
 

 

 
 

 

Content marketing
 

    بازاریابی محتوا 

بازاریابی محتوا یکی از رویکردهای استراتژیک بازاریابی است که بر تولید و توزیع محتوای ارزشمند، مرتبط و سازگار با اهداف برندها، 
بازاریابی محتوا، به دنبال جذب، حفظ و تعامل با مخاطبانی است که به وضوح، تعریف و شناخته شده هستند. این متمرکز شده است. 

 .گیردعمل، با هدف هدایت کاربران برای انجام اقداماتی سودده صورت می
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 تفاوت بازاریابی محتوا و تبلیغات

 چرا شما هم به بازایابی محتوا نیاز دارید؟

 B2Cو  B2Bبرای کسب و کارهای  2017وضعیت بازاریابی محتوا در سال 

 چند قانون کلیدی در بازاریابی محتوا

 آشنایی با استرتژی بازاریابی محتوا

 ابزارهای الزم برای اجرای بازاریابی محتوا

 انواع  محتوای کارآمد در بازاریابی محتوا

 در قیف بازاریابیمرحله اصلی تولید محتوا،  4

 منبع تولید محتوا 4

 اشتباه رایج در تولید محتوا 5

 چرخه عمر محتوا

online PR آشنایی با رپورتاژ آگهی و ساختار آن 

 رپورتاژ آگهی و تاثیر آن بر سئو

 نکته برای داشتن یک رپورتاژ آگهی خوب 5

 عمومیتاثیر شبکه های اجتماعی بر آینده روابط 

online selling 

 بدون افزایش کاربران سایت، بیشتر بفروشید

 کاربران در سایت شما چه می کنند؟

 آشنایی با ابزارهای کارآمد برای شناخت سلیقه کاربران

 چگونه بر تردید کاربران در لحظه خرید غلبه کنیم؟

 دلیل کاربران برای رها کردن خرید، در لحظه پرداخت 7

 قانون طالیی برای معرفی بهتر محصوالت 4

 چگونه یک پیشنهاد ویژه فروش بسازیم؟

 مدل تخفیف در فروش اینترنتی 4

 روش ارائه تخفیفات در فروش اینترنتی 14

 آشنایی و ارزیابی شاخص های کلیدی

 
 
 

digital campaigns 
 

 
 

 5Mآشنایی با مفهوم کمپین و مدل 

 اهداف و طراحی پیام نحوه تعیین

 روش های رایج در تعیین بودجه

 چگونه آژانس های تبلیغاتی را ارزیابی کنیم؟

 تدوین عملی کمپین جامع دیجیتال در کالس

 ارزیابی و پایش  یک کمپین دیجیتال

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 های مدیران توسعه بازار، مدیران عامل شرکتمدیران و کارشناسان بازاریابی، ترویج، تبلیغات و روابط عمومی،  :مخاطبان
 کوچک و متوسط

 ساعته( 4جلسه  4ساعت ) 16 :دوره مدت 

  27/03/1398شروع دوره 

 :یفربه یمهندس مهد مدرس 

 :گواهینامه رسمی آموزشگاه بازارسازان )ممهور به مهر برجسته، دو زبانه، دارای کد استعالم قابل پیگیری و با  گواهينامه
 امضای رییس انجمن علمی بازاریابی ایران(

 تومان 800.000 :شهریه ثبت نام 

 :66028111-12و  66028401-5 تلفن مشاوره آموزشی و ثبت نام 

 :نشانی سایت Marketingschool.ir 

 :ارتباط از طریق تلگرام @Bazarsazan1 

 :صفحه اینستاگرام @Bazarsazan1 

 
 

 


