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 تولید محتوا 

 دکتر علی جاوید
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...معرفی  

علی جاوید 
دانشجوی دکتری کارآفرینی/ دکتری مدیریت کسب و کار 
 بنیان گذار و مدیرعامل آکادمی و 

گروه مشاورین کسب و کار کاریزما 

 عنوان کتاب 5مولف بیش از 

 شرکت بزرگ و متوسط 150مشاور و مدرس در بیش از 

 هزار نفر ساعت کارگاه و سمینار 300مدرس و سخنران بیش از 
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 الکترونیکی کتاب•
 آموزشی فیلم•
 صوتی فایل•
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 تولید در باال سرعت -1
 متعدد منابع -2
 کم حجم -3
 باال انتشار سرعت -4
 اتوماتیک فروش -5
 محصوالت سایر و کتاب بازاریابی -6
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 با کتاب ساخت
word  افزار نرم                      

 indesign افزار نرم                      
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 باال محبوبیت -1•
 احساس انتقال امکان -2•
 اتوماتیک فروش امکان -3•
 محصوالت سایر مکمل -4•
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 موبایل
 میکروفن
 کامپیوتر
 ضبط دستگاه
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 کنید صحبت وران و ساده -1
 کنید رعایت را پایین و باال لحن -2
 نکنید ویرایش االمکان حتی -3
 نخوانید متن روی از -4
 کنید رعایت را سکوت و مکث -5
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 نباشد خالی اتاق -1
 نباشد دار اکو -2
 باشد بسته طرف سه -3
 کمد یا کارتن از استفاده -4
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audition  ویرایش افزار نرم -1

 موبایل افزار نرم -2
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 محبوب بسیار فرمت -1
 باال ذهنی ارزش -2
 کوتاه قطعات -3
 فلش و دی وی دی روی فروش امکان -4
 آفالین و آنالین فروش امکان -5
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 نور
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 : از فیلم و صوتی فایل تولید•
 ها سخنرانی-
 ها مصاحبه-
 تلویزیونی های برنامه-
 میزگرد-
 مستقیم های آموزش-
 صوت و پاورپوینت-
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  ویدیو یکی ازروش های هست به دلیل داشتن تصاویر
به سادگی می تواند پیام های گوناگون را به مخاطب 

ذهن انسان تصاویرخیلی راحت تر از متن . هدف برساند
پردازش می کند بدین صورت می توانیم نتیجه بگیریم 

که هر روز به تعداد افرادی که عالقمند به ویدئو هستند  
 .افزایش پیدا می کند

 تولید محتوای ویدیویی
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1 . در مقایسه با روش های دیگر، محتوای ویدیویی تا سه برابر ترافیک بیشتر ماهانه برای
 .وب سایت شما تولید می کند

2 . درصد زمان بیشتری در سایتی که محتوای ویدیویی داشته باشد، سپری   88بازدیدکننده ها
 .می کنند

3 . درصد افزایش پیدا می کند 157ترافیک عادی از راه موتورهای جست و جو با وجود ویدیو تا. 

4 . ،درصد  46مصرف کنندگانی که محصول یا خدماتی را در یک ویدیوی اینترنتی دیده باشند
 .احتمال بیشتری نسبت به پیگیری اطالعات درباره آن دارند

5 . درصد بیشتر  85بعد از تماشای ویدیوی محصول تبلیغاتی، احتمال خرید مصرف کنندگان
 .می شود

6 . درصد اطمینان بیشتری نسبت به خرید اینترنتی خودشان  57مصرف کنندگان با دیدن ویدیو
 .خواهند داشت

 چرا
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 ضروری ترین تجهیزات•
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ویدیو وبالگ 
ویدیو مصاحبه 
ویدیو آموزشی 
وبینار 
ویدیو تبلیغاتی 
ویدیو دمو و بررسی محصوالت 
 
 
 
 
 

  انواع ویدیو مارکتینگ
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انتقال پیام به سادگی برای مخاطبان هدف  

جلب نظر مخاطبان هدف  

افزایش بازدیدکنندگان وب سایت  

کاهش کپی کردن ویدیو  

باالبردن اعتبار شرکت  

آشنایی کامل مخاطبان با محصوالت و خدمات  

 

 مزایا
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اشتراک پذیری ویدیو 

 ســاده تربررسی و تحلیل 

برقراری ارتباط عمیق تر با مخاطــب 

استــفاده ساده در گوشــی های موبایل 

سرعت باال خرید پس از دیدن محتوای ویدیویی 

اهمیت موتـورهای جستـجوگر به محـتوای ویدیویی 

 سرعت تاثیرگذاری محتوای ویدیویی از سایر محتواها باالتر
 .است

 

 

 مزایا
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 برگزیدن عنوان مناسب برای ویدیو

 کیفیت مناسب ویدیو؛ کلید موفقیت

 .خالقیت در ساخت ویدیو کلیپ به محبوبیت آن می افزاید

 به کار بردن لوگوی شرکت در کلیپ

 زمان بهینه ویدیو

اعم از آدرس حضوری، آدرس سایت، )بیان روش های تماس با شرکت 
 (تلفن و آدرس شبکه های اجتماعی

 به اشتراک گذاشتن ویدیو در شبکه های اجتماعی

نکات مهم در مورد تولید 
 محتوای ویدیویی
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1 .به مخاطب خود گوش بدهید و آن ها را درک کنید. 

2 .ویدیویتان باید همسو با اهداف کسب و کارتان باشد. 

3 .محتوایی تولید کنید و سعی کنید آن را فراگیر سازید. 

4 .تا حد توان آن را به اشتراک بگذارید. 

5 .بسنجید، تحلیل کنید، درک کنید. 

مرحله ای برای  5فرآیند 
 تولید محتوای ویدیویی
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1 . 8تنفر . 7تحقیر . 6سرزندگی . 5انگیزش . 4حیرت . 3نشاط . 2خوشحالی  .
.  15شوک . 14آگاهی . 13غافلگیری . 12دل تنگی . 11غرور . 10گرمی . 9غم 

 خشم. 18ترس . 17برانگیختن . 16سردرگمی 
 

  از میان این واکنش ها احساسات مثبت موثرترین محرک برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
، دو  (واکنش اول فهرست شده در باال 5به خصوص )احساساتی مانند خوشحالی، نشاط و حیرت . هستند

 :دلیل اصلی اشتراک گذاری محتوا از سوی یک فرد این است که او احساس کند

خدمات برای دوستانش مفید باشند. 

این کار آگاهی و نفوذ او را بر روی موضوع را به نمایش بگذارد. 

 

 

 

روانی برای واکنش  18
 تاثیرگذاری محتوا
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 تولید محتوا با پرده کروماکی
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 سبز پرده حذف-
 camtasia افزار نرم-
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 کروماکی، یک ترفند فیلم برداری در سینما است که با
استفاده از آن، کارگردان می تواند، هر پس زمینه ای که دلش 

برای این کار،  . می خواهد را پشت سر آن بازیگر قرار  دهند
بازیگر یا سوژه، باید آن سکانس را جلوی یک پرده سبز 

 .بازی کند

 

 

 کروماکی چیست؟
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1      . اپلیکیشنKine Master 

2      . اپلیکیشنMotion Ninja 

3      . اپلیکیشنVshot 
 

پریمیر 

کمتازیا 

 

 

حذف پس زمینه ویدیو با 
 اپلیکیشن
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 اپلیکیشنRemove BG،  سوتحذف پس زمینه در سه 

 اپلیکیشنBackground eraser – handyCloset 

Inc.مثل آب خوردن ؛ 

 اپلیکیشنPicsartدوای هر درد بی درمان ؛ 
 

 

روش های حذف پس 
 زمینه عکس
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Unsplash 

Freepik 

Dribble 

Pexels 

Pixabay 

Negative Space 

 Canva 

libreshot 

برای دانلود سایت 8معرفی 
 عکس های رایگان اما با کیفیت
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 ،بهترین و بزرگترین منابع دانلود موسیقی بدون کپی  رایت
Audio Library   یوتیوب وSound 

Collection  میلیون ها موسیقی و . فیس بوک است
افکت صدا در این دو بانک وجود دارد که می توانید آن ها را 

 .دانلود کرده و با خیال راحت استفاده کنید

دو منبع اصلی دانلود 
 موزیک بدون کپی رایت
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Audio Library — Music for content creators 

Vlog No Copyright Music 

NoCopyrightSounds 

LuKremBo 

Zero Copyright Music 

Chill Out Records - No Copyright Music 

کانال های یوتیوب دانلود 
 آهنگ بدون کپی رایت
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 می توانید به سایتYT5S  بروید و لینک ویدویو یوتیوب را در این
سپس به شما لینک دانلود ویدیو در فرمت های . سایت وارد کنید

 (MP3از جمله . )مختلف را می دهد

 راه دوم هم استفاده از ربات تلگرامیYouTube Bot برای . است
را در  youtube@پیدا کردن این کانال دانلود از یوتیوب، فقط باید 

تلگرام جستجو کنید، لینک مورد نظرتان را برای این ربات بفرستید و 
 .را انتخاب کنید MP3در آخر از بین فرمت هایی که به شما می دهد، 

 دانلود از یوتیوب
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mixkit 

Videvo 

Pixabay 

ccHound 

Free Stock Music 

Free Music Archive 

Ben Sound 

MusOpen 

سایت های دانلود آهنگ 
 بدون کپی رایت
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 موفق باشید


