ایجاد و افسایش ترافیک وب سایت از طریق بازاریابی یوتیوب

تاساریاتی ٔیذئٕیی اس طزیق یٕتیٕب ايزٔسِ تّ یک راِ تظیار يحثٕب تّ جٓت تزٔیج ٔ افشایغ تزافیک ٔب طایت ٔ
کظة ٔ کار ایُتزَتی تثذیم ػذِ اطت .تظیاری اس افزاد تّ تًاػای ٔیذئْٕای احًقاَّ اس حیٕاَات خاَگی تايشِ
ٔ یا ٔیذئْٕای خُذِ دار در يٕرد نحظّ ْای خُذِ دار در خإَادِ ْا ٔ یا دػٕاْای خٕاْز ٔ تزادری در یٕتیٕب ػادت
کزدِ اَذ.
در ٔاقغ یٕتیٕب یکی اس يحثٕب تزیٍ يٕتٕرْای جظتجٕی جٓاٌ اطت! ايا دقیقاً آٌ يٕتٕر جظتجٕی طُتی کّ
ػًا فکز يی کُیذ َیظت .ايا اطالػات يٕرد َظز افزاد در ْز سياٌ را تّ آَٓا ارائّ يی ًَایذ .اگز فکز يی کُیذ
تاساریاتی ایُتزَتی اس طزیق یٕتیٕب ،اطتزاتژی يُاطثی تزای ػًاطت ،پض تزای ػزٔع يزاحم سیز را دَثال
ًَاییذ:


در یٕتیٕب ثثت َاو کُیذ ٔ کاَال ارتثاطی خٕد را ایجاد ًَاییذ
أنیٍ کاری کّ تؼذ اس ثثت َاو در یٕتیٕب اَجاو دادیذ ایٍ اطت کّ "کاَال "خٕد را راِ اَذاسی ًَاییذ .ایٍ کار
تّ تاسدیذکُُذگاٌ اجاسِ يیذْذ کّ تّ ٔیذئْٕای ػًا دطتزطی داػتّ ٔ ْزگاِ ػًا ٔیذئٕی جذیذی
ارطال کزدیذ تّ آَٓا اطالع رطاَی خٕاْذ ػذ .ػالِٔ تز ایٍ تّ ػُٕاٌ يانک آٌ فایم ْا در ایُتزَت
ػُاختّ ػذِ ٔ يی تٕاَیذ ْز تؼذاد ٔیذئٕ کّ تًایم داػتّ تاػیذ در آٌ تارگذاری ًَاییذ.
کاَال یٕتیٕب ػًا فضای تظیار ػانی تزای ارجاع يخاطثیٍ ػًا کّ تّ کظة ٔ کار ػًا ػالقّ دارَذ يی
تاػذ .ػًا در کُار ٔیذئٕ ْای خٕد پزٔفایم خالصّ ٔ کٕتاْی خٕاْیذ داػتًْ .چُیٍ يی تٕاَیذ آدرص

urlخٕد را در ایٍ قظًت قزار دْیذ .چّ تأر داػتّ تاػیذ چّ َذاػتّ تاػیذ ،ایٍ کار حجى سیادی
تزافیک تزای ٔب طایت ػًا ایجاد يی ًَایذ.
تذٌٔ در َظز گزفتٍ َٕع کظة ٔ کار ػًا تاسدیذکُُذِء سیادی در ٔب طایت خٕد خٕاْیذ داػت .کاَال
یٕتیٕب ػًا ياَُذ در اختیار داػتٍ یک ایظتگاِ تهٕسیَٕی ػخصی اطت کّ فقط کظة ٔ کار ػًا را
تثهیغ ٔ تزٔیج يی ًَایذ! تُٓا کاری کّ تایذ اَجاو دْیذ ایٍ اطت کّ تّ تاسدیذکُُذگاٌ خٕد تٕجّ داػتّ
تاػیذ.


ٔیذئٕی أل یٕتیٕب ػًا
ُْگايی کّ حظاب کارتزی خٕد در یٕتیٕب ایجاد کزدیذ ٔ کاَال خٕد را ایجاد ًَٕدیذٔ ،قت آٌ اطت کّ
ٔیذئٕی خٕد را طاختّ ٔ آپهٕد ًَٕدِ تا تزافیک تّ ٔب طایت ػًا ْذایت ػٕد .فیهى ْای طزگزو کُُذِ
کّ تاػث جهة تٕجّ افزاد ػذِ کّ انثتّ تایذ تٕجّ داػتّ تاػیذ کّ صذيّ ای تزای آَٓا َذاػتّ تاػذ.
تّ خاطز داػتّ تاػیذ کّ ػًا اس طزیق یٕتیٕب قزار اطت تاساریاتی ایُتزَتی اَجاو دْیذ ٔ َثایذ غیز حزفّ
ای تّ َظز تزطیذْ .ذف ػًا در ٔیذئٕی أنتاٌ در یٕتیٕب تایذ ایٍ تاػذ کّ تّ افزاد اجاسِ دْیذ تا در يٕرد
کظة ٔ کار ػًا تیؼتز تذاَُذ .پض حیهّ ٔ تزفُذ ٔ تقهة را در ایٍ يٕرد تّ حذاقم تزطاَیذ.
در يٕرد ْز چیش خالصّ ٔ کٕتاِ صحثت کُیذ .ارائّ تجارب ػخصی ػًا رٔع خٕتی يی تٕاَذ تاػذ .اس
طز ٔ صذا کزدٌ ٔ صحثت تیغ اس حذ در يحٕر فزٔع اجتُاب کزدِ ٔ آٌ را کُار تگذاریذ .تّ خصٕؽ
ُْگايی کّ تاسدیذکُُگاٌ تزای أنیٍ تار کاَال ػًا را تًاػا يی کُُذ .اکثز افزاد تزجیح يی دُْذ تا تا
اػخاصی يؼايهّ کُُذ کّ آَٓا را يی ػُاطُذ تا تا ػخصی کّ صزفًا کارػُاص فزٔع يی تاػذ.



حزکت تّ جهٕ تا یٕتیٕب
ُْگايی کّ کار ٔیذئٕی أل يؼزفی ػًا تّ اتًاو رطیذ .يی تٕاَیذ ٔیذئْٕای تیؼتزی تا يحتٕا ٔ تا
کیفیت ارطال کزدِ ٔ پیغاو خٕد را تّ آرايی ارطال کُیذْ .ذف ػًا تایذ ٔیذئْٕای کٕتاِ ٔ کًتز اس 3
دقیقّ تاػذ کّ قاػذتاً ایٍ سياٌ يُاطثی اطت .انثتّ داػتٍ چُذ ٔیذئٕی طٕالَی تز قاتم قثٕل اطت ايا
اس ػادی ػذٌ آٌ (قزار دادٌ ٔیذئْٕای طٕالَی) اجتُاب ًَاییذ.
اگز رطاَذٌ پیاو يٕرد َظز در ػزض چُذ دقیقّ تزای ػًا غیز يًکٍ اطت ،طؼی کُیذ اقذاو تّ طاخت
یک طزی ٔیذئْٕای چُذ تخؼی کُیذ ٔ پیغاو خٕد را در ایٍ چُذ تخغ ارطال ًَاییذ.



اطتفادِ اس تگ ،تگ ٔ تاس ْى تگ
تخغ يًٓی اس تاساریاتی ایُتزَتی اس طزیق یٕتیٕب ،اطتفادِ اس تگ کهًات کهیذی ٔ حاػیّ َٕیظی
ٔیذئْٕا يی تاػذ .حاػیّ َٕیظی در طٕل ًَایغ فیهى در صفحّء ًَایغ پخغ يی ػٕد .طؼی کُیذ
تزخی افکار خُذِ دار ٔ طزگزو کُُذِ در ایٍ ٔیذئْٕا تّ کار تثزیذ ٔ ًْچُیٍ َاو  urlخٕد را در آٌ قزار
دْیذ.
تگ ْا ياَُذ کهًات کهیذی در گٕگم ػًم يی کُُذ .کارتزاٌ در ایُتزَت تا ایٍ کهًات تّ دَثال اْذاف خٕد
تٕدِ ٔ در يٕتٕرْای جظتجٕی يختهفٔ ،یذئٕ ٔ یا ٔب طایت ػًا را پیذا يی کُُذ .طؼی کُیذ ْز تؼذاد

اس کهًات کهیذی خاؽ يحتٕا را کّ ايکاٌ پذیز ْظت در تگ ْا تّ کار تثزیذ.
ایٍ ايز تّ ػًا اجاسِ خٕاْذ داد تا رَکیُگ ٔب طایت ػًا افشایغ یافتّ ٔ احتًال افشایغ يؼتزیاٌ
تانقِٕ اس طزیق یافتٍ ایٍ ٔیذئْٕا تیؼتز خٕاْذ ػذ .یٕتیٕب راِ تظیار يُاطثی تزای تقٕیت اطتزاتژی
تاساریاتی ایُتزَتی ػًا خٕاْذ تٕد .ایٍ رٔع ْیچگَّٕ ْشیُّ ای تزای ػًا تّ ًْزاِ َخٕاْذ داػت ٔ در
ٔاقغ یک طزگزيی تشرگ يحظٕب يی ػٕد .پض تًايی طؼی ٔ تالع خٕد را تزای يٕفقیت در ایٍ ايز
تّ کار تثزیذ ٔ ًْیٍ ايزٔس ػزٔع تّ طاخت ٔیذئْٕای يزتثط ًَاییذ !

پزداخت ارائّ دُْذِ راِ كارْاي تجارت انكتزَٔیك ٔ فزٔع يجاسي
ْى اكٌُٕ تزاي يؼأرِ رايگاٌ تًاص حاصم فزيائیذ:
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