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تا هدف درستی مشخص نکنید نمی توانید مسیر درستی را  هدف خود را به صورت واضح مشخص کنید . 

مقدار  Xبازدید کننده و  Xانتخاب کنید . پس به صورت دقیق مشخص کنید مثال تا یک ماه دیگر می خواهیم به 

 درآمد و فروش برسیم . 

قبل از هر اقدامی بهتر است هر   ل ها ، تاکتیک ها و استراتژی ها را تعیین کنید و بنویسید.کاناتمامی 

د را روی کاغذ بیاورید . همه ایده ها را ه اهدافتان در ذهن تان رژه می روناستراتژی یا تاکتیکی که برای رسیدن ب

 ی الیت کنید .بنویسید بعد کم اهمیت ترها را حذف کنید و تاکتیک های مهم را ها

deadlines برای  . تعیین مهلت مشخص برای انجام هر کاری یک امر ضرورییا ضرب االجل تعیین کنید

 م هر مرحله و قدم در بازاریابی بهاست . در بازاریابی محتوا هم تعیین مهلت مشخص برای انجا موفقیت در آن کار

 کند .  رسیدن به نتیجه مطلوب بسیار کمک می

. بهتر است در این مرحله با دقت بودجه ای که قرار است برای بازاریابی محتوایی  را تعیین کنیدبودجه مورد نظر 

بسته به اینکه بازاریابی محتوایی را می خواهید برای استارت آپ یا شرکت نوپای تعیین کنید . صرف کنید را 

 تید تعیین بودجه قطعا متفاوت است . خودتان انجام دهید یا شما یک عضوی از یک سازمان بزرگ هس



. این بخش یکی از قسمت های مهم در هرکاری است . وظایف را به درستی بین افراد تیم تان تقسیم کنید 

این . و باید  بلد باشیدشما به عنوان یک مدیر خوب و حرفه ای باید نحوه محول کردن کارها را به بهترین شکل 

 هستند .کارا و موثرتر یص دهید هر کدام از اعضا در چه فعالیت های تشخقدرت را داشته باشید که 

. بهتر است یک چک لیستی مانند این ، برای هر مرحله  در هر مرحله میزان پیشرفت پروژه را چک کنید

تعریف کنید تا به راحتی بتوانید کنترل کنید چه کارهایی انجام شده است و  بازاریابی محتوایی مجموعه خودتان

 چه کارهایی نه . 

. حتی بهترین برنامه ریزی های هم بدون عمل و اجرای موفقیت آمیز هیچ  را تعیین کنید معیارهای موفقیت

جزیه و تحلیل پیروزی و شکست ارزشی ندارند . برای تعیین موفقیت باید معیارهای خودتان و تیم تان را برای ت

 در رسیدن به اهداف تعیین کنید . 

دقیقه ای سنجش  5جلسات کوتاه هدف این .  را در تقویم تان مشخص کنیددقیقه ای  5تاریخ جلسات 

. حتما الزم نیست این جلسات با اعضای گروه به  شما استمیزان پیشرفت پروژه طبق زمان بندی های خاص 

صورت حضوری و وقت گیر برگزار شود فقط کافی است با تلفن یا استفاده از پیام رسان ها اطالع پیدا کنید که 

آیا پیشرفت .  می باشد نحویکار به چه  این مرحله ازمیزان پیشرفت پروژه بر اساس زمان بندی تعیین شده در 

 طبق برنامه ریزی بوده است یا نه ؟ پروژه مناسب و


