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 اولفصل 

 شود!می ی واقعا بازاریابی محسوبچه چیز

 

ستبازاریابی  شمندی ا شتتما  میان شتتما و یریداران کاو و یدماتکه  رابطه ارز

 .شودمی برقرار

 ، در یک، دریک نمایشمیل، تلفنی، توستتا ایشتتخصتتیتواند آنالین، می رابطه این

شنیدن،آگهی شکل بگیرد. این رابطه از و یواندن  ، توسا  ری مش که ای هلحظیا دیدن 

سد تا زمانی که می شما را سا یک  ازشنا شما تو  ترغیب چریک زیرکبازاریاب طرف 

، اح ماو برای شتتما اتفا  هستت ید دارد. اما اگر شتتما یک چریک نظامی شتتود ادامهمی

 نخواهد اف اد.

 زنید تامی ودتان را به هر دریشما ی –دانید می ،دانندها میشما آنچه را که چریک

ش ری را جذب کنید و ش یواهیدنمی م ست بآن م شرایطی از د دهید.  ری را تحت هیچ 

 یک – هید که این رابطه ارزشمند شامل همان بازاریابی واقعی استدمی تشخیص چون

 )محض(. کاملتجربه 

 را برای رابطهاین  زهر لحظه ا بازاریاب چریک این است کهشما به عنوان یک  وظیفه

ش  ضاءری م شمندکننده ار سان و ارز س ی یکن ، آ د. زمانی که اینگونه عمل کنید، به در

 یک م خصص بازاریابی چریکی یواهید بود.

برقرار تان اران کاو و یدماتبازاریابی رابطه ارزشمندی است که میان شما و یرید

 شود.می
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سان نیست. برای  ولی  ی مزیت رقاب چنینبه دست آوردن به این اندازه یوب بودن آ

صی  ،قدرتمندی شما طالی یال س خراج دهیم میما به  که از گنجینه بازاریابی چریکی ا

ی ناب و یالص بر هاصتورت تکهه و در اینجا ب، اینها همه طالستت، به عقیده ما .ایمهکرد

 اند!روی کاغذ قرار گرف ه

 کامل است. تجربهبازاریابی واقعا یک 

یواهید یدمت یا محصولی را برای فروش به دیگران می که شماای هبازاریابی از لحظ

شروع سئواوتمی ارائه کنید،  شوند مهم یشود. در آن لحظه  سخ داده  : نام چیزی باید پا

 ؟توانند آن را یریداری کنندمی افراد کجا چیست؟ ه فروش برسانیدیواهید بمی که شما

ست؟ افراد چگونه ا شمکنند؟ تولید آن برای  توانند وجه را پردایتمی قیمت آن چقدر ا

صووت ست؟ مح ش ه ا شگاه هاشما در چه رنگ چقدر هزینه دا سایت و در فرو یی در وب

 د شد؟نعرضه یواه

چون بازاریابی هم به همین روش  ،کنندمی مثل باد تغییر ستتتواوتی این هاپاستتتخ

 .بخشی از ژن بازاریابی چریکی است کند. قابلیت تغییرمی تغییر

بر استتتاک یک در بازاریابی دارد: اول اینکه  هم دو بخش دیگربازاریابی چریکی  ژن

 ییلی ساده عمل کنید که همه ب وانند آن را انجام دهند. )برنامه( طرح

ها نمی که همه ،بخش دوم تا ان  ند  ندتوان پای ب ند به آن  مان به آن  ،ب هد بودن  م ع

سخ برنامه ش ر افراد پا ست. بی سریعهاا وری   ن ایج فشودنمی ر دارند، که محققان ظا یی 

 یواهند، که به دستتتمی   در اب دای کار ستتود باودشتتونمی ن ظار دارند، که حاصتتلا

ید. درنمی ها آ ها طرح یود را ر جه آن ند و یقینمی ن ی که آنمی کن ند  محقق  طرح کن

 .است هس ند که برای آنها موثر نبودهمند نخواهد شد. و آنها از بازاریابی گله
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 بازاریابیه شتترا اینکه به درستت ی انجام شتتود. ب استتت ی بازاریابی برای همه موثرول

ست  )این ک اب( چریکی صحیح کمک به وجود آمده ا شما در انجام یک بازاریابی  تا به 

 .رساند

صتتتاحب به بازاریابی جریان غالب را بی بازاریابی چریکی عبور از یک نوع بازاریابی

ست.  سانده  این روش پیام یود را ازفراهم آورده ا مکانی در کالیفرنیا به اکثر نقاا دنیا ر

هم کوچک را  ی بزرگ وهاوکارکستتب هم ،آیدمی که در ادامه دلیل ستتاده به دوو  استتت

 :شودمی شامل

 .ییلی آسان به انجام رساندتواند یک موضوع پیچیده را می این روش .1

 همیشه موثر یواهد بود. ی انجام دهیددرس  به اگر این روش را .2

وید : گمی است که اب داای هبازاریابی بدون طرح و برنامه مانند جنگیدن تحت امر فرماند

 کند.می و پس از آن فرمان هدف گیری را صادر "آماده.... آتش.... "

س فاده درست و مناسب این مها ،بازاریاب چریک ست.  روشرت ا هدف را فرا گرف ه ا

 ببازاریا. بعد از آن که شتتما به یک استتت شتتما به یک بازاریاب چریکب تبدیل این ک ا

هر شخصی از درون شرکت  ابی ارتباایواهید فهمید که تمام بازاری ،تبدیل شدید چریک

سی شما با هر شرکت ک ست.تان بیرون از   غیر چریکی تنها توجه به کلیاتبازاریابی  در ا

 از جزئیات غفلت هرگز ی چریکهاریاببازا. اما شتتتودمی غفلت از جزئیات شتتتود ومی

 کنند.نمی

 شود.می جلوه داده فریبندهبازاریابی، حقیق ی است که جذاب و 
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به طریقی جذاب حقیقت  دادن نشتتتانداند که امروزه بازاریابی می یبازاریاب چریک

 یح  همو بیشتت ر آنها  حقیقت نبودشتتامل بازاریابی  هااغلب فعالیتذشتت ه استتت. در گ

 نبودند. جذاب

ا . یک رویداد و اتف نهیک فرآیند و جریان است  بازاریابیفهمیدند که نمی اکثر مردم

مگر درصتتورتی که  –پذیرد می بازاریابی چریکی آغاز و حد میانی دارد اما به ندرت پایان

نباید یک پایان داش ه باشد  آن صورت هم . ح ی دریود را بفروشید وکارکسب شما کل

 ما کسب کار یود را به یک کم عقل فروی ه باشید.مگر اینکه ش

 –گیرد می بر ی هنری را درهاهمه گونه ابازاریابی فراتر از یک هنر استتتت، مطمئن

تصتتویرگری، عکاستتی، ، نقاشتتی، ، فیلم برداریموستتیقی، نویستتندگی، بازیگری، رقص

اما یودتان را فریب ندهید که شتما یک هنرمند هست ید. شتما یک چریک  –یوانندگی 

تان است. اگر هر گونه یشنودی هم به وجود آید وکارکسب هس ید و تمرکز شما بر سود

یی که هاتمجید جوایز یا تعریف وقاطع ستتود استتت نه به یاطر  به یاطر افزایش مداوم و

 کنید. می شما در این راه دریافت

 ی یک روند و جریان است نه یک رویداد و اتفا بازاریاب

ابراز احستتاستتات همراه استتت اما یک بازاریابی  تشتتویق وهنری عالی اغلب با  یک اثر

چرا این گونه است؟ چون این بازاریابی  شود.می تفاوتی و مسامحه دنبالبی عالی اغلب با

سیاری از بازاریاب ست. هنوز ب ست و یک اثر هنری نی شان  درریک چون ی غیر چهاا کار

کنند که بازاریابی آنها موثر نیستتت. بازاریابی به می شتتوند گماننمی تشتتویق و تحستتین

 به بروید و یواهیدمی ندرت در کوتاه مدت موثر یواهد بود اگر شتتتما ن ایج آنی و فوری

 ی حرسد. اما می از بازاریابی به ن یجهتر کشاورزی سریعاوقات کشاورزی بپردازید. اغلب 

 و برداشت را با عجله انجام دهند. ، داشتتوانند روند کاشتنمی به رین کشاورزان هم



 11صفحه   –بازاریابی چریکی  

 

 

 

مش ریان واقعی برای دس یابی به  بازاریابی فرص ی برای آموزش مش ریان اح مالی و

 است.شان اهداف

به ندرت بالفاصله موثر  لیو در نهایت موثر واقع یواهد شد وبازاریابی چریکی همواره 

 دیگر ریختیواهیم نمی دهیم.می ما یوشحالیم که این قسمت را در اب دا توضیح. است

 تاجرانی را ببینیم که تمام عوامل موفقیت به جز صبر را دارند.

فاوتیتعریف  یابی  از م  ئهبازار یک شتتتانس بزرگ برای می در اینجا ارا شتتتود: این 

ست ص  .شما ش ریان واقعی را آموزش دهید  یفر ش ریان اح مالی و م شان تا م  کهدری

س یابی به اهداف س رششان چگونه در د ش ر، گ سب پول بی شوند. اهداف آنها ک  پیروز 

 او ی پیدا کردن یک جفت، کوچک کردن دور کمر، پیشتترفت در بازی گلف، وکارکستتب

ش شان، دکاهش وزن با ست تا به آنها ن شما شانس  د تواننمی دهید که چگونه بازاریابی 

نیم کمی رویاهایشتتان را به حقیقت تبدیل کنند. ما دقیقا در میانه عصتتر اطالعات زندگی

شما ش ریان قرار توانید اطالعات رایگان درمی پس   که کنیدشان کدهید تا کم ای یار م

 د.نیود برس به مقاصد

ستموفقیاین کار را با اطالعات انجام دهید یا  شما ب وانیدشاید   ت بازاریابی ممکن ا

 م کهه چقدر بس گی داش ه باشد، هر دهیدمی یا یدماتی که شما پیشنهاد به محصووت

حل کند. بنابراین یودتان را  را تواند مشکالت مخاطبانمی شما محصول به طول انجامد

زاریاب با ریمسکنید در می یک حالل مشکالت تصور کنید. زمانی که شما این گونه عمل

 بودن یواهید بود.موفق چریک 

حل مشتتکالت ما باید بپذیریم که بازاریابی همچنین شتتامل  الب ه عالوه بر مهارت در

 م قاعد کردن افراد استتتت  راهی حقیقت بازاریابی هنر شتتتود درمی یک رکن هنری نیز

ست شما برای ترغیب کردن آنها ا سیری که  ش ن از کار ،یواهیدمی به م ه هایی کیا بازدا

شما دهند و وادارمی آنها انجام سندیدمی کردن به انجام کارهایی که  سیری که  ،پ زیرا م
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شنهاد سان کنید قرارمی شما پی ست که زندگی آنها را آ س یابی به تر ا کند، به آنها در د

پیشنهادی شما قرار است  چه که مسیر یا هر –کمک کند، آنها را شادتر کند شان اهداف

وظایف شما به عنوان بازاریاب چریک این است  مش ریان انجام دهد. بنابراین یکی ازبرای 

 آورد.می تا ببینید که مسیر شما برای افراد چه چیزی به ارمغان

 منطقه طالخیز

مردی به منطقه طالییز کالیفرنیا رفت تا شانس یود را با فروی ن  1853سال  در

این حال آب و هوا مناسب بود و جویندگان طال  . باطال ام حان کند جویندگانچادر به 

بنابراین مرد ن وانست هیچ چادری بفروشد. ولی او مرد یالقی  ،یوابیدندمی در فضای باز

بود و به هر طریق که بود موفق شد و از شانس یود اس فاده کرد و نام او تا امروز به عنوان 

 یک فرد یال  و موفق شنای ه شده است.

 او چه کسی است؟ و ...ور پولدار شد؟واقعاً او چط

پارچه ضخیم و  یرد تصمیم گرفت تا ازنمی ی او راهاکه م وجه شد کسی چادر او

 کار درست کند. نام او لوی اش راوک بود. مقاوم چادرها برای جویندگان طال شلوار

 

شوید. آیا اینجا ای هبرای لحظ اجازه دهید سبت به یک چیز آگاه  شویم تا ن ا مم وقف 

! گوییمنمی چنین چیزی هرگزگوییم که بازاریابی چریکی آستتان استتت؟ ما می به شتتما

، اییریصتوصتیات یوبی مانند کا بازاریابی چریکی .چون بازاریابی چریکی آستان نیستت

دارد ولی این  بر را درکارها  ، نداش ن اس رک و لذت ناب انجام صحیحوریبهرهاطمینان، 

سانی شامل آ صیات  خت سشما باید  بازاریاب چریک بودنبرای د بنابراین شونمی یصو

 کار کنید.
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 سخت کار کنید. جینیاز نداش ه باشید که شما  تاایم هاب را فراهم کرداما ما این ک 

سال  شما را  سه روز در 19۷1از  ست پس ما  کنیم تا یودتان نمی اغواءهف ه کار کرده ا

 ار نیست.هیچ بازاریاب چریکی یوره ک .را یس ه کنید

 یود را تغییر دهند. بازاریابی هنر واداش ن مردم است تا فکر

ی هاای یار به افراد یوب عمل شتتتود بازاریاب تفویضاگر در استتت خدام، آموزش و 

ای یار چه اثری بر  تفویض، آموزش و اری در امان یواهند بود. استتت خدامچریک از گرف 

یابی دارند؟  ی اینهابازار یابی دارند زیراادی بر اثر ز پذیرهابخش بازار نا به تجر ی جدایی 

 مش ری از رابطه با شما هس ند.

ت برند قدر توان و بازاریابی چریکی تحقق این واقعیت است که بسیاری از جزئیات بر

ش ری از شما موثر س ند، مانند تجربه م شما ه شما وق ی  و رابطه با  ضای مندی  میزان ر

 کنید!می هبدست آمده یود را مشاهدسود 

 ی مفید منابع انسانیهاتوصیه

در مصاحبه م قاضیان کار، آنها را دریک اتا  با یک میز و دو صندلی به مدت دو ساعت 

 گردید و ببینید که آنها بدون هیچ راهنمایی تنها بگذارید و بعد از دو ساعت به اتا  باز

 دهند. می چه کاری انجام

 بخش مهندسی به کار بگیرید. دند آنها را دراگر آنها میز را زیرورو کرده بو* 

اگر آنها درحال شمردن ته سیگارهای درون سطل زباله بودند، آنها را در بخش مالی * 

 به کار بگیرید.

دست و بلند بلند حرف زدن بودند، آنها را به بخش  * اگر آنها در حال تکان دادن

 مشاوره بفرس ید.
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 زدند، اداره کارگزینی مکان مناسبی برای آنان است.می حرف هااگر آنها با صندلی* 

 اند.اگر اتا  آکنده از بوی عر  بود، شاید آنها برای قسمت پش یبانی سای ه شده* 

پرسند، آنها را در بخش یرید به کار می اگر درباره قیمت میز و صندلی از شما* 

 بگیرید.

ی هاخت م علق به جنگلکنند که چوب سمی صندلی بحث و اگر درباره جنس میز* 

 بارانی نیست، روابا عمومی مکان مناسبی برای آنها است.

 جنس مدیریت هس ند. اگر یوابیده بودند، آنها از* 

 حال نوش ن یاطرات یود بودند، آنها را به تیم گزارشات فنی ملحق کنید. اگر در* 

شوید، آنها را در  کردند تا زمانی که شما وارد اتا نمی اگر ح ی به چیزی نگاه هم* 

 بخش حراست به کار بگمارید.

رسد بد نیست، آنها را به می اگر به شما بگویند که اوضاع آنقدرها هم که به نظر* 

 بخش بازاریابی بفرس ید.

 

 والت دیزنی و ری کراک

 –و ری کراک  - موسس شرکت فیلم سازی دیزنی -والت دیزنی شود می گف ه

 .وسواسی بودند ی بیش از اندازه منظم وهاآدمهر دو  –دونالد ی مک هارس وران بنیانگذار

مدتی همزمان در دس شویی  پس از یک مکان حضور داش ند و یک روز هر دوی آنها در

دست به دس گیره در  کهیواس ند نمی هیچ کدام از آنهاچون رسند. می به یکدیگر

یگری من ظر بودند که شخص دصبرانه بی دس شویی بزنند پس شروع به گف گو کردند و

دقیقه طول بکشد، به  20شان کند که باعث شد گف گوی دس شویی را باز وارد شود و در

دوی آنها با عجله به سوی در دویدند تا قبل از بس ه  طوری که زمانی که در باز شد هر

 شدن در یارج شوند.
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 نظم و ترتیب

ب چیزی ترتی اف د. نظم ومی فا ات هاشنبهترتیب آن چیزی نیست که در صبح  نظم و

هر ثانیه باید ادامه داش ه باشد. اگر افراد ببینند که محوطه سای مان شما  است که در

دقت یب اینگونه نامرتب و شما نیز وکارکسب کنند که مسیرمی کثیف است گمان نامنظم و

ما را نیز ش وکارکسب د آنها مسیروطه سای مان شما منظم و تمیز باشمح است. و اگر

 پندارند.می مرتب منظم و

سپری کردیم  Epcotکردیم مدت زمانی را در می زمانی که ما از شرکت دیزنی بازدید

دقیقه  10بیش ر از ای همدتی که آنجا بودیم هیچ زبال در بر روی نیمک ی نشس ه بودیم و و

آمدند و سریع می ابرها پشت دکورهای بوته زار و ماند و افرادی ازنمی روی زمین باقی

گرداندند. همچنین کارکنان می نظافت را به صحنه باز داش ند و نظم ومی را بر هاآشغال

 کردند چون دیزنی اهمیت نظم ومی دقیقه دو بار تمیز 30را هر  هادیزنی دس شویی

 داند.می نظافت را به یوبی

 ؟هس ند ر و پا قرص مک دونالدبه چه دلیل افراد زیادی مش ری پ

 های تمیزس شویی. د1

 ده(ی یوشمزه )سیب زمینی سرخ شهافرنچ فرایز. 2

دانند می آیند. مدیران اجرایی مک دونالدنمی وال اصالً به حسابدر این س همبرگرها

ترفند رایگان بازاریابی است و مردم بر اساک تمیزی  ی تمیز یک سالح وهاکه دس شویی

 گیرند.می صمیم به یریدیا شلخ گی محوطه سای مان رس وران ت

ثیفی ک نظمی وبی توانید اثری ازنمی م برویدورنورداس  یهااگر به یکی از فروشگاه

ند ترتیب یک سالح و ترف دانند که نظم ومینیز  مور. زیرا که مدیران نورداس پیدا کنید

 بازاریابی است. 

 



 

 



 

 

 فصل دوم

 شودنمی چه چیزی بازاریابی محسوب

 

وی دانستت ن اما مستتا ,شودمی نمایش دادهبا اینکه بازاریابی برای عموم مردم 

شغلی به عنوان نمایش وکارکسب بازاریابی با نمایش ست.  ش باه ا شامل ک وکارکسب ا ه 

فروشتندگی، برطرف کننده  رتوان به عنوان کامی وجود ندارد. بازاریابی را بازاریابی شتود،

توان آن را به عنوان سرگرم نمی همای هترغیب مردم به حساب آورد ولی لحظ مشکالت و

خص دیگری وجود دارد که شغل او سرگرم کردن مردم ش .برشمرد کننده جمعی از مردم

 شما یک چریک تجربه یک یرید مثبت و عالی را فراهم کنید. شما باید برای افراد .است

 .هس ید

یاب یکهابازار که فرقیمی ی چر ند  ندنمی دان چه میزان تبلیغ کن که  ند  چون  ،ک

برای بازاریابی چریکی وجود  ترفند ستتالح و 200تبلیغات فر  دارد. بازاریابی مستتلما با 

ستفقا تبلیغات دارد که  شما در هر اندازه .یکی از آنها ا شید نبایدت هم   بلیغات موفق با

 درستتت استتت که تبلیغات توستتا افراد زیادی دیده .ترفند دیگر را نادیده بگیرید 199

ای هبه اندازتبلیغات به تنهایی  اما ،شودمی ست که به کار گرف هزمان زیادی ا شود ومی

 .که در گذش ه موثر بود امروزه تاثیرگذار نیست

طرح د؟ کنیمی شد چهان ظار ندارید که ییلی موثر با اگر یک وبسایت داش ه باشید و

 )روابا عمومی( PR .من ظر غم و اندوه باشتتتید ریزید؟ پس بایدمی پین تبلیغاتییک کم

 نیست. پس چه چیزی موثر است؟ چطوره؟ آیا به اندازه سابق موثر

اگر یک وبستتایت دارید و آن را  .یواهد بود ی بازاریابی موثرهاترکیب روشبی شتتک 

ا موثر هبدانید که همه این ،یک قرارداد تبلیغاتی ببندید یواهید کهمی وکنید می تبلیغ
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ی بازاریابی چریکی هادترفن سالح و اما مخصوص به یود را دارد اثر هس ند و هر قسمت

کنند تا موثر واقع شتتتوند و این به یاطر وکاوت و هوشتتتیاری می کمک به هر روشتتتی

 .دشونمی یروزینهایی در جنگ باعث پترفند به ت چون سالح و ،است هاچریک

 ایمیل و تماک تلفنی به تنهایی بازاریابی محستتوب ،تبلیغاتکه به این یاطر استتت 

 .موثر یواهند بود هاروش ولی به عنوان یک قستتتمت از ترکیب و مجموعه .شتتتوندنمی

به تنهایی نیستتتت بلکه استتت فاده  ستتتالح و 200هیچ یک از با  بازاریابی برابر ترفند 

 است. هاو ترفند هاهوشمندانه از این سالح

 زنند و اجناک را مشتتاهدهمی دانند که افراد قبل از یرید ستتری به این رنتمی همه

سب فن کنند. آیا آنالین بودن فوت ومی ست؟ آن وکارک شی از ترف الین بودنشما ا ند بخ

ه زیادی دارد. ما امیدواریم ک با کل بازاریابی نیستتت و نیاز به کار برابر بازاریابی استتت اما

شتتوند تا می هستت ند که با اطالعات و اقدام یود باعث هااین چریکشتتما پی ببرید که 

 بدون دیگری به ستتتخ ی به طوری که یک عامل .ی بازاریابی موثر واقع شتتتوندهاترفند

جاممی فه را ان ند این وظی هد و توا ند بود لید کدیگر موثر یواه ما گلچینی از  .با ی

یازایم هآورد ی بازاریابی چریکی را گردهارفندت دارید را  تا اطالعات دقیقی که شتتتما ن

فراهم کنیم. عمل به این اطالعات به شتتما بستت گی دارد به طوری که بدون به کار گیری 

  معنی هس ند.بی این اطالعات ،شما

 

ی مخ لفی از هایبرد اس فاده از ترکسالح نیست، بلکه یِ 200بازاریابی هیچ کدام از این 

 آنها در شرایا مخ لف است.

 



 19صفحه   –بازاریابی چریکی  

 

 

 

 طرز برخورد تلفنی

ی میداک موفلر دعوت شدیم چون آنها درباره ناتوانی جذب هاروزی ما به فروشگاه

طریق  درصد ارتباطش با مش ریان از 100میداک  .طریق تلفن نگران بودند مش ری از

قرار  هاآن تماک درصد از ۷1با  تلفن است که ییلی جالب است اما کارمندان میداک تنها

 دست را از هافرصت درصد از 29گذاش ند که ییلی اف ضاح است یعنی آنها می مالقات

 دادند.می

م وجه شدم که بیش ر اوقات  ،کردممی بررسی را هاحالی که شخصاً فروشگاه در

 ،ندارد فنشوند که تمایلی به پاسخ دادن تلمی ی تلفنی توسا فردی پاسخ دادههاتماک

 یا درونگرا بود.  ،حالت روحی بد در ،گف گو با مش ری آن فرد پرمشغله بود و در

ار این ک دوست نداشتبود که  هامسئول جواب دادن به تلفن دلیل این بود که فردی

 ند توانسنمی گرف ندمی و جای تعجب نبود که بسیاری از افرادی که تماک .را انجام دهد

ل جدید وقت بگیرند. ما به شرکت میداک پیشنهاد کردیم که یک برای یرید یک محصو

ز ایده کشید. میداک امی فقا نصف روز طولکه  برنامه آموزشی پاسخ به تلفن برگزار کند

داک تواند در فروشگاه مینمی کسی"ل کرد و یک قانون جدید وضع کرد ما به گرمی اس قبا

آن  ز. پس ا"سخ به تلفن را گذرانده باشدبه تلفن پاسخ دهد مگر اینکه دوره آموزشی پا

ی تلفنی را به یرید تبدیل کند که هادرصد از تماک 94ماه توانست  6میداک در طول 

 در ازای هزینه ناچیزی که آنها صرف کردند. ،بیانگر بیش از یک میلیون دور سود بود

این  هااز شرکت شد برای بسیاریمی ی پس ی انجامهازمانی که بازاریابی از طریق نامه

ی پس ی نیاز به اصالح زیادی دارد و هابازاریابی از طریق نامه اما امروزه ،یک فرصت بود

 را به کار بگیرند.  هابرای اس فاده از این روش باید قدرت تخیل چریک هاشرکت

 

 



  شودچه چیزی بازاریابی محسوب نمی -  20صفحه 

 

 

 تمبرهای پستی

کنند و یم دانند که مردم هر روزه تعداد زیادی نامه دریافتمی ی چریکهابازاریاب

یی هاشوند پس چریکمی شوند به سطل زباله اندای ه بدون این که باز هابیش ر این نامه

ما راه به نظر ش .بیندیشندای هشوند باید برای این موضوع چارمی که با این حقیقت روبرو

 آنها تصمیم .چسبانندمی تمبر 11نامه ارسالی  هر ی چریک برهاحل آنها چیست؟ بازاریاب

را با به رین سرویس پس ی ارسال کنند ولی به جای یک تمبر واحد  هاگیرند که نامهمی

سن ی و  3دو تمبر ،سن ی 4دو تمبر ،سن ی 6آنها یک تمبر  .کنندمی تمبر اس فاده 11از 

 چرا آنها این کار .کنندمی چسبانند و سپس نامه را پستمی سن ی روی نامه 2شش تمبر

تمبر داش ه باشد دریافت  11که ای هدانند که گیرنده هرگز ناممیدهند؟ چون می را انجام

آن  وکرده  کند و گیرنده نامه را بازمی نکرده است و آن نامه توجه گیرنده را به یود جلب

ت دریافبا این تعداد تمبر ای هست که ناما چون این اولین بار در زندگی او ،را یواهد یواند

ماهیت بازاریابی چریکی هس ند که هزینه  ونه اقدامات جزء وات واین گ .کرده است

 .انرژی و قدرت تخیل هس ند ،ندارند ولی نیازمند زمان بر بیش ری در

توانید به کار بگیرید این است که اب دا نامه ارسالی می روش دیگری که در ارسال نامه

ما تغال به مقصد اصلی شمثل پرتغال پست کنید سپس آن نامه از پر را به کشوری دیگر

چون برای گیرنده شما جالب یواهد بود که یک نامه با تمبر و نشان پس ی  .پست شود

دیگر مثل پرتغال دریافت کند که این همان چیزی است که ما با قدرت تخیل  یک کشور

 .دهیممی چریکی مورد اس فاده قرار

 

یابی را ،بستتتیاری افراد هنوز به بازار یابی محدود  یا توزیع بن بازار  و فتخفی تلفنی 

بخشتتتی از  هاهمه این فعالیت .پندارندمی ی اج ماعیهاشتتتبکه برگ و بازاریابی درکاو

ستبازاریابی  نید فکر نک .شوندنمی اما هیچ کدام از آنها به عنوان کل بازاریابی محسوب ا

 .اریابی با یک ترفند واحد موثر یواهد بودکه در دوره کنونی باز



 21صفحه   –بازاریابی چریکی  

 

 

 

 ی بازاریابیهاروشترکیب 

چهار ترفند بازاریابی ماهیانه بیش از  ما بازاریابی را سراغ داریم که تنها با اس فاده از

 .مام اند پاپ است تخت یواب او بازاریاب فروشگاه آورد.می میلیون دور به دست 1.5

 کند عبارتند از:می چهار ترفندی که او اس فاده

 کنند.می مردم را به وبسایت و نمایشگاه او دعوتی بازرگانی رادیویی هاپیام. 1

دهد و آنها را به دیدن نمایشگاه می وبسایت او به سواوت بازدیدکنندگان پاسخ. 2

 کند.می هدایت

فروشندگان آموزش دیده از ظرفی ی که توسا رادیو و وبسایت به وجود آمده است . 3

 کنند.می یبرداربهرهبه یوبی 

ان شوند که مش ریمی باعث بالشی دو بالش و دو رو ،مالفه ،بیل لحافیی از قهاهدیه. 4

به  )بازاریابی دهان این یرید برای دیگران هم تعریف کنند و اصطالحا بازاریابی شفاهی از

 .انجام دهند دهان(

گوییم ؟ باید بشودمی بازاریابی ییلی گران تمامکنید ترکیب این ترفندهای می فکر

بنابراین به عنوان یک بازاریاب  .دشود ولی به شدت موثرننمی ییلی گران تمام ،که نه

در  و زاریابی است که ییلی پرهزینه نبودهای باچریک این باید هدف شما باشد: بازاریابی

 .عین حال ییلی موثر باشد

ی ناما ترکیب مناسب ترفندهای بازاریابی به آسا ،رسدمی تقریبًا آسان به نظر این امر

)و راح ی  سهولت کار از که آنچه را کهاند هی چریک آموی هابازاریاب .اف دنمی اتفا 

 سود جبران کنند. بدست آوردن در ،کنندمی قربانی یودشان(

 

سب و ممکن برای ارتبااهابازاریابی چریکی تمام روش س یابی و همه جانبه ی منا  د

هدف را در بر به عنومی به مخاطبان  ما  مام گیرد. شتتت ید ت با یاب چریک  بازار یک  ان 



  شودچه چیزی بازاریابی محسوب نمی -  22صفحه 

 

 

م مشخص کنید که ترکیب کداآنها را تجربه کنید و  دهای بازاریابی موجود را بدانید،ترفن

 شما به ارمغان یواهد آورد.را برای  بیش رین سود ،ترفندها

 میمافراد تص .شود بروشورها هس ندنمی چیز دیگری که به تنهایی بازاریابی محسوب

کنند با این روش می فکر چون ،کنندپخش  ویی تهیه هاستتتریع بروشتتتورگیرند تا می

بروشتتورها ممکن استتت یک حلقه ارتباطی ییلی  .شتتودمی بازاریابی مورد نیاز آنها انجام

شند که به موفقیت منجر شورمی مهم در زنجیره بازاریابی با سلما شوند اما یک برو به  م

 ستتت در گذشتت ه بروشتتورها بازاریابی تلقیممکن ا .شتتودنمی تنهایی بازاریابی محستتوب

ستمی ست .شدند اما اکنون دیگر آن زمان نی شما صا اگر ،اون زمان  صو شما یک  مخ

 .بازاریاب چریک باشید

ت ها فقا به علوکارکستتب چون بستتیاری از ،به این نک ه مهم باید ییلی توجه کنید

که در بازاریابی از طنز  و آن نک ه این استتتاند هدنادیده گرف ن این نک ه شتتکستتت یور

ا ک و طنز جالب شما رزاریابی یود اس فاده کنید مردم جاگر از طنز در با .اس فاده نکنید

 و مزاح اگر شتتما در بازاریابی از طنز .کنیدمی بازگو یواهند کرد نه پیشتتنهادی که ارائه

دهنده و  آزارن برای بار اول یا شتتاید بار دوم جالب یواهد بود و بعد از آ ،استت فاده کنید

با این حال  ،دنکمی ا از همان اب دا یرابد. طنز و مزاح بازاریابی شتتما رشتتومی تکراری

  .مزه باشد کنند که بازاریابی باید ینده دار و بامی م خصص فکر بعضی افراد غیر

بازاریابی جای شویی و جک نیست. اگر از شویی اس فاده کنید، افراد بخش ینده دار 

 شوند ولی اصل پیام و پیشنهاد شما را ییر!می را م وجهپیام شما 

 زیرک بودن دعوت کنند که این نوع بازاریابی مردم را به باهوش ومی همین افراد فکر

قستتتمت بازاریابی شتتتما را به ترین با مزهافراد  .پاک کنیدتان این فکر را از وهن .کندمی
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ست که می یاطر شما شنهاد  سپارندسپارند اما این پی  ییشو و طنز .آنها باید به یاطر ب

 مکد.می را از پیشنهاد شمادقت  وکه توجه  یک انگل بازاریابی است

 مکد.می طنز و شویی یک انگل بازاریابی است که توجه و دقت را از پیشنهاد شما

 

 پیام متناقض

د فرهنگ سازی و رسیدن به اهداف مور مخدر به منظور یک سازمان مبارزه با مواد

 هایی را بین دانش آموزان یک مدرسه پخش کرد. با این حال آن هدیههاهدیه، نظر یود

 .بریالف آنچه ان ظار داش ند تاثیر گذاشت

توزیع کرده بود که روی آنها  هایی را بین بچههاچرا این اتفا  اف اد؟ آن سازمان مداد

 "تفاوت هس ید؟بی چرا به مصرف مواد ییلی"نوش ه شده بود : 

شد می نوش ه روی مداد هم کوتاه ر تراشند،می یشان راهامداد هاکه بچههمانطوری 

روی مدادها  "مواد مصرف کنید" پس از مدتی فقا عبارت کرد.می معنای جمله تغییر و

  .ماندمی باقی

آن ست شکباعث سازد یا  تواند پیام کمپین شما را موثرمی بنابراین توجه به جزئیات

 .شود

 

رای بازاریابی ب .از ستتتر بیرون کنید همچنین این نک ه که بازاریابی پیچیده استتتت را

ست که ضوع نمی افرادی پیچیده ا سادگی بازاریابی را درک کنند اما این مو  اقینیتوانند 

سند بازاریاب شان را با یک .د بودی چریک یواههامورد پ یابی چریکی طرح بازار آنها کار
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ما این مسل .تا آن را به سرانجام برسانندشوند می به آن طرح م عهد کنند سپسمی آغاز

 .پیچیده نیست

صورمی بازگو یرآ ما این نک ه را در ست  کنیم چون یک ت شایع درباره بازاریابی نادر

 دست سود بیش ری از عوامل بت به دیگرنس به علت این تصور نادرستبازاریابی  در .است

دهند تا اینکه آنها بازاریابی می بینیم که همه چیز را درست انجاممی ما افرادی را .رودمی

ست کهمی آغازرا  ش باه کنند و آن زمانی ا صورتی  .شوندمی دچار ا ی هاکه بازاریابدر

 .غلا را ندراند چریک این تصور

 , موقعیت, موقعیت!موقعیت

 .باید درباره موقعیت بدانید شمادو نک ه مهم وجود دارد که 

هر را ش آمریکا روزگاری به رین موقعیت در های ورشکس ه دروکارکسب بسیاری از. 1

عامل بازاریابی دیگر  199اند، اما آنها بیش از حد بر این عامل حساب کرده بودند و داش ه

 .موقعیت یوب عامل مهمی است ولی به تنهایی کافی نیست را نادیده گرف ه بودند. مکان و

 .شهر شما این رنت است و در کشور عیت دربه رین مکان و موق. 2

. د، به یرید بپردازنهس ند که ب وانند در یک مکان جدید ی نوییهاافراد به دنبال راه

 . و اگر شما درنت استآن مکان جدید همان این ر حقیقت آن راه جدید یرید آنالین و در

 .دهیدمی از دست شدن است را به ر در حال هر لحظه که را این رنت نباشید، مکانی

 را هاکند و افرادی که ان ظار معجزه از بازاریابی دارند فرصتتتتنمی بازاریابی معجزه

ست صبر و  .دهندمی مرتب از د ستریزبرنامهبازاریابی نیازمند  شما از بازاریابی  .ی ا اگر 

 .شکست یواهید یورد ،ان ظار معجزه دارید

ا شانسی است که ب ،یود سود به دست آورید وکارکسب بازاریابی فرص ی است که از

ها در زمینه یا صتتنعت یودتان همکاری کنید و یک فرایند استتت که وکارکستتب دیگر

.اما یک معجزه نیست وانید روابا پایدار برقرار کنیدب 



 

 

 

 فصل سوم

 تولد بازاریابی چریکی

 

به به وجود آمد زمانی که من  195۷در ستتتال  کنم که بازاریابی چریکیمی فکر

باید گزارشات تحقیقات  ،کردممی یدمتعنوان یک تحلیل گر ضد اطالعات ارتش آمریکا 

صفحه یک رو یک یا یک ودر را  ش م که می نیم  صرنو مفید عمل  و به من اهمیت مخ 

به طوری که در اب دا  ،مرا به حرفه تبلیغات راهنمایی کردو همچنین  .آمویتکردن را 

شی کار س م می کردم چونمی به عنوان یک من دقیقه تایپ کنم و پس  ه درکلم 80توان

به  دننوش م تاکنون اس فاده نشده بودمی ی بازرگانی که منهاو پیام هاآگهی از آن چون

 کهسم بنویای آگهیو سرانجام یاد گرف م تا چگونه  شدمآگهی نویس پذیرف ه عنوان یک 

 .به رین باشد

ی برندهای معروفی مانند هامن تجربه کافی پیدا کرده بودم تا ب وانم آگهیدر نهایت 

Green Giant،Pillsbury، Chrysler، Procter & Gamble، Kellogg’s، 

Sears،  وQuaker Oats که در .را بستتتازم با هارکتشتتتبا  کار فهمیدم  ی بزرگ 

ش ه باشم وبی ی بانکیهاحساب س فاده  از کارهای عملی و ان ها باید دقت دا دست اول ا

 .کنم

شرکت یودم را آغاز پس از آن من کار صنایع جدید از هاکردم و برای  ی کوچک در 

شیدی ،ترقبیل: کامپیو شک ،انرژی یور س وران ،آبی یهات ست فود بای هی زنجیرهار ه ف

 هااین شرکت .کردممی مورد نیازشان را فراهمبازاریابی  اطالعات ،playboyعالوه مجله 

به ستترعت  .ی بزرگی داشتت ندهای آنچنانی نداشتت ند ولی درعین حال ایدههاستترمایه
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 هاتمناسب این شرک بازاریابی داش ند و توانس م روش دریاف م که آنها به چه چیزی نیاز

 بازاریابی استت فاده یی که افراد بزرگ درهابا روش هااین روش .دهم آنها قرار رای یا را در

ش ندکردند م فاوت بودمی شار قرار دا  قادرر تی کوچکهاشرکت .ند بنابراین آنها تحت ف

اول  بارهمان را در  یچیز ی اشتتت باه برآیند و باید هرهاعهده عواقب روش نبودند که از

به  دون نیازمن چندین ک اب درباره کستتب درآمد ب ،در آن زمان .دادندمی درستتت انجام

کسب درآمد بدون شغل بود که باعث شد برای تدریس در  ،اول ک اب .شغل نوش ه بودم

 .دعوت شوم یادانشگاه کالیفرنبرکلی پردیس 

ان ها باید دقت داش ه بی ی بانکیهای بزرگ با حسابهافهمیدم که در کار با شرکت

کارهای عملی و دست اول اس فاده کنم. پس از آن من کار یودم را آغاز کردم  باشم و از

 دادم.می ی کوچک در صنایع جدید برنامههاو برای شرکت

راه برای کستتب درآمد بیشتت ر، ن یجه تحقیق یک ستتاله من بدون  555 ،ک اب دوم

شغل کمک گوگل بود ست آورده پول زیادی ب که درباره افرادی بود که بدون   و ه بودندد

صل به چگونگی بازاریابی درآن صاص داده بودم یک ف  هر دو ک اب .با بودجه محدود ای 

 .باشند سرشار از مطالب آموزندهبرکلی  کمک کردند تا کالک من در

 

ی ی نویسندگهاشکلمن همیشه مع قدم که نوش ن آگهی در رتبه دوم پرسودترین »

 ...«است ا )یریدن آزادی کسی(ی یون بههااولین رتبه نوش ه و الب ه است

 فیلیپ دوزنبری  - 

شجویان دس ش ر ،یک روز در کالک ما  ربیش  ،جی "ا بلند کرد و پرسید یکی از دان

شجویان  سب ی بزرگ برایهای یالی و ایدههاجیب ،شلوار جین ،موهای بلنددان  وکارک



 27صفحه   –بازاریابی چریکی  

 

 

 

ه این مورد ب توانید ک ابی درمی .ها نداریموکارکستتب درباره بازاریابی آنای هداریم اما اید

 ؟ما معرفی کنید

 

 مالی، اس قالل چون م داولی اهداف وکارکسب در من دانشجویان که دانس م می

 دلشان که میزان هر به یشانهاشرکت گس رش و زندگی در تعادل اس رک، از رهایی

 گرم یابند دست اهداف این به بازاریابی با توانندنمی آنها اما. کنندمی دنبال را یواهد،می

 .کنند اس فاده م داول غیر یهاروش از اینکه

شنهادی هادهم که هف ه بعد با ک ابمی من قول ،بله" :گف مای هاحمقان به طور ی پی

عد از کالک ."برگردم تا ک اب ب نه رف م  خا به هابه ک اب هاد  ناستتتب برای پیشتتتن یی م

شجویان پیدا کنم اما هیچ ک ابی نیاف م سکو رف م تا به ک  سپس .دان سی سانفران ابخانه به 

ست یالی سبی آنجا بیابم اما دوباره د س نفورد بروم و ک اب منا شگاه ا ش م دان در  و برگ

ضع به همین  ،ی عمومی اوکلندهاک ابخانه سکو نیز و سی سانفران ساکرامن و و  سن جوز، 

رستتتید برای می کردم به نظرمی پیدا ی بازاریابی موجود کههاه ک ابهم .صتتتورت بود

که دور بودجه دارند  300،000ماهانه یی نوشتت ه شتتده بودند که هاصتتاحبان شتترکت

مناستتتب بیان توانایی  هابه عالوه آن ک اب .شتتتدندنمی ی کالک من شتتتامل آنهاهابچه

شدند که من  ش ند و باعث  شومدتی  پس ازمطالب را ندا ن اما م .میمیازه بکشم و گیج 

 یک .دادممی اب داده بودم پس انجام دادم آنچه را باید انجامبه دانشتتجویانم قول یک ک 

ا تهیه ر ،توانند بدون سرمایه گذاری زیاد بازاریابی کنندها میلیست از راههایی که شرکت

ست من  .کردم سرمایه زیاد 52۷"لی شت که دقیقا آن چیزی  "راه بازاریابی بدون  نام دا

 .عنوان ک اب پذیرف ه نشد ر دپارتمان تاییدبود که دانشجویان من نیاز داش ند اما د
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 هاچریک .در زمان جنگ مواجه شتتتدم ی نظامیهاهمان زمان بود که با چریک در

نیاز دارند تا  ،ا چون منابع مالی مناستتب ندارندجنگ را دارند ام هدف م داول پیروزی در

 .جنگ اس فاده کنند م داول در ی غیرهااز روش

شجویان  بله .بازاریابی چریکی سب برای ک ابی بود که من برای دان این یک عنوان منا

 رموز کسب سود باو" :کردمی و نویدها را بیان هاکه فرضعنوان فرعی  .نوش ممی کالسم

 زمانی که من این ک اب را برای دانشتتتجویان یودم .بود "کوچک شتتتما وکارکستتتب از

و از اینکه قرار است بیش از د نوش م قصد نداش م که به صورت سری و مجموعه درآیمی

باعث شد  اما این ک اب .فروی ه شود هیچ اطالعی نداش م زبان 62میلیون نسخه به  21

 .فهمدنمی ویرایش از ک اب یودش را 61من یکی از اولین مولفان دنیا شوم که 

سخه که ک اب بازاریابی چریکی را ایجاد کرده ای هک اب هم از همان جرق ی دیگرهان

 ستتتخت به وجود نویستتتم از الهام یا ح ی کارمی که من ییهاک اب .به وجود آمدند ،بود

 .دنیی بنویسم که نیازهای دیگران را برطرف کنهاآیند بلکه من نیاز دارم تا ک ابنمی

 آنهایی که ؟من اف اد با موهای بلند و شتتلوار جین واقعا چه اتفاقی برای دانشتتجویان

ی پیشنهادی هاآیا روش ؟شنایتنمی هیچ کس آنها را های کوچک داش ند ووکارکسب

ی هاآنها از بازاریابی چریکی برای ستتای ن شتترکتباید بگویم که  ؟من به آنها کمک کرد

س فاده کردند  سندمی اکنون تقریبا همه آنها را وهمبزرگ یود ا سافت ،اپل :شنا  ،مایکرو

سیلیکون چندین نفر از دیگر و اچ پی، اوراکل ،ادوبی شامل رهبران دره   نهاآ .شوندمی را 

 مرا به مرکز مدیریت یود بردند تا از سمینارهای بازاریابی چریکی گزارش دهند. هابعد

ر اما اگ ،توانید تعداد کمی یرگوش بگیریدمی شما .مانندها میمثل یرگوش هاایده»

  «یرگوش یواهید داشت ادییاد بگیرید چطور از آنها مراقبت کنید به زودی شما تعداد زی

 جان اش این بک - 
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توانند و باید از می آنها همدنیا تشتتخیص دادند که  در هاشتترکتترین همزمان بزرگ

شان را افزایش دهند سود س فاده کنند تا  سیاری از .بازاریابی چریکی ا ضای ب  ستلی اع

آنها  یهاشتترکت درتا از من یواستت ند  (Fortune 100شتترکت برتر فورچون ) 100

 دهند شانس بهمی سرمایه گذاری اندکی انجامدرحالی که یواس ند می و ،سخنرانی کنم

  .باوتر را از دست ندهنددست آوردن سود 

 فروشگاه لوازم خانگی

رفت م وجه  یک روز که او به سرکار .مردی یک فروشگاه لوازم یانگی کوچک داشت

 هامدت .کنندمی ای مان جدید بناقطعه زمین سمت راست فروشگاه او یک س شد که در

بعد در آن سای مان جدید یک فروشگاه لوازم یانگی ییلی بزرگ ر از فروشگاه کوچک 

ساز جدیدی  قطعه زمین سمت چپ فروشگاه مرد سایت و یک ماه بعد در .مرد اف  اح شد

ی گیک فروشگاه لوازم یان آغاز شد و پس از تکمیل سای مان مرد م وجه شد که آنجا نیز

فروشگاه سمت راست  بدتر از آن این بود که یک روز مرد با بنر .بزرگ اف  اح یواهد شد

و  "درصد تخفیف 50 –اف  احیه  ویژهفروش "یود مواجه شد که برآن نوش ه شده بود 

درصد  ۷5 –حراج فو  العاده "همچنین فروشگاه سمت چپ نیز بنری با این مضمون 

اه صاحب فروشگ .فروشگاه مرد بزرگ ر بود م از بنرها ازبرافراش ه بود و هر کدا "تخفیف

روشی  ی بزرگ رقابت کند ازهای فروشگاههاتواند با قیمتنمی دانستمی کوچک که

 نصب کرد که بر آن نوش ه شده بود: چریکی اس فاده کرد و بنری در باوی فروشگاه یود

 ورودی اصلی

ست که  سب تنهایی توانید بهنمی شمانک ه مهم دیگر این ا ه های فو  العاده بوکارک

سمینارها را در یک روز .وجود آورید کرد می دپارتمان کارآموزی کالیفرنیا اجرا مردی که 

تواند به عنوان می شتتتنید از من دریواستتتت کرد که آیارا ی مهاپس از اینکه صتتتحبت

سیدم  .سخنگوی من فعالیت کند شما  "او جواب داد  "؟سخنگوی من"من با تعجب پر
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سخنرانی و نوش ن ک اب هس ید باید یک شخصی داش ه باشید که  اح ماو ییلی درگیر

م را برای شما انجا توانم چنین کاریمی صحبت شما را به عهده بگیرد. من مسئولیت کار

شما بازگورا بارها بگویید باید که  جزییاتی و ،دهم سخنگوی  شمی به عنوان  ما کنم اگر 

 "کنم را به من بپردازیدمی که من رزروای هدرصدی از هر برنام

بازاریابی چریکی بین المللی به وجود آمد و صتتتحبت درباره  بنابراین به این طریق و

ر ی سخنگوی آیهاتالش بازاریابی چریکی به یاطر .بازاریابی چریکی همه جا من شر شد

شی ،من سخنگوی جدیدم ربیل  و گس رش  ییلی رشد ،امی دی رم ،و هم اکنون توسا 

 .ه استیاف 

 اقعو شگفت آوری ساده است و به یوبی موثر بازاریابی چریکی به یاطر اینکه به طور

 .شود ییلی رشد کرده استمی

هم  هایف ک ابتال که همکار من در جینییدا را شتتکر توستتا همستترم  ،شتترکت ما

ن ما فرصت ایگس رش یاف ه است و  رشد وبه یوبی ما  شرکت برند شود ومی اداره ،است

 این موضوع را بدون شرمندگی دنبال وآشنایان یود را به کار بگیریم  را داریم که اقوام و

وانید به تمی کهآنچه را  کندمی ابی چریکی به شما گوشزدبازاری ،گذش ه از این .کنیممی

یواهم تا نیروی نویستتتندگی و می من همیشتتته .دیگران واگذار کنید هرگز انجام ندهید

شبکه .رانی یود را افزایش دهمسخن سایل ارتباطی از قبیل این رنت و  ی هااز زمانی که و

ان با کارشناس ارتباطی من از طریق این وسایل ،اج ماعی به دنیای بازاریابی وارد شده اند

 .بازاریابی چریکی را توسعه ببخشیم کنم تا با کمک آنها ب وانیممی همکاری



 

 

 فصل چهارم 

 گسترش بازاریابی چریکی

 

ست از همان آغاز صت ،در ی زیادی برای کارآفرینی به وجود هابازاریابی چریکی فر

د که شتتتکوفا شتتتد و طرفداران زیادی پیدا کر دلیل زیر 10بازاریابی چریکی به آورد. 

 .شودیم واقعا و به درس ی باعث افزایش سود آنها این است که بازاریابی چریکیترین مهم

 .پیچیده نیستییلی  بازاریابی چریکی ساده است و .1

د یواه عبازاریابی چریکی اگر به درستت ی به کار گرف ه شتتود همیشتته موثر واق .2

 شد.

بازاریابی چریکی نام جالب و وستتوستته انگیزی دارد به طوری که توجه همه را  .3

 یواهند که آن را ام حان کنند.می کند و همهمی جلب

سببازاریابی چریکی  .4 ست که با آهنگوکارکسب منا ای هسابقبی های کوچک ا

 .کنندمی رشد

ش .5 صادی  ضاع اق  صرف نظر از اینکه او ست  رکت چقدربازاریابی چریکی  بد ا

 .هزینه معقولی دارد

 .شودمی ی جدید بازاریابی را شاملهابازاریابی چریکی حالت .6

 برد.می بازاریابی چریکی اس رک و نگرانی درباره بازاریابی را از بین .۷

 .دنیای ارتباطی جدید ایده آل استبازاریابی چریکی برای این رنت و  .8

سب برایبازاریابی چریکی به همان اندازه که  .9 ست وکارک سب ا های کوچک منا

 .کندمی های بزرگ نیز کمکوکارکسب به
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کند تا ب وانند می های کره زمین کمکوکارکستتتب بازاریابی چریکی به تمام .10

 .سود بیش ری کسب کنند

شبخ انه سکو من در ،یو سی سانفران س گاهام هزندگی کردبی ناحیه  ی هاکه یکی از یا

ا پرورش دهم تا بازاریابی چریکی نوپا ر مساعدی فراهم بود هآنجا زمین .تمدن مدرن است

صحیح زمینه تاریخی و 19۷0و در دهه  س رش بازاریابی  سب برای گ سونامی منا  با یک 

 .تکنولوژی در یانه من فراهم شد دانش و معلومات و از

جود وی کامپیوتر به های کامپیوتر برای یورههابازاریابی کامپیوتری جدید توسا یوره

 .ی کامپیوتر هم قابل فهم استهاآمده است و فقا برای یوره

بازاریابی کامپیوتری افرادی هستتت ند که همه چیز  یک فوران دانش! اما مغز م فکر

وتری ریابی کامپیبازا .دانندنمی دانند ولی هیچ چیز درباره بازاریابیمی درباره تکنولوژی

فقا  تر به وجود آمده استتتت وی کامپیوهابرای یوره ی کامپیوترهاجدید توستتتا یوره

زمانی قصد داش م که یک کامپیوتر بخرم اما  .ی کامپیوتر هم قابل فهم استهابرای یوره

 ا دوته دوان دوان به غرفه پزشکی رف م توسا شیوه بازاریابی آنها گیج شدم به طوری ک

ویم گنمی من .یرمسه تا قرص آسپیرین برای سردرد ناشی از همهمه بازاریابی موجود بگ

ست اما من ان ظار دارم که آنها ی کامپیوترهاکه همه دانش نزد مخ صه  یی که درا این عر

شندمی قدم ش ه با ش ر امور دانش و تخصص کافی دا ا افرادی که من با آنه .گذارند در بی

های قدیمی بودند که درباره بازاریابی به وستتتیله وکارکستتتب مواجه شتتتدم یا دارای

 یا دارایاند همغزی داده شتتتد شتتتستتت شتتتویاند هی عهد دقیانوک که دیدهاآموزش

ی ی تحلیلی و آنالیزهاهای تکنولوژیکی عصتتر جدید بودند که با دستت ورالعملوکارکستتب

شده بودند شرکت. یود گیج  شکیل یی را درهاآنها  د زمان تول دادند که درمی صنایعی ت

شانمن ی ش ه ا یود ست وجود ندا صر ط اکنون .ا ستهایی برای بازاریابالع  .ی چریکی ا

ن که مقابل استت فاده و قابل فهم درباره بازاریابی دارد  ،این عصتتر نیاز به اطالعات عملی
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 ،ی رادیو و تلویزیونیهامصاحبه ،سمینارها ،هاسخنرانی ،هابه وسیله ک اب این اطالعات را

شیهاهبرنام ،هامقاله ،ی یبریهابول ن سایت ،ی آموز سخنرانی  ،ی آنالینهاانجمن ،هاوب

که نیاز دارند تا یک بازاریاب چریک باشند من شر کرده  هابرای تمام بازاریاب هاکنگره در

س طاعت اجرای آن توانند آن را درک کنند ومی همه .ام توانند با می همه .را دارند همه ا

 همه .کار گیرندتوانند یاد بگیرند که چطور آن را درستتتت به می همه وآن ستتتود کنند 

را  چریکی آن را به یاطر اینکه استت رک بازاریابی غیرهمه  و توانند آن را تجربه کنندمی

 .کند دوست دارندمی برطرف

 صنعت کامپیوتر در مقابل صنعت اتومبیل

اگر »ت اظهار کرده اس بیل گی س صنعت کامپیوتر را با صنعت اتومبیل مقایسه کرده و

با تکنولوژی همگام شده بود ما همگی اکنون  ت کامپیوترجنرال موتورز مانند صنع

در پاسخ  .«روند داش یممی مایل راه 1000دوری که با یک گالن سویت  25ی هااتومبیل

اگر جنرال موتورز مانند »موتورز اظهار کرد که  شرکت جنرال ،بیل گی س اتبه اظهار

ه راندیم کمی یی راهاما همگی اتومبیل ،مایکروسافت با تکنولوژی توسعه یاف ه بود

 :ی زیر را داش ندهاویژگی

 .شدمی اتومبیل شما بدون هیچ دلیلی هر روز دو بار یراب .1

کردند شما مجبور بودید تا یک می نو رنگ ی جاده را ازهامرتبه که یا هر .2

 اتومبیل جدید بخرید.

اف اد و شما باید آن می ارک آزاد راه از هیچ دلیلی دربی اتومبیل شما گاهی اوقات .3

 اتومبیل را یاموش ،بس یدمی را هاکشیدید و همه پنجرهمی جاده را به کنار

کردید و قبل از اینکه ب وانید ادامه دهید باید می کردید و آن را دوباره روشنمی

 .کردیدمی را دوباره باز هاپنجره
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پنج  ،مطمئن بود ،کردمی یورشید کار مکین اش اتومبیلی درست کرد که با نور .4

درصد از  5روی  برای رانندگی است اما فقا برتر و دو برابر آسانتر برابر سریع

 .توانست حرکت کندها میجاده

یطا "ی هشداردهنده همه با یک چراغ هشدار واحد هاروغن، دمای آب و چراغ .5

 شدند.می جایگزین "در ایمنی کلی

 کرد: آیا شما مطمئن هس ید کهمی سئوالکیسه هوای ایمنی قبل از باز شدن  .6

 یواهید کیسه هوا باز شود؟می

س ید تواننمی شد و شمامی گاهی اوقات، اتومبیل شما بدون هیچ گونه دلیلی قفل .۷

دید چریانمی کردید و کلید رامی وارد شوید مگر اینکه همزمان دس گیره در را باز

صفحه  Ctrl+Alt+Deleteی هاکلیدگرف ید. )کنایه از می و پایه آن ن رادیو را

 کلید کامپیوتر(

 بایستمی کرد، یریدارانمی هر بار که جنرال موتورز یک اتومبیل جدید معرفی .8

تا رانندگی را دوباره از اول بیاموزند چون هیچ کدام از یصوصیات جدید مشابه 

 اتومبیل قدیمی نبود.

 ور را یاموش کنید.دادید تا موتمی بایست دکمه اس ارت را فشارمی شما .9

 

 -که چطور این روش جدید بازاریابی  ی فعالیت این استتتهاجنبهترین البیکی از ج

به مک  کارکستتتب که برای ک مده و به وجود آ چک  بلهای کو قا قدرت در م ید   و نو

های بزرگ را وکارکستب شتروع به جذب عالقه همان –دهد می های بزرگ راوکارکستب

 .کرده است

آمد تا در می ی غول آستتتا یکی پس از دیگری برای منهارکتی شتتتهادعوت نامه

کردند تا افراد آنها را می آنها من را اس خدام .سخنرانی کنم های ملی آن شرکتهاکنگره

گذشتتت ه از این آنها تعجب  .شتتتوندمند آموزش دهم که چگونه از بازاریابی چریکی بهره
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ه بازاریابی مشتتاب یاطر ستترمایه گذاری برباشتتیم که به  کرده بودند که چرا ما نباید قادر

سب کنیمهاشرکت ش ری ک سود بی که  صاحببی چرا ما نباید این بازاریابی ؟ی کوچک 

 ؟درحال تبدیل به بازاریابی غالب است را بپذیریم

 فرد، هیچ مسیرش در و کندمی رعایت را ایالقی اس انداردهای باوترین چریکی بازاریابی

 .بینندنمی آزارای هجامع یا گروه

م بینمی از اینکه ،کنممی ستتخنرانی هاهر بار که من برای مخاطبان زیادی در کنگره

 کند یوشحالمی سخنگوی من آیرین ک اب بازاریابی چریکی من را به مخاطبان معرفی

شر هااین ک اب شوم.می سال من  شین تحریرمی دو نوبت در   ی مخ لفهاشوند که با ما

 شارکترا با م نویسم و ک اب دیگرمی را به تنهایی من یکی از ک ابها .شوندمی ش همن نو

سیممی یک مولف همکار شبکه .نوی  من با جدیت ،شدند ی اج ماعی فراگیرهازمانی که 

و همچنین توانستت م با شتتین  .درمورد آنها مطالعه کردم و یک ک اب درباره آنها نوشتت م

دانم که مدتها قبل از اینکه من ب تویی ر فیسبوک و سرشناک درگیبسون یک شخصیت 

ی آنجای از .کرده است همکاری تالیف کنممی یتآنها فعال ی اج ماعی چیست درهاشبکه

و  ان شتتار اطالعات این رو  ماعی گستت رش یاف ه استتت ازی اجهاکه استت فاده از شتتبکه

 .بسیار فراوان شده استی بازاریابی چریکی هاک اب

 

 جدیداصطالحات اداری 

Adminisphereشوندمی از اعضای ساده رتبه بندی ی سازمانی که باوترها: ویه. 

یابند اغلب شدیدا نامناسب و نامربوا به می ارجاع یی که از ادمینیس فیرهاتصمیم

 .مشکالتی هس ند که باید حل شوند
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Alpha Geekیک اداره یا گروه کاری فرد درترین و ماهرترین : آگاه. 

Blamestormingکسی که دریک گروه درباره اینکه چرا مهلت و سررسید از دست : 

 .کندمی یورد و چه کسی مسئول آنها است بحثمی رود یا یک پروژه شکستمی

Chainsaw Consultant یارج شرکت  )مشاور اره موتوری(: کارشناسی که از

 .مسئولیت این کار رها شوند شود تا تعداد کارکنان را کاهش دهد تا روسای باو ازمی آورده

Chips & Salsa ا اب د ".)چیپس و سالسا(: چیپس = سخت افزار   سالسا = نرم افزار

 "ل در چیپس شما است یا سالسای شماما باید پی ببریم که آیا مشک

CLM بخردانه اس فاده )حرکت محدود کننده شغل(: برای توصیف کارهای نابجا و نا 

جدی  CLMشنود یک می در حالی که او صدای شما راتان ان قاد از رئیس .شودمی

 .شودمی محسوب

Cube Farmی ی مکعبهاپارتیشن به اتا  : دریک اداره سالن بزرگی را با اس فاده از

 گویند.ها میکنند به این جهت به آن مزرعه مکعبمی تقسیم

Dilbertedاین اصطالحکه  .اس فاده و ظلم قرارگرف ن توسا رئیس تان : مورد سو 

من دوباره دیلبرتد ". ی تصویری اق باک شده استهادر داس ان "دیلبرت"از ماجراهای 

 ".پیرمرد مشخصات را برای چهارمین بار در این هف ه اصالح کرد .شده ام

Flight Risk برای توصیف کارمندانی که ممکن است به زودی شرکت یا بخش را :

 .شودمی ترک کنند اس فاده

GOOD Job درآمد که افراد به یاطر پردایت  شغلی پر ."رهایی از بدهکاری“: شغل

باشند بدهی یود را پردایت  دهند و به محض اینکه آنها قادرمی ی یود انجامهابدهی

 .کنندمی کنند آن را رها

Idea Hamstersافرادی که همیشه و در همه حال یالق ایده هس ند :. 

Mouse Potato مقابل  رود درمی ی این رنت به کارهایوره: اصطالحی که برای

 رود.می ی تلویزیون به کارهااصطالح کوئچ پوتاتو که برای یوره



 37صفحه   –بازاریابی چریکی  

 

 

 

Ohnosecondدهید یک اش باه می تشخیص : بخش کوچکی از زمان که در آن

 .بزرگ انجام داده اید

Percussive Maintenance ضربه زدن به یک دس گاه الک رونیکی تا دوباره کار :

 .ندک

 Prairie Doggingزند می یک اداره شخصی فریاد شود که درمی : زمانی اس فاده

ند که آورند تا ببینمی باو هایود را از پارتیشن و افراد سر ،اف دمی یا چیزی با صدای بلند

 .چه شده است

SITCOMs (Single Income, Two Children, Oppressive 

Mortgage) بچه  هاپول : اتفاقی که وق ی یر، مبلغ رهن باو(هدوتا بچ ،)درآمد واحد

 .مراقبت کند هابچه یانه از کشد تا درمی کار دست شوند و یکی از آنها ازمی دار

Stress Puppyبردمی رسد از نگرانی و ناله کردن لذتمی : شخصی که به نظر. 

Touristsکنند. می ی آموزشی شرکتها: افرادی که برای فرار از کار در کالک 

Treeware اصطالح هکرها برای مدارک و دیگر اطالعات چاپی : 

Umfriendبه عنوان  ،: یک رابطه شخصی نامشخص یا یک رابطه صمیمی مخفی

 "...دوس م...اوم،.این دایان است“کنید می مثال وق ی کسی را اینطور معرفی

Uninstalledوتی یک معاون زمانی که در صندو  ص .: حسن تعبیر از ایراج شدن

ده شما با یک معاون آنیس ال ش"شنوید می ندکمی شرکت کامپیوتری که تعدیل نیرو در

 اپراتور بخواهید شما را لطفا شماره اصلی ما را شماره گیری نمایید یا ازاید هتماک گرف 

 ( recruitment: )معادل .راهنمایی کند

Xerox Subsidy: شخصی محل کار رایگان ازی هاحسن تعبیر از قاپیدن ف وکپی 

 دیگر

Yuppie Food Stamps: دوری  20ی بانکی همه جا اسکناک هایودپرداز

یواهید اسکناک را بعد از ناهار یرد می این اصطالح اغلب زمانی که. کنندمی پردایت

 .شودمی کنید اس فاده
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در  "مطلب پیدا نشد 404"از پیام یطای این اصطالح  .عرضه استبی کسی که :404

مثالی از  .این رنت نشات گرف ه است که به معنی این است که مطلب دریواس ی پیدا نشد

 ".است 404او دریواست نکن  او  از"اس فاده این اصطالح این است که 

م یاد گرف  دیگرم لئوبرنت است مشاوریکی از دو مشاورم که نام  ،من از هوارد گوساج

ه چیز را به همه کس بگویی چون دیگر چیزی گفت: تو نباید ستتتعی کنی که هممی که

باقی به نمی برای گف ن  یا هیچ چیز را  باید همه چیز را به هیچ کس  ند و همچنین ن ما

 بهبه جای آن تو باید ستتعی کنی و موفق شتتوی که بعضتتی چیزها را  .همه کس بگویی

ساک گف ههاک اب .بعضی افراد بگویی ا شدند بن ی مشاوران منهای بازاریابی چریکی برا

 عآید که موثر واقمی و به نظر .کنند بعضتتی چیزها را به بعضتتی افراد بگویندمی و ستتعی

 .دنشومی

 کلک زدن در رقابت

مردی به یک ایس گاه تلویزیونی مراجعه کرد و تبلیغات به ارزش یک دقیقه یریداری 

او یک دی وی دی به مدیر تلویزیون داد و زمان دقیق پخش آگهی یود را نیز  .کرد

 .مشخص کرد

مرد تلویزیون یود را روشن کرد و به کانال مورد نظر  ،درست قبل از زمان معین شده

یک تست صدا و تصویر  ،درست زمان پخش آگهی او .رفت و من ظر پخش آگهی یود ماند

ن یکنوایت که به مدت یک دقیقه ادامه داشت و تصویر یک صدای شدید و با ت .شد آغاز

  .مرد ییلی یوشحال شد لبخندی زد و تلویزیون را یاموش کرد .نیز ثابت باقی ماند

 ؟گهی این مرد را آنقدر یوشحال کردچه اتفاقی اف اد که این آ

با ای هاین مرد یک کاندیدای سیاسی برای به دست آوردن یک مقام محلی در ادار

گران قیمت ای هدقیق 30او یبردار شد که رقیب پولدار او یک تبلیغات  .ه محدود بودبودج

بنابراین او با اس فاده از یالقیت چریکی یود درست قبل  .در تلویزیون ترتیب داده است
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از تبلیغات رقیب یود تست صدا و تصویر را به عنوان آگهی یود پخش کرد به این امید 

ی یود را یاموش کنند یا کانال را تغییر دهند و هاتلویزیون ،نکه باعث شود تا بینندگا

 .تبلیغات رقیب او را نبینند

ه زمانی ک .کردم دهد بازمی بازاریابی رخ که در را بر تغییراتی من وهن یود بنابراین

شت من اولین ک اب بازاریابی چریکی را ش م این رنت وجود ندا ضر اگر  .نو اما درحال حا

سرعت از رده یارج شود به  شامل این رنت ن به همین یاطر  .شودمی بازاریابی چریکی 

 ،1هامیم، ی اج ماعیهاشتتتبکه ،ل تکنولوژیامروزه شتتتام ستتتت که بازاریابی چریکیا

سی شنا سی ،روان شنا شبکه ،پیشرفت غیران فاعی ،بوم  ازاریابی شود. بمی ارتباا از طریق 

 کنندمی که به ما یادآوری مانند م خصتتصتتان تکنولوژی .دهدمی ان ادامهر زمبه تغییر د

توانیم بگوییم که می ما "وجود دارد برنامه و جدیدی یک اپلیکیشتتتن برای هر چیز"که 

توانیم چنین ادعایی می قریبا هم اکنونت و "چیز جدید یک ک اب وجود دارد برای هر"

که اگر می من فکر .کنیم یلهاگوشتتتی ،این رنتکنم  با ند ،ی مو باطی وجود  با پهن ارت

 دستتتت دربازاریابی چریکی  امروزه .کردمی بازاریابی چریکی چطور رواج پیدا ،نداشتتت ند

 .کندمی دست تکنولوژی کار

همراه شتتده استتت و در های کوچک وکارکستتب بازاریابی چریکی به یوبی با افزایش

 گس رش ست و هیچ تعجبی ندارد که اینطورش نی ادوران رکود اق صادی هم دوست دا

 کنند که بازاریابیمی به اشتت باه تصتتور چریک ی غیرهابستتیاری از بازاریاب .یاف ه استتت

نه استتتت ولی این طور نیستتتت غافلگیرا یابی  بازار نای  به مع نمی فکر یا .چریکی   دکن

را یا آن  نیست راینطو هرگزیک بازاریابی شعاری است که فریبکارانه است یا ای بازاریابی

بازاریابی چریکی  .نیستتتت گونهکه به هیچ وجه این دانند می مغایر با اصتتتول ایالقی

                                                      

 ها مراجعه کنید.به فصل دوازدهم با موضوع بازاریابی چریکی با اس فاده از میم  1
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 از آن آزارای هه یا جامعگرو ،و هیچ فرد کندمی های ایالقی را رعایتدباوترین استت اندار

نگران  یلبینند رقیبان شما هس ند ومی تنها کسانی که از بازاریابی چریکی آزار .ندبینمی

 هس ید. پناه ما درنباشید چون شما 



 

 

 فصل پنجم

 سادگی بازاریابی چریکی

 

سیاری از نظریه سردرگم ی بازاریابیهاب ش ر می افراد را گیج و  کنند چون آنها بی

یکی از دویلی که بازاریابی چریکی به گرمی از  .باشتتند پیچیده هستت ند باید آنچه که از

ییلی  هبلکها پذیرف ه شده است این است که پیچیده نیست وکارکسب و هاسوی شرکت

توانند در کار شتما می ی شتگرف جدیدهادرحالی که تکنولوژی .قابل فهم استت ستاده و

 هاافزایش دهند بازاریابی چریکی به آن تکنولوژی منفعت شتتما را مفید باشتتند یا ستتود و

شوشنمی اجازه شما را مغ کار یک هدف بازاریابی  سهولت .ندکن سخت و دهد که کار 

 .ودشمی دهی کارکه باعث سرعت و سوداست یک مزیت رقاب ی قدرتمند  چریکی است و

 تعداد که بنابراین به هر یوشتتحال استتت که یریدار یوشتتحال باشتتد فروشتتنده زمانی

ست وتوانید یریداران را یوشحال کنید که این امر می  نیازمند کیفیت و یدمات یوب ا

 .هس ید و آن زیاد پیچیده نیست هاشما قادر به تامین این مولفه

ست روند کلی از پنج حرکت فراگیر شده ا شکیل  را انجام دهید و هر  هااین حرکت .ت

س م ،سوت ،یواهید زنگمی چقدر شن ،تکنولوژی ،سی ه بتجهیزات ارزان قیمت  ،اپلیکی

 .را انجام داده اید مطمئن شتتوید که همه پنج حرکت فراگیر اما .اضتتافه کنیدروش یود 

و  یباین اقدامات را انجام دهید و هرگز فکر نکنید که بازاریابی باید یک چیز عج پس

 .سخت باشد

راز موفقیت این است که بدانید کجا اطالعات را پیدا کنید و چگونه آنها را اس فاده 

 . کنید

 آلبرت انیش ین - 
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ی شتتما نیاز دارد و هانیاز به دستت ان شتتما ندارد بلکه به گوش فراگیراولین حرکت 

اج ماعی و ی هاگوش به زنگ مشتتکالت باشتتید. در موقعیت .استتت مهارت گوش دادن

شیدهاشبکه شیار با سانه ،ی اج ماعی هو شیدهادر ر ش ه با آیا آنها  .ی گروهی توجه دا

توجه  ؟مشکالتی که نیاز به حل شدن دارند ،کنندمی صحبت ،درباره مشکالتی که دارند

شما شکلی که  شکالتی که هنوز راه حلی ندارند معطوف کنید و م ید توانمی یود را به م

 اگیراولین حرکت فر .پاسخ دهید هااین گونه باید به فرصت .ن خاب کنیدآن را حل کنید ا

ای هپیچید کارگوش دادن  به من نگویید که شتتنیدن و .شتتودمی ی شتتما آغازهابا گوش

 .است

 بازده بیشتر

کرد مبنی بر اینکه کسی در می یی دریافتهامش ریان شکایت صاحب فروشگاهی از

 .راهنمایی کندفروشگاه نیست تا آنها را 

یک مخروا ساده توانست به بازده بیش ری دست  با اس فاده از صاحب فروشگاه چطور

 یابد؟

ی از آنجای گذاشت.ی آبخوری به شکل مخروا کاغذی هااو در آبسردکن فروشگاه لیوان

توان بر هیچ سطحی قرارداد کارکنان مجبور بودند تا به سرعت آب را نمی را هاکه مخروا

این اس راتژی ساده باعث شد که کارکنان به زمان اس راحت یود سرعت ببخشند  .بنوشند

کارایی یود را افزایش  ،سالن با ای صاص زمان بیش ری به رسیدگی به مش ریان در و

 .دهند

 

حل مشتتکل دیگران برای شتتما  این استتت که مشتتخص کنید دومین حرکت فراگیر

اطالعات و یدمات حل  ید آن را باممکن استتت شتتما ب وان .چقدر هزینه یواهد داشتتت

این مرحله از  ؟ درداشتتت نه انجام یا یرید آن برای شتتما چقدر هزینه یواهد اگر وکنید 
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 ری فراگیهاحرکت .ییلی مراقب باشتتتید که چیزی را نادیده نگیرید ی فراگیرهاحرکت

 .ح ی کوچک رین یطایی کنید دهند بنابراین شتتتما نبایدمی را بزرگ جلوه هااشتتت باه

س خدام یتولیدکنندگان کنند می هوشیار با پیش ازی ژاپن افرادی را برای شمارش یطا ا

یواهند در دنیای دلهره آور تولید انبوه نمی یی که آنهاهاتا به آنها کمک کنند تا یطا

شوند کاهش پیدا کند شمهابازاریاب .مرتکب  ارش ی چریک قادرند که یطاهای یود را 

پیچیده  کنند و عدد مورد عالقه آنها صتتفر استتت. اج ناب از یطا به ندرت یک کار شتتا 

 شود.می محسوب

 

 .با شما صحبت یواهند کرد هااگر با افراد درباره یودشان صحبت کنید ساعت

 بنجامین دیزرائیلی - 

ی انجام هاموضتتتوع کلی این ک اب استتتت. زمانی که هزینه ستتتومین حرکت فراگیر

ی بازاریابی آن را نادیده نگیرید و همچنین هاکنید هزینهمی هاد یود را محاستتبهپیشتتن

سازید .ندازیدت بازاریابی آن را نیز از قلم نیضرور شما یک تله موش به ر ب نیا در د ،اگر 

 طریق بازاریابیو آنها از  ها در تله موش شتتما بیف ندشتتما را نخواهد کوبید مگر اینکه آن

 .مخصوصا اگر آن بازاریابی چریکی باشد شوندمی جذبتان یاهشما به سوی تله

سوبکلیدی ب ،بازاریابی ست از معرکه در شود ومی رای فروش یک ایده مح  رف ن نی

ن بازاریابی آ ،اگر شتتما یک راه حل ییلی عالی مطرح کنید .بلکه یک برنامه نجات استتت

 .باعث یواهد شد که راه حل شما به دیگران ان قال یابد

که رف ن نیست بل شود و از معرکه درمی کلیدی برای فروش یک ایده محسوب ،بازاریابی

 .یک برنامه نجات است
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 موقعیت چسبناک

وق ی که مرد به یانه بازگشت  .روزی مردی با سگ یود برای پیاده روی به جنگل رفت

 .دور ارزش دارد هاچیزی ای راع کرد که اکنون میلیون

 ؟ی ای راع کردواقعا آن مرد چه چیز

ک به لباک مرد چسبیده بود وق ی مرد به یش طول پیاده روی در جنگل چند یار در

 آن طریق میکروسکوپ بررسی کرد و مکانیزمی که آنها از یانه بازگشت آنها را زیر

 .به این ترتیب او زیپ چسبی را ای راع کرد .چسبند را کشف کردمی

ست اگر ب وانید به  ش ن کار یوبی ا سب راه حل یک به دنبال راه حل گ سیمنا د و بر

خشی از بازاریابی ب پیش از تاریخ دوران در .ی کنیدتوانید به آن برسید اگر بازاریابمی شما

یک  مغذی داشتتت ید و مغزدار یوشتتتمزه وشتتتما مقداری میوه  اگر .هزینه کاوها نبود

 ی ازرا با یک هاآن میوه او چندین مشتت ازشتما اح م شتدمی غارنشتین گرستنه نزدیک

 کرد مبادلهمی ی یود حملهاآن مرد برروی شتتانهحیوان که پشتتمالو  ی نرم وهاپوستتت

 کردید.می

ی روغنی در های مغزدار و دانههامیوهترین مغذی وترین یوشتتتمزه ،به رین ،امروزه

و تبلیغات در مجله  هاوبستتایت طریق از ،شتتوندمی ی محل شتتما عرضتتههاستتوپر مارکت

نوع بازاریابی هزینه دارد  این .شتتتوندمی ( معرفیمواد غذایی)مجله تخصتتتصتتتی  گورمت

کاوهای یود به دنیا آماده  و عرضتتهبنابراین به ر استتت شتتما برای آن قبل از پیشتتنهاد 

 .است ولی پیچیده نیستای هسرمای از معاملهبله بازاریابی بخشی  .شوید

ش ری پر زیادی شود که چرا افرادمی اکنون درک ضی پا و م سب قرص بع ها وکارک

یک ویژگی  ،پستتتندند که به آنها اع ماد دارندمی و یدماتی را چون آنها کاو .هستتت ند

سانی که باعث بروز ست ان ند تا کمی برندسازی کمک .یک پدیده به نام برندسازی شده ا

شما اع ماد کنند ش ریان را  .افراد به  ست که م یکی از وظایف یک بازاریاب چریک این ا



 45صفحه   –بازاریابی چریکی  

 

 

 

ه الب ه کیفیت یکی از فاک ورهایی است ک .ی او اع ماد کنندهام قاعد کند که به پیشنهاد

سومین حرکت فراگیر به همین دلیل اع ماد را به دنبال دارد و ست که بخشی از  س ا  .تا

د و به افراد تازه کار فرصتتت عرض کنمی بخشتتی از اع ماد را حاصتتلفاک ور دیگری که 

 یبانی و یدمات محصووتی است که دهد توانایی پشمی را اندام در مقابل افراد کهنه کار

 ریان فراموش نکنید که یکی از اهداف مقدک شتتما این استتت که مشتت .دنفروشتتمی آنها

فراهم  .دندهمی برای شما انجام یدمات عالی این کار را راضی کنید و یود را یوشحال و

از نی زیادی و تالش آن به کار زوما برای شتتما رایگان نیستتت و الب هکردن یدمات عالی ل

صوص این یدمات به فردی نیاز .دارد دارند تا آنها را انجام دهد و آن فرد به رایگان  به ی

 فردی را استت خدام کنید که بخواهد یدمات پس از فروش را .دهدنمی این کارها را انجام

سی دهد انجام شما در م صورت  شدن به یک چریک مقام اولو در این  یواهید  ر تبدیل 

 بازاریابی و کاوها قراری هاام داد هزینه که در هزینه یدمات موثر استتتت در عاملی .بود

 اما به یاد داشتت ه باشتتید که اگر آن را به صتتورتی که یک بازاریاب چریک انجام .گیردمی

یدمات درجه یک بیش از آن قیمت قول داده شتتتده یواهد هزینه انجام دهید  ،دهدمی

 .شد

 .یواهد تا انجام شودمی یدمات آن چیزی است که مش ری

شتتتما باید این دارد زمان  این دوره از یدمات به محصتتتووت در ی کهبه دلیل اهمی 

این چیزی نیست که معلم یا پدرتان به شما گف ه باشد یا رقیبان  .یدمات را انجام دهید

یدمات آن چیزی » :تعریف صتتحیح از یدمات این استتت که .کنندمی رباره شتتما فکرد

ش ری ست که م شمی ا ست دارد انجام  که یدمات  و هرگز فکر نکنید «.ودیواهد یا دو

 .است این حرکت چهارم فراگیر .باشدای هباید چیز پیچید


