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Od autora
Skoro trzymasz tę książkę w rękach lub wyświetlasz ją na swoim czytniku e-booków, zapewne myślisz o stworzeniu firmowego bloga lub
portalu. Czujesz, że to dobry kierunek dla biznesu, by wesprzeć swoją
komunikację i docelowo zwiększyć sprzedaż produktów lub usług dzięki
contentowi. Zastanawiasz się, od czego zacząć? Mam nadzieję, że dzięki
tej publikacji uda mi się przeprowadzić Cię krok po kroku przez meandry tworzenia własnego serwisu brandedcontentowego.
W tej książce podzielę się z Tobą moimi doświadczeniami, które zdobyłem w ciągu ostatnich lat wraz z zespołem ContentHouse podczas
pracy z blisko 100 firmami. Były to małe, średnie i duże projekty.
Budowaliśmy dla różnych firm zarówno wąsko wyspecjalizowane blogi
działające m.in. w obszarze B2B, jak i duże portale, trafiające do szerokiego
gremium odbiorców (np. kulinarne). Podpowiem Ci, jak przy niewielkim
budżecie zbudować efektywne medium własne, realnie wspierające Twój
biznes. Wskażę, gdzie będzie potrzebna pomoc programisty i w jakim zakresie (żeby nie generowała zbyt dużych kosztów), a które obszary możesz
zrealizować samodzielnie, nawet jeżeli dysponujesz podstawową wiedzą
z zakresu technologii.
Książkę podzieliłem na trzy główne części. W pierwszej, teoretycznej,
opowiem Ci o podstawach, na jakich należy budować komunikację contentmarketingową opierającą się na mediach własnych. Część druga przeprowadzi Cię w prosty i rzeczowy sposób przez najważniejsze techniczne aspekty uruchamiania bloga lub portalu, dzięki czemu dowiesz się,
jak uruchomić i zabezpieczyć swój serwis contentowy. I wreszcie część
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trzecia podpowie Ci, w jaki sposób ułożyć strukturę serwisu, żeby maksymalizować efektywność konsumpcji treści przez Twoich czytelników
i osiągnąć dzięki Twojemu contentowi jak najlepszą konwersję.
Życzę Ci przyjemnej lektury, a potem dobrych treści, które wypełnią
Twój biznes!
Grzegorz Miłkowski
CEO ContentHouse
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Rozdział 1

Content marketing
nie jest o Tobie, tylko
o Twoich odbiorcach
Ludzie chętniej kupują dobrą historię niż konkretny produkt — to stwierdzenie może tłumaczyć coraz większą popularność content marketingu, którego świadomość wśród przedsiębiorców wzrasta z każdym rokiem.
W czym tkwi potęga contentu? Od czego zacząć takie działania w swojej
firmie?
Po pierwsze, zanim zaczniesz budować strategię contentmarketingową
i wpisane w nią własne medium (blog lub portal firmowy), musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego w ogóle chcesz zacząć tego typu
działania. Zdefiniowanie celów oraz misji content marketingu wskaże
kierunek działań i pozwoli zachować spójność z misją firmy.
Musisz wiedzieć, dokąd zmierzasz, co chcesz osiągnąć, co będzie podstawą konwersacji i zaangażowania klientów. Słowem — jak zmierzysz, czy
takie działania Ci się w ogóle opłacają. Kiedy sprecyzujesz cele przyszłych
działań contentmarketingowych, łatwiej — a przede wszystkim efektywniej — będziesz wykorzystywać możliwości, jakie może zaoferować Ci
content marketing.
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Mój klient, czyli kto?
Jaki jest mój klient? Czego oczekuje i potrzebuje? Kiedy szuka o mnie
informacji i co z nimi robi? Kolejnym krokiem jest określenie profilu
swojego klienta. Pozwoli to na poznanie potrzeb i zaprojektowanie odpowiedniej komunikacji, która zainteresuje Twoich potencjalnych klientów lub partnerów biznesowych.
Gdy poznasz już dokładnie grupę docelową, ustal koniecznie, z kim
chcesz się komunikować, dzięki czemu możliwe będzie określenie, jakie
narzędzia są adekwatne, by skutecznie docierać do tego segmentu odbiorców. Odpowiedni dobór kanałów komunikacji sprawi, że publikowane przez Ciebie treści będą chętnie konsumowane, czytane i w efekcie przekazywane przez dużą liczbę osób.
Najważniejszą wartością w content marketingu jest to, aby treści odpowiadały na potrzeby Twoich potencjalnych klientów. Dlatego też
ważne jest, aby osoby odpowiedzialne za ich tworzenie potrafiły przekazać je w sposób ciekawy i możliwie kontekstowy, wpisując je w realne
potrzeby lub problemy, z którymi na co dzień mierzy się Twoja grupa
docelowa. Dzięki temu możesz również pokazać, że reprezentowana
przez Ciebie firma posiada wyższe cele i wartości niż sprzedaż sama
w sobie.
Zanim zaczniesz czytać dalej, proszę Cię o zapamiętanie jednej, fundamentalnej rzeczy, która pozwoli Ci budować skuteczne działania
contentmarketingowe:
Content marketing nie jest o Tobie. Content marketing jest o Twoim
kliencie, o tym, co lubi, co robi, co spędza mu sen z powiek. Ten klient
nie myśli o Tobie. Ma w nosie, czy jesteś fajny, czy nie. Interesują go jego
własne problemy i sposoby na ich rozwiązanie…
Jeżeli na takich fundamentach zaczniesz budować strategię komunikacyjną Twojej firmy, uczynisz już na wstępie kilka kroków w kierunku
skuteczniejszej sprzedaży dzięki content marketingowi.

14
Kup książkę

Poleć książkę

