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نوع محتوا78
برای پذیرایی ازمخاطبانتان

واحد مستند سازی: تهیه و تدوین 
95پاییز 



!من که هستم ؟
محمد صادق مالکی

1363متولد 
لیسانس مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد

فوق لیسانس کارآفرینی گرایش کسب و کار الکترونیک از دانشگاه تهران
دبیر کنسرسیوم کسب و کارهای اینترنتی ایران

رئیس هیات مدیره شرکت توسعه سه ضلع فناوری اطالعات رایبد
موسس و بنیان گذار باشگاه کارآفرینی

عضو انجمن علمی دانشجویی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
عضو هیات موسس کانون فارغ التحصیالن دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

مدیر روابط عمومی الکترونیک وب سایت بانک سامان
مشاور بازاریابی و برندینگ دیجیتال

مشاور کسب و کار اینترنتی
e-ACTمبتکر شیوه ی 

www.e-act.ir



مخاطبان شما 
گرسنه و تشنه

محتوا
هستند

اما
خود را دارندذائقههر کدام 

www.e-act.ir



منوی متنوعیک 
محتوا

بسازید
برای پوشش دادن نیازهای غذایی 

مخاطبان

www.e-act.ir



:محتوا 
تاثیر بروی برند

قابل درک
پیام داشته باشد

تحریک کند

www.e-act.ir



:استراتژی محتوا 

(گروه هدف)چه کسانی ؟ 
چه محتوایی ؟
از چه طریقی ؟

چه زمانی ؟

www.e-act.ir



دسته بندی ساده از انواع غذاهای 4با 
محتوایی شروع میکنیم

www.e-act.ir

محتوای متنی محتوای عکسی
محتوای مالیتی 
مدیای داینامیک محتوای تعاملی



محتوای متنی
به اشتراک گذاری اطالعات

نقل داستان
اطالع رسانی ها



محتوای متنیانواع
مقاالت. 1
مطالب بالگ. 2
مطالعات موردی. 3
ترفندها. 4
چک لیست ها. 5
بروشورها. 6
اخبار . جایزه )7

ها،محصوالت و خدمات 
جدید، اطالعیه های 

(پرسنلی ، دستاوردها

فیدبک های مشتری . 8
پرسش و پاسخ ها ، )

ن شهادت نامه مشتریا
(قبلی

کتابهای الکترونیک. 9
پرسش های متداول. 01
راهنماها. 11
چطور ها ؟. 21
مصاحبه ها. 31

لیست ها. 41
پیش بینی ها. 51
پرسش و جواب ها. 61
گزارش های تحقیقاتی. 71
مرورها. 81
توییت ها. 91
تاریخچه توییت هشتگ ها. 02
صفحات سفید. 12



محتوای تصویری
جلب توجه

برقراری ارتباط سریع
و افزودن عالقه مندی



محتوای تصویریانواع
تصاویر منتخب. 22
نمودارها و گراف ها. 32
کالژ. 42
کمیک ها و کارتونها. 52
تصاویر خالقانه . (اینستاگرام ، پینترست)62
وکتورها. 72
اینفوگرافیک ها. 82
لیست های گرافیکی. 92

نقشه ها. 03
الگوهای رفتاری. 13
تصاویر حرفه ای. 23
اسکرین شاتها. 33
یادداشتهای دست نویس. 43
تصاویر استوک. 53
تاریخچه ها. 63
سخنان تصویری. 73



محتوای مالتی مدیا
توالی از صدا و تصویر برای داستان سرایی 

اثربخش تر



محتوای مالتی مدیاانواع
کارتون های محترک. 83
گیف های متحرک. 93
اینفوگرافی های محترک. 04
کتابهای صوتی. 14
وایت پی پر های صوتی. 24
مطالعات موردی تصویری. 34
دموها. 44
مجله های دیجیتال. 54
چطور ها. 64

اسالیدشو ها . یرگالری تصاو/ 65
فیلم های سخنرانی. 75
استوری بوردها. 85
شهادت نامه مشتریان. 95
داستان های ویدئویی. 06
واینز. 16
ویدئو بالگ ها. 26

مصاحبه ها. 74

تایپو گرافی انمیمیشن. ها84
تورهای مجازی. 94
موزیک ویدئوها. 05
آهنگ ها. 15
تقلیدها. 25
پادکست ها. 35
پرزنتیشن ها. 45
وبینارهای ضبط شده. 55



محتوای تعاملی
درگیر کردن مخاطبان در تولید محتواها 
به کار گرفتن تجربه مخاطبان در محتوا



محتوای تعاملیانواع
محاسبه گر ها. 36
مسابقات. 46
بازی ها. 56
ویدئوهای زنده. 66
اسالیدر های تصویری . همقایس/ قبل و بعد / 76
نظر سنجی ها. 86
آزمونک ها. 96

میزگردهای آنالین. 07
سمینارها. 17
پرسش نامه ها. 27
قالب های آماده. 37
چت های توییتری. 47
محتواهای کاربر محور. 57
وبینارها. 67
کارگاه ها. 77
برگه های کاری . ورک شیت ها/ 87



ترکیب گروه های غذایی
برای ایجاد یک منوی غذایی

که
در طعم و هضم متقاوت باشند

www.e-act.ir



:1منوی شماره 
اسنک ها www.e-act.ir

برای مصرف سریع هستند

اطالعات لقمه ای•
مناسب شبکه های اجتماعی•
مناسب مشاهده در موبایل•

حوصله ام “
”سر رفته



:1منوی شماره 
اسنک ها www.e-act.ir

محتوای متنی

محتوای عکسی

محتوای مالیتی مدیای داینامیک

محتوای تعاملی



:2منوی شماره 
پیش غذاها www.e-act.ir

دنباله روی از ترندها
ناگت های قابل تفکیک•
دعبارات جستجو شده در وصعت زیا•
پیروری از مسائل تاثیرگذار•

خوب چه “
”خبر ؟



:2منوی شماره 
پیش غذا www.e-act.ir

محتوای متنی

محتوای عکسی

محتوای تعاملیمحتوای مالیتی مدیای داینامیک



www.e-act.ir

پرسش ها و پاسخ ها/ نیازها 
دانش و علم عمیق•
جستجوهای تخصصی•
درگیر بودن و صرف زمان بیشتر•

:3منوی شماره 
غذای اصلی www.e-act.ir



:3منوی شماره 
غذای اصلی www.e-act.ir

محتوای متنی

محتوای عکسی

محتوای مالیتی مدیای داینامیک

محتوای تعاملی



درگیر شدن احساسی
جالب یا الهام بخش•
ارتباط شخصی•

:4منوی شماره 
دسر www.e-act.ir



:4منوی شماره 
دسر www.e-act.ir

محتوای متنی

محتوای عکسی

محتوای مالیتی مدیای داینامیک

محتوای تعاملی



www.e-act.ir
@eactir
66950094-021

سپاس از حسن توجه شما

http://www.e-act.ir/

