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משווקים מצביעים במחקר חדש על עלייה בחשיבותו של שיווק תוכן                                     

(Content Marketingאך לרובם עדיין חסרה האסטרטגיה ,) 

מאיר באור חדש את התחום הנמצא  Econsultancy-ו Outbrainשנערך על ידי  ניתוח תוצאות המחקר

 בצמיחה מהירה

, פרסמה היום מחקר מעמיק Econsultancy, בשיתוף עם Outbrain - 2102אוקטובר,  3 –תל אביב 

של  01%-על שיווק תוכן הבוחן לפרטי פרטים את האסטרטגיות , המטרות והאתגרים בתחום. עם יותר מ

החודשים הקרובים, הממצאים  02קר הצופים ששיווק תוכן יגדל בחשיבותו במהלך המשתתפים במח

. למרות זאת, לרוב החברות אין תחוםמצביעים באופן מרשים על החשיבות ההולכת וגדלה של ה

 אסטרטגיית תוכן, תקציב או כח אדם מיועד.

אנשי שיווק  0,311-תר מ, מבוסס על סקר גלובאלי עליו ענו יו2102המחקר, שנערך ביולי ובאוגוסט 

 דיגיטלי העובדים עבור מותגים, אתרי תוכן וסוכנויות פרסום. כמה ממצאים עיקריים:

בעוד ששיווק תוכן גדל בחשיבותו ונראה יותר ויותר כתחום בפני עצמו, לרוב החברות אין 

 אסטרטגית תוכן מוגדרת

 החודשים  02במהלך מהנשאלים מאמינים ששיווק תוכן יהפוך לחשוב יותר  01%-יותר מ

 הקרובים.

 תחוםששיווק תוכן הופך להיות   ( מסכימים46%ארגוניים )-שני שליש מאנשי השיווק הפנים 

 . ובפני עצמ

 ( לשיווק תוכן, אך 64%( או כח אדם )36%פחות ממחצית החברות הקדישו תקציב )55% 

סטרטגיית שיווק מאנשי סוכנויות הפרסום מתכננים א 55%-ארגוניים ו-מאנשי השווק הפנים

 תוכן בעתיד.

 מתקציב השווק שלהן על תוכן, למרות שרק  21%-פחות ממחצית מהחברות מוציאות יותר מ

 לא מסכימים עם ההצהרה ש"ששיווק תוכן יותר יעיל מפרסום כדי להניע מכירות". 02%

 שיווק תוכן ומדיה חברתית קשורים זה בזה לחלוטין

 53% שתמשים בפוסטים ועדכונים חברתיים לקידום מטרות ארגוניים מ-מאנשי השווק הפנים

 אחר. שיווקיות יותר מכל סוג תוכן

  יצירת מעורבות קוראים באמצעות הרשתות החברתיות הינה הטקטיקה הפופולארית ביותר

מאנשי השיווק הפנים ארגוניים המצהירים שהחברה שלהם גם  85%לעודד תעבורה לתוכן, עם 

 אכן פעלה כך.

 ארגוניים אחרי -נים חברתיים הינם סוג התוכן השני ביעילותו למשווקים פניםפוסטים ועדכו

 המצהירים שזהו אחד משלושת סוגי התוכן היעילים ביותר. 64%אימייל, עם 

 משאבים, תקציב ופוליטיקות הינם המחסומים העיקריים לשיווק תוכן יעיל

 ארגוניים היו:-נשי שיווק פניםהחסמים המונעים שיווק תוכן יעיל שצויינו יותר מכל על ידי א

http://www.outbrain.com/
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 ( 62%חוסר בכח אדם) 

 ( 35%חוסר בתקציב) 

 ( 31%פוליטיקות פנימיות) 

 סוכנויות פרסום ציינו:

 ( 64%חוסר בהבנה/לימוד כמחסום העיקרי) 

 ( 30%כישוריי שיווק תוכן) 

 ( 35%העדר החזר על השקעה/העדר הוכחת צורך עסקי) 

 

"Outbrain תוכן איכותי, ונהדר לראות את שיווק התוכן צובר הכרה  עוסקת בחיבור של אנשים עם

"השאיפה שלנו בהפצת  ירון גלאי. Outbrain,כתחום חשוב בקהילת השיווק הדיגיטלי," אומר מנכ"ל 

ווק לזהות את הכלים המחקר הזה היא ללמד את השוק מהי חשיבות התחום תוך שאנו עוזרים לאנשי השי

 והאסטרטגיות אשר יבטיחו כי הם משתמשים בתוכן כדי להתקרב ללקוחות בדרך האפקטיבית ביותר."

"מספר מגמות התגבשו והתאחדו בשנים האחרונות כדי שתודגש חשיבות שיווק התוכן. אנשים נמצאים 

שמעותיים באלגוריתמים שלה יותר ויותר זמן אונליין בחיפוש אחר אינפורמציה, וגוגל עשתה שינויים מ

-להדגיש את איכות התוכן ותוצאות החיפוש באמצעותה" אמר ליינוס גרגוריאדיס, דירקטור מחקר ב

Econsultancy לכן הכרחי שחברות יתחילו להרכיב אסטרטגיות ותקציבים יעודיים כדי להבטיח שהם" .

 מובילים את השוק".

 infoil@outbrain.com -ישירות ב  Outbrainם לעוד מידע או העתק של דוח המחקר צרו קשר ע

 Econsultancyעל 

Econsultancy  הינו אתר תוכן עצמאי, הממוקד בתהליכים ובשיטות העבודה המומלצים בעולם השיווק

נשי מקצוע מתחום א 611,111-הדיגיטלי ובעולם הסחר האלקטרוני, ובו משתמשים כל חודש יותר מ

לקוחות, סוכנויות פרסום וספקים  מכל העולם, ושעור  031,111 -האינטרנט. באתר חברים יותר מ

. אנו עוזרים לחברים באתר לבנות את היכולות הפנים ארגוניות 01%-שימור הלקוחות בו הינו יותר מ

עוץ, כנסים, פורומים שלהם באמצעות שילוב של דוחות מחקר ומדריכים למשתמש, הדרכה ופיתוח, יי

יורק, סינגפור, סידני ודובאי ואנו הספק -משרדים בלונדון, ניו Econsultancy-ונטוורקינג מקצועי. ל

המוביל של הדרכה וייעוץ לשיווק דיגיטלי. אנו מספקים ייעוץ ואימון מותאם אישית במזרח התיכון, 

קורסי הדרכה  211-יווק והעברנו יותר מאנשי ש 5,111-ובאופן רחב בכל אירופה ואסיה. הדרכנו יותר מ

 .2100בשנת 

 Outbrainעל 

הפתרון המוביל לגילוי תוכן, שמה לה למטרה לסייע המספקת את (, www.outbrain.comאאוטבריין )

רת למפרסמים ולאתרים לקוראים אונליין למצוא את התוכן המעניין ביותר עבורם, ועל ידי כך גם מאפש

 להגיע לקהל בעל רמת מעורבות גבוהה עם התוכן הנקרא. בעזרת שימוש בקישורים המותאמים אישית 
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 ,CNN, Fox Newsאתרי פרימיום בעולם, כולל  811-לקורא, אאוטבריין ממליצה על תוכן במעל ל

Hearst, Rolling Stone, US Weekly, MSNBC מגדילות את . המלצות קריאה באתר מסויים

התעבורה בו, מייצרות עבור האתר הכנסה נוספת כאשר מפנות לתוכן של צד שלישי ומאפשרות 

אלף אתרים  01-למפרסמים להפיץ את התכנים השיווקיים שלהם. אאוטבריין מותקנת כיום על יותר מ

בחודש.  מיליארד המלצות תוכן 51-ומייצרת יותר מ , ביניהם אתרי התוכן המובילים בישראל,בעולם

משרדים נוספים בארה"ב, אירופה,  05-יורק ומ-ופועלת ממטה החברה בניו 2114-החברה הוקמה ב

 ישראל, אוסטרליה ואסיה. 

 

 איש קשר:

 שירי ציגלמן

 Outbrainמנהלת שיווק ישראל ושווקים חדשים, 

shiri@outbrain.com 

152-2554168 

 

Ryan Sommer 

Econsultancy 

ryan.sommer@econsultancy.com   

 +44 (0)20 7269 1467  
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