


 مقدمه

های نوین به خصوص در حوزه اطالعات و اینترنت     ساختار و بازیگران بازار، پیدایش فناوری       تغییرات پرشتاب در  

ها را وادار نموده تا ضمن تطبیق خود با شررایرم مرو،رود،       کنندگان شرکتو تغییرات در رفتار و سالیق مصرف    

نگاهی مستمر به آینده داشته باشند و خود را برای موا،هه با هر تغییری آماده کنند. تو،ه و تاکید بیش از حد                   

های بازاریابی نامناسب مو،ب هدررفت مرنرابرا سرازمرانری و           های سنتی و اتخاذ استراتژی    ها و روش  بر نگرش 

 واگذاری میدان رقابت به رقبا خواهد شد. 

( شماره ،دید فصلنامه خود را با  co.com-www.weblogibc) IBCالمللی کارهای بینومشاوران کسب  مجموعه 

صورت رایگان در  به “ های بازاریابی نگاهی به آینده استراتژی   ” های بازاریابی آینده تحت عنوان        تمرکز بر استراتژی  

تا از مقاالت برتر حوزه  01مندان و متخصصان بازاریابی قرار داده است. این شماره از فصلنامه شامل  اختیار عالقه 

 باشد. های بازاریابی نسل ،دید می استراتژی

مندان قرار گیرد و برای هرچه بهتر شدن محتوای این فصلرنرامره و       امیدواریم که این فصلنامه مورد تو،ه عالقه 

ها، انتقادات و پیشنهادات خود با ما از طرریرق    گذاری دیدگاه ارائه خدمت بیشتر به مخاطبان از طریق به اشتراک  

در   IBC_CO@( یا از طریق آی.دی       ibc.consulting2020@gmail.comوبسایت یا ایمیل ) ارتباط با مابخش  

 ما را یاری رسانید. اینستاگرامو   تلگرام

 استراتژی در عصر دیجیتال
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 فهرست

 استراتژی در عصر دیجیتال

 آینده بازاریابی محصوالت مصرفی -1

 توانند یک مدل رشد برند برنده بسازند ها می چگونه شرکت

 صفحه

آیا بازاریابی شما درجایی مناسب اما در  -2

 زمانی نامناسب است؟

های دیجیتالی برای مشتریان، اهمیت یک  ها و گزینه گسترش کانال

 دهد.  بندی پیام را افزایش می شده یعنی زمان متغیر نادیده گرفته

 2۱1۲بازاریابی دیجیتال در سال  -3

قبل از ورود به دنیای بازاریابی دیجیتال، باید از خودتان 

ای است که واقا بینانه بپرسید. آیا این کار و حرفه  سوالی

 سال و بیشتر را در آن بگذرانید؟ 01یا  ۵بخواهید 

های  بازاریابی دیجیتال یا بازاریابی رسانه -4

 ها در چیست؟ اجتماعی: تمایز آن

ای  توان کیک چندتکه در دنیای مدرن بازاریابی، دیجیتال را می

ای مهم از آن هستند؛  های ا،تماعی تکه در نظر گرفت که رسانه

 ها را یکی تصور کرد. توان آن طورکلی نمی اما به
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 فهرست

 استراتژی در عصر دیجیتال

 صفحه

 جدید در بازاریابی دیجیتال روندهای -5

 ۸10۲روند اصلی بازاریابی دیجیتال که بایستی در سال  ۵

 دنبال کنید.

های فروشیهای بازاریابی خردهاستراتژی -۲

 آنالین

 ایبازاریابی مقاله -0

 بازاریابی تحلیلی -۸

 بازاریابی پورسانتی -3

بحث درباره دیجیتال: اندازه گیری اثر  -7

 بازاریابی

رهبران سیلیکون ولی درباره چالش ذهن هر بازاریاب بحث می 

کنند: در بازاریابی دیجیتالی به چه میزان و در چه ،ایی الزم 

 است هزینه کرد. 

های  شناختی رسانه بررسی جمعیت -6

  2۱12اجتماعی در سال 

های بازاریابی موفق، شناخت مخاطب  ترین ،نبه یکی از مهم

 هدف است.
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 فهرست

 استراتژی در عصر دیجیتال

 صفحه

کشف، طراحی، تحویل: بازاریابی  -1۱

 سه بعدی برای رشدی باالتر از بازار

ها به برای ارائه رشد باالتر از حد بازار در بازار امروز، سازمان

های عالی در هر سه بعد کشف، طراحی و تحویل نیاز توانایی

 دارند.

 گویی هنر فروش به واسطه داستان -2  

سازید، بلکه  موضوع بازاریابی دیگر چیزهایی نیست که شما می

 کنید. هایی است که روایت می اصل قضیه، داستان
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 این مقاله در یک نگاه

 های دیجیتال نیاز دارد. تجدید ساختار مدل رشد برند به بیش از تخصیص مجدد بود،ه بازاریابی به قابلیت 

     های رشد و سبدهای برند آینده را بازبینی کنند که همراه با توسعه                مدیران ارشد بازاریابی بایستی پلتفرم

 ها و فناوری باشد. یک استراتژی حمایتی در سطح داده

  کنند که مباشران   با قبول نقش رهبری در این تحول، مدیران ارشد بازاریابی فرصتی را برای خود فراهم می

 کننده باشند و رهبری اکوسیستم برندساز ،دید را بر عهده بگیرند. سفر مصرف
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مشابه بازی شیک و تمیز تنیس روی چمن بود: رقربرای      محصوالت مصرفی چندان دور، بازاریابی در زمانی نه 

کردند و همراه با شررکرای      گذاری می  زمان انجام کار طوالنی سرمایه      قدیمی بر عملکرد خالقانه همراه با مدت      

بردند. امروز، این زمینه تخصصی بیرشرترر       فروشی تلویزیونی بهره می     شده خرده   های تثبیت   اعتماد از مدل    قابل

ها، محتوا و  اند، کانال شبیه مسابقه ترکیبی رزمی است که رقبای ،دید با قوانین ،دیدی پا به میدان گذاشته              

های محصوالت مصرفی ،اافتاده  تر شده و یک تغییر اساسی در سرعت و روش کار شرکت            شرکا بسیار پیچیده  

 داده است. روی

های رشد برند به و،ود آورده اسرت.   آلود بازار، تحوالت رادیکالی را در مدل های مه  هیزم ریختن به آتش تقابل    

کنندگان از برندها  های فناوری نحوه تلقی مصرف ای بسیاری از مدیران ا،رایی، پیشرفت در طی چرخه کارراهه

صرورت     درصد محصوالت را بره      ۰1متحده و بریتانیا، بیش از      شدت دگرگون کرده است. فقم در ایاالت         را به 

هرای قردیرمری          های کاربران ناشناخته را به سربرک   ها توصیه درصد از نسل هزاره ۲۵کنند و    آنالین پیدا می  

انداز رقابت نریرز      دهند. همان روندهای پیشرفت فناوری به تغییرات عظیم چشم           بازاریابی و تبلیغی تر،یح می    

منجر شده است. کاهش موانا ورود به فروش و بازاریابی برندهای ،دید، عمر مفید برندهای سنتی را کروتراه                 

کنندگان از هردف    درصد رشد به رقبای ،دید اختصاص دارد که بازخوانی انتظارات مصرف            ۸۵کرده است که    

اند. از سویی دیگر، فناوری ابزارهای تجارت را تغییر داده است: برر        گرفته  تجاری، خدمات و مشارکت را برعهده     

های ،هانی در زمینه دیجیتال همچنان بیش از سه برابر مریرزان کرل         هزینه، eMarketerهای  اساس یافته 

درصرد بره     01افزارهای کاربردی( از   محور )نرم -های برنامه که هزینه کند، درحالی  های تبلیغات رشد می     هزینه

فرنراوری و     -یافته است. راهکارهای برازاریرابری       درصد هزینه تبلیغات در پنج سال گذشته افزایش ۰1بیش از   

برنامره و     ۰111به رقم  ۸10۲رسید، در سال  عدد می 0۵1تعدادشان به  ۸100فناوری که در سال  -تبلیغات

های مربوط  افزاری ،اافتاده مجزا رسیده است. ما انتظار آن را داریم که بیش از نیمی از تمام هزینه               راهکار نرم 

به سمت تولید محتوا و فنّاوری هردایرت شرود       ۸1۸۵ها تا سال   ریزی رسانه   پردازی خالقانه و برنامه     به مفهوم 

 را ببینید(. 0)شکل 

که محتوا به درون  دهد و درحالی مدل بازاریابی خود را تغییر می یونیلیور اند. ها واکنش نشان داده البته شرکت

ها و مالکیت  های ایجادشده از بین خواهند رفت. کرافت هاینز، بازاریابی داده شرکت آورده شده است، مشارکت 

 1۴%کند که هزینه به ازای کیفیت باال بره مریرزان         های شخص اول را یک مؤلفه رشد کلیدی تلقی می         داده

های یادگیری ،دیدی را در سطح ،هانی برای بهبود محتوا، کانال و انتخاب  یافته است. آدیداس قابلیت کاهش

 ها خلق کرده است.  گزینه

 آینده بازاریابی محصوالت مصرفی
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آید که شامل تغییرات گسترده  حال، تحوالتی که هنوز در طول صنایا مورد نیاز است، بسیار به چشم می        بااین

های اختیاری آنها است. با در نرظرر گررفرترن سررعرت              های رشد محصوالت مصرفی و سطوح هزینه        در مدل 

کنندگان با سالیق متفاوت،  تر دارند و سرعت باالی رقبای ،دید و مصرف          های قدیمی   پذیری که شرکت    تطبیق

گیری نرر    های ،دید برای اندازه رسد. بدون رشد سریا، قابلیت    این تحوالت بسیار ضروری و فوری به نظر می        

فروشی تبدیل شود و زمانری کره      های عمده تواند به تو،یهی برای کاهش هزینه       سرعت می   بازگشت سرمایه به  

های حیاتی سازمان آسیب ببینند و یا رشد بالقوه برندها با مشکل موا،ه شرونرد، دودی در چشرم                          قابلیت

  خودمان باشد.

 1شکل 

 طور اساسی تغییر خواهد کرد به 2۱25سود بخش بازاریابی تا سال 

 

دهد که آنها  آور نیست. نظرسنجی اخیر ما نشان می  کدام از این مسائل برای مدیران ارشد بازاریابی تعجب          هیچ

 ها موا،ه هستند: هر روزه با این چالش

  ” توانیم بدون صدمه زدن به    کند، اما ما نمی     بینیم که صنعت ما را مختل می        وکارهای ،دید را می     ما کسب
کنیم و احتماالً تا زمانی که خیلی دیر شده باشرد      سبد سود خودمان با آنها موا،ه شویم، بنابراین صبر می         
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 “قادر به پاسخگویی نیستیم.     

  ”     های تأمین یا تحقیق و توسعره     تر از هزینه    ایم. با کاهش رشد، بازاریابی ساده        ما در یک دور باطل گیرکرده
هرای ،ردیرد         های مربوط به کرانرال        های بازاریابی نیز، کاهش هزینه      قابل کاهش است و در درون هزینه      

 “ست.اترین راهکار پیش رو  راحت

 ”از مدیران برند من قابلیت و تجربه ایجاد تغییر را دارند. 01۴کنم حدود  من فکر می“ 

  ”ای  شما به -دادم، دیگر پاسخگو نیست های سنتی تبلیغاتی اختصاص می    هایی که من برای آژانس      مشوق،
توانیرد   کنید که نمی نفر کار می 011دهید یا با  من باشید کار با یک نفر که به او اعتماد ندارید را ادامه می        

 “آنها را مدیریت کنید؟

مسیر درست رو به ،لو چیست؟ تجدید ساختار مدل رشد برند به بیش از تخصیص برود،ره برازاریرابری بره               

 های دیجیتال نیاز دارد.  حوزه

 2شکل 

 مسیر تحول کامل بازاریابی
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های رشد سبدهای برند آینده نیاز دارند، درک ،دیدی از مسیر     مدیران ارشد بازاریابی به ارزیابی مجدد پلتفرم      

دهی مجدد مدل عمرلریراتری داخرلری و            ها و فناوری و سازمان کننده، یک استراتژی پشتیبانی از داده    مصرف

(. با قبول نقش رهبری در این تحول، مدیران ارشد بازاریابی فرصتی را بررای           ۸ها )نگاه کنید به شکل         شراکت

کننده باشند و رهبری اکوسیستم برندساز ،دید را برر عرهرده           کنند که مباشران سفر مصرف    خود فراهم می  

  بگیرند.

 سؤال اساسی از خود بپرسند: ۵چه چیزهایی الزم است؟ مدیران ارشد بازاریابی بایستی 

مرردیررران ارشررد     های رشد با نگاه از آینده به گذشته کدامند؟       سال آینده پلت فرم     1۱تا    5طی    -1

های  بندی های فعلی خود را فقم با دنبال کردن تأثیرات ،غرافیایی و بخش           توانند سودآوری   بازاریابی دیگر نمی  

کننده صنعت را افرزایرش      بینی کنند. این فرآیند ریسک نادیده انگاشتن روندهای مختل   بازار محصوالت، پیش  

مرحرور حررکرت        محور و ا،تماعزمانی است که سبدهای سود از محصول به سمت خدمات تجربه         دهد، این   می

شرود.     شده مشتریان تجزیه مری    سازی های رو به رشد شخصی بندی کند و محصوالت تولید عمده در بخش  می

 -آینده” و “  آینده -سوی به-اکنون” های مصرفی نیازمند آن است که با دو رویکرد   امروزه استراتژی رشد شرکت   

تنها موتورهایی با شتاب تر خلق کنند بلکه خودرو را نیرز          های خود را انجام دهد تا نه        تحلیل“  گذشته  -سوی  به

های فعلی  وکار و قابلیت های کسب های رشد ،دید را فراتر از محصوالت، مدل بازرسی نمایند تا بتوانند پلت فرم

 تصور کنند.

های تجاری به صورت مناسبی ایجاد کنیم؟  توانیم سبد صحیح برند را برای این پلتفرم   چگونه می   -2

 ABو   PepsiCo ،P&G، ۸101تا  ۸111همانا خلق مگابرندهای ،هانی بود. از سال  ۸0ترین موج قرن   بزرگ

InBev ،های دیگری، تعداد برندهای تجاری میلیارد دالری را در پرتفوی خود دو برابر یا سره     در میان شرکت

ها همان کار را کردند. برندهای ،دیردالرورود و       گذاران به دنبال رشد بودند و این شرکت اند. سرمایه    برابر کرده 

کنند، بازی را عوض کرده است. مدیران ارشد بازاریابی نیازمرنرد آن       کننده که خلق می  انتظارات ،دید مصرف  

هستند که در این رشد ،دید مشارکت نمایند و چگونگی خرید، ساخت و مدیریت سبدهای متنوع را تعرریرف       

 نمایند. استراتژی سبد برند دوباره روی کار آمده است.

کنندگان سفری متفاوت  مصرف توانیم بهترین سطح عملکردی را میان رقبا کسب کنیم؟     چگونه می   -3

کنند. آنها که روزگاری محافظان ایرن ایرده برودنرد کره              از گذشته را در زمینه محصوالت مصرفی تجربه می 

های مو،ز در این زمینه کافی است، اکنون بایستی دست در دست هم برای تولید محتوا تالش کنرنرد،                توصیه

ها و یادگیری آنی، با چرخه آزمون و یادگیری را تعریف نمایند که با سرعتی بیش از گرذشرتره             مدیریت داده 
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چالش مدیریت تغیریرر   “.  چه کسانی، کجا، چه چیزی و چه زمانی    ” ها را شفاف کنند:        بتوانند پاسخ این پرسش   

زمان  که هم ها و مدل عملیاتی است، درحالی دهی مجدد استراتژیک هزینه بسیار اساسی است و نیازمند سازمان

برد. یک شرکت ،هانی محصوالت مصرفی از این رویرکررد               پیش می   نتایج فوری را با بهبود عملکرد در بازار به        

درصدی بیش از برنامه سالیانه در یکی از برازارهرای      0۵برای افزایش فروش آنالین خود استفاده کرد، افزایش         

های بازاریابی دیجیرترال مشرترری        زمان طراحی مدل عملیاتی و برنامه انتقال ،هت توسعه قابلیت   اصلی و هم  

محور در سطح ،هانی. یکی دیگر از برندهای پیشروی ،هانی، قابلیت کلی آزمون برای نتایج را برای تطربریرق        

A/B/C  بندی در فروش آنالین و آفالین، ایجاد کررد کره      سازی و زمان ها، تصاویر، فعال تست ترکیبی از رسانه

 طور سالیانه شد. وکار به منجر به افزایش شتاب بازگشت سرمایه در کسب

تمام آنچه گفتیم بدون و،ود نقشه راهی مناسرب        نقشه راه استراتژی اطالعات و فناوری ما چیست؟         -4

مدیر ارشد بازاریابی ،هانری   ۵11دسترسی نخواهد بود. نظرسنجی مابین بیش از     در زمینه فناوری و داده قابل     

ها شانس  مانده برابر بیشتر از عقب 0/۰نشان داد که رهبران بازاری سرنوشت دیجیتالی خود را در دست دارند و 

دانند. آنها برای نتایج و  عنوان اولویت خود می آوری را به های فن سازی سیستم درک سیستم را دارند و یکپارچه

هرا   برابر بیشتر احتمال دارد( و استفاده از داده  ۰/0بار در هفته )      کنند، احتماالً یک    آزمایش دوباره، آزمایش می   

هرای     برابر احتمال بیشتر(. آنها تقریباً دو برابر بیشتر به مدیریت تبلیغات و تکرنریرک      %/0گیری ) برای تصمیم 

 دهد. گیری سریا می یابند که به آنها امکان کنترل و تصمیم های بازاریابی خود دست می بازاریابی در تیم

مند شویم چه خواهد بوود؟     مدل عملیاتی ما در شرایطی که بتوانیم از سود اقتصاد مقیاس بهره   -5

شده در اینجا نیازمند یک مدل عملیاتی و ساختار مشارکت ،دید و یک پروسره مرؤثرر بررای                       تحول توصیف 

 های پیشرو در حال حاضر اقدام به: مدیریت انتقال است. شرکت

تر، برای برندهای مختلف  هزینه تر و کم های توسعه سریا تا مدل های محتوا جدا کنید خالقیت را از سازمان  

 طراحی شوند.

ک زنرردگرری و        تا حجم داراییهای ایجاد محتوا را ارتقاء دهید         قابلیت غنی برای محتوای سبرر های 

 های خاص سرعت یابد. شده برند با استفاده از ترکیبی از منابا داخلی و سازمان سازی های شخصی پیام

های بازاریابی از     های متمایز برای گروه     را برای ایجاد قابلیت   کننده    های هدفمند و مصرف     کنترل داده 

 کنندگان و همچنین رؤیت بینش و استراتژی هدایت کنید. مصرف
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ستم را   کار کنید SaaS (Software as a service) با راهکارهای لبه مرزی در زمینه   تا بتوانید اکوسی

 گذاری کنید. مدیریت کنید قبل از آنکه در راهکارهای ،دید صنعتی سرمایه

های نوآوری  شان سریا باشند تا بتوانند قابلیت  تا آزمون و یادگیری   های چابک و متقارن بسازید        تیم

 های ،دید توسعه دهند. را در حوزه

این یک لحظه تاریخی برای مدیران ارشد بازاریابی است. توانایی آنها در پیدا کردن ترکیب مناسب استراتژی و          

کند، بلکه رشد و موفقیت برندهای تحت مدیریت خودشان را نیز  های خود را دوباره تعریف می تنها نقش ا،را نه

 کند. تعیین می

 bain & company منبا:
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ها، زمان رو به    گذاری کمپین   ای برای افزایش مداوم بازگشت سرمایه        عنوان وسیله   در بازاریابی شخصی، به   

های پیشرفته برای شناسایی مشتریان مناسب، بااینکه هنوز باارزش            وتحلیل  اتمام است. استفاده از تجزیه     

ها برای مشتریان، اهمیت دیگر متغیر        های دیجیتال و گزینه     است، در حال رسیدن به اوج است. ترویج کانال        

 است.” بندی پیام زمان“دهد و آن متغیر  شود را افزایش می که هنوز نادیده گرفته می

توانند با    ها می   کننده، شرکت   هایی بر رفتار مصرف     ترین زمان، بر مبنای بینش      با برقراری ارتباط در مناسبت    

وکار بیشتری خلق کنند، یا برای پیدا کردن نتایج غیرمنتظره،               تبلیغات کمتر و یا کارآمدتر، ارزش کسب       

آید و این فناوری در حال        ها، ترتیب و سرعت پدید می       بندی از سیگنال    مخاطبان خود را افزایش دهد. زمان     
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نفس بیشتری تصمیم بگیرند که چه هنگامی و به چه ترتیبی               حاضر در دسترس بازاریابان است تا با اعتمادبه        

دهند و درنتیجه،     ها چگونه این کار را انجام می        کارهایی در زمان واقعی انجام دهند. آن        ارتباط برقرار کنند و چه    

 0۰11اخیرًا با همکاری گوگل از          Bain&Coکنند؟ موسسه    فکر می   RIOبه دستاوردهای بیشتری در       

 بازاریاب در سرتاسر ،هان نظرسنجی کرد و سه حوزه مهم را شناسایی نمود.

توانند لحظات مناسب در سفر مشتری را شناسایی           کننده، بازاریابان می    با درک هدف مصرف   :  ها  سیگنال  -1

 کنند که با تبلیغاتشان بسیار مرتبم هستند.

مثال، یک نام تجاری پیشرو در بازار داروهای سرد رفتار گذشته مشتریان خود در مورد ،ستجو و خرید                عنوان  به

را ارزیابی کرد. این نام تجاری مشخص کرد که افرادی که داروهای سرد خود را در دو روز اول عالئم مصرف                         

کنند. بااطالع از این      رسند و از این نام تجاری حمایت بیشتری می            احتمال بیشتری به بهبود می       کنند، به   می

ها   های ،ستجوی آن    دی کار کرد تا به مشتریانی دست پیدا کند که واژه            اممسئله، این شرکت با گوگل و وب       

دهند. درنتیجه، این نام تجاری تبدیل ،ستجو به            شان در آن دوره کوتاه را پیشنهاد می           عالئم سرماخوردگی 

 زمان وفاداری به برند خود را در میان مشتریان افزایش داد. طور هم فروش داروی سرد خود را افزایش داد و به

عالمت     که شرکتی سیگنال    هنگامیترتیب:    -2 های   کند، باید ترتیبی از پیام      گذاری می   های حیاطی را 

 شده به مشتریانش ارسال کند. اصالح

های   های برندمحور و انگیزاننده را با پیام        یک تولیدکننده محصوالت ورزشی، در یک چارچوب زمانی مشابه، پیام         

اش با یکدیگر     های برند و تجارت الکترونیکی      تبلیغاتی متمرکز بر قیمت ترکیب کرد، یک دلیل این بود که تیم            

مدت   ها را در کوتاه     حال فروش   رود و درعین    هماهنگ نبودند. این شرکت بااینکه با یک پیام تبلیغاتی پیش می           

های نام تجاری     کند. در مقابل، پیشروی با پیام       دهد، اما ایجاد یک ارزش برند بلندمدت را قربانی می           افزایش می 

 های تبلیغاتی بعدی داشته باشد. ای بر پیام تواند تأثیر هاله در اوایل می

ها را در یک ترتیب دقیق ارسال و آزمایش  کند و پیام ها را با مشارکت با دو گروه ا،را می حال این شرکت کمپین

توانیم تبلیغات خود را دنبال کنیم تا پیام تبلیغاتی را برای  می“های دیجیتالی گفت که  کند. مدیر ارشد رسانه می

ترین محصول خود آغاز کنیم، سپس اگر مشتری ناراحت نشود، به تبلیغ یک محصول متفاوت به                      بخش  الهام

کند که  شود و تضمین می      ،ویی در هزینه تبلیغات می       همراه یک پیشنهاد شروع کنیم. این مو،ب صرفه          

 ماند. مان برایشان ارزش دارد به قوت خود باقی می موقعیتمان باکسانی که نام تجاری

  

 آیا بازاریابی شما درجایی  مناسب اما در زمانی نامناسب است؟
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شتری نیز تأثیر                       زمانسرعت:    -3 ک م ک شرکت در واکنش به رفتار ی بندی بر سرعت توانایی ی

 رود. تر با بازاریابی مؤثرتر پیش می گذارد. واکنش سریا می

شوند، اغلب به مزیت دیگری فکر         های بازاریابی خود کارآمدتر می       بندی فعالیت   ها با زمان    که شرکت   هنگامی

فروشی   کاوی. ریچوال، مدیر دیجیتال یک خرده        کنند: زمان خالی برای ایجاد برند، توسعه خالقانه و داده             می

ترین خالقیت و     مناسب”دهد تا     آرایشی هلندی گفت که ارتقای کشف مشتری، زمان بیشتری به شرکت می       لوازم

 “رسانی را برای برند ما انجام دهد. پیام

 

 دهند کارهایی را متفاوت انجام می رهبران بازاریابی چه

ها، درک بهتر و گلچینی  اند. برای این شرکت ها، ترتیب و سرعت کرده بازاریابان پیشرفته آغاز به مدیریت سیگنال

باشند؛   ها در سه سال آتی می       گذاری آن   از مشتریان را در تحقیقمان شناسایی کردیم زیرا بهترین حوزه سرمایه           

درصد برتر از   ۸1عنوان    گذارند، اما رهبران )که به       اما باو،وداینکه همه بازاریابان این هدف را به اشتراک می            

 دارند. تری بر این هدف شوند( تمرکز دقیق های مبتنی بر نمره ترکیبی درآمد و رشد سهم بازار تعریف می شرکت

های بازاریابی و تبلیغاتی  کننده خود و با یکپارچه کردن فناوری های مصرف رهبران با به دست گرفتن کنترل داده

هایی که    مثال، رهبران در آمریکای شمالی نسبت به آن         عنوان  خود، سرنوشت دیجیتال خود را در دست دارند. به        

های خود را در اولویت قرار دهند. بازاریابان            سازی پلتفرم   برابر بیشتر تمایل دارند یکپارچه       ۰/0اند    مانده  عقب

 ۲۵کنند، اما برای اکثرشان یکپارچگی هنوز سازی ارزشمند است و  های خار،ی تکیه می اروپایی بیشتر بر آژانس

 درصد از بازاریابان استرالیایی در پی یکپارچه شدن هستند.

کنند  صورت هفتگی نو می اند، معیارها و داشبوردها را حداقل به ها فرهنگ آزمون برای نتایج را ایجاد کرده شرکت

کنند تا تصمیمات را مستقیمًا اطالع دهند. رهبران همچنین با مسئول کردن تیم داخلی            ها استفاده می و از داده 

کنند. البته    ها اتخاذ می    وتحلیل  برای ،ذب و حفظ مشتری، مسئولیت بیشتری نسبت به بود،ه، فناوری و تجزیه      

ای   های بود،ه   شوند، در استرالیا محدودیت     ها کندتر نو می     در اروپا داده    –ای و،ود دارند      های منطقه   تفاوت

 دهند. صورت ،هانی روی می اما روندها برای رهبران به –بیشتری و،ود دارند 

های بازاریابی و تبلیغاتی و فناوری خود دارند، قادر خواهند بود به                 هایی که کنترل بیشتری بر داده       شرکت

ای را در زمان مناسب به مشتری ارسال کنند. این امر             شده  تر پاسخ دهند و پیام اصالح       های مشتری سریا    بینش

 مدت ایجاد شود. شود تو،ه بیشتری برای خرید فوری اعمال شود و ارزش ویژه برند در طوالنی باعث می

 آیا بازاریابی شما درجایی  مناسب اما در زمانی نامناسب است؟
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ای قبل از ورود به دنیای بازاریابی دیجیتال، باید از خودتان سوالی واقا بینانه بپرسید. آیا این کار و حرفه                     

 سال و بیشتر را در آن بگذرانید؟ 01یا  ۵است که بخواهید 

های بازاریابی دیجیتال همانطور که از نام آن پیداست به معنای بازاریابی در دنیای دیجیتال از طریق راه                    

 میل، یوتیوب و لینکدین است.مرسومی همچون گوگل، فیسبوک، ،ی
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بوک و پرداخت هزینه آن نیست، پس بازاریابی دیجیتال چیست       بازاریابی دیجیتال به معنای تبلیغ در مثالً فیس 

بلکه بسیار فراتر از آن است. قبل از هر چیز، تحقیق و تحقیق و تحقیق. از طریق این تحقیقات شما شخصیت و                       

سازید.   خواهید محصول موردنظر خود را به آنان عرضه کنید را می            ای که می    مشخصات دقیق مشتریان بالقوه   

ترین چیزی است که باید به دست آورید حتی قبل از آنکه                   ،زییات دقیق شخصیتی مشتری شما مهم        

کامپیوترتان را روشن کنید. این ،زییات باید متناسب با محصول شرکت شما به دست آورده شوند در غیر این                     

 ای را به دست نیاورید. صورت شما ممکن است انرژی و هزینه گزافی را خرج کرده و آورده

-کنید در ذهن شما شکل می     که به مشتری موردنظرتان فکر می       شخصیت مشتری توضیحاتی است که هنگامی     

تر از مشتری   توانید تصوری دقیق  گیرند. این توضیحات و تصاویر باید بر روی کاغذ آورده شود، ،ایی که شما می           

 ها، درآمد و ... را به دست آورید.شناسی، اهداف، دارایی موردنظرتان مانند پیشینه وی، ،امعه

های مهم ارتباطی دنیای دیجیتال تبدیل       توانیم به متخصص یکی از کانال      توانیم بکنیم؟ آیا می   اما ما چه می   

 ها دقیقا چه چیزهایی هستند؟شویم؟ سوال دیگر این است که این کانال

ها و با داشتن ،زییات دقیق شخصیتی مشتری  های بازاریابی دیجیتال ابزارهایی هستند که با استفاده از آنکانال

توانید به مشتری موردنظر دست پیدا کنید. اغلب متخصصان مطرح دنیای بازاریابی دیجیتال بر               موردنظرتان می 

 شده کامالً مسلم هستند. های ارتباطی شناخته روی یک یا چند مورد از کانال

 های ارتباطی دنیای بازاریابی دیجیتال: ترین کانال مطرح

 )Pay Per Click Advertising or in short PPCتبلیغ با پرداخت هزینه به ازای هر کلیک ) ·

 ( بازاریابی از طریق ایمیلEmail marketing( 

 ( بازاریابی از طریق موتورهای ،ستجوSearch Engine Marketing( 

 ( تبلیغات نمایشیDisplay Advertising( 

 های ا،تماعی ) بازاریابی از طریق شبکهSocial Media Marketing( 

 ( بازاریابی محتواContent Marketing( 

 ( بازاریابی اشتراکیAffiliate Marketing( 
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به شما آن است که اگر قرار نیست امسال مدیر              ۸10۲توصیه من برای دنیای بازاریابی دیجیتال در سال          

بازاریابی دیجیتال در یک شرکت برزگ بشوید! وقت و انرژی خودتان را برروی یادگیری و پیدا کردن                        

 تخصص در یکی از کانال های مطرح بازاریابی دیجیتال متمرکز کنید.
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داند چگونه در فضای سنتی شبکه        وخم اینترنت آشناست و می      بازاریابی دیجیتالی نسلی نو است که به چم       

توان عصیانی در چرخش قرون تصور کرد،          های ا،تماعی را اما می      ،هانی شرکت شما را تبلیغ کند. رسانه       

ساعت روز متصل به اینترنت       %۸نسلی از آشنایان به اینترنت که مخالف هر چیز سنتی و هفت روز هفته و                 

 هستند.

 طور مؤثر منتقل کنند. ها پیام شما را به شما نیازمند این هستید که هردوی این

وکار شما منفعت به ارمغان        حال ببینیم درک مسیرهای تالقی و تفرق این دو پدیده، چگونه برای کسب               

 آورد. می
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 بازاریابی دیجیتال یا بازاریابی

 ها در چیست؟ های اجتماعی: تمایز آن رسانه 
 ای در نظر گرفت که توان کیک چندتکه در دنیای مدرن بازاریابی، دیجیتال را می

 .ها را یکی تصور کرد توان آن طورکلی نمی ای مهم از آن هستند؛ اما به های اجتماعی تکه رسانه
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 هاست آنچه در کتاب

 گویند. این امر شامل خلق و یا مدیریت است: رسانی یا تبلیغ برند در اینترنت، بازاریابی دیجیتال می به هر پیام

 پرداخت به ازای هر کلیک روی تبلیغ 

 سایت شما وب 

 های الکترونیکی بازاریابی از طریق نامه 

 های دیجیتالی پویش 

 های دیجیتالی آگهی 

 برندسازی دیجیتالی 

 SEO 

 های ا،تماعی و تمامی رسانه 

شود که بخش کوچکی از بازاریابی دیجیتالی در آنجا روی            های دیجیتالی اطالق می    های ا،تماعی به مکان  رسانه

های مشخص برای اشتراک و تعامل ا،تماعی. هر یک هدف، ،معیت و قوانینی متفاوت دارند که                  دهد؛ کانال   می

 نمایید. ها ایفای نقش می با تو،ه به این تمایزها شما در آن

 وکارها و بازاریابی دیجیتالی اختصاص دارند: های اصلی به کسب تعداد اندکی از کانال

 Facebook 

 Instagram 

 LinkedIn 

 Google+ 

 YouTube 

 Tumblr 

 Twitter 

 Telp 

 Pinterest 
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 های اجتماعی هدف رسانه

های خاصی اشاره دارند، این در حالی است که از سویی بازاریابی دیجیتال اهم                 سایت  های ا،تماعی به وب     رسانه

های بازاریابی در محیم آنالین را نیز  شود و از سویی دیگر، تمامی فعالیت ابزارهای بازاریابی دیجیتال را شامل می

 گیرد. در برمی

های بازاریابی دیجیتالی     توانید مبلغی پرداخت کنید و آگهی       حتی بدون یک حساب کاربرِی فعال و رایگان، می         

دهد، زیرا    کس چنین کاری را انجام نمی       های ا،تماعی به اشتراک بگذارید. البته هیچ        های رسانه   خود را در کانال   

چه کسی حاضر است از قدرت بازاریابیِ            

 پوشی کند؟ های ا،تماعی چشم رایگان رسانه

در بازاریابی نوین، نداشتن حساب کاربری         

های ا،تماعی مانند یک       فعال در رسانه    

کنندگان عمل      پرچم قرمز برای مصرف      

گوید   کنندگان می   کند. این امر به مصرف      می

اید. بدون    دسترس نشده   که هنوز نو و قابل     

کنندگان، به نظر      برقراری ارتباط با مصرف    

کنندگان   خواهد رسید که چیزی را از مصرف    

 کنید. پنهان می

 

 

 پذیری مسئولیت

ها در    های ا،تماعی فقم در قالب تبلیغات حضور نداشته باشید. آن            ها انتظار دارند شما در رسانه        کننده  مصرف

وکار شما را مرور کنند و حتی به تیم             تالش هستند که با برند شما ارتباط برقرار کنند، سؤال بپرسند، کسب             

 خدمات مشتری دسترسی داشته باشند.

کننده اختصاص  اخیراً، یک شبکه خبررسانی محلی )رادیویی( بخشی از یک برنامه را به نکات و ترفندهای مصرف

 ،ای انتظار در صف میز خدمات مشتری شرکت  ها به مسافرین هواپیمایی توصیه کردند به داده است. آن
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ها   های ا،تماعی آن    هواپیمایی در فرودگاه، مسائل و مشکالت هرکدام از این خطوط هوایی را در صفحات رسانه               

 به اشتراک بگذارند.

 هاست. این استراتژی به معنای موا،ه با مسائل حین کشف آن

تر و    های ا،تماعی بسیار سریا      های بزرگ از طریق رسانه       ا،ازه دهید دوباره بگویم: کمک گرفتن از شرکت         

 گیرند و به شما کمک کنند. صورت حضوری از اشخاصی است که پول می تر از کمک گرفتن به آسان

 چرا؟

خواهند   بیند و برندها نمی     کنید، می   عمدتًا، کل دنیای دیجیتالی چیزی را که شما در رسانه ا،تماعی مطرح می             

نارضایتی به این شکل به سطح عموم ،امعه تزریق شود. شبیه آن است که شما ا،ازه دهید تمامی تعامالت                       

هاست، با شرکت شما در سطح عموم مطرح شود. این مسئله اساسًا تها،می                خدمات مشتریان، منظورم تمام آن    

 است.

 

 اجتماعی شدن عادی

های ا،تماعی مکانی برای آرامش، سرگرمی و ایجاد ارتباط عادی              ترین برندهای دنیا، رسانه     حتی برای بزرگ  

 است.

کننده   ها عاشق تعامالت سرگرم      کننده  مصرف

وکارها هستند. حال به  صورت آنالین با کسب به

مسئله فکر کنید، آیا هدف بازاریابی ،ز باخبر         

گویید، است؟   کردن دنیا ازآنچه شما می         

های ا،تماعی با       که در رسانه          هنگامی

کنید، نه صرفا     کنندگان تعامل می       مصرف

شده بازاریابی،    از پیش نوشته      ارسال یک پیام  

 طورکلی مردم به شما تو،ه خواهند کرد. به
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اند، ،الب است. بااینکه برندها درواقا افراد نیستند،  های ا،تماعی که بدل به برند شده های رسانه نو بودن حساب

های ا،تماعی ما     کنند. حتی بدون رسانه     ها تلقی می    اما حتی افراد بالغ تعامل با برندها را مانند تعامل با انسان            

 ایم. ها ارتباطات طوالنی و استواری با برندهای موردعالقه خود ایجاد کرده انسان

کنیم، کمی شبیه کودکی هستیم که          ها ارتباط برقرار می      که برندها را درک کرده و با آن            بنابراین هنگامی 

های برندهای موردعالقه خود      شخصیت کارتونی موردعالقه خود را مالقات کرده است. در این حالت، ما شخصیت  

 تر خواهد بود. بینیم. در قیاس با بازاریابی این اتفاقی ،ذاب را در یک محیم کنترل نشده و غیر اختیاری می

 

 دنیای برند (Evangelistsکلیسای مبشران )

کند که باید، شما در حال خلق مبشران برند خودتان هستید.                اگر بازاریابی دیجیتالی شما به نحوی کار می         

مشتریانی که قضیه به شکل مرگ و زندگی برایشان             

خواهند کل دنیا از این مسئله       کند و می  نمود پیدا می  

های ا،تماعی برند شده     های رسانه خبردار شود. کانال   

توانند مانند  ها می   شود که آن   تبدیل به ،ایگاهی می    

 کلیسا آوازهای تعریف از شما بخوانند.

های ترین هواداران شما با نوشته         ا،ازه دهید بزرگ   

ها، مثبت، ویدیوهای محصوالت، توصیفات و راهنمایی        

بازاریابی را برای شما انجام دهند. تنها کاری که شما             

باید انجام دهید ایجاد فضا برای این کارها است:                 

 های ا،تماعیِ برند شده شما. های رسانه کانال

 های اجتماعی )بخصوص زمانی که رایگان نیستند( بازاریابی دیجیتالی خواهند بود رسانه 

دهید، چه بخواهید چه نخواهید، به بخشی از بازاریابی              های ا،تماعی انجام می      هر کاری که شما در رسانه       

های ا،تماعی شفاف هستند، بنابراین هیچ ،ایی برای پنهان شدن و،ود              شوند. رسانه   دیجیتالی شما تبدیل می   

 گیرند. ندارد. تمامی کارها زیر چتر برندسازی و بازاریابی شما قرار می
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بینند که دارای     های بازاریابی کامل می     تر، بیشتر مردم بازاریابی دیجیتالی را به در قالب کمپین             در بعد وسیا  

های ا،تماعی تقریبًا همواره یکی از چندین رسانه و ا،زاء این نوع از                  بود،ه، اهداف و استراتژی است. رسانه      

 ها هستند. کمپین

 

 های اجتماعی با بازاریابی دیجیتالی تکمیل رسانه

 توانید کارهای بسیاری با رسانه ا،تماعی خود انجام دهید. با اضافه کردن برخی عناصر بازاریابی دیجیتالی، می

های پولی یک گزینه برای ارسال پیام بازاریابی دیجیتالی در برابر مخاطبان کثیری از رسانه ا،تماعی                     تبلیغ

طور   های ا،تماعی، مخاطبان خود را به       ها و اطالعات شخصی رسانه      باشند. با استفاده از ثروت داده       هدفمند می 

 تری مورد خطاب قرار دهید. وسیا

های   توانید کنترل بیشتری بر تأثیر و دسترسی رسانه ا،تماعی خود اعمال کنید. آگهی                دیگر شما می    عبارت  به

های خود را تقویت کنید تا به مخاطبان          توانید مبلغی پرداخت کنید تا رسانه     مستقیم دیجیتالی به کنار، شما می 

های ا،تماعی دسترسی طبیعی به         های رسانه   بیشتری دسترسی داشته باشید. به این دلیل که الگوریتم             

کنیم برای تقویت نیروی کار و تالش خود هزینه            کند، معموالً توصیه می     وکارها را محدود می     های کسب   حساب

 پرداخت کنید.

 

 ایده ارتقا

های ا،تماعی،    ترین کاربردهای رسانه     یکی از متداول   

های مربوط به بازاریابی دیجیتالی از         پشتیبانی از تالش  

طریق ارتقای رایگان است. فریاد اخبار مربوط به خودتان     

های دیجیتالی همانند ارسال یک خبر به           از باالی کوه  

 بوک خودتان، آسان خواهد بود. صفحه فیس
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ها، ویدیوها، رخدادها، ارتقاها،     سایت، بالگ   های ا،تماعی برای ارتقای محتوای وب         های رسانه   از مزیت کانال  

شامل گزینه است     HubSpotها مانند:     گاه  ها و محصوالت ،دید بهره ببرید. اکثر ابزارهای انتشار در وب             فروش

 گذاری محتوا را از قبل مشخص کنید. توانید زمان به اشتراک که شما می

کنید، مانند یک انسان صحبت کنید  های ا،تماعی رایگان استفاده می که از رسانه فقم به خاطر بسپارید، هنگامی

وکار. حتی هواداران وفادار برند شما با شنیدن صدای رسمی شما در یک پست ا،تماعی                    نه مانند یک کسب   

 دلسرد خواهند شد.

 

 دو روی یک سکه

ترین روش بازاریابی، شما هم       های بسیاری و،ود دارند، برای یافتن مؤثرترین و نوین که همپوشانی اساساً، درحالی 

ها،  پوشی از هر ابزاری در هر یک از این پدیده های ا،تماعی. چشم به بازاریابی دیجیتالی نیاز دارید و هم به رسانه

توان خطوط زندگی یک بازاریاب مدرن تلقی کرد؛ بنابراین، قبل  ها را می ایده ی خوبی نخواهد بود و هر دوی این

کنند و    ها در کنار یکدیگر چگونه عمل می        ها را یاد بگیرید، یاد بگیرید که آن          ها، نحوه کار با آن      از ر،وع به آن   

 ها استفاده کنید. وکار خودتان از آن ها در کسب توانید از آن شما چگونه می

ها در چیست؟ های اجتماعی: تمایز آن بازاریابی دیجیتال یا بازاریابی رسانه   
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های روزانه و قدرت بازاریابی  بازاریابی دیجیتال تمام سطوح ارتقا را تغییر داده است. با افزایش دامنه پیشرفت

توانند خود را با سرعت تغییرات هماهنگ کنند. از آنجاییکه بخش اعظم             ها به زحمت می   دیجیتال، سازمان 

-ای مصرف می  ها در مراحل گوناگون تعامالت آنالین توسم افراد در تجمعات مختلف به طور حریصانه              داده

های ا،تماعی مردم به طور        ترین رویکرد تعامل با این کانون         آل  توان ایده   شود، تبلیغات پیشرفته را می     

 هدفمند تلقی کرد.

های   های بازاریابی را برای اهداف فعالیت        ها با آغوش باز استراتژی      این روزها، میزان قابل تو،هی از سازمان       

گیرند و یا روندهای رو به توسعه خود را به واسطه متدهای تبلیغاتی پیشرفته، افزایش                      خود به کار می    

 دهند. می
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 بازاریابی محتوا 

ترین ابزار به  ای که ما فکر کنیم، در حال رواج است. این به اصطالح بر،سته با لحظات آزاردهنده بازاریابی محتوا 

 های کسب و کارها شده است. کار گرفته شده بدل به دستگاهی برای نمایش داده

هرا و ،رذب       بازاریابی محتوا تولید و به اشتراک گذاری سودآور مناسب و رایگان محتوا در راستای تغییر نرگراه           

سرآمدان است. ارتقاء محتوا به سرعت در حال کار است تا تجمعی خاص از            

های خاص و مشخص را ،ذب کند و به آنها دلیلی بدهد تا به  افراد با ویژگی

 واسطه آن وارد رابطه تعاملی سودآور شوند.

گذارید، نسبرتراً برایرد        رسد نوع محتوایی که شما به اشتراک می   به نظر می  

خواهید ارائه دهید، باشد و اساساً ان را  مبین نوع کسب و کار شما، آنچه می      

توان صحبت با افراد تلقی کرد تا آنها به شما اعتماد کنند و با شمرا در                    می

 کمال احترام همکاری نمایند.

های ارتقا دیجیتالی قرار دارد که به واسرطره   ترین تکنیک در میان تکنیک      نمایش چندمنظوره به عنوان بر،سته    

ای    ها، ایمیل، پیام کوتاه و پیام چندرسانره  ها و دیگر ابزارهای همراه از طریق وب سایت های موبایل، تبلت   گوشی

 کند. های هدف ارتباط برقرار می های کاربردی با گروه کوتاه، زندگی در اینترنت و برنامه

 بازاریابی موبایل 

سطح بازار را به سطوح باالتری ارتقا داده است. در زندگی روزمره، وقتی نگاهی به اطررافرمران                      بازاریابی موبایل 

اندازیم اکثر مردم از تلفن همراه خود یرا مررور               می

های خود یا استفاده از طریق اینرتررنرت لرذت               پیام

های چند منظوره برای مدتی طوالنی  برند. نمایش   می

 بهترین نیاز برای تبلیغ کنندگان خواهد بود.

توان آینده بازاریابی تصور کررد و اگرر        موبایل را می  

های بازاریابی مروبرایرل        شما از هیچ یک از استراتژی     

ایرد   توان گفت شما عقب مانده  کنید، می استفاده نمی 

 تر باید بجنبید.و هر چه سریا

جدید در بازاریابی دیجیتال روندهای   
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 بازاریابی ویدئویی

ترین محتوا در سراسر زندگی اینترنتی است. صرف نظر از اینکه خواه شما بیزنس خود را  محتوای ویدئویی ،ذاب

رسد محتوای ویدئویی در  گذارید، به نظر می در فیس بوک، اینستاگرام، اسنپچت، یوتیوب یا توییتر به نمایش می

ترر     بدل خواهند شد. ویدئو آنچه که در ذهن شماست را سرریرا       ۸10۲های ا،تماعی به بهترین در سال         کانال

تواند معرامرالت    نماید که به نوبه خود می های متقاعد کننده اضافی را منتقل می      دهد و در ضمن پیام      توضیح می 

 شما را افزایش دهد.

کنند. هوشمندانه خواهد بود اگر هر مراه   ها ویدئو را در یوتیوب و فیس بوک مشاهده می      بینندگان روزانه میلیون  

ی بیشتری به اشتراک بگذارید. صرف نظر از اینکه از الیو فیس بوک، ویدئوهای یوتریروب یرا             مطالب ضبم شده  

کنید یا خیر، آنچه مهم است باال بردن کریرفریرت       کنید، استفاده میویدئوهایی که برای وبسایت خود آماده می    

 محتوای ویدئویی برای مشتریان است.

 ۰3ها برای تبلیغ کنندگان است.  ویدئو یکی از بهترین رسانه

درصد از پاسخ دهندگان در یک انجمن بازاریابی ویدئرویری           

اظهار داشته اند که ویدئو به طرور         ۸10۵اینترنتی در سال    

 گذارد.ها تأثیر می مثبت بر تبلیغات آن

  

 های چت ربات

های انسانی را در یک پیکربندی مشخص شامل محتوا یا گویرش     ربات چت یک برنامه کامپیوتری است که بحث       

های چت برای مسرائرل         کند. از ربات   های استدالل دیجیتالی از انسان تقلید می        صحبت شده با استفاده از روش     

 شود.سود مشتری، تعهد و تحقیقات عمومی استفاده می

آمد اما امروزه تعداد رو بره     های چت آنطور که باید به چشم نمی         حضور ربات 

کرنرنرد.    افزایشی از برندها از این نرم افزار برای مدیریت مشتری استفاده می   

هرای ا،رترمراعری        ها بدست آمده است و گرروه   ای از آن  نتایج قابل مالحظه  

 اند.سایت برندها متصل شدهها به وبمختلفی به واسطه آن

جدید در بازاریابی دیجیتال روندهای   
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 ها داستان

” ها  داستان“ی  ،ای زندگی اینترنتی نادیده بگیرند. ایده        کنندگان نبایستی الگوهای داستانی را در ،ای         تبلیغ

 اساساً توسم اسنپ چت ایجاد شد و در حال حاضر تبدیل به دنیای زندگی اینترنتی شده است.

 Reelsای به اسم      های اینستاگرام افتاد و امروزه یوتیوب نیز برنامه         پس از اسنپ چت، اینستاگرام به فکر داستان     

آپ و  که همان کاربری استوری در اینستاگرام را دارد به کار گرفته است. در حال حاضر درست است که واتس                    

آل این است که در کل زندگی اینترنتی چنین               بوک نیز امکان استوری گذاشتن را دارند اما ایده              فیس

 افزارهایی را ایجاد کنیم. نرم

  

 گیری نتیجه

تغییر خواهد داد. در      ۸10۲تمام روندهایی که ازنظر گذشت، ساختار تبلیغات ا،تماعی و دیجیتالی را در سال               

وکار و تعامالت آن، بایستی روش شناسی خود را مروری دوباره بکنید و الگوهای                   صورت نیاز به توسعه کسب     

 های ،دید مشتریان را در آن بگنجانید.،دید و خواسته

جدید در بازاریابی دیجیتال روندهای   
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متحده نشان  سال در ایاالت ( در میان افراد بزرگPew Research Centerنظرسنجی مرکز تحقیقات پیو )

های نوظهور    با ترکیبی از گرایش پایدار و گرایش        ۸102در اوایل سال     رسانه ا،تماعی  انداز  دهد که چشم    می

 شود.  تعریف می
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 ، آمده است:۸102در گزارش اول ماه فوریه سال 

 ۰3 ساالن آمریکایی از  درصد بزرگYouTube 

 ۰2  درصد ازFacebook 

 3۰  درصد ازInstagram 

 ۸۲  درصد ازPinterest 

 ۸۰  درصد ازLinkedIn 

 ۸%  درصد ازSnapchat 

 ۸۸  درصد ازTwitter 

 ۸۸  درصد ازWhatsApp 

 00  درصدReddit 

 کنند.استفاده می

 

 شناسایی بازار هدف

متحده است، اما ارائه آمار کلی کافی نخواهد بود. یکی از             سال در ایاالت    این آمار و ارقام شامل تمامی افراد بزرگ       

سال در    درصد از افراد بزرگ   %۸های بازاریابی موفق، شناخت مخاطب هدف است. بنابراین، تنها             ترین ،نبه   مهم

تر را هدف بگیرد، درصد        وکار ،معیت ،وان    کنند اما اگر یک کسب     متحده از اسنپ چت استفاده می        ایاالت

درصد ،وانان از این پلت فرم استفاده           ۰3دیگر    عبارت  درصد خواهد رسید. به      ۰3استفاده از اسنپ چت به       

 درصد است. %۸ساالن  های سنی بزرگ طورکلی آمار استفاده در میان تمام گروه کنند اما به می

توانیم چگونگی    ابتدا باید در مورد ،معیت مورد هدف بازاریابی و آگاهی سازی برند تصمیم بگیریم، سپس می                 

،زئیات   Pewهای ا،تماعی را طراحی کنیم. خوشبختانه گزارش مرکز           واسطه رسانه   دسترسی به گروه هدف به   

 دهد. بیشتری در اختیار ما قرار می

  

پلت فرم اصلی(  ۲) 2019های  اجتماعی در سال  شناختی رسانه بررسی جمعیت  
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 های اجتماعی غالب هستند تر در رسانه های جوان آمریکایی

درصد ۰3کنند. تقریباً   های مختلفی استفاده می   طور مکرر از پلتفرم     سال( به   %۸تا    0۲تر )از     های ،وان   آمریکایی

کنند. درصد روزی چند بار به این پلتفرم مرا،عه می        ۰0کنند و   ساله از اسنپ چت استفاده می  %۸تا  0۲از افراد  

درصد از کل ،وانان آمریکایی     %%کنند و   درصد از ،وانان آمریکایی از اینستاگرام استفاده می        ۰۵طور مشابه،     به

 کاربر توییتر هستند.

 پوشی کرد. چت، اینستاگرام یا توییتر چشمتوان از پتانسیل اسنپ تر، نمی در مورد هدف قرار دادن ،معیت ،وان

تنها برای ارسال     ساله کاربران یوتیوب هستند. یوتیوب، نه        %۸تا    0۲درصد از افراد     21انگیزی    به طرز اعجاب  

های کوتاه  توانند تبلیغات نمایشی متفاوتی ارائه دهند )آگهی          محتوای ویدئویی عالی است، بلکه بازاریابان می        

های تا قبل از دیدن ویدیو اصلی ا،را شود. آگهی”( نظر کنید توانید از این آگهی صرفدر فالن ثانیه می“بازرگانی 

 توانند آگاهی از برند بومی را افزایش دهند.نمایشی می

  

 های سنیتفکیک گروه

های ا،تماعی ازنظر سنی متفاوت هستند. تفکیک این            رود، درصد کاربران رسانه     طور که انتظار می     همان

 صورت زیر است: های سنی به گروه

 سال ۸2تا  0۲درصد از افراد ۲۲

 سال 2%تا  31درصد از افراد ۰۲

 سال %۰تا  ۵1درصد از افراد ۰%

 سال ۰۵درصد از افراد باالی 3۰

 کنند.های ا،تماعی استفاده می از چند نوع مختلف رسانه

شود بسته به اینکه بازار هدف در کدام گروه ،معیتی قرار داشته باشد، درصد تغییر                 طور که مالحظه می   همان

 درصد است.۵0های ا،تماعی در برخی موارد بیش از مخاطبان و کاربران رسانه
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 رسانه اجتماعی اصلی ۲تفکیک 

هایی را انتخاب کنند که بهترین نتیجه       دهد پلتفرم   ها ا،ازه می    های ا،تماعی به بازاریاب   پلت فرم اصلی رسانه     ۲

های بازاریابی خود به دست آورند. زمانی که بازاریابی هدفمند انتخاب شود، اطالعات زیر در توسعه                 را از فعالیت  

 برنامه بازاریابی رسانه ا،تماعی بسیار مفید خواهد بود.
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اند و انواع نژادهای اسپانیایی در آمار        ها موردمطالعه بوده  ها و سفیدپوست  پوستدر این بررسی فقم سیاه     تو،ه:

 منعکس نشده است. 

 های اجتماعیهمپوشانی کاربران رسانه

های های ا،تماعی و،ود دارد. هنگام تدوین یک برنامه بازاریابی در رسانه            همپوشانی باالیی بین کاربران رسانه    

درصد از کاربران اسنپ چت ۰۰درصد از کاربران توییتر و ۰3مثال،  عنوان ا،تماعی این مسئله بسیار مهم است. به

 کنند.اند که از اینستاگرام نیز استفاده می اظهار داشته

کند، اضافه کردن اینستاگرام به      چت استفاده زیادی می    در هدف قرار دادن یک گروه ،معیتی که از اسنپ            

 ای خواهد بود. های ا،تماعی کار هوشمندانه آمیخته بازاریابی رسانه

های ا،تماعی از بیش از یک پلت فرم رسانه ا،تماعی که در این گزارش                درصد از کاربران رسانه    ۰3در حقیقت،  

کنند. در ادامه، تفکیک ،معیتی از منظر کنند و هر آمریکایی عموماً از سه پلت فرم استفاده می آمده استفاده می

 شده است. های ،معی ارائه استفاده از چند پلت فرم در رسانه
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شود، با استفاده از چندین پلت فرم رسانه ا،تماعی برای بازاریابی، در یک ،معیت                  گونه که مالحظه می     همان

مشخص فرصت بزرگی برای ایجاد آگاهی از برند و،ود دارد. این امر شانس آزمایش چندین پلت فرم و کشف                      

 کند.یک برای فروش مؤثرترین مورد هستند را فراهم می اینکه کدام

ها در  های بازاریابی آینده کمک کنند و امکان ،ابجایی هوشمند دارایی             توانند به ایجاد کمپین     این نتایج می  

 کند.سرتاسر چندین پلت فرم رسانه ،معی را فراهم می

ریزی، هماهنگی و محتوای درگیر کننده است.          یک برنامه بازاریابی موفق در رسانه ،معی نیازمند برنامه             

 شود. ریزی شروع می که بازار هدف شناسایی شد، مراحل برنامه هنگامی

پلت فرم اصلی(  ۲) 2019های  اجتماعی در سال  شناختی رسانه بررسی جمعیت  
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درباره تفکر بازاریابان که چگونه به بهترین       “  سیلیکون ولی ”این مقاله قسمتی از مباحثه تعدادی از رهبران          

صرف گردیده   دیجیتال شکل بود،ه شان را مصرف کنند و چه میزان از بود،ه بازاریابی الزم است در بخش               

 باشد. های مربوط به هنر، علم یا صنعت چه میزان خواهد بود، میو سهم آن در بخش
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 های بازاریابینحوه تخصیص هزینه

ام ترا    من زمان زیادی را صرف کررردهنیکالس فرنچت، سرپرست جهانی استراتژی عمودی فیس بوک:      

کنند کره  ساعت در روز از رسانه استفاده می 0۸کنند. در آمریکا، افراد  دریابم افراد چگونه اطالعات را تحلیل می     

ها پیش، هیچ موبایلی درصد آن به صورت دیجیتال است )نیمی از موبایل و نیمی غیر از موبایل(. سال    ۵1حدود  

ای برای بازاریابان است که از موارد ،دیدی بهره مند گردند، اما بر اهمریرت           العادهو،ود نداشت. این فرصت فوق     

کند که بدانیم چه مقدار از تخصیص بود،ه مربوط به بخش هنری و چه مقدار مربروط      این موضوع نیز تاکید می    

 به بخش علمی است.

را به عنوان ترنرهرا     ( Last clickاکثر افراد روش آخرین کلیک ) ربکا وال، مدیر عملیات فروش جهانی گوگل: 

گیرند. افراد معتقدند نقاط تماس      روش تخصیص بود،ه در نظر می     

کنند. اما   بسیاری است که مشتریان در طول ارتباطشان کلیلک می        

دانند چه مقدار بود،ه الزم است کره بره           مسئله این است که نمی    

هرکدام از این نقاط اختصاص یابد. آنها در حال آزمودن بوده و در               

 تالشند مدل تخصیص بود،ه را دریابند.

ها آگاهند کره دوران      : شرکت  دیان ازبر، معاون قانونی مکینزی    

استفاده از روش آخرین کلیک به پایان رسیده است. اما زمانی کره     

فروشی را مورد بررسی قرار دادیم، در پاسخ به تعدادی شرکت خرده  

مشخص گردیرد،   ” کنید؟  از چه روش تخصیصی استفاده می     “ سوال  

-ها، هنوز از آخرین کلیک استفراده مری    درصد شرکت  ۰۵بیش از   

درصد حتی یک مدل تخصیص محکم و         ۸1تا    0۵کردند و حدود    

نیرومند نداشتند. بنابراین در واقا کسی قادر به حل این مسرئلره               

 نبوده است.

تخصریرص از طرریرق         ” ها بودم. به عقیده وی:    روز دیگری در حال صحبت با یک دانشمند ،وان در حوزه داده           

است. این یک راه حل کوتاه مدت برای مشکل بلندمدت است و بریران      “ دوستانی با منافا“آخرین کلیک مانند  

 “داشت که از تخصیص آخرین کلیک حتی برای دیدن مادرش هم استفاده نمیکند که من بسیار خندیدم.

 بوک انجام دهید تا برندها را قادر سازید به توانید امروزه در فیس: یکی از کارهایی که مینیکالس فرنچت

 بحث درباره دیجیتال: اندازه گیری اثر بازاریابی
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کنیم. بدین صورت که به مخاطب هدفتان فیلمی        یاد می “  ایرشته”آگاهی و تو،ه دست یابند، ما از آن به روش  

اند، با یک کمپین در مورد       نشان داده، سپس به صورت خودکار ، مجددا افرادی را که فیلم را مشاهده نموده                 

گردد. این  محصول ارائه شده، مورد هدف قرار دهید. تمامی این اقدامات، از طریق یک کمپین یکپارچه انجام می       

 دهد.تر از هر زمانی دیگری حرکت میروش، فرد را در مسیر مشتری شدن سریا

 

 جوانان و اعتبار

گر، ،وانان باالترین        کنندگان دیجیتالی برایان گرگ، سرپرست بخش نوآوری مصرف       : سه سال دی

-ها نشان داد که تنها یک درصد از ،وانان با مشاهده یک تبلیغ قانا             مصرف را در آمریکا خواهند داشت. بررسی      

ها، اعتبار برند را براساس     درصد ،وانان، هنگام تحلیل پیام      3%کنند، در حالی که     کننده، به یک برند اعتماد می     

نمایند. بنابراین این که ،وانان      بندی می ها رتبه محتوا و عملکرد آن   

کنند یا  دهد که به آن اعتماد می      یک برند را معتبر بدانند نشان می       

بوک چگونه درباره آن فکر      خیر. یک تیم بازاریابی در گوگل و فیس        

 کنند؟می

سیار کاهش      ربکا وال:    سل ،وان ب یافته و  تماشای تلویزیون در ن

،وانان بیش از هر زمانی، وقت بیشتری را در فضای آنالین و از طریق 

گذرانند. در نتیجه، ما بازاریابان باید راهی را برای           هایشان می گوشی

همگرا کردن برند و عملکرد پیدا کنیم، زیرا به تبلیغات مستقیم                

توان اعتماد کرد، زیرا موثرترین وسیله       تلویزیونی در این بخش نمی     

ها را در این    ها و تفاوت  گردد شما شباهت  نیست. از این رو باعث می      

مورد که چگونه نیاز است درباره برندتان صحبت کنید و تبلیغات در             

 نمایید.دهند، را شناسایی میواقعیت چه چیزی را نشان می

دهد. مالحظه نمایید که در فضای زیبای یوتوب چه اتفاقی ر  می             

دهد نداشته  العاده است و موهای شما را به صورتی عالی ،لوه می      ،وانان تمایلی به شنیدن این که یک برند فوق 

هایی را  مندند، کانال ها بسیار ،ستجو کرده و عالقه     خواهند آن را در قالب تبلیغات بشنوند. اما آن        و مطمئنا نمی  

دهند و شاید آن برند از آنها پشتیبانی استفاده از برند را نشان می“ چگونگی”ببینند که هم ساالنشان در ویدئوها 

 کرده باشد.

پردازند. بنابراین شاهد آن هستیم که بسیاری از صاحبان ،و در وب میوامروزه افراد در موارد گوناگون، به ،ست

نمایند. زیرا این کار عالوه بر ایجاد ارتباط، مو،ب افزایش            برندها از طریق ،ست و ،و به برندسازی اقدام می           

 بحث درباره دیجیتال: اندازه گیری اثر بازاریابی
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 گردد.آگاهی افراد می

کنیم. به عنوان مثال هنگامی که با       در فیس بوک، ما درباره طیف تصمیمات صحبت می        نیکالس فرنچت:   

کنید، به احتمال زیاد بسیار      دهید، تبلیغی که دریافت می     ،و انجام می  وقصدی مشخص در گوگل یک ،ست      

های بسیاری نظیر این کنندگان متخصص از نشانهبوک، تبلیغ مرتبم با خواسته شماست. به طور مشابه، در فیس

کنند تا  تان با برند، استفاده می    که شما چه کسی هستید، محل زندگی شما و همچنین عالئق و رابطه ادراکی               

 های مرتبطی را به شما ارائه کنند.پیام

کنید، آن را به عنوان محتوای ارزش افزوده در نظر بگیرید. همگان       بنابراین درحالی که از اطالعاتتان استفاده می 

های بیشتر برای ایجاد ارتباط بیشتر        زنند، اما ما درباره داشتن داده       ریزی شده حرف می    درباره خرید برنامه  

کنیم تا با تو،ه به هزینه صرف شده، هدفمندتر و کارآمدتر باشد. این مرحله آخری است که مردم                    صحبت می 

درصد مدیران    ۰۵گردد که   می خواهند به آن برسند. اما با مالحظه دو بررسی صورت گرفته ، مشخص می                  

 دانند چگونه آن را ا،را کنند، یا حتی چه چیزی الزم دارند. بنابراین سازمان هنوز قادر به انجام آن بازاریابی نمی

 نبوده، تکنولوژی از سازمان ،لوتر است.

 

 گیریاستاندارد دوگانه اندازه

سیاری از سازمان    برایان گرگ  -مدت و بلندمدت هزینه   های بازاریابی در ،نگی میان اثرات کوتاه       : معتقدم ب

یافته به بخش دیجیتال درگیر هستند. تحقیق            های تخصیص 

تا   01مکینزی نشان داد که تاثیرات هزینه تبلیغات در کوتاه مدت            

درصد کل فروش را شامل       ۰1درصد فروش کل و در بلندمدت         31

ای درباره درک اثرات کوتاه مدت       گردد. به بازاریابان چه توصیه    می

 در مقابل اثرات بلندمدت دارید؟

گیری به شکل سنتی بسیار پرهزینه بوده است. اما : اندازهربکا وال

گیری آگاهند و مردم نیز در استفاده از            ها اهمیت اندازه   شرکت

بوک در حال ساختن    تر شده اند. گوگل و فیس     ابزارها، بهتر و دقیق   

ابزارهای اندازه گیری آنالین بیشتری هستند با این هدف که                

 بررسی برندها برای مدیران بسیار ارزانتر و آسانتر گردد.

صادقانه بگویم، من معتقدم هنوز در مرحله آغازین هستیم. اگر              

گیری این که چه چیزی در         دیجیتال مرحله دوم باشد، اندازه       

کنیم، در مرحله اول قرار      دسترس داریم و چگونه از آن استفاده می       

 دارد.

 بحث درباره دیجیتال: اندازه گیری اثر بازاریابی

برایان گرگ، سرپرست بخش 

 نوآوری دیجیتال مکینزی 
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درصد کل بود،ه است. ما درباره آن بخشی از بود،ه            31تا    ۸1،  0۵در نظر بگیرید که بازاریابی دیجیتال نهایتا        

توانید در بخش دیجیتال مورد ارزیابی قرار دهید. با و،ود اینکه قادر هستیم موارد مختلفی کنیم که میبحث می

را بسیار بهتر از گذشته و با علم بیشتری اندازه بگیریم، اما با این حال، ارزیابی در بخش دیجیتال کارآمد نیست.         

توان به  گردد که در بخش دیجیتال نمی      هنگامی که این مورد را با بازاریابی چاپی مقایسه کنید، مشخص می             

دار است. تعجب   افتد. مجاورت این دو همیشه برای من کامال خنده          صورت دقیق نشان داد که چه اتفاقی می        

 کنم که مدیران مالی ناامید هستند.نمی

ها نفر در آمریکا    توانستید یک محصول را برای میلیون     پنج سال پیش، تنها راهی که می       نیکالس فرنچت:   

همکاری نموده و از این       Madison Avenueهای تبلیغاتی   تبلیغ کنید، این بود که با یکی از برترین نمایندگی          

گردید و هزینه زیادی برای شما دربرداشت.       ریزی می طریق افراد را به خرید وادار سازید. این روش ماه ها برنامه           

توانیم این کار را در این لحظه و در همین مکان و از طریق لپ تاپ، با لمس یک دکمه و با          امروزه من و شما می 

 هزینه کمی انجام دهیم. این همان تغییر بزرگ است.

 

 نقش مهم و فزاینده نمایندگی

های بازاریابی دارد. اما آیا این همان نقشی است          : نمایندگی همچنان اثر قدرتمندی بر هزینه       برایان گرگ 

 شود؟ یا نقشی متفاوت است؟که داشته است، تنها محوریت دیجیتال به آن اضافه می

کنولوژی و کاری که میربکا وال:   توانیم با آن انجام دهیم، با سرعتی بیش از همان طور که نیکالس گفت، ت

رود. از این رو، انتظارات در خصوص اقداماتی که نمایندگان          ها بتوانند با آن همراه شوند، پیش میآن که سازمان 

یابد. آن ها نیاز خواهند داشت که بیشتر بر روی داده ها تمرکز کنند و                   قادرند به انجام برسانند، افزایش می      

واژه پر معنایی   “  برنامه ریزی ”و،وی ا،تماعی و ویدئوی دیجیتال و غیره داشته باشند. هایی درباره ،ست توانایی

 بوده، اما به منظور انجام رساندن آن، ممکن است بزرگترین تبلیغ کنندگان به نمایندگان متکی باشند.

کنند. همچنین  هایشان را تکمیل می   ها به سرعت مجموعه توانایی    رو، شاهد آن خواهیم بود که نمایندگی      از این 

الزم است همانند گوگل و فیسبوک، آموزش کارمندان مورد بررسی قرار گیرد به این منظور که قادر باشند در                     

 ،ایی قرار بگیرند که بتوانند کاری که نیاز داریم را انجام دهند.

 

 نیاز به سرعت

سیار از مخاطبان ما به سریا     برایان گرگ:    هایی که برای مدتی در     تر شدن عالقه دارند، به خصوص شرکت      ب

هایی که قصد دارند با سرعت بیشتری به اهدافشان دست یابند، چه               همین محدوده بوده است. برای سازمان      

 پیشنهاداتی دارید؟

 بحث درباره دیجیتال: اندازه گیری اثر بازاریابی
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ها، مجموعه   ربکا وال:    آن های ذهنی و انتظارات رفتاری هستند، که توسم مدیران بازاریابی و سازمان            برخی از 

های اکنون انتظارات متفاوتی دارند. برای مثال، افراد انتظار زمان          بینید که هم  شوند. افرادی را می    تحریک می 

کنم مردم درباره ارزیابی و سازمان به صورت متفاوت فکر          ساعته دارند تا آمار را ببینند. اما فکر می          %۸چرخشی  

-های بزرگ آنالین را انجام می     درباره مفاهیم کمپین  ”  اتاق ،نگ ”بینیم که مشتریان نوعی کنند. برای مثال، می 

پذیرد. از این   توانند ببینند، پردازش یک کمپین در طول چند ساعت به چه صورت انجام می        دهند، ،ایی که می 

 های روزمره بیشتری را شاهد باشیم.های زمانی واقعی و دادهرو، قادر خواهیم بود داده

-تری داشته باشیم یا خیر. در پاسخ می       های سریا توانیم واکنش کند که آیا می   این مورد این سوال را ایجاد می      

مند گردند. همچنین، نیاز به توان گفت این ساختاری نیست که افراد دارا بوده و باید از یک تیم در کنار هم بهره 

یک همکار در بخش دیجیتال داشته که بتواند آن را محقق سازد. البته ممکن است همه این گونه عمل نکنند،                     

 اما به هرحال من معتقدم، تفکرات افراد با یکدیگر متفاوت است.

 

 های ضروری بازاریابیتوانایی

گاهی به      برایان گرگ  هایی هستند که برای    های بازاریابی فاقد چه مهارت    سال آینده، اکنون تیم     ۵تا    3: با ن

 دهند، به آن نیاز دارند؟کاری که انجام می

ها هنوز عرضه کمی دارد و موضوعی است که مورد   های مربوط به علم دادهکنم مجموعه مهارت: فکر میکا وال رب

دار است، این است که این نقش قبال در سازمان بازاریابی           تو،ه افراد قرار گرفته است. چیزی که برای من خنده         

شد زیرا  ای تاریک نشسته بوده و به آنها تو،ه نمی         سنتی و،ود داشته است، اما گویا این افراد ،ایی در گوشه           

 شدند.خالق و نوآور در نظر گرفته نمی

ها که اکنون در دسترس بوده   مدیریت برند اکنون در راس و مرکز مباحث قرار دارد. توانایی انجام این نوع تحلیل 

و الزم است عالی باشند، مجموعه مهارتی نیستند که به مقدار زیاد از آن داشته باشیم. از این رو نیاز به همکاری   

با نمایندگی و نیاز به حجم بیشتری از محتوا و انواع مختلف محتوا است )محتوایی که باید کامال متفاوت به نظر         

توانید برسد(. اکنون نیاز است که شکل و قالب کمی متفاوت باشند. باید به این فکر کنید که چگونه می                          

رسد از نظر هر دو     محتواهای بیشتر و کوچکتری بسازید. تکرار سریا محتوا، توانایی دیگری است که به نظر می               

 کننده و نماینده تکامل نیافته است.تبلیغ

شتم که                نیکالس فرنچت:    هفته گذشته من در پاریس بودم و میزگردی با هشت زن ،وان متخصص دا

العاده بود.  چهار ساعته فوق  -کنند که یک ،لسه مباحثه سه  آپشان در پاریس استفاده میبوک در استارتاز فیس 

دانستند که نگر بوده و حتی نمیشان باشد. آن ها بسیار کمّیآنها بسیار ،وان بودند و این کار شاید دومین تجربه

 بود.  Robinson Crusoeها و،ود داشته باشد. بنابراین شبیه گردهمایی افراد دیگری هم ممکن است مانند آن

 بحث درباره دیجیتال: اندازه گیری اثر بازاریابی
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ها بسیار ،الب بود. آنها تمام       مشاهده کار آن  “  دهی!آه خدای من! تو هم این کار را انجام می           ”شبیه این که    

 دادند. اقدامات مربوط به عکاسی، تحلیل، و روش تکرار را انجام می

من به افراد بیشتری مانند او      ”پرسد این است که     ای از من و برایان می     کنندهسوالی که هر مرا،ا   دیان ازبر:   

 “نیاز دارم. چگونه آنها را استخدام کنم؟

ک مجموعه                نیکالس فرنچت:    ها آموزش دهید، درست است؟ این ی آن واقعیت این است که شما باید به 

،و در نت، که در حدود ده سال است         وهای ،دیدی دارد. حتی برای یک ،ست      مهارت ،دید است و زیرساخت    

های سنتی، بهتر است به      های پیچیده برای یافتن، و،ود دارد. در شرکت         ای از مهارت  که رواج دارد، مجموعه   

 آموزش مجدد افراد خودتان بپردازید.

هایی بیشتری نسبت به دیگران      هایی هم که در حوزه     موافقم. من این مورد را حتی از شرکت         ربکا وال:   

کنم که واقعیت این    ها را دارا بوده و من فکر می       ای از مهارت  ها قادر نخواهند بود مجموعه    ام. آن فعالند ، شنیده  

پذیر نیست. به عبارت دیگر در مثالی که از پاریس            گوید، این مورد امکان   طور که نیکالس می   است که، همان  

استفاده کردید، آن زنها کامال ،وان بوده و این دومین و یا شاید سومین شغل آنهاست. بدین معنی که آنها                         

شان و همکاران   اند، اما الزم است توانایی در ارتباط با نمایندگی         عموما خودآموز بوده و در این دنیا رشد کرده         

دیجیتالی شان در طول زمان یاد گرفته، به کار گیرند تا افراد بتوانند با نمایندگان احساس راحتی بیشتری                       

 نمایند.

 mckinseyمنبا: 
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 مقدمه 

باشد. به  کنندگان در خاورمیانه می   ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، دارای یکی از بزرگترین مصرف            

کنندگان ایرانی به عنوان یک بازار بالقوه و ،ذاب  دلیل و،ود این خریداران گسترده و بالقوه در ایران، مصرف 

های گذشته    آید. طی سال  فروشی داخلی و خار،ی به حساب می        برای بسیاری از بازیگران صنعت خرده       

 ۸11۲فروشی در ایران به ویژه در زمینه خواروبار تغییرات زیادی را به خود دیده است. از سال                     صنعت خرده 

ها بوده به طوری که اولین هایپرمارکت چند ملیتی نیز ها و هایپرمارکت ایران شاهد رشد ناگهانی سوپرمارکت

سازی در تهران فعالیت خود را آغاز کرد. شروع فعالیت این هایپرمارکت نقطه عطفی در مدرن ۸112در سال  

رود این رشد   باشد و انتظار می   فروشی ایران بود. صنعت خرده فروشی در ایران در حال رشد می       صنعت خرده 

در آینده نیز ادامه داشته باشد. بهبود شرایم اقتصادی از ،مله افزایش تولید ناخالص داخلی، و رشد                         

های باشند. با پیشرفت    فروشی ایران می    سازهای موافق این رشد در محیم خرده            شهرنشینی، پیش  

ها مانند تجارت    ای به مشتریان خود از طریق انواع کانال            فروشان به طور فزاینده     تکنولوژیکی، خرده 

یابند و استفاده از اینترنت با نر  بسیار سریا در حال            الکترونیکی و تجارت از طریق تلفن همراه دست می         
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اند که منجر به     گذاری کرده های اینترنتی سرمایه  فروشیگذاران زیادی در خرده    رشد است. همچنین سرمایه    

کنندگان، لزوم شناسایی عوامل    رقابت فزاینده در این بخش شده است. از طرفی تغییر در نگرش و دانش مصرف              

 کنندگان ایرانی نسبت به خرده فروشان را ضروری ساخته است.موثر با نگرش و قصد خرید مصرف

های ها به منظور تدوین و فرموله کردن استراتژی           فروشیهای اخیر به دلیل تغییرات مذکور خرده         در سال 

گیری از مشاوران بازاریابی را احساس نموده       بازاریابی مناسب در ،هت افزایش سود و پایداری خود نیاز به بهره            

ها ،هت مقابله با تغییرات محیطی، دپارتمان بازاریابی خاص خود را تاسیس                فروشیاند. برخی از این خرده     

های اثربخش  سازمانی ،برای تدوین و فرموله کردن استراتژی      اند. و برخی دیگر، از مشاوران بازاریابی برون       نموده

 گیرند. بازاریابی بهره می

نماییم. با تو،ه به    های بازاریابی این حوزه را معرفی می      ترین استراتژی ترین و کاربردی  در این مقاله سه تا از مهم  

فروشان های کاربردی خرده  های اخیر، عالوه بر معرفی استراتژی      های اینترنتی در سال   اهمیت و رشد فروشگاه   

سازی کمپین هر یک از     های اینترنتی را نیز معرفی و نحوه تدوین و پیاده    های بازاریابی فروشگاهسنتی، استراتژی 

 ها را ذکر خواهیم نمود. این استراتژی

واضح و مبرهن است در فضای رقابتی امروز ترکیب امیخته بازاریابی نادرست و یا عمل به شیوه سنتی منجر به                     

های ها از استراتژی   فروشیفروشی از چرخه رقابت خواهد شد. بنابراین ضروری است که خرده                خروج خرده 

بازاریابی اثربخش و کارا برای مقابله با رقبا و پایداری در چرخه            

رقابت امروز بهره بگیرند. منظور از استراتژی بازاریابی اثربخش و 

کارا، بکارگیری استراتژی در زمان مناسب، مکان مناسب، و             

باشد. قابل ذکر است      فروش می بدون هدردادن منابا خرده     

های بازاریابی منجر   سازی نادرست این استراتژی   انتخاب و پیاده  

 فروشی خواهد شد. به هدر دادن منابا خرده

مصرف اگر قصد بکارگیری یک یا تعدادی       های فعال در حوزه فروش محصوالت تند      فروشبه عنوان یکی از خرده    

سازی آن از مشاوران بازاریابی متخصص مشاوره بگیرید، چرا که           ها را دارید، حتما قبل از پیاده      از این استراتژی  

فروشی داشته و هر کدام از این       انتخاب استراتژی درست نیاز به تحلیل محیم درونی و بیرونی اثرگذار بر خرده             

 ها در موقعیت خاصی کاربرد دارند. استراتژی

 استراتژی های  بازاریابی خرده فروشی های آنالین
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 (Article Marketingبازاریابی مقاله ای ) -1

ای که در یک وبالگ     ای را که در مورد یک خودرو ورزشی ،دید در اینترنت خواندید به یاد دارید، یا مقاله                مقاله

های اضافه بود. تمام این مقاالت به احتمال زیاد، بخشی از           در مورد یک رژیم غذایی ،دید برای آب شدن چربی         

ترین ای یکی از قدیمی    بوده است. بازاریابی مقاله    ای  بازاریابی مقاله تر معروف به نام       یک کمپین بزرگ   

های ،دید و افزایش     کنندههای مورد استفاده توسم بازاریابان اینترنتی برای به دست آوردن بازدید             استراتژی

باشد. هدف اساسی از بازاریابی مقاله، ،ذب مخاطبان آنالین گسترده و افزایش               سایت خود می  فروش در وب  

ترین مقاالت به   باشد. محبوب سایت می های فروش برای محصوالت یا خدمات ارائه شده در وب            تعداد فرصت 

 کنند.بهبود شهرت یک نویسنده و یا شرکت و پرورش مخاطبان وفادار کمک می

 باشد؟وکار میای مناسب کدام نوع کسببازاریابی مقاله 

وکار خود  ای برای کمک به کسب      دهندگان خدمات، بازاریاب مقاله     اغلب تولیدکنندگان محصوالت، و ارائه      

های خدمات بازاریابی   کنند. در اغلب موارد، این بازاریابان و نویسندگان مقاله متعلق به شرکت               استخدام می 

وکار داشته  تواند کمک بزرگی به موفقیت یک کسب       باشند. صرف نظر از صنعت، یک مقاله خوب می         آنالین می 

 باشد. 

بازاریابی مقاله -استراتژی های  بازاریابی خرده فروشی های آنالین   
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 کنند عبارتند از:ای استفاده میوکار که از بازاریابی مقالههای کسببرخی از نمونه

 دهندگان خدمات بهداشت و سالمت که در ،ستجوی مشتریان ،دید هستند.ارائه 

 .مجالت علمی با هدف افزایش اشتراک 

 فروشان و نمایندگان فروش آنالین که به دنبال مشتریان ،دید هستند.خرده 

 ها که مایل به افزایش رزرو هستند.گروه سفر و هتل 

گیرد. بلکه کارمندان مشغول به کار در        توسعه و نوشتن مطالب همیشه توسم یک نویسنده خاص انجام نمی            

توانند های بازاریابی و مدیران بازاریابی نیز میکنندهها، هماهنگبخش بازاریابی یک شرکت از ،مله استراتژیست

های روزانه خود در تدوین برنامه بازاریابی یا مدیریت بود،ه، در توسعه مطالب سهیم باشند، و عالوه بر مسئولیت

سایت شرکت تولیدکنند، و مقاله و خبر در مورد خریدهای مشتری و            مقاالت و یا فیلم ،دید برای وبالگ، و وب        

 یا نسخه ،دید یک محصول بنویسند، و یا حتی کل شبکه نویسندگان مستقل و بازاریابان را مدیریت کنند.

 

 شود؟ای چگونه توسعه داده مییک کمپین بازاریابی مقاله

های هایپرتکست بین   های با کیفیت و ارگانیک )توسعه لینک      لینکای ایجاد بک  های بازاریابی مقاله  هدف کمپین 

های محبوب )و مرتبم( برای      سایتها با یا بدون توافق صریح و روشن به تبادل لینک( به دیگر وب                سایتوب

دهد لینک ارگانیک و نتایج ،ستجوی طبیعی حدود شش         ها نشان می  باشد. بررسی کمک به افزایش ترافیک می  

ای اگر به درستی    کند. بنابراین، یک کمپین بازاریابی مقاله     برابر بیشتر ترافیک نسبت به تبلیغات پولی فراهم می        

ها بازدیدکننده ،دید ،ذب کند. اولین گام در این         ای، میلیون تواند بدون هیچ هزینه   ا،را شود به طور بالقوه می     

باشد. فرایند شناسایی بخش هدف و ایجاد یک لیست از موضوعات برای ،ذب کردن و تعامل با هر بخش می                     

پس از ایجاد یک لیست از موضوعات، گام بعدی توسعه یک برنامه تولید موضوع، و مشخص کردن تقویم زمانی                    

سایت شرکت  باشد. در گام بعدی مقاالت توسعه و در وب          توسعه و انتشار مقاالت برای هر موضوع خاص می          

گردد. های خدمات بازاریابی آنالین برای انتشار بیشتر ارسال می                شوند و سپس به شرکت        منتشر می  

انتشاردهندگان، با ایجاد یک لینک به محتوا، و چند خم توضیحات به راحتی به خوانندگان و سایر ناشران نشان 

های ،دید به   باشد. این عمل منجر به تولید لینک       دهند که مقاله آنها در مورد چه کسی و چه چیزی می             می

 ها در چه صنعتی هستند، دهد، صرف نظر از اینکه شرکتسایت شده و نتایج موتورهای ،ستجو را بهبود میوب
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-های ،دید و تکرار فروش می     سایت و ایجاد فرصت   در نهایت بهبود رتبه ،ستجو منجر به افزایش ترافیک وب          

وکارهای مذکور، اگر قصد بکارگیری این استراتژی را دارید، حتما قبل از پیاده شود. به عنوان یکی از نمونه کسب

سازی آن از مشاوران بازاریابی متخصص مشاوره بگیرید، چرا که انتخاب این استراتژی به عنوان ابزاری برای رشد 

وکار شما داشته، و این استراتژی تنها در مکان و     و توسعه، نیاز به تحلیل محیم درونی و بیرونی اثرگذار بر کسب 

سازی نادرست این استراتژی بازاریابی منجر به هدر دادن زمان خاصی کاربرد دارد. قابل ذکر است انتخاب و پیاده

 وکار شما خواهد شد.منابا کسب
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 (Analytical Marketingبازاریابی تحلیلی ) -2

های مختلف  های بازاریابی از طریق کانال     های به دست آمده از فعالیت      بازاریابی تحلیلی، از طریق ارزیابی داده      

فروش لوازم الکترونیکی   ، یک خرده  Best Buyگیرد.  های ا،تماعی شکل می    سایت، ایمیل، شبکه  مانند وب 

، این شرکت اطالعات    022۰های بازاریابی تحلیلی است. از سال       شناخته شده، و همچنین یک پیشگام در شیوه       

برای تبدیل    Best Buyمربوط به معامالت روزمره با مشتریان را ثبت کرده است. تجزیه و تحلیل این اطالعات             

های امروزی تر،یحات مشتریان خود را بوسیله اطالعات          کند. شرکت وکار موفق کمک می    خود به یک کسب    

گذارند های ا،تماعی به اشتراک می    بدست آمده از الیک، توییت مجدد، و دیگر محتوایی که مشتریان در شبکه            

هایی که مشتریان آنها را سایتتوانند تر،یحات مشتریان خود را با بررسی وبها همچنین میکنند. آندنبال می 

ها بینش مهمی در    کنند شناسایی کنند. این داده    اغلب بازدید کرده و بیشترین اوقات خود را در آنها سپری می            

وکارها برای  دهد، و به کسب   ها و یکدیگر حاصل می    کنندگان با شرکت  مورد چگونگی ارتباط برقرار کردن مصرف     

خرند و چه چیزی    دهند. با بررسی اینکه مشتریان چه چیزی می        تر ا،ازه می  شدهگیری دقیق و حساب   تصمیم

وکارها قادر به پاسخگویی بهتر به       ها در مورد زندگی آنالین و آفالین آنها، کسب          آوری داده خرند و ،ما  نمی

کنندگان خواهند بود. با و،ود اثربخشی باالی این نوع استراتژی استفاده از آن در کشور ما به گستردگی                   مصرف

های پیشگام در حوزه بازاریابی تحلیلی فروشگاه        باشد. با این و،ود یکی از سازمان       یافته نمی کشورهای توسعه 
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کاال تر،یحات مشتریان خود را با باشد، فروشگاه اینترنتی دیجیکاال میبازاریابی تحلیلی فروشگاه اینترنتی دیجی

بررسی محصوالتی که مشتریان آنها را اغلب بازدید کرده و بیشترین اوقات خود را صرف بررسی و مشاهده آنها                     

اند، شناسایی کرده و با استفاده از سیستم پیشنهاددهنده،          می نمایند و یا محصوالتی که قبال خریداری نموده         

دهد. قابل ذکر است استراتژی بازاریابی تحلیلی یکی از         محصوالت مناسب با نیازهای مشتری را به او نمایش می         

 باشد.های بازاریابی تا به امروز میموثرترین و پیچیده ترین استراتژی

 

 باشد؟وکار میبازاریابی تحلیلی مناسب کدام نوع کسب

توانند به نفا خود از آن بهره       کند که کسب و کارها در صنایا مختلف می         بازاریابی تحلیلی اطالعاتی فراهم می    

-کنند به دنبال ،ما   های وفاداری ارائه می   ها، و یا برنامه   های ایمیل، خبرنامه  هایی که لیست  ببرند. اکثر شرکت  

ها برای  ها از این پایگاه داده     باشند. شرکت کنندگان برای ساخت پایگاه داده بزرگ می        آوری اطالعات مصرف  

وکار در تمام صنایا در حال رشد        گیرند. اهمیت بازاریابی تحلیلی برای کسب      گیری رشد خود بهره می     تصمیم

های با درآمد فروش کمتر از      انجام داد، مشخص شد که شرکت       ۸10۸در فوریه   CMO باشد. در بررسی که     می

درصد از بود،ه بازاریابی خود را به بازاریابی تحلیلی اختصاص دهند. و                 ۲/%میلیون دالر در حال حاضر         ۸۵

درصد بود،ه بازاریابی خود را در          ۰/3میلیارد یا بیشتر در حال حاضر بیش از              01شرکت با درآمد فروش      

درصد پرش کند.     01/۲و    ۰/3رود به   کنند. در سه سال آینده، این درصد انتظار می         بازاریابی تحلیلی صرف می   

های غیرانتفاعی با امید ،ذب بهتر اهداکنندگان و افزایش آگاهی              بازاریابی تحلیلی همچنین توسم شرکت      

های بازاریابی تحلیلی برای پیگیری اهداکنندگان فعلی،         های غیرانتفاعی از تاکتیک    شود. سازمان استفاده می 

کنند. به عنوان مثال، یک     عالقه استفاده می  مند و یا بی   گذشته و بالقوه، سهامداران و اهداکنندگان بالقوه عالقه       

های خاصی باشد که مردم     تعیین منطقه   IPقادر به    های  گیری از آدرس  سازمان غیرانتفاعی ممکن است با بهره     

 کنند.به طور منظم اهدا می

 

 یک کمپین بازاریابی تحلیلی چگونه توسعه داده می شود؟

یک طرح بازاریابی تحلیلی با به دست آوردن بینش از مشتریان کسب و کار آغاز می شود. استراتژیست های                       

بازاریابی باید درباره داده های مورد نیاز از مشتریان تصمیم گیری کنند، داده ها را مدیریت و سازماندهی کنند ، 

و پروفایل هر یک از مشتریان را برای به دست آوردن تر،یحات هر یک از آنان ایجاد نمایند. پس از آن شرکت                       
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بینی کند. بخش دوم توسعه و ا،رای یک طرح بازاریابی           های آنها پیش  کنندگان را از داده   تواند رفتار مصرف  می

هایی وکار است به نحوی که مشتری مرکز تمام ارتباطات باشد. کانالتحلیلی، مدیریت تعامالت مشتریان با کسب

سال گذشته چند     0۵گیری در   تواند با یک شرکت ارتباط برقرار کند به طور چشم          که از طریق آن مشتری می     

ها، های ا،تماعی، وبالگ شرکت، نمایشگاه     ها عبارتند از: چت زنده، شبکه      برابر شده است. برخی از این کانال       

وکارها های قدیمی از مد افتاده. کسب     سایت شرکت، مرکز تماس و یا حتی نامه       مرا،عه به فروشگاه، ایمیل، وب    

ها کنند در هر یک از این رسانه با تو،ه به تر،یحات افراد و گروه               باید هر پیامی را که به مشتریان ارسال می         

های بازاریابی خود با استفاده از      وکارها باید به طور مداوم به دنبال بهبود استراتژی        تنظیم کنند. در نهایت، کسب  

آمیز نداشته باشد،   داده به دست آمده از بازاریابی تحلیلی باشند. اگر یک استراتژی بازاریابی بازگشت موفقیت                

های آینده حیاتی است. هر معامله و تعامل مشتری         ها و مفروضات حاصله از آن برای ایجاد کمپین        بازبینی داده 

بخش مهمی از پازل بازاریابی است، و ردیابی اطالعات به منظور بهبود عملکرد فردا باید یک اولویت باشد. به                       

دلیل پیچیدگی و حساسیت این نوع استراتژی بازاریابی، اگر قصد بکارگیری این استراتزی را دارید، حتما از                      

مشاوره بگیرید، چرا که انتخاب این استراتژی به عنوان ابزاری            IT مشاوران بازاریابی متخصص و آشنا به حوزه       

وکار شما داشته، و این استراتژی تنها       برای رشد و توسعه، نیاز به تحلیل محیم درونی و بیرونی اثرگذار بر کسب            

سازی نادرست این استراتژی بازاریابی منجر      در مکان و زمان خاصی کاربرد دارد. قابل ذکر است انتخاب و پیاده             

 به هدر دادن منابا کسب و کار شما به طور وسیعی خواهد شد.
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 (Affiliate marketingبازاریابی پورسانتی ) -3

ها، بازاریابی پورسانتی   وکارها فراهم آورده است، یکی از این فرصت       های زیادی برای کسب   امروزه اینترنت فرصت  

وکارها برای عرضه محصوالت و خدمات خود به صورت گسترده به همکاری پورسانتی              باشد. بسیاری از کسب   می

وکار را با   سایت، محصوالت و خدمات یک کسب       اند، در بازاریابی پورسانتی یک وب       ها وارد شده  سایتبا وب 

وکار به ،ای پرداخت یک مبلغ مشخص برای یک دوره           کند. در این روش کسب    کمیسیون مشخصی تبلیغ می   

سایت درفروش محصوالت و خدمات درصد مشخصی از سود فروش را سایت، با تو،ه به عملکرد وبآگهی در وب

وکارهای ،دید یک ،ایگزین ارزان نسبت به مسیرهای          کند، این تاکتیک برای بسیاری از کسب        پرداخت می 

 وکارها در بر دارد:باشد بازاریابی پورسانتی مزایای زیر را برای کسببازاریابی سنتی می

 .دسترسی سریا به مخاطبان بزرگ 

 و کار دربر نخواهد داشت.ای برای کسبکم خطر: حتی اگر تبلیغات منجر به فروش نشود، هزینه 

 سایت.دهندگان وبهمکاری داوطلبانه توسعه 
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 باشد؟وکار میبازاریابی پورسانتی مناسب کدام نوع کسب

های اینترنتی  فروشگاه شود.فروشان اینترنتی استفاده می    های بازاریابی پورسانتی اغلب توسم خرده        تاکتیک

-ها در بازاریابی پورسانتی در کشورمان هستند. بازاریابی پورسانتی در هر وب  دیجی کاال و بامیلو از بزرگترین نام 

سازی دارد. بنابراین، یک وبالگ ممکن است به عنوان یک           سایت با هر سطح ترافیک بازدیدکننده قابلیت پیاده        

کننده سایت دریافت بازاریاب پورسانتی برای یک شرکت چند میلیون دالری خدمت کند. به دلیل کمیسیون وب           

تر، پورسانت، حاشیه سود محصوالت فروخته شده پایین است، اما به دلیل دسترسی شرکت به بازار گسترده                    

 حجم کل فروش باالتر است.

باشند. همچنین  های خوبی برای یک استراتژی بازاریابی پورسانتی می       محصوالتی مانند کتاب و موسیقی، گزینه     

-وکسب   کنند.ای رشد خوبی از طریق این استراتژی بازاریابی تجربه می            های رایانه سرگرمی، و به ویژه بازی     

کارهای دیگری که از طریق بازاریابی پورسانتی در حال رشد هستند عبارتند از: امور مالی، مسافرت و خرید و                      

دهند، با این حال،     های بازاریابی پورسانتی نشان می     فروش تلفن همراه. نسل ،وان پاسخ مثبت به استراتژی          

بسیاری از افراد مسن هنوز هم تر،یح به خرید کاال یا خدمات به صورت حضوری از فروشگاه سنتی دارند. اکثر                     

-گیرند کسانی هستند که تجربه خرید آنالین داشته       مشتریانی که توسم بازاریابی پورسانتی تحت تاثیر قرار می        

 اند.
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 باشد؟وکار میبازاریابی پورسانتی مناسب کدام نوع کسب

ها کنند در واقا از یک ابزار آسان و فوری برای بررسی محصوالت و مقایسه قیمت            مشتریانی که آنالین خرید می 

سایت بررسی  های خرید مقایسه ای و یا وب       سایتهای پورسانتی مانند وب   سایتگیرند. بسیاری از وب   بهره می 

دهند. تخصصی محصوالت به بازدیدکنندگان خود اطالعات در مورد بسیاری از محصوالت دیگر در بازار ارائه می                

بنابراین هنگام ا،رای یک کمپین بازاریابی پورسانتی، فروشنده، باید ابتدا اطمینان یابند که محصوالتش در در                 

ساز برای بازاریابی های شبکهسایتباشد. پس از آن فروشنده آن باید به شناسایی وببازار دارای مزیت رقابتی می

های پورسانتی دیگر   سایتپورسانتی اقدام کند، چراکه منجر به اتصال خودکار آن به تعداد قابل تو،هی از وب                

 خواهد شد.

وکار باید اطالعات برنامه پورسانتی را از طریق یک لینک در صفحه اصلی گیری از چنین فرصتی، کسببرای بهره

وکار لطمه  سایت پورسانتی به اعتبار کسب     وکارها باید مراقب باشند که وب      به نمایش بگذارد. همچنین کسب     

سایت سایت برای موفقیت هرگونه کمپین بازاریابی اینترنتی اساسی است. هزاران وب              نزند. طراحی موثر وب    

سایت شرکت و صفحات فرود      سایت شرکت را افزایش دهند، اما اگر وب          پورسانتی ممکن است ترافیک وب     

 ها به مشتریان نهایی تبدیل نخواهد شد.مشتری ،ذابیتی نداشته باشند این بازدیدکننده

های پورسانتی و سایتدر نهایت، یک کمپین بازاریابی پورسانتی نیاز به نگهداری دارد. نگهداری شامل ردیابی وب

-سایتباشد. نگهداری همچنین به شناسایی وب     های پورسانتی ضعیف می   سایتپاسخ به مسائل آنها و حذف وب  

وکارهای مذکور به دلیل    کند. به عنوان یکی از کسب     هایی که بیشترین ترافیک را برای شرکت دارند کمک می          

حساسیت این نوع استراتژی بازاریابی، اگر قصد بکارگیری این استراتژی را دارید، حتما از مشاوران بازاریابی                     

مشاوره بگیرید، چرا که انتخاب این استراتژی به عنوان ابزاری برای رشد و توسعه،                ITمتخصص و آشنا به حوزه      

وکار شما داشته، و این استراتژی تنها در مکان و زمان             نیاز به تحلیل محیم درونی و بیرونی اثرگذار بر کسب           

سازی نادرست این استراتژی بازاریابی منجر به هدر دادن           خاصی کاربرد دارد. قابل ذکر است انتخاب و پیاده          

 وکار شما خواهد شد.منابا کسب

 بازاریابی پورسانتی -استراتژی های  بازاریابی خرده فروشی های آنالین  
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 داستان گویی 

توان هسته اصلی ،امعه انسانی دانست. همه ما از همان کودکی، تحت تأثیر یک یا چند                   گویی را می    داستان

های دانشگاهی به     ها و آموزش    ها اثر شگرفی بر زندگی ما دارند. اگر سخنرانی           داستان هستیم و این داستان    

انگیز است. بخش اعظمی از آنچه ما درون           گویی اما همیشه هیجان     شوند، داستان   نوعی یکنواختی ختم می   

هایی که وقایعی      داستان  -کنیم، به صورتی عارضی و بخشی است          ذهنمان ذخیره و یا بازخوانی می        

هایی از    ارتباطات یک برند با بافتاری خاص، همگی مثال         -انگیز دارند، تجارب و یا تصویر یک شخص         هیجان

 ذخیره یا بازخوانی قسمت بندی شده از ذهن است.

ها ،هت نفوذِ یک محصول  شود، یکی از اثرگذارترین روش مفهومی که تحت عنوان بازاریابی محتوا شاخته می

”)به اشتراک بگذار    Cokeیک  “کنندگان است. برای مثال، کمپین        و یا یک برند در زندگی شخصی مصرف        

#ShareACokeIndia :تولید شرکت کوکاکوالی هند، تحت مضامینی چون ،) 

”Har Rishta Bola, Mere Naam Ki Coca-Cola“ 

 ببینید( اینجاها نفوذ کرده است. )فیلم این کمپین را  در زندگی هندی
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 سازید، بلکه موضوع بازاریابی دیگر چیزهایی نیست که شما می

  کنید هایی است که روایت می اصل قضیه، داستان 

http://weblogibc-co.com/story/
http://weblogibc-co.com/blog-standard/
http://weblogibc-co.com/blog-standard/
http://weblogibc-co.com/blog-standard/
http://weblogibc-co.com/story/
http://weblogibc-co.com/story/
http://weblogibc-co.com/story/
http://weblogibc-co.com/story/


 سازد. ها ما را با احساس، اصالت، ارتباط شخصی و انگیزش به سمت عمل آشنا می این نوع کمپین

انرد. امرروزه،         گویی ،هشری خراص داشرتره         های( داستان  های )رسانه    گویان و رابم    با تغییر نسلی نیز، داستان    

های ا،رترمراعری         رسانه کنندگان بسیاری دارند و رابم آنها نیز        گویان، اینفلوئنسرهایی هستند که دنبال      داستان

های دوسرتران    ها بخشی از گروه شود که اینفلوئنسرها چه کسانی هستند؟ آن       هستند. اینجا این سؤال مطرح می      

های ا،تمراعری،   سال گذشته، رسانه 01گویی دارند. طی  اند و مهارتی استثنائی در داستان شما هستند که خالق 

شوند، محتوا خرلرق مری       اند که درون آن افراد وارد ارتباطات ا،تماعی می دنیایی تماماً دیجیتال به و،ود آورده  

 کنند.نمایند و از سویی دیگر محتوای تولیدی دیگران را مصرف می

 های ا،تماعی: اینفلوئنسریِ رسانه بازاریابی اندازیم به برخی حقایق در مورد اکنون نگاهی می

   های ا،تماعی اعتماد دارند تا آنها را در اتخاذ تصمیم در زمینره   های رسانه درصد از افراد، به شبکه %۰حدود

 خرید یاری کنند.

 درصد است. 2%کنند حدود  های اینفلوئنسرها تکیه می درصد افرادی که به توصیه 

  اند. اند که در زمینه بازاریابی اینفلوئنسری، هزینه تخصیص داده درصد از بازاریابان اظهار داشته ۰۵حدود 

  اند. دالر درآمد داشته ۰/۵1کرد در بازاریابی اینفلوئنسری، کسب و کارها حدود  دالر هزینه 0به ازای هر 

  کنند. درصد از کسب و کارها محتوای خود را به واسطه اینفلوئنسرها تبلیغ می ۰حدود 

 گویی هنر فروش به واسطه داستان  
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-های بزرگ ،هانی، سبب گردیده است تا کسب        های کالن و سازمان   های ایجاد شده توسم داده    پیچیدگی

-های مطلوب به سودآوری در بازار تالش بیشتری نمایند. و،ود این پیچیدگی           وکارها در راستای تبدیل ایده    

  گردد.ها، در اقتصادهای پیشرفته مو،ب ایجاد ضعف در راستای رشد سازمان می
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 ها به موارد ذیل نیاز دارند:برای ارائه رشد باالتر از حد بازار در بازار امروز، سازمان

محصوالت،   طراحیایده و تبدیل ایده ها به         کشفها به منظور    های عالی در هر سه بعد: استفاده از داده         توانایی

 ای موثر به بازار.آنها به گونه تحویلاستراتژیها یا خدمات و سرانجام، 

ای را بهینه   کنند تا عملکردهای میان وظیفه    ها را به هم متصل می      فرایندها، ساختارها و ابزاری که این توانایی       

 سازند.

کنند، نیاز دارند که تصویر      های فردی در داخل سازمان تمرکز می       ها بر روی ساختن توانایی     زمانی که شرکت  

ها را به و،ود    کنند تا بهترین ایده   ها چگونه با یکدیگر کار می      بزرگتری را در نظر داشته باشند که این توانایی         

 ها را به داخل هسته شرکت منتقل نمایند.آورده و بهترین دانش

 

 پیدا کردن رشد در دنیای امروز

، نسبت به   ۸103رشد ،هانی در اقتصادهای پیشرفته در حال کاهش است. تولید ناخالص داخلی اروپا در سال                  

به   S&Pهای  درصد بود. میزان رشد در شرکت       0/۰کاهش یافته است. رشد آمریکا همچنان         1/3سال گذشته   

ها به اهداف ،ریان    ها، با کم کردن هزینه    دیده شد. پنجاه درصد شرکت      ۸11۲یافته که در سال    سطوحی کاهش 

 اند، اما با گذشت زمان، این رویه برای برآورده کردن انتظارات بازار کافی نخواهد بود.نقدی شان رسیده

های ،دید و نفوذ به بازارهای ،دید )محصوالت،           ها برای پیدا کردن رشد با به دست آوردن شرکت            شرکت

-های گسترده به ناچار منجر به میانگین   اند. تحلیل بخشها، ،غرافیایی( بهترین موفقیت را به دست آورده بخش

تر شدن در ها با عمیقدهند. شرکتهای سودآور و مهم رشد را نشان نمیشود که اغلب محلای میهای گسترده 

توانند رشد سالم را در سطح ،غرافیایی )مانند کدهای انرژی( یا سطح آماری )مانند مادرهای                      ها، می داده

از نقاط بالقوه سودمند “ نقشه فرصت”اسپانیایی زبان( بیابند. به کار بردن یک استراتژی بازار کوچک با ایجاد یک 

های خاص برای ایجاد    های داخلی و خار،ی منابا مختلف و با استفاده از تحلیل            مندی از مجموعه داده   با بهره 

 گردد.تصویری از فرصت آینده، آغاز می

گردد، های عملی که منجر به رشد می       ها، نیاز دارند که بر روی گام       ها پس از مشخص نمودن استراتژی      شرکت

های برتر در مورد ماه آینده ببرند. این رشد از طریق کشف ایده %۸تا  0۸تمرکز کنند تا بتوانند سهم بازار را طی 

 گردد.ای بی عیب و نقص حاصل میمشتریان، طراحی محصوالت و پیشنهادهای عالی، و ارائه آنها به بازار به گونه

برای رشدی باالتر از بازار کشف، طراحی، تحویل: بازاریابی سه بعدی  
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براساس بررسی ها، مشخص شده است که شرکت های با مشخصات مذکور، در مورد رشد درآمدی، دو یا سه                      

درصد شرکت ها بر این باورند که سطوح سرمایه گذاری              %0در حالی که       برابر بهتر از بازار عمل می کنند.       

درستی در مورد توانایی هایشان دارند، تقریبا دو سوم این گروه نسبت به آنهایی که به طور موثر سرمایه گذاری                     

 نمی کنند، در مورد توانایی شان برای به دست آوردن بازار اعتماد به نفس بیشتری دارند.

 

 ایجاد سه بعد: کشف، طراحی و تحویل

برای ،بران خسارت اینگونه مسائل و رها کردن پتانسیل سازمان برای به دست آوردن رشدی باالتر از حد بازار،                 

 شرکت  ها نیاز دارند که در این سه بعد برتری داشته باشند: 

 کشف -1

کشف ایده مستلزم این است که یک مزیت اطالعاتی با استفاده از مجموعه ای از داده های مرتبم و سپس                         

تحلیل این داده ها با سرعت باال و تبدیل آن به ایده های تجاری مرتبم تا در نهایت این ایده ها به تصمیم                             

کشف ایده بر مبنای یک درک کامل        گیرندگان ارائه شده تا بتوانند فعالیت معناداری را به کار گیرند. نیاز است              

درصد شرکت ها معتقدند که نیازهای مشتریانشان را درک  31از سیر تصمیم گیری مشتریان امروزی باشد. تنها 

می کنند و حس روشنی از ،ایی که رشد از آن نشأت می گیرد، دارند. کشف موثر نیازمند مهارت در موارد ذیل  

 است:

   راه را برای رشد مهمی در شرکت باز می کنند. شرکت             داده های کالن   استفاده از  :تحلیل های پیشرفته

درصد مشخصات بهتری نسبت به همتایانشان         ۰هایی که استفاده کارآمدی از داده های کالن دارند، از              

درصد شرکت ها نیز بر این باورند که برنامه های تحلیل مجموعه داده هایشان به خوبی کار                    ۰1برخوردارند.  

نمی کنند. شرکت ها الزم است تا در استفاده از داده ها و توسعه مدل های موثری که بتوانند رفتار را پیش                       

های صورت     بینی و سپس بهینه کرده و تغییر سازماندهی با ابزارهای ساده، خالق باشند. با تو،ه به بررسی           

گرفته، یافتیم که بیش از دو سوم شرکت ها اقرار می کنند که تحلیل های مجموعه داده هایشان ایده های با 

ارزشی را درباره مشتریانشان ارائه نمی دهند. از این رو، نیاز است که در تیم های تحلیل پیشرفته یک                         

ذهنیت خدمات به مشتری، از طریق آموزش به کارمندان خم اول برای ،ذب مشتریان ایجاد گردیده و برای 

کشف ایده هایی که مشتریان نیاز داشته و همچنین درباره نحوه ارائه ایده ها به آنها به شکلی که بتوانند از                      

 آن استفاده کنند، مالقات های منظمی برگزار گردد.
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       ک محصول یا              کنندهتحلیل سفر تصمیم گیری مصرف شتریان به منظور انتخاب ی : امروزه م

سایت را  کنند، وب های مختلفی با یک برند تعامل دارند: تبلیغ آن را در تلویزیون مشاهده می              خدمت، از راه  

، به طور میانگین، از شش کانال مختلف B2Bکنند. مشتریان کنند و یا با یک فروشنده مشورت میچک می

های کنند. در حقیقت، بیش از نیمی از سفرهای مشتریان شامل تعامالت چندگانه در میان کانال استفاده می 

ها و همچنین آگاهی باشد. توسعه درک عمیق از مشتریان به یک نقشه با ،زئیات از سفرهای آنچندگانه می

 باشد.های رقابتی برند شما کجا هستند، نیازمند میاز اینکه زمینه

   های زیادی در انتها،    ها، سازمان های مجموعه داده  علیرغم تمام بررسی  ها به سازمان:    متصل کردن داده

را “  تبدیل کنندگان ”های موفق   دهند که قابل ا،را نیستند. شرکت     های نامرتبم یا پیچیده را ارائه می      تحلیل

های سازمانی مختلف دهند در میان گروهها ا،ازه میکنند، افرادی با مهارت خاص که به شرکتاستخدام می

حلها دست میابند. برای مثال، برای       ها همچنین به تصویر روشنی از نحوه ا،رای راه         همتا باشند. شرکت  بی

ها را از بین برده تا برای کارمندان خم اول،           های فروش، مهم است که قادر باشند پیچیدگی تحلیل         سازمان

 هایشان به راحتی فعالیت نمایند.ساده و مشخص باشند تا آنها بتوانند بر اساس ایده

 طراحی -2

گذاری، محصوالت و تجربیاتی است که      های قیمت وکار، فرایندها، برنامه  های کسب طراحی شامل خلق استراتژی   

های طراحی در ابتدا الزم است بدانند مشتریان به چه چیزی          گردد. استراتژیستتوسم برند به مشتریان ارائه می 

کنند، نیازهایشان چه هستند، و چه چیزهایی بر آنها اثر گذارند. استراتژیست             دهند، چگونه رفتار می   اهمیت می 

کند شوند که چه چیزی کار می     وکار به سرعت متو،ه می  های ارائه شده، در واحدهای کسبها با استفاده از ایده 

پذیر بودن آنها بررسی    کنند، وضعیت اقتصادی و امکان    های ،دید را ابداع می    حلکند، راه و چه چیزی کار نمی    

نمایند. طراحی موثر نیازمند مهارت در      کنند، و سپس با کارمندان خم مقدم برای ا،رای آنها مشارکت می            می

 موارد ذیل است:

   :ستراتژیاستراتژی های رشد  های واضح بر مبنای درکی عمیق از مشتری و دیدگاهی روشن از فرصت               ا

هستند. یک شرکت تولیدی صنعتی ،هانی دارای نقطه ضعف ناسازگاری ریسک به صورت گسترده بوده و در 

اندازی محصوالت ،دید نداشت. به منظور حل این مورد، این شرکت       گذاری مهمی در راهنتیجه، هیچ سرمایه 

مورد   ۸۸مدار را ایجاد کرد. تحقیقی بر اساس        تر مشترینقش استراتژی بازار را باال برده و یک رویکرد اصولی 

کننده ضعیف بوده است.    های مصرف های بازاریابی نشان داد که تحلیل شرکت از رفتارها و نگرش           از توانایی 

کننده بنا کند.   های مصرف های رشد را براساس نگرش     سپس این شرکت متعهد شد که تمامی استراتژی         
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های رشد شرکت کوتاه شده و      های مشتریان، مو،ب گردید چرخه    کند. برقراری ارتباط میان استراتژی و نگرش      

-مسیرهای دستیابی به موفقیت افزایش یابد. آن دسته واحدهای تجاری که از این رویکرد ،دید استفاده می                   

 کنند.کنند، دو تا چهار برابر بیشتر از همتایان شان رشد می

   :سجام ضعیف برند می   برندینگ درصد   1%تواند فشارهای مخالف مهمی برای تجارت ایجاد کند. تقریبا          ان

-کنند که به طور کامل نقاط قوت و ضعف برندشان را درک نمی             بازاریابی و مدیران ا،رایی فروش اقرار می      

-رو می اندازی واضح با مشکل روبهها به منظور تعیین چشمکنند. بدون و،ود تصویری روشن از برند، شرکت 

اندازی که ،هت حرکت شرکت را به درستی مشخص نماید، به کارمندان انگیزه داده و سازمان را شوند. چشم

در برابر عملکردهای کشف ایده، طراحی و تحویل هدایت نماید. به عنوان مثال، شرکت دیزنی با درکی باال از      

کنیم را در تمام سطوح سازمان تعیین نموده و از طریق            اندازی شامل ما شادی را خلق می      برند خود، چشم  

 نماید.انداز خود را در هر سطحی از سازمان برقرار میکار ،دید، چشمآموزش در اولین روز هر نیروی

  هایی را به کار     گیری کنند و استراتژی    هایی نیاز دارند تا تصمیم     : مدیران به شاخص    مدیریت عملکرد

تواند به ،ای   گر می گیرند که به ،ای یک عملکرد تنها، به کل تجارت سود برسانند. برای مثال، یک تحلیل                

دریافت پاداش برای ایجاد یک مدل پیچیده داده خاص، برای یک مدل که از تصمیمات توسعه محصولی را                   

کارمندش را حول     ۵11111کند، ،ایزه دریافت کند. یک شرکت تولیدی بزرگ نیاز داشت که            پشتیبانی می 

اش را در هر گام سیر       یک ابتکار مشتری محور تجهیز کند. این شرکت، مشتریان و معیارهای عملکردی              

مشتری از طریق بخش آماری ترسیم کرد، این معیارها را با تو،ه به ارتباطشان با رضایت مشتری و عملکرد                   

ای ساخت تا ابتکارهای پیشرفت را در مورد کارمندان خم مقدم            بندی کرد، و یک تحلیل ریشه     بازار اولویت 

توصیف کند. راهنمای کارت امتیازی فراهم شده در مورد مسیر استراتژیک، به عنوان مبنای انگیزه کارمندان 

 خدمت کرده و مشارکت کارمندان را در سازمان افزایش داد.

 تحویل -3

فرد در یک طیف پیچیده از طریق        تحویل دربرگیرنده دریافت پیشنهادهای درست در مورد مشتریان منحصربه         

های بازاریابی و   های آنالین و آفالین است. سازماندهی تحویل محصوالت و پیشنهادات در میان کانال                 کانال

 فروش، نیازمند تخصص عملکردی و مهارت سازمانی در موارد ذیل است:

       :ک محصول یا خدمت در نظر گرفته می            تجربه مشتری چند کاناله شود، بیشتر از   امروزه وقتی ی

های آنالین و آفالین با برند در تعامل هستند. ایجاد سیرهای تخصصی                نیمی از مشتریان از طریق کانال      

های خدمات را   درصد باال برده و هزینه      ۸1کند، بلکه درآمد را تا      مشتری نه تنها رضایت مشتری را زیاد می       
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های خدمات را به همان      درصد باال برده و هزینه       ۸1کند، بلکه درآمد را تا       نه تنها رضایت مشتری را زیاد می       

های مختلفی از سازمان تعامل دارند، برقراری         دهد. از آن ،ایی که مشتریان اغلب با بخش          اندازه کاهش می  

-ای به نقطه  تعامل موثر مشتریان نیازمند توسعه ارتباطات قوی میان عملکردها است تا ارتباط مشتریان از نقطه          

افتند که توسم عملکردهای    ای دیگر به آسانی صورت پذیرد. از کار افتادگی عموما میان نقاط مختلفی اتفاق می       

هایی از عملکردهای مختلف است تا       ها نیازمند تیم  شوند. برطرف کردن این از کارافتادگی      مختلف مدیریت می  

 یک فرایند بهتر پایان به پایان را مجددا طراحی کنند.

 3۵شوند. برای مثال، با بیش از       های فروش مشتاقانه با مشتریانشان هماهنگ می      : بهترین سازمان  فروش 

ها مراکز فروش سنتی را به دیجیتال       افتند، شرکت که آنالین اتفاق می     B2Bهای پیش خرید    درصد فعالیت 

 دهند تا تقاضای پنهان و واضح مشتری را درک کنند.تغییر می

 

 ارتباط بین سه بعد

به دور هم ،ما کرد، او        02۲1وقتی هرب بروکس به عنوان مربی تیم هاکی روی یخ آمریکا را برای المپیک                  

کردند. او  بهترین بازیکنان را انتخاب نکرد؛ او بهترین بازیکنانی را انتخاب کرد که به خوبی با یکدیگر بازی می                    

بود، زمانی که تیم آمریکایی     “  معجزه روی یخ  ”سپس به طرزی خستگی ناپذیر آن ها را آموزش داد و نتیجه آن              

 اش غلبه کرد و مدال طال را دریافت کرد.بر رقیب شوروی

یک رویکرد مشابه در مدل بازاریابی سه بعدی و،ود دارد و به یک میزان بر روی مهارت فردی و تیمی تاکید                        

های های خاص ایجاد کنند، نیاز دارند بخش        هایی را در حوزه    طور که الزم است توانایی     ها همان دارد. شرکت 

مند گردند. بدون   ها بهره مختلف در کل سازمان را به بهترین شکل با یکدیگر وفق دهند تا از مزیت این توانایی                  

های سازمان افزایش   ها و پیچیدگی  ها، هزینه های ناموازی توسم شرکت   انداز دوگانه و با ایجاد تخصص     این چشم 

 یابد.می

های خاص و با ،زئیاتی درباره      ها، بخش گران با بکارگیری ایده   سال گذشته، بسیاری از بیمه      01برای مثال، در    

هایی فوق، برای مندی از ارزش دادهاند اما بهرههای زیادی را تولید کردهکنند. این تالشها دادهمشتریان ایجاد می

هزاران کارمند خم مقدم سازمان پیچیده و سخت است. در حقیقت، پیچیدگی به دست آمده اثری معکوس بر                   

هایی دارد که باید زمان بیشتری را صرف یاد گرفتن فرایندهای ،دید کرده و               کاهش زمان فروش برای نماینده    

 ها را معقول کنند. به عبارت دیگر، توانایی خلق ایده با توانایی ارائه هم تراز نبود.داده
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های ها ادعا کردند که پایگاه    درصد شرکت   ۵1این از کارافتادگی در بررسی اخیرمان ظاهر شد که در آن بیش از              

ها بر این باور بودند که استفاده از درصد از شرکت ۸1کند. اما تنها ها کمک نمیگیری آنداده مشتری به تصمیم

-دهنده عدم هماهنگی میان بخش    ها، مستقیما بر فروش آنها اثرگذار است. زمان و منابا به هدر رفته، نشان ایده

 افتد.های مختلف است که بارها در داخل یک سازمان اتفاق می

اند که اعضایشان در طول      های کامال یکپارچه را توسعه داده      ها تیم درصد شرکت   ۰واقعیت این است که تنها       

کنند. در نتیجه اتصاالت زنجیره      ها در میان عملکردها و در یک دوره زمانی گسترده با یکدیگر کار می                 پروژه

 اند.ارزش شرکت اغلب در بهترین حالت سست و در بدترین حالت شکسته بوده

“ تخصص توان عملیاتی”رها شده و در عوض، برروی توسعه “ تخصص توانایی”ها نیاز دارند از یک ذهنیت شرکت

گذاری در هر نوع توانایی باید در برابر توانایی سازمان برای ارائه ارزش به دست آمده از آن                   تمرکز کنند. سرمایه  

 گذاری ارزیابی شود.سرمایه

آوری کرد که بر    را ،ما “  برنامه بازاریابی عالی  ”فیلیپ هلثکر ارزش یک رویکرد یکپارچه را شناسایی کرد و یک            

ای را ایجاد کرد که چیزی را ظاهر         صفحه  0۵کرد. این برنامه یک طرح       روی یک محصول یا بخش تمرکز می       

های مختلف چگونه  دهنده آن بود که بخشهای مختلف سازمان نیاز داشتند. همچنین نشانساخت که بخش می

گذاری را در بر بندی تا قیمتکردند که محصول را به بازار برسانند و مواردی از قبیل بخشباید با یکدیگر کار می

پایان است. -به-کننده زنجیره پایانبازاریابی یکپارچه”گوید: مدیر عامل فیلیپ هلثکرد می داشت. دبورا دی سانزو

شما ممکن است بهترین واحد تحقیق و توسعه یا بهترین واحد عملیات را داشته باشید. اما اگر یک شرکت                        

 “بازاریابی با کالس ،هانی ندارید، راه حل های شما به بازار نمی رسند.

 

 گذاری سه بعدیقیمت

گذاری اغلب  ها مو،ب گردیده است که مدیران قیمت      پیچیدگی در مدیریت قیمت، مشتریان، معامالت و مکان        

 گیرند.گذاری بر مبنای تجربه پیشین و شهود تصمیم میبرای قیمت

گذاری شان از طریق هوش رقابتی و یا         های مورد بررسی بر این باورند که قیمت        برای مثال، یک سوم شرکت     

گذاری به اند. در نتیجه، تغییرات قیمتها شکل نگرفتهبر،سته نشان دادن یک مشکل بزرگ در میان کشف ایده

های منحصر به فرد مشتریان یا به دلیل کاهش در حداکثرسازی حاشیه سود             صورت گسترده براساس حساسیت   

 بوده است.
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ها ها عموما دارای گنجینه با ارزشی از داده         ها یک چالش داده نیست )شرکت      تنظیم بهترین قیمت  کشف:  

ها کمک  های خوب باید فراتر از مبانی حرکت کرده و به شرکت            هستند(. این یک چالش تحلیلی است. تحلیل       

شوند. مانند موقعیت اقتصادی، تر،یحات محصولی،        کنند که بدانند عواملی که معموال در نظر گرفته نمی             

های داده  ها برای هر بخش مشتری اثرگذار است. با تو،ه به شاخص             مذاکرات فروش و غیره چگونه بر قیمت       

های کوچکتر ضروری هستند و از این طریق        های خودکار به منظور شناسایی بخش     گذاری، و،ود سیستم  قیمت

ها را قادر   های مذکور، شرکت  دهد. شاخص ارزش هر بخش را مشخص کرده و با داده های مو،ود تطبیق می               

 های گوناگون شناسایی و تنظیم کنند.سازند تا قیمت ها را برای محصوالت مختلف و بخشمی

سته بوده و پاسخ                    طراحی:   زار تنها واب ک اب ج آن است که تنها به ی شتباه رای های دیگر  در این زمینه ا

، مدیران  B2Bیابد. برای مثال در صنایا      شوند، اما در دنیای واقعی اغلب بدین شکل تحقق نمی     کنار گذاشته می 

بندی کرده تا احتمال موافقت یک       ها طبقه گذاری نیاز دارند که تجربه و نگرش شان را نسبت به تحلیل             قیمت

گذاری را براساس فشارهای بازار      مشتری قیمت را شناسایی کنند. بازاریابان نیاز دارند که راهنماهای قیمت              

 های راهنما و تجربیات کارمندان خم مقدم سازمان ترکیب کنند.طراحی و محاسبه نموده و با ایده

ستفاده از داده            تحویل های کالن است، اما بهره مندی از        : قیمت گذاری از طرق گوناگون، فرصتی برای ا

ها را برای استفاده کارمندان خم اول آسان گردد. یک           مزایای آن به این مساله بستگی دارد که الزم است ایده           

هایی خم هواپیمایی باربری یک مدل پیچیده را توسعه داد که تمامی تغییرات صنعت باربری را همانند فرصت                  

داد. اما این مدل نشان دهنده      های مختلف مذاکره بر مبنای عرضه و تقاضا مورد محاسبه قرار می           برای استراتژی 

ساده پنهان کرد و “ داشبورد”دستیابی به موفقیت نبود. از این رو، این شرکت تمام آن پیچیدگی را در پشت یک 

ای را در مورد ظرفیت      های ساده سپس آن را به نیروهای فروش ارائه داد. این داشبورد، اطالعات و راهنمایی               

داد. نتیجه این فرایند، رشد بیست       های رقابتی در اختیار نیروهای فروش قرار می         گذاری و گزینه  پرواز، قیمت 

 درصدی در سهم کیف پول مشتریان شرکت بود.

 

 ها را به هم متصل کنید تا به رشد سرعت ببخشیداز کجا شروع کنیم: گام

-ای فعالیت تبدیل یک سازمان برای ارائه دادن رشدی باالتر از بازار یک وظیفه بدیهی نیست. گرچه، ما مجموعه      

های اولیه را   توانند اتخاذ کنند تا این فرایند را شروع کرده و به سودآوری           ها می ایم که شرکت  های خاص را یافته   

 دست یابند:
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       :شف، طراحی و ارائه توانایی        ارتباطات ضعیف را شناسایی کنید هایتان چگونه از   ارزیابی کنید که ک

گردد، تمرکز کنید زیرا هر گروه از        کنند. بر روی نقاط ضعفی که مو،ب شکست می         یکدیگر پشتیبانی می  

ها را  هایی که ایده  گیرندگان، تیم ها یا فرایندهای گروه دیگر بی خبر است. تالش کنید که میان تصمیم             ایده

-دهند تا تصمیمات را شکل دهند، و کارکنان خم مقدم سازمان که این تصمیمات را ا،را می                 عمومیت می 

های خلق ایده، طراحی و ارائه ایده از         خواهند میان تیم  کنند، ارتباط برقرار کنید. بعضی از مرا،عان ما می         

ریزی برای راه اندازی هایی مانند ارتقای تجربه مشتری یا برنامههای با هدف نقدی در حوزهطریق انجام پروژه

 یک محصول ،دید ارتباط برقرار نمایند.

    برای  های تحلیل داده کارمندان خط مقدم در تیم حضور داشته باشند:            مطمئن شوید که پروژه

گران باید از اطالعات شخصی     گذاری در بازاریابی است، تحلیل    مثال، اگر هدف، ارزیابی نر  بازگشت سرمایه      

-گذاری چگونه کار می   تواند توضیح دهد که قیمت    که مسئولیت انتخاب و خرید رسانه بر عهده اوست و می          

های رسانه ،ایگزینی که    تواند درباره اثرگذاری هزینه کانال    کند، استفاده نمایند. برعکس، خریدار رسانه می      

کند، یک مدیر   ها را تنظیم می   باید در نظر بگیرند، بیشتر یاد بگیرد. به طور مشابه، وقتی بخش مالی قیمت              

شود و بازخوردی در    فروش باید بخشی از تیم باشد تا توضیح دهد که مذاکره با مشتری چگونه انجام می                  

سازد که درک   گذاری ارائه دهد. این ارتباطات همچنین مدیران فروش را قادر می             مورد پیشنهادات قیمت  

 خواهد به دست بیاورد داشته باشند.بهتری از ساختار بود،ه احتمالی که شرکت می

 شاخص      ( های کلیدی عملکرد را بازبینی کنیدKPI  :)         ارزیابی عملکرد باید به طور واضح مشخص نماید

نماید. برای مثال، اثربخشی    که هر فرد یا واحد تا چه میزان در راستای موفقیت تمامی فرایندها مشارکت می      

گیری شود. آیا هزینه هایی که بر مبنای آن هستند اندازهتحلیل داده باید در برابر نتیجه تصمیمات یا فعالیت 

ها موقعیت بازار   دهد؟ یا آیا آن   گذاری بود،ه کلی را ارتقا می     بازاریابی اثربخش بوده است؟ آیا تغییرات قیمت   

کنند؟ این مالحظات باید مبنای مدل ،بران خدمات شرکت باشد تا کارمندان نه تنها برای                دار می را خدشه 

 شان در راستای کمک به موفقیت کلی فرایندها، پاداش بگیرند.کیفیت کارشان بلکه برای توانایی

های ها انتظار دارند نر  رشدشان از نر  رقبایشان فراتر رود، اما و،ود نقاط ضعف در توانایی                 درصد شرکت   ۵1

ها کند. شرکت ها، هدف مذکور را با مشکل روبرو می        کشف، طراحی، ارائه و ارتباطات ضروری میان این بخش          

برای موا،ه شدن با انتظاراتشان در مورد رشدی فراتر از بازار نیاز دارند که رویکردهای بازاریابی سه بعدی را                       

 ای که تمام این سه مورد به صورت هماهنگ با یکدیگر فعالیت نمایند.توسعه داده به گونه
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ها، کارکنان، فرایندها و     کننده است که نیاز دارد تا سازمان        بازاریابی سه بعدی اثربخش یک فعالیت متعادل        

ها و تصمیماتشان و ها به موفقیت مستلزم برقراری ارتباط میان تحلیلها را هم تراز کنند. دستیابی شرکتتوانایی

اطمینان از درک تصمیمات فوق توسم کارمندان ا،رایی و خم مقدم سازمان است. در غیر این صورت، آنها                      

 با اهداف متضاد رو به رو می شوند.“ من رو هل بده، خودت رو بکِش”مانند عبارت 
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