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 قدردانی

به خاطر آن است  نمیرا ببها توانم دور دستمی اگر»

 « .امستادهیاها غول یکه بر شانه

 وتنین اسحاق -

 

 بوده خودمذهن ی این کتاب ساختههای توانستم بگویم تمام ایدهمی کاشای 

ین اواقعیت  به هر حالو بازاریابی هستم.  کاروکسبی و من به نوعی یک نابغه

داع به ندرت چیزی را اب ام.هکرد آوریجمعهای عالی را، است که من فقط ایده

 !نیز به ندرت ارزش نوشتن دارند البته آنهاو ام هکرد

از خودم  وقتهیچ» گوید:می م، غالباکاروکسبمال اِمری، یکی از اولین مربیان 

 کاروکسببا وجود این، موفقیت چشمگیر او در « ای نداشتم، خیلی خطرناکه!ایده

راع دار بود. راز موفقیت او و متعاقبا من، این بود که به جای اختو بازاریابی ادامه

 یسازمدل بودن آنها اطمینان داریم، که از درسترا فقط چیزهایی  ،مجدد چرخ

 کنیم.

اختراع مجدد چرخ به نبوغ باال نیاز دارد و احتمال شکست در آن نیز بسیار 

دهم می است. من نابغه نیستم و از شکست نیز متنفرم، پس فقط ترجیح زیاد
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کنم؛ حداقل تا زمانی  یبرداریکپ، اندچیزهایی را که باعث موفقیت دیگران شده

 اصول آن برآیم. این کار احتماالت را باب میل من تغییری که به خوبی از عهده

 دهد.می دهد و احتمال موفقیتم را بسیار افزایشمی

برنامه بازاریابی »که حاصل آن کتاب ام همن سیستمی را طراحی کرد اگرچه

 1 واکنش مستقیمشده است، بسیاری از مفاهیم مفید بازاریابیِ «اییک صفحه

 و بازاریابی است. کاروکسبی سایر رهبران بزرگ ساخته و ایده

نویسند، می خوب هنرمندانِ» گویند:می شاید تعریف از خود باشد؛ اما

است  این سخن که به پابلو پیکاسو نسبت داده شده«. دزدند!می بزرگ هنرمندانِ

های این ایده آوریجمعای بوده که من حین سط استیو جابز تکرار شده، فلسفهو تو

« الیهنرمند ع»چه مرا یک  ام.هو نوشتن این کتاب در ذهن داشتها عالی طی سال

 کاروکسب های رشدی ایدهخواهم از این گنجینهمی بدانید و چه یک دزد، از شما

 که در ادامه آمده است استفاده کنید.

طی که مسلما جایی برای خالقیت و نوآوری وجود دارد، اما به شر ،نظر من به

شود. می ابتدا اصول را به خوبی بدانید. این کتاب بسیاری از آن اصول را شامل

ی زندگ« هایغول»ی آنها از شخصی من هستند؛ اما عمدههای برخی حاصل تجربه

 ی. بدون هیچ ترتیب خاصامی آنها ایستادهباشند که روی شانهکاری من می

 خواهم از افراد زیر تشکر کنم:می

 مال امری

 دین جکسون

                                                           

1 direct response marketing 
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 جو پالیش

 پیت گادفری

 دن کندی

 جیمز چرامکو

 جیم ران

 فرانک کرن

 گادین ثسِ

ی تالیفات و اند و برخی دیگر نیز به واسطهبرخی مربیان شخصی من بوده

این کتاب و تا جایی که بدانم، کنم در می شوند. سعیمی قلمداد امکارهایشان مربی

ذکر کنم. اگرچه مطمئنم  کنم اسمشان را نیزاز این افراد بیان میای ههر جا اید

ام. های افراد باال تشکر نکردهام و یا به اندازه کافی از ایدهبرخی افراد را از قلم انداخته

 دتوانیسختی می، به دکنیآوری میی زمانی چند ساله جمعها را در دورهوقتی ایده

اند. به همین خاطر من پیشاپیش از کجا سرچشمه گرفتهید که یاد آوره ب

 کنم.عذرخواهی می

حل اجرایی است تا مفهوم جدید ، بیشتر یک راه«ایبرنامه بازاریابی یک صفحه»

کوچک این  کاروکسبراه برای یک ترین یا نوآوری در بازاریابی. به مراتب راحت

بازاریابی ی به طراحی و اجرای یک برنامه ،مورد بازاریابی اطالعی دراست که از بی 

خودش برسد. برنامه واقعا به یک صفحه  کاروکسبواکنش مستقیم پیچیده در 

 کاهش پیدا کرده است.
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خود  کاروکسبآنها را در  ،اینکه ترمهماین کتاب لذت ببرید و های لطفا از ایده

 باشید دانستن و عمل نکردن مثل ندانستن است.یاد داشته ه . باجرایی کنید

 دانلود کنید. 1pmp.comنکته مهم: برخی ضمایم این کتاب را از 

ویدئوها و مقاالتی است ها، و همچنین لینکها این ضمایم شامل الگوها و نمونه

 که در کتاب به آنها اشاره شده است.

 



 مقدمه

 چیست؟ مورد در کتاب این

 جمله آن کنم، خالصه جمله را در یک کتاب این یچکیده باشم مجبور اگر

حد  تا را جمله این عمدا. «پولبه  برای رسیدن مسیر ینترسریع»: بود خواهد این

 .ندهم هدر را شما وقت که آوردم کتاب ابتدای در امکان

 این مردم از زیادی تعداد شد خواهد باعث ،آغازین یجمله این دانممی قطعا

 یدیگر کتاب ،آن افراد دهممی ترجیح بیشتر ،بگویم صادقانه بگذارند. کنار را کتاب

 هاییکلیشه از پر هاییکنند، نه این کتاب را. کتاب مطالعه کاروکسب زمینه در

 استخدام را مناسب فرد»و « کن کار سختی به»، «کن دنبال را اتعالقه» چون

 ... و« کن

 آمازون سایت در توانیدمی هستید، دنبالشان به که هستند چیزهاییها این اگر

 جمالت این از پر که کنید پیدا کاروکسب یزمینه در کتاب زیادی تعداد

 ایحرفه محققین و مولفین آنها توسط تمام ،این بر عالوه و است غیرکاربردی

 .اندنکرده اندازیراه موفق وکارکسب یک وقت هیچ که اندشده نوشته

 شما وکارکسب سریع رشد مورد در مهابائی بی و چشمگیر طور به کتاب این

 .دنآیمی به دست موفقیت نوع آن با همراه که خوبی چیزهای تمام واست 
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 است کننده منزجر واقعا اکسیژن نبود  

 به اما نیست؛ چیز همه پول»گوید: می مشهوری یجمله در زیگالر زیگ

 «.دارد اهمیت اکسیژن یاندازه

 را کاروکسب یک( پول) اکسیژن نبود از ترسریع ،چیز هیچ چیز، هیچ بله،

 .کندنمی نابود

 وجود خوب دلیل چند ام؟کرده تمرکز پول روی شرمانهبی قدرنیا من چرا

 .دارد

 از کرد. حل پول با را آن نتوان که نیست کاری مشکل هیچ تقریبا اینکه اول

 مورد این در پول پس ،است مشکالت از شناسم پرمی که یکاروکسب هر که آنجا

 مزاحم مشکالت از بسیاری کندمی کمک شما به پول .مفید واقع خواهد شد

 .کنید حل راخود  کاروکسب

 خودتان از بتوانیدکه ابتدا  داشت خواهید را دیگران به کمک فرصت وقتی دوم،

 .کنید مراقبت

 گوییدمی دروغ یا اید،نکرده شروع را تانوکارکسب درآوردن پول هدف با اگر

  .کاروکسب نه دارید، سرگرمی یک یا

. دانممی را...  و دنیا تغییر و ارزش تحویل مورد در هاحرف آن یهمه من بله

 توانیدمی نفر چند به خواهید داد؟ انجام چطور را کارها ینا ،باشید ورشکسته اگر اما

 کنید؟ کمک

 گویندمی شما به را امنیتی مسائل تمام آنها شوید،می هواپیما یک سوار وقتی

 :گفت خواهد شما به این مشابه چیزی حتما پرواز یخدمه و
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 هایماسک شویم، هواپیما کابین در فشار دچار افت است ممکن»

اکسیژن از باالی صندلی شما به پایین خواهد افتاد، ماسک را روی 

دهان و بینی خود قرار دهید و بند آن را بکشید تا محکم شود. اگر 

حتما قبل از همراه شما کودک یا کسی است که نیاز به کمک دارد، 

 «.کمک به دیگران ابتدا ماسک خودتان را بزنید

ک خود را بزنید؟ چون اگر در اثر کمبود چرا باید قبل از کمک به دیگران ماس

 اکسیژن روی صندلی بیفتید:

 توانید به کسی کمک کنید و حتی بدتر؛نمی -1

مجبور خواهیم شد از منابع محدود برای کمک به شما استفاده کنیم وگرنه  -2

 جانتان را از دست خواهید داد.

 علم به عمل

 نویسد: می «کتاب بقاء»بک در کتابش با عنوانآنتونی گرین

های العملبرای جان سالم به در بردن از یک موقعیت سخت، نیاز به عکس»

 سریع رانندگان مسابقات جایزه بزرگ، قدرت بدنی هرکول و هوش انیشتین ندارید؛

 «سادگی. همین به دهید، انجام کاری چه بدانید باید فقط

وجود  اندازیراهپنج سال پس از  ،کارهاوشکست کسب مورد درمتفاوتی  آمار

این عدد  امندیده وقتهیچ حال این با. کنندمی بیان را 90% باالی عدد برخی. دارد

 احتمال به باشیم بینخوش خیلی بخواهیم اگر یعنی این. باشد درصد %50 کمتر از

 .داد خواهد ادامه شفعالیت به همچنان شما وکارکسب سال پنج از بعد ،50%
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 مد را وکارهاییکسب فقط آمار این شود،نمی ختم جا همین به موضوع چه اگر

 .کنندمی متوقف کامال را خود تجاری فعالیت که ددهمی قرار نظر

 آرامی به و دهندمی ادامه خود کار به کم سود با که را هاییوکارکسب این آمار

 شود.شامل نمی برند،می بین از یا و کنندمی مشکل دچار را خود صاحبان زندگی

 وکارهایکسب برخی چرا این سوال برای شما پیش نیامده است که حال به تا

 مانند؟می باقی متوسط سطح یک در کوچک

 در حتی ،کندمی کار روز در ساعت16 که کش لوله تِپی ،سمت یک در

باشد و در سمت  داشته نمیری و بخور درآمد بتوانند تاها، هفته آخر و تعطیالت

 .کنندلوله کش که برای او کار می 20لوله کشی دارد با دیگر جو که یک شرکت 

 آورد.است که به دست می بسیاریرسد کار اصلی او شمردن پول به نظر می

باشند که  وری نداشتهآآنقدر سود وقتهیچ ،وکارهای کوچککه کسباین

از یک زندگی معمولی داشته باشند، امری عادی  صاحبان آنها بتوانند زندگی بهتر

سخت تالش کند، تالش برای رفتن به یک  کاروکسبچقدر صاحب آن  هر است.

ین دو یکی از ا ،. در این نقطهخواهد شدمرحله باالتر با شکست و ناامیدی مواجه 

 شوند یا سرنوشت خود رامی یا از خواب غفلت بیدار است اتفاق بیفتد؛مورد ممکن 

که مد آوکار یعنی یک شغل کم دررسند که کسبمی به این باور پذیرند،می

 .اندآوردهبه وجود  خودشان آن را

اگر یک شغل در  کاروکسبحقیقت این است که بسیاری از صاحبان  ،واقع در

به احتمال  صنعت خود پیدا کنند و برای دیگری کار کنند، برایشان بهتر خواهد بود.

از مزایا و  استرس کمتری خواهند داشت و و تری کار خواهند کردزیاد ساعات کم

از  لذت خواهند برد. ،اندتعطیالتی بیشتر از آنچه در زندانی که برای خود ساخته
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های معقولی وکار هستند که تعداد ساعتاز صاحبان کسب اندکیتعداد  سوی دیگر

 برند.لذت میمد باالیی دارند و از رشد مداوم خود آکنند، درکار می

ی که وضعیت خوبی ندارند، صنعتی که در کارهایوکسببسیاری از صاحبان 

بی برخی صنایع رونق خو ،البته درست است کنند.آن مشغول هستند را سرزنش می

نایعی اگر در چنین ص ی فیلم.های اجارهها یا فروشگاهندارند، مثال کتاب فروشی

به جای عذاب دادن خود تا سر حد  مشغول هستید شاید وقت آن رسیده است

عت البته اگر مدت زیادی در آن صن .وریدجدیدی روی آ وکارکسبرشکستگی، به و

 خیلی سخت خواهد بود. ،این کار ،ایدبوده

کنند، در حال وقتی افراد صنعت خود را سرزنش می ،با این حال بیشتر اوقات

 شنومهایی که میشکایتترین کردن بازی سرزنش هستند. برخی از رایجبازی

 هستند:ها این

 .خیلی رقابتی است 

 .حاشیه سود، خیلی پایین است 

 ربایند.تخفیف دهندگان اینترنتی مشتریان را می 

 .تبلیغات دیگر کارآمد نیست 

دن ند و سرزنش کرکه رونق خوبی ندارهم ها، در همان صنایعی ی اینبا همه

 جاستسوال این دارند که رونق خوبی دارند.کارهایی وجود وکسب ،آنها به جا است

 دهند؟آنها چه کار متفاوتی انجام میکه 

ی افسانه»افتند که در کتاب میای هوکار در تلبسیاری از صاحبان کسب

است. یک تکنسین مثل یک  توصیف شده 1رربِگِ ی مایکلنوشته «فرینیآکار

                                                           

1 “The E-Myth” by Michael Gerber 
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با این فکر  ،دهد، به ناگاهمی که کارش را خیلی خوب انجام کش، آرایشگر و...لوله

فرینی و شروع یک آتصمیم به کار« چرا باید برای این رئیس احمق کار کنم؟»که 

 د.گیرمی وکارکسب

 کاروکسبین اشتباهاتی است که بیشتر صاحبان تربزرگاین یکی از 

تبدیل  آنها از کار نکردن برای یک رئیس احمق به سمت شوند!مرتکب می

اینکه شما در مسائل فنی  ؛نکته اینجاست روند!یک رئیس احمق می به شدن

 و تجارت نیز ماهر هستید. کاروکسبدلیل بر این نیست که در  ،مهارت دارید

 کاروکسبکش خوب لزوما بهترین فرد برای اداره کردن یک بنابراین یک لوله

ن توجه آید به بسیار مهم و حیاتی است که با ینکتهکشی نیست. این یک لوله

 کارویک کسبها است. صاحب کاروکسبشود و دلیل اصلی شکست بسیاری از 

 ،یکاروهای کسبباشد، اما نداشتن مهارت ممکن است مهارت فنی باالیی داشته

 شود.ش میکاروکسبمنجر به شکست 

شما  ؛نیست کارویک کسبناامید کردن افراد از شروع  ،هدف از بیان این موارد

 .ی نیز همانند امور فنی مهارت پیدا کنیدکاروکسباید تصمیم بگیرید در امور ب

ی عالی برای رسیدن به آزادی مالی و رسیدن تواند یک وسیلهمی کاروکسبیک 

حیاتی درک  ینکته. به این منظور باید این باشدرزوهای شخصی آها و به خواسته

اندازی کند باید بداند به چه ق را راهموف کاروکسبخواهد یک شود و فردی که می

 چیزهایی نیاز دارد.

ی کاروکسبدانید در امور مهارت دارید و دقیقا نمی ر امور فنی کارتاناگر د

، نگران نباشید، تمام هدف این کتاب این است که شما را از گمراهی باید کردچه 

موفق دقیقا باید چه  کاروکسبنگاه خواهید دانست برای داشتن یک آنجات دهد، 

 کاری انجام داد.
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 ها برنامه دارندایحرفه

خالصه  بود. The A-Teamام هی تلویزیونی مورد عالقوقتی بچه بودم برنامه

 های آن به این صورت بود:از قسمت 99%

 کردند.را اذیت و تهدید می گناهیبآدم بدها یک فرد یا گروه  -1

 کرد.واست کمک میدرخ A-Teamاز  ،گناهفرد یا گروه بی -2

3- A-Team دادند.ای از سربازان قدیمی( آدم بدها را فراری می)دسته 

شد ( تمام میA-Teamهای این سریال همیشه با هانیبال )مغز متفکر قسمت

م که یه برنامه به نتیجه اعاشق وقتایی»گفت: پیروزمندانه می ،که سیگار بر لب

 «میرسه!

 

خواهید دید یک برنامه  .کنید دقت اندمواجهباال خطرات با هایی که ایبه حرفه

 زنند.برنامه دل به دریا نمیای بیکنند. افراد حرفهکامال سنجیده را دنبال می

 کنندی درمانی را دنبال میدکترها یک برنامه. 

 کنند.ی پرواز عمل میخلبانان طبق یک برنامه 

  کنند.میسربازها یک برنامه عملیات نظامی را اجرا 
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کنید و او  دهند استفادهباال ارائه میای هاگر بخواهید از خدماتی که افراد حرف

ه احساسی ، چ«باد کنیم هرچه بادانیازی به برنامه نیست، اقدام می»به شما بگوید: 

انجام  کاروکسبپیدا خواهید کرد؟ این دقیقا همان کاری است که بیشتر صاحبان 

 .دهندمی

شخص مشود، در نهایت همیشه وقتی یک نفر مرتکب یک اشتباه بزرگ می

د. یباش کارتان اینگونهواست. اجازه ندهید شما و کسب ای نداشتهشود که برنامهمی

بل تواند موفقیت شما را تضمین کند؛ اما داشتن برنامه به طور قانمی کسچیه

 دهد.را افزایش می ل موفقیتتانتوجهی احتما

مثل وقتی که حاضر نیستید سوار هواپیمایی شوید که خلبان آن  درست

ی متکی کاروکسببه  تان،نخواهید بود شما و خانواده د، حاضری پرواز نداربرنامه

 معموال اید.ن به زحمت نینداختهآد که خودتان را برای تهیه یک برنامه برای باشی

چیزهای  ها، مشاغل و خیلیزندگیمعموال از بین رفتن  خطرات زیادی دارد. این کار

غرور خود را وقت آن است که  های شکست خورده هستند.کاروکسبدیگر، تلفات 

 ای شوید و یک برنامه داشته باشید.حرفهکنار بگذارید، 

 ی اشتباهبرنامه

 طرحای باهوش بودم که بدانم یک کارم به اندازهودر شروع اولین کسب

)که خودش  کاروکسببا کمک یک مشاور  .مهم است برایم الزم و چقدر 1کاروکسب

 از دست دادم؛در نهایت هزاران دالر  ،موفق نداشته بود( کاروکسبیک  وقتهیچ

                                                           

1 Business plan 
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خودشان  وقتهیچ کاروکسبداشتم که بیشتر صاحبان  هایینوشتهاما یک سری 

 کاروکسب طرحیک اندازند: به زحمت نمی هارا برای داشتن آن

نمودار، جدول، طرح و خیلی  متن، هزاران صفحهشامل من  کاروکسب طرح

ای پاره در اصلاما  رسید؛می به نظر ظاهر خیلی عالی در. بود چیزهای دیگر

 !ت بودالخزعب

ن آشد آن را درون کشوی باالی میزم انداختم و تا زمانی که از  وقتی نوشته

 ندیدم.دفتر نقل مکان نکردیم، دیگر آن را 

ن آخاطر پولی که برای ه ب در حالی که، نگاهش کردم و خاکش را پاک کردم

 مشاور احمق هدر داده بودم عصبانی بودم آن را درون سطل زباله پرت کردم.

 در حالی کهفکر کردم و فهمیدم  شدر مورد با این حال بعدها با دقت بیشتری

ر برای تعیین برخی عناصر فرایندی که با آن مشاو ،ها خزعبل بودندآن نوشته

به نام  مهمخصوصا یک بخش  ؛، ارزشمند بودمکارم طی کردوکسبکلیدی در 

 .«برنامه بازاریابی»

ی بازاریابی انجام داده بودیم، مهی برنادر واقع بسیاری از کارهایی که برای تهیه

ت ینده را به کمک آن به دسآشکل داده بود و بیشتر موفقیت کارمان را وکسب

 آورده بودیم.

اجازه دهید مردی را به  قبل از آن اما ؛باز هم در این مورد صحبت خواهم کرد

 شما معرفی کنم که طرز فکرش قرار است کلید موفقیت شما شود.

 



 ایبرنامه بازاریابی یک صفحه   |||   22

 80/20و قانون  پارتودوست من ویلفردو 

به خاطر اینکه بیشتر از  ؛را پیدا نکردم پارتوافتخار مالقات با ویلفردو  وقتهیچ

نم اگر زنده بود یکی از بهترین ئاما مطم !نیم قرن قبل از تولد من از دنیا رفته بود

 شد.دوستانم می

های ایتالیا در تملک از زمین %80 فهمیدیک اقتصاددان ایتالیایی بود که  پارتو

 80/20که عموما با عنوان قانون  پارتو، اصلبنابراین  ؛از جمعیت ایتالیا است 20%

از  غیر یبرای موارد 80/20متولد شد. بعدها مشخص شد قانون  ،شودشناخته می

 .تملک زمین در ایتالیا نیز درست است. تقریبا برای هر چیزی که فکرش را بکنید

 مثال:

 ید.آمشتریان به دست می %20از  ،هامد شرکتآدرصد در 80%

 آورند.می ها به وجوداز راننده %20 ،اها رترافیک جاده 80%

 از کاربران است. %20رای ب افزار،نرم امکانات یک 80%

 مشتریانشان است.درصد  %20 توسطشود ها میشرکت هایی که ازشکایت 80%

 از مردم است. %20در اختیار  ،ثروت 80%

 آن است.موفقیت، جلوه دادن  %80گوید حتی وودی آلن می

از  %20نتایج از  %80کند که قاعده پارتو پیش بینی میبه عبارت دیگر 

 آیند.علل می

زده د اما این قاعده واقعا مرا هیجانشاید این صحبت من از سر تنبلی باش

 کند.می
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گویم اما من می ؛، احتیاجات ضروری استوریشود مادر نوآغالبا گفته می

 حرفه مربی من است.تنبلی است و دوست من ویلفردو در این 

عوض روی کاناپه  کنید را نکنید و درکارهایی که می %80توانید پس اساسا می

بخورید و همچنان همان نتایجی را بدست آورید که االن بدست  لم بدهید و چیپس

 آورید.می

، پس خوردن کنیدزمان خود را صرف لم دادن و چیپس  %80خواهید اگر نمی

سیری سریع به سمت موفقیت م ،را بیشتر انجام دهید ارهامفید ک %20 اگر آن

 است و در این کتاب موفقیت یعنی پول بیشتر با کار کمتر.

 64/4قانون

مغز شما را  64/4خیلی جالب است، قانون  80/20کنید قانون اگر فکر می

 از %80اعمال کنیم. پس شرا روی خود 80/20توانیم قانونمنفجر خواهد کرد. می

  !64/4شود قانونگیریم و در نهایت میرا می 20ز ا %20 و 80

 از علل است.  %4حاصل  ،از نتایج %64بنابراین 

 . و یعنی اینکهاست کارهایتان %4از  ، حاصلبه عبارت دیگر بیشتر موفقیت شما

 )نسبتا(. کنید اتالف وقت استاز کارهایی که می 96%

به طور قابل توجهی دقیق  64/4 و 80/20ترین نکته این است که قانون جالب

 %4آمار توزیع ثروت قرن گذشته نگاهی بیندازید، متوجه خواهید شد،  به است. اگر

با وجود از ثروت را؛  %80باالتر، %20اند واز ثروت را در اختیار داشته %64باالتر، 

تصور کنید صدها سال قبل فقط ثروتمندان به  است.« عصر اطالعات»اینکه اکنون 
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از ثروت در اختیار  %80سترسی داشتند، بنابراین قابل درک است که چرا اطالعات د

که در عصر اطالعات هستیم و اطالعات در  آنها بوده است. اما با وجود اینکه اکنون

ی افراد ثروتمند به افراد به همان اندازه فقیرتریناختیار همه قرار دارد و حتی 

 امروزه نیز درست است. ،روتتوزیع ثهمین نسبت ، اطالعات دسترسی دارند

 پایین صاحبان %80کند که نبود اطالعات عامل عدم پیشرفت این ثابت می

 100 طی نیست، بلکه رفتار انسانی و مدل ذهنی است؛ چیزهایی که کاروکسب

 اند.سال گذشته قطعاً تغییر نکرده

 راز سر به مهر ثروتمندان

در  کاروکسبدر مشاهدات و مراودات کاری که با تعداد زیادی از صاحبان 

تمند خیلی موفق و ثرو هایوکارکسبصاحبان که بود  موردیک  ،سراسر دنیا داشتم

، متمایز دن یا ورشکستهکه در حال دست و پا ز یهاوکارکسبرا از صاحبان 

ردن کبودند، برای جمع  ساخت. آنهایی که در حال دست و پا زدن و تقال کردنمی

 هایوکارکسبصاحبان  در حالی کهگذاشتند وقت می ،پول و صرفه جویی مالی

 کردند.می خرجپول  ،موفق برای صرفه جویی در وقت

ه بتوانید پول بیشتری بسیار مهم است؟ چون شما همیشه می موضوعچرا این 

 یدباید مطمئن شو پس .توانید وقت بیشتری بخریدنمی وقتهیچدست آورید، اما 

 خواهد داشت. و بهترین نتیجه را بیشترینکه  گذاریدوقت می چیزیبرای 
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 راز سر به مهر ثروتمندان است. ،اهرمو  گویندمی 1اهرمبه این کارها 

 64/4قانون  %4و  80/20قانون  %20کلید  ،های اثربخش و اهرمیاین فعالیت

 است.

رم چه برای شما همانند اه به هر خواهید الزم استاگر موفقیت بیشتری می

 های بیشتری بیابید.عمل خواهد کرد توجه بیشتری داشته باشید و اهرم

دنبال  توانید در آنها بهشما وجود دارند که می وکارکسب رهای مختلفی دحوزه

. بیشتر کنید %50خود را ی های مذاکرهها بگردید. ممکن است مهارتاین اهرم

کلیدی  کنندگانمذاکرات بعدی با تاَمینتواند این باشد که در یی این کار منتیجه

ست اما اعالی  نتیجه اینبا وجود اینکه  قیمت به توافق بهتری برسید. بتوانید سر

ه شما به صورت تدریجی ب ،بعد از صرف آن همه وقت و انرژی و در پایان روز

بودهای رم بگویم، ما بهاید. این چیزی نیست که من به آن اهی بهتری رسیدهنتیجه

 خواهیم، نه تدریجی.می و سریع نمایی

هایی فعالیت اگر .، بازاریابی استیوکارکسبین اهرم در هر تربزرگ

ی نهایی نمایی یا تصاعدی در نتیجه یثیرتواند تامی ،دبهتر شو %10 بازاریابی

 داشته باشد.

زدی سالی که د 40بانک آمریکایی قهار بود. در طول سارق یک  ،ویلی سوتون

د را در دالر دزدیده بود و تقریباً نیمی از زندگی بزرگسالی خوها کرد میلیونمی

 زندان گذراند و همچنین توانست سه بار فرار کند.

                                                           

1 leverage 
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کرده است جواب دزدی میها وقتی یک گزارشگر از او پرسید که چرا از بانک

روی بازاریابی تمرکز کنیم هم باید شدیداً  وکارکسبدر  «.پول آنجاستچون »داد: 

 پول آنجا است. که چون جایی است

 ی بازاریابی شمابرنامه :64/4و  80/20اعمال قوانین 

 کاروکسب طرح هاینوشتهمن.  و اشتباهی قبلی کاروکسب طرحبه برگردیم 

 بی معنی بود؛ اما ،های مدیریتی و در کلکاربردی از صحبت ای غیرمجموعه ،من

بعدها مشخص شد خیلی که  وکار،فرآیند آماده سازی طرح کسبمت از آن قس

 ی بازاریابی بود.برنامه یتهیه ،مند بوده استبرای من ارزش

بود  موکارکسبی سازی برنامهاز فرآیند آماده %20در نهایت برنامه بازاریابی 

ام تهرا ساخ یوکارکسباز آن زمان تاکنون هر  نتایج را به خاطر آن گرفتم. %80که 

 است. ام این مورد برای من پیش آمدهو اداره کرده

کوچک را  هایوکارکسبوقتی مربیگری )کوچینگ( صاحبان  ،با این ذهنیت

 ی بازاریابی بود.ای از تمرکزم روی تهیه یک برنامهآغاز کردم، بخش عمده

حدس بزنید چه اتفاقی افتاد؟ تعداد خیلی کمی توانستند آن را به انجام 

فرآیندی پیچیده بود که نیاز به زمان  ،برسانند. چرا؟ چون تهیه یک برنامه بازاریابی

 کوچک حاضر به انجام آن نبودند. هایوکارکسبو انرژی زیادی داشت و صاحبان 

ی برای رسیدن به چکیده یپس مجدداً تنبلی باعث نوآوری شد. من به روش

 هایوکارکسبتم تا آن را برای صاحبان ریزی بازاریابی نیاز داشاصلی فرآیند برنامه
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ای ی بازاریابی یک صفحهاینجا بود که برنامه عملی و کاربردی کنم. ،کوچک ساده

 به دنیا آمد.

)یا بیشتر( از  %64ها است که از تالش %4 ،ایهی بازاریابی یک صفحبرنامه

 64/4 اعمال قانونبرنامه بازاریابی، این آورد. میبه وجود  را تانوکارکسبنتایج در 

توانیم صدها صفحه و با استفاده از این فرآیند می .است وکارکسبریزی در برنامه

 30را در یک صفحه خالصه کنیم که در یوکارکسبریزی هزاران ساعت برنامه

 توان روی آن فکر و آن را تکمیل کرد.می دقیقه

شما  وکارکسبر ی زنده دتر این است که تبدیل به یک نوشتهی جالبنکته

توانید روی دیوار دفتر خود بچسبانید و به مرور زمان به آن چیزی که می. شودمی

از همه اینکه  ترمهم بخشید.وسته آن را پاالیش کنید و بهبود مراجعه کنید و پی

و  تهیهبرای  و یا اصطالح مدیریتی نیست کلمهعملی است. نیاز به فهم هیچ 

 .داشته باشید MBAا مدرک فهمیدن آن نیازی نیست حتم

 ای یک پیشرفت مهم در اجرای بازاریابی بودهی بازاریابی یک صفحهبرنامه

در اجرای  هاوکارکسبها از سوی صاحبان ام تعداد شکایتمشاهده کرده .است

یافته است. صاحبان  کاهشی بازاریابی با کمک آن به طور قابل توجهی برنامه

تهیه یک برنامه کافی برای ، پول یا علم فرصت قتوهیچکوچک که  هایوکارکسب

 درتوانند یک برنامه بازاریابی داشته باشند. اکنون می ،نداشتند را بازاریابی سنتی

 اند.هبازاریابی خود بدست آوردشفافیت در نتیجه، منافع زیادی از 

اما بهتر است از  ،ای را به زودی معرفی خواهیم کردبرنامه بازاریابی یک صفحه

یک کلمه مبهم است که به « بازاریابی». شروع کنیم و گمان حدساول و بدون 

بازاریابی.  و متخصصین صنعتای هشده است؛ حتی توسط افراد حرفنخوبی درک 

 بنابراین بیایید سریع و ساده بازاریابی را بفهمیم.
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 بازاریابی چیست؟

ی مفاهیم تبلیغات یا برندسازی یا برخکنند بازاریابی یعنی برخی افراد فکر می

یستند. ن اما یکی، مرتبط با بازاریابی هستندهمه ها این در حالی که مبهم دیگر.

 اید:ی فنی است که تا به حال دیدهلمهتعریف بدون هیچ ک ترینسادهاین 

وی آن رد که یاگر قرار است که یک سیرک به شهر شما بیاید و تابلویی را ببین

 است. تبلیغاتاین  ،«نمایش سیرک ؛شنبه»ت: نوشته اس

 است. 1ترویجاگر تابلو را پشت یک فیل قرار دهید و در شهر بگردید، این 

های محل در مورد آن اگر فیل از میدان گلکاری شده شهر عبور کند و روزنامه

 است. 2()یا آوازه خواهی اعالن عمومیبنویسند این 

 است. روابط عمومیاگر شهردار را متقاعد کنید به آن بخندد، 

ر دهای مختلف نشان دهید و اگر شهروندان به سیرک بروند، به آنها نمایش

 است. فروشنهایت کاری کنید که پول زیادی خرج کنند، این 

 است. بازاریابیریزی کرده باشید، را برنامهها این و اگر شما تمام

است که برای شناخته شدن، دوست  استراتژی ،ازاریابیبه همین سادگی! ب

کنید تا داشته شدن و مورد اعتماد کافی قرار گرفتن توسط بازار هدف استفاده می

                                                           

1 Promotion 
2 Publicity 
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 بینید با بازاریابی درتبدیل به مشتری شوند. تمام چیزهایی که شما میآنها 

 کرد.هستند. در مورد استراتژی و تاکتیک صحبت خواهیم  تاکتیکارتباطند، 

اساسی  رتغییاگر چه قبل از اینکه آن کار را انجام دهیم الزم است بدانید یک 

 در دهه اخیر رخ داده است و اوضاع دیگر مثل سابق نیست.

 اندتغییر کردهها پاسخ

 ی امتحانی به دانشجویانش داد که مشخص شدن برگهیلبرت انیشتآیک بار 

 ش متوجه شد و موضوع را باریااست. دست همان برگه امتحانی سال قبل بوده

قیقًا دن گفت که این امتحان یاو با شرمندگی به انیشت .میان گذاشت ن دریانیشت

بله، همان »مل کرد و گفت: ن کمی تایهمان امتحان سال گذشته است. انیشت

 .«اندتغییر کردهها امتحان است، اما پاسخ

کنند، همانطور که پاسخ مسائل همزمان با اکتشافات جدید در فیزیک تغییر می

 کنند.و بازاریابی نیز تغییر می وکارکسبدر 

دادید و بازاریابی کردید و کلی پول میهی در روزنامه چاپ میزمانی شما یک آگ

ا، ههای اجتماعی، وبالگاکنون شما گوگل را دارید، رسانه شد.آن سال تمام می

 ها فکر کنید. ها و هزار چیز دیگر که باید در مورد آنسایتوب

رف جاده شما آن طاست. زمانی رقیب  ی از رقبا را به وجود آوردهیاینترنت دنیا

 .بود، اکنون ممکن است آن طرف دنیا باشند
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خود بازاریابی  وکارکسبکنند برای در نتیجه بسیاری از افرادی که سعی می

یعنی در میان آنچه در حال  .اندفلج شده« 1ندروم شی درخشانس»کنند توسط 

. اندشود، گیر افتادهداغ بازاریابی از آنها یاد می هایتاکتیکحاضر به عنوان 

 .چیزهایی مثل سئو، ویدئو، پادکست، تبلیغات کلیکی و غیره

کلی  اندازچشم وقتهیچاند و افتاده ها گیرآنها در میان این ابزارها و تاکتیک

 .و چرا، ندارند انجام دهند خواهنداز این که واقعا چه کاری می

واهد خاجازه دهید به شما نشان دهم چرا این موضوع نتایج بسیار بدی در پی 

 .داشت

 استراتژی در برابر تاکتیک

ری دانستن تفاوت بین استراتژی و تاکتیک برای موفقیت در بازاریابی ضرو

ها انجام انداز کلی است که قبل از تاکتیکریزی چشمبرنامه ،استراتژی است.

خواهید در آن یک خانه تصور کنید یک تکه زمین خالی دارید و می دهید.می

 کنید به روی هم قرار دادنخرید و شروع میمی آیا یک کامیون آجر .بسازید

ای بهروچون در صورتی که اینکار را انجام دهید در نهایت مخ آجرها؟ مطمئنا نه.

 ناامن خواهید داشت.

کنید و آنها همه چیز ا و یک معمار پیدا مینکنید؟ یک بمی درعوض چه کار

 کنند. قبلبرای شما برنامه ریزی می ،از کارهای اداری تا نوع شیرآالت مدنظر ،را

                                                           

1 bright shiny object syndrome 
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 ،اینشود. ریزی میبرنامهها این یوساز، همهاز هرگونه اقدام عملی برای ساخت

 ت.استراتژی اس

دانید چه تعداد آجر الزم دارید، بعد وقتی استراتژی داشته باشید، آنگاه می

توانید فنداسیون کجا باید باشد و چه نوع سقفی قرار است داشته باشید. اکنون می

 این تاکتیک است.و ... بگیرید.  کارکارگر، نجار، لوله کش، برق 

تراتژی نیاز دارید، هم به آمیز هر کار ارزشمندی هم به اسبرای انجام موفقیت

شود. هر چقدر هم استراتژی بدون تاکتیک منجر به تحلیل فلج کننده می تاکتیک.

بنا یا معمار در کارشان ماهر باشند، ساختن خانه تا زمانی که یک کارگر آجرها را 

بسیار » گویند:رسد که میشود. باالخره زمانی فرا میروی هم قرار ندهد شروع نمی

و تمام محورهای الزم برای ساخت را  ها االن به وضعیت مطلوب رسیدهنقشه خب،

 «داریم، بیایید کار را شروع کنیم.

تصور کنید  شود.می «سندروم شی درخشان»منجر به  ،تاکتیک بدون استراتژی

یک دیوار کنید و در پایان بفهمید ساختن آن  ای شروع به ساختنبدون هیچ نقشه

متوجه شوید برای آن خانه مناسب  د و بعدیریزیا فنداسیون را می اشتباه بوده است

مسلما راه به جائی  ؛نیست یا جایی را برای استخر حفر کنید که آن هم اشتباه باشد

دقیقا به همین شکل بازاریابی را انجام  کاروکسببسیاری از صاحبان  .نخواهید برد

ر تصادفی به امید جذب مشتری انجام ها را به طوآنها تعدادی از تاکتیک .دهندمی

 ،کنند که در نهایت همان بروشور تبلیغاتی آنها استسایتی را طراحی می .دهندمی

کنند چون جدیدترین اجتماعی شروع به تبلیغ میهای یا در شبکه .منتهی آنالین

 ...و دهندکاری است که همه انجام می

ابتدا استراتژی را  .تاکتیک نیاز داریدشما برای موفقیت هم به استراتژی و هم 

. هایی استفاده کنیدکند از چه تاکتیککنید و استراتژی مشخص میمشخص می
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ی بازاریابی خود مثل به برنامه. شودی بازاریابی وارد عمل میاینجاست که برنامه

 برای جذب و حفظ مشتریان بنگرید. ی یک معمارنقشه

 نیازی به بازاریابی دارم؟ آیا خدمات عالی دارم،من محصوالت/

زنند که اگر خودشان را با این تفکر گول می ،وکارکسببسیاری از صاحبان 

در محصوالت یا خدماتی عالی و متمایز داشته باشند، بازار از آنها خواهد خرید. 

، اما در شودمی یک پالت فیلم عالی« اگر شما بسازید، آنها خواهند آمد» حالی که

استراتژی است که بسیار گران  به شدت اشتباه است. یک استراتژیِ کار،وکسب

تاریخ پر است از محصوالتی که از لحاظ  تمام خواهد شد و نرخ شکست باالیی دارد.

 د اما از لحاظ تجاری شکست خوردند.تکنولوژی عالی بودن

خواهید در خوب یا حتی عالی بودن یک محصول کافی نیست. اگر می

از  .های مهم شما باشدبازاریابی باید یکی از فعالیت ؛خود موفق باشید کاروکسب

فهمد محصول یا خدمت شما تا چه اندازه می خود بپرسید، چه موقع یک مشتری

 بخرد. آن را خوب است؟ مسلما پاسخ این است: وقتی

دازه نخواهند فهمید محصوالت یا خدمات شما تا چه ان وقتهیچاگر نخرد، 

 گوید:ای معروف میدر جملههستند. توماس واتسون  خوب

 «افتد.تا زمانی که یک فروش رخ ندهد، هیچ اتفاقی نمی»

بنابراین الزم است به طور مشخص یک مفهوم مهم را بفهمیم، آن هم اینکه 

. اگر ما به حفظ مشتری استبرای یک محصول یا خدمت خوب یک ابزار 
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خدمت عالی بدهیم آنها بیشتر از ما خواهند  ی محصول یامشتریان خود یک تجربه

 ،با تبلیغات دهان به دهان مثبت به ما معرفی خواهند کرد و خرید، افراد دیگر را

 برند شما را خواهند ساخت.

مشتری )یا به عبارتی  جذبمشتری، الزم است به  حفظبا این حال، قبل از 

 کنند.ا بازاریابی شروع میترین کارآفرینان همیشه ب. موفقفکر کنیم بازاریابی(

 کاروکسب نابود کردن یکچگونگی 

تان کاروکسبنابود کردن های ترین روشترین و رایجاز راحتخواهم یکی می

 آن را انجام ندهید. امیدوارمالبته برای شما آشکار کنم، را 

های کوچک کاروکسبین اشتباهی است که صاحبان تربزرگچیزی که یقینا 

دلیل  کهشکل گسترده میک  شوند.بازاریابی در میان باشد مرتکب می وقتی پای

 کارهای کوچک است.ودر بسیاری از کسب شکست بازاریابی

کوچک دارید، بدون شک کمی روی بازاریابی و تبلیغات  کاروکسباگر شما یک 

چه رویکردی قرار است اتخاذ کنید یا در تبلیغات خود چه  اینکه اید.فکر کرده

 زی بگویید.چی

گیری در مورد این مسئله تصمیم کاروکسبترین روشی که صاحبان رایج

به نظر منطقی  کنند، تقلید کردن از رقبای بزرگ و موفق خود در صنعت است.می

کنند، انجام دهید و شما هم های موفق میکاروکسبرسد. هر کاری که سایر می

 موفق خواهید شد. درست است؟
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این کار  و مطمئن هستم ین راه شکست خوردن استترسریعن یا ،در واقعیت

 دلیل مهم این قضیه عبارتند از: دو است. هاعامل بسیاری از شکست

 ی کاری متفاوتی دارند.های بزرگ برنامهشرکت -1

کامال متفاوتی در مورد بازاریابی دارند.  یی کارهای بزرگ برنامهشرکت

 به طور قابل توجهی با شما متفاوت است. های آنها،ها و اولویتاستراتژی

 های بزرگ چیزهایی مشابه موارد زیر است:های بازریابی شرکتاولویت

  خشنود کردن هیئت مدیره 

 گذارانآرام کردن سرمایه 

 نفعان عالی مرتبهکردن ذیراضی 

 های مشتریان موجودبرداشتارضا کردن پیش 

 بردن جوایز تبلیغاتی و خالقیت 

  ناهای مختلف و سهامدارسهام توسط کمیتهخریده شدن 

 کسب سود 

 کوچک چیزی شبیه این است: کاروکسببازاریابی یک صاحب های اولویت

 کسب سود 

های های بازاریابی شرکتبینید یک دنیا تفاوت بین اولویتهمان طور که می

کوچک و بزرگ وجود دارد. بنابراین به طور طبیعی باید یک دنیا تفاوت بین 

 باشد. تراتژی و اجرای آن وجود داشتهاس
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 های بزرگ بودجه مالی خیلی متفاوتی دارند.شرکت -2

کند. فهمیدن این موضوع بسیار ی شرکت تغییر میبسته به اندازه ،استراتژی

کند، با گذاری میه روی ساخت یک آسمان خراش سرمایهمهم است. آیا کسی ک

کند متفاوت نیست؟ گذاری میسرمایهکه روی ساخت یک خانه کوچک فردی 

 البته که هست.

 کند.نمی استفاده از همان استراتژی به سادگی روی یک مقیاس کوچک کار

 طبقه را الزم دارید. 100خراش یک طبقه بسازید. تمام توانید یک آسماننمی

، ان سه ساله برای رسیدن به سوددهیمیلیون دالری و زم 10بودجه تبلیغاتی 

دهی سودبه  با ده هزار دالر بودجهکه یک فرد نیاز دارد سریعا ینه زمانسبت ب

 طلبد.میرا برسد، استراتژی متفاوتی 

اگر از استراتژی بازاریابی یک شرکت بزرگ استفاده کنید، ده هزار دالر شما 

هدر خواهد رفت و موثر  بهی شما بودجه مثل یک قطره در اقیانوس خواهد بود.

؛ چون برای مقیاس کاری خود از استراتژی اشتباهی استفاده واقع نخواهد شد

 اید.کرده

 بزرگ هایبازاریابی شرکت

به عنوان بازاریابی انبوه یا برندسازی یاد  ،بزرگ هایاز بازاریابی شرکتگاهی 

یادآوری برند و همچنین محصوالت یا خدمات  ،شود. هدف این نوع تبلیغاتمی

 لقوه و بالفعل است.پیشنهادی شما به مشتریان با
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هرچه بیشتر برند خود را تبلیغ کنید، احتمال اینکه افراد وقتی تصمیم به خرید 

 شود.یاد آورند، بیشتر میه ذهن خود باالتر از سایر برندها ب گیرند، آن برند را درمی

تبلیغات  گیرد.های بزرگ در این دسته قرار میقسمت اعظم بازاریابی شرکت

 هایی از بازاریابی انبوه هستند.هنمون ،اپل و یمثل کوکاکوال، نایکبرندهای بزرگی 

 اثربخش است.اما ، استبر اجرای این نوع بازاریابی بسیار گران و زمان اگرچه

تبلیغاتی مثل تلویزیون، های انواع گوناگون رسانه حضور در ،الزمه این بازاریابی

ی زمانی ی منظم و در یک دورهقاعدهنشریات، رادیو، اینترنت و غیره براساس یک 

 طوالنی است.

هزینه و زمان الزم برای این نوع بازاریابی برای برندهای بزرگ مسئله ساز 

های بازاریابی و خطوط تولید های تبلیغاتی عظیمی دارند و تیمچون بودجه ،نیست

 اند.ریزی شدهها قبل برنامهسال

کنند بازاریابی برندهای سعی میهای کوچک کاروکسبوقتی  ،با این حال

 شوند.می بزرگ را تقلید کنند با مشکالت بزرگی مواجه

کنند مثل یک قطره در اقیانوس است. در بازار هدفی دفعات کمی که تبلیغ می

توانند با آن تعداد شود آنها نمیکه با هزاران پیام تبلیغاتی هر روزه بمباران می

هیچ سودی از  ،شونددر نهایت غرق می .شوندتبلیغ حتی به ذهن مشتری نزدیک 

 گیرد.شود و تبلیغات یک قربانی دیگر میاند نصیبشان نمیگذاری که کردهسرمایه

های سازی یا تبلیغات رسانههای کوچک در برندوکارکسبمسئله این نیست که 

ه ای بودجه ندارند ککنند. مسئله این است که آنها به اندازهخوب عمل نمی جمعی

 اثربخش کردن آنها داشته باشند. برای ،تبلیغات کافی
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ها دالر بودجه بازاریابی نداشته باشید، به احتمال زیاد در این نوع اگر میلیون

 بازاریابی شکست خواهید خورد.

های بزرگ قرار برندسازی، بازاریابی انبوه و بازاریابی خودمحور در حوزه شرکت 

های یک بودجه عظیم و استفاده از رسانه ،پیشرفتی دارد. برای دستیابی به هرگونه

 نیاز است. قیمتجمعی گران

های موفق حرکتی هوشمندانه است، اما باید وکارکسبدنبال کردن مسیر سایر 

خواهید دنبال کنید را بفهمید و ببنید آیا قادر به اجرای آن کل استراتژی که می

 هستید یا نه.

کنند با واقعیت آن متفاوت بیرون به آن نگاه می استراتژی از دید افرادی که از

های شما های متفاوتی با اولویتکنید که اولویتمی است. اگر استراتژی را دنبال

ی شما دارد، به احتمال زیاد به نتایجی که ی کامال متفاوتی با بودجهدارد یا بودجه

 هید رسید.امید دارید با استفاده از آن استراتژی به آنها برسید، نخوا

های کوچک و متوسط چگونه وکارکسباکنون بیایید ببینیم بازاریابی موفق 

   است.

 های کوچک و متوسطوکارکسببازاریابی 

ی خاص از بازاریابی است که باعث یک شاخه ،بازاریابی واکنش مستقیم

یک  ،با وجود بودجه کمشود و به آنها های کوچک میوکارکسب ترسریعپیشرفت 

است که حتما یک بازگشت  دهد. این روش طوری طراحی شدهرقابتی میمزیت 

 گیری داشته باشید.سرمایه قابل اندازه
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خرید؟ هر تعداد ر فروخته شود، چه تعداد میدال 2دالری  10اگر یک اسکناس 

 2است. مثال برای هر « پول با تخفیف» که بتوانید! اسم بازی واکنش مستقیم

 برید.می دالر از فروش سود 10کنید، هزینه می دالری که برای تبلیغات

فروش بسیار اخالقی است. بر مشکالت خاص مشتریان بالقوه  ینوع، همچنین

 از طرفی،های خاص است. حلو راه آموزشتمرکز دارد و هدفش حل این مسائل با 

تا به طور قابل کند کمک میکوچک  وکارکسبیک  است که به تنها راه واقعی

 ه ذهن مشتریان دست پیدا کند.توجهی ب

 ن تبلیغات بهآوقتی تبلیغات خود را تبدیل به تبلیغات واکنش مستقیم کنید، 

وجود شما باشند، ابزاری برای به وکارکسبجای اینکه فقط ابزاری برای شناساندن 

 شوند.های فروش )مشتریان راغب( میآمدن سرنخ

اعد ختن یک واکنش فوری و متقبه منظور برانگی ،بازاریابی واکنش مستقیم

اقدام به عملی خاص مثل عضو شدن داوطلبانه در  کردن مشتریان بالقوه برای

تلفن و زنگ زدن جهت کسب اطالعات بیشتر، سفارش  برداشتنلیست ایمیل، 

گیرید. حال سوال اینجاست، تبلیغ می ی وب، صورتی یک صفحههدادن یا مشاهد

 دارد؟ هاییواکنش مستقیم چه ویژگی

 شده است:اصلی آن اشاره های در ادامه به ویژگی

دانید کدام می ،دهدمی یعنی وقتی یک نفر واکنش نشانقابل ردگیری است؛ 

این دقیقا برعکس بازاریابی انبوه  شود.وجود آمدن آن واکنش میه رسانه باعث ب

شما را متقاعد به خرید یک  ،تواند بفهمد چه تبلیغیاست که هیچکس اصال نمی

 است، حتی ممکن است خود شما نیز ندانید. قوطی نوشابه کوکاکوال کرده
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وقتی بدانید به کدام تبلیغات واکنش نشان داده ؛ است گیریاندازهقابل 

توانید میزان دقیق اثربخشی می شود،شود و هرکدام باعث چه مقدار فروش میمی

که برگشت سرمایه را توانید تبلیغاتی می یری کنید. سپسگهر کدام از آنها را اندازه

 خوبی ندارند، حذف کنید یا تغییر دهید.

بازاریابی واکنش ؛ شودفروش قانع کننده استفاده می هایاز تیترها و متن

ی یک پیام متقاعدکننده قوی برای مشتری بالقوه مدنظر است. از امستقیم دار

کند که به نوعی می ای تبلیغی قوی استفادههتیترهای جلب توجه کننده و متن

است. غالبا نوشته شبیه یک مقاله است  نویسندگیبا استفاده از  مهارت در فروش

 یابد(.می تا تبلیغ )بنابراین احتمال خواندن آن سه برابر افزایش

مشتریان بالقوه در نواحی جغرافیایی ؛ دهدمخاطبین خاص را هدف قرار می

جذب یک بازار هدف  ،هدف تبلیغ .گیرندهدف قرار می ایگوشهخاص یا بازارهای 

 محدود است.

را شامل  ارزشمند یک پیشنهاد ،معموال تبلیغ؛ یک پیشنهاد ویژه دارد

شود. غالبا هدف این نیست که با استفاده از آن تبلیغ چیزی را بفروشید، بلکه می

مثال درخواست یک  هدف فقط این است که مشتری بالقوه گام بعدی را بر دارد،

و دهنده لقوه تمرکز دارد تا تبلیغبیشتر روی مشتری با ،گزارش رایگان. پیشنهاد

برعکس، بازاریابی انبوه  .مشتری استهای میدیاها و نادر مورد عالئق، امیال، ترس

 تمرکز است.میک پیام گسترده و یکسان برای همه دارد و روی تبلیغ دهنده 

فراخوانی برای »یک  ،مستقیمتبلیغات واکنش ؛ نیاز به یک واکنش دارد

کند. به انجام یک کار می تشویقدارد که مشتری بالقوه را ( Call to Action)« اقدام

ها دارد. دادن و ضبط این واکنشای برای واکنش نشان همچنین شامل شیوه

ای رهای راحتی بمند که احتمال خرید باالتری دارند روشمشتریان بالقوه عالقه
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واکنش نشان دادن در اختیار دارند، مثال یک شماره تلفن، پیام ضبط شده، یک 

دهد، سایت، یک کارت پاسخ یا کوپن. وقتی مشتری بالقوه واکنش نشان می

شود تا بتوان بعد از واکنش ثبت میپذیر باشد اطالعات تماس فرد تا جایی که امکان

 نها تماس گرفت.آاولیه با 

در ازای دریافت اطالعات مشتری ؛ امی و کوتاه مدتهای چندگپیگیری

 شود.می بالقوه، اطالعات آموزشی ارزشمندی مرتبط با مشکل مشتری به او داده

که به قدم  یک پیشنهاد رد نشدنی داشته باشد آن اطالعات باید همراه با خود،

درخواست برای شرکت در ید مشتری بردارد متصل است، مثال خواهمی بعدی که

پیگیری با های ک قرار مالقات یا آمدن به فروشگاه. سپس یک سری تماسی

شود. غالبا محدودیت می های مختلف مثل نامه، ایمیل، فکس و تلفن انجامروش

 برای آن پیشنهاد وجود دارد. ییا تعداد یزمان

افرادی که به ؛ های فروش تبدیل نشده به مشتریی پیگیری سرنخادامه

دهند، شاید به دالیل زیادی فورا به نمی مدت واکنش نشان کوتاههای پیگیری

این بانک مشتریان بالقوه که به کندی به مشتری واقعی  اند.همشتری تبدیل نشد

شوند، ارزشمند است. آنها باید تغذیه شوند و پیوسته از شما بشنوند. می تبدیل

ی ت. برنامهمتعدد اسهای بازاریابی واکنش مستقیم یک موضوع عمیق با جنبه

کند بازاریابی واکنش می است که به شما کمک یابزار ،ایهبازاریابی یک صفح

وقت ها آن هم بدون نیاز به صرف سال ؛خود به کار ببرید وکارکسبمستقیم را در 

 برای مطالعه و تبدیل شدن به یک متخصص.

کند اجزای اصلی یک می این برنامه یک فرایند راهنما است که به شما کمک

 خود سریع و آسان تهیه کنید. وکارکسبکمپین بازاریابی واکنش مستقیم را برای 
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 ایصفحهبرنامه بازاریابی یک 

طوری طراحی شده است که بتوانید ای هبازاریابی یک صفحی فرم برنامه

بازاریابی ی همزمان با مطالعه کتاب آن را تکمیل کنید و در نهایت یک برنامه

 خود داشته باشید. کاروکسبخصوص م
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 مطابق شکل زیر است:ای هبازاریابی یک صفحی فرم خام برنامه
ل )

قب
مشتر

 ی
بالقوه
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 آیکون

 بازار هدف من -1
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 آیکون

پیام من به بازار  -2

 هدفم

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 
 

 آیکون

هایی که برای رسانه -3

دستیابی به بازار هدفم از 

 آنها استفاده خواهم کرد.

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

 

      

ن )سرنخ(
حی

 

 

 آیکون

سیستم جذب -4

 سرنخ
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 آیکون

سیستم تغذیه -5

 سرنخ

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 
 

 آیکون

استراتژی تبدیل به -6

 فروش

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

 

      

ی(
بعد )مشتر

 

 

 آیکون

 چگونگی تحویل-7

 ارزش در رده جهانی

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 
 

 آیکون

چگونه ارزش عمر  -8

 مشتری را افزایش دهم

 .........................

 .........................

 .........................

......................... 
 

 آیکون

ها را چطور مراجعه -9

 افزایش دهم

 .........................

 .........................

 .........................

......................... 
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بسیاری از  اند.هاصلی تقسیم شدی مربع در آن وجود دارد که به سه مرحله 9

ی مهشوند، برای یک برنامی به سه پرده تقسیمها کتابو ها نمایشنامهها، فیلم

 م.بیایید به این سه پرده نگاهی بیندازی بازاریابی خوب نیز اینگونه است.

 سفر بازاریابیی سه مرحله

ر آن خواهیم بازار هدف خود را دمی مثل یک سفر است که ،ند بازاریابییفرآ

برسانیم ای هنشناختن ما به مرحلی خواهیم آنها را از مرحلهمی سفر هدایت کنیم.

 شوند. نماطرفدار پر و پا قرصو که تبدیل به مشتری 

ن سه را در آ مشتریان بالقوهسه مرحله مجزا وجود دارد که ما  ،طی این سفر

ریابی از فرآیند بازا بعدو  حین، قبل، مراحل کنیم. این مراحلمی مرحله هدایت

 تصر هر مرحله پرداخته شده است: شما هستند. در ادامه به توضیح مخ

 «قبل»

ی . در شروع مرحلهنامیممی «1مشتریان بالقوه»شوند را می ما افرادی که وارد

ی به پایان رساندن مشتریان بالقوه حتی از وجود شما مطلع نیستند. نتیجه« قبل»

مند شناخته شدن شما توسط مشتریان بالقوه و عالقه ،آمیز این مرحلهموفقیت

 شدن آنها است.

                                                           

1 prospects 
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داند چطور . از اینکه نمیپرمشغله است کاروکسبتام یک صاحب مثال: 

تاپش منتقل کند، کالفه شده است. در خاطبین تلفن هوشمند خود را به لپم

 شود: می کند و با آگهی تبلیغاتی با عنوان زیر مواجهمی اینترنت جستجو

 را به شما نشان کاروکسبدر  ITاستراتژی کمتر شناخته شده که قدرت  5»

 «دهد.می

شود که برای دانلود آن باید می کند و با فرمی مواجهمی تام روی تبلیغ کلیک

 بیند و ایمیل خود را واردمی ایمیل خود را وارد کند. تام آن مطلب را ارزشمند

 کند.می

 «حین»

ی مرحله در شروع .نامیممی «سرنخ»شود می ما افرادی را که وارد این مرحله

ی به پایان رساندن اند. نتیجهی شما عالقه نشان دادهاها به پیشنهادهنخ، سر«قبل»

 شود.می آمیز این مرحله منجر به اولین خرید مشتری بالقوه از شماموفقیت

در آن مطلب نکات  بیند.می تام فایلی را که دانلود کرده است ارزشمندمثال: 

از آنها توانسته در وقت خود که با استفاده  واقعا خوب و کاربردی یافته است

ی آن فایل بوده است بعدها برای جویی کند. به عالوه شرکتی که تولیدکنندهصرفه

 ITهای کند و به او پیشنهاد بررسی رایگان سیستمنکات ارزشمندی ایمیل میاو 

ای حرفه و قیدق ،یبررس آنکند. دهد. تام پیشنهاد را قبول میشرکت تام را می

ی افزارنرمحاظ شرکت تام از ل ITهای کند سیستممی نتیجه آن مشخص و است

 .پذیرندآسیبقدیمی و 
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گرفته نشده است و  بکاپ و نسخه پشتیبانیهمچنین شش ماه است که هیچ 

او اطالعی از این قضیه ندارد. آنها به تام پیشنهاد حل تمامی آن مشکالت را با یک 

 پذیرد.می تام آن پیشنهاد رادهند. می تخفیف خوب

 «بعد»

 ،«بعد»ی نامیم. در شروع مرحلهمی «مشتری»افراد را در این مرحله 

به پایان  وقتهیچاند. این مرحله مشتریانی دارید که قبال به شما پول پرداخت کرده

ای هشود. چرخمی موثری رسد و وقتی به درستی اجرا شود منجر به یک چرخهنمی

کنند و در حدی طرفدار محصول یا خدمت می خرید پیوسته ،آن مشتریانکه در 

 کنند.می و معرفی داده شوند که دائما شما را به دیگران پیشنهادمی شما

شرکتش  ITبودن تکنسینی که مشکالت ای هتام شدیدا تحت تاثیر حرف مثال:

مه چیز را با ه قول بود کهفردی مودب و خوشگیرد. تکنسین می را رفع کرد قرار

 اینکه او به قول شرکتش مبنی بر ترمهم. انی ساده برای تام توضیح داده بودزب

، بوداینکه اگر همان دفعه اول مشکالت را رفع نکند، دفعات بعد رایگان خواهد 

ن شرکت با تام تماس گرفته بود تا ببیند از خدماتی آعمل کرد. روز بعد فردی از 

دارد یا نه. تام اعالم کرده بود که بسیار راضی است.  که دریافت کرده است رضایت

داری پیشنهاد شد که طبق هنگ به تام یک بسته تعمیر و ،پیگیری در همان تماسِ

شرکت تام را به های مراقبت از سیستم ،یک تکنسین ،آن با هزینه ثابت ماهانه

 مشکلی برتوانست هر زمان به می، با خرید آن بستهتام گرفت. همچنین می عهده

حل شود. تام این  رایگان تماس بگیرد و فورا مشکلشی خورد با یک شمارهمی

ی کافی برای او ارزشمند پذیرد. فقط همان تلفن پشتیبانی به اندازهمی پیشنهاد را

افزاری مواجه بشود، دیگر وقتش هدر نخواهد زمان با مشکل نرم است؛ چون هر
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 یکند؛ چون خدماتمی را با آن شرکت آشنا نفر از دوستانش 3رفت. همچنین تام 

 تجربه کرده است.را عالی 

 مرحله را به طور خالصه به صورت جدول بیان کنیم: 3اگر بخواهیم 

 هدف مرحله وضعیت مرحله

 خودتان را به آنها بشناسانید و عالقمندشان کنید مشتری بالقوه قبل

 سرنخ حین
برای اولین کاری کنید که از شما خوششان بیاید و 

 بار خرید کنند

 مشتری بعد
اعتمادشان را جلب کنید و باعث خریدهای بعدی و 

 کنند، شویدمعرفی اینکه شما را به دیگران 

 

ایم. زمان آن رسیده است که وارد یک دید کلی از ساختار دست یافته اکنون به

شما ای هصفحبازاریابی یک ی که برنامههایی مربع شویم، مربع 9عمق هر یک از 

 سازند.می را

 

به سایت  ،ایمهم: برای دانلود فایل تمپلیت برنامه بازاریابی یک صفحه]

1pmp.com ].مراجعه کنید 

 



 «قبل»ی اول: مرحله بخش

 

 



 خالصه بخش

 بالقوه انیمشتر. دیدار کار و سر بالقوه انیمشتر با شما ،«قبل» یمرحله در

 هدف بازار کی شما ،مرحله نیا در. نشناسند را شما یحت دیشا که هستند یافراد

 نوشت دیخواه هدف بازار نیا یبرا کننده متقاعد یغامیپ، کرد دیخواه ییشناسا را

 .رساند دیخواه آنها به اتیغیتبل هایرسانه قیطر از را خود امیپ و

 شما امیپ به و بشناسد را شما بالقوه یمشتر که است نیا مرحله نیا هدف

 دادند، نشان را خود یعالقه امیپ آن به دادن پاسخ با آنها یوقت .دهد نشان واکنش

 یابیبازار ندیفرآ دوم یمرحله وارد و شوندیم راغب یمشتر ای نخ سر کی به لیتبد

 .شوندیم شما

 



 اول: انتخاب بازار هدف فصل
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 فصلخالصه 

ار باعث کیابی است. این اولین گام ضروری در فرآیند بازار ،انتخاب بازار هدف

ر نهایت دو  تانپیام بازاریابی شما با بازار هدفهمنوائی بهتر  ازحصول اطمینان 

هدف  . با تمرکز روی بازارشودمیبازاریابی شما فرآیند  تر شدناثربخشباعث 

رژی از وقت، پول و ان ی بیشترتوانید درآمد، میکارتانوکسبدرست و مرتبط با 

 :کنید، بدست آوریدگذاری میکه سرمایه

 اند عبارتند از:پوشش داده شده فصلمواردی که در این 

اک یک ایده وحشتن ،با محصوالت یا خدماتتان ،چرا هدف قرار دادن همه -

 است؟

تان بیشتر کار شما آسیب بزند و برایوتواند به کسبمی ،چرا بازاریابی انبوه -

 از سود، هزینه داشته باشد؟

 برای انتخاب بازار هدف عالی استفاده« PVPشاخص »توان از چطور می -

 کرد؟

تمرکز کنید و تبدیل به یک ماهی بزرگ در  1ی بازارچرا باید روی گوشه -

 یک برکه کوچک شوید؟

 منطقی داشته باشید؟ غیر به ظاهر گذارییمتقچطور  -

 باال از محصوالت و خدمات را متوقف چرا باید تبلیغ یک لیست بلند -

 کنید؟

                                                           

 یاژهیبخش کوچک و و(، Niche Market یسیبه انگل) مارکت چینای یا گوشه بازار، بازار گوشه 1

م یکنیآن بخش م انیمشتر یازهایتمان را متمرکز به برآوردن نخدم ایاز بازار است که محصول 

 مترجم.-
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چطور به اعماق ذهن مشتری بالقوه نفوذ کنیم تا بتوانیم بفهمیم دقیقا  -

 خواهند؟چه چیزی می

 همه نیستند!

پرسم بازار هدف آنها چه کسانی هستند، می کاروکسبوقتی از صاحبان 

 در واقعیت این یعنی هیچکس. !«همه» دهند:می بسیاری پاسخ

 را داشته باشند مشتری خواهند تا بیشترین تعدادمی کاروکسباکثر صاحبان 

 دهی کنند.ترین بازار ممکن سرویسد به وسیعنکنمی و به همین دلیل سعی

ا بزرگ است. بسیاری واقعیک اشتباه  ؛ امارسدر میبه ظاهر منطقی به نظاگرچه 

نگران محدود ، ای را از دست بدهندخواهند هرگونه مشتری بالقوهچون نمی آنها،از 

در بازاریابی است. در این  مبتدیانه یاین اشتباه کردن بازار هدف خود هستند.

مفید از تعدادی از مشتریان کردن صرف نظر که چرا  بررسی خواهیم کرد فصل،

 .است

های بزرگ در شد، بیشترین تبلیغات شرکت مقدمه گفتههمانطور که در 

یاد « برندسازی»گاهی از آن به عنوان گیرد که ی بازاریابی انبوه قرار میشاخه

 مهدر میان  یمثل کماندار وکارکسبشود. در این نوع بازاریابی، صاحبان می

 کند.ابت تیر به اهداف مطلوبش به هر سمتی تیراندازی میهستند که به امید اص

 تئوری که در پس بازاریابی انبوه قرار دارد این است: باید کاری کرد که همه تو

و چطور باید این کار را انجام چه کسانی هستند « همه»دانم نمی را بشناسند. دقیقا

بر حسب پخش کنید،  ان را به تعداد کافیاگر شما پیامت ،طبق این تئوریداد. 
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 که درصدی از آنها از شما خرید ای بدست خواهید آوردهمشتریان بالقوتصادف 

 .خواهند کرد

حق با  رسد؟به نظر می مه این مورد شبیه به همان تیراندازی تصادفی در

ی کافی در تمام جهات شماست. ممکن است با خود فکر کنید اگر او به اندازه

ه هدفش خواهد زد، درست است؟ شاید، اما حداقل تیراندازی کند، حتما ب

به هدف و کسب  اصابتهای کوچک و متوسط تیرهای )پول( کافی برای وکارکسب

های کاروکسببرای موفقیت در بازاریابی  .خود ندارند گذاریسرمایهدرآمد از 

 یاگوشه بازار»محدود که گاهی به آن  یازار هدفببه تمرکز لیزرگونه روی  ،کوچک

 گویند، نیاز دارید.می «یا تخصصی

 تمرکز قدرت گرفتن اختیار در –ی ابازار گوشه

از یک زیر شاخه است. مثال شاخه زیبایی و  یک بخش مشخص یابازار گوشه

ی وسیع است. یک سالن اشاخهشاخه زیبایی و سالمت سالمت را در نظر بگیرید. 

اپیالسیون، آرایش  له برنزه کردن،از جم ارائه دهد، تواند خدمات متنوعیزیبایی می

 چهره، ماساژ، درمان سلولیت )تجمع چربی(.

توان ما باشد. حتی می یابازار گوشهتواند حال برای مثال درمان سلولیت می

هایی که فقط یک این محدوده را کوچکتر و آن را به درمان سلولیت برای خانم

به شدت محدود است. چه لزومی  یابازار گوشهدارند محدود کرد. این یک  فرزند

 به محدود کردن بازار داریم؟ به دالیل زیر:

ای را هدف قرار دهید، ی گستردهاز نظر مالی محدودیت دارید. اگر حوزه -1

 پیام بازاریابی شما آبکی و ضعیف خواهد شد.
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عامل دیگر مرتبط بودن است. هدف تبلیغ شما این است که مشتری  -2

 «خورد!این به درد من می»بگوئید: بالقوه به محض دیدن آن 

 اتیتبلیغآیا آگهی باشید،  سلولیتو نگران  فرزنددارای یک  یاگر شما خانم

رد؟ به که این مشکل خاص را هدف گرفته باشد، توجه شما را جلب نخواهد ک

اگر این آگهی تبلیغاتی مربوط به یک سالن زیبایی با لیستی  احتمال زیاد چرا.

 که یکی از آنها درمان سلولیت بود، چطور؟ احتماال نادیده گرفتهطوالنی از خدمات 

 شد.می

 ی ما برای روشنایی از آن استفادههمه احتماال وات که 100یک المپ 

تواند فوالد را وات می 100کند. در مقابل یک لیزر کنیم، یک اتاق را روشن میمی

ی تمرکز نحوه به خاطرت . تفاوامال متفاوتهمان انرژی، اما نتایجی ک ؛برش دهد

 کند.انرژی است. همین مساله دقیقا در بازاریابی صدق می

در مثالی دیگر، اگر شما به تبلیغات اکثر عکاسان دقت کنید، غالبا یک لیست 

 بینید:از خدمات مشابه ذیل می

 عکاسی پرتره -

 مراسم عروسی -

 عکاسی خانوادگی -

 عکاسی تجاری -

  عکاسی مد -

 و ... -

های مختلف تفاوت زیادی با هم ممکن است عکاسی در موقعیتاز لحاظ فنی 

کنید فردی که به دنبال عکاسی مراسم عروسی است نداشته باشند، اما آیا فکر می

 ؟باشدمتفاوت عکاسی تجاری  با تبلیغ مخصوص دهد کهپاسخ می به تبلیغی
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اش با ین روز زندگیترمهمی یک عروس برای خواستهکنید آیا فکر می

ی یک مدیرعامل برای تهیه عکس جهت بروشور محصوالتش متفاوت خواسته

 .مطمئنااست؟ 

با این حال اگر تبلیغ فقط یک لیست بلندباال از محصوالت باشد، پیامی برای 

 زیادمشتری بالقوه نخواهد داشت؛ بنابراین مرتبط نیست و در نتیجه به احتمال 

به این دلیل الزم است بازار  ؛شودرفته میهای مختلف بازار نادیده گتوسط بخش

 محدود برای کمپین بازاریابی خود پیدا کنید. یهدف

البته  شود.همه چیز بودن برای همه کس منجر به شکست در بازاریابی می

توانید تمام خدمات یا محصوالت خود را تبلیغ معنی این جمله این نیست که نمی

 ز محصوالت یا خدمات شما یک کمپین جدا است.کنید، بلکه باید بدانید هر شاخه ا

ما را تبدیل به یک ماهی بزرگ در یک برکه ش ،بازاری گوشههدف گرفتن یک 

ط بر یک شاخه یا یک بخش جغرافیایی مسل طوری توانیددر نتیجه می .کندمی

باید به دنبال  ای که شماغیر ممکن است. بازارهای گوشهشوید که با عمومی بودن 

یک سانتیمتر وسعت دارند و یک کیلومتر عمق. یک سانتیمتر وسعت  اشیدآنها ب

و یک کیلومتر عمق یعنی تعداد  متمرکز هستند یعنی به شدت روی یک زیرشاخه

. وقتی یک گردندمی حل برای آن مشکل خاصبه دنبال یک راه مردمزیادی از 

را با یافتن یک  خود کاروکسبتوانید می تصاحب کردید آنگاهی بازار را گوشه

 دیگر گسترش دهید و آن را نیز تصاحب کنید.  ی سودآور و متمرکزگوشه

ی مند شوید، بدون آنکه اندازه بالقوهوانید از تمام مزایای تمرکز بهرهتاکنون می

 کار خود را محدود کنید.وکسب
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گذاری باز ا در قیمتتمرکز بر یک گوشه بازار دست شما ر

 خواهد گذاشت

دهید پزشک عمومی شما را ی قلبی شوید، ترجیح میدچار یک حملهاگر 

درمان کند یا متخصص قلب؟ مسلما متخصص را انتخاب خواهید کرد. اکنون اگر 

نسبت به پزشک از شما  نخواهید داشت متخصص قلب شما را درمان کند، انتظار

 ؟ مطمئنا انتظار خواهید داشت.پول بیشتری بگیردعمومی 

باید برای یک متخصص بپردازید از یک پزشک عمومی بیشتر  کهای ههزین

 کنید.گیری نمیقیمت تصمیم براساسخواهد بود. اما با این حال شما 

این زیبایی  کرد؟ به ظاهر غیر منطقی پیدا یباره افزایشچطور قیمت به یک

 ،ی بازار است. چه عمل قلب انجام دهید چه درمان سلولیتدر گوشه کاروکسب

کنید، پول بیشتری توانید نسبت به حالتی که به طور عمومی فعالیت مین میاکنو

به شما دید متفاوتی دارند. مشتری بالقوه  تانیلب کنید. اکنون مشتریان بالقوهط

اینکه بخواهد براساس قیمت  به جای گشتخودش به دنبال متخصص خواهد 

تر دهد محترمام میکاری انج هر. یک متخصص نسبت به فردی که تصمیم بگیرد

 دهند.مردم با رضایتمندی به یک متخصص پول می است.

خواهد، چیزی که حل برای آن میی را بیابید که بازار شما یک راهپس چیز

ای شوید که آنها در ذهن . سپس وارد مکالمهبدهندسخاوتمندانه برای آن پول 

د و صبح که از خواب دارند، ترجیحا چیزی که قبل خواب در مورد آن نگران هستن

به طور  تانکنند. این کار را انجام دهید تا نتایجمیشوند به آن فکر بیدار می

 .دونش بهترگیری چشم
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هیچکس. با گسترده کردن  یعنی هدف گرفتن ،همه تالش برای هدف گرفتن

د که براساس قیمت یشومیتبدیل  ییبرید و به کاالبازار، تخصص خود را از بین می

با تعریف یک بازار هدف محدود اما . شودگیری میمورد خرید آن تصمیمدر 

 شوید. تبدیل یک متخصص به گیری بدست آورید وتوانید نتایج چشممی

چه افرادی که د یگیرهدف خود را محدود کنید، طبیعتا تصمیم می وقتی بازار

ن برخی را کنار بگذارید. اهمیت این موضوع را دست کم نگیرید. کنار گذاشت

ترسناک است. آنها این باور  کاروکسبمشتریان بالقوه برای بسیاری از صاحبان 

تر، احتمال کسب مشتریان بیشتر افزایش ه را دارند که در یک شبکه گستردهاشتبا

 تصاحب کنیدتالش کنید یک گوشه بازار را  یابد. این یک اشتباه محض است.می

انجام ای دیگر بازارهای گوشه یارن کار را بهما موفق به انجام آن شدید،و وقتی 

. اما این کار را یکباره برای همه انجام ندهید. انجام این کار پیام شما را دهید

 دهد.کند و قدرت بازاریابی شما را کاهش میرنگ میکم

 آلی شناسایی مشتری ایدهنحوه

گاه هستید، با فرض اینکه اکنون شما از قدرت انتخاب یک بازار هدف محدود آ

ها، ممکن است در وکارکسبزمان انتخاب بازار هدف شما است. مشابه بسیاری از 

حال حاضر به چند بخش بازار خدمت رسانی کنید. مثال دوست عکاسمان ممکن 

 است کارهای زیر را انجام دهد:

 عکسبرداری -

 عکاسی تجاری -

 عکاسی خبری -



 57   |||   «قبل» یبخش اول: مرحله 

 های خانوادگیپرتره -

هایی بسیار متفاوت در بازار هستند. یک روش عالی برای شناسایی بخش ،هااین

 تحقق)مخفف معادل انگلیسی  PVPتفاده از شاخص اس آلایدهبازار هدف 

( است. در این روش به هر یک از 1برای بازار، سودآوری ی، ارزشفرد یهاخواسته

 شود.نمره داده می 10های بازار با توجه به این شاخص از بخش

 : چقدر از تعامل با این نوع از مشتریان لذت(P)های فردیخواسته تحقق 

فقط  وبرید؟ گاهی اوقات با مشتریانی سر و کار داریم که مایه دردسر هستند می

ازار لذت ببخش از  یککنیم. هر چه قدر از کار کردن با پول با آنها کار می به خاطر

 نمره بدهید. 10برید، به آن از می

 ل است؟این بخش از بازار چقدر برای کار شما ارزش قائ (:V) برای بازارارزش 

 کنند؟آیا برای کار شما پول خوبی پرداخت می

 چقدر سودآور است؟ ،کنیدکاری که برای این بخش بازار می (:Pسودآوری )

ارقام  پردازید اما وقتی به اعداد وهای زیادی برای کار خود میگاهی شما هزینه

ه یاد داشته است. ب دهبینید سود بسیار کمی دارد یا حتی زیانمی ،ددقت کنی

 باشید، برگشت سرمایه مهم نیست، سودآوری مهم است.

 

 ممکن است مشابه زیر باشد: PVPدر مثال عکاس، شاخص 

 

                                                           

1 PVP: Personal fulfillment, Value to the marketplace, Profitability 
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 مراسم عروسی

 5های فردی= تحقق خواسته

 7ارزش برای بازار= 

 9سودآوری= 

 21جمع کل: 

 عکاسی خبری

 9های فردی= خواستهتحقق 

 7ارزش برای بازار= 

 2سودآوری= 

 18جمع کل: 

 عکاسی تجاری

 3های فردی= تحقق خواسته

 6ارزش برای بازار= 

 9سودآوری= 

 18جمع کل: 

 پرتره خانوادگی

 9های فردی= تحقق خواسته

 8ارزش برای بازار= 

 9سودآوری= 

 26جمع کل: 

 

ادگی های خانوهستند که پرترهعکاس افرادی این برای آل ایدهمشتری 

دارد و  ییبخش و سودآور است، همچنین ارزش باالخواهند. کار با آنها لذتمی

وجود  عالییک بازار  هم برای شما ،ند. به طور مشابهپردازمیخوبی مشتریان پول 

 دارد.

آل خود کار کنید، توانید خارج از بازار هدف ایدهالبته بدین معنا نیست که نمی

ما در جهت یک بخش بازار یا همان بازار هدف شهای بازاریابی اگر چه فعال فعالیت

تصاحب . وقتی این بخش بازار را باید همانند لیزر متمرکز باشیدخواهد بود.  آلایده

ها بروید. اگر از همان اول یک بازار وسیع را هدف خشتوانید سراغ بقیه بمی ،کردید

 ما اثر بخش نخواهد بود.شهای بازاریابی ، فعالیتیدبگیر

پذیر است تمام شما چه کسانی هستند؟ تا جائی که امکان آلایدهبازار هدف 

های مرتبط و متمایز را بررسی کنید. جنسیت، سن و محل زندگی آنها را ویژگی

تصویری از آنها دارید؟ اگر دارید آن تصاویر را جلوی خود  مشخص کنید. آیا

 سواالت زیر پاسخ دهید:به بگذارید، در مورد آنها فکر کنید و 
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ه شود، چشمان آنها را باز نگها مانع خوابیدن آنها میچه افکاری شب -

 شود به سقف زل بزنند؟دارد و باعث میمی

 ترسند؟از چه چیزی می -

 عصبانی هستند؟ از چه چیز یا چه کسی -

کند چه ین چیزهایی که هر روز آنها را ناامید و سرخورده میترمهم -

 هستند؟

د ندگی یا کار آنها نیز اتفاق خواهو در ز استدر حال وقوع  1چه روندهایی -

 افتاد؟

 به طور پنهانی به چه چیزهایی بیشتر عالقه دارند؟ -

 تحلیلگرند.(گیری دارند؟ )مثال مهندسین آیا روش خاصی برای تصمیم -

 آیا زبان خاص خود یا زبان فنی مخصوص دارند؟ -

 خوانند؟هایی میچه مجله -

 کنند؟هایی بازدید میاز چه سایت -

 گذرد؟یک روز زندگی این افراد چطور می -

 بیشتر چه احساساتی دارند؟ -

 خواهند چیست؟تنها موردی که از همه بیشتر می -

ابی شما کلید موفقیت بازاری بلکه غیر عملی و تئوری نیستند،سواالتی  ،هااین

در هم د شوید، هر چقزمانی که نتوانید وارد ذهن مشتریان بالقوه خو هستند. تا

 فت.رها به هدر خواهند را به خوبی اجرا کنید، تمام آن فعالیت تانبازاریابی

                                                           

1 Trend 
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ها اسبه، محت عمیقهای اولیه بازاریابی شما تحقیقاباید بخش زیادی از فعالیت

 ات دقیق روی بازار هدف باشد.و مطالع

  1تهیه یک تصویر نمادین

ی ا تهیهبیکی از بهترین ابزار برای ورود به ذهن مشتریان بالقوه این است که 

ن یک توصیف این تصویر نمادی آنها، موقتا تبدیل به آنها شویم. یک تصویر نمادین از

ید تا یک دهاطالعاتی را کنار هم قرار دقیق از بازار هدف شما و زندگی آنها است. 

کند ین کار به شما کمک میتصویر مشخص از آنها در ذهن داشته باشید. ا

 ببینید. خودشانرا بگویید تا بتوانید زندگی را از دید  شانداستان

ت در گیران یا تاثیرگذاران که ممکن اسمچنین باید برای هرکدام از تصمیمه

دمات فناوری شوید نیز این کار را انجام دهید. مثال اگر خبازار هدف با آنها مواجه 

دهید ممکن است هم صنعت خدمات مالی ارائه می های کوچکِاطالعات به شرکت

 هم با دستیار آن تعامل داشته باشید. کاروکسببا صاحب آن 

یر نمادین از یک تصویر نمادین را ببینید. این تصوای هتوانید نمونمی هدر ادام

ریزی مالی ی برنامهکس که صاحب یک شرکت موفق در زمینهی فردی به نام مَبرا

 است:

 

 

                                                           

1 Avatar 



 61   |||   «قبل» یبخش اول: مرحله 

 کسمَ

 ساله است. 51مکس 

ریزی مالی است که طی ده سال ی برنامهموفق در زمینه وکارکسباو صاحب یک 

های بزرگ کار و برخی شرکت KPMGپیوسته رشد داشته است. قبال او برای  ،گذشته

 کرده است.می

 دارد. MBAیک مدرک لیسانس و یک 

ی چهار سال است در یک محله متاهل است و دو دختر و یک پسر کوچک دارد.

دارد.  Sکالس  کند. یک مرسدسخوابه زندگی می 5در یک خانه  ،متوسط رو به باال

کارمند دارد و ساختمان محل کارش متعلق به خود اوست. هر روز برای رسیدن 18

 کند.رانندگی میدقیقه  45به آنجا 

میلیون دالر است و بیشتر درآمدش خدمات  5/4حجم معادالت ساالنه شرکت او 

ندارد و کارهای مربوط به این حوزه را دستیار شخصی او،  ITمحور است. او پشتیبان 

 دهد.آنجال، انجام می

پردازد تا افزارهای مخصوص در صنعت خودش میهزار دالر برای نرم 4ماهانه 

به او و مشتریانش  افزارنرمداند که داشته باشد. می را در اختیارهای مالی ین دادهبروزتر

 کند.استفاده نمی افزارنرمداند از بسیاری از امکانات آن کند و همچنین میکمک می

شوند انواع مختلفی کامپیوتر سرور و سایر کامپیوترهایی که در محل کار او استفاده می

 نصب، تعمیر و نگهداری چندانی برای آنها انجام نشده است.دارند که از زمان 

 وقتهیچاند و شوند قدیمیروی آنها نگهداری می هایی که بکاپ اطالعاتسیستم

 اند.تست نشده
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انگیزی از گلف تزئین کرده او عاشق گلف است. محل کارش را با اشیاء دکوری خاطره

ی ی صفحهارها وجود دارد. پس زمینهگلف روی دیو هایی از او حین بازیست. عکسا

 دسکتاپ کامپیوترش عکسی از یک زمین گلف است.

 کند.در اوقات فراغتش با دوستان و همکارانش گلف بازی می

 کند.ی محلی مطالعه میوال استریت ژورنال، بلومبرگ، بیزینس ویک و روزنامه

 «است و کمتر برای ایمیل.های تلفنی کند که غالبا برای تماساز آیفون استفاده می

 

د از زندگی مشتری بالقوه دیدی ارزشمند به نتوانچطور می موارد ببینید این

یعنی آنجال که فرد تاثیرگذار  ،د؟ اکنون به تصویر نمادین دستیار مکسنما بده

 دیگری در بازار هدف ما است نگاهی بیندازیم:

 

 آنجال

 ساله است. 29آنجال 

 کند.لز زندگی میسپرینکِاش اِای دو خوابه با گربهتمان اجارهمجرد است و در یک آپار

دقیقه در روز  30کند و ی عمومی استفاده میبرای رفتن به محل کار از وسایل نقلیه

شود. آنجال فردی منظم و پرشور و اشتیاق است که جایی میوقتش صرف این جابه

 پوشد.همیشه هوشمندانه لباس می

به عنوان دستیار مکس مشغول به کار است، از زمانی که رشد  سال است که 3آنجال 

تواند از بود. او دست راست مکس است و بدون او مکس نمیشرکت شتاب گرفته 

 برآید. کارهای عهده

کند، از طرف او کند، لپ تاپ و تلفنش را تنظیم میهای مکس را تنظیم میبرنامه

دهد و خیلی کارهای دیگر. او همانند گیرد و پاسخ میهای تلفنی زیادی میتماس
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دهد، چسباند و تقریبا هرکاری انجام میمکس را به هم می وکارکسبچسبی است که 

 تا منابع انسانی. ITاز امور مرتبط با 

قع یک اگر چه عنوان شغلی او دستیار است اما بیشتر از یک دستیار است. او در وا

خورد یا به مشکلی بر می یوقتی کارمند .یمدیرکل اداری است و شاید تا حد مدیر

 کند.ای دارد به او مراجعه میخواسته

یک فناوری های خیلی فنی و استراتژی فناوری، اطالعات باالیی دارد اما جنبهدر زمینه

 خارج از توان اوست.

فلیکس تهای جدید نِرود و عاشق تماشای برنامهبعد از کار برای ورزش به باشگاه می

او بیشتر  گذراند و تفریحات شبانه را دوست دارد.ها را با دوستانش میخر هفتهاست. آ

 کند.های مرتبط با زیبائی، مد و افراد مشهور سپری میوقتش را به خواندن وبالگ

کند و به آنجال بیشتر درآمد خود را صرف بیرون رفتن، سرگرمی و خرید آنالین می

کمبود پول  با اینکه حقوق باالیی دارد، همیشه با است.نوعی به آن اعتیاد پیدا کرده 

داند که باید باشد. میهزار دالر بدهی داشته  10 شود که باعث شده استمواجه می

 .ی خرید مقاومت کندتواند در مقابل وسوسهپولش را بهتر مدیریت کند اما نمی

های بکهفاده از شاش چسبیده است و دائما در حال پیام دادن و استاو همیشه به گوشی

 اجتماعی است.

 

ود تهیه توانید یک گام بیشتر بردارید و یک تصویر بصری از فرد مورد نظر خمی

 ی بازاریابی مقابل خود قرار دهید.ی برنامهکنید و حین تهیه
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به قدرت تصاویر نمادین پی بردید. این کار معادل بازاریابی  حاالخوشبختانه 

کند وارد ذهن مشتریان بالقوه شوید ن تصاویر کمک میاست. ای« 1دتُگری مِیباز»

 که حین نوشتن پیام برای بازار هدف بسیار ضروری است.

 

 بخش اول -فعالیت

 بازار هدف شما چه کسانی هستند؟

 ای خود را تکمیل کنید.مربع شماره یک برنامه بازاریابی یک صفحه

 

                                                           

 یاست که در آن هنرمند خود را به جا یگریسبک باز ینوع، (ethod ActingMبازیگری مِتُد ) 1

 .کندیم یبا آن زندگ یو مدت دهدیکاراکتر داستان قرار م



 دوم: نوشتن پیام فصل
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 فصلخالصه 

ند. افایدهکننده، بزدالنه و بیتهیکنواخت، خس ،های بازاریابیبسیاری از پیام

هدف را  باشید که توجه بازار برای متمایز بودن باید یک پیام متقاعدکننده داشته

کردن به شما جلب کند. وقتی توجه آنها را جلب کردید، هدف پیام شما متقاعد

 برای واکنش نشان دادن خواهد بود.آنها 

 عبارتند از: ،شودمواردی که در این فصل پوشش داده می

 .فایده بودن بسیاری از تبلیغات و راه چاره آندلیل بی -

حتی وقتی یک کاالی معمولی  ،چگونگی متمایز شدن از دیگران -

 .فروشیدمی

 اینکه چرا نباید فقط با قیمت رقابت کنید. -

 .کننده برای بازار هدفکردن یک پیشنهاد متقاعدآمادهگی چگون -

 .ترین عناوین تبلیغاتی تاریخهایی از موفقنمونه -

 ای که در ذهن اوست.چگونگی ورود به ذهن مشتری و پیوستن به مکالمه -

 ، محصول یا خدمت شما.وکارکسبگذاری اثربخش چگونگی نام -

 

 دارد...ادامه 
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