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 محتوا  د یتول ی برا ده یمناسبت ها و ا  ی+ تمام   1401محتوا    د یتول م یتقو

را برای    1401له پیش رو جامع ترین تقویم محتوایی  بودید، در مقا  1401تقویم تولید محتوا    اگر بدنبال 
شما آورده ایم. برنامه ریزی یکی از اصول و الزامات موفقیت در بازاریابی محتوایی است. شما باید هدفمند  

  .محتوا تولید کنید و آن را در بسترهایی که در اختیار دارید نشر دهید 

به محتواهای تولید شده خود نظم دهید. به دلیل اهمیت تنظیم  نیاز به تقویم محتوایی دارید تا    برای این کار
محتوا   تولید  »تقویم  مقاله،  این  در  کارها،  و  کسب  برای  محتوا  تقویم  کردن  آماده  ارائه  1401و  با   »

قرار داده شده است. در انتها نیز نمونه هایی    تولید محتوا مناسبتی  موضوعات متنوع و کاربرپسند برای
  .برای مناسبت ها« بررسی شده است تا از آن ها الهام بگیرید  از »تولید محتوا 

آورده شده است، از تنوع زیادی برخوردارند و هر کسب و    1401موضوعاتی که در تقویم تولید محتوا  
کاری می تواند از آن ها استفاده کند. عالوه بر این ماهانه کلیه مطالب و موضوعات آن به روز می شود  

ب نمانید. دیگر همه چیز آماده است؛ اهداف خود را می دانید و موضوعات مورد نظر را  تا از ترندها عق
 .دراختیار دارید کافی است آستین ها را باال بزنید و برای سال جدید، تقویم تولید محتوای خود را آماده کنید 

 اهمیت تولید محتوا مناسبتی برای کسب و کارها 

 

می تواند نرخ تعامل را باال ببرد و مخاطب را بیشتر درگیر کند. از طرفی    تولید محتوا برای مناسبت ها 
بیشتر دست به دست    دیگر کانتنتی که برای مناسبت های خاص مانند نوروز تولید می شوند، بین افراد 

خواهند شد و به همین دلیل تولید محتوای مناسبتی می تواند به دیده شدن برند شما کمک زیادی کند. در  
که در اختیارتان قرار خواهد گرفت، تمامی موضوعاتی که به درد انتشار می    1401تقویم تولید محتوا  

 .خورند، معرفی شده اند 
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تولید محتوای مناسب  این  باشد،  عالوه بر  یادتان  به خیلی از موضوعات دیگر راحت تر است.  تی نسبت 
و شبکه های اجتماعی می شود، استمرار در تولید   بازاریابی محتوایی   چیزی که باعث رشد و موفقیت در

در طول هفته است. شما به راحتی می توانید با استفاده از محتواهای   آموزش تولید محتوا  و دیدن  محتوا
 .مناسبتی، فعالیت مستمر و مفیدی داشته باشید 

البته توجه داشته باشید که تبریک تنها یا محتواهای کلیشه ای دیگر پاسخگو نیست. در حال حاضر مخاطبین  
شبکه های اجتماعی به دریایی از محتوا دسترسی دارند و اگر بخواهید که کانتنت شما بهتر و بیشتر دیده  

 .نید شود، باید خالقیت داشته باشید و سعی کنید محتوایی متفاوت تر تولید ک

 با مناسبت ها  1401تقویم 

که در ادامه در اختیارتان قرار می گیرد، دارای تمامی مناسبت ها و موضوعاتی    1401تقویم تولید محتوا  
است که به درد کسب و کارهای مختلف می خورد. سعی شده است تا تمام مناسبت هایی که به درد ساختن  

فی است، موضوعی مرتبط با بیزینس خود انتخاب کرده و  محتوا می خورند، در اختیارتان قرار گیرد. کا
 .شروع به خلق محتوایی خاص و ارزشمند کنید 

برای کاربردی تر شدن تقویم، در انتهای هر هفته توضیحات و پیشنهادهایی برای تولید محتوای مناسبت  
های تولید شده در رابطه  های آن آورده شده است. عالوه بر این در انتهای این مقاله، نمونه هایی از محتوا 

 .الهام بگیرید  تولید محتوا مناسبتی   با مناسبت های گوناگون معرفی شده است تا با بتوانید از آن ها برای

   1401تقویم محتوای فروردین 

 

به حساب می آید. معموال این ماه از لحاظ فروش کمی خلوت    1401فروردین، ماه خاص و جالبی در تقویم  
تر از سایر ماه های سال است. مردم به دلیل تعطیالت عید، زمان استراحت بیشتری دارند و طبیعتا وقت  

 .بیشتری را هم در شبکه های اجتماعی می گذرانند 
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توان  دلیل شما می  تا  به همین  این فرصت استفاده کرده و محتواهایی خاص و ارزشمند تولید کنید  ید از 
برندتان بهتر و بیشتر دیده شود. سعی کنید تا چند مناسبت جذاب را انتخاب کنید و برای آن ها تولید محتوا  

یا    کنید. تالش کنید در تولید محتوا برای مناسبت های انتخابی، خالقیت به خرج دهید تا پست، استوری 
 .محتوایی که منتشر می کنید، موفق تر عمل کند 

از طرف دیگر توجه داشته باشید که رمضان در این ماه شروع می شود و به دلیل شرایطی که به وجود  
می آید، ساعت های فعالیت کاربران در فضای مجازی کمی تغییر خواهد کرد. به همین دلیل در انتشار و  

 .توجه کنید تولید به محتوا به این موضوع 

 :به شرح زیر است 1401مناسبت های فروردین 

 هفته اول 

 تاریخ شمسی 
تاریخ  

 میالدی 
 مناسبت ها 

 مارچ  21  فروردین 1
روز    - روز جهانی جنگل  -روز جهانی سندروم داون    -نوروز و جشن سال نو  

 روز عطر  -جهانی شعر 

 روز احساس جوانی  – روز جهانی آب  مارچ  22  فروردین 2

3 

   فروردین 
 روز جهانی هواشناسی  مارچ  23

5 

   فروردین 
 روز تالکین خوانی  – روز وافل  مارچ  5

6 

    فروردین 
 مارچ  26

روز زبان اسپانیایی   -روز تولد اشو زرتشت  -روز شادباش نویسی -روز امید 

 روز اسفناج  -  روز بنفش )آگاهی از بیماری صرع(  -

7 

   فروردین 
 روز ساعت زمین  -  روز هنرهای نمایشی )تئاتر( مارچ  27

 :توضیحات
تولید محتوای   با  با تعطیالت نوروزی مواجه هستیم و یکی از بهترین زمان هاست که بتوانید  این هفته 
خوب، نظر مخاطب را جلب کنید. مناسبت هایی مانند روز وافل یا اسفناج برای کسب و کارهای مواد  

  .غذایی مناسب است 

رتان مربوط به کتاب باشد، روزهای شعر و  عالوه بر این اگر پیج یا کانال ادبی داشته باشید یا کسب و کا
کنید که   توجه  ابن موضوع  به  البته  اند.  تولید محتوای مناسبتی  تالکین خوانی فرصت های خوبی برای 
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روز اول ممکن است بازخورد زیادی نداشته باشند. روز هنرهای نمایشی نیز برای پیج    4مناسبت های  
 .های هنری بسیار مناسب است 

 هفته دوم 

 مناسبت ها  تاریخ میالدی  خ شمسی تاری 

 روز جهانی مادر و پدرهای صاحب کسب و کار  – روز جهانی پیانو  مارچ  29     فروردین 9

 روز پیاده روی در پارک  - روز مداد  مارچ  30   فرورودین  10

 روز جهانی بک آپ گیری )مقابله با از دست دادن داده ها(  مارچ  31   فروردین 11

 روز جمهوری اسالمی  -روز دروغ آپریل  آپریل 1   فروردین 12

 روز جهانی اتیسم  –روز طبیعت  آپریل 2   فروردین 13

 روز یک رنگین کمان پیدا کن  آپریل 3   فروردین 14

 :توضیحات
روز جهانی پیانو برای پیج ها و کانال های موسیقی مناسب است. از طرف دیگر اگر پیج مرتبط با کسب  
و کار داشته باشید، می توانید از روز جهانی مادر و پدرهای صاحب کسب و کار برای انتشار محتوایی  

ر دهید یا داستان زندگی  مرتبط استفاده کنید. برای این کار می توانید مصاحبه ای از یک زن کارآفرین قرا
  .یک کارآفرین مشهور را بیان کنید 

فعال باشید، می توانید در مورد روز مداد مفصل کار کنید.    اگر در زمینه ادبی، نویسندگی و تولید محتوا 
فروردین نیز به دلیل امکان بیرون شهر بودن افراد و عدم دسترسی به فضای    13و    12برای روزهای  

 .کنید   که در روزهای قبل، مطلب مرتبط خود را منتشر مجازی، بهتر است 

 هفته سوم 

 مناسبت ها  تاریخ میالدی  تاریخ شمسی 

   C روز ویتامین  آپریل 4   فروردین 15

 روز پینگ پونگ )تنیس روی میز( - جشن سروشگان آپریل 6   فروردین 17

 روز پیاده روی  -روز جهانی بهداشت   –روز سالمتی  آپریل 7  فروردین 18

   جشن فروردینگان  آپریل 8   فروردین 19
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 روز سکوت  –روز ملی فناوری هسته ای   آپریل 9   فروردین 20

 روز خواهرها و برادرها  آپریل  10   فروردین 21

 :توضیحات
همان طور که می بینید، مناسبت های این هفته برای پیج ها و کسب و کارهایی که در زمینه بهداشتی و  

یا روز جهانی   C سالمت فعالیت می کنند، مناسب است. می توان محتواهای مناسبتی در زمینه ویتامین
، می توانید برای روز  بهداشت تولید کرد. اگر پیج یا کانال شما در زمینه موضوعات علمی فعالیت می کند 

ملی فناوری هسته ای محتوا تولید کنید. در نهایت با کمی خالقیت، کسب و کارهایی که در زمینه موسیقی  
 .فعالیت می کنند، می توانند برای روز سکوت محتوایی احساسی و تاثیرگذار تولید کنند 

 هفته چهارم 

 تاریخ شمسی 
تاریخ  

 میالدی 
 مناسبت ها 

 روز بیماری پارکینسون  -روز زیردریایی  -  روز جهانی حیوانات خانگی آپریل  11   فروردین 22

23 

    فروردین 
 روز ساندویچ پنیر گریل  -روز دندانپزشک  آپریل  12

 آپریل  14  فروردین 25
  -روز باغبانی    - روز رنگ صورتی    - روز بزرگداشت عطار نیشابوری 

 روز دلفین 

 مشتری خودت را بشناس    روز آپریل  15  فروردین 26

 روز قدردانی از شوهر  آپریل  16   فروردین 27

 روز جهانی شعر هایکو  -روز اکرام  آپریل  17   فروردین 28

 :توضیحات

این هفته تنوع موضوعات باالست. همان طور که می بینید، کسب و کارها و پیج هایی که در زمینه مواد  
غذایی فعالیت می کنند، می توانند محتواهای جالبی در مورد روز ساندویچ پنیر گریل تولید و منتشر کنند.  

با حیوانات باشد. اما روز  روز حیوانات خانگی نیز می تواند موضوع مناسبی برای کسب وکارهای مرتبط  
»مشتری خودت را بشناس« برای هر کسب و کاری مناسب است و می توان به بهانه این روز با انجام  

 .نظر سنجی یا طرح مسابقه ای جذاب، هرجه بیشتر با مخاطب و روحیات آن ها آشنا شد 

 هفته پنجم
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 مناسبت ها  تاریخ میالدی  تاریخ شمسی 

 روز جهانی میراث فرهنگی  – ز ارتش رو آپریل  18  فروردین 29

 روز علوم آزمایشگاهی  آپریل  19   فروردین 30

 روز زبان چینی –شب قدر  آپریل  20   فروردین 31

 :توضیحات

موضوعات جذابی در این سه روز وجود دارند که می توان از آن ها محتوایی خوب و کاربردی تولید کرد.  
روز جهانی دوچرخه جای کار زیاد دارد و تقریبا هر کسب و کاری می تواند از آن برای تولید محتوا  

ی پیج ها یا کانال های  روز جهانی میراث فرهنگی نیز می تواند موضوع مناسبی برا  .مناسبتی استفاده کند 
به عنوان نمونه می توانید موزه های معروف جهان را به بهانه این روز   باشد.  فرهنگی و گردشگری 

 .معرفی کنید 

   1401تقویم محتوای اردیبهشت  

 

، می توان دید که تقریبا نیمه آخر ماه رمضان در آن قرار دارد. همان  1401گاه به تقویم اردیبهشت  با ن
طور که قبال نیز گفته شد، در ماه رمضان ساعت های حضور مخاطب ها در فضای مجازی با روزهای  

گوناگون در    عادی متفاوت است و به همین علت باید این موضوع را در تقویم محتوا و انتشار محتواهای
 .نظر بگیرید 
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اما مناسبت های مهمی در اردیبهشت قرار دارند که نباید فرصت را برای تولید محتوا در رابطه با آن ها  
از دست دهید. به عنوان نمونه می توان به روز معلم اشاره کرد که کسب و کارهای مختلف و پیج های  

آن استفاده کنند. یادتان باشد که در تقویم ارائه شده،  گوناگون با موضوعات مختلف، می توانند به خوبی از  
مناسبت ها با موضوعاتی مختلف معرفی شده اند و بهتر است آن هایی را که بیشتر با کسب و کار شما  

 .مرتبط هستند، انتخاب کنید 

 :به شرح زیر است 1401مناسبت های اردیبهشت 

 هفته اول 

 تاریخ شمسی 
تاریخ  

 میالدی 
 مناسبت ها 

1 

    اردیبهشت 
 آپریل  21

روز خالقیت و    -ضربت خوردن حضرت علی )ع(  – روز بزرگداشت سعدی  

روز جهانی    -روز موز    - روز مهدکودک    - روز چای )انگلستان(    -نوآوری  

 لوازم تحریر 

2 

   اردیبهشت 
 روز آب نبات ژله ای  –روز تشکر  -روز زمین پاک  -  شب قدر آپریل  22

3 

   شت اردیبه
 آپریل  23

 روز کتاب   - روز ملی کارآفرینی    - روز معماری   -   شهادت حضرت علی )ع( 

 روز زبان انگلیسی   -

4 

    اردیبهشت 
 روز جهانی مننژیت  -روز کتابفروشی کوچک  - روز دامپزشکی   - شب قدر آپریل  24

5 

   اردیبهشت 
 روز جهانی پنگوئن  – DNA روز آپریل  25

6 

   اردیبهشت 
 روز مرتب باش  آپریل  26

7 

   اردیبهشت 
 روز تعریف یک داستان  - روز ایمنی حمل و نقل  آپریل  27

 :توضیحات

این هفته نیز مناسبت های متنوع و گوناگونی وجود دارند که تقریبا هر کسب و کار یا پیجی می تواند از  
آن ها استفاده کند. مناسبت هایی مانند روز خالقیت و نوآوری و روز ملی کارآفرینی، برای استارتاپ ها  

ند روز زمین پاک، روز تشکر  و پیج هایی با موضوع کسب و کار یا بیزینس، ایده آل هستند. مواردی مان 
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و روز مرتب باش تقریبا عمومی هستند و هر کسب و کاری می تواند از آن ها استفاده کند. موارد خاص  
تر مانند روز دامپزشک، روز معمار و ... نیز برای پیج هایی با موضوع مشابه مناسب است. البته وجود  

 .در نظر بگیرید  دو شب قدر و شهادت حضرت علی )ع( را نیز بهتر است 

 هفته دوم 

 تاریخ شمسی 
تاریخ  

 میالدی 
 مناسبت ها 

 روز ابرقهرمان  آپریل  28   اردیبهشت  8

 روز آرزوها  -روز مشاور و روان شناس   - روز رقص  آپریل  29   اردیبهشت  9

10 

   اردیبهشت 
 روز جاز  -روز ملی خلیج فارس   آپریل  30

11 

   اردیبهشت 
 می  1

روز جهانی    -روز فضا    -روز جهانی عشق    -روز جهانی کار و کارگر  

 هواپیماهای بدون سرنشین 

12 

   اردیبهشت 
 می  2

روز جهانی هری    –روز جهانی بلند خندیدن    -روز معلم    – عید سعید فطر  

 پاتر 

13 

   اردیبهشت 
 می  3

ز  رو  –العاده  های خارق روز پدیده   - های رنگی متفاوت روز پوشیدن کفش 

 جهانی آسم 

14 

   اردیبهشت 
 جهانی فیلم جنگ ستارگان   روز -روز نوسازی  -روز افتخارات کوچک   می  4

 :توضیحات

روز معلم، روز جهانی   .موارد مهمی در این هفته وجود دارند که بهتر است تا توجه ویژه ای به آن ها کنید 
از آن دست مناسبت هایی هستند که می توانید محتوایی موثر و    کارگر، عید فطر و روز ملی خلیج فارس

پرتعامل برایشان تولید کنید. فرقی هم ندارد که کسب و کار یا پیج شما در چه زمینه ای فعالیت می کند.  
  .هم زمانی عید فطر و روز معلم است   1401نکته جالب در سال  

اجتماعی یا کسب و کار خود انتخاب کنید. مالک  موارد دیگر را نیز می توانید به تناسب موضوع شبکه  
انتخاب شما باید مقدار ارتباط مناسبت با بیزینس شما و درگیری احساسی مخاطب هایتان باشد. به عنوان  

پوشیدن کفش های رنگی  » نمونه روز جاز و رقص مناسب پیج هایی در زمینه موسیقی است و روز 
 .ای فروشگاهی مناسب باشد می تواند برای بیزینس یا پیج ه «متفاوت
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 هفته سوم 

 تاریخ شمسی 
تاریخ  

 میالدی 
 مناسبت ها 

15 

   اردیبهشت 
 می  5

جشن    - روز جهانی ریاضی    -روز ناخن    - روز شیراز    -روز جهانی ماما  

 روز جهانی رمز عبور   - میانه بهار/ جشن بهاربد 

16 

   اردیبهشت 
 می  6

روز قدردرانی   – روز جهانی پرستار  – روز بدون مشق   - روز بدون رژیم 

 از گردشگران 

18 

   اردیبهشت 
 می  8

روز جهانی صلیب سرخ و هالل    –روز بیماری های خاص و صعب العالج  

 احمر

19 

   اردیبهشت 
 روز یادبود جوراب های گم شده  -روز اسناد ملی و میراث مکتوب   می  9

20 

    اردیبهشت 
 روز بدون کفش   - را تمیز کنید  روز اتاق خود  می  10

21 

   اردیبهشت 
 روز جهانی آگاهی از خود  - روز خوردن هر چیزی که هوس کردید  می  11

 :توضیحات

این هفته نسبت به هفته قبلی خلوت تر است. با نگاهی به مناسبت ها، می توان موضوعاتی را پیدا کرد که  
یادبود جوراب  » بتوان برایشان محتوایی مفرح و سرگرم کننده تولید کرد. از این دست می توان به روز 

تبط باشد، می توانید انتخاب  مر   اشاره کرد. مناسبت های دیگر را نیز اگر با کسب و کارتان «های گم شده
 .کنید 

 هفته چهارم و پنجم  

 تاریخ شمسی 
تاریخ  

 میالدی 
 مناسبت ها 

25 

   اردیبهشت 
 می  15

جهانی خانواده     روز  -روز بزرگداشت فردوسی    -روز پاسداشت زبان فارسی 

 المللی نجوم روز بین  -روز با دوچرخه سرکار رفتن   -
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26 

   اردیبهشت 
 روز طراحی، روز بیوگرافی می  16

27 

   اردیبهشت 
 می  17

  - روز جهانی پخت و پز   - حهانی گردو   روز   – روز ارتباطات و روابط عمومی  

 روز فشارخون باال 

28 

   اردیبهشت 
 می  18

روز فرهنگ    – روز جهانی موزه و میراث فرهنگی    –روز بزرگداشت خیام  

 پهلوانی و ورزش های زور خانه ای 

30 

   اردیبهشت 
 روز جهانی زنبور عسل  - روز ملی جمعیت  - روز میلیونر شدن می  20

31 

  اردیبهشت 
 می  21

روز گونه های در معرض خطر، روز پیتزا    -روز اهدای عضو، اهدای زندگی  

 روز جهانی چای  - روز جهانی مدیتیشن  -پارتی، روز یادداشت 

 :توضیحات

روز پاسداشت زبان فارسی برای بیزینس ها یا پیج هایی با موضوع    روز بزرگداشت فردوسی، خیام و 
ادبی مناسب است. مواردی مانند روز جهانی پخت و پز نیز می تواند به درد رستوران ها یا بیزینس های  

هر زمینه ای    فعال در صنعت غذا بخورد. روز جهانی خانواده موضوعی عمومی است که تمام پیج ها با 
 .می توانند از آن استفاده کرده و محتوایی مخاطب پسند تولید کنند 

   1401تقویم محتوای خرداد 
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اسبت های جالب، پتانسیل تولید محتوا مناسبتی جذاب  خرداد نیز از آن ماه هایی است که به دلیل داشتن من
سعی شده است تا مناسبت    1401و کاربرپسند در آن باالست. توجه داشته باشید که در تقویم تولید محتوا  

های جذاب جهانی که کمتر مورد توجه قرار می گیرند، معرفی شوند تا موضوعاتی نو و قوی برای تولید  
 .داشته باشد  محتوا در اختیارتان قرار

نکته مهمی که در خرداد ماه باید به آن توجه کنید، فصل امتحانات دانش آموزان و دانشجویان است. اگر  
مخاطبین شما در این دسته قرار دارند باید با احتیاط عمل کنید و محتوای خود را با توجه به این شرایط  

 .تولید و منتشر کنید 

 :استبه شرح زیر  1401مناسبت های خرداد 

 هفته اول 

تاریخ  

 شمسی 

تاریخ  

 میالدی 
 مناسبت ها 

1 

    خرداد 
  روز کمانچه  – روز ویولن    - روز بدون سرخ کردنی    - روز بزرگداشت مالصدرا   می  22

 روز سکه شانس  می  23   خرداد  2

3 

    خرداد 
 روز برادر می  24

 می  26   خرداد  5
  - روز نسیم مهر )حمایت از خانواده زندانیان(    – شهادت امام جعفر صادق )ص(  

 روز جهانی دراکوال  –روز چیز کیک بلوبری  -روز هواپیما کاغذی 

 روز جهانی محصول  می  27 خرداد  6

7 

    خرداد 
 روز ضدآفتاب  -روز همبرگر  می  28

 :وضیحاتت 

مناسبت های خاص در این هفته زیاد به چشم می خورد و پیج های مرتبط، می توانند با نوآوری و خالقیت  
محتواهای خوب و تاثیر گذاری تولید کنند. از این دست مناسبت ها می توان به روز همبرگر )مناسب برای  

روز دراکوال )متناسب    فست فود(، روز چیز کیک بلوبری )متناسب برای قنادی ها و پیج های آشپزی( و 
برای پیج های با موضوع سینما و تاریخ( اشاره کرد. روز جهانی محصول برای صفحات بیزینسی و  

 .فضای کسب و کار مناسب است و می توان محتواهای مختلفی در این رابطه تولید کرد 
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 هفته دوم 

تاریخ  

 شمسی 

تاریخ  

 میالدی 
 مناسبت ها 

 روز بیسکوییت  می  29   خرداد  8

 MS روز جهانی  می  30   خرداد  9

10 

   خرداد 
 روز طراح وب  -روز جهانی بدون دخانیات   می  31

 روز جهانی والدین  –روز دختر  – والدت حضرت معصومه )س(  جون  1  خرداد  11

12 

   خرداد 
 جون  2

روز محل کار خود را زود ترک    –روز جهانی دویدن    –روز مرغ سوخاری  

 دونات روز  - کن 

 روز جهانی دوچرخه  جون  3 خرداد  13

14 

   خرداد 
 روز پنیر  -روز خیاط  جون  4

 :توضیحات

مهم است و می توانید برای آن محتوای مناسبتی خوبی تولید کنید. مواردی    روز جهانی دختر در این هفته
مانند روز پنیر، روز بیسکوییت، روز دونات و روز مرغ سوخاری برای پیج ها و کسب و کارهای غذا  
و آشپزی مناسب است. اگر به دنبال محتوایی سرگرم کننده و فان هستید، می توانید برای روز »محل کار  

 .ود ترک کن« محتوا تولید کنید خود را ز 

 هفته سوم 

 مناسبت ها  تاریخ میالدی  تاریخ شمسی 

 روز جهانی محیط زیست  جون  5   خرداد  15

 روز زبان روسی  - روز غارها  جون  6   خرداد  16

 روز بستنی شکالتی  جون  7   خرداد  17

 روز جهانی اقیانوس  –روز بهترین دوست  جون  8   خرداد  18
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 روز صنایع دستی  جون  10   خرداد  20

 والدت امام رضا )ع(  جون  11   خرداد  21

 :توضیحات

این هفته به نسبت، مناسبت کمتری دارد. یک موضوع عمومی که می توان روی آن کار کرد، روز جهانی  
محیط زیست است. پیج ها یا کسب و کارهایی که در زمینه گردشگری فعالیت می کنند می توانند برای  

( نیز می توانید  روز غارها و روز جهانی اقیانوس، مطالب خوبی تهیه و منتشر کنند. والدت امام رضا )ع
 .موضوع خوبی برای پیج های مذهبی باشد 

 هفته چهارم و پنجم

 مناسبت ها  تاریخ میالدی  تاریخ شمسی 

 روز سوپرمن  – روز گل سرخ  -  روز عشق ورزیدن جون  12   خرداد  22

 روز چرخ خیاطی  جون  13   خرداد  23

 روز جهانی اهدای خون  – روز جهانی حمام  – روز کاپ کیک  جون  14   خرداد  24

 روز جهانی عکاسی از طبیعت  – روز قدرت لبخند  جون  15   خرداد  25

 روز بیایان زدایی  –روز جهاد کشاورزی  جون  17   خرداد  27

 روز جهانی سوشی  –نیک روز جهانی پیک   جون  18   خرداد  28

 روز جهانی تولید   - روز جهانی پناهندگان جون  20   خرداد  30

 روز زرافه  -روز جهانی یوگا   –روز جهانی موسیقی   جون  21   خرداد  31

 :وضیحاتت 

اگر در زمینه عکاسی فعالیت می کنید، می توانید برای »روز جهانی عکاسی در طبیعت« محتوای آموزشی  
تولید کنید یا برنامه تور عکاسی در طبیعت راه بیندازید. روز جهانی تولید نیز می تواند برای پیج ها یا  

بردی و مناسب باشد. این  کانال هایی که در زمینه بیزینس و کسب و کار فعالیت می کند، موضوعی کار 
هفته موضوعات متنوعی وجود دارد و پیج هایی با حوزه فعالیت گوناگون می توانند موضوع مناسب خود  

 .را از میان آن ها، انتخاب کنند 

   1401تقویم محتوای تیر 
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تیر ماهی است که تابستان آغاز می شود. تولید محتوا برای مناسبت های این ماه باید به دقت انجام شود.  
از طرفی بخشی از امتحانات دانشجویان و دانش آموزان در این ماه قرار دارد که اگر جزو مخاطبین شما  

تانی برای آن ها آغاز خواهد شد و در نتیجه وقت  هستند باید به آن توجه کنید. از طرفی دیگر تعطیالت تابس
 .آزاد بیشتری دارند و به همین علت باید از فرصت استفاده کرده و محتوای جذابی برایشان آماده کنید 

در ادامه مناسبت های مختلف این ماه قرار داده خواهد شد. این بخش از مقاله در ماه های آتی آپدیت و  
 .د مطالب آن کامل تر خواهد ش

 :به شرح زیر است 1401مناسبت های تیر 

 هفته اول 

 مناسبت ها  تاریخ میالدی  تاریخ شمسی 

 جشن آغاز تابستان  –روز اصناف  جون  22    تیر 1

 روز شنا کردن  –روز جهانی بازیافت  جون  24   تیر 3

 روز آرایشگر  –روز جهانی مبارزه با مواد مخدر  جون  26   تیر 5

 روز آناناس  –روز جهانی عینک آفتابی   جون  27  تیر 6

 روز قوه قضاییه  جون  28   تیر 7

 هفته دوم 

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/


 وبالگ دایان افیلیت  

@dayanaffiliate_com  

www.dayanaffiliate.com 

 

تاریخ  

 شمسی 

تاریخ  

 میالدی 
 مناسبت ها 

 جون  29  تیر 8
روز طراحی   – روز دوربین  – روز مبارزه با سالح های شیمیایی و میکروبی 

 صنعتی 

 های اجتماعی روز جهانی شبکه  –شهادت امام محمد تقی )ع(   جون  30   تیر 9

 جوالی  1   تیر 10
  – سالروز ازدواج حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه )س(   -   روز ازدواج 

 روز صنعت و معدن 

 روز تعریف و تمجید از خود در آینه  - روز جهانی بدون کیسه پالستیکی  جوالی  3   تیر 12

 روز قلم  جوالی  5   تیر 14

 هفته سوم 

 مناسبت ها  تاریخ میالدی  تاریخ شمسی 

 روز مرغ سخاری  –روز بوسیدن  جوالی  6   تیر 15

 روز شهادت امام محمد باقر )ع(  – روز مالیات  جوالی  7   تیر 16

 روز ادبیات کودک و نوجوان  جوالی  9  تیر 18

 عید قربان  جوالی  10  تیر 19

 روز سادگی  -   هاروز جهانی چشم رنگی  جوالی  12  تیر 21

 هفته چهارم و پنجم

تاریخ  

 شمسی 

تاریخ  

 میالدی 
 مناسبت ها 

   تیر 22
13 

 جوالی 
 سرخ کردهروز سیب زمینی  

  تیر 24
15 

 جوالی 
 روز مشتری های خودت را بهتر بشناس 

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/


 وبالگ دایان افیلیت  

@dayanaffiliate_com  

www.dayanaffiliate.com 

 

  تیر 25
16 

 جوالی 
 روز جهانی مار  –روز بهزیستی و تامین اجتماعی 

  تیر 26
17 

 جوالی 
 روز جهانی ایموجی 

  تیر 27
18 

 جوالی 
 عید غدیر خم 

  تیر 29
20 

 جوالی 

  – روز جهانی شطرنج   –نبات چوب روز ملی آب    -والدت امام موسی کاظم )ع(

 روز ماه ) روزی که اولین انسان قدم بر ماه گذاشت( 

   1401تقویم محتوای مرداد  

 

امسال دهه محرم و روزهای عاشورا و تاسوعا در این ماه قرار گرفته است و باید برای تولید محتوا و  
موضعات متنوعی در این ماه وجود دارد  انتشار آن ها، به این موضوع توجه ویژه ای کنید. مناسبت ها و  

که می توانند خوراک خوبی برای تولید محتوا باشند. البته توجه کنید که همیشه در تولید محتوا برای مناسبت  
 .خود موضوعات متنوعی را در نظر بگیرید  تقویم محتوایی   ها باید اعتدال را رعایت کنید و سعی کنید در 

 :به شرح زیر است 1401مناسبت های مرداد  

 هفته اول و دوم 
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تاریخ  

 شمسی 

تاریخ  

 میالدی 
 مناسبت ها 

 روز کارآفرینی و آموزش فنی و حرفه ای  جوالی  28  مرداد  6

 روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی  جوالی  30   مرداد  8

 روز اهدای خون  جوالی  31   مرداد  9

 آگوست  1   مرداد  10
روز    –روز جهانی وب    – روز جهانی عروسک    –روز جهانی شیر مادر  

 احترام به والدین 

 روز لباس زیر  –روز بالگر  – روز حقوق بشر  آگوست  5   مرداد  14

 برو سر کار روز با دوچرخه  آگوست  6 مرداد  15

 هفته سوم، چهارم و پنجم 

تاریخ  

 شمسی 

تاریخ  

 میالدی 
 مناسبت ها 

 روز قلعه شنی  –روز سخنرانی حرفه ای   - تاسوعا  آگوست  7   مرداد  16

 روز جهانی گربه  – خوشبختی اتفاق می افتد  - روز خبرنگار  – عاشورا  آگوست  8   مرداد  17

 روز والگ – روز جهانی تنبلی  –شهادت امام سجاد )ع(  آگوست  10   مرداد  19

 آگوست  12  مرداد  21
رو فرزند    –روز فیل    – روز جهانی کوه    – روز حمایت از صنایع کوچک  

 وسط 

 روز جهانی چپ دست ها  آگوست  13 مرداد  22

 روز ترن هوایی  – روز آراستگی مردها  آگوست  16   مرداد  25

 روز سیب زمینی  –روز هوانوردی   – روز جهانی عکس و عکاسی  آگوست  19   مرداد  28

 روز جهانی مسجد  –روز شاعر   – روز جهانی رادیو  آگوست  21   مرداد  30

 روز صنعت دفاعی  آگوست  22   مرداد  31
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   1401تقویم محتوای شهریور 

 

به پایان تابستان و تعطیالت تابستانی نزدیک می شویم. به همین دلیل اگر پیج یا کانال شما مخاطبانی دارد  
که این موضوع بر آن ها تاثیر می گذارد )مانند معلمان، دانشجویان و دانش آموزان(، بهتر است تا در  

نیز در انتهای این ماه قرار دارد که  تولید محتوای خود آن را در نظر بگیرید. عالوه بر این اربعین حسینی  
 .بهتر است به آن در تنظیم تقویم محتوا توجه کنید 

به خاطر داشته باشید که در هر ماه موضوعات متنوعی وجود دارد که می توانند برای تولید محتوا مناسب  
ضوع که مرتبط  زیاده روی کنید. در هر ماه برای تعداد محدودی مو   باشند، اما نباید در انتخاب موضوع

 .و مناسب پیج یا کانال شماست، محتوا تولید کنید. یادتان باشد که کیفیت از کمیت مهم تر است 

 :به شرح زیر است 1401مناسبت های شهریور 

 هفته اول و دوم 

 تاریخ شمسی 
تاریخ  

 میالدی 
 مناسبت ها 

 شهادت حضرت سجاد )ع(  –روز پزشک   -  روز بزگداشت ابن سینا  آگوست  23  شهریور 1

 روز کارمند  آگوست  26   شهریور 4

 پهلوان تختی  زادروز جهان   -روز التاری  -روز کشتی   –روز داروسازی  آگوست  27    شهریور 5

 روز خاطرات عاشقانه  -والدت امام محمد باقر )ع(   آگوست  31   شهریور 9
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11 

   شهریور 
 روز صنعت چاپ  سپتامبر  2

12 

   شهریور 
 روز بهورز  سپتامبر  3

13 

    شهریور 
 سپتامبر  4

شهادت    –روز بزگداشت ابوریحان بیرونی    – روز مردم شناسی    –روز تعاون  

 امام حست مجتبی )ع( 

14 

   شهریور 
 یتزا روز پنیر پ سپتامبر  5

 هفته سوم، چهارم و پنجم 

 مناسبت ها  تاریخ میالدی  تاریخ شمسی 

 خوانی روز جهانی کتاب  سپتامبر  6   شهریور  15

 روز جهانی خرید کتاب  سپتامبر  8    شهریور  17

 روز مرتب کردن تختخواب  سپتامبر  11    شهریور  20

 ها روز مادربزرگ و پدربزرگ  - روز سینما  سپتامبر  12    شهریور  21

 روز برنامه نویس  سپتامبر  13    شهریور  22

 وگوی کارمند و رئیس روز گفت  - آمیزی روز رنگ  سپتامبر  14   شهریور  23

 روز نقطه  سپتامیر  15  شهریور  24

 اربعین حسینی  سپتامبر  17   شهریور  26

 روز عشق اول   -روز شعر و ادب فارسی  سپتامبر  18   شهریور  27

 آغاز هفته دفاع مقدس سپتامبر  22   شهریور  31

   1401تقویم محتوای مهر 
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مهر از دو جهت اهمیت دارد. از طرفی مهر شروع فصل پاییز است و می توان از این موضوع در تولید  
ند و بهتر است در کانال ها و پیج  محتوا استفاده کرد. از طرفی دیگر در این ماه مدارس شروع می شو

های خود به این موضوع توجه کنید. مهر، ماه ورود به نیمه دوم سال است و تقریبا سبک و حال محتواهای  
تولیدشده نیز ممکن است تغییر کند. همان طور که در ادامه مشاهده خواهید کرد، تنوع موضوعات در این  

 .یی جذاب فراهم است ماه زیاد است و شرایط برای تولید محتوا

 :به شرح زیر است 1401مناسبت های مهر 

 هفته اول و دوم 

تاریخ  

 شمسی 

تاریخ  

 میالدی 
 مناسبت ها 

 مهر  2
24 

 سپتامبر 
 روز وقف

   مهر 3
25 

 سپتامبر 

  -روز تناسب اندام    -رحلت حضرت رسول اکرم )ص( و شهادت امام حسن )ع(  

 روز صبحانه بهتر   - روز کامیک بوک -درمانی  روز روان 

   مهر 5
27 

 سپتامبر 
 روز جهانی جهانگردی  – شهادت امام رضا )ع( 

   مهر 7
29 

 سپتامبر 
 بزرگداشت شمس تبریزی   –روز آتشنشانی و ایمنی 
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  مهر 8
30 

 ر سپتامب

روز پادکست    -روز جهانی ناشنوایان    – روز جهانی دریانورد    –بزگداشت مولوی  

 روز ترجمه و مترجم  -

 روز گیاه خواری  - روز خنده   - روز قهوه  -روز جهانی سالمندان   اکتبر  1   مهر 9

12 

   مهر
 روز حیوانات   - روز ساختن یک محیط کاری بهتر  اکتبر  4

13 

   مهر
 روز نیروی انتظامی –شهادت امام حسن عسکری )ع(   اکتبر  5

14 

   مهر
 روز دامپزشکی  اکتبر  6

 هفته سوم، چهارم و پنجم 

تاریخ  

 شمسی 

تاریخ  

 میالدی 
 مناسبت ها 

 روز روستا و عشایر  اکتبر  17  مهر 15

 روز جهانی کودک اکتبر  8  مهر 16

 روز جهانی پست  اکتبر  9  مهر 17

 روز بهداشت روان  اکتبر  10  مهر 18

 روز بردن مادر و پدرها به ناهار  -روز بزگداشت حافظ   اکتبر  12   مهر 20

 اکتبر  14   مهر 22
روز جهانی استاندارد   – والدت امام صادق )ع(    -والدت حضرت رسول )ص(

 روز اخالق و مهرورزی  –

 روزی شست و شوی دست   -  روز جهانی نابینایان )عصای سفید( اکتبر  15   مهر 23

 اکتبر  16   مهر 24
پارالمپیک   ملی  غذا    – روز  جهانی  مربیان  –روز  و  اولیا  پیوند  روز   - روز 

 روز استیو جابز  -فرهنگ لغت 

 روز بدون ریش  -روز تربیت بدنی و ورزش  اکتبر  18   مهر 26

 روز سیب  -روز صادرات  اکتبر  21   مهر 29
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 1401تقویم محتوای آبان 

 

بت های آبان چندان زیاد نیست. این موضوع بهانه ای شد تا به شما یادآوری کنم که ستون بازاریابی  مناس
محتواهای    باید اصولی بنا شود و تولید محتوای مناسبتی تنها کمک کننده به جریان اصلی  استراتژی محتوا  و

 .شما خواهد بود 

همان طور که در تقویم ماه های قبل مشاهده کردید، تقریبا در هر موضوعی مناسبت خاصی وجود دارد 
که وسوسه کننده هستند و ممکن است شما را از تولید محتوای موضوع اصلی کسب و کارتان دور کند.  

  .د پس خود را محدود به موضوعات معرفی شده در این تقویم نکنی

 :به شرح زیر است 1401مناسبت های آبان 

 هفته اول و دوم 

 مناسبت ها  تاریخ میالدی  تاریخ شمسی 

 روز آمار و برنامه ریزی  اکتبر  23   آبان  1

 روز حسابدار -روز غذاهای چرب  اکتبر  25   آبان  3

 نوجوان    روز جهانی  اکتبر  30   آبان  8

 روز جهانی جادو  –هالووین   اکتبر  31   آبان  9

 روز آشپزی برای حیوان خانگی  -روز نویسنده  نوامبر  1   آبان  10
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 والدت امام حسن عسکری )ع(  نوامبر  3  آبان  12

 روز مدیر پروژه  -روز آبنبات  - روز دانش آموز  نوامبر  4   آبان  13

 روز فرهنگ عمومی  نوامبر  5  آبان  14

 هفته سوم، چهارم و پنجم 

 مناسبت ها  تاریخ میالدی  تاریخ شمسی 

 روز کاپوچینو  نوامبر  8  آبان  17

 روز کیفیت  نوامبر  9    آبان  18

 روز اوریگامی   - روز مجردها نوامبر  11  آبان  20

 روز دیابت  نوامبر  14  آبان  23

 روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار نوامبر  15  آبان  24

 روز کالرینت   - روز کارآفرین  نوامبر  16  آبان  25

 1401تقویم محتوای آذر 
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آذر ماه با این که ممکن است مناسبت های زیادی نداشته باشد؛ ولی به دلیل دور روز بسیار مهم )برای  
سال به حساب می آید. یکی از این  تولید محتوا و اجرای کمپین های فروش( معموال جزو ماه ها شلوغ  

است که بهتر است تا هر کسب و کاری برای آن برنامه ریزی دقیقی کند. دومین روز    بلک فرایدی  روز ها 
   .نیز شب یلداست که خوراک خوبی برای تولید محتوا به حساب می آید 

 :به شرح زیر است1401مناسبت های آذر 

 هفته اول و دوم 

 مناسبت ها  دی تاریخ میال تاریخ شمسی 

 بلک فرایدی  – روز جلوگیری از خشونت علیه زنان  نوامبر  25    آذر 4

 روز گوش دادن  - روز خرید نکردن  -روز کیک   نوامبر  26   آذر 5

 روز سیاره مریخ  -روز نیروی دریایی  نوامبر  28   آذر 7

 روز پرستار  –والدت حضرت زینب )س(  نوامبر  30  آذر 9

 روز جهانی مبارزه با ایدز  دسامبر  1  آذر 10

 روز جهانی معلولین  دسامبر  3  آذر 12

 روز حیات وحش - روز بیمه  دسامبر  4  آذر 13

 هفته سوم، چهارم و پنجم 

 مناسبت ها  تاریخ میالدی  تاریخ شمسی 

 روز جهانی هواپیمایی  –روز دانشجو  دسامبر  7   آذر 16

 روز سفر در زمان  دسامبر  8   آذر 17

 روز پژوهش  دسامبر  16   آذر 25

 روز حمل و نقل و رانندگان  دسامبر  17  آذر 26

 روز جهانی عاری از خشونت  دسامبر  18  آذر 27

 روز داستان کوتاه - شب یلدا دسامبر  21   آذر 30
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   1401تقویم محتوای دی 

 

در این ماه کریسمس و سال نو میالدی را داریم که می توانند موضوعات خوبی برای تولید محتوا یا بهانه  
وضوعات دی ماه تنوع کمتری دارند و محدود تر هستند. سعی  ای برای برگزاری کمپین فروش باشند. م 

کنید موضوعی را انتخاب کنید که با بیزینس، پیج یا کانال شما هماهنگ باشد. یکی از مناسبت های مهم  
 .است که باید در تقویم محتوایی خود، توجه ویژه ای به آن کنید  روز مادر  در این ماه 

 :ستبه شرح زیر ا  1401مناسبت های دی  

 هفته اول و دوم 

 مناسبت ها  تاریخ میالدی  تاریخ شمسی 

 روز ثبت احوال  دسامبر  24   دی 3

 کریسمس  -والدت حضرت عیسی )ع(  دسامبر  25   دی 4

 شهادت حضرت فاطمه الزهرا )س(  دسامبر  26   دی 5

 روز صنعت پتروشیمی  دسامبر  29  دی 8

 روز بصیرت  دسامبر  30  دی 9

 گیری روز تصمیم  دسامبر  31  دی  10
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 قانون حق مالکیت معنوی  -)سال نو میالدی(   2023آغاز سال  ژانویه  1   دی  11

 روز داستان علمی   - روز انگیزه و الهام  ژانویه  2  دی  12

 روز سالمتی ذهن و بدن  ژانویه  3   دی  13

 روز هیپنوتیزم   - روز اسپاگتی  - روز خط بریل  ژانویه  4   دی  14

 هفته سوم، چهارم و پنجم 

تاریخ  

 شمسی 

تاریخ  

 میالدی 
 مناسبت ها 

 ژانویه  10   دی  20
روز گیاهان    - روز صرفه جویی در مصرف انرژی    -روز تمیزکردن میز کار  

 آپارتمانی 

 روز شیر  ژانویه  11   دی  21

 روز جهانی داروساز  ژانویه  12    دی  22

 روز تبدیل رویاها به واقعیت  - روز زن – والدت حضرت فاطمه الزهرا )س(  ژانویه  13   دی  23

 1401تقویم محتوای بهمن 

 

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/


 وبالگ دایان افیلیت  

@dayanaffiliate_com  

www.dayanaffiliate.com 

 

بهمن از آن ماه هایی است که مناسبت های متنوع و رنگانگی دارد و موضوعات زیادی برای تولید محتوا  
موضوع است و در آن هم موضوعات  در اختیار خواهید داشت. یکی از ویژگی مناسبت های بهمن، تنوع 

سرگرم کننده وجود دارد و هم موضاعات اجتماعی، تاریخی و سیاسی. اگر برنامه ریزی درستی انجام  
در این    روز پدر  و  ولنتاین  دهید، می توانید محتواهایی با اینگیج و تعامل باال تولید کنید. دو مناسبت مهم 

 .رنامه ریزی کنید ماه قرار دارند که بهتر است برای آن ها ب

 :به شرح زیر است 1401مناسبت های بهمن 

 هفته اول و دوم 

 مناسبت ها  تاریخ میالدی  تاریخ شمسی 

 زادروز فردوسی  -روز سنجاب  - روز بغل کردن  ژانویه  21  بهمن 1

 والدت امام محمد باقر )ع(  ژانویه  23   بهمن 3

 روز متضادها  -شهادت امام هادی )ع(   ژانویه  25   بهمن 5

 روز جهانی گمرک  ژانویه  26   بهمن 6

 روز بیمه اتومبیل  -والدت امام جواد )ع(    –آغاز دهه فجر  فوریه  1  بهمن  12

 روز پزشکان زن   - روز فناوری فضایی  فوریه  3   بهمن  14

 هفته سوم، چهارم و پنجم 

 مناسبت ها  تاریخ میالدی  تاریخ شمسی 

 روز سرطان   - جشن میانه زمستان -  روز پدر  – والدت امام علی )ع( فوریه  4   بهمن  15

 روز هواشناس   - روز پوشیدن لباس قرمز  فوریه  5   بهمن  16

 روز گفت و گو  - روز بردن بچه ها به کتابخانه  فوریه  6   بهمن  17

 روز تمیزکردن کامپیوتر   - روز بخند و پول دار شو  - روز نیروی هوایی  فوریه  8  بهمن  19

 تر روز اینترنت ایمن  -روز شکالت    - روز پیتزا فوریه  9   بهمن  20

 یابی روز دوست  - روز پیروزی انقالب اسالمی  فوریه  11   بهمن  22

 روز رادیو  -روز آگاهی از حقوق کارمندان  فوریه  13   بهمن  24
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 روز ولنتاین  - روز دوستداران کتابخانه فوریه  14   بهمن  25

 روز نوآوری  - شهادت امام موسی کاظم )ع(  فوریه  16   بهمن  27

 جشن سپندارمذگان  - مبعث رسول اکرم  فوریه  18   بهمن  29

 1401تقویم محتوای اسفند 

 

ماه آخر سال تقریبا پیشوازی است برای سال نو و نوروز. البته این موضوع نباید باعث شود تا به اسفند  
وا از اهمیت باالیی برخوردار است و مناسبت  کم توجهی کنید. شاید بتوان گفت که این ماه برای تولید محت 

 .های خوبی در آن قرار دارد که می توانید به خوبی برایشان تولید محتوا کرد 

 :به شرح زیر است 1401مناسبت های اسفند 

 هفته اول و دوم 

 مناسبت ها  تاریخ میالدی  تاریخ شمسی 

 روز زبان مادری  فوریه  21   اسفند  2

 روز فروتنی  -روز تفکر   فوریه  22  اسفند  3

 والدت امام حسین )ع(  – روز مهندس  فوریه  24   اسفند  5
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 روز جانباز  فوریه  25   اسفند  6

 والدت امام سجاد )ع(  فوریه  26   اسفند  7

 روز توت فرنگی -روز پروتئین   -روز آموزش دیجیتال   فوریه  27  اسفند  8

 روز حمایت از حقوق مصرف کننده فوریه  28  اسفند  9

 روز تعریف کردن  مارچ  1   اسفند  10

 روز دستور زبان  - روز جوان  - والدت حضرت علی اکبر )ع(  مارچ  4   اسفند  13

 روز احسان و نیکوکاری  مارچ  5   اسفند  14

 هفته سوم، چهارم و پنجم 

 مناسبت ها  تاریخ میالدی  تاریخ شمسی 

 روز دندانپزشک  -روز درختکاری  مارچ  6   اسفند  15

 روز جهانی زن   – والدت امام زمان )عج(  مارچ  8   اسفند  17

 روز گل کاشتن  مارچ  12  اسفند  21

 روز ماکارون  - روز قصه گویی  -روز شادی   -روز ملی شدن صنعت نفت  مارچ  20   اسفند  29

 چند نمونه از تولید محتوای مناسبتی 

را در اختیار دارید و قصد دارید تا شروع به انتشار محتوا در رابطه با موضوعات    1401تقویم تولید محتوا  
شکل موضوعاتی که در تقویم آمده    مختلف کنید. همان طور که در ابتدای بحث نیز مطرح شد، تنوع و 
 .است، دست شما را برای خالقیت در نحوه تولید محتوا باز می گذارد 

و     در ادامه چند نمونه از تولید محتوا مناسبتی ایرانی و خارجی قرار داده خواهد شد تا از آن ها الهام بگیرید 
 .محتوایی منحصر به فرد ایجاد و منتشر کنید 

 روز جهانی دوچرخه 

روز جهانی دوچرخه جزو موضوعاتی است که هر کسب و کاری می تواند به آن بپردازد و می توان از  
ای گوناگون به آن نگاه کرد. در نمونه زیر، استدلر نگاهی جذاب و خالقانه این به این روز داشته  زاویه ه

 .است 
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 روز طبیعت 

خودمان، روزی است که همه ایرانی ها سعی می کنند تا اوقات خود را  روز طبیعت یا همان سیزده به در 
این روز، می توان محتواهای خوب و   دیرینه  اهمیت موضوع و سنت  دلیل  به  کنند.  در طبیعت سپری 
مناسبی برایش تولید کرد. نمونه زیر در قالب پادکست و طنز، سیزده به در و روز طبیعت را بررسی کرده  

د که از همه انواع محتوا می توانید برای تعامل با کاربر استفاده کنید و خود را به یک  است. یادتان باش
 .سبک محتوا محدود نکنید 
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 روز جهانی اتیسم 

ها برای تولید محتوای مناسبتی بسیار مناسب هستند. در نمونه زیر که برای بزرگداشت    شعارها و نقل قول 
این روز آورده شده و در کپشن توضیحات جالبی    2021روز جهانی اتیسم منتشر شده است، شعار سال  

 .در مورد آن داده شده است 
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 روز جنگ ستارگان

برای موضوعاتی مانند روز جنگ ستارگان می توان محتواهایی خالقانه و جذابی تولید کرد. از نمونه های  
 .در این رابطه اشاره کرد Hotmerch   جالب و جذاب در این زمینه می توان به پست 
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 ه گیری نتیج

داشتن تقویم محتوایی برای هر کسب و کاری بسیار مهم است. کلید موفقیت در زمینه بازاریابی محتوا  
فعالیت منظم، مستمر و با برنامه ریزی است. یک تقویم محتوایی خوب به شما در اجرای دقیق تر استراتژی  

  .محتوایی کسب و کارتان کمک می کند 

به همراه مناسبت ها و موضوعاتی که    1401ن موضوع، تقویم تولید محتوا  در این مقاله به دلیل اهمیت ای
برای تولید کانتنت های تاثیرگذار مناسب اند، در اختیارتان قرار گرفت. موضوعات به گونه ای انتخاب  

رای  تولید محتوا ب  شده اند تا کارتان برای »تولید محتوا مناسبتی« آسان تر باشد. البته توجه داشته باشید که 
به تنهایی کافی نیست و باید اهداف و موضوعات اصلی کسب و کار خود را نیز در تقویم لحاظ    مناسبت ها

کنید. در انتها اگر موضوع جذاب دیگری می شناسید که به درد تولید محتوا می خورد، خوش حال می  
  .شویم تا آن را با ما به اشتراک بگذارید 

  روش های تولید محتوا: مقاله مرتبط 
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