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 عنوان :  مروری بر روانشناسی مشتری آنالین
 تالیف :  محسن حسنی

 myintelBusiness.com  ارایه کننده :
 1396تاریخ ارایه :  مهر 

 قیمت رایگان

 حق چاپ : ندارد
 کمک کنید تا دیگران هم بیشتر بدانند.حق انتشار : همگانی ، به هر شکل و شمایلی که دوست دارید. 
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این کتاب نتیجه تجربیات ، مطالعات ، تدریس ها و مشاوره هایی است که محسن حسنی ، در طول  درباره کتاب 

 سال فعالیت خود در کسب و کارهای آنالین انجام داده است.  12

در  است که "روانشناسی مشتری آنالین"این کتاب مروری بر برخی از بخش های مهمتر کتاب کامل 

 به چاپ خواهد رسید. 1396آذر 

گر بخواهم این کتاب را در چند جمله خالصه کنم ، باید بگویم که یاد میگیریم چطور مشتریان آنالین ا

بندی کنیم ، بدون آنکه آنها را ببینیم. یا بدون اینکه اطالعات زیادی از آنها گروهکسب و کارمان را 

 داشته باشیم. 

رای انواع مشتریان ما م. ارتباطی که بو همینطور یاد میگیریم که چطور با آنها ارتباط برقرار کنی

 . خوشایند باشد

 آنها یاد میگیریم.ی های آنالین را براساس روانشناسی مشتر انواع محتوای اثرگذار برو در آخر 
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چند سالی هست که در کشور ما مثل سایر کشورها ، کسب و کارهای آنالین مشغول به 
 فعالیت هستند.

راه پر پیج و خم ، مشتریان کمی با به دل به دریا زدن سعی می کردند تا در ابتدای این 
 خریدهای سخت فیزیکی رو از طریق اینترنت و بدون نیاز به رفت و آمد ، انجام بدهند.

در یک زمان کوتاهی به علت عدم درک درست نیازها و خواسته های مشتریان توسط اما 
 ان خیلی کم رنگ شد. کسب و کارهای اینترنتی ، اعتماد مشتری

 مقدمه

http://myintelbusiness.com/
https://www.linkedin.com/in/mohsen-hasani/
https://t.me/myintelbusiness
https://www.instagram.com/myintelbusiness


 myintelBusiness.com محسن حسنی مروری بر روانشناسی مشتری آنالین

 @Mohsen_Hasanilinkedin :        myintelBusiness@tlgrm:         myintelBusiness@Insta :          6  

 

ا به سمت خریدهای اینترنتی ولی خب رشد تکنولوژی و عالقه شدید مردم باز هم آنها ر
 رشد دوباره کسب و کارهای اینترنتی شد. داد و همین نکته باعث  هل می

ها رضایتمندی مشتری که البته صاحبان این کسب و کارها هم جدی تر از قبل به فکر
مردم ، کسب و کارهای موفقی مثل دیجی کاال  یریسک و اعتماد دوباره افتادند و از دل این

 خیلی هم خوب توانستند اعتماد مردم را جلب کردند. و، فیدیبو و .... درآمد. 

های اما برای بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی ) و آنالین ( هنوز هم مواجهه با خواسته
 ن و مشتریان می شود.اخودشکابوس است. و باعث سردرگمی  مشتریان یک

من هم قبل از اینکه بخواهم این کتاب را بنویسیم ، دچار اشکالتی در زمینه شناخت 
 رفتارهای مشتریان در فضای آنالین بودم. 
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دادم ، به کسب و کار اینترنتی ، مشاوره می ها استارتاپ وو یا اینکه برای راه اندازی ده
لی برای شناخت مشتریان ارایه نمی، راهکارهای کامعلت عدم تمرکز بر روی این موضوع 

 کردم.

جمعتا اینکه ایده جمع آوری مطالب مربوط به این موضوع بر ذهنم رسید و االن نتیجه 
آوری مطالعات و تجربیات چند ساله خودم را در این کتاب در اختیار شما خواننده عزیز 

های خودتان بتوانید مشتریان ات و دانستهاین اطالعات با تجربیگذاشتم تا شما هم با ترکیب 
 آنالین را خیلی دقیقتر و کاملتر از قبل بشناسید. 

 د.یوفق را در فضای آنالین داشته باشو در نهایت یک کسب و کار م
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فواید  و خطراتبسیاری از مشتریان آنالین در کسب و کار ما کسانی هستند که با خرید آنالین و 
آن ، آشنا هستند. یا اگر برای بار اول اینکار را انجام می دهند ، به احتمال زیاد ، از کسی در این باره 

 سوال کرده اند.

سوال اساسی این است که آیا تضمینی وجود دارد که خریدها تکرار شوند؟ و یا اینکه بتوانیم عالوه 
 بیاوریم؟بر حفظ مشتریان قبلی ، مشتریان جدید بدست 

 آواتار مشتری: فصل اول 
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ب و کار آنالین ما استقبال خوبی ) یا الاقل سریع ( نمی کنند ها از کسیکی از دالیلی که مشتری
ها و عالیق آنها به دست ، این است که ما نمی توانیم از راه دور ، شناخت درستی از نیازها ، خواسته

 بیاوریم.

 

سال  اخیر 3تند که در طی در کشور ما و در بین کسب و کارهای آنالین ایرانی ، تعداد کمی هس
ای باالتر از بازار مشتریان راضیهو حتی با ارایه قیمتاند مشتریان خودشان را وفادار کنند توانسته

 تری داشته باشند. )مثل دیجی کاال(

 روز در حال استفاده ازدمی که در هر لحظه آنالین هستند و در طی شبانهاما با توجه به تعداد مر
حتی در کسب و کارهایی که به  ، های بسیار بیشتر و پولسازتریاینترنت هستند ، می توان فعالیت

 ظاهر مشتریان اینترنتی ندارند ، داشته باشیم.
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البته با کمک تحلیل رفتار مشتری ها در فضای آنالین می توان تا حدودی زفتار مشتری ها در 
 فضای آنالین را شناخت . 

خت از مشتریانی است که از کسب وکار آنالین ما خرید کرده اند و یا حداقل سری به ولی این شنا
 آن زده اند.

 زند ، چه برنامه ای داریم؟نمیای که اصال سری به ما برای جذب و ایجاد رضایتمندی در مشتریاما 

 

 
چطور مشتریانی که به ما سر نزده اند را بشناسیم و 

 برایشان برنامه ریزی کنیم؟
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خاطرم هست که در شروع کارم به عناون یک مدرس در فضای آنالین ، با انتشار محتوایی که فکر 
می کردم جزء بهترین محتوای اینترنتی است ، سعی در جذب مخاطبان داشتم. ولی هر چه بیشتر 

 روی محتوای به ظاهر خوبم کار می کردم ، نتیجه کمتری از آن می گرفتم.

که یه جایی از کار ، کامال توقف کردم و دوباره به روندی که در طول کسب و کارم رفته بودم ، تا این
 فکر کردم. 

 خود مشکلی
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قط به فو  یار زیبا و خیلی تخصصی استمتوجه شدم ، محتوایی که تولید می کنم ، محتوای بس
 درد کسانی می خورد که قبال تا یه جایی از مسیر یادگیری را رفته اند.

 که در میان راه هستند ، قبل از من با اساتیدی به ظاهر باتجربه تر کار کرده اند.  یدم کسانید

همخوانی با روش بر روی آنها کمتر می کرد. )تعصب به استاد ، ، و این فرصت تاثیرگذاری من را 
 یک استاد خاص و ...(

که باعث رشد انفجاری ام ، تغییراتی بدهم. تغییراتی بنابراین تصمیم گرفتم تا در محتوای تولیدی
 کسب و کارم شد.

و می خواهم در این کتاب ، برخی از این تغییرات را برای شما هم بازگو کنم و تجربیاتم را با شما 
 خواننده عزیز به اشتراک بگذارم.
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که چه کسانی با دنبال کردن آموزش های من )یا در واقع خرید محصوالت آموزشی و قرار است 
ام( در زندگی کاری و شخصی شان ، پیشرفت کنند. یا حداقل حس بهتری نسبت به گذشته خودشان 

 داشته باشند.

 

 آواتار

قبل از هر تغییری در محتوا ، با خودم فکر کردم که 
 برای چه کسانی کار میکنم؟
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به ساختن آواتار مشتری در ذهن خودم فکر کردم. و آن را بر روی  دیگری پس قبل از هر اقدام
 ذ نوشتم.کاغ

 های مختلفی بودند. آدممخاطبین  ساختن آواتار بسیار سخت بود.

که ممکن است هیچ اطالعاتی از کسب و کار آنالین ندشته باشند و  هستندمن کسانی مخاطبین 
 یا ممکن است خودشان یک کسب و کار آنالین موفق داشته باشند.

خبره باشند یا اینکه اصال تجربه کسب و و هیمنطور افرادی که ممکن است در کسب و کار سنتی 
 کار سنتی را هم نداشته باشند.
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 بندی مخاطبین. گروهبه هر حال شروع کردم به 

بندی چندتایی از آنها را که همپوشانی نم می رسید را نوشتم. بعداز دستههر دسته بندی که به ذه
جدید هم  گروهو چند  کنم( حذف کردم.داشت و به درد نمی خورد )و یا نمی خواستم برایشان کاری 

 ساختم. 

 ها ، آواتار هر کدامشان را تصور کردم. گروهسپس در داخل این 

 

 

 

های مدرسه را در ذهنتان تصور معلمانسان است. مثال  گروهآواتار :  یک نمونه از هر 

 چه مشخصاتی از آنها را به خاطر می آورید؟  کنید. 

 هاست.معلم گروههای عزیز فکر میکنند ، آواتار آنچه که عموم مردم درباره معلم
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مخاطبینی که آشنایی اولیه با کسب و کار آنالین دارند ولی تجربه کسب و کار  گروهمثال در بین 
سنتی را ندارند ، افرادی را تصور کردم که ممکن است دانشجو )یا فارغ التحصیل شده( باشند. افرادی 
با نیاز به آزادی عمل در کسب و کار خودشان و همینطور با آرزوی زود پولدار شدن. که ممکن است 

 آرزوهایشان هم بسیار بلند باشد.سقف 
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برسانم پیدا را هایی که می توانم به آنها اطالعات آواتارهای مختلف ، سعی کردم راه بعداز ساختن
 کنم. 

چون هر آدمی که ما به عنوان مشتری با او سر و کار رعایت این بخش از کتاب بسیار مهم است. 
 داریم ، روحیات و نیازها و خواسته های خودش را دارد. 

 

 

 براساس روانشناسی مشتریشناخت راه ارتباطی  فصل دوم :
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 و حتما از ما انتظار دارد که ما به سراغ او برویم.

در جایی که الزم است ما به سراغش برویم و یا پس باید راه های ارتباطی را برایش باز کنیم. و 
 م به راحتی به سراغمان بیاید.اینکه اجازه بدهی
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های اجتماعی مثل تلگرام و از شبکه معموالدار ، خانه های جوان  برای نمونه تصور کنید که خانم
 اینستاگرام استفاده می کنند.

 ، محتوایی مناسب با سن بایداگر می خواهید که بر روی این افراد به عنوان مشتری کار کنید ، 
 های اجتماعی تولید کنید. سیت ، وقت و موقعیت آنها در شبکهجن

 دار برونگرا و درونگرا داشته باشید.های خانههای ارتباطی دو طرفه برای ارتباط با خانمو را ه

 شبکه های اجتماعی
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برخی از مشتریان ، ارتباط ایمیلی را بیشتر می پسندند ، چونکه می توانند در هر زمانی که خودشان 
 بخواهند ، پیام های شما را دریافت کنند. 

 تری ارسال کنید. های پیوست حجیمهای زیباتر ، تکمیل تر و با فایلپیامو البته می توانید 

مندان به فضای تکنولوژی ) و نه ر ، مدیران ارشد ، عالقهکسب و کامعموال اینگونه افراد ، صاحبان 
 صرفا اینترنت( و ... هستند.

 ایمیل
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رین رابطه با اند که بلندتسال در فضای اینترنت ، ثابت کرده 20با عمر بیش از  یهایوب سایت
 توان در فضای وب سایت شکل داد.مشتری آنالین را می

 .شوندنمیها به راحتی فیلتر وب سایت -
 .و ...( facebookزودگذر از دید مخاطب نیستند )مثل شبکه اجتماعی  -
 .دنطراحی دلخواه دار -

 وب سایت
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توان طراحی آن را به راحتی تغییر داد )مثل تغییر دکوراسیون مغازه است ، خیلی جذاب می -
 .و شیک(

 .حب آن است )قابل بک آپ گیری است(اطالعات آن در دستان صا -
 .مان داردآدرس ثابتی در طول ز -
 .ساده در اینترنت قابل دسترس است با یک جستجوی -

کند تا یک وب سایت داشته و هزارن دلیل دیگر که هر صاحب کسب و کار آنالینی را راضی می
 باشد.

 

 
های و مهمتر از همه اینکه مشتریان زیادی با روحیات و عالقه

 کنند.مختلف از وب سایت دیدن می
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 ترین راه اتباطی با مشتری است. های موبایلی ، مطمئنها ، برنامهبعداز وب سایت

های قابل نصب بر روی کامپیوترها ، برای ارتباط با مشتری ، ر دنیای امروز استفاده از برنامهولی د
 چندان توصیه نمی شود.

، شیپور و ... که به راحتی برای اسنپ های مثل دیجی کاال ، به هر حال استفاده از اپلیکیشن
 و اعتماد فراوانی برای مشتری می سازد.مشتری قابل دسترسی است ، بسیار جذاب بوده 

 (لبای)برنامه های مواپلیکیشن ها 
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دمات ارایه شده بر ها این است که باید مطمئن بشویم خنکته مهم در استفاده از اپلیکیشنولی 
که مشتری حاضر باشد ، آن را بر روی موبایلش نصب کند و ها ، اینقدر خوب هستند هروی این برنام

 خیلی زود آن را پاک نکند.

 کنند.نرم افزار جانبی را بر روی موبایل نصب می 10بیشتر مردم ، حداکثر تا تحقیقات نشان داده که 
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ولی آیا محصول یا خدمات ما فقط برای مخاطبان در دنیای آنالین ، مخاطبین زیادی وجود دارند. 
 اینترنتی ارایه می شود؟

کنم که از بیلبوردهای تبلیغاتی هم استفاده اگر پاسخ شما به این سوال منفی است ، توصیه می
 شبکه های اجتماعی می دانند.  استفاده از اینترنت را محدود به استفاده ازکنید. خیلی از مردم 

 بیلبوردهای تبلیغاتی )بنرها ، بیلبوردها ، تابلو و دیوار نوشته ها و...(
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ها تبلیغ توان به صورت گسترده در این شبکهو کارهای آنالین )و سنتی( را نمیو برخی از کسب 
 کرد. )بستگی به نوع محصول یا خدمات دارد.(

ازی )که در همه منازل استفاده میبه عنوان نمونه تصور کنید که آیا می توان فروش شیرآالت گ
 در شبکه های اجتماعی تبلیغ نمود؟ و اگر اینکار را کنیم ، چند درصد اثرگذاری دارد؟ شود( را دائما

اند ، مییا اینکه آیا مردم در هنگام خرید از مغازه به فکر محتوایی که در شبکه های اجتماعی دیده
 افتند؟ 

اجتماعی خوب های یغ برای اینگونه محصوالت در شبکهنمی خواهم بگویم که تبل اشتباه نکنید !!!
های اجتماعی صوالتی مثل شیرآالت گازی در شبکهتبلیغ برای محگویم که اینگونه نیست. بلکه می

  کافی نیست.
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یزیکی تبلیغات فاز از تابلوهای تبلیغاتی و در کل  بایدرسانی به مشتری ، و برای تکمیل فرآیند اطالع
 باشیم.و واقعی هم استفاده شود. تا اثرگذاری بهتری داشته 

های ارتباطی سادهیل فرآیند ارتباط با مشتری ، راهبرای تکم بایدو البته باز هم فراموش نکنیم که 
 ای را برایش مشخص کنیم. )مثل گروه تلگرامی ، شماره پیامک ، وب سایت و ...(
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از  گروهاط با هر نکته مهمی که در شناخت راه های ارتباطی وجود دارد این است که برای ارتب
های مشتریان را به نیازها و خواسته ، ... و همینطورروحیات ، سن ، جنسیت ، سواد  بایدمشتریان ، 

 درستی بشناسیم.

های ارتباطی بسیار خوب ، استفاده از نرم افزارهای شیپور به عنوان مثال در بازار مسکن ، یکی از راه
جویندگان ملک در هر سن و جنستی ، به راحتی قابل و دیوار است. چونکه برای صاحبان ملک و 

 دسترس است.

 نکته مهم
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های ساده است. در هر کسب و هر کسب و کاری ، استفاده از راه در کل بهترین راه ارتباطی در
 ترین راه برای ارتباط مشتری و کسب و کار را پیدا کنیم.ساده بایدکاری 

 

 

 

 نکته مهم دوم 

http://myintelbusiness.com/
https://www.linkedin.com/in/mohsen-hasani/
https://t.me/myintelbusiness
https://www.instagram.com/myintelbusiness


 myintelBusiness.com محسن حسنی مروری بر روانشناسی مشتری آنالین

 @Mohsen_Hasanilinkedin :        myintelBusiness@tlgrm:         myintelBusiness@Insta :          30  

 

 

 

 

من بعداز ساخت آواتار و یافتن راه ارتباطی ، آماده بودم تا محتوای الزم را برای تاثیرگذاری بر 
 مخاطبینم ، تولید کنم.

و در این مرحله با تحقیق درباره انواع محتوا متوجه شدم که اگر بخواهم محتوای اثرگذاری داشته 
 از همه مهمتر روحیات مخاطبان را بشناسم. باید نیازها ، خواسته ها و، باشم 

 اما قبل از شناخت روحیات مخاطبان ، نگاهی به انواع محتوایی که می توان تولید کرد ، انداختم. 

 تاثیر آن بر مشتریانانواع محتوا و  فصل سوم :
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 و فهمیدم که اگر انواع محتوا را به درستی بشناسم ، می توانم تاثیر خوبی بر روی آواتارهایم بگذارم.

 

 

 

ن را می خوانید ، بدانید که انواع محتوا چه هستند. اولین نوع محتوا ، متن شاید شما که این مت
 است.

 

 

 نوع محتوا
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متن از چند هزارسال پیش )تقریبا از زمان کتیبه نوشته های مصر و ایران( تا به امروز به عنوان 
 هاییابزار اصلی ارتباط غیرحضوری و ماندگار شناخته شده است. و به همین خاطر در دل همه انسان

 که توانایی خواندن دارند ، جایگاه خاص و دوست داشتنی دارد.

ها نیم که امروزه و در فضای مجازی ، متنیولی ممکن است با دقت بر بازخورد مخاطبان ، بب
 محبوبیت کمتری دارند. 

 

 

 

، به دلیل  متن نسبت به سایر محتواها محبوبیت کمتر
 غیرخطی بودن ذهن انسان هاست.
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 زمانی که ما انسان ها غارنشین بودیم ، خطرات زیادی را تجربه می کردیم. 

در داخل غارها از دست عقرب و مار در امان نبودیم. و در بیرون غار از دست حیوانات وحشی در 
 امان نبودیم. 

 

 

 غیرخطیذهن 
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پس برای زنده ماندن باید در تالشی دائمی و تحرکی همیشگی ، به صورت غیریکنواخت زندگی 
 می کردیم. 

ساعت  2توانستیم مثال برای مدت دادیم. و نمییعنی باید دائما وضعیت خودمان را تغییر می
 مداوم ، یک کار را پشت سرهم انجام دهیم.

که وضعیتمان دائما در حال تغییر بود. غیرخطی گوییم. به این دلیل به این حالت غیرخطی می
 بودن تا قبل از اختراع دستگاه چاپ توسط گوتنربرگ ادامه داشت. 

تری بر ها چاپ شدند ، و زندگیمان عوض شد ، توانستیم برای مدت طوالنیو از وقتی که کتاب
 روی یک موضوع مشخص تمرکز کنیم. 
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داع اینترنت و شبکه های اجتماعی ، دوباره فرصتی اما این وضعیت خیلی طول نکشید. و با اب
داشتیم تا از حالت خطی )کار مداوم( به وضعیت غیرخطی )متن های کوتاه ، فیلم کوتاه ، عکس ساده 

 و ...( تغییر کنیم.

فاق تازه میشان ، یک اتداران زیاد دارند که در هر دقیقههایی طرفبینیم که فیلماگر دقت کنیم می
 افتد.

مثل اند. ) وچک و در کادرهای زیاد نوشته شدههایی خواننده بیشتر دارند که در قطعات ککتابیا 
 خوانید.(یا همین کتابی که االن می دقیقه ای معروف 72کتاب های 
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 اگر خواستیم که محتوای متنی تولید کنیم ، باید به غیرخطی بودن آن دقت کنیم. 

 یککلمه( و  300متنی است که تعداد کلماتش کم باشد )نهایتا  ، تاه و کاملکو متن غیرخطی  
 به مخاطب برساند. و کامل مفهوم را خیلی ساده

 

 

 

 محتوای متنی غیرخطی

" را ایده عالی مستدامبرای راهنمایی بیشتر ، کتاب "
 بخوانید.
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دو شرطی که گفته  ولی بایدپسندد. سی که سواد خواندن داشته باشد میمحتوای متنی را هر ک
 کامل و کوتاه.شد را داشته باشد. 

 

 

 

 شندین صدا ، اولین درکی است که یک کودک تازه متولد شده از محیط اطراف خودش دارد. 

 یا نه اصال در داخل شکم مادرمان هم قابلیت شنیدن صادهای بلند را داشتیم.
 

 محتوای صوتی
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توانیم برای درک محیط اطرافمان استفاده کنیم.  برای همین همه ما انسان ها از شنیدن صدا می
 )البته با عذرخواهی فراوان از ناشنوایان عزیز( 

شندین صدا ، آسان ترین کاری است که متوانیم انجام دهیم. در داخل ماشین در حین رانندگی در 
جا و در همه ر و تقریبا همه رختخواب و قبل از خوابیدن ، در حین راه رفتن در مسیر خانه و محل کا

 ها فقط کافی است که هندزفری گوشی را در داخل گوشمان بگذاریم.حالت

اما باید توصیه کنم که شنیدن ، زمانی شیرین است که کوتاه و با لحنی مناسب همراه باشد. البته 
 بعضی صداها را فقط در حد چند دقیقه و کوتاه می توان شنید. 

 ها گوش داد. و بعضی از صادها را می توان تا ساعت
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اگر به دنبال تجربه شنیدن یک فایل صوتی عالی هستید ، کتاب کیمیاگر ، نوشته پائولوکوئیلو را با 
 صدای دلنشین محسن نامجو بشنوید.

 

 

 

 

 

 

 نمونه فایل صوتی برای ایده گرفتن : 

 رادیو هوشمندی
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 اگر حس و لحن خوبی داشته باشیم ، می توانیم انگیزه الزم برای شنیدن مخاطب را ایجاد کنیم. 

خواهند از روزمرگی خودشان ، جدا دهند که میاطبین فایل صوتی را زمانی گوش میمخاساسا 
 شوند. 

تواند مخاطبان زیادی می، و البته مناسب با موضوع خوب  پس یک حس و لحن زیبا و دلنشین
 را جذب کند.

 

 حس و لحن در فایل صوتی )پادکست( 

http://myintelbusiness.com/
https://www.linkedin.com/in/mohsen-hasani/
https://t.me/myintelbusiness
https://www.instagram.com/myintelbusiness


 myintelBusiness.com محسن حسنی مروری بر روانشناسی مشتری آنالین

 @Mohsen_Hasanilinkedin :        myintelBusiness@tlgrm:         myintelBusiness@Insta :          41  

 

 

ناسب بودن حس و لحن در محتوای صوتی به این معنی است که اگر درباره یک موضوع انگیزشی م
 صحبت می کنید ، باید هیجان الزم را داشته باشید. 

بخش کنید ، باید با لحنی آرامشو اگر درباره روش های کسب آرامش در زندگی صحبت می
 صحبت کنید.
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 عکس ها جذابترین محتوای موجود در تمام کسب و کارهای آنالین هستند. 

 البته عکس هایی که حس خاصی را به مخاطب انتقال بدهند.

دیدن عکس بعداز شنیدن فایل صوتی ، ساده ترین کاری است که در فضای مجازی می توان انجام 
 داد.

 محتوای تصویری  

 بخش اول عکس ها                            
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 تر از فایل صوتی. ی دیگر قابل درک هستند. حتی سادهاز انواع محتواهاها خیلی ساده تر عکس

 درک فایل صوتی نیازمند به تمرکز است. ولی دیدن عکس کمترین نیاز به تمرکز را دارد. 

ون دیدن عکس )و عکس در دنیای امروز به علت تقویت خاصیت غیرخطی بودن ذهن ما ، چ
 ، دارای جذابیت بسیار زیادی است. ترین زمان را الزم داردنوشته( کوتاه

خواهیم در کمترین زمان و نور در عکس ، احساسی را که می توان با استفاده از رنگضمن اینکه می
 ، به مخاطبان انتقال دهیم.
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 های ساده دارند. ونه بودن ، جذابیت بیشتری از عکسعکس های متحرک به دلیل داستان گ

مغز ما قرن هاست که با داستان ها زندگی کرده است. و درک داستان برای هر انسانی ساده و 
 راحت است. 

 

 

 (GIFعکس های متحرک )
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 چون هر شخصی می تواند به راحتی برداشت خودش از داستان را در ذهنش داشته باشد. 

 توانند به مخاطب کمک کنند تا برداشت خودش را ازهای متحرکی که داستان دارند ، میو عکس
 یک داستان کوتاه داشته باشد.

بنابراین اگر بتوانیم عکس متحرکی بسازیم که در زمانی کوتاه ، یک داستان را روایت کند ، می 
 توانیم تاثیر زیادی بر مخاطبان مان بگذاریم.
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 شوند را به خاطر بیاورید. تبلیغات تلویزیونی نمایش داده میهایی که در داستان

ارد و از موبایل گذهای فراوان را به کنار میان به بانک رفتن یک شخصی که سختیحتما داست
 کند را یادتان می آید.بانک استفاده می

رژ ها که در حال بازی فوتبال هستند ، یا داستان خرید آسان شایا داستان کثیف شدن لباس بچه
 ؟ن هستاعتبار موبایل را یادتا

 

 محتوای تصویری )فیلم( 
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النی یر طوفیلم ها اگر کوتاه ، داستانی ، معنادار و با رنگ و نور مناسب تهیه شوند ، می توانند تاث
  های صوتی بگذارند.ها و فایلها ، عکسمدتی را نسبت به نوشته

 

 

 

 را به دلیل عالقه ذاتی که به آنها داریم ، به خوبی در ذهن نگه می داریم.و همینطور داستان ها 

 گونه بودند ، صحبت کردیم؟ هایی که داستانgifیادتان هست در صفحه قبل درباره 

 حافظه دیداری انسان ها بسیار قوی تر از حافظه شنیداری و متنی است. 
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اهی بیش از اندازه به دلیل کوت gifها ، نکته مهم این است که gifدر مقایسه فیلم های کوتاه با 
 دن ، زودتر از فیلم های کوتاه فراموش می شوند.پیوسته بوو همینطور غیر

تری جذب اما فیلم ها در یک تایم مناسب ، می توانند مخاطبان بیشتری را برای مدت طوالنی
 کنند. 

 این فیلم کوتاه کوکاکوال را ببینید و لحظاتی را از ته دل شاد شوید.

 استفاده از محتوای تصویری )فیلم(تبلیغ جالب کوکاکوال با 
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 تقریبا در همه انسان ها ، حافظه تصویری قوی تر است. 

 چون خیلی از وقت ها در به خاطر سپردن یک تصویر ، نیازی به ذخیره جزئیات آن تصویر نیست. 

را به خوبی در  کنیم که جزئیاتل زیاد بودن تصاویر ، ما سعی نمیو همینطور در فیلم ها به دلی
انیم کل داستان فیلم را توسپردن چند صحنه از یک فیلم ، می ذهنمان نگه داریم. و معموال با به خاطر

 های زیادی بازگو کنیم.برای مدت

 ذهن تصویری
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های فیلم ، باعث بهتر به خاطر انگیز بودن صحنهبه دلیل غیرخطی بودن ذهن ، هیجانباز هم 
 سپردن آن می شود.

 

 

 

ذهن ما به این دلیل که برای به خاطرسپاری یک تصویر )یا فیلم( نیاز به ضبط همه جزئیات ندارد، 
یادتان هست که دقیقه خالصه کند. فیلم کوکاکوال را دیدید؟ آیا  5ساعته را در  3می تواند یک فیلم 

 نفر دومی که از دستگاه ، نوشابه گرفت ، شلوارش چه رنگی بود؟

ها در ذهن ها و متناوت نحوه ذخیره سازی فیلمدرک تف برای
 را بخوانید.ذهن کامل نو انسان ، کتاب 
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 اصال مهم نیست. چون ما با جان مطلب و مفهوم کلی فیلم یا عکس کار داریم و نه جزئیات آن. 

 

 

 

 

 

 

 آن چیزی که در فیلم مهم است ، داستان فیلم 
 )یا عکس( و درک ما از آن داستان است.
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یکی از بهترین حالت های تولید محتوا که قابلیت درک ذهن ما را افزایش می دهد ، ترکیب انواع 
 محتوا است. 

اگر فیلمی را ببینید که صدا ندارد ، اثر کمتری از آن در ذهنتان نسبت به یک فیلم همراه با صدا 
 خواهد داشت.

 

 ترکیبیمحتواهای 
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های بدون نوشته در ذهن ما داشته نسبت به عکستوانند اثر بیشتری ها مییا اینکه عکس نوشته
 باشند. 

 : سوال خیلی از دوستانی که درباره تولید محتوا با هم صحبت می کنیم ، این است که 

 

 

 

 

 بهترین نوع محتوا 

 آنالین چیست؟ هایبرای کسب و کار
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  اول باید بدانیم که این یک سوال کلی است و جواب درستی ندارد.

 کسب و کاری نیاز به محتوای خاص خود دارد.چون هر 

های متنی است. ولی اگر همین مقایسه یکی از عوامل موفقیت دیجی کاال ، استفاده از مقایسه
 ایم. ای کردهمتنی را در فروش پوشاک به کار ببریم ، کار بیهوده

 خص کنیم که چه نوعپس قبل از اینکه بدانیم چه نوع محتوایی الزم داریم ، باید برای خودمان مش
 محصول یا خدماتی ارایه می کنیم.
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 و به چه نوع مشتریانی می فروشیم.

 

های ز محتوای تولیدی ما دارند ، فیلماگر مشتریان ما الکچری هستند و وقت کمی برای استفاده ا
 تری نسبت به متن باشند. تواند گزینه مناسبهای صوتی میو پادکستکوتاه 

 خواهیم خودروها را با هم مقایسه کنیم ، فیلم ها از همه نوع محتوایی بهترند. یا اگر می

 ها بهترین نوع محتوا هستند.ن مثال ، برای معرفی پوشاک ، عکسیا به عنوا
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 : دقت کنید بنابراین برای انتخاب نوع محتوا به دو نکته

 

 

 

 

 

 

 

 چه می فروشید. .1

 چه کسی می فروشید.به  .2
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