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بازاریابی با تولید اینفوگرافی
چرا باید از اینفوگرافی در فرآیند بازاریابی استفاده کنیم؟ 

فیس بوک، گوگل، اینستاگرام و بسیاری از پلتفرم های اجتماعی دیگر ازجمله ابزارهایی هستند که این روزها بازاریابان از آنها برای پروژه های بازاریابی و تبلیغات خود استفاده می کنند. در حرفه بازاریابی صدرنشینی در کانال ها و صفحات پرشمار شبکه های 
اجتماعی به معنای همراهی کردن با موضوعات روز و پرطرفدار است. 

وقتی درباره بازاریابی در شبکه جهانی اینترنت سخن می گوییم، باید به این نکته توجه کنیم 
که اس�تفاده از اینفوگرافی و ارائه اطالعات به مش�تریان با تولید آن به ش�کل قابل توجهی 
رواج یافته اس�ت. این موضوع سبب شده اس�ت نحوه به اشتراک گذاشتن اخبار و اطالعات 

توسط افراد به شکل قابل توجهی تغییر کند. 

روزان�ه 2 میلی�ون محت�وا به صورت آنالی�ن در اینترنت 
منتش�ر می ش�ود، ب�ا این وجود ب�دون اس�تفاده از یک 
استراتژی مشخص و مناسب در تولید محتوا شما قادر به 
برقراری ارتباط مستحکم با مخاطبان خود نخواهید بود. 

تولید یک محتوای خوب و ارزشمند در قالب اینفوگرافی 
س�بب بهب�ود جای�گاه وب س�ایت ش�ما در موتوره�ای 
جس�ت وجو ش�ده و کاربران بیش�تری به وب سایت تان 

مراجعه خواهند کرد. 

پس از وبالگ نویس�ی کاربران در وب سایت، اینفوگرافی 
دومین روش معتبر و مناسب برای راه اندازی کمپین های 
تبلیغاتی به ش�مار م�ی رود. اینفوگرافی ه�ا خصوصا آن 
دسته از آنها که از طراحی و محتوای ممتازی برخوردارند، 
بهترین روش ممک�ن برای جلب نظر مخاطبان و افزایش 

میزان بازدید آنان از وب سایت محسوب می شود. 

اس�تفاده از اینفوگرافی می توان�د برای صنایعی که کمتر 
در رس�انه ها حضور دارند نیز مفید باشد، چرا که در این 
صنایع تولی�د محتوا و همچنین اس�تفاده از کامنت ها و 

نظرات مشتریان جایگاهی ندارد. 

ما انس�ان ها در حقیقت به قوه بینایی مان وابس�تگی بسیار زیادی داریم. 
معن�ای این جمله آن اس�ت که ما بیش از هرچی�ز دیگری با دیدن عکس 
اقن�اع می ش�ویم و متن ه�ای ب�زرگ و حجیم م�ا را به خواندن تش�ویق 

نمی کنند. 

در حقیق�ت می توان گفت 90 درصد از اطالعاتی که  ما دریافت می کنیم از 
طریق استفاده از قدرت بینایی مان است. 

بنابرای�ن چنانچ�ه قص�د داری�د توج�ه کارب�ران را در پلتفرم هایی نظیر 
اینس�تاگرام، اسنپ چت یا پینترس�ت جلب کنید تولید اینفوگرافی های 

جذاب می تواند راه حل مورد نظر شما باشد. 

فارغ از این حقیقت که 40 درصد افراد به دریافت اطالعات تصویری بهتر 
از اطالعات متنی پاس�خ می دهند، دامنه توجه مخاطبان امروزی بس�یار 
کمتر شده است. بنابراین به جای خواندن تمامی کلمات ترجیح می دهند 

چکیده متن را مطالعه کنند. 

ی�ک اینفوگراف�ی جذاب بس�یار بهتر و موثرت�ر می تواند پیام ش�ما را به 
مخاطبان تان برس�اند، بنابراین آنها بس�یار بهتر و ساده تر می توانند پیام 

شما را دریافت کنند. 

تولید هرگونه اینفوگرافی که با برند و لوگوی ش�رکت تجاری شما منتشر 
می شود، می تواند توجه مخاطبان را نسبت به برند و محصوالتی که تولید 

می کنید جلب کند.

همزمان با انتشار اینفوگرافی ای که لوگوی تان روی آن ثبت شده و بازنشر 
آن در ش�بکه های اجتماعی، تعداد بیش�تری از افراد کس�ب و کار شما را 

خواهند شناخت و با کاالها و خدمات تان آشنا خواهند شد. 

در مواقعی که قصد دارید تخصص و محصوالت خود را به نمایش بگذارید، 
اینفوگرافی ابزاری مفید و قدرتمند محس�وب می ش�ود. در این ش�رایط 
اس�تفاده از اینفوگراف�ی یک�ی از مهم ترین ابعاد یک اس�تراتژی موثر در 

فرآیند برندینگ محسوب می شود. 

چنانچ�ه قص�د داری�د تخصص، کااله�ا و خدمات خ�ود را با اس�تفاده از 
اینفوگراف�ی در اختی�ار کارب�ران و مخاطبان تان قرار دهید، بهتر اس�ت 
اینفوگرافی تولید ش�ده توسط ش�ما از طراحی جذاب و محتوای ممتاز و 

مفیدی برخوردار باشد. 

فرام�وش نکنید جذاب ترین اینفوگرافی به لح�اظ طراحی، در صورتی که 
محتوای مفیدی نداش�ته باش�د قادر به جلب توجه مخاطبان تان نخواهد 

بود. 

اینفوگرافی این روزها چیزی بیش�تر از تولید یک محتوای 
ساده است. 

ب�ا توجه ب�ه فرم�ت گرافیکی منحص�ر به فرد این ش�یوه 
از انتش�ار اطالع�ات، از اینفوگراف�ی می ت�وان در فرآیند 
بازاریابی الکترونیکی نیز استفاده کرد. ارسال اینفوگرافی 
در ایمیل ه�ای تبلیغات�ی، روی کاغذ و در بروش�ورها این 
روزها به بخشی از استراتژی های بازاریابی بدل شده است. 

اینفوگراف�ی به عن�وان ی�ک ابزار س�نتی ارائ�ه اطالعات 
همچنان قادر است به ش�یوه ای جذاب با مخاطبان ارتباط 
برقرار کرده و پیام مورد نظر ش�ما را ب�ه آنان منتقل کند. 
ای�ن درحالی اس�ت که س�ایر ابزاره�ای بازاریاب�ی چنین 

توانایی دراختیار ندارند. 

با ترکی�ب ابزارهای مدرن بازاریابی و اینفوگراف�ی می توانید به بهترین 
شکل ممکن از استراتژی بازاریابی دیجیتال بهره برداری کنید. 

در دورانی که زندگی افراد بیش از حد دیجیتالی ش�ده، چالش بس�یاری 
از بازاریاب ها نه فقط انتش�ار اطالعات، بلکه جلب توجه مخاطبان نسبت 

به آن است. 

یک اینفوگرافی جذاب که از طراحی حرفه ای و محتوای مفید و ارزشمندی 
برخوردار اس�ت بسیار بهتر و سریع تر از س�ایر انواع ارائه اطالعات توجه 
مخاطبان را به خود جلب می کند. فراموش نکنید هرچقدر محتوای ش�ما 
تصویری تر و جذاب تر باشد، بیشتر موردتوجه مخاطبان تان قرار می گیرد. 

آی�ا می دانید ک�ه توییت ه�ای ح�اوی اینفوگرافی 832درصد بیش�تر از 
توییت های استاندارد توسط کاربران به اشتراک گذاشته می شود. 

عالوه بر این احتمال بازنش�ر اینفوگرافی توس�ط کاربران در اینترنت سه 
براب�ر بیش�تر از محتواه�ای دیگر نظیر متن و س�ند اس�ت. این موضوع 
می تواند موجب فراگیر شدن اینفوگرافی های تولید شده توسط شما شود. 

برخ�الف متن های س�نگین و طوالن�ی، اینفوگرافی ها به س�ادگی توس�ط افراد به 
اش�تراک گذاش�ته می ش�وند. بنابراین چنانچ�ه اینفوگرافی ش�ما از جذابیت الزم 
برخوردار باش�د، کاربران آن را در شبکه های اجتماعی مختلف به اشتراک گذاشته 

و به نوعی همه گیر خواهد شد. 

در وب س�ایت هایی که با اس�تفاده از وردپرس طراحی می ش�وند اینفوگرافی ها به 
همراه یک کد منتشر می شوند. 

این کد توس�ط دیگر افراد و به منظور به اش�تراک گذاش�تن اینفوگرافی ش�ما در 
وب س�ایت یا وبالگ شان استفاده می شود و به صورت خودکار لینک وب سایت شما 

را در وب سایت یا وبالگ بازنشر دهنده اینفوگرافی قرار می دهد. 

از آنجایی که اینفوگرافی به س�رعت و به سادگی در اینترنت منتشر می شود، شما 
  SEO می توانید لینک های بس�یاری را به دیگر س�ایت ها ارس�ال ک�رده، وضعیت
وب سایت تان را بهبود بخشیده و در نهایت خود را به عنوان یک متخصص در حوزه 

تجاری که در آن فعالیت می کنید، مطرح کنید. 

تا زمانی که طراحی اینفوگرافی ش�ما و اطالعات موجود در آن به روز بوده و قابلیت 
اشتراک گذاری داشته باشد، می توانید آن را با دیگران به اشتراک گذارید. 

به عن�وان یک مدیوم جدید در صنع�ت تبلیغات و بازاریابی، اینفوگراف�ی این امکان را به ما 
می دهد تا با درکنار هم قرار دادن عکس ها، متن ها و نمودارها اطالعات موردنظر خود را روی 

پلتفرم های مختلف با مخاطبان مان به اشتراک بگذاریم. 

چنانچه قصد دارید از اینفوگرافی در فعالیت های تبلیغاتی و بازاریابی خود استفاده کنید، در 
شش قسمت به بررسی اهمیت آن خواهیم پرداخت. 

1- استفاده از اینفوگرافی موجب بهبود SEO وب سایت تان می شود

3- اینفوگرافی ظرفیت همه گیر شدن را دارد2- با اینفوگرافی بهتر می توان توجه مخاطب را جلب کرد

4- اینفوگرافی مخاطب را آگاه کرده و بیانگر تخصص شما در حوزه فعالیت تان است

6- اینفوگرافی می تواند در بازاریابی الکترونیکی نقش موثری داشته باشد

5- اینفوگرافی به راحتی می تواند توسط افراد به اشتراک گذاشته شود


