




ــمع  ــي تس ــى الت ــرة األول ــي امل ــذه ه ــت ه      إذا كان
فيهــا عــن التســويق باملحتــوى أو معلوماتــك قليلــة 

ــك. ــا ل عنــه فهــذا الكتيــب تــم كتابتــه خصيًص

الدليل الشامل للتسويق باملحتوى



ــك«  ــب ل ــركة »نكت ــذي لش ــر التنفي ــس واملدي     املؤس

وهــو أيًضــا مديــر قســم املحتــوى، حيث ُيســاعد الشــركات 

ًفــا إســتراتيجيات  للوصــول إلــى أكبــر نســب مبيعــات ُموظِّ

التدويــن إلــى جانــب التســويق بالبريــد اإللكترونــي.

     مديــر املشــاريع يف شــركة »نكتــب لــك«،  ومســؤول 

ــع  ــب م ــى جن ــا إل ــل جنًب ــوى، إذ يعم ــودة املحت إدارة ج

فريــق الـــ SEO وكتــاب املحتــوى ىلع تعزيــز العمــل 

ــم  ــاالت أعماله ــاء يف مج ــج للعم ــل نتائ ــق أفض وتحقي

املختلفــة

عباس صحراوي

محمد اآلغا



ــام  ــوى ع ــويق باملحت ــك« للتس ــب ل ــة »نكت ــت وكال       انطلق

2016 يف ظــل التطــور الــذي تشــهده أشــكال التســويق يف 

ــة والتخّصــص  العالــم، بضوابــط االنضبــاط واملوثوقّيــة واملهنّي

ــا  ــا متفانًي ــة، وتضــم فريًق ــة الحقيقّي والحــرص والجــودة الفعلّي

ــاس.  ــدار وحم ــه باقت ــد عمل ــًرا يجي ــا وماه وخّاًق

       تتعامــُل الوكالــُة مع التســويق باملحتوى بشــكل مختلف عن 

معظــم الــوكاالت، إذ َتْعَتِبــُر كتابــة محتــوى املواقــع اإللكترونّيــة 

الكلمــات  ُمجــّردة، وال تعتمــد ىلع  واملدّونــة عمليــة غيــر 

التعبيرّيــة واإلنشــائّية فحســب؛ إذ تعــدُّ صناعــة املحتــوى مزيــٌج 

ــر  ــي، ومعايي ــويق الرقم ــات التس ــس ومنهجي ــن: أس ــد بي معق

ــل  ــور، وتحلي ــلوك الجمه ــة س ــث )SEO(، ودراس ــركات البح مح

رحلــة العميــل، وفهــم الســوق واملنافســين.. وأكثــر

نتمنى لك قراءًة ممتعة!
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التقديم:

    أجرينــا فــي وكالــة نكتــب لــك للتســويق بالمحتــوى فــي الفتــرة 
الماضيــة العديــد مــن المكالمــات واللقــاءات مــع العديــد مــن الشــركات 
فــي مجــاالت متنوعــة. وكانــت أصعــب مهمــة واجهتنــا هــي... مــاذا 

تتوقــع؟
أهميــة  عــن  الحديــث  إنجازاتنــا؟  عــن  الحديــث  بأنفســنا؟  التعريــف     
ــا مــن هــذه  التســويق بالمحتــوى فــي تنميــة أعمالــك؟ ال.. لــم يكــن أًي
القضايــا – وإن كانــت ُتطــرح مــن وقــت آلخــر – ولكــن الكارثــة الحقيقيــة 
)ونعتــذر عــن اســتخدام هــذا المصطلــح ولكنــه األبلــغ فــي التوصيــف( 
كانــت فــي أن هنــاك الكثيــر مــن الشــركات فــي 2021 ال تعــرف مــا هــو 

 .Content Marketing التســويق بالمحتــوى

     وحينمــا نتحــدث عــن الشــركات، ال نعنــي كل مــن يعمــل فــي أقســام 
 Marketing الشــركة المختلفــة، وإنمــا نعنــي بالتحديد: مدير التســويق
الشــركة.  فــي  التســويقي  الملــف  مــع  يتعامــل  مــن  أو   Manager
ولألســف وجدنــا كذلــك مــن يحمــل لقــب مديــر التســويق الرقمــي 
Digital Marketing Manager فــي الشــركة وال يعــرف شــيًئا عــن 

التســويق بالمحتــوى كذلــك )لألمانــة، كانــت حــاالت نــادرة للغايــة(.

       هــذه المؤشــرات تخبرنــا أننــا مــا زلنــا بعــد فــي مرحلــة الوعي. مرحلة 
التبليــغ األولــي عــن واحــدة مــن أهــم – وأعــرق – وســائل التســويق 

الناجحــة فــي بنــاء العالمــات التجاريــة ورفــع مبيعــات الشــركات.
     لذلــك نقــدم فــي هــذا الكتيــب كل مــا تــود معرفتــه عــن التســويق 
بالمحتــوى. راعينــا فيــه أنــك ال تعلــم شــيًئا علــى اإلطــالق عــن هــذا 
المجــال، فحرصنــا علــى ســد جميــع الثغــرات التــي قــد تأتــي باألســئلة 
إلــى ذهنــك. وإذا شــعرت أن هنــاك المزيــد مــن األســئلة، فاعلــم أننــا 
بانتظــارك إلجابــة أي ســؤال يخطــر ببالــك أو لحــل أي إشــكالية عــن هــذا 

الموضــوع.
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ما التسويق باملحتوى؟

ــا تنســاه بعــد قراءتــه، أم تريــد تعريًفــا ُيحفــر       هــل تريــد تعريًفــا نمطيًّ
فــي ذاكرتــك حفــًرا؟ 

بالتأكيد تريد الثاني..
إذن:

      »التســويق بالمحتوى هو عملية إنشــاء ونشــر وتســويق المحتوى 
القيــم لبنــاء وصناعــة ارتبــاط قــوي بيــن عمالئك وعالمتــك التجارية«

قــد يكــون هــذا التعريــف هو األكثر اختصاًرا في اإلنترنت عن التســويق 
بالمحتوى. وإذا قمنا بتحليله كلمة كلمة، فسنجد العناصر التالية: 

اإلنشــاء والنشــر: ربطنــا عنصــر النشــر بعنصــر اإلنشــاء للداللة   
علــى أن القضيــة ليســت إنشــاء محتــوى قيــم فحســب، وإنمــا العبــرة 
بتوصيــل هــذا المحتــوى لمــن ينبغــي عليهــم قراءتــه. وعمليــة النشــر 

ســنتعرض لهــا بشــكل موســع فــي هــذا الكتيــب.
ــم: ال معنــى لمــا تكتــب إذا كان مجــرد إفــراغ  ــوى القي املحت  
لمجموعــة مــن الحــروف لمــلء الفــراغ. المحتــوى ال ُيقــاس بالكــم وإنمــا 
بالكيــف. و)الكيــف( ال يعنــي شــيًئا إال أن يضيــف المحتــوى الــذي تنشــر 

ــه.  ــدى قارئ قيمــة ل
تســويق املحتــوى: إنشــاء ونشــر المحتــوى هــو الخطــوة   
األولــى فقــط، تأتــي بعــد ذلــك الخطــوة األهــم علــى اإلطــالق وهــي 
عمليــة ترويــج هــذا المحتــوى لكــي يصــل للجمهــور المســتهدف فــي 

المناســب. المــكان 
لبنــاء وصناعــة ارتبــاط قوي بيــن عمالئــك وعالمتك   
ــة: وهــو الهــدف الرئيســي للتســويق بالمحتــوى. الحــظ أن  التجاري
مهمــة التســويق بالمحتــوى تقــف عنــد هــذا الحــد، ولكــن مــا يأتــي بعــد 
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مــن نتائــج هــو المطلــوب، وهــو الــذي ألجلــه تتحمــل مشــاق رحلــة التســويق بالمحتــوى 
حتــى النهايــة. وهــو تحقيــق المزيــد مــن المبيعــات، وجــذب المزيــد مــن العمــالء بالتبعيــة.

    
      هل تشعر باختالف بعد أن قرأت تعريف التسويق بالمحتوى بهذه الطريقة؟

ألم نقل لك إن هذا التعريف مختلف؟
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ملاذا التسويق باملحتوى؟

     التســويق بالمحتــوى يعــود بالفائــدة علــى الجميــع. هــو صفقــة رابحــة 
لثالثــة أطــراف: النشــاط التجــاري، المســوق، والمســتخدم بمــا يصنــع 

  .win-win-win deal لهــم

ــرع  ــوى هــو واحــدة مــن أب ــاري: التســويق بالمحت ــاط التج       للنش
المســتخدمين  مــن   – ودائــم   – معتبــر  عــدد  تجــذب  التــي  الوســائل 
إلــى  التجاريــة، الذيــن يتحولــون مســتقباًل  المنســجمين مــع العالمــة 
عمــالء، بــل ويجلبــون أصدقاءهــم ومعارفهــم كذلــك بــدون أن ُيطلــب 

منهــم.
 

      للمســوق: نــرى – فــي نكتــب لــك – أن التســويق بالمحتــوى 
ُيظلــم كثيــًرا حينمــا يتــم إضافتــه كبنــد جانبــي إلــى النشــاط التجــاري 
الرئيســي للمســوق أو المســوق اإللكترونــي. البيئــة العربيــة تعيــد 
تشــكيل نفســها، والمســتقبل يخبرنا أنه لن يلبث أن يظهر هذا اللقب 
الوظيفــي Content Marketing Specialist فــي وقــت قريــب. فهــذا 

المســار المهنــي ســيحدث عليــه طلــب كبيــر فــي الفتــرة القادمــة، 
ممــا يعنــي أن كل كلمــة تتعلمهــا عــن التســويق بالمحتــوى، ســتعني 

ــد مــن التفــوق والتميــز فــي مســارك المهنــي. المزي

ــذي يقطــف ثمــرة جهــود كاًل مــن المســوق  ــتخدم: هــو ال      للمس
والنشــاط التجــاري. هــو الشــخص المســتهدف الــذي يدفــع وقتــه مقابــل 
الحصــول علــى قيمــة مجانيــة – تســتحق وقتــه – ليعيــد التفكيــر فــي 
العالمــة التجاريــة مســتقباًل لحــل مشــكلته، وتكــون كذلــك بالفعــل. هــو 
الذي يســتمتع بالوجبة الثقافية التي حصل عليها ســواء أكانت طريفة، 
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ــا كانــت مــن المحتــوى. هــذا المزيــج الــذي يحصل  مشــوقة، مرعبــة، مضحكــة، تعليميــة، أو أيًّ
عليــه المســتخدم مــن المحتــوى باإلضافــة لكونــه يفيــده، فهــو يوجــه ســلوكه كذلــك ناحيــة 

العالمــة التجارية. 


