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 اهمیت بازاریابی محتوا را
چگونه ارزیابی می کنید؟

 هدف اصلی شما 
از بازاریابی محتوا چیست؟

تمرکز اصلی شما بر استفاده از کدامیک 
از کانال های انتشار محتوا است؟

 نتایج پژوهش بازاریابی محتوا 
 فرآیند بازاریابی محتوا را در نگاه کسب وکارهای ایرانی

در سازمان تان چگونه اجرا میکنید؟

 چند درصد از بودجه بازاریابی شما
به بازاریابی محتوا اختصاص دارد؟
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 بزرگترین چالش شما
 در پیاده سازی

بازاریابی محتوا است؟
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ایـن پژوهـش از نوع میدانی و با هدف شناسـایی جایگاه بازاریابی محتوا در میان اسـتارت آپ ها و سـازمان های ایرانی، 
اجـرا شـده اسـت. در این پژوهش مدیران کسـب وکارها در مـورد اهمیت بازاریابـی محتوا، اهداف اصلـی از به کارگیری 
ایـن رویکرد اسـتراتژیک، سـهم بودجه اختصـاص یافته به ایـن روش از کل فرایند بازاریابی و همچنیـن درباره چگونگی 
و چالش هـای اجـرای بازاریابـی محتـوا اظهـار نظـر کردنـد. این پژوهش توسـط تیم پژوهشـی فرامحتوا در نمایشـگاه 

الکامپ سـال1397 اجرا شـد که در مجموع چهار روز متوالی 241 کسـب وکار به سـؤاالت پاسـخ دادند. 
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