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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

و تالش جمعي از همكاران  "جناب آقاي آرش خمسه لويي"كتابي كه در دست داريد با همت 
  انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 

برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران  نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم
تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه شناسنامه 

  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 



 موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهرانویدیو مارکتینگ                                   6
 

  مقدمه مولف
  

بود  1386سال سابقه فعالیت حرفه اي در این زمینه. سال  15من آرش خمسه لویی یک دیجیتال مارکتر با  سالم.
پویان پردازش پاسارگاد ثبت کردم و با کلـی ذوق و شـوق و انـرژي بـاال بـراي      که یک شرکت نرم افزاري به نام 

گرفتن مشتري و ارایه خدمات دیجیتال مارکتینگ مثل طراحی سایت و سئو توي گوگل همچنین تبلیغات اینترنتی 
  .اقدام کردم

دیجیتـال مارکتینـگ چـی    اوضاع بدك نبود! اما عالی هم نبود، مدیران کسب و کار هاي هیچ اطالعـی از اینکـه   
هست و چطور می تونه به اونها براي رسیدن به درآمد هاي جدید کمک کنه نداشتن. البتـه حـق داشـتن سـرعت     
اینترنت اون سالها خیلی خیلی پایین بود و خیلی ها با مودم دایل آپ به اینترنـت متصـل میشـند. اي دي اس ال    

کا میرسید. هیچ شـبکه اجتمـاعی خاصـی نبـود      256کا یا  128چیز همه گیري نبود ولی اونم در کل سرعتش به 
   .(اورکات و یاهو مسنجر ) اون زمان پادشاهی میکردن

وقتی براي گرفتن پروژه هاي دیجیتال مارکتینگ یا طراحی سایت مراجعه میکردیم به  ما میگفتن مگه سـی دي  
ثل برنامه هاي کپی شده اي کـه روي سـی   خام چنده که این قیمت ها رو میدید!  فکر میکردن این کار ها هم م

  !دي از بازار خریداري میکنن
خالصه گذشت و گذشت و سال به سال اوضاع سرعت اینترنت توي کشور بهتر شد. مردم دیگه با دسـتگاه هـاي   
اي تی ام بانکی کار میکردن و دیگه پول رو به صورت فیزیکی جابجا نمیکردن! این شد که کم کم استفاده از یـه  

   !ز مجازي که میتونه توي زندگی فیزیکی کاربرد مهمی داشته باشه براي مردم جا افتادچی
رسـید و دیگـه    3gبه  E استیو جابز هم یه معجزه به عنوان ایفون به دنیا معرفی کرد و سرعت اینترنت موبایل از

  !فیسبوك هم وارد کار شده بود
میدوار بود که میتونیم از این بازار کسب درآمد کنیم و دیگـه  سال از راه اندازي شرکت ا 2حاالمیشد کم کم بعد از 

خاك خوري تمومه! بله همینطور هم شد و هر سال و هر ماه به نسبت سال قبل و ماه قبل عالقه کسب و کار ها 
   .به اینکه یه پایگاه اینترنتی داشته باشند و از اون هم کسب درآمد کنن بیشتر و بیشتر شد

شرکت هواپیمایی که به صورت تلفنی و حضوري بلیط هواپیما میفروخت یـک سـایت مجهـز     یادم میاد براي یک
برابر درآمـد فـروش    3ماه کارکرد سایت درآمدي بیش از  3خرید بلیط اینترنتی نوشتیم که در زمان خودش بعد از 

   !سنتی رو بدست آورد
کسب و کـار مشـاوره بـدیم و مشـتریان      2500سال ما تونستیم به بیش از  15در حال حاضر بعد از گذشت تقریبا 

زیادي توي حوزه هاي مختلف از جمله پزشکان و جراحان و سازمان هـا و بیمارسـتان هـا و کلینـک هـا بدسـت       
   .سال هست که مستمر کار میکنیم 8آوردیم که با برخی از اونها بیش از 

ینگ متوجه نفـوذ گسـترده ویـدیو در    سال گذشته من به عنوان یک متخصص حوزه دیجیتال مارکت 1اما از حدود 
اینترنت شدم و طی بررسی هاي انجام شده متوجه شدیم که مردم عالقه بسیاري زیادي به تماشاي ویدیو دارند تا 
اینکه بخواهند یک مقاله را در رابطه با موضوعی که جستجو میکنند ، بخوانند. اگر با این موضوع موافـق نیسـتید   

جوي گوگل جلب میکنم : به محض اینکه شما موضوع مورد نظر خودتون رو در گوگـل  نظر شما رو به نتایج جست
ویدیو مشاهده خواهید کرد که  3جستجو میکنید در باال صفحه که مهمترین جایگاه صفحه اول هم هست حداقل 

  .در رابطه با موضوع شما تولید شده است معموال این ویدیو ها از یوتوب یا آپارت هستند
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) آقاي آدام مورسی مدیر اینستاگرام اعالم کرد که این شبکه اجتماعی اهمیت خاصی 1400(شهریور  چندي پیش
براي ویدیو قایل خواهد شد و به دلیل استقبال زیاد مردم از ویدیو ، امتیازات ویژه اي براي تولید کنندگان آن قرار 

وارد  TIK TOK قابـت بـا تیـک تـاك    اینسـتاگرام کـه در ر   REELS خواهد داد. به عنوان مثال ابزار ریلـز 
اینستاگرام شده است بر پایه نمایش ویدیو است و در صورتیکه شما در پیج خود از این ابزار استفاده کنید قطعـا از  

از فالوورهـاي شـما نمـایش     ٪70تعداد نمایش این ویدیو ها ذوق زده خواهید شد. زیرا که این ویدیوها حداقل به 
   .ور سریعا به اکسپلور خواهد رفتداده خواهده شد و همینط

پس پیشنهاد میکنم بعد از خواندن این مقدمه اگر تا بحال ریلز نساخته اید آنرا امتحان کنید و اگر نمیدانید چگونـه  
   .آن را آموزش دادم webmastermentor باید این کار را انجام دهید من در پیج اینستاگرام خودم به آدرس

رابطه با ویدیو و ویدیو مارکتینگ که عرض کردم مرا وادار کرد تا بـا گـردآوري کتـابی در ایـن     تمام این موارد در 
زمینه توجه شما را به این موضوع مهم و به این شیوه جدید تولید محتوا جلب کنم. شیوه اي که با استفاده درست 

   .د داشته باشیداز آن میتوانید نفوذ بسیار زیادي در بین مخاطبان و یا مشتریان بالقوه خو
در صورتیکه میخواهید به صورت حرفه اي به تولید ویدیو بپردازید و با استفاده از ویدیو مارکتنیـگ کسـب و کـار    
خود را به طور سرسام آوري رشد دهید. تیم مشاوره ما در کنار شما خواهد بود براي این منظور میتوانید بـه سـایت   

  .اگرام ما مراجعه نمایید و از طریق دایرکت با ما در تماس باشیدو یا پیج اینست webmastermentor.ir ما
مواردي که در این کتاب بیان شده همگی به صورت کاربردي هستند و به شما آموزش میدهند که چطـور بتوانیـد   
یک ویدیو با استراتژي مناسب کسب و کار خود بسازید و آن را طوري منتشر کنید که در شبکه هاي اجتماعی یـا  

ینترنت وایرال شود. از شما عزیزي که چاپ اول کتاب را میخوانید صمیمانه تشـکر میکـنم و خواهشـمندم تمـام     ا
مشکالت و یا غلطهاي احتمالی را با من از طرقی که بیان شد در میان بگذارید. قطعا بازخورد شما میتواند به بهبود 

  .این کتاب کمک شایانی نماید. سپاسگذارم
است از همسر عزیزم منا جان، بخاطر حمایت بی دریغی که براي تالیف و جمع آوري مطالب داشـت  در اینجا الزم 

تشکر  ویژه کنم. او در این سالهایی که وصف آن را براي شما بیان کردم همیشه ماننـد یـاري قـوي ، مهربـان و     
موفقیـت هـاي دیگـر بـه ثمـر      دلسوز یار و همراه من بود و قطعا بدون تالش ها و پشتیبانی هاي او این کتاب و 

  .نمیرسید
همینطور این کتاب را که اولین تالیف تخصصی من هست به دختر عزیزم آروشـا و پسـر نـازنینم آرشـان تقـدیم       

   .میکنیم
پدر و مادر عزیزم ، از اینکه با توجهات خاص خود طوري مرا تربیت و رشد دادید که بتوانم اثري مثبـت در جامعـه   

  .کنمداشته باشم تشکر می
در انتها از سعید حسنی عزیز و انتشارات معظم و فخیم کشور دیباگران که مرا در چاپ ایـن کتـاب یـاري کردنـد     

  تشکر میکنم.
  
  
  
  
  
  
  


