند تمام    یصدا

 اشاره کرد. تبلیغات گوناگونفونت استفاده شده در  ایرنگ   هب  توانیم  برای نمونه

 همان است که    نیکار ا  نیبهتر  ،ایدکرده  جادیخود ا  سایتوبدر    یآموزش  یاگر محتوا 
با    وهیبه همان ش  ایکه آ  دینی و بب  آموزش دهید  نیز  یآموزش  ویدئویی  صورتبهرا    محتوا

 . ریخ ای کندیمارتباط برقرار مخاطبان شما 

 . دیبچسب  دیدانیمبه آنچه 

 قبلا ی که  یتا نوآور باشند که به انواع محتوا  کنند یتلش م  قدرآنها  از شرکت  یار یبس
 . کنندینم یتوجه اصلا ، کنند یکه کار م  انددادهو نشان   انددادهخود را پس  شیآزما

  ی هاتلش  یبرا  تواندیمآنها    فی ضع  یدرخشان و سپس اجرا  یها دهی اارائه    یتلش برا
 شما مضر باشد.  ندهیآ ویدئویی یابیبازار
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 :بشناسید را    ی ابی در جامعه بازار   شده شناخته   ویدئوی انتخاب نوع محتوا، سه نوع  هنگام  

 ی آموزش   یها لم ی ف   -  1

 افزودن ارزش به مخاطبان شما هستند.  در مورد یآموزش  ویدئوهایهمه  

 . دیبده "شتریب فالوکردن" ای ی گذار شما، اشتراک یمحتوا  یتماشا یبرا یلی ها دلبه آن

 نکته: 

 کرده تلفبرسد و احساس کند وقت خود را    ویدئو  کی  یبه انتها   خواهدینم  کسچیه
 است. 

 نیآنل  ی در فضا  ادی ز  احتمال بهجالب    یهادهی امحصول و    شیآموزنده، نما  یراهنماها
 هستند.   یعال  ،در جذب مخاطب و وادار کردن آنها به تفکر  رای، زکنندیمواقعاا خوب عمل  

 الهام بخش   ویدئوهای   -   2

نماها   فهی، وظ"بخش الهام  ویدئوهای"  اصطلحبه  یبرا ثبت   ریتغ  کننده،رهیخ  یشما 
  ی زش یانگ  ی محتوا  دیبخش و تولبا احساسات، آشکار کردن لحظات الهام  یباز   ، یزندگ

 شده است.  یمردم طراح ختنیبرانگ یاست که برا 

 سرگرم کننده   ویدئوهای   -   3

 . دی وادار کن  زدن  لبخند  به  ای  انیدمردم را بخند   دی کنیم  ی، شما سعاز محتوا   دسته  نیدر ا

  ی کنند و تجربه مثبت   یبررس  شتریآنها را مجذوب کند تا برند شما را ب  دیشما با  یمحتوا
 . ارتباط بیشتری برقرار کنند محصول شما   ایبا برند  ندهیدر آ تا  شود جادی ابرایشان 

 . ستین ایدن انی پا نیا د،ی : نگران نباشدی از کجا شروع کن دیدانینماگر 

و    دیکن   دای خود را پ  ی پا  جای  تا  کندیماز هر دسته به شما کمک    ی شیآزما  اهایمحتو
 . کشف کنیدرا  انتانمخاطب نشی ب نیهمچن
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  ی ز یو چه چ  کندیمکار    ویدئویی  یچه نوع محتوا  نکهیاز ا  تریقویزمان، درک    باگذشت
کن  داشت.  دی، خواهکند ینمکار   اعتماد  من  متفاوت  د،یبه  نوع  از    یاگر مخاطبان شما 

 را بخواهند، آن را درخواست خواهند کرد.  ویدئو

 کار نکشید دست از    هرگز   و   د ی کن  تولید محتوا شروع به   -   3

همه   که  اکنون  دادیم   را  هاریزیبرنامهخوب،  رس  ،انجام  آن  قسمت    دهیزمان  به  که 
 .می آن بپرداز کننده سرگرم

تا    دهیدمن اجازه  به  دشوار به نظر برسد، اما    اریبس  ویدئو  تولیدممکن است در ابتدا  
 . مبگذار انیم با شما درراز کوچک را  کی

 باشد.  ویدئوی شما نیشما بدتر  ویدئوی نیقرار است اول

باشد،   شما داشته  آخر  ویدئوی نسبت به    ی شرفتیپ  ویدئو! اگر هر  دیدر مورد آن فکر کن
 باشد، درست است؟  نیشما بدتر  ویدئوی نی است که اول یمنطق

جزئ  تأکید  جایبه هر  در    ،فرعی  اتیبر  قبلا    .فروبرویدخلقانه    فرایندفقط   ک ی شما 
 کشف   یتلش برا  جایبه  .دیخود دار  ویدئو  نیاول  یبرا  ایایده. شما  ایدکرده  ریزیبرنامه
تولید  را    ویدئو   نیخود، فقط اول  ویدئویی  ی محتوا  دیشروع سفر تول  ی برا  یراه عال   یک
 . کنید

کن  اعتماد  من  ا  د،یبه  اشتباه    یهاحرف  .است  راه  نیترآسان  نیفقط  را  برداشت  من 
  د یارزش ارائه ده   به مخاطبان خود  دیتوانیم که    ییتا جا  د یکن  یسع  دی همچنان با  نکنید،

ا  .د یباش  ای حرفه  تاحدامکانو   انتظار  باشد   ،ویدئو  اولین  نکهیاما  انتظار کامل  یک   ،  
 است.  یرواقعیغ

من فقط    ست ین  یمشکل  د؟یرا ندار  یفانتز   برداریفیلم  یاز آن ابزارها   کی  چی هنوز ه  ایآ
 !خواهمیم یک چیز 
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ممکن    .د ی دار  ،الزم است  ویدئو  کیساختن    یآنچه را که برا   د،یهوشمند دار  یاگر گوش
  ی ها مطمئناا برا آن  هستند(  سرعت در حال بهبودبه  هانیاست کامل نباشد )اگرچه دورب

 ابزاری بسیار مناسب هستند.  ،شروع کنند  کم  نهی هزبا  خواهندیمی که ابانیبازار

 د یتوانیم   ،ابد ییمشما در طول زمان توسعه    ویدئویی  یاب یبازار  ی که استراتژ   طورهمان
در  بیشتری    یگذار هیسرماو    دی ده  اختصاص  ویدئو  تولید   یرا برا  یشتر یزمان و پول ب

 .انجام دهید  زمینه این

   .دیندار شیرایو ای یدر طراح یادیبه تجربه ز یاز ین یعال ویدئوهایساختن  یبرا

اما در درازمدت زمان الزم    ویدئویی دریافت کردید،از تولید محتوای    یمثبت  جیاگر نتا
  شما   ویدئوهایتا    دی باش  ایحرفهبه دنبال استخدام افراد    د،یرا ندار  ویدئوساختن    یبرا
تا کار    د ی کن  یگذار هیسرما  ینورپرداز   زات یو تجه  ایحرفه  ن یدورب  ک ی   یکنند، رو  تولیدرا  
 .  ابدی شیافزا سرعت آن نیز شود و   ترآسانشما  شیرایو 

عال"ممکن است هرگز   اول  یبرا  " یلحظه  باشد،    ویدئوی  نیارسال  نداشته  شما وجود 
 . دیو فقط شروع کن  دی زمان را تلف نکن نیبنابرا

 دارد  ت یجستجو اهم   -  4

مورد   در  بحث  عاشق  ترفندها  فرایندمن  و  دن  ی برا  دیمف  یخلقانه  در    ی ا ی استفاده 
اجرا حالبااین  هستم.  ویدئویی  یابیبازار موفق    ویدئویی  یاب یبازار  یاستراتژ   کی  ی، 
هنوز هم    (SEO)  ، سئوصحنهپشتدر    .دینی ب یماست که در سطح    یز یاز آن چ  شتریب

 نه.  ای دیآن باش دارطرفمهم است، چه  اریبس

چگونه آن    امساخته  یمحل  یوکار کسب  یبرا  ویدئو  کیمن    اگر  مهم است که  اریبس  نیا
 برسانم. مبتوانم به دست مخاطبان هدف  ، هنگفت  یاب یرا بدون بودجه بازار

نشده باشد، مطمئناا    نهیجستجو به  یشما برا   ویدئوی  ی. اگر محتوا میواضح بگو  دیبگذار
معرض  قرارگرفتن خواه  گان یرا  دید  در  از دست  نگران  نه،  است  ترسناک  داد.   د یرا  ؟ 

 درست برگردانم. ریدارم تا شما را به مس ع یسر حلراه کیمن   یدنباش
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موضوعات مربوط به سئوی  همه    د،یخود آشنا هست  سایت وبیا    وبلگ   یاگر با سئو 
 . رسندیمآشنا به نظر  یبیبه طرز عج  ویدئو

باشد که به دنبال کسب رتبه    ایکلیدیکلمات    یدارا  دی که عنوان مقاله شما با  طورهمان
هست   ی برا   ییباال ن  ویدئویعنوان    د،یآنها  در    زیشما  را  شما  مانند    ییهاتیسارتبه 

YouTube کندیم نیتع . 

شما    یممکن است برا  یبخش بعد   د، یآشنا هست  SEOوبلگ خود با    قیاگر از طر  یحت
 باشد. جالب

الگورایددیدهرا    YouTubeدر    دئوهای و   ریز  حاتیتوض  یهابخشآن   از   تمی؟  گوگل 
 .  کندیم بندیرتبهویدئوها را کاربرانش  یبرا هاآن قیطر

 است:   کسان ی  نجا یدر ا  ی کل   ده ی، ا SEO  ق ی با عملکرد باال از طر   ویدئویی   ی اب ی بازار  ی برا 

 . دیکن یخوددار   یدیکلمات کلاستفاده بیش از حد مجاز از  .1
 مرتبط هستند.  با محتوای شما واقعاا شما    یدیکه کلمات کل دیشو  مطمئن .2
 . پیدا کنید خود  یمشتر   تیذهن کلمات کلیدی را بر اساس و  دی کن قیتحق .3

شما را به همراه کلمات    ویدئویهستند که    ییهاآن  هافیتوص  نی، بهتربه طور معمول
 . دهندیم حیتوض قیبه طور دق یدیکل

 ویدئویی   یابیدر بازار  ویژهبهواقعاا مؤثر است و    یمحتوا  یهر استراتژ   یسئو سنگ بنا 
 دارد.  تی اهم

 د ی شو   ک یشر   نفلوئنسرها یبا ا   -  5

"تأ  شیپ وقتیلیخ که  فقط    یز یافراد مشهور" چ  دییبود  که   ی برندها  نیتربزرگ بود 
 ی محل  یوکارها کسبو    ترکوچک  یبرندها  .ند یاز پس آن برآ  توانستندیمجهان واقعاا  

خود    فراوان  ت یاز جذاب  گرانیو تماشا کنند که ورزشکاران و باز  نند ی بنش  توانستندیمفقط  
نگران   . کنندیممحصوالت خود استفاده    شتر ی فروش ب  یمشاغل برا   نیکمک به ا  یبرا

 کرده است.  ریتغ ز یهمه چ حاال د،ینباش
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وفادار خود را دارند و درک   داران طرفآنها    هستند.  شی در حال افزا  نفلوئنسرهای ا  کرو یم
  توانند یم آنها    م؟یصادقانه بگو  از نحوه جذب افراد در صنعت خود دارند.  فردیمنحصربه

 مؤثر باشند.  اریبس

د  توانند یم  نفلوئنسرهایا  نیبهتر برا  دگاه یبا  تولیدیشما  ب  کنند محتوا    تان    نش یو 
ارائه    آنهامخاطبانشان بهتر است به    یرا در مورد آنچه که برا   یفرد و ارزشمندمنحصربه

  ون یلیتا چند م  100000از    یانکار کرد که ارائه برند شما به گروه  توانینمبعلوه،    دهند.
 باشد.  رگذاریتأث اریبس تواندیم  یاختصاص  کنندهالدنب

 وابسته است:   ز یبه دو چ   نفلوئنسرها ی با ا مؤثر  ی همکار 

 !  د ی خود را هوشمندانه انتخاب کن  ی نفلوئنسرهایا   -  1

و جنجالی    بودن  برانگیزبحثکه به    یشما مناسب خانواده است، با کس  یاگر نام تجار 
 . دی ریتماس نگ ،معروف است بودن

 ارتباط!    ی برقرار   -  1

  منجر به   ناچاربهامر    نی. ادیهست  نظرهمبا یکدیگر،    نفلوئنسریکه شما و ا  د یتصور نکن
نادرست    برقراری نها  شود یمارتباط  در  است  ممکن  محتوا  تیو  که    دیبرس  ییبه 

 . دی خواهینم

 یی دئو ی و   ی ابی متداول بازار  سؤاالت 

 را شروع کنم؟   یی دئو یو   ی اب ی بازار  توانم ی م چگونه 

تا شانس   دیرا دنبال کن  زیرمرحله    5شما آسان است. فقط    ویدئویی  یابیشروع سفر بازار
 :دیخود را به حداکثر برسان تیموفق 

 د ی کن گیریاندازهو آنها را   دیکن نی اهداف برنامه را تع  د،یکن جادیبرنامه ا  کی .1
 د یبچسب  دیدانیمآنچه  به .2
 د یو هرگز دست از کار نکش  دیمحتوا کن دیبه تول شروع .3
 دارد   تیاهم جستجو .4

۱۰

https://www.novinlive.com/
https://www.novinlive.com/
https://www.instagram.com/novinlive/


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
                                                                                                                                                     @novinlive 

 

 دیشو کیشر نفلوئنسرهایا با .5

 کنم؟   اندازی راه   ،ن ی آنل  یی دئو ی و   ی اب ی بازار  ن ی کمپ   ک یچگونه  

متعدد که در    یاجتماع  یهارسانه  لیبه دل  نیآنل  ییدئوی و   یابی بازار  نیکمپ  اندازیراه
  ی هزاران دالر برا   یاپرداخت صدها    جای بهشده است.    ترآسان  دسترس همه هستند، 

تلو  ویدئویی  غاتیتبل  پخش در  بخواه   دیتوانیم  ون،یزیخود  که  زمان  هر    د یهر  با  و 
در حساب  خود  ویدئویی  یمحتوا  ،داریدکه    یا بودجه   نستاگرام، ی ا  ،بوکفیس  یهارا 

 . دی خود آپلود کن وبیوتی  ای نینکدیل

 شروع کنم؟   ویدئو   ک ی   تولیدبا   توانم ی م چگونه 

 داشته باشیدهدف   کی .1
 کنید  برداری فیلم .2
 د یکن  شیرایو  .3
 دهید انتشار .4
 دهید و تبلیغ کنید  جیترو  .5

 ن یآنل  صورتبهرا    ویدئویی  ی محتوا   تواندیم  یچه کس  نکهیا  یبرا   یتیمحدود  چیه
طل    معدن  و به دنبال  دی کن  ویدئو  فقط شروع به ضبط   ن یارسال کند وجود ندارد، بنابرا

 . دی باش

 ؟ کندی م چگونه کار    یی دئو ی و   ی ابی بازار 

ارائه محتوا  ویدئویی  یابیبازار کار    ییبا  کاربران  به  قالب محبوب  بر  کندیمدر  . علوه 
از    یآگاه  شیو افزا  کیارگان  یهاسرنخ  دیتول   یبرا  ویدئویی  یابیبازار  ،یپول  یدسترس
 ی که روابط معتبر و شخص   دهدیمفرصت را    نیا  وکارهاکسببه    نیاست. ا  یبرند عال
 . ند کن جاد یخود ا ان یبا مشتر

 اختصاص دهم؟   یی دئو ی و   ی اب یبه بازار  د ی با  ایبودجه چه  
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فن  ویدئویی  یابیبازار نظر  ه  یاز    ویدئوهای   کهیدرحالندارد.    ازین  ایبودجه  چیبه 
 گان یرا  شی رایدارند، استفاده از تلفن همراه و خدمات و   یباالتر عملکرد بهتر   باکیفیت

درصد    11  باا یتقر  دیبا  یابیوکارها کارساز باشد. بودجه بازاراز کسب  یار یبس  یبرا   تواندیم
کل بودجه  ا  االنهس  یاز  اما  باشد،  برا   نکه یشما    ، برداران فیلم  ،یپول  غات یتبل  یچقدر 

 دارد.  یکاملا به شما بستگ دی کنیم نه یهز شیرایو خدمات و  ایحرفه ی ها نیدورب

   یر ی گ  جه ی نت 

آسان است. سخت    ویدئویی  یابی که بازار  القاء کنمتصور را به شما    نیمن قصد ندارم ا
 تواند یاوقات م  یکننده گاهقانع   یمحتوا  جادی ا  . دیاست و شما را به چالش خواهد کش

چیزی که    .دی کنیشروع به کار م  بارنیاول  ی که برا  یزمان  ژهی و نبرد دشوار باشد، به  کی
 نخواهد بود. انگیزشگفتشما  ویدئوی  نیاول که مسلم است، این است 

 ت یمعنادار رضا  شرفتیمن به پ   ، ی ابیبازار  یا یدر دن  نجای. ادیکمال را به هنرمندان بسپار
 خواهم داد. 

اجرا   وقتدراسرعمحتوا    جادیرا با ا  یو سپس آن استراتژ   دیکن  جادیا  یاستراتژ   کی
 .دیبهره ببر ارتانی ( در اختگانیو منابع )را هاپلتفرمو از  دی خود را بسنج  ج ی. نتادیکن

که به آن    ینباشد، اما زمان  برند سازی  یبرا   یممکن است راه آسان  ییدئوی و   یابیبازار
 . دیمدت صبر کرد  همهنیاشروع  یکرد که چرا برا د ی تعجب خواه د،یکرد  دایدست پ

 منبع: 

neilpatel.com  

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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