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مقدمه
بیشک بازاریابی سنتی طی سالیان اخیر تحت تأثیر تکنولوژیهای جدید ،تغییرات زیادی داشته است .بهرهگیری
از اینترنت ،دادههای بزرگ ،هوش مصنوعی ،شبکههای اجتماعی ،دادهکاوی ،متنکاوی و سایر تکنولوژیها و
روشهایی از این قبیل بسیاری از مفاهیم و روشهای بازاریابی سنتی را دگرگون کرده است .شرکتها به سمت
یکپارچهسازی دادهها و شخصیسازی در مقیاس حرکت کرده و در تالشاند که با درک عمیق قابلیتهای این
تکنولوژیها و استفاده از فرصتهای ایجادشده در فرهنگ عمومی جامعه بهرهمند شده و جایگاه جدیدی برای
خود در بازار بسازند .بر این اساس برخی شرکتهای کوچک و ناشناخته از این فرصتها استفاده کرده و از بسیاری
از شرکتها و برندهای بزرگ و قدیمی پیشی گرفتهاند؛ گرچه باید محدودیتهای حریم خصوصی و سایر تهدیدات
را نیز در نظر داشت.
این شماره فصلنامه مشاوران کسبوکارهای بینالمللی با عنوان "تکنولوژیهای بازاریابی و بازاریابی مدرن"به
موضوعات باال پرداخته است و امید است تا حدودی بتواند تحوالت ،اقدامات و چشمانداز تکنولوژیهای بازاریابی
را تشریح نماید.
از خوانندگان محترم خواهشمندیم عالوه بر اشتراکگذاری این شماره فصلنامه با عالقهمندان و دستاندرکاران،
دیدگاههای خود را از طریق ارتباط با ما در وبسایت یا ایمیل ( )Ibc.consulting2020@gmail.comیا از طریق
آیدی  @IBC_COدر تلگرام و اینستاگرام یا لینکدین در اختیار ما قرار دهند.
با سپاس
دکتر محمدرضا کریمی علویجه
دانشیار گروه مدیریت بازرگانی
دانشگاه عالمه طباطبائی
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تکنولوژی بازاریابی چیست و چرا اهمیت دارد؟
بهخوبی مشخص است که مردم از طیف فزایندهای از ابزارها و تکنولوژیها  -از رسانههای اجتماعی گرفته تا تلفنهای
هوشمند  -برای کمک به تصمیمگیری در مورد خرید آگاهانهتر استفاده میکنند .این تکامل بهنوبه خود ،بازاریابی
را به یک کارکرد بهطور فزایندهای فنی تبدیل کرده که به نقشهای جدیدی ،مانند تکنسین بازاریابی نیاز دارد .در
این مصاحبه ،اسکات برینکر ،معاون اکوسیستمهای پلتفرم ،در  HubSpotو جیسون هلر ،یک شریک مکینزی،1
توضیح میدهند که مهمترین تغییراتی که کسبوکارها باید بهمنظور استفاده از تکنولوژی انجام دهند اغلب ربطی به
خود تکنولوژی ندارد.
تکنسین بازاریابی بودن یعنی چه
اسکات برینکر :بازاریابی اساساً به یکرشتهی فناورانه تبدیل شده است و دارد به ظهور انواع جدیدی از متخصصان
بازاریابی منجر میشود .تکنسین بازاریابی یک فرد ماهر فنی است که راهحلهای تکنولوژی را در خدمت بازاریابی
طراحی و اجرا میکند .کار او فقط در مورد تعبیه خدمات  ITدر بازاریابی نیست .تکنسینهای خوب بازاریابی تالش
میکنند تا بافت این تکنولوژی را درک کنند .آنها شیفته تصور آنچه بازاریابی در دنیای دیجیتال میتواند انجام دهد،
هستند .آنها به بازاریابان غیر فنی کمک میکنند تا اقدامات ،برنامهها و تجارب بهتر مشتری را بسازند و بهطور مؤثری
از نرمافزار و داده استفاده کنند و به مدیریت انواع جدید ارتباطات فنی که بازاریابی به آژانسها و ارائهدهندگان
خدمات ارائه میدهد کمک میکنند .این تکنسینها هم از بازاریابی و هم  ITصحبت میکنند و طبیعتاً ارتباطات بین
آنها را میبینند و در دنیایی که هرروزه میانرشتهایتر میشود چنین نقشهایی واقعاً تغییر را تسهیل میکنند.
جیسون هلر :این تعریف عالی است .من دوست دارم تکنسین بازاریابی را کسی تصور کنم که پلی بین تجربه
مصرفکننده و عملیات بازاریابی باشد .بهکارگیری تکنولوژی بازاریابی مؤثر ،واقعاً با درک چگونگی تغییر
مصرفکننده و اینکه چه کانالهایی رشد را تجربه میکند و چرا ،آغاز میشود .شرکتها باید استراتژیها و اهداف
خود را بر اساس بینشهای واضح درباره هر دو بخش توسعه دهند .سپس نیاز به ایجاد ساختارهای سازمانی و ایجاد
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تواناییهایی برای پشتیبانی از آنها دارند .آخرین تصمیم این است که کانالها و تکنولوژی از چه مواردی استفاده
کنند.
برینکر :دقیقاً .من فکر میکنم سردرگمی و پیچیدگی و ترسی که مردم در اکوسیستم تکنولوژی بازاریابی درک
میکنند واقعاً نشاندهنده تنازع آنها با چگونگی درک فضای بازاریابی جدید است .فکر کردن درباره اینکه چگونه
یک شرکت مخاطبان خود را درگیر خواهد کرد و از طریق چه کانالهایی ،یک چالش بسیار ترسناکتر از
زیرساختهای فنی برای اجرای این دیدگاه است .باید تأکید شود که این موضوع در مورد جایگزینی تکنولوژی
اطالعات با بازاریابی یا سرخود عمل کردن نیست .تکنسینهای بازاریابی میتوانند روی کاغذ بر  ITیا بازاریابی متکی
باشند .آنها باید همکاری بیشتر بین دو بخش را تسهیل کنند.
طلوع عصر پلتفرمها
برینکر :در چشمانداز تکنولوژی بازاریابی تغییر بزرگی رخداده است .یکی از جذابترین پویاییها روایت دوگانه از
ادغام و تنوع است .ازیکطرف ،شرکتهای بزرگ نرمافزاری در حال ایجاد و فروش پیشنهادات "ابرِ بازاریابی"
هستند؛ اما همزمان ،هزاران استارتاپ دیگر در حال نوآوری ایدههای جدید در اطراف خود هستند .این یک حوزه
بکر و دیدنی است .اکنون کمکم میبینیم که این دو نیرو در حال همگرایی هستند ،زیرا این ابرهای بازاریابی با
APIهای باز و اکوسیستمهای رسمی  ISV2به پلتفرم واقعی تبدیل میشوند تا بازاریابان بتوانند قابلیتهای تخصصی
را به یک شاکله مشترک تکنولوژی بازاریابی تبدیل کنند .نمونه بارز این تبادل برنامه Salesforce.comبا بیش از
 0022برنامه معتبر است که بازاریابان میتوانند به سیستم خود وصل کنند .آنچه طی چند سال آینده این چشمانداز را
جالبتر خواهد کرد ،نقش فزایندهای است که غولهای اینترنتی نظیر گوگل ،فیسبوک و لینکدین در ارائه نرمافزار
برای بازاریابها و رقابت با مدلهای تجاری شرکتهای سنتی نرمافزاری دارند.
هلر :این "پلتفرمی سازی بازاریابی" یک پدیده بسیار واقعی است .ما رهبرانی در مقیاس  Oracle ،Adobeو
 Salesforce.comداریم که نزدیکبهیک میلیارد دالر به دست آورده است و مقیاس گستردهای را ایجاد میکنند؛
اما سؤالی که باقیمانده این است که آیا آنها میتوانند با بازار همگام شده و رفتار مصرفکنندگان را تغییر دهند؟ آیا
استارتاپها و محصوالت نرمافزاری جدید که بر روی یک ویژگی خاص متمرکز شدهاند  -ازجمله راهحلهای
independent software vendor
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نقطهای -چرخههای نوآوری را هدایت میکنند و در صورت رسیدن به سرمایه حیاتی ،توسط سیستمعاملهای اصلی
بازاریابی تصاحب میشوند ،یا سیستمعاملها رویکردی را برای ادغام باز یک اکوسیستم گستردهتر نرمافزار شخص
ثالث خلق میکنند؟ برای مدیریت هر دو سناریو یک تابع عملیات بازاریابی توانمند ضروری است.
دو چالش تکنولوژی بازاریابی :مهارت و حاکمیت

3

برینکر :دو عامل وجود دارد که باعث میشود تکنولوژی بازاریابی مؤثر باشد .یکی چالش فنی در انتخاب ،ادغام و
بهرهبرداری از همه این سیستمها و دادههای آنها از دیدگاه مدیریت سنتی تکنولوژی اطالعات است که البته چالش
کمی نیست؛ اما چالش بزرگتر تغییر روش استفاده بازاریابی از این ابزارها است .بخشی از آن درک الیه کاربردی
این نرمافزار است  -یادگیری چگونگی مهار آن در بازاریابی برای درک و اجرای برنامهها و کمپینهای عالی .این
نقطه جایی است که متخصصان بازاریابی بهعنوان جزئی جداییناپذیر از تیم بهطور ویژه عمل میکنند؛ اما بخش دشوار
آن تغییر در نحوه تفکر و رفتار بازاریابی ،با توجه به امکاناتی است که این ابزارهای جدید ممکن میسازند .این امر به
مهارت متفاوتی از مدیریت بازاریابی نیاز دارد ،جایی که اسپرینت های چابک ،آزمایشهای تکراری و حلقههای
بازخورد تطبیقی از برنامه سنتی بازاریابی ساالنه مهمتر هستند .چشمانداز و استراتژی هنوز موردنیاز است ،اما باید
بتوانند با روشی ظریفتر و با سرعتی بسیار سریعتر تحقق یابند.
هلر :این سرعت نشان میدهد که چقدر این نوع کار بازاریابی فشرده است ،به همین دلیل وجود تکنولوژی برای
مدیریت آن بسیار مهم است .این بخش میتواند از بازاریابی نسبت بهموقعیت شما یا واقعاً برای شما جذاب است یا از
آن متنفر هستید .از بازاریابها خواسته میشود تا از روند کامالً جدید عملیات ،فرآیندها و رویکردهای جدید در
تصمیمگیری استقبال کنند .عملیات بازاریابی دیجیتال در هسته اصلی تواناییهای شرکتهای امروزی قرار دارد.
بهویژه سه بلوک ساختاری اساسی از تکنولوژی بازاریابی وجود دارد که غالباً از آن غافل میشوند :بررسی ،تدارکات
و حکمرانی .محیط سازمانی میتواند پیچیده و دارای چندین گروه تجاری ،ذینفعان و سیستمعاملهای موجود باشد
و این امر میتواند تصمیمگیری را به چالش بکشد .شرکتها برای هدایت ارزیابی ،انتخاب و مدیریت تکنولوژی
بازاریابی باید بر توسعه ساختارهای حاکمیتی هم متمرکز شوند.
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نقش چابکی در تکنولوژی بازاریابی موفق
برینکر :بیشتر شرکتها نیاز به چابکتر شدن را تشخیص میدهند .سؤال این است که چگونه؟ یکی از تأثیرات
جالبتوجه کار متخصصین در بخش بازاریابی این است که آنها روشهای مدیریتی را از توسعه نرمافزار و تکنولوژی
اطالعات ،مانند اسکرام و کانبان 4اصطالحاً گردهافشانی میکنند و به شکل دادن شیوههای "بازاریابی چابک" کمک
میکنند .حتی اگر بازاریابها دقیقاً به همان روشی که در جامعه نرمافزاری مورداستفاده قرار میگیرد از رویکرد
چابک بهره نمیگیرند ،اما باالخره مفاهیم اصلی را در نظر گرفته و آنها را با نیازهای خود تطبیق میدهند .ماهیت
چابک یعنی شفافیت -حلقههای بازخورد سریع ،رهبری غیرمتمرکز در سازمان ،چرخههای کوتاهتر عمل در تناوب
بیشتر ،دقیقاً همان چیزی که بازاریابی برای بهدست آوردن پتانسیلهایی که تکنولوژی بازاریابی ارائه میدهد ،نیاز
دارد.
هلر :نکته مهم این است که شرکتها باید با آغوش باز به روحیه چابکی روی بیاورند؛ یعنی خودشان چابک شوند نه
اینکه کار را بهصورت چابک انجام دهند ( .)Be agile, rather than do agileصنعت ما در استفاده از کانالهای
جدید ،تکنیکها و غیره کار بسیار خوبی انجام میدهد ابتدا برمیانگیزاند و بعد گیج و سردرگم میکند .اگرچه این
ایده "چابک" بهعنوان مجموعهای از فرآیندها ،جدید نیست ،بازاریابی بهتازگی آن را موردتوجه بیشتر قرار داده است.
هرچند آنچه اغلب اتفاق میافتد این است که افرادی وجود دارند که میخواهند فرآیندهای چابک سریعی داشته
باشند ،اما بیشتر از آنکه بتوانند سود کنند لطمه میبینند .فرایند چابکی در مورد ایجاد یک  DNAمبتنی برداده و
تصمیمگیری مبتنی برداده روزمره است و نیز میخواهد که کنجکاوی و ایدهها از سرتاسر سازمان و نه فقط از رهبری
یا یک گروه کاری خاص ،ظهور کنند.
ایجاد فرهنگ تکنولوژی بازاریابی
هلر :یک نقلقول عالی وجود دارد که میخواهم از آن استفاده کنم" :موفقیت شما بزرگترین مانع پیشرفت
شماست ".شرکتهای موفق به این جایگاه رسیدهاند زیرا مدلهای عملیاتی را ایجاد کردهاند که کار میکنند .آنها
در کارهایی که انجام میدهند عالی هستند .پیشنهاد تغییر یک پیشنهاد چالشبرانگیز و ترسناک برای سازمانهای موفق
است .برای اینکه واقعاً از مزایای تکنولوژی بازاریابی استفاده کنید ،درنهایت باید فرهنگ خود را تغییر دهید .شما از
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باال تا پایین سازمان خود به تعهد اجرایی ،مجموعه اهداف ،ارزشها و آرزوهای جدید نیاز دارید؛ اما بهطور همزمان،
باید با استخدام استعدادهای جدید ،آموزش افراد مختلف و انجام رفتارهای موردنظر خود ،به تغییر از پایین به باال اقدام
کنید .شرکتهای نوظهور و مبتکر کارکنان را به دلیل فرهنگ آنان که معموالً با فرهنگ غالب سازمان متفاوت است
استخدام میکنند .برخی از شرکتهای سنتی  -بهعنوانمثال ،مکدونالد  -با ایجاد آزمایشگاههای دیجیتالی و جدا
کردن آنها از سازمان برای ایجاد یک فرهنگ جدید اقدام کردهاند .آنها اذعان کردهاند که دستیابی به موفقیت در
زمینه دیجیتال در گروهی که امکان توسعه فرهنگ وجود دارد ،آسانتر از تالش برای یکسانسازی است .من مطمئن
نیستم که این مدل در درازمدت پایدار باشد .سازمانها و ساختارهای بازاریابی باید در مقیاس وسیعتری تکامل یابند.
برینکر :من این جمله را دوست دارم "فرهنگ استراتژی را مثل آب خوردن حل میکند /قورت میدهد "5که به پیتر
دراکر منسوب است .قدیمی است ،اما کامالً درست است .فرهنگ موضوعی است که تغییرات را بسیار سخت میکند.
اینیکی از دالیلی است که میبینید نقش مدیر ارشد دیجیتال 0محبوبتر میشود .بیش از هر چیز ،این نقش به معنای
عامل تغییر فرهنگ است .غالباً از مدیر ارشد دیجیتال خواسته میشود که نسل جدیدی از سازمان را از درون خود
ایجاد کنند .بااینحال ،بیایید انتظارات واقعبینانه داشته باشیم :آن نوع تغییر تحول در یک شرکت یک روند پر چالش
و چندساله خواهد بود.
هلر :آنچه من توجه کردهام این است که در بسیاری از موارد ،نقش مدیر ارشد دیجیتال بهعنوان یک ابتکار موقت (یا
متوقف کننده روشهای قبلی) برای تکمیل تعهد به بازاریابی و تحول دیجیتال در کل سازمان ایجاد میشود .بسیاری
از شرکتها ریتم عملیاتی قدیمی و سنتی دارند که در حال کند شدن هستند و افزودن این نقش راهی برای تزریق
تغییر است .شرکتهایی که بازاریابهای دیجیتالی بیشتر را در الیههای میانی مدیریت و خط مقدم سازمان استخدام
و یکپارچه کردهاند ،تمایل کمتری به نیاز مدیر ارشد دیجیتال دارند .این شرکتها قابلیتهای آهسته و ارگانیکی را
توسعه دادهاند و توانایی ایجاد موردهای کسبوکار برای دیجیتالی کردن کانالها ،فرآیندها و منابع را با گذشت زمان
ایجاد کردهاند.

Culture eats strategy for breakfast
)Chief Digital Officer (CDO
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تکنولوژی بازاریابی چیست و چرا اهمیت دارد؟

مقیاسگذاری خروجیها و ابتکارات
هلر :استفاده از رویکردی منظم و روشمند برای شناسایی پایلوتها و طراحی آزمایشات ،ویژگی اصلی بازاریاب مدرن
و پایه و اساس نوآوری است .امروز ما به تجزیهوتحلیلها و تکنولوژیهای بهتر از گذشته دسترسی داریم ،بنابراین
میتوانیم به روشهایی آزمایش کنیم که سالهای قبل ممکن نبود؛ اما شرکتها معموالً در نهادینه کردن فرآیند
اشتراک دانشهای کلیدی به سازمان بازاریابی بهطور وسیعتر ،دچار مشکل میشوند.
ازنظر من ،یکی از مهمترین عوامل موفقیت ،انجام آزمایشات با موفقیت در ذهن و اطمینان از این است که برنامهریزی
بازاریابی و فرآیند بودجهریزی میتوانند فرصتها را در خود جای دهند ،که البته با توجه به ریتم کامالً آهسته روند
بودجه و بودجهبندی ،میتواند دشوار باشد.
برینکر :یک برنامه نوآوری در بازاریابی میتواند به یک سازمان کمک کند در صدر تغییرات مداومی بماند که قرار
است در بازار آنها فوران کنند؛ اما با شما موافقم ،که مهمترین عامل بازگشت سرمایهگذاری ،تعیین فرایندی برای
ترکیب یادگیریها از "آزمایشگاه" به تجارت اصلی است .اکنون واقعیت این است که در اکثر مواقع آزمایشات برای
چنین برنامههایی اتفاق نمیافتند .این ماهیت کاوش در مرزها است؛ اما وقتی یک برنده پیدا میکنید ،آزمایش واقعی
یک برنامه نوآوری این است که چقدر سریع میتواند آن ایده را به تجارت تبدیل کند .اینگونه شما ادعای پیروزی
میکنید.
هلر :من اضافه میکنم که "شکست سریع" درست نیست .این به معنای عدم موفقیت نیست .اشکال ندارد که
آزمایشها شکست بخورند ،اما درنهایت شرکتها باید یک برنامه آزمایش متفکرانه را عملی کنند که برای تجارت
نتیجهای در پی داشته باشد.
منبعMcKinsey :
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آینده بازاریابی از راه رسیده است :حتی فرصت پلک زدن هم نیست
همه ما میدانیم که بازاریابی بهسرعت در حال تغییر است اما لحظهای به این موضوع بیندیشید که این تغییرات با چه
سرعتی در حال رخ دادن است 5 .شرکت  FAANGیعنی  Netflix ،Apple ،Amazon ،Facebookو  Googleکه
مجموع ارزش بازار آنها در حدود  3تریلیون دالر است ،در حدود  03سال سن دارند یعنی برابر با سن یک دوره از
زندگی یک انسان .این شرکتها ،شرکتهای اقالم و خدمات مصرفی هستند و درعینحال غولهای دنیای تکنولوژی
نیز تلقی میشوند و در طول این  03سال نحوه (فرآیند) سفری که مشتری برای خرید طی میکند را متحول کردهاند؛
حتی نحوه تعامل بین شرکتها و مشتریان را نیز بازتعریف کردهاند.
این تازه آغاز ماجراست .تکنولوژیها و ابزارها پیوسته در حال پیشرفت هستند و کانالهای دیجیتالی به سمت تقسیم
شدن پیش میروند .همین چند سال پیش ،بازاریابی صرفاً در مورد دیجیتال ،موبایل و جامعه به کار میرفت .امروزه
بخش اجتماعی بهتنهایی به چندین پلتفرم تقسیمشده است ( YouTube ،Snapchat ،Instagram،Facebookو .)...
در چین هم  Douyin ،WeChatو  Youkuطرفداران بسیاری دارند.
کانالهای جدید و متنوعی که دارای جذابیتهای بصری ،صوتی و موقعیت مکانی تعاملی بسیار دقیق هستند و شامل
این محیطها نیز میشوند و بهتدریج تمامی این حوزهها را در برگرفتهاند و به جریان اصلی بدل شدهاند .هوش مصنوعی
در حال خودکارسازی فرآیندهای داخلی است و امکان ایجاد روشهای جدید تعامل با کاربر را افزایش داده است.
هماکنون ابزارهای اندازهگیری و تعیین بازدهی سرمایهگذاری بهتر از هر زمان دیگری هستند (برای کسانی که
میتوانند از این ابزارها و دادههای مرتبط بهرهبرداری و استفاده کنند) و البته انتظارات مشتریان نیز بهطور فزاینده رو به
رشد است.
این موارد تنها چندین مورد از تغییراتی است که ضروری است بازاریابها در نظر بگیرند .آینده نسبت به زمان فعلی
بسیار متفاوت خواهد بود (و حتی پیچیدهتر هم میشود) .سؤالی که پیش میآید این است که مدیران ارشد بازاریابی
و شرکتها چگونه میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند؟ درواقع استخدام تعداد بیشتری متخصص داده و مهندس
نرمافزار نه کاربردی است و نه راهحل این موضوع به شمار میرود .رهبران درحالیکه صفحهای از تاریخ بومیان
دیجیتال را ورق میزنند ،برای پاسخ به این مسائل پیچیده به تکنولوژی روی آوردهاند.
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آیا بازاریابان میتوانند معاصر باقی بمانند؟
در کار ما و در قسمت مربوط به مشتریان ،سه حوزه با تغییرات سریع توانایی بازاریابها برای ادامه فعالیتهایشان را
به چالش میکشد .این موارد عبارتاند از )1( :انتظارات در حال رشد مصرفکنندگان )0( ،تحول کانالهای تعامل
مشتری و ( )3سلطه دادهها که بهعنوان محرک استراتژی شناخته میشود .در ادامه به هر سه مورد خواهیم پرداخت.
انتظارات مصرفکننده .بومیان دیجیتال به مصرفکنندگان آموختند که انتظار بیشتری از شرکتها و همینطور
محصوالت و خدماتشان داشته باشند و مصرفکنندگان نیز این درس را بهخوبی آموختند .طبق گزارش وضعیت
مصرفکنندگان متصل (افرادی که از دستگاههای دیجیتالی رایج برای خرید در اینترنت استفاده میکنند) که در
وبسایت  Salesforce.Comمنتشرشده است 4 ،نفر از هر  5مشتری بیان کردهاند تجربهای که شرکت فراهم میکند
بهاندازه خدمات و محصوالت آن شرکت مهم هستند و تقریباً  %02مشتریان گفتند که به این دلیل به وبسایت شرکت
دیگری مراجعه کردهاند که تجربه بهتری را فراهم کرده است .امروزه مصرفکنندگان انتظار درجه بیهمتایی از
ارتباط و تنظیمات شخصیسازی در زمینه محصوالت و خدماتی که شرکتها ارائه میدهند ،دارندSalesforce .

دریافت که  02درصد مصرفکنندگان به دنبال "تعامل درخور بر اساس تجربه قبلی" هستند و بیش از  02درصد افراد
انتظار دارند که "فروشندگان ،تعامل را بر اساس نیازهای آنها شخصیسازی کنند" و  02درصد "انتظار تجربهای
همانند خرید از وبسایت آمازون را دارند".
بسیاری از شرکتها این موارد را برآورده کردهاند .برای مثال ،خطوط هوایی سنگاپور پیشنهادهای سرگرمی درون
پروازها را شخصیسازی کرده است .بانک ایالت متحده توصیههای شخصیسازیشده را برای تصمیمات مالی
بهصورت روزبهروز در اختیار افراد قرار میدهد و در این پیشنهادها به بیمههای سالمت مخصوص مشتریان نیز توجه
دارد .میهمانان در مجموعه  Walt Disney’sشهر اورالندو از دست بندهای جادویی ( )MagicBandsبرای رزرو
کردن دستگاهها ،باز کردن قفل اتاقهای هتل و خرید کردن استفاده میکنند .آنها در مجموعه  Disneyشهر شانگهای
هم همین کارها را میتوانند با گوشیهای هوشمند خود انجام دهند .دیزنی تمام دادههای تعامالت انجامشده را
جمعآوری میکند و از آنها برای در ارائه پیشنهادها ،برای میهمانان استفاده میکند .شرکت  Carnivalهم از
تکنولوژی مشابهی به نام مدال هوشمند ( )Smart Medallionدر صدها کشتی تفریحی متعلق به خود استفاده میکند.
برندهایی که تجارب شخصیسازیشده را در اختیار افراد قرار میدادند ،به رشد درآمد  0تا  12درصدی رسیدند که
دو تا سه برابر سریعتر از شرکتهایی است که از این موارد استفاده نمیکنند .درنتیجه ،رهبران شخصیسازی
میخواهند سهم نامتوازنی از سودهای گروهبندی را در عصر جدید برندها ،تصاحب کنند ،درحالیکه برندهایی که
از این موارد استفاده نمیکنند مشتریان ،سهام و سودآوری را از دست میدهند .در پنج سال آینده در سه بخش
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خردهفروشی ،بیمه درمانی و خدمات مالی ما انتظار داریم که شخصیسازی درآمدها را تا  022میلیارد باال ببرد (این
موضوع حداقل در مورد  15درصد از شرکتهایی که این کار را بهدرستی انجام میدهند ،صادق است).
برآورده کردن این انتظارات در حال رشد نیازمند قابلیتهای جدید است .دنبال کردن مشتری در مسیر فرآیند خرید
امکان دارد تجربهای باشد که برای یکبار ،صدبار یا هزار بار اتفاق بیفتد اما مشتریان تمایل دارند تا با تجربههایی
متفاوت ،این فرایند را تکرار کنند .شرکتها باید مدلهای خود را دوباره خلق کنند تا با سرعت بیشتری عمل کنند.
آنها نیازمند یک استراتژی مبتنی بر دادهها هستند تا در سطح مقیاس عمل کنند و بتوانند قابلیتهایی را برای دنبال
کردن پویشها در فضای دیجیتال توسعه دهند که در سطح دیگر توانایی تطبیق در زمان واقعی با تجربههای مشتری
را داشته باشد و همین روند را بهصورت رفت و برگشتی ادامه دهد .آنها باید پیچیدگیهای پیرامون بازاریابی اجازهای

0

و نگرانیهای فزاینده در ارتباط با امنیت و حریم دادهها را مدیریت کنند .همچنین میبایست دسترسی و خدمترسانی
 04ساعته و  0روزه را فراهم کنند زیرا مشتریان تمایل دارند تصمیم بگیرند که در چه زمانی و چه موقع با برند تعامل
داشته باشند (هرلحظه ممکن است به وبسایت مراجعه کنند تا محصوالت یا خدماتی را خریداری کنند).
تمام این توصیفات برای اکنون و زمان حال است .در آینده برنامههای شخصیسازی و فرآیندهای خرید مشتری
بهوسیله الگوریتمهای هوش مصنوعی و نرمافزارهای کاربردی یا رباتها انجام خواهد شد .آیا برای آینده آماده
هستید؟
کانالهای تعامل .به لطف ادامه پیشرفتها در زمینه تکنولوژی ،رسانه ،سرگرمی و تجارت ،مصرفکنندگان
بهواسطه انواع دستگاهها ،ابزارها و کانالهای دیجیتال درگیر تعامل میشوند .مثالً کمی به نرمافزار تشخیص صدا فکر
کنید .از هنگامیکه  appleنرمافزار  Siriرا در سال  0211معرفی کرد ،رقیبان دیگری نیز به این حوزه وارد شدند:
 Microsoft ،Google ،Amazonو شرکتهای دیگری که بخشی از آینده را در آن میدیدند .گوگل در سال 0210
گزارش داد که  02درصد جستجوهای انجامشده توسط موبایل درواقع جستجوهای صوتی بوده است .همچنین
 Comscoreپیشبینی کرده است که نصف جستجوها تا سال  0202جستجوهای صوتی خواهند بود؛ مثالً در چین،
جستجوی صوتی نسبت به جستجوی تایپی مقبولیت و رواج بیشتری دارد.
شکی نیست که صدا ،رابط کاربری اصلی در آینده خواهد بود (در خانه ،محل کار و درون خودرو یا هر محل مشخص
دیگر) .آمازون این امکان را برای برندها فراهم کرده است که بهواسطه صدا و دستگاههای  Echoمعامالت صوتی
انجام دهند و این کار را با شرکت  Procter & Gambleدر ژانویه سال  0210بهطور اشتراکی شروع کرده است.

- Permission Marketing
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اینکه با صدا چهکارهایی را میتوان انجام داد مسئله اصلی نیست .تعامالت برمبنای دید بصری هم کانال قدرتمند
دیگری برای بازاریابهاست .بر اساس اطالعات بهدستآمده از  Pokémon Go ،Snapchatو نرمافزارهای دیگر،
 BCGبرآورد کرده است که بهطور ماهانه بیشتر از  02میلیون نفر در آمریکا یا یکسوم تمام کاربران تلفن همراه از
واقعیت افزوده ( )ARاستفاده میکنند .کاربرانی که از واقعیت افزوده استفاده میکنند ،بخش ویژهای برای
تبلیغکنندهها به شمار میروند .بیشتر آنها از نسل هزاره یعنی بین سنین  11تا  34سال یا نسل  Zیعنی  10سال یا کمتر
هستند.
واقعیت مجازی ( )VRفرم دیگری از تعامل برمبنای دید بصری است که این امکان را برای مشتریان فراهم میکند تا
پیش از خرید ،بدون اینکه الزم باشد که حتی از روی صندلی یا مبل برخیزند ،محصوالت را تجربه کنند .واقعیت
مجازی و هوش مصنوعی از اهمیت بسزایی برخوردارند .برای مثال به تعامل بهوسیله محصوالت شبیهسازی و راهنمایی
کردن فردی که در خانهای هزار مایل دورتر زندگی میکند فکر کنید یا به یک خودرو از راه دور فکر و یا یک
عدسی تماسی 0که بهوسیله پلک زدن ویدئوها را ضبط و آن را ذخیره میکند .شرکت خردهفروشی ژاپنی Start

 ،Todayدو محصول  zozosuitو  zozo appرا ارائه داده است که این دو با یکدیگر میتوانند اندازههای بدن مشتری
را (برای خرید آنالین) اندازه بگیرند .این شرکت امروزه این محصوالت را برای بیش از  02کشور مختلف ارسال
میکند.
بسیاری از شرکتها پیشتر تجارب موفقیتآمیزی از بهکارگیری واقعیت افزوده واقعیت مجازی داشتهاندNissan .

پیشرفت  15درصدی در برند خود بهوسیله پویش  See the Unseenبه دست آورده است که در آن تکنولوژیها
پیشرفتهایمنی خودرو را از طریق تعامل با شخصیتهای فیلم جنگ ستارگان به نمایش گذاشتند .شرکت  Ikeaاز
واقعیت مجازی استفاده میکند و این امکان را برای مشتریان فراهم میسازد تا به شکل سهبعدی درون آشپزخانه راه
بروند و با اشیا مختلف در ارتباط باشند؛ خصوصیات مختلف آشپزخانه را بهطور سهبعدی تعیین کنند .شرکت
 Caterpillarنرمافزاری کاربردی ساخته است که کاربران را به داخل بولدوزر منتقل میکند تا آنها بتوانند ویژگیها
و قابلیتهای مختلف بولدزر را از پشت فرمان هدایت بولدوزر تجربه کنند .تجربه واقعیت مجازی شرکت Alibaba

این امکان را برای مشتریان فراهم میکند تا بهطور مجازی از فروشگاههای سراسر جهان دیدن کنند ،درباره محصوالت
بیاموزند و آنها را در صورت نیاز خریداری کنند.
محیط بصری برای همیشه تعامالت پیش از خرید مشتریان از برندهای گوناگون را دگرگون خواهد ساخت .کاربرانی
که قصد دارند ،به درون محتوای مرتبط با قالب مناسب ،در نقاط مختلف سفر خرید هدایت میشوند.

- contact lens
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قابلیت بازاریابی دیجیتالی دیگری به نام ( geolocationموقعیت مکانی) ،بهتدریج اهمیت بیشتری کسب کرده است؛
همانطور که تحلیلهای مبتنی بر پیشبینی نشان داده مکانی از قدرت باالیی برخوردارند .برای ردیابی هر مرحله از
فرایند تحویل محصول یا  ،deliveryشرکت  Uber Eatsاز دادههای حسگر حرکتی گوشیهای تلفن همراه رانندگان
استفاده میکند تا نشان دهد که آنها چه زمانی در جاده در حال حرکت هستند ،راه میروند یا در ترافیک گیر
افتادهاند و حرکت نمیکنند .یک شرکت بیمه درمانی بهوسیله موقعیتیابی ،هزینههای بازاریابی را به اتکا به تمرکز
در زمان واقعی در مناطقی که اوج سفارشها ثبت میشود ،استفاده میکند؛ شرکت خردهفروشی ژاپنی Ryohin

 Keikakuیا  Mujiاز یک برنامه بر پایه موقعیت استفاده میکند تا هزینههای رسانههای خود را نیز بر مبنای موقعیت
مکانی مشتریان و فعالیتهای آنها تنظیم کند .نحوه کار این برنامه بدینصورت است که هنگامیکه اعضا وارد یکی
از فروشگاههای  Mujiمیشوند ،امتیازاتی دریافت میکنند و میتوانند از آنها برای دریافت تخفیف یا خدماتی
مشخص استفاده کنند.
وجود تمام این کانالهای جدید و پیچیده در زمینه تعامل با مصرفکننده بدین معنا است که برندها باید در ضوابط
پردازش داده و بهینهسازی موتور جستجوی (درون وبسایت) خود بازنگری کنند؛ باید پیشنیازهای قابلاندازهگیری
برای فروش را شناسایی کنند و مشخص کنند که در موقعیتها و زمانهای مختلف چگونه بازاریابی میکنند.
بهمرورزمان نرمافزارهای کاربردی باقابلیت پردازش ،ایجاد و تصمیمگیری توسعه خواهند یافت که این امکان را فراهم
کند که شرکتها تشخیص دهند چه زمانی بایستی محتوا را به سمت مصرفکننده یا خریدار هدایت کنند تا دقیقاً با
لحظات واقعی حسی مشتری تعامل داشته باشند.
سلطه دادهها .داده مانند سوخت برای موتور در بازاریابی مدرن است .داده سبب تسهیل هدفگذاری بهینه و بینش
مشتری میشود و امکان ایجاد عملکردهای شخصیسازیشده پیچیدهتر را فراهم میکند؛ امکان رسیدگی و برآورده
کردن عادات مصرفی آنالین و آفالین را فراهم میکند و منجر به تصمیمگیریهای تجاری هوشمندانهتر و دیدگاههای
تجاری بهتر میشود.
میزان داده را میتوان طبق قانون مور تعریف کرد :مقدار دادههای کل در دسترس هرسال  0برابر میشود .همزمان،
انواع دادهها (و منابع آنها) در حال گسترش هستند .اینترنت اشیا ( )IoTبه دلیل افزایش اتصاالت موبایلی از  0.5بیلیون
در سال  0210به  05.1بیلیون در سال 0205افزایش خواهد یافت .این مسئله درنهایت منجر به انفجار داده خواهد شد
و حسگرها ،مانیتورها و دوربینها انبوهی از اطالعات را در اختیار شرکتها میگذارند .بکار گرفته شدن تکنولوژی
 5Gکه مدت زیادی است افراد انتظار آن را میکشیدند و قابلیت افزایش بسیار زیاد سرعت ،ظرفیت و کیفیت
شبکههای موبایل را در پی دارد ،امکان تولید ،جمعآوری و مصرف مقدار زیادی داده نسبت به گذشته را فراهم
میسازد.
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بومیان دیجیتالی که با داده (اطالعات) بزرگشدهاند ،مزایای اثر چرخه داده را نشان دادهاند که در آن اکوسیستمهای
دیجیتالی امکان تجمع بیسابقه داده و آنالیز دادهها را فراهم میآورند و منجر به پیشرفت محصوالت و تحریک رشد
بیشتر و دسترسی به دادهها میشود .این اکوسیستمها میتوانند تجارب جامع و یکپارچهای را برای مصرفکنندگان
توسط سازماندهی شرکای تجاری در پلتفرمی منحصربهفرد برای برآورده کردن چندین نیاز مشتریان فراهم آورند.
بدین نحو اینگونه به نظر میآید که شرکتها روی دسته خاص مشتریان متمرکز میشوند و بخش بیشتری از توجه،
زمان و ارزش سازمان به آنها اختصاص میدهند.
اما همانطور که در باالتر گفته شد ،بهرهبرداری ،پاکسازی ،دستهبندی و ذخیرهسازی دادهها نیازمند تکنولوژیهای
جدید و قابلیتهای تجزیهوتحلیل است .پلتفرمها باید با یکدیگر در تماس باشند یا اکثر محصوالت و خدمات یکدیگر
را پشتیبانی کنند .تمام ابعاد بازاریابی نیازمند مدلسازی و تجزیهوتحلیل در زمان واقعی است و همچنین به مهارت
برای استفاده از آنها هم نیاز است .امنیت دادهها نیز به نگرانی بزرگی تبدیلشده است.
مالحظات داخلی شرکت
درگذشته ،دپارتمانهای بازاریابی معموالً استراتژی برندها را توسعه میداد و پویش و اجرای آن را برونسپاری
میکرد؛ حتی پسازاینکه در سالهای اخیر تکنولوژیهای دیجیتالی محتوای پویش را تغییر دادند ،شرکتها به میزان
زیادی بر آژانسها و سازمانهای خارجی برای انجام جنبههای خودکار خرید رسانهای و اجرا کمپین تکیه میکنند.
اکنون شرکتها متوجه اهمیت فزاینده سرعت ،کنترل و مالکیت دادهها شدهاند و عملکرد آنها در این موارد
تسریع شده است .اجرا بهصورت درونسپاری که با افزایش تعداد و اهمیت کانالهای دیجیتال معنای خاصی دارد،
ضرورت تولید محتوای سریع را فراهم میکند .اجرای درونسپاری همچنین سبب تسهیل در آزمایش ،یادگیری و
تنظیمات پویشها در حین اجرا میشود؛ بهعالوه بسیاری از شرکتها دریافتهاند که بسیاری از اجراهای داخلی امکان
کنترل بیشتر و کاهش هزینهها را دربردارد و در مواردی سبب صرفهجویی تا  52درصد در هزینهها و هزینههای توسعه
محتوا میشود.
شاید مهمترین مورد در این زمینه ،شرکتهایی باشد که دادهها و مشتریان خود را در اختیار دارند .دادههایی که درون
خانه نگهداری میشوند و مستقیماً جمعآوری میشوند ،بدون فیلتر باقی میمانند و میتوانند به روشهای مختلفی برای
آگاهی از توسعه محتوا ،پوشهای آزمایشی ،تصمیمگیری در مورد خرید رسانهای ،توسعه شخصیسازی و
اندازهگیری نتایج ،مورداستفاده قرار گیرند.
گسترش کانالها و اهمیت مدیریت فرآیند خرید مشتریان سبب افزایش اهمیت اندازهگیری شده است بهطوریکه
اندازهگیری بهسرعت در حال تبدیلشدن به امری متداول در سازمانها است .در دسترس بودن دادهها ،ارتباطات و
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قدرت پردازش مهارت و بهکارگیری رویکرد آزمون و یادگیری و رسیدگی به هزینههای بازاریابی و بازدهی ضروری
است؛ خصوصاً در مورد تعیین چگونگی اثرگذاری هرکدام از کانالهای بازاریابی و تاکتیکها در مراحل مختلف
فرآیند خرید کردن مشتریان که روشی برای دنبال کردن روند نیز است .مدیران ارشد بازاریابی همچنین فرصتی برای
آزمایش صدایی رساتر در سطح مدیریت عالی در اختیار دارند و درصورتیکه ابزار مناسب را به کار ببرند تا اثرگذاری
بازاریابی را اثبات کنند میتوانند مهارتها را همراه با روند اصلی کار دنبال کنند.
داده و نرمافزار
مدیران ارشد بازاریابی و همکاران بازاریاب پتانسیل آن را دارند تا بر نتایج شرکت بیشازپیش اثرگذار باشند .بیشتر
شرکتها هنوز به این مرحله نرسیدهاند؛ پژوهشهای ما در مورد  42بازاریاب برتر بینالمللی نشان میدهد که هرچه
شرکتها برای صعود به باالی منحنی دیجیتال بیشتر تالش میکنند ،شیب منحنی بیشتر میشود و رفتن به مرحله بعدی
سختتر است .ما شرکتها را از حیث بلوغ دیجیتالی از یک تا چهار تقسیم کردهایم .شماره چهار "بلوغ
چندلحظهای ،"1یعنی توانایی در اختیار قرار دادن محتوای شخصیسازیشده به کاربران در زمانهای مختلف در طی
مسیر خرید است .تنها چند شرکت به این سطح از بلوغ دستیافتهاند.

بیشتر شرکتها در سطح دو سه قرار دارند.
شرکتهایی که در پژوهش ما موردبررسی قرارگرفتهاند ،با مسائل فنی و سازمانی ،دستوپنجه نرم میکردند:

 03 درصد نمیتوانستند دادهها را در نقاط دسترس به هم متصل کنند (نقاطی که کاربران روی آنها کلیک
کرده بودند و به وبسایت منتقلشده بودند).

- multimoment maturity
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 00 درصد فاقد خودکارسازی بودند و بجای آن فرآیندها به شکل دستی انجام میشد.
 00 درصد نمیتوانستند ارزش را به نقاط دسترسی منحصربهفرد با مشتریان مرتبط کنند
 02 درصد از هماهنگی ناقص میان-وظیفهای رنج میبردند.

ما دریافتیم شرکتهایی که به سمت منحنی بلوغ دیجیتال صعود میکنند توانایی دستیابی به نتایج چشمگیر را دارند:
آنها کاهش هزینه تا  ٪32و افزایش درآمد تا  ٪02را گزارش میدهند.
حتی بازاریابهای بالغ دیجیتال با چالش بزرگتری روبرو میشوند که این چالش را میتوان اینگونه بیان کرد:
چگونگی یافتن جایگاه خود برای حفظ هماهنگی با جریانِ سریع و پرشتابِ تغییر .این چالش نوع متفاوتی از آزمون
سازمانی است .شرکتها میتوانند بلوغ دیجیتالی را بهواسطه اضافه کردن مهارتها ،تکنولوژی و توسعه قابلیتهای
جدید تقویت کنند اما افزودن مهارت تکنیکی بیشتر یا ایجاد سیستمهای جدید برای هر نیاز دیجیتال جدید ،عملی
نیست .این فرآیند بسیار آهسته است و تأثیرات جانبی اجتنابناپذیر آن بزرگ شدن ناکارآمد سازمان است.
بهجای آن ،ضرورت کارکردهای بازاریابی ،یافتن روشهایی برای کارکنان فعلی است تا آنها بتوانند کانالهای
چندگانه ،تکنولوژیهای پیشرفته و تقاضاهای افزایشی مشتریان را مدیریت کنند .به باور ما پاسخ به این مورد در
ترکیب کردن پلتفرمهای نرمافزاری جدید با آموزش پیشرفته نهفته است تا هر بازاریاب در هر حوزه مسئولیتی که قرار
دارد ،توانایی دسترسی و استفاده از تمام عناصر داده ،قابلیتها و ابزارهای در دسترس را امروز و فردا داشته باشد.
برای مثال ،مدیر بازاریابی یک برند جدید قهوه در سوئد و رئیس باالدستی او که مدیر بازاریابی منطقهای برای
بستهبندی کاالها در کشورهای نوردیک است را در نظر بگیرید .تصور کنید که هر شخص میتواند با یک پلتفرم
نرمافزاری (بهوسیله لپتاپ ،گوشی همراه و تبلت) کار کند و این موضوع امکان دسترسی به دو نوع مختلف دادههای
آنی و توانایی دست بردن در دادهها را فراهم میآورد.
اولین فضای دادهای نقشی استراتژیک دارد که به هر دو مدیر کمک میکند تا با پیدا کردن بهترین منابع بازاریابی
برای برند قهوه در سوئد و برای کلیه محصوالت ( CPGکاالهای بستهبندیشده مصرفی) در کشورهای شمال اروپا،
ارزشآفرین باشند .همچنین دادههای مرتبط با شرکت (مانند ظرفیت فروش ،درآمد ،سود ،قیمتگذاری نسبی و
توزیع) را با نتایج تحقیقات بازاریابی (روندها ،روندهای تقاضای مشتریان و دادههای سالمت برند) و خروجیهای
آنالیز (بازگشت سرمایه منابع اختصاص دادهشده بر اساس برآوردهای حاصل از شاخصهای اقتصادی ،آزمون  ABو
گزارشهای موردی) ترکیب میکند.
دومین فضای داده ،تاکتیکی است که به کاربران کمک میکند تا برنامههای بازاریابی را برای ایجاد سودآوری و رشد
برند در کوتاهمدت و بلندمدت ،توسعه دهند (اثرگذاری تمامی ابزارها و کانالهای در دسترس را در نظر بگیرند).
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همچنین تیمهای برند که توانایی برنامهریزی یکپارچه و کسب دید جامع را دارند ،برای برنامهریزی بازاریابی برند در
رسانهها و فعالیتهای دیگر بازاریابی همانند آنچه در هنگام فروش در فروشگاه انجام میشود را فراهم میکنند .این
مورد تمام فرآیند برنامهریزی یعنی نقش برندها در سبد تا فعالیتهای بازاریابی مستقل را پوشش میدهد؛ همچنین از
طراحی برنامه بازاریابی برند بهواسطه برآورد فوری فروش ،سودآوری و بازگشت سرمایه ،پشتیبانی میکند و مدیران
برند را برای ردیابی فروش واقعی برند در طول سال و استفاده از نتایج آنی در برآورد عملکرد فروش برای باقیمانده
سال یاری میکند.
هر دو فضای یادشده داده کاربران (در هر مسئولیتی که هستند) میتوانند نسبت به وظایف ،اهداف و منابع ،دید درست
و کلی داشته باشند .بهعالوه ،نرمافزار ،تیمهای کاربران را قادر میسازد تا پویشهای چندوجهی را با سرعتی بیهمتا
طراحی ،آزمایش و اجرا کنند و تنظیماتی در رسانه و در پلتفرمهای رسانهای منحصربهفرد ایجاد کنند (برای مثال،
فیسبوک در برابر اینستاگرام یا تشخیص صدا در برابر واقعیت افزوده) و همچنین میتواند تمام این کارها را بدون در
نظر گرفتن تعداد اجزا یا پیچیدگی چشمانداز رسانه و تکنولوژی آینده انجام دهد.
امروزه این تکنولوژی متداول است .تعداد کمی از شرکتهای برتر شروع به ایجاد قابلیتها کردهاند (از رویکرد
چابک و کمینه محصول پذیرفتن ،بهره بردهاند) .آنها اکوسیستمهایی را سازماندهی کردند تا به دادههای درونی و
بیرونی دسترسی یابند و تخصص الزم را نیز برای این کار در اختیار دارند .قدرت پردازش و قابلیت ذخیرهسازی در
ابر که پلتفرمهای جدید را برای تمام کاربران در سطح جهان بهمحض آماده شدن برای استفاده در دسترس قرار
میدهد ،بهراحتی در دسترس است .این شرکتها برای کمال تقال نمیکنند بلکه به دنبال پیشرفت بهواسطه با تغییرات
قدمبهقدم (و پسازآن پیشرفت بیشتر در طول زمان) هستند.
اگر به جلو حرکت نمیکنید پس ...
سه مسافر هواپیما را در نظر بگیرید که دور از ترمینال اصلی پیاده شدهاند .دو نفر از آنها تصمیم میگیرند راهرو را
پیاده طی کنند تا کیفهای خود را بگیرند و دیگری از مسیر متحرک استفاده میکند تا با سرعت بیشتری این مسیر را
طی کند .در انتهای قسمت اول راهرو ،فردی که سریعتر حرکت میکند در ابتدا  02یارد جلوتر است و در انتهای
قسمت دوم ،این مسافت به دو برابر افزایش مییابد و در قسمت سوم نهایی ،این مسافت بهاندازه طول یک زمین فوتبال
میرسد.
در مورد تکنولوژیهای دیجیتال هم اینگونه است .اگر سه مسافر را درواقع سه شرکت در نظر بگیریم ،شرکتی که
زودتر با تکنولوژی دیجیتال سازگار شده است بسیار بیشتر از دیگر شرکتها پیشرفت میکند و برای دیگر شرکتها
بسیار سخت است تا به شرکت نزدیک شوند یا با آن رقابت کنند .تکنولوژیها به توسعه ادامه خواهند داد و گاهی با
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سرعت بسیار زیادی پیشرفت میکنند و شرکتهایی که از پیشرفت تکنولوژی عقب میمانند ،بسیار سخت است که
بتوانند فاصله ایجادشده را جبران کنند.
منبعBCG :
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برای موفقیت در عصر دیجیتال ،بازاریابها باید بهترین شیوههای نوین را اتخاذ کرده و نیز
رویکردهای سنتی را اصالح نمایند.
حوزه بازاریابی در سالهای اخیر در واکنش مستقیم به تأثیر تکنولوژی بر عملکرد گستردهتر مدیریت ،به طرز
چشمگیری تغییر کرده است .در حال حاضر تکنولوژی تقریباً بر همه جنبههای طراحی ،برنامهریزی ،اجرا و سنجش
در تالشهای بازاریابی سازمانها تأثیر گذاشته است .باوجود تغییر در تمامی صنایع – محصوالت مصرفی ،خدمات
مالی ،کاالهای بادوام و سایر حوزهها – صنعت تکنولوژی به دلیل ماهیت شتابناک و ابتکاری خود ،وقتی به تحول در
بازاریابی میرسد تمایل به قبول مسئولیت دارد و بدل به الگویی برای تالشهای بازاریابی دیجیتال مدرن شده است.
تغییرات در بازاریابی محصوالت حوزه تکنولوژی نهتنها برای بازاریابهایی که به دنبال تقویت مهارتهای خود در
آن صنعت هستند اهمیت دارد ،بلکه برای بازاریابها در سایر صنایع که به دنبال کسب مهارتها و شیوههای جدید
هستند ،نیز مهم است.
ما بهواسطه بیش از سی سال تجربه در کاربست و مطالعه بازاریابی محصوالت حوزه تکنولوژی ،مجموعه اصولی را
تنظیم کردهایم که هم رویکردهای سنتی و هم نوین را منعکس میکند .ما این نمونهها را با چندین مثال دست اول از
 ،adobeبهعنوان پیشگام بازاریابی تکنولوژی و رهبر دیرپای بازار و نیز سایر شرکتهای برتر تکنولوژی نظیر ،Fitbit
 Red Hat ،Intuit ،Intelو  Spotifyتشریح کردهایم.
تکنولوژی صرفاً گام نخست است
تکنولوژی همهچیز را تغییر داده است .اساساً ،تکنولوژی شیوههای جدید برای خلق تجربههای مشتری ،رسانههای
جدید برای ارتباط با مشتریان و سایر فعاالن و دسترسی به میلیاردها داده برای فهم رفتار مشتری و تأثیرگذاری بر
برنامهها و فعالیتهای بازاریابی را ممکن کرده است؛ اما با همه این پیشرفتها ،در مقایسه با تأثیر عمیق تکنولوژی بر
آینده بازاریابی ،ما تازه روی نوک کوه یخ ایستادهایم.
هرچند تکنولوژی رفته رفته پیشرفتهتر و گستردهتر میشود ،اما بازاریابهای محصوالت تکنولوژی باید درک کنند
که تکنولوژی صرفاً نخستین گام است .برای تحقق کامل پتانسیل تکنولوژی ،تحول در افراد ،فرایندها و تکنولوژی
رخ میدهد .تنها با شناسایی همه این نیروها است که بازاریابهای مدرن میتوانند از منافع کاملی که تکنولوژی در
تحوالت بازاریابی به همراه دارد ،بهرهمند شوند.
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تردیدی نیست که تکنولوژی برای موفقیت کسبوکار تقریباً همه سازمانهای امروزی ،حیاتی است ،بهویژه برای
کسانی که در کسبوکار بازاریابی خودِ تکنولوژی مشغول به کارند .برای کامیابی در این عصر جدید ،الزم است که
بازاریابها پیشرفتهای تکنولوژی را با آغوش باز بپذیرند و پیشرفتهای جدیدی را که مناسب با کسبوکارشان
است ،آزموده و استفاده کنند – پیش از آنکه مزیت رقابتی خود را از دست بدهند .درعینحال ،تسلط بر تکنولوژی
تنها معیار برای موفقیت در دوران بازاریابی مدرن نیست – همچنین برای توسعه ،مدیریت و پرورش صحیح منافع
تکنولوژی ،میبایست افراد و فرایندهای مناسب را به کار گرفت.
در مورد افراد ،بازاریابهای امروزی باید خصوصیات زیادی را کسب کنند .آنها باید کنجکاو ،انعطافپذیر ،چابک
و زیرک باشند .آنها باید بخواهند که عامل تغییر باشند ،همیشه به گوشهکنار نگاه کنند و بهعنوان قهرمانان تغییر به
تحول در معیارها کمک نمایند .وضع موجود دیگر برای هیچکدام از مشاغل بازاریابی کافی نیست – پیشرفت مستمر
مهارتهای جدید برای همه بازاریابها امری حیاتی است .برای مثال Adobe ،به شیوههای گوناگونی افراد را به
توسعه مهارت ترغیب میکند ،ازجمله چرخشهای شغلی با نقشهای جدید بهصورت ساالنه ،برگزاری برنامههای
داخلی تمرین و یادگیری ،جلسات پرسش و پاسخ خانگی با مشتریان خارجی برای تدوین چشماندازهای بیرونی،
انتشار فصلنامههای خبری در مورد یادگیری و توسعه.
بااینحال ،سازمان بازاریابی بهعنوان یک کل ،همچنین نیازمند افرادی با مجموعه مهارتها و تخصصهای متنوع در
حوزههای کلیدی است .مدیران باید مطمئن شوند که تیمهای بازاریابیشان دربرگیرنده اعضایی است که
توانمندیهای خالقانه و تحلیلی دارند ،همچنین افرادی که میتوانند نقشهای تازه تکاملیافته را در یک تیم ایفا کنند
– خواه افرادی بامهارت در توسعه وبسایت ،تحلیل داده ،تجارت الکترونیک یا رسانههای جدید .بسیاری از این
مشاغل چهار یا پنج سال پیش وجود نداشتند و حتی اگر وجود داشتند در سالهای اخیر به نحو چشمگیری تغییر
کردهاند.
بهعالوه ،هرچند این مشاغل تخصصی جدید پدید آوردهاند ،بازاریابها همچنان باید قادر باشند دید گستردهای نسبت
به استراتژی بازاریابی داشته باشند .امروزه ماهیت تعاملی پویای بازاریابی مستلزم این است که کارزارها در هر کانال
یکپارچه و متصل شوند .بهطور خالصه ،این وظیفه مدیریت بازاریابی در همه شرکتهاست که افراد خود را برای
مهارتهای جدید آموزش دهند ،همچنین استعداد و رهبری جدید را در زمینههای تخصصی ایجاد نمایند.
فرایندها نیز باید برای سازمانهای تکنولوژی تغییر کنند .امروزه ،فرایند تصمیمگیری مشتری پیچیدهتر و متنوعتر شده
است .همانطور که فرایند خرید مشتری بیشازپیش غیرخطی میشود ،سازمان باید برای پاسخ به آن تغییر کند .در
یک بازار پیچیدهتر ،الزم است که خطوط داخلی سازمان بازتعریف شود .انبارها باید تقسیم شوند و روابط کارکردی
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متقابل بهگونهای برقرار شود که کارهای بازاریابی بهصورت یکپارچه در میان سایر گروهها در سازمان نظیر  ،ITمالی،
فروش و مدیریت محصول انجام گیرد.
بازاریابی میتواند از بازدهی این گروههای دیگر بهره ببرد و همچنین بهطور همزمان در اثربخشی و موفقیت این
گروهها مشارکت داشته باشد .برای مثال ،بهمنظور بهبود قابلیت اطمینان پیشبینی مالی ،بازاریابی میتواند هشدارهای
اولیه در مورد شاخصهای جذب مشتری را که نشاندهنده تأثیر رفتارهای پایین قیف فروش و نهایتاً درآمد است ،به
اشتراک بگذارد .برخالف گذشته ،بازاریابی امروزه میتواند تأثیر خود را بر کسبوکار نشان دهد ،به بازگشت سرمایه
برای هر دالری که بهمنظور جفت کردن گروهها در سازمان صرف میشود ،اعتباربخشی کند و به محرک استراتژیک
کسبوکار تبدیل شود.
بااینحال ،همه این تغییرات مستلزم این است که سازمانهای تکنولوژی متفاوت عمل کنند .همانطور که در ادامه
تشریح میکنیم ،آنها باید یاد بگیرند که چابک باشند ،خطرات را بپذیرند ،شکستها را کوتاه کنند و درسهایی که
آموختهاند را به کار ببندند .آنها همچنین باید یاد بگیرند که چگونه با آزمایش ،بهینهسازی و فعالسازی ،از یک
دنیای مملو از اطالعات استفاده کنند.
تجربه برند جدید است
در بازاریابی سنتی ،فرایند تصمیمگیری مشتری و فروش شرکت بسیار ساده بود ،بدینصورت که مشتریان وارد قیف
فروش و بازاریابی شرکت میشدند و در مسیر تبدیل شدن به مشتریان وفادار و همیشگی ،انتخابهای مختلفی
میکردند .امروزه ،هرچند داشتن محصوالت عظیم تکنولوژی اهمیت بسیار زیادی دارد و خواهد داشت ،اما هر نقطه
تماس پیرامون مشتری چه آنالین چه آفالین – طیف وسیعی از توییت ،دانلود محصول ،خرید از فروشگاه ،هدف
اجتماعی شرکت ،رفتار مدیر اجرایی و فرهنگ سازمانی – میتواند تجربیاتی را شکل دهد که برند را برای مشتریان
تعریف میکند.
بازاریابها در نقطه اتصال بسیاری از این تجربیات مشتری عمل میکنند و جایگاه منحصربهفردی در هدایت آینده
برند دارند .برای این کار ،بازاریابهای محصوالت تکنولوژی نمیتوانند صرفاً از محصول تعریف و تمجید نمایند و
در تعامالت با مشتری نقش معاملهگر را ایفا کنند .آنها باید برای مشتریانی که در کل پیوندهای محکمی با شرکت و
برند دارند ،تجربیات کامل و همهجانبهای را خلق کنند .تجربهها ،میدان نبرد رقابتی جدید هستند و ابزاری قدرتمند
برای ایجاد تمایز از رقبا.
در محصوالت تکنولوژی ،نصب و راهاندازی یکپارچه محصول بهطور خاص از اهمیت ویژهای برخوردار است .اگر
مشتریان نتوانند بهدرستی از محصوالت شرکت استفاده کنند ،هیچ ارزشی تحقق نمییابد و آنها بهتدریج به سمت
محصوالتی از سایر شرکتها مهاجرت میکنند که دسترسی و استفاده سادهتری دارد .فراتر از طراحی محصوالتی با

مشاوران کسب و کارهای بین المللی ()IBC

25

 01اصل بازاریابی مدرن

طرز استفاده راحت ،شرکتهای تکنولوژی باید با استفاده از منابع آموزشی کافی و نیز انجمنهای آموزشی ،کانالهای
اجتماعی و وبسایتها ،طیف گستردهای از خدمات و پشتیبانی را برای مشتریان فراهم نمایند تا در نصب و استفاده
از محصول به آنها کمک کند.
برای مثال Adobe ،در آموزش به مشتریان تالشهای زیادی کرد ،بهنحویکه مشتریان میدانند چطور باید از یک
محصول استفاده کنند ،مشکالت پیشآمده را رفع کنند و برای وضعیتهای خاص راهحل پیدا کنند .مشتریان میتوانند
همه این کارها را با سریعترین و سادهترین روش ممکن انجام دهند .این شرکت عمدهاین آموزشها را بهصورت
دیجیتال ،با استفاده از تعداد زیادی ویدئو در  Adobe.com ،YouTubeو هر کانال دیجیتال دیگری که مشتریان در
آنجا حضور دارند ،انجام میدهد تا به آنها کمک کند استفاده از محصوالتش را یاد بگیرند و در آنها مسلط شوند.
سایر شرکتها نظیر  Wistia ،Bufferو  Mailchimpبه همین صورت تأکید فوقالعادهای بر آموزش مشتریان دارند
و به آنها اطمینان میدهند که بهترین تجربه ممکن در استفاده از محصول را دارند .برای مثال Fitbit ،با ترکیب
سنسورها ،تکنولوژی بیسیم ،نرمافزار و خدمات بهپیشگام اتصال بازار سالمت و تناسباندام بدل شده است .این
شرکت برای بهرهمندی کامل مشتریان از مزایای  Fitbitو سوق دادن به زندگی سالمتر و پر جنب و جوشتر ،با استفاده
از رسانههای اجتماعی و انجمن پشتیبانی قوی ،همچنین تلفن ،ایمیل و پیام ،به انتقال و نیز جمعآوری اطالعات در
مورداستفاده از محصول میپردازد.
نوع جدیدی از ارتباط با مشتری حاکم است
امروزه واقعیت روابط مشتری با برند این است که از تعامل منفرد و پراکنده به روابط همیشگی ،همزیستی و همهجانبه
تکامل یافته است .مشتریان به شیوههای گوناگون تا جایی که بازاریابها بخواهند و عمل کنند ،صاحب برند هستند و
این مسئولیت اصلی هر بازاریاب است که با درخواست بازخورد مداوم ،گوش دادن به مشتری و همکاری با آنها،
مشتریان را در معادله برند شرکت به بخشی جداییناپذیر بدل نمایند .مشتریان دقیقاً چه چیزی از برند میخواهند؟ چه
چیزی نمیخواهند؟ بازاریابها مجبور نیستند همیشه مطابق میل مشتری عمل کنند ،اما در این صورت باید دلیل آن را
به مشتری بگویند.
به این مثال از  Adobeدر مورد مدیریت تجربههای مشتری توجه کنید .وقتی شرکت از نرمافزار Creative

 Suiteبه سرویس اشتراک  Creative Cloudحرکت میکند ،برخی از مشتریان از این تغییر راضی نیستند .آنها
سالهاست به بسته نرمافزاری و الگوی خرید یکجا عادت کرده بودند ،پس نگرانی در مورد عواقب این تغییرات کامالً
قابلدرک بود .در بازارهایی که مدل اشتراک دیجیتال هنوز جا نیفتاده بود ،واکنشی خاص الزم بود.
تنها راه پرداختن به مقاومت نسبت به تغییر رفتار ،ارائه شفافیت حداکثری و حجم زیادی از اطالعات بود .این اقدام
 Adobeرا ملزم به نزدیکتر شدن به مشتری کرد – در انجمنهای آنالین ،کانالهای اجتماعی و از طریق رویدادهای
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زنده – تا نگرانیها و مالحظات آنها را بفهمد .پسازاینکه شرکت بازخورد مشتریان را درونیسازی کرد و منشأ
نگرانیها را فهمید ،توانست پاسخ شفافی ارائه دهد.
بهویژه Adobe ،تضمین کرد که ارزش و نوآوری مداومی که در مدل اشتراکی ارائه میشود در هر نقطه تماس بهطور
کامل محقق میشود Adobe .بهجای سرمایهگذاری روی بازاریابی بزرگ که هر دو سال به مناسبت یک رونمایی
عظیم انجام میشد ،استراتژی بازاریابی خود را به پشتیبانی از الگوی اشتراکی با کمپینهای الهامبخش و آموزشی
مستمر متمرکز نمود که منجر به ایجاد ارتباط مداوم با مشتری شد .در طول زمان ،ارزش خود محصول در کنار ارتباط
قویتر با مشتری ،منجر به جلب رضایت مشتریان نسبت به الگوی اشتراکی شد .درعینحال که هیچ شرکتی نمیتواند
همیشه همه مشتریان را راضی نگه دارد ،نگریستن به مسائل از دریچه نگاه مشتری و اقدام بر اساس آن بینشها ،برای
ایجاد روابط طوالنیمدت با مزایای متقابل ضروری است.
ارتباط قوی با مشتری مستلزم این است که بازاریابها درک عمیقی از نحوه تفکر و احساس مشتریان داشته باشند ،نه
فقط در مورد محصوالت یا خدمات ،بلکه در مورد دالیل استفاده از محصوالت یا خدمات و چگونگی استفاده از
آنها نیز باید درکی عمیق داشته باشند .این امر مستلزم بینش قوی نسبت به انگیزهها و رفتارهای مشتریان است –
مشکالتی که مشتریان در تالش برای رفع آنها هستند و اهدافی که در تالش برای رسیدن به آن هستند.
 Intuitبهعنوان پیشگام بازاریابی مشتریمحور در حوزه تکنولوژی ،اعتقاد راسخ خود به همدلی با مشتری را به منصه
ظهور رسانده و در مجموعه  )D4D( Design for Delightخود ،اصولی را طراحی کرده تا تجربه کاربری
لذتبخشتری را در سراسر سبد محصوالتش خلق کند .نکته قابلتوجه اینکه  Intuitبا نرمافزار پرداخت مالیات
 TurboTaxاز طریق فراهم کردن تسکین عاطفی در مقابل وظیفهای اضطرابآور اما اجتنابناپذیر ،به رهبر بازار
تبدیل شده است و تا جای ممکن پرداخت مالیات را بدون رنج و لذتبخش کرده است .نرمافزار  TurboTaxبر
اساس سنجش دقیق بینشهای مشتریان بهصورت کاربرپسند ،شخصی و با طرز استفاده آسان طراحیشده و با استفاده
از پلتفرمهای چندگانه ،تجربه کاربری مثبتی را در امر پرداخت مالیات رقم زده است.
بهصورت آنالین و آفالین با مشتریان در ارتباط باشید
در حوزه تکنولوژی ،در هنگام فروش محصوالت پیچیده ،شرکت مسؤولیت بهرهمندی مشتری را بر عهده دارد .امروزه
میزان دادههای در دسترس هر برندی را متعهد میکند مشتریان خود را بشناسند و در هر نقطه تماس ممکن آنها را
تأمین نمایند ،اما درعینحال ،مالقات واقعی با مشتریان کماکان واجد اهمیت است! هیچ داشبوردی بهتنهایی نمیتواند
بینشی غنی را که محصول یک مکالمه عمیق با یک مشتری درگیر است ،فراهم کند Adobe .دریافت هرچند همه ما
دنیای دیجیتال زندگی میکنیم ،اما در کنار روشهای کیفی سنتی نظیر گروههای تمرکز و تحقیقات ،رویدادهای
زنده هنوز هم به قوت خود باقی است .این شرکت در رویدادهایی که در سراسر جهان برپا میکند شاهد سطوح
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بیسابقهای از مشارکت است و روز به روز مکانهای بزرگتری را برای این کار انتخاب میکند ،چراکه این شرکت
همیشه باور خواهد داشت که این مسئله به قدرت شرکت ضربه نمیزند .در این رویدادها مشتریانشان گرد هم جمع
میشوند تا بیاموزند ،الهام بگیرند و قدری هم سرگرم شوند.
ارزشآفرینی ،ارتباطات و تحویل همچنان حکمرانی میکند
ارزیابی ارزش درک شده – بهویژه در محصوالت پیشرفته تکنولوژی – میتواند برای مشتریان دشوار باشد .درواقع،
ارزش درک شده همه مزایای گوناگونی است که مشتریان از خرید و استفاده از یک محصول بهدست میآورند و نیز
همه مبالغی که صرفهجویی میکنند .همهچیز سود و زیانهای مالی نیست ،بلکه سایر انواع هزینهها و فایدهها همچون
روانشناختی ،اجتماعی و عاطفی نیز وجود دارند .توجه داشته باشید که ارزشآفرینی برای موفقیت بازاریابی بهتنهایی
الزم است اما کافی نیست .ارزش همچنین باید به نحو مؤثر و کارآمد منتقل و تحویل شود.
نکته مهم در هنگام بازاریابی محصوالت تکنولوژی ،یافتن راههایی است برای ساده کردن توضیح در مورد کارایی و
عملکرد محصول و منافعی که عاید مشتری میشود – و یا صرفهجویی در هزینهها – تا به مشتری در درک و قدردانی
از محصول کمک نماید .برای مثال ،یکی از نکات کلیدی در رونمایی موفق  Intel Insideاین بود که این شرکت با
استفاده از یک استعاره قدرتمند ،ریزپردازندهها را بهعنوان مغز رایانه معرفی نمود .حتی اگر مشتریان آتی نمیدانستند
یک ریزپردازنده واقعاً چهکاری انجام میدهد ،کماکان میتوانستند اهمیت بنیادین هوشمندترین مغزها را درک کنند.
دادهها و آزمون ،شریان حیاتی جدید هستند
برای اینکه در دنیای دیجیتال امروزی به یک بازاریاب عالی تبدیل شوید ،باید فرهنگ آزمودن را بسازید .توانایی
آزمودن مستمر و آموختن و درنتیجه بهکارگیری سریع آموزهها ،یک موهبت است Adobe .این کار را به شیوههای
مختلف انجام میدهد:
 از منظر محصول Adobe ،با انتشار نسخههای آزمایشی از نرمافزارش به بازار و ارائه آن به مشتریان ،در این
دوره آزمایشی به نحو فعال با مشتریان مشارکت داشت تا بازخورد آنها را گردآوری کند ،کاربردهای
جدیدی به نرمافزار اضافه کند و نقشه راه محصول را ترسیم نماید.
 از منظر بازاریابی مختلط Adobe ،مدلسازی اقتصادسنجی پیشرفته ،همچنین مدلسازی نسبت سنجی
لحظهای را به کار گرفت تا سطوح و ترکیب صحیح سرمایهگذاری رسانهای را مورد آزمون ،پیشبینی و
نهایتاً اعتباربخشی قرار دهد.
 از منظر بازاریابی Adobe ،با استفاده از دادهها و برمبنای عواملی نظیر نوع محتوایی که مشتریان خلق میکنند
و بیشتر با آن درگیرند و همچنین مرحلهای که مشتری در فرایند خرید در آن قرار دارد ،الگوهای تقسیمبندی
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دقیقتری را ایجاد نمود تا تجربههای شخصیتر و مرتبطتری را به آنها پیشنهاد دهد – یک دارایی ارزشمند
در جهان دیجیتال امروزی.
 Adobeدر استفاده از تحلیل دادهها بهمنظور آزمودن بازاریابی تنها نیست Netflix ،Capital One ،Amazon .و
 Pandoraاز هزاران آزمون استفاده میکنند تا تالشهای بازاریابی خود را بهینه نمایند .برای بهکارگیری موفقیتآمیز
این بینشهای مختلف ،همچنین الزم است که تمام بخشهای سازمان فعالیت کنند تا دادهها را یکپارچه نموده و
الگوهای دادهای لحظهای و داشبوردهای تصمیمسازی را ایجاد نمایند .این امر مستلزم ترکیب ورودیهای بازاریابی
نظیر دادههای رفتاری (برای مثال اجتماعی ،روابط عمومی ،دادههای وبسایت و عملکرد رسانهای) با ورودیهای
سایر حوزههاست (برای مثال ،حوزههای فروش ،مدیریت ارتباط با مشتری ،بخش تولید و بخش مالی) .در دنیای
امروزی ،بازاریابی نمیتواند در خأل عمل کند.
بااینحال ،علیرغم همه این علوم دادهای هنوز هنر تسلط بر بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری وجود دارد .نمیتوان
همهچیز را خودکار کرد و دقیقاً به همین دلیل است که رباتها هرگز برای انجام امور بازاریابی بهصورت مستقل
برنامهریزی نمیشوند .قوه غریزه و داوری هنوز هم مهم است – و همیشه مهم بوده است.
خالقیت هنوز حکمرانی میکند
باوجود همه تغییرات متحوالنه تکنولوژی که جهانی مملو از دادهها را برای بازاریابها خلق نموده ،هنوز هم باید در
بازاریابی خالقیت باالیی داشت .تَله عاطفی که بازاریابی همیشه قادر به ایجاد آن برای مشتری بوده ،هنوز هم کامالً
ضروری است.
افسانهای وجود دارد که میگوید افراد خالق از دادهها متنفرند .این افسانه شاید درگذشته واقعیت داشته ،اما بسیاری
از افراد خالق امروز واقعاً میخواهند تأثیر کار خود را ببینند ،چه با بررسی معیارهایی که در شبکههای اجتماعی به
اشتراک گذاشتهشده چه با مجموعه دادههای بزرگتری که از رفتار آنالین به دست میآورند .آنها درک میکنند
که خالقیت میتواند با استفاده از دادهها شکوفا شود و اینکه خروجی خالقانه آنها میتواند از طریق انطباق با ورودی
بازار قدرتمندتر شود .مکینزی و همکاران ( )McKinsey & Co.میگویند تحقیقات نشان میدهد شرکتهایی که
مدیریت موفقی در ادغام کردن خالقیت و دادهها دارند« ،اختالف دو برابری در رشد درآمدی» 1را گزارش کردهاند.
الزم نیست خالقیت الزاماً از درون یک شرکت شکل بگیرد .موفقترین برندها در حال حاضر به همان اندازه که حاصل
تالش خود شرکت هستند ،توسط جوامع مشتریان و شرکای یک برند شکل گرفتهاند .همآفرینی به هر شکل میتواند
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فرایند خالقیت را تقویت کند – خواه مستقیماً با مشتریان خواه در همکاری با شرکای همفکر بهطوریکه به نفع هر
دو نهاد باشد .به این نمونه از  Adobeتوجه کنید:
 Adobeبرای برگزاری مراسم بزرگداشت 05امین سال معرفی نرمافزار ، Adobe Premiere Proبهعنوان سردمدار
صنعت ویرایش ویدئو ،با گروه  Imagine Dragonsهمکاری کرد .این شرکت اجازه دسترسی به فیلمهای خام
اختصاصی انجمن خود را به گروه « »Believerداد و آنها را به رقابت طلبید تا با ویرایش مجدد ویدئوها شانس برنده
شدن جایزه  05222دالری را داشته باشند .این نوع کارزارهای تبلیغاتی هرگز پیشازاین برگزار نشده بود و
باوجوداینکه ویرایش یک ویدئو کار دشواری است ،هزاران درخواست از سراسر دنیا ثبت شد که شاهدی است بر
قدرت یک مفهوم جدید ،یک شریک خوشذوق و نشاط و اشتیاق یک انجمن قدرتمند.
بهتنهایی کار نکنید
در یک بازار پیچیده و چالشبرانگیز ،دشوار است که محصوالت تکنولوژی را مستقالً به بازار فرستاد .بهتر است
بهرهمندی مستقیم یا غیرمستقیم از این محصوالت یا درنتیجه همکاری با دیگران باشد یا با پیوستن به یک پلتفرم،
بهعنوان بخشی از یکچیز بزرگتر معرفی گردد .پلتفرمها دربرگیرنده ترکیبی از محصوالت و خدمات متنوع اما
مرتبط هستند که توسط شرکت ارائه میشوند .مزایایی که از طریق یک پلتفرم بهعنوان یک کل ،ایجاد میشود
میتواند ارزش هریک از اجزا یا محصوالت را بهصورت جداگانه ارتقا دهد.
همکاری – با همپیمانان خارجی یا سرمایهگذاری مشترک با اشخاص ثالث – میتواند برای یک برند تکنولوژی
ارزشآفرینی کند .کسبوکار شرکت  Adobeنمیتوانست بدون اکوسیستم شراکتی بزرگ خود به چنین حجمی
برسد .راهحلهای پیچیده این شرکت که شامل ادغام محصوالت ،آموزش ،مشاوره و غیره است ،سبب شده مشتریان
بیشترین ارزش را از محصوالت این شرکت پیادهسازی و محقق نمایند .مایکروسافت یکی از بزرگترین شرکای
تجاری  Adobeاست که با همکاری یکدیگر در زمینههای تکنولوژی مکمل ،دستهبندیهای مشتریان و استراتژیهای
ورود به بازار ،حجم بیشتری از بازار را در اختیار گرفتهاند .از طریق این همافزایی ،مشتریان به امکانات یکپارچهشده
سفارشی از قبیل راهحلهای تکنولوژی ،تیمها و متخصصینی دسترسی دارند که قادرند به مشتریان تجربههای یکپارچه،
امن و مرتبط ارائه دهند و هر دو شرکت نیز از حوزههای مکمل رهبری بازار بهرهمند شوند.
در یک جهان فناورانه پیچیده ،تصاحب شرکتها اغلب برای کسب توانمندی و تخصص فنی موردنیاز ،ضروری
است .بخشی از رشد چشمگیر  Spotifyمحصول تصاحب هوشمندانهای است که به این شرکت اجازه داد تجربه
کاربری غنیتر ،کاملتر و یکپارچهتری را ارائه دهد Spotify .با تصاحب شریک قدیمی خود یعنی  Tunigoو کسب
تکنولوژی این شرکت ،به کاربران اجازه داد تا لحظهبهلحظه پلیلیستهای خود را مدیریت کنند .همچنین تصاحب
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شرکت  The Echo Nestو تکنولوژی یادگیری ماشینی آن ،ارائه پیشنهاد و پیشبینی موسیقی را برای کاربران به
ارمغان آورد Spotify .با این کار تجربه شنیداری و کشف موسیقی را برای مشتریان خود بهبود بخشید.
بهسوی هدف بزرگتر :خیرخواه باشید
مشتریان بهطور فزایندهای انتظار دارند شرکتهایی که با آنها کار میکنند ،در دنیا عملکرد خیرخواهانهای نیز داشته
باشند .بنیانگذاران  Adobeاز ابتدا کمکهای ارزندهای را که به دالیلی برای رسالت آنها ضروری بود ،اعطا کردند.
تأکید بر اثرگذاری اجتماعی تا به امروز ریشههای عمیقی در فرهنگ این شرکت داشته است .فراتر از تالشهای
هماهنگ برنامهنویسی که منجر به ارتقای ثبات و تنوع در درون سازمان میشود Adobe ،به تأثیر مثبت محصوالتش
در سراسر جهان نیز پی برد .به این نمونهها توجه کنید که چطور  Adobeشیوههایی را برای تأثیر اجتماعی بیشتر
محصوالتش در پیش گرفت.

 پس از ویرانیهای طوفان هاروی Adobe ،با همکاری گروهی از دانشجویان تالش کرد تا با استفاده از
محصوالت خود ،عکسهای خانوادگی قربانیان را بازیابی کند .قربانیان تمام داراییهای فیزیکی خود را
ازدستداده بودند ،اما بهواسطه قدرت تکنولوژی توانستند عکسهای خانوادگی بازاریابی شده – و ترمیمشده
– خود را دریافت کنند.

 Adobe همکاری تنگاتنگی با مرکز ملی کودکان گمشده و تحت استثمار ( )NCMECدارد تا با استفاده
از نرمافزار خود تغییرات سنی کودکان گمشده را در تصاویر آنها اعمال کند تا مقامات و مردم راحتتر
آنها را شناسایی نموده و در یافتن آنها کمک کنند.

 Adobe با استفاده از پروژه  ،1304در حال آزمایش نسخه ابتدایی یک پلتفرم مبتنی بر وب است تا در اختیار
افراد جوانی بگذارد که میخواهند با استفاده از محصوالت  Adobeکارهای خود را در موضوعات اجتماعی
مختلف ،بسازند و به اشتراک بگذارند .شرکتکنندگان درگیر چالشهای خالقانهای با نهادهایی همچون
مؤسسه ساندنس میشوند تا نسل بعدی فیلمسازان را از طریق فعالیتهایی مانند مسابقات فیلم کوتاه ،مالقات
در فستیوال فیلم ساندنس و رویدادهای زنده درگیر کنند.
برنامهها و فعالیتهای اینچنینی کارکردی حیاتی برای  Adobeو سایر شرکتهای همفکرش دارد .شرکتهای موفق
تکنولوژی همچون  Microsoft ،Appleو  Intelهمچنین با سرمایهگذاریهای کالن در زمینه بازاریابی برنامههای
متعددی را برای پشتیبانی از برندهایشان به اجرا درآوردهاند.
شرکت  Red Hatدر برنامه  matching giftخود ،از نرمافزار لینوکس به دلیل متن-باز بودن و اعتقاد به آزادی و
انتخاب استفاده نموده است .این نرمافزار به کارکنان  Red Hatاجازه میدهد ضمن انعطافپذیری بسیار باال ،برای
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هر مؤسسه غیرانتفاعی ،مدرسه یا عبادتگاهی که طبق ماده  )3()c( 521واجد شرایط است ،میزان کمکهای مالی را
تعیین نماید .شرکت  Red Hatدر کنار همه رویدادهای زنده خود ،همچنین در کنفرانس ساالنه خود از فعالیتهای
انجمن داوطلبانه برای مشتریان ،شرکا و کارکنانش استفاده میکند و جشن ساالنهای با عنوان We Are Red Hat

 Weekبرای برند ،فرهنگ و کارکنانش برگزار مینماید .بهعالوه ،شرکت  Red Hatهر سال بودجه مهمانی آخر
هفته خود را به مؤسسات غیرانتفاعی ملیِ منتخب کارکنان اهدا میکند.
هدف برند هم در حکم محرکی است برای مشارکت داخلی کارکنان و هم عاملی برای برنامههای بازاریابی خارجی
که منجر به برقراری ارتباط عاطفی با مشتریان میشود .اهداف همچنین عاملی کلیدی برای به خدمت گرفتن استعدادها
است .برندِ بهترین سازمانها دارای روح و هدف است که هر روز برای مراقبت ،تقویت و حیات آن تالش بسیار
میکنند .این معیار ممکن است با جدایی بنیانگذاران از شرکت و آمدن و رفتن پیدرپی مدیران به امری چالشبرانگیز
تبدیل شود.
رهبری بازاریابی تغییر کرده است

درنهایت ،همانطور که از تمام تغییرات قبلی برمیآید ،رهبری بازاریابی نیز بایستی تغییر کرده باشد .در آینده مدیر
ارشد بازاریابی باید مدیر ارشد مشتری ،مدیر ارشد تجربه و مدیر ارشد رشد نیز باشد .در دوران مدرن ،سمت مدیر
ارشد بازاریابی یک شرکت فعال در حوزه تکنولوژی نباید به یک شخص واگذار شود ،بلکه آن شخص باید این
حوزه را تصاحب کند ،به آن شکل دهد و آن را هدایت نماید.

 مدیر ارشد بخش مشتری باشید :بزرگترین قهرمان مشتریان باشید .هیچ بخش دیگری وسعت صالحیت مدیر
ارشد بازاریابی را ندارد.

 مدیر ارشد تجربه باشید :تجربیات معناداری را خلق کنید که با مشتری رابطه بلندمدت بسازد.

 مدیر ارشد رشد باشید :به شیوهای که فقط بازاریابها میتوانند ،طراحی و هوشمندی را ادغام کنید و
کسبوکار را بهپیش برانید.
مدیر ارشد بازاریابی میبایست در سرتاسر سازمان بازاریابی بر روحیه پاسخگویی تأکید کند .بازاریابها باید در اعداد
کندوکاو کنند تا مبنای مناسبی برای پشتیبانی از تصمیمات مربوط به بازاریابی فراهم کنند .همزمان ،آنها باید خطرات
محاسبهشده را بر عهده بگیرند .واقعیت این است که در محیط چالشبرانگیز بازاریابی امروز ،بر عهده نگرفتن خطرات
بهنوعی پذیرفتن خطر است.
بازاریابی حوزهای است که در سالهای اخیر بهتناسب استفاده از رویکردهای فناورانه و دادهمحور ،تغییرات چشمگیری
داشته است ،در این موضوع تفاوتی میان بازاریابی محصوالت تکنولوژی و سایر صنایع وجود ندارد .بههرحال،
بازاریابیِ تکنولوژی محرک تغییرات در سطوح وسیعتر است و بازاریابها باید به تالشهای شرکتهایی نظیر
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 Spotify ،Red Hat ،Intuit ،Fitbit ،Adobeو سایرین توجه کنند که به نوآوران اثبات شده بدل شدهاند .درعینحال،
هرچند تداوم پیشرفتهای جدید اهمیت دارد ،اما بسیاری از اصول اولیه بازاریابی ،علیرغم روزآمدی و اصالح،
کماکان اعمال میشود .موفقیت بازاریابی برای سازمانها در قرن  01مستلزم اتخاذ بهترین شیوههای مدرن در کنار
بازاندیشی و اصالح رویکردهای سنتی است.
منبعMIT :
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شش مالحظه حاکم بر مدرن سازی بازاریابی
ساختارها و عملکردهای میراثی ،شرکتها را از استفاده کامل از تکنولوژی بازمیدارند .بیشتر مدیران ارشد بازاریابی
( )CMOدرک میکنند که استفاده از دادهها ،تجزیهوتحلیلها و الگوریتمها برای شخصیسازی بازاریابی به ایجاد
ارزش میانجامد .تستهای مفهومی کارآمدتر میشوند ،رویکردهای مشتری تسریع میشود و در بعضی کانالها
درآمد در حال چهار برابر شدن است (شکل  .)1تمام شواهد نشان میدهد که توابع بازاریابی برای پشتیبانی از
تصمیمگیری خود باید روی جمعآوری و تجزیهوتحلیل دادههای موجود سرمایهگذاری کنند.
شکل 1

بنابراین جای تعجب نیست که طبق یک نظرسنجی مکینزی ،یکسوم مدیران ارشد بازاریابی در حال انجام یک طرح
دیجیتالی شدن با درگیری شخصی باال هستند.
باوجود موفقیتهای چشمگیر ،بازاریابی دیجیتال اغلب در بسیاری از شرکتها در مرحله آزمایشی متوقف شده است.
چرا؟ ما میدانیم که مدیران مسئول غالباً فرهنگ و الگوهای رفتاری میراثی را مقصر میدانند (شکل  .)0نقش این
عوامل نرم بسیار فراتر از مسائل فنی ،مانند زیرساخت تکنولوژی اطالعات و در دسترس بودن اطالعات است که البته
جای تعجب هم ندارد .خرید سرور جدید برای بانک اطالعات مشتری آسان است و حتی نرمافزار جدید ارتباط
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مشتری-مدیر بهسرعت نصب میشود؛ اما چگونه میتوان نگرش و رفتار کسانی را که از این تکنولوژی استفاده
میکنند تغییر داد؟
شکل 2

بر اساس تجربه ما بسیاری از درگیرشدن دیجیتالی و مدرن سازی سازمان بازاریابی برای باز کردن پتانسیل کامل انقالب
دیجیتال ،مستلزم این است که رهبران کسبوکار شش مالحظه را برطرف کنند.
 -0نحوه تمرکز بر هدایت و نظارت
تا همین چند سال پیش ،بازاریابی در بسیاری از شرکتها در بهترین حالت یک امر ملی یا حتی منطقهای بود.
درحالیکه دستورالعملهای جایگاهیابی عمومی و ارتباطات عمومی بهصورت متمرکز تنظیم شده بود ،معموالً مفاهیم
خاص و کمپینهای فردی بهصورت محلی تهیه میشدند .بااینحال ،تمرکز در حال افزایش است و بومیسازی
رسانههای تبلیغاتی و فعالسازی آن اهمیت خود را از دست میدهد .در حقیقت ،برخی از کارکردهای بازاریابی محلی
بیشتر در حال گسترش دفتر مرکزی هستند و انتظار میرود این روند ادامه یابد .چرا؟ شخصیسازی داده محور در
حال پیشی گرفتن بر تخصص بازار محلی است .شرکتهای پیشرو کاالهای مصرفی از حجم دادههای بیشتر و هوش
مصنوعی برای متناسب کردن محتوای بازاریابی ،آزمایشهای  A / Bو فعالسازی رسانهها در گروههای مشتری
همیشه کوچک استفاده میکنند؛ و به لطف معیارهای موفقیت مستقیمی که دارند ،آنها حتی میتوانند بازده
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سرمایهگذاری فعالیتهای فردی را بهطور مداوم رصد کنند و اقدامات هدفمندی برای تغییر جزئی و افزایش آنها
انجام دهند.
 -2چگونه بازاریابی و تکنولوژی اطالعات (قلب و مغز) را گرد هم آوریم
تاکنون همکاری بین کارکنان بازاریابی و متخصصان تکنولوژی اطالعات محدود به پروژههای خاص ،گشتوگذار
در شرکت یا مهمانی تعطیالت ساالنه بوده است .آن دوران دیگر به سر آمده است .برای توسعه مطالب شخصی شده
در مقیاس بزرگ و هدف قرار دادن مصرفکنندگان در سراسر جهان ،تعامل بسیار محکمتر بین عملکردها  -بین قلب
و مغز موردنیاز است .برای انجام این کار ،مسئولیتها و تعهدات گزارشگری باید بیشتر روی فرایندها و پروژههای
خاص متمرکز شود تا خطوط گزارش عملکردی.
 -3نحوه ایجاد همکاری و چابکی
در عصر بازاریابی دیجیتال ،پتانسیل توسعه و تمایل فرد برای تغییر تیمها حداقل بهاندازه مهارت و تجربه رسمی وی
اهمیت دارد .به این دلیل است که با توسعه ابزارها و رویکردهای جدید ،نیمهعمر برنامههای درسی آموزشی و دانش
تخصصی دائماً در حال به سر آمدن است .برای همگام شدن با سرعت و تغییرات الزامات بازاریابی دیجیتال ،تیمهای
درگیر باید نحوه کار را نیز تغییر دهند .یک شرکت بزرگ کاالهای مصرفی پنج عامل مهم موفقیتی زیر را برای ماندن
در صدر بازی مهارتی شناسایی کرده است:

 تیمهای کوچک .یک تیم کوچک از متخصصان بسیار باانگیزه بهتر از یک دپارتمان عظیم است که فقط
حداقلها را انجام میدهد .با کوچک نگهداشتن تیمها ،افراد درگیر کامالً نسبت به یکدیگر پاسخگو هستند.

 رقابتی که الهامبخش باشد .تیمهایی که باهم رقابت میکنند ،یکدیگر را ترغیب میکنند که در تالش برای
پیشی گرفتن از یکدیگر ،به عملکرد اوج خود برسند.

 شاخصهای کلیدی جدید عملکرد برای روحیه کارآفرینانه تر .اگر تیمهای بازاریابی ازنظر میزان مشارکت
خود در نتایج سنجیده شوند ،ذهنیت آنها نیز تغییر میکند .این یعنی اندازهگیری تیم بر اساس همان معیارها
(برای مثال تولید درآمد و سودآوری) بهعنوان بقیه سازمان که میتواند از طریق پراکسیها ،مانند جذب
مخاطب هدفمند (لید جنریشن) و هزینه خرید برای فروشهای تحققیافته انجام شود.

 مسئولیت کلی بهجای تقسیمکار .تیمهایی که مسئول کل نتیجه نهایی هستند ،سریعتر به اهداف خود میرسند،
زیرا آنها انگیزهای برای ادامه فعالیت در کل فرآیند ،از تولید ایده تا اجرا دارند.
 شجاعت برای دفاع از تغییرات پرسنلی .یک متخصص بازاریابی جا افتاده متبحر لزوماً اولین انتخاب برای
بازاریابی دیجیتال نیست  -شاید تغییر الزم باشد.
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یک شرکت بزرگ تجارت الکترونیک اکثراً از کارکردهای کالسیک بازاریابی ،مانند استراتژی برند ،برنامهریزی
ارتباطات و مدیریت تبلیغات خود صرفنظر کرده است .در عوض ،جامعهای را برای بازاریابی مبتنی بردادهایجاد
کرده است .استراتژیستها ،طراحان خالق و متخصصان داده باهم همکاری نزدیکی دارند و افراد مختلف بسته به نیاز
لحظهای وارد تیم شده و خارج میشوند .در چنین شرایطی ،مدیر ارشد بازاریابی از انعطافپذیری الزم برای جابجایی
مجدد ظرفیتها و مهارتها به امیدبخشترین فرصتهای رشد برخوردار است و منجر به افزایش پاسخگویی و
نزدیکی با مشتری در همه زمانها و درعینحال افزایش رضایت کارکنان از طریق تنوع مسئولیت و افزایش
مسئولیتپذیری میشود.
 -0چگونه میتوانیم در منابع انسانی برای برآورده کردن خواستههای استعدادیابی تجدیدنظر
کنیم
بازاریابی دیجیتال کامالً متکی به استعدادهای مناسب است .عالوه بر درک عمیق از نیازهای مشتری و ارزشهای برند
روشن ،تسلط مطمئن بر تکنولوژیهای جدید  -از محیط برنامهها ،مانند هایو و اسپارک تا برنامههای مبتنی بر ابر -
اهمیت فزایندهای پیدا میکند .در حقیقت ،اگرچه این متخصصان تکنولوژی کم هستند اما استخدام آنها نهتنها خوب
بلکه برای عملکردهای بازاریابی موفق روبهجلو ضروری است .در این جنگ بر سر استعدادها ،فرایندهای سنتی منابع
انسانی معموالً نمیتوانند با نیازهای در حال تغییر شغلی همگام شوند و شرکتها برای حفظ رقابت باید از رویکردهای
متنوعتری ازجمله تالشهای زیر استفاده کنند:

 استخدام داخلی .غالباً بیش از آن چیزی که برخی از مدیران منابع انسانی فکر میکنند کاندیداهای مناسبتری
در بین کارمندان خود شرکت وجود دارد .پیشگامان بازاریابی دیجیتالی در ردههای خاص شرکت خود،
بهخصوص در بخش  ،I Tجستجوهای هدفمندی را برای یافتن استعدادهایی ازایندست را انجام میدهند و
شرایط جذابی را به آنها ارائه میدهند.

 استخدام خارجی .رقابت برای استعدادهای برتر دیجیتال بیرحمانه است و در سطح جهانی دنبال میشود.
برای به دست آوردن بهترین افراد ،بازیگران موفق نهتنها به وظایف جذاب و دستمزد خوب بلکه به مدلهای
اشتغال انعطافپذیر و مسیرهای شغلی جذاب نیز متکی هستند.

 مهارت سازی داخلی .تعداد کمی از شرکتها قادر به استخدام همه افراد موردنیاز خود خواهند بود .کل
سازمان مجبور است ذهنیت دیجیتال جدید اتخاذ کند؛ بنابراین شرکتهای پیشرو سرمایهگذاریهای
هدفمندی را در برنامههای آموزشی در مورد موضوعاتی نظیر استفاده از دادهها و شخصیسازی انجام میدهند
و آنها را در توابع و جغرافیاهای مختلف در دسترس قرار میدهند .برای اینکه کارمندان موجود بتوانند
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مجموعه مهارتهای خود را بهموازات تغییرهای مورد انتظار در بازاریابی توسعه دهند ،شرکتها باید از
آموزشهای متناسبتری مانند آموزشهای حضوری و گزینههای یادگیری آنالین مدوالر استفاده کنند.
یک شرکت بینالمللی کاالهای مصرفی مسیرهای تخصصی سختافزاری را توسعه داده است که به استعدادهای فنی
داخلی و خارجی هم چشمانداز توسعه بلندمدت و هم فرصتی برای ایجاد تأثیر فردی با بهرهگیری از دانش کارشناسی
خود در یک کارکرد غیرتکنولوژیکی میدهد .درحالیکه اکثر نقشها از داخل شرکت استخدام میشدند،
موقعیتهای فردی با موفقیت بهصورت خارج سازمانی از طریق یک فرایند گسترده شامل کانالهای استخدام غیر
سنتی ،مانند کنفرانسهای فنی ،ارائه شد .بهمحض گرفتن نقشهای متخصص جدید ،آموزشهای مداوم و فرصتهای
توسعه حرفهای برای تقویت انگیزه و اثربخشی در شغل فراهم شد.
 -0نحوه ایجاد انعطافپذیری در برنامهریزی منابع
طبق تجربه ما 35 ،تا  42درصد از پروفایلهای شغلی فعلی در بازاریابی اساساً تحت تأثیر اتوماسیون قرار میگیرند.
اثرات آن حداقل تا حدودی بر  02تا  05درصد دیگر نیز قابلتوجه است .بهعنوانمثال ،قرار دادن تبلیغات دیجیتالی
پس از تعیین پارامترهایی مانند گروه هدف ،کلمات کلیدی مرتبط و بودجه تا حد زیادی میتواند خودکار باشد.
همزمان ،ممکن است ظرفیت اضافی در تجزیهوتحلیل دادهها و شخصیسازی موردنیاز باشد .برای پاسخگویی به
نیازهای جدید و بهسرعت در حال تغییر آینده ،شرکتها نهتنها باید بهطور مداوم مهارت کارمندان خود را ارتقا دهند
بلکه باید برنامهریزی و تخصیص منابع را در عملکرد بازاریابی انعطافپذیرتر کنند.
 -8چگونه میتوان تغییرات فرهنگی را به وظیفهای مستمر بدل کرد
بسیاری از کارمندان حرکت به سمت بازاریابی داده محور را تهدید تلقی میکنند .واضح است که روشهای کار
تغییر میکنند ،فرآیندهای قدیمی تغییر میکنند و مشاغل تغییر میکنند  -یا حتی از بین میروند  -درحالیکه مشاغل
دیگری ایجاد میشوند .برای مقابله با این ترس ذاتی ،پیروزی در نبرد فرهنگ اساسی ضروری است .این کار ساده
نیست و قطعاً چیزی نیست که یکشبه اتفاق بیفتد .برای آسانتر کردن این سفر برای کارمندان و افزایش شانس
موفقیت ،مدیران اغلب بر تغییر گامبهگام در نقشها و فرآیندها تکیه میکنند تا اینکه گازانبری عمل کنند .عالوه بر
حمایت مالی و راهنمایی از جانب رهبران ارشد بازاریابی ،تخصیص زمان برای تطبیق یافتن با تغییر ،اغلب دستکم
گرفته میشود اما بسیار مهم است.
بهعنوانمثال ،یک شرکت تجارت الکترونیک پیشرو ،بخش اصلی تکنولوژی بازاریابی خود را منحل کرده و
متخصصان خود را در تیمهای جداگانه توزیع کرده است .این حرکت باعث شده تغییر فرهنگی از گزارش دادن به
بخشهای مربوطه به اشتراک مسئولیت یک تیم و افزایش مهارت در آنجا که موردنیاز است ارتقا یابد .این تیمها با
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موفقیت محصول و خدمات سنجیده میشوند -مشوقهایی که فرهنگ مشارکتی را تقویت میکند و باعث افزایش
ایدههای جدید توسط کارمندان تازه توانمند شدهاند.
منبعMcKinsey :
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طلوع عصر طالیی جدید بازاریابی
بازاریابان در حال افزایش دقت خود هستند ،دامنه فعالیت خود را گسترش میدهند ،سریعتر
حرکت کرده و داستانهای بهتری نقل میکنند.
علم در طی دهههای قبل در بازاریابی رسوخ کرده است .هنگامیکه یک کامپیوتر اصلی IBM System / 360

بخش اصلی خالقیت آژانس تبلیغاتی در اواخر دهه  1102را جابجا کرد ،هواداران درام تلویزیونی  Mad Menبا
یک برخورد خیالی مواجه شدند.
درواقع ،دهه  1102تا اوایل دهه  1112شاهد پیوند شاد تبلیغات و تکنولوژی بود زیرا بازاریابها بر رسانههای
تلویزیونی و علم رتبهبندیهای نیلسن تسلط داشتند .در این سالها پیامهای تبلیغاتی نمادینی در دستههای مختلف
اعم از نوشیدنیهای گازدار (میخواهم برای دنیا یه کوکا بخرم) گرفته تا کارتهای اعتباری (امریکن اکسپرس،
بدون اون خونه رو ترک نکن) تا سفرهای هوایی (بریتیش ایرویز :هواپیمایی مورد عالقه جهان) متولد شدند.
تا همین اواخر ،میشد بازاریابان را به خاطر اینکه در این عصر طالیی به عقب نگاه میکنند بخشید ،زیرا نیروهای
جدید دنیای آنها را به چیزهای کامالً متفاوت تغییر شکل داده بودند .این روندهای جدید شامل افزایش گسترده
کانالهای تلویزیونی و آنالین ،تبدیل کامپیوتر خانگی به کانال خردهفروشی ،ظهور بیامان رسانههای اجتماعی
موبایل و بازیها و  -با همه این روندها  -نبرد مداوم برای جلبتوجه مصرفکننده است.
گسترش سیستمعاملها منجر به رشد مداوم هزینههای بازاریابی شده است که اکنون در کل جهانی به حدود 1
تریلیون دالر بالغ شده است .اثربخشی این هزینه تحت نظارت دقیق است .بهعنوانمثال ،در یک نظرسنجی از مدیران
عامل ،نزدیک به سهچهارم با این جمله موافق هستند :بازاریابان "همیشه پول بیشتری درخواست میکنند ،اما بندرت
میتوانند توضیح دهند که این پول بهصورت تصاعدی چقدر درآمد ایجاد میکند ".به نظر میرسد مدیر ارشد
بازاریابی ،هم مخالف این نیستند :در یک بررسی اخیر ،تقریباً بیش از یکسوم گفتند که آنها تأثیرات بازاریابی
خود را ازنظر کمی اثبات کردهاند .بااینحال ،بهطور متناقض ،مدیرعاملها بیش از هر زمان دیگری به دنبال مدیر
ارشد بازاریابیهای خود هستند ،زیرا آنها نیاز به رشد باال دارند و بازاریابی را بهعنوان یک اهرم مهم برای کمک
به دستیابی به آن میبینند .آیا بازاریابان میتوانند در بحبوحه فشارهای عملکرد مداوم بازدهی داشته باشند؟
در این مقاله ،توضیح خواهیم داد که چرا فکر میکنیم جواب مثبت است و چرا درواقع به دنبال عصر جدید طالیی
برای بازاریابی هستیم .محور اصلی دوره جدید پنج عنصر هستند که بهطور همزمان آشنا و بهسرعت در حال تغییر
هستند .دو مورد اول علم و جوهر (ماده) بازاریابی است .بازاریابان پیشرو در حال استفاده از تحقیق و تجزیهوتحلیل
برای روشن کردن اینکه چه کسی چه چیزی را خریداری میکند و چرا؛ چه کسی بر خریداران تأثیر میگذارد و
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اینکه در سفر تصمیم مصرفکننده ،چه زمانی تالش بازاریابی بیشترین بازده را دارد هستند .این درک ،بهنوبه خود،
این امکان را برای بازاریابان فراهم میکند که مزایای عملکردی موردنیاز مشتریان ،تجربیات موردنظر و نوآوریهای
ارزشمند آنها را بهطور مؤثر تشخیص دهند.
اما این تنها یک مأموریت دیگر در مورد قدرت بیگ دیتا نیست .سادگی سازمانی سرعت بخشیدن به پیشرفت است
و داستان درحالیکه باعث الهامبخشیدن به مشتری و سازمان میشود همهچیز را به هم میرساند .خوشبختانه ،به نظر
میرسد که داستان در حال بهبود است زیرا ذهنهای خالق خود را با استفاده از ابزارهای دیجیتالی مجهز میکنند
و سپس از طریق رسانههای اجتماعی و محتوای تولید شده توسط کاربر ،تکرار و گسترش مییابند .همانطور که
خواهید دید ،قوانین جدید در حال ظهور برای بازاریابی بسیار فراتر از دادهها و تجزیهوتحلیل هستند ،هرچند که
اینها بسیار مهم هستند و حتی از خود سازمان بازاریابی فراتر میروند.
علم
پیشرفت در دادهها ،مدلسازی و تجزیهوتحلیل خودکار روشهای بهمراتب بهبودیافتهتری برای هدفگیری و
اندازهگیری بازده سرمایهگذاری در بازاریابی ایجاد میکند ،درحالیکه سرنخهای جدید و قدرتمندی را در مورد
اینکه چرا مصرفکنندگان بدینصورت رفتار میکنند ،ایجاد میکند .در عوض ،سازمانها با سنجش و مدیریت
نقاط تصمیمگیری مصرفکننده به دنبال دقت بیشتری هستند که در آن هزینههای بهموقع میتواند بزرگترین
تفاوت را ایجاد کند.
بیگدیتا اصطالحی است که اغلب برای توصیف این انتقال استفاده میشود؛ اما فقط بیگدیتا نیست ،تحقیق کالن
(بیگ ریسرچ) هم هست .یک شرکت بزرگ مصرفکننده که در حال تحقیق در مورد سفر تصمیمگیری برای
محصوالت خود است ،اخیراً یک مطالعه مصرفکننده را در مقیاس گسترده و با سرعتی که در روزهای مصاحبههای
مرکز فروش غیرقابلتصور میباشد انجام داده است .این تحقیق با استفاده از نظرسنجیهای آنالین جمعآوریشده
است .این پروژه که بیش از  12،222نظرسنجی در طول یک ماه انجام داد ،از تفاوتهای مادی بین نحوه تفکر
شرکت و مصرفکنندگان در مورد این دسته پرده برداشت ،ضمن اینکه توضیح میدهد که در هر مرحله از سفر
چه چیزی محرک انتخاب است .این بینشها اکنون برای تغییر استراتژی برند ،طراحی محصول-سبد محصوالت و
کمپینهای بازاریابی مورداستفاده قرار میگیرد و احتماالً به درآمد شرکت میلیاردها دالر میافزاید.
درحالیکه غالب دانش بازاریابی اخیر در اندازهگیری و هدفگذاری هزینههای تبلیغاتی نقش داشته است ،بسیاری
از شرکتهای مصرفکننده تمرکز خود را بر رفتار درون فروشگاهی افزودهاند :چگونه تبلیغات ،جریان رفتوآمد
و مشارکت فیزیکی با محصوالت بر فروش تأثیر میگذارد .ضبط و تجزیهوتحلیل دادهها در مورد این قبیل

مشاوران کسب و کارهای بین المللی ()IBC

43

طلوع عصر طالیی جدید بازاریابی

موضوعات به لطف سنسورهای کمهزینه که در محصوالت تعبیه شدهاند و همچنین امکان ضبط و تحلیل مقادیر
عظیم دادههای بدون ساختار از فروشگاههای ویدیویی و حتی ردیابی چشم خریداران ،امکانپذیر شده است.
تأثیر فراتر از تیمهای بازاریابی و محصول است .علم بازاریابی باعث افزایش دقت در تصمیمات عملیاتی در زمان
واقعی میشود .در یک شرکت بزرگ هتلداری ،تحلیلگران بازاریابی قادر به خواندن عملکرد یک طیف و دسته
خاص در طی یک تعطیالت آخر هفته هستند و سپس بر روی بخشهای مختلف مشتری متوقف میشوند تا
چگونگی پیشرفت را ارزیابی کنند .اگر دادهها نشان دهد که بخش سودآوری از مسافران آخر هفته ،مدت اقامت
خود را کوتاه میکند ،شرکت میتواند برای تشویق تکرار ،پیشنهادات ویژهای (از قبیل چکهای درازمدت یا بهبود
اتاق) ایجاد کند.
بازاریابی علمیتر بدان معنی است که مدیران ارشد بازاریابی و سایر رهبران ارشد به مهارتهای تحلیلی پیشرفتهای
نیاز دارند تا از دادههای اطالعاتی بهطور کامل بهرهبرداری کنند و از گرداب تحوالت بهراحتی عبور کنند.
یک مدیرعامل آشنا معتقد است زمان آن رسیده است که یک مقام ایجاد کنیم  -مدیر تکنولوژی بازاریابی
( – )MTOاین مقام باید هم به تکنولوژی و هم به دانش دامنه مسلط باشد .دانستن اینکه چه چیزی میتواند خودکار
باشد ،در هنگام نیاز به قضاوت و در کجا جستجو و قرار دادن استعداد فنی جدید بهطور فزایندهای برای رهبری مؤثر
بازاریابی محوری میشود .این امر جنگ را برای استعدادهای ویژه تشدید میکند ،زیرا منابع قدرت بازاریابی سنتی
برای مهارتهای الزم روی دست شرکتهای پیشرفته بلند میشوند.
ماده
همانطور که علم و تجزیهوتحلیل پیشرفتهتر بازاریابی را در برگرفته است ،باعث عملکردی فراتر از پیامرسانی و
شکل دادن به محتوای تجارت ،بهویژه در حوزههای تجربیات مشتریان ،تحویل مزایای عملکردی و محرک توسعه
محصوالت جدید شود و بازاریابی را بیشازپیش طبیعی کند؛ و خدمات مدیر ارشد بازاریابی با داشتن اطالعاتی در
مورد مشتریان و روابط یک شرکت با آنها ،در موقعیت مناسبی برای کمک به تمایز محصوالت ،خدمات و
تجربیات خود است.
این خبر خوبی است ،زیرا نوآوری دیجیتالی ،شفافیت و مشتری محوری سرجمع باعث افزایش انتظارات شدهاند.
در اتومبیل ،با افزایش تکنولوژیهای سنسور و افزایش قدرت محاسبه پردازنده ،مصرفکنندگان اکنون انتظار
دارند سیستمهای ایمنی جلوگیری از تصادف و بخشی از محصوالت تولیدکننده دیجیتالی شوند( .خودروسازان
لوکس در حال حاضر گزینههای پیچیده ایمنی را بخشی از داستان بازاریابی خودساختهاند ).در خردهفروشی،
برندهایی مانند  Uniqlo ،Topshop ،H&Mو  Zaraبا آوردن قیمتهای بازار انبوه به رنگها ،پارچهها و
طرحهای مد باال ،تمایل مصرفکننده را برای دستیابی به این موارد به کار گرفتهاند.
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پنج عنصر که باعث بازاریابی عالی میشود
 .1علم
پیشرفت در دادهها ،مدلسازی و تجزیهوتحلیل اجازه اندازهگیری و مدیریت دقیق تصمیمات مشتری و هزینههای
هدفمندتر میدهد.
دادههای بزرگ و تجزیهوتحلیل مارشال برای بینش نسبت از دادههای سنسورها و ویدیوهایی که رفتار فروشگاه
به انتخاب در طول سفر تصمیمگیری.

را ردیابی میکنند ،برای بهبود تجارت استفاده کنید.

 .2ماده
بازاریابها میتوانند با پیشرفت تجربه مشتری و توسعه محصوالت و خدمات ،بهطور مستقیم تجارت را شکل دهند.
خواسته و نیازهای مشتری را برای ارائه مزایای عملکردی این موارد را برای ابتکارات مراقبت از مشتری و
مهار کنید  -از ایمنی خودکار گرفته تا راحتی خرید.

هماهنگی در تجربه مشتری قرار دهید.

 .3داستان
راههای گفتن یک داستان ،شکل دادن مداوم ،ترسیم تعاملهای دیجیتال غنیتر و ابزارهای ارتباطی قدرتمندتر است.
بیاموزید که مشتریان را از کنترل داستانها کنار بگذارید با توجه به کمبود استعداد و تحول روابط با آژانسهای
زیرا مشتریان آنها را در رسانههای اجتماعی تفسیر و تبلیغاتی ،چگونگی دستیابی به خالقیت را بهتر درک
اصالح میکنند.

کنید.

 .4سرعت
ترجیحات مصرفکننده ،پویایی بازار و چرخه عمر محصول با سرعت خیرهکننده در یک اقتصاد دیجیتال تغییر
میکند.
مهارتهای مدیریت و قدرت سازمانی را توسعه دهید تا برای تسهیل پاسخ سریع به تغییرات در بازار ،به یک دید
تیمهای عملکردی متقابل بهسرعت باهم جمع شوند.

مشترک با توسعهدهندگان محصول دست پیدا کنید.

 .5سادگی
پیچیدگی دشمن سرعت است و بازاریابان پیشرو به دنبال سادگی بیشتر هستند.
سلسلهمراتب ،سیلوها ،شکافهای ارتباطی و زوائد روابط کاری با تبلیغات و سایر آژانسهای رسانهای را
موجود در سازمان را کاهش یا از بین ببرید.

ساده کنید.

بازاریابان بهخوبی آماده هستند تا سازمانهای خود را در رسیدن به نوار رو به رشد کمک کنند ،بهعنوانمثال،
از طریق زمینهسازی برای ابتکارات مراقبت از مشتری و سازگاری در تجربه مشتری .یکی از بهترین این افراد به
قلب یک کمپین بازاریابی برای تأمینکننده انرژی اروپا  Essentو شرکت تابعه آن  RWEتبدیل شد .برای
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اطمینان از تحقق وعده این شرکت ،مدیرعامل رئیس بازاریابی را برای رهبری این ابتکارات منصوب کرد.
ازجمله موفقیتها :با تقلیل مراحل از هفت مرحله به دو مرحله ،باعث شد مشتری دردسر کمتری متحمل شود.
بازاریابی همچنین در ایجاد محصوالت جدیدی که مشتریان میخواستند پیشگام شد .بهعنوانمثال،
مدیر ارشد بازاریابی تیمی متشکل از فروش ،تکنولوژی اطالعات و توسعه محصوالت را رهبری کرد تا
ترموستات هوشمند و متصل به اینترنت  Essentرا تولید کند .برخی از کارکردهای آن با اعمال نظرات مشتریان
ایجادشده است.
به همین ترتیب ،بازاریابی نقش رهبری را در طراحی و تعیین استانداردها برای برند تجربه مشتری بسیار دیجیتالی
دایملر با نام ” “Mercedes meبه عهده گرفته است .این پلتفرم دیجیتال امکان رزرو خودکار قرار مالقات،
تأمین اعتبار شخصی ،فرصت ایجاد ایدهها ،دسترسی به دادههای مربوط به تعمیر و نگهداری و حتی دسترسی
سریع به خدمات اشتراک ماشین و تاکسی در سفرهای کاری را برای مشتریان فراهم میکند .این تالشها و
موارد مشابه دیگر آنها ،بازاریابی را به سمت فعالیتهای تجاری گسترش میدهد که بیشتر آنها تا همین چند
سال پیش ممکن نبود .قدرت ابزارهای دیجیتالی امروزی و رویکردهای علمی که آنها ممکن میسازند ،نهتنها
نقش اساسیتری در بازاریابی ایجاد بلکه فرصتهایی را برای تأثیر در زمان واقعی فراهم میکند.
داستان
حتی وقتی بازاریابی با سنجشهای ممکن شده بهوسیله تکنولوژی قلههای جدیدی را فتح میکند ،از اهمیت
داستان کاسته نمیشود؛ اما روشهای گفتن آن بهطور مداوم در حال تغییر شکل است زیرا مطالب داستانپردازی
شامل تعاملهای دیجیتالی غنیتر میشود و دستگاههای تلفن همراه به ابزارهای ارتباطی قدرتمندتری تبدیل
میشوند .در دنیای امروز ،خالقیت تقاضای بیشتری نسبت به هر زمان دیگر دارد.
تبلیغات "سوفی عزیز" گوگل نمونهای از فرم هنر مدرن است .این تبلیغات داستان پدری را روایت میکند که
برای دخترش که در حال بزرگ شدن است مینویسد و نشان میدهد چگونه جستجوی  Gmail ،Googleو
 YouTubeمیتوانند کانالهای جدیدی برای اتصال انسان باشند .آگهی " P&Gحاال شما دستشان رو بگیرید"
برای بازیهای المپیک سوچی (بخشی از کمپین مداوم "متشکرم مامان") داستان در حال وقوعی است .این
آگهی مادرانی را نشان میدهد که در طول سالهای سخت در کنار فرزندان خود حضور داشتند و وقتی
فرزندانشان میافتادند دستشان را میگرفتند ،این مادران بهعنوان قهرمانان غیور مستحق قدردانی هستند .سخت
است این آگهیها را ببینی و اشک نریزی.
بهتازگی عرضه عطر جدید شماره  5شانل ،پنجره خوبی را در مورد چگونگی تکامل داستانها در ورای ویدیوی
سنتی ارائه میدهد .بیش از یک دهه پس از اولین همکاری آنها ،کارل الگرفلد ،رئیس خالق ،بار دیگر با
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کارگردان فیلم  Baz Luhrmannهمکاری کرد تا یک فیلم کوتاه در مورد زنی تولید کند که سبک زندگی
وی تجسم برند است .گذشته از خود فیلم ،مجموعهای از فیلمهای  YouTubeکمپین را با ویدیوهای کوتاه در
مورد ساخت فیلم ،مصاحبه با لورمان ،فیلم پشتصحنه از استودیوی شانل و موارد دیگر ادامه میدهند .همه
اینها بهمنظور تقویت پیام سبک زندگی و روانه بازار ساختن عطر فرگرنس به روشی است که تلویزیون یا چاپ
سنتی نمیتواند انجام دهد.
رسانههای جدید همچنین حاکی از آن هستند که بازاریابان کنترل داستان را همچنان که تعامل دیجیتالی با
مشتریان بیشتر میشود از دست میدهند .مشتریان میخواهند با داستانها در تعامل باشند و آنها را در رسانههای
اجتماعی تغییر دهند .برنامههای رسانههای اجتماعی سهم بیشتری از بودجه بازاریابی را مصرف میکنند .تعدادی
از شرکتهای بزرگ مصرفکننده از مراکز بینالمللی برای نظارت و مشارکت در مکالمههای رسانههای
اجتماعی در هنگام توسعه استفاده میکنند و گاهی اوقات شامل ارتقاء مباحث در کانالهای رسانههای اجتماعی
سازمانی است.
مسائل مربوط به مدیریت سازمان همچنین بخش مهمی از معما هستند .کمبود استعدادها ،روایت داستانهای
دیجیتال در حال تحول و سختگیری نهادی درک شده ،مباحث جدیدی را درباره بهترین راههای دستیابی به
خالقیت باز کرده است .برخی از شرکتها ،مانند شانل ،با داشتن محتوای دیجیتالی مکمل ،کنترل خود را بر
روی داستان تقویت میکنند .بسیاری از آژانسها در حال به دست آوردن استعدادهای دیجیتالی بیشتری هستند
و در تالشاند تا سیلوهای خود را تجزیه کنند تا بر تصورات که درواقع آنها به تولیدات بزرگتر رهنمون
شدهاند و ممکن است مهارتهای دیجیتالی و داستان برای اداره محتوای جدید را بهصورت چابک و یکپارچه
نداشته باشند غلبه کنند.
همه اینها بسیار در نوسان است و این نشان میدهد که رهبرانی که نمیخواهند سؤالهای اساسی در مورد نقش
آژانسها و تیمهای بازاریابی داخلی بپرسند ،در معرض خطر عقب ماندن هستند.
سرعت
در اقتصاد دیجیتال ،بازاریابی دیگر یک فرآیند "دستهای" نیست بلکه یک روند مداوم است .ترجیحات
مصرفکننده ،مانند پویایی بازارها و چرخه عمر محصول با سرعت خیرهکننده تغییر میکند .این فرهنگ فوریت
بدان معنی است که بازاریابان بهچابکی جدیدی بهعالوه مهارتهای مدیریتی و قدرت سازمانی نیاز دارند تا
عملکردهای دیگر را با سرعت بیشتر در کنار هم قرار دهند.
البته چگونگی دستیابی بهسرعت در هر شرکت و صنعت متفاوت خواهد بود .تعدادی از مدیران ارشد بازاریابی
که میشناسیم شرایط چگونگی همکاری واحدهای کاربردی را تعیین میکنند و آنچه را که کل سازمان برای
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دستیابی به محصوالت جدید برای سرعت بخشیدن به بازار باید بداند ،بیان میکنند .در این موارد ،بازاریابی به
چسب در سازمان تبدیل میشود و نظارت و هماهنگی را فراهم میآورد.
برای سرعت بخشیدن بهسرعت دیجیتالی ،سازمان بازاریابی نستله تیمهای شتاب دیجیتال را راهاندازی کرد .این
متخصصان به واحدهای تجاری مهارتهای موردنیاز جهت اثربخشی در بازاریابی دیجیتال و ارتباطات اجتماعی
آموزش میدهند .واحدهای کشوری نستله این رویکرد را نیز پذیرفتهاند که به آنها امکان میدهد ضمن رعایت
استانداردهای اصلی شرکت ،آموزش دیجیتال را با شرایط بازار محلی تطبیق دهند.
در گوگل ،زمان فرآوری محصوالت جدید بهطور مداوم در حال کاهش است .تیمهای داخلی عادت دارند
محصوالت را در معرض مصرفکنندگان قرار دهند و سپس ،در زمان واقعی ،به بازگرداندن بینش در چرخه
آزمایش ،یادگیری و تکرار بپردازند .وجود بازاریابان برای این فرآیند حیاتی است :آنها برای ایجاد روابط
نزدیک با تیمهای توسعه محصول بهمنظور تزریق دانش خود از نیازهای کاربر در چگونگی توسعه محصوالت
تالش میکنند .این موضوع کمک میکند تا یک چشمانداز از محصول از دید کاربر و چیزی که تیم مهندسی
مشتاق ایجاد آن است ایجاد شود .دستیابی به این دیدگاه مشترک بین توسعهدهندگان محصول و بازاریابان یک
عنصر اصلی سرعت در تدوین محصوالت و ویژگیهای جدید است .مزایای زمان ارائه سریعتر محصوالت به
بازار -شامل اطالعات بهتر و همکاری روانتر  -به طیف گستردهای از شرکتها ،بخشها و عملکردهای تجاری
گسترش مییابد .بهعنوانمثال ،در نظر بگیرید که چگونه دادهها و همکاریها سرعت و چابکی تیمهای فروش
 B2Bرا افزایش میدهند.
سادگی
پیچیدگی دشمن سرعت است ،به همین دلیل بزرگ است که تعدادی از بازاریابان پیشرو در حال اصالح
سازمانهای خود هستند .اغلب اوقات ،گسترش ردپای جغرافیایی ،تکثیر محصول و کانالهای جدید و
تخصصهای دیجیتالی منجر به سلسلهمراتب پیچیده ،سیلوها ،شکافهای ارتباطی و زوائد شده است؛ اما اینها
را میتوان مرتب کرد.
بهعنوانمثال ،یک شرکت ارتباطات از راه دور متوجه شد که یک ساختار سازمانی دستوپا گیر در راه ارائه
خدمات درجه یک به مشتری که مدیرعامل شرکت بهعنوان اولویت استراتژیک تعیین کرده است وجود دارد.
وی واحدی را با هماهنگی مراکز تماس موجود و یک گروه مراقبت از مشتری جدید رسانههای اجتماعی ایجاد
کرد .رهبر واحد مستقیماً به او گزارش میدهد .نزدیکی به رأس شرکت به تیم جدید این امکان را میدهد تا
ضمن اینکه اهمیت تجربه مشتری را نشان دهد ،با آرامش بیشتری در سراسر سازمان مشارکت کند.
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بسیاری از بازاریابان از تکنولوژی برای کاهش پیچیدگی استفاده میکنند .آنها برای تشویق تولید و
اشتراکگذاری ایدهها از بسترهای داخلی رسانههای اجتماعی استقبال میکنند و این بهسرعت بخشیدن به حل
مسئله در سازمان کمک میکند .در همین حال ،دایملر بخش جدیدی از بازاریابی و فروش خود را بر مبنای
ایده "بهترین تجربه مشتری" سازماندهی مجدد کرد .این شرکت تیم عملکردی جدیدی را برای مشتری ایجاد
کرده است که چندین کارگاه مرکزی را در یکی تجمیع کرده و کل سفر مشتری را با هدف هدفگیری مداوم
تجربه برند در سراسر جهان نگاشت کرده است.
سادهسازی روابط کاری با تبلیغات و سایر آژانسهای رسانهای هدف دیگر بسیاری از سازمانهای بازاریابی
است .تجارت فراوان شده است :آژانسهای تخصصی در قالبهای جدید محتوای دیجیتال و کانالهای تحویل
تخصص دارند ،اما آنها همیشه فروشگاههایی با خدمات کامل نیستند .آژانسهای بزرگتر خدمات بیشتری
ارائه میدهند ،اما نقاط قوت بسیاری هنوز در رسانههای سنتی نهفته است .بازاریابان که تیمهای کارکنان با
مهارتهای قوی در زمینه محتوای دیجیتالی و تحویل دارند ،فعالیتهای داخلی بیشتری انجام میدهند ،اما
حجیم کردن آنها میتواند باعث ایجاد پیچیدگی و کندی شود؛ و مطمئناً سادگی نمیتواند به قیمت بازده عالی
خالق به وجود بیاید.
در کار ما با بازاریابان جهانی ،ازجمله بسیاری از دستاندرکاران تکنولوژیهای لبه ،شاهد پیشرفت چشمگیر
در هر یک از این پنج بعد هستیم .همانطور که درباره پیامدهای علم ،ماده ،داستان ،سرعت و سادگی برای
سازمان خود فکر میکنید ،پیشنهاد میکنیم از خودتان پنج سؤال بپرسید:
 .1آیا از علوم داده و تحقیقات برای کشف بینشهای جدید بهره میبریم یا واقعیتها ،ادعاها و اکتشافات
دیروز را نادیده میگیریم؟
 .0آیا از قدرت بازاریابی برای تقویت ماده  -یعنی محصوالت ،خدمات و تجربیات  -که به مشتریان خود
ارائه میدهیم کامالً استفاده میکنیم ،یا با یک ذهنیت خودخواهانه بهسختی میفروشیم؟
 .3آیا داستان برند کامالً واضحی داریم که از طریق فضای مجازی تکرار میشود یا احساس میکنیم
قلبها و ذهنها را از دست دادهایم؟
 .4آیا در سازمان خود سادهسازی کردهایم یا ماتریسهای پیچیده لجامگسیخته شدهاند؟
 .5آیا از رقبایمان در بازار سریعتر هستیم یا کندتر؟
اگرچه ممکن است حل این مسئله دشوار به نظر برسد ،اما تغییرات سریع و فرصتهای شتابان روبروی
بازاریابها در قرن بیست و یکم به ما نشان میدهد که بهترینها برای همه این سؤاالت پاسخهای خوبی خواهند
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داشت .به نظر ما ،آنهایی که به این توصیهها عمل میکنند نهتنها از رشد بازار لذت میبرند ،بلکه دوران طالیی
بعدی بازاریابی را نیز به نام آنها ثبت میشود.
منبعMcKinsey :
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برندسازی در عصر رسانههای اجتماعی
در عصر فیسبوک و یوتیوب ،ساختنِ برند به یک چالش جدی تبدیلشده است .قرار نبود اوضاع بدین منوال باشد.
یک دهه پیش ،بیشتر شرکتها خبر از آغاز عصر جدید طالییِ برندسازی میدادند .آنها آژانسهای تبلیغاتی خالق
و افراد متخصص تکنولوژی را به کار گرفتند تا برندهای خود را وارد سراسر دنیای دیجیتال کنند .وایرال ،1بازینگ،0
 ،Memesچسبندگی 3و عامل فرم ،4زبان بینالمللی برندسازی شد؛ اما علیرغم تمام تالشها ،بازدهی این فعالیتها
باال نبود.
شرکتها بر ویژگی که با نام محتوای برنددار 5شناخته میشود ،بهعنوان مشخصه اصلی استراتژی دیجیتال خود
سرمایهگذاری زیادی کردند .استدالل پشت این عمل بدینصورت بود :رسانههای اجتماعی این امکان را برای
شرکتها فراهم میکند تا رسانههای سنتی را کنار بگذارند و خودشان بهطور مستقیم با مشتریان رابطه برقرار کنند.
اگر داستانهای عالی برای آنها تعریف میکردید و ارتباط برقرار میکردید ،امکان داشت که برند شما تبدیل به
قطب جامعه مصرفکنندگان شود .مشاغل با پیروی از این دیدگاه میلیاردها دالر سرمایهگذاری انجام دادند.
بااینوجود تعداد کمی از برندها توانستند وبسایت موردعالقه مصرفکنندگان را توسعه دهند .در حقیقت،
(برعکس) به نظر میرسد رسانههای اجتماعی باعث کاهش اثرگذاری و اهمیت برندها شدند؛ اما چه اشتباهی رخداده
است؟
برای حل این معما باید به یادآوریم که برندها هنگامی موفق میشوند که وارد فرهنگهای جمعی شوند و درواقع بر
اساس این تعریف ،برندسازی مجموعهای از تکنیکهای از پیش طراحیشده برای ایجاد ارتباط فرهنگی است.
تکنولوژیهای دیجیتال نهتنها شبکههای اجتماعی قدرتمندی را ایجاد کردهاند بلکه فرهنگ را نیز به طرز چشمگیری
تغییر دادهاند .اکنون جوامع دیجیتالی ،بهعنوان نوآوران تأثیرگذار و نیرومند فرهنگ عمل میکنند – پدیدهای که من
آن را فرهنگ جمعی 0نامیدهام .فرهنگ جمعی قوانین برندسازی را دگرگون کرده است – حال پرسش این است که
کدام تکنیک کارآمد و کدامیک کارآمد نیست؛ اگر ما فرهنگ جمعی را درک کنیم ،درنتیجه میتوانیم متوجه شویم
که چرا استراتژی محتوای برنددار جوابگو نبوده است و کدام روشهای جایگزین برندسازی توسط رسانههای
اجتماعی مؤثر و مجاز برای استفاده است.

1

- Viral
- Buzzing
3
- Stickness
4
- Form Factor
5
- branded content
6
- crowdculture
2
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چرا محتوای برنددار و حمایت مالی درگذشته مؤثر بوده است
درحالیکه تبلیغکنندگان اصرار دارند که محتوای برنددار چیز جدیدی است اما درواقع این موضوع یادگار عصر
رسانههای جمعی است که اکنون بهعنوان یک مفهوم دیجیتالی دوباره عرضهشده است .در اوایل آن دوران ،شرکتها
برای مطرح کردن برندهای خود از روشهای سرگرمکننده معروف و جالب مانند استفاده از داستان کوتاه با فرم کوتاه،
حقههای سینمایی ،ترانهها و شخصیتهای همدالنه 1کمک میگرفتند .تبلیغهای کالسیک مانند تبلیغِ "باور نمیکنم،
من همه رو خوردم" شرکت آلکا سلتزر ( )Alka-Seltzer’sو تبلیغ " "creamingفرح فاوست ( )Farrah Fawcettو
جو ناماس ( )Joe Namathبرای شرکت  ،Noxzemaهمگی بهوسیله سرگرم ساختن مخاطبان توانستند در فرهنگ مردم
باقی بمانند.
این نوع تبلیغ محتوای برنددار توانست بهخوبی نیاز را برطرف کند زیرا رسانههای سرگرمی ،انحصار چندجانبه 0داشتند؛
بنابراین رقابت فرهنگی محدود بود .در ایاالتمتحده ،سه شبکه هرسال  32هفته یا بیشتر برنامههای تلویزیونی تولید
میکردند و پس از پخش ،دوباره آنها را پخش میکردند .فیلمها در سینماها هم پخش میشدند .بهطور مشابه رقابت
بین مجالت هم به آنچه در قفسههای داروخانهها قرار داشت محدود میشد .شرکتها میتوانستند با پرداخت هزینه برای
قرار دادن برندهای خود در این عرصه فرهنگی کامالً کنترلشده ،راه خود را برای رسیدن شهرت با صرف هزینه
خریداری کنند.
هنگامیکه مخاطبان تصمیم گرفتند که دیدن تبلیغات را کنار بگذارند ،کسب شهرت برای
برندها دشوارتر شد.
همچنین ،برندها میتوانستند با حمایت مالی از برنامههای تلویزیونی و رویدادها ،خود را درون محتوای موفق در حال
پخش جای دهند و در فرهنگ نفوذ کنند .ازآنجاکه طرفداران ،دسترسی محدودی به سرگرمیهای موردعالقه خود
داشتند ،برندها توانستند بهعنوان واسطه عمل کنند .بهطور مثال ،برای دههها ،ما عادت کرده بودیم که فروشگاههای
فستفود زنجیرهای فیلمهای موفق را حمایت مالی کنند و اتومبیلهای لوکس ما را به مسابقات گلف و تنیس برسانند و
برندهای مخصوص جوانان گروههای موسیقی و جشنوارهها را بیمه میکردند.
ظهور تکنولوژیهای جدید (از تلویزیونهای کابلی گرفته تا دستگاههای ضبط تصویر دیجیتال و پسازآن اینترنت) به
مخاطبان امکان داد تا از دیدن تبلیغات خودداری کنند و این موضوع کار را برای برندها برای مشهور ساختن برند خود

- Empathetic Characters
- oligopoly
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مشکل کرد .درنتیجه آنها مجبور شدند که بهطور مستقیم با سرگرمیهای واقعی رقابت کنند؛ بنابراین شرکتها برای
رسیدن به هدف خود خطر کردند و روشهای جدیدی را امتحان کردند BMW .پیشرو در تهیه فیلم کوتاه برای اینترنت
بود .خیلی زود شرکتها کارگردانان برتر دنیا را استخدام کردند (مایکل بی ،اسپایک جونز ،مایکل گوندری ،وس
اندرسون ،دیوید لینچ) و بر روی جلوههای ویژه و کیفیت کار خود تمرکز بیشتری کردند.
بنابراین فعالیتهای دیجیتالی اولیه (قبل از به وجود آمدن شبکههای اجتماعی) منجر به این باور در میان شرکتها شد
که اگر خالقیتهای در سطح هالیوودی را در فیلمهای خود با سرعت باالی اینترنت همراه کنند ،میتوانند مخاطبان
زیادی را جذب برند خود کنند .اینگونه فعالیتها برای محتوای برنددار بسیار سودمند بود اما شرکتهای موفق روی
این رقابت جدید حساب باز نکردند .رقابتی که از شرکتهای رسانهای بزرگ آغاز نشده بود بلکه جمعیت (افراد) آن
را به وجود آورده بودند.
رشد فرهنگهای جمعی
ازنظر تاریخی ،نوآوری فرهنگی از حاشیههای جامعه سرچشمه میگیرد یعنی از گروههای حاشیهای ،جنبشهای
اجتماعی و محافل هنری که هنجار معمول و سنتها را به چالش میکشند .شرکتها و رسانههای جمعی بهعنوان میانجی
عمل میکنند و ایدههای جدید را در بازار انبوه پخش میکنند اما رسانههای اجتماعی همهچیز را دگرگون کردهاند.
رسانههای اجتماعی جوامعی که از لحاظ جغرافیایی منزوی شده بودند به یکدیگر مرتبط میکنند و سرعت و شدت
همکاری را بسیار افزایش میدهند .هنگامیکه جوامع دورافتاده بهطور متراکمی شبکهای شدهاند ،تأثیر فرهنگی آنها،
مستقیم و اساسی روی میدهد .این فرهنگهای جمعی جدید به دو گونه قابل تقسیمبندی است :خردهفرهنگها که
ایدئولوژیها و شیوههای جدید را وارد صنعت سرگرمی میکردند و دنیاهای هنری که زمینههای جدید را در صنعت
سرگرمی به وجود میآورند.
خردهفرهنگهای تشدید شده

1

امروزه تقریباً در مورد هر موضوعی میتوانید فرهنگ جمعی را در حال شکوفایی شناسایی کنید :اسپرسو ،فروپاشی
رویای آمریکایی ،رمانهای عصر ویکتوریا ،طرفداری از آزادی فردی ،0شهرسازی جدید ،چاپ  3بعدی ،انیمه،
پرندهنگری ،آموزش در خانه ،باربیکیو  . ...درگذشته این خردهفرهنگها برای ارتباط با یکدیگر مجبور بودند تا به
شکل فیزیکی باهم ارتباط داشته باشند و روشهای محدودی برای ارتباط جمعی با یکدیگر داشتند؛ یعنی توسط
مجلهها و بعدها نیز توسط گروههای خبری و جلسات.

- Amplified subcultures
- libertarianism
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رسانههای اجتماعی این خردهفرهنگها را گسترش داده و دموکراتیک کردهاند .با چند کلیک میتوانید به مرکز هر
خردهفرهنگ بروید .تعامالت رو به گسترش افراد در فضای وب ،فضاهای فیزیکی و رسانههای سنتی بهطور پیوسته
جریان دارد .اعضای بههمپیوسته این شبکهها در حال پیشبرد ایدهها ،محصوالت و شیوههای جدید بعالوه ایجاد درک
تازهای از زیباییشناسی با دور زدن رسانههای جمعی سنتی هستند .با رشد فرهنگهای جمعی ،نوآوران فرهنگی و
افراد پذیرنده زودهنگام آنها یکی و یکسان شدهاند.
دنیاهای هنری مجهز به موتور توربوشارژ

0

تولید سرگرمیهای خالقانه و محبوب به حالتی متمایز از سازمان نیاز دارد – چیزی که جامعه شناسان آن را دنیای هنر
مینامند .در دنیای هنر ،هنرمندان (موسیقیدانان ،فیلمسازان ،نویسندگان ،طراحان ،کاریکاتوریستها و غیره) در رقابتی
مشترک و الهامبخش گرد هم میآیند ،یعنی باهم کار میکنند ،از یکدیگر یاد میگیرند ،ایدهها را به رقابت با یکدیگر
میگذارند و به دیگری فشار میآورند .تالش جمعی شرکتکنندگان در این صحنهها ،اغلب منجر بهپیشرفتهای
خالقانه بزرگی میشود .پیش از ظهور رسانههای اجتماعی ،صنایع فرهنگ جمعی (فیلم ،تلویزیون ،رسانههای چاپی،
مد) با دزدی کردن و کپیبرداری از نوآوریهای دیگران پیشرفت و ترقی میکردند.
فرهنگهای جمعی دارای دنیاهای هنری مجهز به موتور توربوشارژ است و باعث افزایش چشمگیر تعداد
شرکتکنندگان ،سرعت و کیفیت تعامل آنها میشود .دیگر الزم نیست برای توزیع فیلم کوتاه خود پسانداز یک
سال را کنار بگذارید .اکنون میلیونها نفر از کارآفرینان فرهنگی هوشیار گرد هم میآیند تا مهارت خود را بهبود
ببخشند ،ایدههای خود را مبادله کنند ،محتوا آنها را تنظیم کنند و به رقابت بپردازند تا برتری پیدا کنند .اثر خالص

0

نوعی از نمونهسازی فرهنگی سریع است که شما میتوانید بهوسیله آن نظرات اشخاص در بازار را در مورد ایدههای خود
کسب کنید ،آنها را بهنقد بگذارید و سپس آنها را به نحوی بازاندیشی کنید که بیشترین و سریعترین نرخ پاسخ را
دریافت نمایید و بیشترین بازخورد ممکن را کسب کنید .در این فرآیند ،استعدادهای جدید شکوفا میشوند و ژانرهای
جدید شکل میگیرند .با نفوذ در تمام سوراخ سمبه های فرهنگ عام ،محتوای جدید بهطور حداکثری با مخاطبان
هماهنگ است و ارزان تولید میشود .دلیل عدم موفقیت محتوای برنددار در این عصر به همین فرهنگهای جمعی دنیای
هنری بازمیگردد.

Turbocharged Art Worlds
The net effect
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فراتر از محتوای برنددار
درحالیکه شرکتها طی دهه گذشته امید خود را با سرمایهگذاری فراوان به محتوای برنددار بستهبودند ،شواهد تجربی
اکنون آنها را مجبور به تجدیدنظر کرده است .در رتبهبندی  522کانال برتر ازنظر دنبال کنندگان 1در یوتیوب یا
اینستاگرام ،بهندرت کانالی مربوط به برند شرکتها دیده میشود .تنها  3کانال متعلق به شرکتها در این لیست حضور
دارد .درحالیکه کانالهای سرگرمکنندهای در این لیست میبینید که تابهحال اسم آنها را نشنیده بودید.
برترین کانال تبلیغی در یوتیوب  PewDiePieاست که در ژانویه  0210در حدود  11میلیارد بازدید داشت و کانال
یوتیوب آن  41میلیون دنبال کننده دارد.
اما چگونه این اتفاق افتاد؟ ماجرا از خردهفرهنگهای جوان ایجادشده پیرامون بازیهای ویدئوئی آغاز شد .هنگامیکه
آنها فعالیت در رسانه اجتماعی را آغاز کردند ،تبدیل به یک نیروی بزرگ شدند .خردهفرهنگ بازی ویدئوئی
سرگرمکننده ،از کشور کره جنوبی ،در سطح جهانی مطرح شد و بازیهای ورزشی جذابی را تولید کرد که بنام E-

 sportشناخته شد ،کلوپ هواداران این شرکت دارای  122میلیون عضو بود (اخیراً آمازون این شبکه را با قیمت 102
میلیون دالر خریداری کرد).
در  E sportگزارشگران بازیهای ویدئویی را گزارش میکنند PewDiePie .و دوستان او از این ویژگی استفاده
کردند و آن را به شکل کمدی تبدیل کردند .بقیه گیمرهای دیگر که از خودشان فیلمبرداری میکردند ،مانند
( VanossGamingرتبه یوتیوب شماره  15.0 ،11میلیون دنبال کننده)( elrubiusOMG ،رتبه یوتیوب شماره ،02
 15.0میلیون دنبال کننده)( CaptainSparklez ،رتبه یوتیوب شماره  1 ،02دنبال کننده) و ( Ali-Aرتبه یوتیوب شماره
 0.4 ،14میلیون دنبال کننده) ،از دیگر اعضای این دسته هستند .این فرهنگهای جمعی در ابتدا توسط پلتفرمهای
رسانهای مخصوص که این محتوا را پخش میکردند و همچنین طرفدارانی خودی که دور هم جمع شده بودند و آن
را نقد میکردند ،سازماندهی شده بود PewDiePie .ستاره این دنیای هنر دیجیتال شد ،درست مانند ژان میشل
باسکیات ( )Jean-Michel Basquiatو پتی اسمیت ( )Patti Smithکه در روزهای آنالوگ توانستند در دنیای هنرهای
شهری موفق شوند .تفاوت اصلی تنها در این است که قدرت فرهنگهای جمعی  PewDiePieرا به شهرت جهانی
رساند.
کمدیِ گیمینگ 0یکی از هزاران ژانر جدید فرهنگ جمعی است .درواقع ژانرها تمام فضای سرگرمی قابلتصور را
پر کرده اند؛ از پیشنهادهای مد دخترانه تا غذاهای مناسب و نامناسب برای ورزشکاران .درواقع باید گفت که برندها
برخالف مقدار سرمایه خود ،نمیتوانند در این فضا رقابت کنند PewDiePie .را با  McDonaldمقایسه کنید.

- Subscribers
- Gaming Comedy
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 McDonaldیکی از بزرگترین برندهایی است که در شبکههای اجتماعی هزینه زیادی میکند .کانال McDonald

 024هزار دنبال کننده در یوتیوب دارد درحالیکه  ،PewDiePieبا صرف هزینه بهمراتب پایینتر  022برابر آن
مشهورتر است.
 Red Bullرا در نظر بگیرید که ازنظر محتوای برنددار بسیار موردستایش قرارگرفته است Red Bull .به رسانه جدیدی
تبدیلشده است و به تولید محتوای ورزشهای پرخطر میپردازد .درحالیکه ردبول بخش زیادی از بودجه بازاریابی
ساالنه  0میلیارد دالری خود را صرف محتوای برنددار میکند ،کانال  YouTubeاین شرکت (با رتبه  104و 4.1
میلیون دنبال کننده) توسط دهها فرهنگهای جمعی با بودجه تولید کمتر از  122.222دالر عقب راندهشده است .کانال
 Dude Perfectبا رتبه  01و  0میلیون دنبال کننده توسط  5دانشآموز کالج ورزشکار از تگزاس ساختهشده است .این
کانال ویدئوهایی نشانهگیریهای دقیق و حرکات ورزشی اغراقشده منتشر میکند و عملکرد بهتری نسبت به Red Bull

دارد.
کوکاکوال نیز داستان تأملبرانگیزی دارد .در سال  ،0211این شرکت استراتژی بازاریابی جدیدی را با نام جاری و
مرتبط ( )Liquid and Linkedمعرفی نمود .آنها استراتژی تأکید خود را از "برتری خالقانه( "1رویکرد قدیمی
رسانههای جمعی) به "برتری محتوا" (محتوای برنددار در رسانههای اجتماعی) تغییر دادند .جاناتان میلدنهال از اعضای
کمپانی کوکاکوال ادعا کرد که کوکاکوال "قانعکنندهترین محتوای جهان" را تولید خواهد کرد و خواهد توانست
"سهمی نامتوازن از فرهنگعامه" را در اختیار خود بگیرد و به همین دلیل میزان فروش خود را تا سال  0202دو برابر
کند.
سال بعد کوکاکوال وبسایت ایستا خود را به یک مجله دیجیتالی تبدیل کرد که  coca cola journeyنام دارد .در
این وبسایت تقریباً در مورد تمام موضوعات از ورزش تا غذا و مسافرت مطالبی آورده میشود .این وبسایت نمونه
استراتژی محتوای برنددار است.
وبسایت شرکت تاکنون حدود سه سال است که راهاندازی شده است اما بهندرت کسی از آن بازدید میکند.
وبسایت در فهرست  12.222وبسایت پربازدید آمریکا یا فهرست  02.222وبسایت پربازدید در جهان هم نرسیده
است .به همین ترتیب ،کانال یوتیوب شرکت هم در رتبه  0041جای دارد و تنها  000.222دنبال کننده دارد.
اینگونه به نظر میرسد که مشتریان به محتوایی که برندها تولید میکنند عالقهمند نیستند .افراد بسیار کمی به آنها
توجه میکنند و بیشتر افراد به آن به چشم بههمریخته و بیهوده نگاه میکنند (مانند هرزنامهها) .هنگامیکه فیسبوک
این موضوع را متوجه شد شروع به تغییر استراتژی کرد و محتوای "با پشتیبان مالی" را به صفحات کاربران خود ارسال
نمود تا از طرفداری آنها از این برندها بهره ببرد.
- creative excellence
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رسانههای اجتماعی آنگونه که برای شکیرا مؤثر است شاید نتیجه عکس برای کرست ()Crest
و کلوروکس ( )Cloroxداشته باشد
مشکلی که شرکتها با آن مواجه هستند خالقیت نیست بلکه مشکل ساختاری است .شرکتهای بزرگ فعالیتهای
بازاریابی خود را متضاد با دنیای هنر سازماندهی میکنند ،موضوعی که من آن را بروکراسی برند نامیدهام .آنها در
هماهنگسازی و اجرای برنامههای پیچیده بازاریابی در بازارهای مختلف سراسر جهان پیشرفت میکنند اما هنگامیکه
نوآوری فرهنگی به میان میآید این الگوی سازمانی منجر به میانهروی میشود.
پشتیبانهای برندها از خاصیت میانجی خود دور شدهاند
عوامل سرگرمکننده مانند ،مجریان ،ورزشکاران ،تیمهای ورزشی ،فیلمها ،برنامههای تلویزیونی و بازیهای ویدئویی
در رسانههای اجتماعی هم بسیار محبوب هستند .در تمام پلتفرمهای بزرگ شبکههای اجتماعی شما فهرستی از افراد
مشهور را پیدا میکنید که بیشترین تعداد مخاطبان را دارند .در یوتیوب خوانندگانی مانند ،One Direction ،Rihanna
 Justin Bieber ،Eminem ،Katy Perryو  Taylor Swiftمخاطبان بسیار زیادی دارند .در توییتر نیز همین افراد را
بعالوه ستارههای دنیای رسانه مانند  Bill Gates ،Oprah ،Jimmy Fallon ،Ellen DeGeneresو دنیای فرهنگعامه
(پاپ) مشاهده میکنید .هواداران ،توییت ستارگانی مانند کریستیانو رونالدو ،لبرن جیمز ،نیمار و کاکا و تیمهایی
همچون  FCبارسلونا و رئال مادرید (که بسیار محبوبتر از دو برند برتر ورزشی نایک و آدیداس هستند) را دنبال
میکنند .در اینستاگرام موارد مشابه دیگری پیدا میکنید.
این سلبریتیها همگی در حال جذب افراد عالقهمند به خود هستند و این موضوع همان چیزی است که صاحبنظران
در مورد کارایی شبکههای اجتماعی بیان کرده بودند اما در مورد شرکتها ،کاالها و تجهیزات برند شبکههای
اجتماعی کارآمد نبودهاند .درواقع این موضوع شگفتانگیز نیست زیرا تعامل با یک شخص سرگرمکننده که
موردعالقه افراد است با تعامل با یک برند اجاره ماشین یا آبمیوه متفاوت است .رسانههای اجتماعی آنگونه که به
شهرت بیشتر شکیرا کمک کردهاست برای کرست ( )Crestو کلوروکس ( )Cloroxمفید نبوده است .حتی گاهی
میتوان ادعا کرد که نتیجهی عکس داده است .این ایده که افراد تمایل دارند درباره  Coronaیا  Coorsبهاندازه
استعدادهای رونالدو و مسی با یکدیگر بحث کنند ،احمقانه است.
چگونه برندها از افراد مشهور برای پیشرفت استفاده میکنند
کمپین اخیر  Under Armourبا شعار "من آنچه را بخواهم انجام میدهم" نحوه استفاده از ترکیب اسپانسری
سلبریتیها و برندسازی فرهنگی برای ساختن محتوا تأثیرگذار را نشان میدهد.
 Under Armourبهوسیله ربودن استراتژی فرهنگی نایک (و انجام بهتر آن) توانست تبدیل به یک برند بزرگ شود.
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رویکرد نایک که در دهه  1102به کار گرفته شد و در دهه  1112توسعه پیدا کرد ،این بود که داستانهای ورزشکارانی
که بهوسیله اراده محض خود توانستند بر موانع اجتماعی غلبه کنند را بیان کند؛ اما یک دهه پیش نایک رویکرد خود
را رها کرد تا بهطور کامل از محتوای برنددار استفاده کند ،یعنی از ورزشکاران معروف برای ساخت فیلمهای ورزشی
سرگرمکننده استفاده کند .سپس  Under Armourپا به این فضای خالی ایجادشده گذاشت و تبلیغات جدیدی مانند
" "Protect This Houseرا ساخت که همان ایده را در رسانههای اجتماعی پیاده میکرد.
همچنین Under Armour ،از ایده دراماتیک نایک در زمینه مردانگی استفاده کرد و آن را به زنان تسری داد .آخرین
فعالیت آنها یعنی "من آنچه را بخواهم انجام میدهم" مرزهای جنسیتی را هم رد کرد و هنجارهای موجود در
مکانهایی که آرمانهای سنتی در خصوص زنان هنوز حکم فرماست را به چالش کشید.
ستاره رقص باله  Misty Copelandکه با حمایت مادر خودش و در فقر بزرگ شد ،یک ورزشکار و رقصنده عضالنی
در حرفهای است که زنان با اندام ظریف در آن فعالیت میکنند Under Armour .ویدئویی در مورد اینکه او چگونه
با سختی رشد کرد (صدای روی ویدئو نامهای بود که در آن گفتهشده بود بدن میستی برای باله کامالً نامناسب است)
ساخت .ویدئو رقص میستی را در حالی نشان میداد که او شلوار و نیمتنه اسپرت دخترانه ورزشی پوشیده بود که
فیزیک بدنی کروی 1او را نمایان میکرد.
فیلمی از جیزل بوندچن 0هم از همان فرمول سنتشکنانه استفاده کرد اما ترکیب کردن چند فرهنگ جمعی باهم دیگر
سبب تحریک مثبت در رسانههای اجتماعی شد .یک ستاره سابق برند ویکتوریا سیکرت معموالً تا آن زمان در
نمایشهای پرزرقوبرق مد و ویدئوهای خوشوبشهای دنیای سلبریتیها دیده شده بود Under Armour .این
چارچوب را به وسیله قرار دادن او در فضایی شبیه به شیوه تبلیغات قدیمی نایک (یعنی ویدئوئی از جیزل در حال
تمرین شدید کیک بوکسینگ) تغییر داد .شرکت پیش از فیلمبرداری این همکاری را اعالم کرده بود و این خبر
بالفاصله واکنش فرهنگهای جمعی را در پی داشت .بیشتر این واکنشها اینگونه بودند :طرفداران ورزش بدبین
بودند ،طرفداران جیزل کنجکاو بودند ،طراحان مد گیج شده بودند و فمینیستها هم عاشق آن شده بودند .آژانس
 Under Armourهیچکدام از این نظرات را در نظر نگرفت و در فیلم تبلیغاتی منتشرشده نظرات موجود در دنیای
دیجیتال را درون تبلیغ و پشت سر او روی دیوار نشان دادند .ویدئو نهایی جیزل را نشان میداد که عرق کرده است و
به کیسه بوکس لگد میزند ،درحالیکه تمام نظرات پیرامونش را نادیده میگیرد ،نظراتی مانند "آیا حاال میخواهد
ادای ورزش کردن را در آورد؟"" حتی اصالً زیبا هم نیست" "ورزشی که انجام میدهد چیست؟ خندیدن؟"" عزیزم،
به مدلینگ بچسب".

- Curvier physique
- Gisele Bundchen
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 Under Armourموفق شد زیرا نوآوری را تحت لوای یک ایدئولوژی انجام داد یعنی از سلبریتیهای زن استفاده
کرد تا به شکل تحریکآمیزی در برابر هنجارهای رایج جنسیتی بایستد .شرکت بهطور مستقیم به فرهنگهای جمعی
که این هنجارها را ایجاد کرده بودند ،منظور خود را بیان کرد و این کار باعث ایجاد طوفانی از بحثوجدل شد.
رسانههای اجتماعی به هواداران این امکان را میدهند که جوامع بسیار غنی را در اطراف هنرمندان (سرگرمی سازها)
ایجاد کنند و این افراد هم بهطور مستقیم از طریق توییتها و پستها با طرفداران در تماس هستند .تیمهای ورزشی
افرادی را برای رسانههای اجتماعی استخدام میکنند تا در طول بازیها و همزمان با زمان بازی به هواداران تیم
اطالعات بازی را ارائه دهند و پس از پایان بازی ،بازیکنان عکسهای خود و پیامهای خود را از رختکن تیم برای
هواداران ارسال میکنند .عالوه بر سیستمعاملهای اصلی ،پلتفرمهای رسانهای جدید مانند  SoundCloud ،Vevoو
 Apple Musicنیز ارتباطات دیجیتالی بدون واسطه را فراهم آوردهاند.
البته هنوز هم سرگرمی سازها بسیار خرسند هستند که از اسپانسرها پول میگیرند اما ارزش فرهنگی که قرار بوده است
توسط برندها انتقال پیدا کند در حال از بین رفتن است.
برندسازی فرهنگی
درحالیکه ظهور فرهنگ جمعی اثرگذاری محتوای برنددار و اسپانسر مالی را کاهش داده است ،از طرفی سبب شده
است تا شرایط برای رویکردی جایگزین آماده شود که من آن رویکرد را برندسازی فرهنگی نامیدهام .موفقیت
چشمگیر رستوران زنجیرهای مکزیکی  Chipotleاز سال  0211تا ( 0213قبل از شیوع بیماریهای اخیر که ناشی از
بیماریهای با منشأ غذایی بودند) ،قدرت این رویکرد را نشان میدهد.
چیپوتل از فرصت فرهنگی عظیم ایجادشده در هنگام ایجاد جنبشهای حاشیهای که فرهنگ غالب صنایع غذایی
آمریکا را به چالش کشیده و موردتوجه رسانههای اجتماعی بودند ،بهرهبرداری کرد .این رستوران زنجیرهای در آن
زمان مانند قهرمانی برای ایدئولوژی فرهنگ جمعی مذکور پا به عرصه گذاشت .با استفاده از برندسازی فرهنگی،
 Chipotleبه یکی از برندهای معتبر و موردبحث در آمریکا تبدیل شد (اما مشکالت ایجادشده در مورد سالمتی
غذاهای شرکت به وجهه آن آسیب رسانده است) .بهطور ویژه میتوان گفت چیپوتل با پیروی از پنج اصل زیر توانسته
است که به موفقیت برسد:
 .0اصول اساسی فرهنگی را ترسیم کنید

در برندسازی فرهنگی ،یک برند ایدئولوژی خالقانهای را ترویج میکند که سنتهای رایج را کنار میگذارد .برای
انجام این کار ضروری است ابتدا مشخص شود که کدام سنتها برای جهش (پیشرفت) مناسب است که من آن را
ارتدوکسی فرهنگی (اصول اساسی فرهنگی) مینامم .ایدئولوژی صنعت غذایی آمریکا در اوایل قرن بیستم توسط
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شرکتهای بازاریابی مواد غذایی تهیه شد .آمریکاییها معتقد بودند که بهوسیله کشفهای علمی خیرهکننده (مانند
مارگارین ،قهوه فوری )Tang ،و فرایندهای تولید استاندارد ،شرکتهای بزرگ تحت نظارت سازمان غذا و دارو
امکان تولید غذاهای ارزشمند ،سالم و خوشمزه را دارند .این فرضیات از زمان روی کار آمدن مکدونالد در دهه
 1102طبقهبندیهای غذاهای فست فودی را دگرگون ساخته است.
 .2فرصت فرهنگی را جایابی کنید (پیدا کنید)

با گذشت زمان اختالالت در جامعه سبب میشود که اصول اساسی ،کشش خود را از دست بدهد .مصرفکنندگان
شروع به یافتن گزینههای دیگر میکنند و همین موضوع فرصتی را برای برندهای نوآور فراهم میکند تا یک
ایدئولوژی جدید را در انتخابهای افراد جای دهند.
چگونه برندسازی فرهنگی نمادهای بزرگ میسازد

برندهای نمادین نوآوران فرهنگی هستند ،بدین معنا که آنها سنتهای مربوط به نوع محصوالت خود را کنار میزنند
تا ایدئولوژیهای جدیدی که برای مشتریان معنادار هستند را عرضه کنند.
درنتیجه ،این شرکتها از وفاداری باالی مشتری و فروش و سود خوبی برخوردار میشوند و بهره زیادی از پوشش
رسانهای رایگان میبرند .در دنیای کسبوکار ،دستاوردهای اندکی وجود دارد که از ایجاد یک برند بزرگ و برتر
باارزشتر باشند؛ اما باید گفت دو مدل برندسازی غالب برای این منظور طراحی نشدهاند.
تسهیم ایده 1اولین مدل برندسازی ،روشی است که شرکتها مدتهاست به آن تکیه دارند .این مدل با یک برند
بهعنوان مجموعهای از تداعیهای روانشناختی (مزایا ،احساسات ،شخصیت) رفتار میکند .مدل دوم برندسازی هدف

0

است و طی دهه گذشته محبوبیت زیادی پیداکرده است .این مدل از ارزشها یا ایدههایی که برند آنها را به اشتراک
میگذارد استفاده میکند .در طی پانزده سال گذشته ،من یک رویکرد جایگزینی به نام برندسازی فرهنگی را توسعه
دادهام تا آنچه را که زمانی نعمتی غیرمترقبه بود به امری کامالً منظم تبدیل کنم .بگذارید نحوه عملکرد آن را با استفاده
از تبدیلشدن  Jack Danielاز یک مشروب ساز منطقهای تقریباً ورشکسته به سازنده ویسکی برجسته آمریکا تشریح
کنم.
ویسکیها همواره بهعنوان نوشیدنی مجلل و مردانه تلقی میشوند .در دهه پنجاه برندهای بزرگ به دنبال تطبیق دادن
خود با ایدهآل مردان آن زمان بودند یعنی :مدیر اجرایی مدرن و کارکشته یک شرکت .جک دانیل ،ویسکی سازی

- Mindshare branding
- purpose branding

مشاوران کسب و کارهای بین المللی ()IBC

1
2

61

برندسازی در عصر رسانههای اجتماعی

کوچکی که مردان طبقه متوسط به باال را هدف قرار داده بود ،در ابتدا قدرت رقابت در بازار را نداشت .این برند
چگونه میتوانست این موقعیت را تغییر دهد؟
کارشناسان برندسازی تسهیم ایده به این شرکت دائماً توصیه میکردند که موارد تداعیکننده اینگونه برندها را دنبال
کنند یعنی :مردانه ،پیچیده ،خوشطعم و کالسیک بودن؛ اما این دقیقاً همان کاری بود که جک دانیل انجام میداد و
این تالشها کارآمد نبودند .کارشناسان برندسازی هدف شرکت را تشویق میکردند تا به ارزشهای اصلی خود پایبند
باشند .این رویکرد با ارزشهای موردتوجه شرکت تفاوت چندانی ندارد و درواقع این ارزشها مربوط به تولید ویسکی
کالسیک بهوسیله فیلترهای زغالسنگ برای مشتریان حرفهای نوشیدنیها بود.
در عوض ،شرکت (بهطور چراغ خاموش) رویکرد برندسازی فرهنگی را دنبال کرد .ازآنجاکه ایدهآلهای مردانه
توسط جامعه شکل میگیرد بنابراین با گذشت زمان تغییر میکنند .جنگ سرد به طرز چشمگیری بر دیدگاه
آمریکاییها در مورد مردانگی تأثیر گذاشت .با مواجهشدن آمریکاییها با تهدید هستهای ،به نظر میرسید مدیر اجرایی
شرکت پشتمیزنشین شده بود .در عوض ،مردم به چیزی جلب شدند که اخیراً با عنوان آناکرونیسم تلقی میشود،
درواقع در این مورد فردگرایی و هفتتیرکشی غرب وحشی در اسطورههای آمریکایی ،به موفقیت کشور کمک
کرد .محبوبیت عظیم فیلمهای وسترن یکی از نشانههای این تغییر بود .این فرصت عظیم فرهنگی که  Marlboroو
 Levi’sهم از آن نهایت استفاده را کردند ،هنگامیکه از دیدگاه برندسازی فرهنگی مورد تجزیهوتحلیل قرار میگیرد،
روشن و شفاف است اما بدون آن غیرقابلدرک است.
مشروب سازی جک دانیل در منطقهای روستایی از تنسی قرار داشت که رسانههای جمعی پس از جنگ آنجا را به
شکل سرزمینی فقرزده پر از تپهها به تصویر میکشیدند .هنوز هم تصورات آمریکاییها اینگونه است که آنجا
منطقهای است که  Davy Crockettو  Daniel Booneفعالیت خود را آغاز کردند؛ بنابراین هنگامیکه مردان
آمریکایی آرزوی احیای ایدئولوژی غرب وحشی را در سر داشتند ،ویسکی پتانسیل بزرگی برای تبدیلشدن بهعنوان
نماد آن ایدئولوژی شد .این ایده برای نخستین بار توسط مجالت مردانه ( )True ،Fortuneمطرح شد که داستانهای
خیالی از مشروب سازیهایی که توسط مردان مرزنشین اداره میشد و نسبت به قرن  11تغییرات کمی داشته است را
منتشر میکردند .تبلیغات چاپی شرکت خیلی زود از این نوع داستانها تقلید کرد.
بدین ترتیب جک دانیلز بهسرعت تبدیل به ویسکی الهامبخش در میان مردان طبقه متوسط به باالی شهری شد .شرکت
برندسازی خود را به منطقهای اشاعه داد که مردان آن مردان واقعی بودند .مدلهای متعارف هرگز استراتژی بازاریابی
خود را متمرکز بر چنین محیطهای سطح پایین مردانه نمیکنند اما در برندسازی فرهنگی ،ایدئولوژیهای حاشیهای
وارونه یکی از ترفندهای تجارت است.
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سال  0221نقطه عطفی برای صنعت مواد غذایی بود؛ یعنی هنگامیکه کتاب ( Fast Food Nationکشور غذاهای
فست فود) نوشته اریک شولسر آن را به چالش کشید .این موضوع در سال  0224هنگامیکه فیلم مورگان اسپرالک
به نام  super-size meو کتاب تأثیرگذار  the omnivore dilemmaنوشته مایکل پوالن در سال  0220منتشر شد
ادامه پیدا کرد .این انتقادات بهطور چشمگیری طبقه متوسط را تحت تأثیر قرار داد و بهسرعت نگرانی در مورد غذای
صنعتی را گسترش داد و فرصت بزرگی را برای فروشگاههای  Trader Joe’s ،Whole Foods Marketو دیگر
فروشگاههای تأمینکننده مواد غذایی فراهم آورد .همین تحول در کشورهای دیگر که تحت سلطه ایدئولوژی غذایی
صنعتی هستند در حال شکلگیری است .بهعنوانمثال ،در انگلستان سرآشپزهای مشهور جیمی الیور ()Jamie Oliver
و هیو فرنلی وایتینگست ( )Hugh Fearnley-Whittingstallنقشی مشابه بازی کردهاند.
پیش از رسانههای اجتماعی ،تأثیر این کارها در بخش کوچک از جامعه مشاهده میشد و در بخشهای دیگر نشر
نمییافت .در عوض ،فرهنگهای جمعی ،نشر انتقادات بین جامعه را به دست میگرفتند ،در این کار اغراق میکردند
و نگرانیهایی را در مورد مواد غذایی صنعتی در جامعه ایجاد میکردند .خبرهایی در جامعه پخش میشد که تمام
مشکالت اصلی جامعه را به تولید صنعتی غذا ربط میداد .برای مثال نگرانیهایی در مورد غذاهای فرآوری شده که
مقدار بسیاری شکر دارند ،مواد نگهدارنده سرطانزا rBGH ،در شیر ،بیسفنول  Aکه از پالستیک نشت مییابد،
GMOها (جانداران مهندسیشده ژنتیکی) و غیره با سرعت بسیار باالیی در جامعه پخش میشد .ویدئوهایی از
جایگزینی محصولی گوشت مانند به نام "اسالیم صورتی ( ")Pink Slimeوایرال شد .والدین بهشدت نگران تغذیه
فرزندان خود شدند .فرهنگهای جمعی یک نگرانی را به یک آسیب اجتماعی ملی تبدیل کرد که به یک چالش
عمومی تبدیل شد.
 .3فرهنگهای جمعی را هدف قرار دهید

منتقدان سرسخت ایدئولوژی مواد غذایی صنعتی بیش از چهل سال در حاشیه در کمین بودهاند اما درنهایت بهعنوان
افراد تکنولوژی گریز دیوانه شناختهشده و بهراحتی کنار گذاشته شدند .خردهفرهنگهای کوچک حولِ کشاورزی
ارگانیک و دامهای مرتعی متحول شدهاند و از این طریق توانستند پیرامون بازارهای کشاورزی به حیات خود ادامه
دهند؛ اما با روی کار آمدن رسانههای اجتماعی ،خردهفرهنگهای تأثیرگذار توانستند برای نوآوریهای غذایی موانعی
ایجاد کنند .این خردهفرهنگها شامل حامیان تغذیه تکاملی ( )evolutionary nutritionو رژیم غذایی پارینهسنگی
( ،)paleo dietsدامداران پایدار ( ،)sustainable ranchersنسل جدیدی از فعاالن محیطزیست ،باغداران شهری و
رستورانهای  farm-to-tableبودند .بهطور خالصه ،جنبش فرهنگی گستردهای برای احیای غذاهای پیشا صنعتی
( )preindustrial foodشکلگرفته بود .در این هنگام چیپوتل توانست به موفقت دست یابد زیرا از این فرهنگهای
جمعی توانست استفاده کند.
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 .0ایدئولوژی جدید را نشر دهید

 Chipotleبا ساخت دو فیلم ایدئولوژی غذاهای پیشا صنعتی را تبلیغ نمود .در سال  ،0211شرکت فیلم بازگشت به
آغاز ( )Back to the Startکه فیلمی ساده با شخصیتهای چوبی بود را پخش کرد .در آن فیلم ،مزرعهای به سبک
قدیم به مزرعهای صنعتی و خودکار تبدیل میشود و در ادامه خوکها درون یک انبار بتونی جمعآوری میشوند،
سپس وارد یک خط مونتاژ میشوند و در آنجا موادی شیمیایی به آنها تزریق میشود که این مواد آنها را مانند بالون
چاق میکند ،سپس خوکها به درون مکعبهایی با فشار زیاد وارد میشوند و در انتها توسط کامیونهایی برای توزیع
ارسال میشوند .در پایان کشاورز که از این تحوالت متحیر شده است ،تصمیم میگیرد مزرعه را به حالت اولیه خود
بازگرداند.
فرهنگهای جمعی یک نگرانی را به یک آسیب اجتماعی ملی تبدیل کرد
فیلم دوم( ،مترسک)  The Scarecrowیک شرکت غذایی صنعتی را به تمسخر گرفت که در آن ،شرکت محصوالت
خود را با استفاده از تصاویری از مزرعهای طبیعی برچسب میزد و ارائه میکرد .این شرکت درواقع کارخانهای است
که در آن به حیوانات با موادی تزریق میکنند و بهصورت غیرانسانی با آنها رفتار میشود .شرکت غذاهای آمادهای
را درست میکند که روی بسته آن عبارت "تهیهشده با خلوص  %122گوشت " نوشتهشده است و کودکان هم بهطور
مشتاقانهای غذاها را میبلعند .مترسکی که در کارخانه کار میکند از این اتفاق ناراحت است تا اینکه فکری به ذهنش
میرسد .او مقداری از محصوالت خود را از باغچهاش میچیند و به شهر میبرد و مغازهای کوچک که نماد Chipotle

است باز میکند.
این دو فیلم توسط رسانههای کوچک خریداری شدند و به نمایش درآمدند ،سپس در پلتفرمهای مختلف رسانههای
اجتماعی هم دیده شدند .در هر دو حالت نحوه نمایش ،فیلمها بسیار تأثیرگذار بودند و توسط دهها میلیون نفر دیده
شدند ،همچنین رسانهها بسیار به آن پرداختند و به فروش چشمگیر و سودآوری کمک زیادی کردند .هر دو این
فیلمها در جشنواره تبلیغات کن ،جایزه بزرگ ( )Grand Prixرا دریافت کردند.
فیلمهای  Chipotleبه اشتباه بهعنوان نمونههای عالی از محتوای برنددار شناخته شدند .این فیلمها کارآمد بودند زیرا
از سرگرمی صرف بیشتر بودند .این فیلمها بسیار هنری بودند و این در حالی است که هزاران فیلم دیگر نیز وجود
دارند که دیده نمیشوند .همچنین این دو فیلم داستانهای اصیلی نداشتند و در دهه گذشته بارها و بارها این موضوعات
تکرار شدهاند؛ اما در رسانههای اجتماعی بسیار زیاد دیده شدند زیرا افسانههایی بودند که با اشتیاق و شور فراوان به
فرهنگهای جمعی غذاهای پیشا صنعتی میپرداختند که در حال رشد بودند Chipotle .دیدگاهی الهامبخشی از
آمریکا ارائه کرد که به سنتهای کشاورزی و تولید مواد غذایی به اشکال روستایی برگشته است و مشکالت زیاد
موجود در سیستم غذایی را حل میکند.
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غذاهای فست فودی در مرکز انتقادات و تنفر جنبشهای غذایی قرار دارد؛ بنابراین این موضوع که یک شرکت
بزرگ فست فود این داستان را تبلیغ میکند ،در بین مردم بسیار دیده شد .چیپوتل از ایده  pink slimeاستفاده کرد!
عالوه بر این ،غذاهای بوتیکی گران بودند اما در  Chipotleمردم میتوانند با  0دالر یک بوریتو بخورند.

 .0با استفاده از لحظات مهم فرهنگی بهطور پیوسته نوآوری کنید

برند میتواند ارتباط فرهنگی خود را با نشر موضوعاتی خاص و جذاب یا بحثبرانگیز حفظ کند .این دقیقاً همان
کاری است که  Ben & Jerry’sآن را بهخوبی برای حفظ فلسفه کسبوکار خود انجام داد .این شرکت در معرفی
محصوالت جدید از جدلهای شیطنتآمیز با دولت ریگان در مورد موضوعاتی که در آن زمان مطرح بودند مانند
سالحهای هستهای ،نابودی جنگلهای بارانی و جنگ با مواد مخدر استفاده کرد .برای موفقیت Chipotle ،باید بر
نقاط کلیدی محصوالت و ارتباطات تمرکز کند .این شرکت در این زمینه موفق نبوده است :این شرکت سری Hulu

را دنبال کرد که تأثیر اندکی در رسانههای اجتماعی داشت .علت این امر نیز تقلیدِ صرف از این فیلمها بود ،بدون
اینکه بر نقاط کلیدی تمرکز کنند و چیزی نو ارائه دهند .پس از آن Chipotle ،بر مباحث جدید تمرکز کرد؛ تمرکز
بر قهرمان شدن در غذاهای بدون  .GMOفارغ از اینکه این ادعا از اعتبار کمی برخوردار بود (چون این شرکت
خودش غذاهایی را به فروش میرساند که از شیرینکنندههایی حاوی  GMOاستفاده میکند)؛ اساساً این تبلیغ بر نقاط
کلیدی ضعیفی تمرکز داشت و آن نقاط فرهنگی حساس بهدرستی شناسایی نشده بود؛ امری که در بسیاری از
محصوالت مصرفی قابلمشاهده است .این تالشها در زمینه بسیج فرهنگیهای جمعی موفق نبودند .برخی نقاط کلیدی
فرهنگی مانند نوشیدنیهای شیرین ،روغنهای صنعتی گیاهی ،تضاد بسیاری با آنچه در واقعیت این کسبوکارها در
جریان است دارد و مطمئناً جدل بسیاری را در پی دارد.
البته باید اشاره کرد که راهبری با ایدئولوژیهای موجود در بازارهای مصرفی ،شمشیری دو لبه است .یک برند بایستی
مسیر صحیح را انتخاب و آن را بهطور دقیق طی کند ،وگرنه از گردونه رقابت به بیرون پرت خواهد شدChipotle .

شرکتی بزرگ با کسبوکاری رو به رشد است که فرآیندهای در مقیاس عظیم صنعتی را دنبال میکند .ارائه غذاهای
فاسدشدنی که شرکت تعهد آن را داده است ،همانند آنچه بهعنوان قهرمان برند پیشاصنعتی شهرت یافته است ،چالشی
عملیاتی است .شهرت این شرکت در عمومیشدن اخبار مربوط به  E. Coliو مسمومیتهای ویروسی در غذاها
بهشدت آسیبدیده است .این شرکت نمیتواند شهرت خود را بهوسیله تبلیغات یا تالشهای روابط عمومی احیا کند.
این شرکت بایستی فرهنگهای جمعی را قانع کند که تعهدش نسبت به غذاهای پیشاصنعتی واقعی است و تازه پس
از آن است که این جوامع به سمت برند این شرکت حرکت کنند.
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رقابت بر سر فرهنگهای جمعی
برای برندسازی مؤثر با رسانههای اجتماعی ،شرکتها باید فرهنگهای جمعی را هدف قرار دهند .امروزه اکثر برندها،
روندها را دنبال میکنند؛ اما این موضوع رویکردی کاالیی برای برندسازی است یعنی صدها شرکت دقیقاً کار مشابهی
با تهیه لیست ترندها در یک زمینه خاص انجام میدهند .عجیب نیست اگر مصرفکنندگان به تبلیغات آنها توجهی
نکنند .با هدف قرار دادن ایدئولوژیهای جدیدی که از فرهنگهای جمعی نشئت میگیرند ،برندها امکان آن را دارند
تا دیدگاههایی را ارائه دهند که در محیط رسانهای پرتالطم برجسته باشد.
برای مثال لوازم بهداشت شخصی را در نظر بگیرید .سه برند  Axe ،Doveو  ،Old Spiceدر گروه محصوالت نهچندان
مهم توانستند عالقه مشتری و هویت برای گروهی از محصوالت که هرگز انتظار آن را ندارید به وجود آورند ،یعنی
گروهی که هیچگاه انتظار آن را ندارید که در رسانههای اجتماعی توجه افراد را به آن دسته محصوالت ببینید .آنها
توانستند از ایدئولوژیهای جنسیتی متمایزی که پیرامون آن فرهنگهای جمعی شکلگرفته بود استفاده نمایند.
 Axeجمعیت جوان را هدف گرفت .در دهه  ،1112انتقاداتی فمینیستی از فرهنگ مردساالری توسط دانشگاهیان در
دانشگاههای آمریکا مطرح شد .این حمالت باعث شد تا واکنشهای محافظهکارانه بهوسیله تمسخر سیاستهای
جنسیتی "ازنظر سیاسی درست" شکل بگیرد .این موضوع سبب شد تا مردان تحت محاصره قرار بگیرند و از مردانگی
سنتی عقبنشینی کنند .در انگلستان و سپس در ایاالتمتحده این شورش باعث شکلگیری گونهای از تبعیض جنسی
تمسخرآمیز شد که "فرهنگ جوانانه ( ")lad cultureنام گرفت .مجالت جدیدی مانند  FHM ،Maximو Loaded

به دوران  Playboyبازگشتند و داستانهای منحرفانهای همراه با عکسهای نسبتاً عریان را منتشر کردند .این ایدئولوژی
با بسیاری از مردان جوان جور شد .در اوایل دهه  0222فرهنگ جوانانه بهتدریج در حالِ نشر به سمت دنیای اینترنت
بهعنوان فرهنگهای جمعی مهم و حیاتی بود.
( Axeکه با نام  Lynxدر انگلستان و ایرلند هم فروخته میشود) از دهه  1102در اروپا و آمریکای التین به بازار
عرضهشده بود اما به یک برند پر سابقه و مشهور تبدیل شد؛ بهعبارتدیگر زمانی که این شرکت کمپین" The Axe

 "Effectرا آغاز کرد مانند آتشی در جنگل ،در اینترنت پخش شد و بهسرعت  Axeرا بهعنوان پیشتاز برای فرهنگ
جوانان تبدیل کرد.
با هدف قرار دادن ایدئولوژیهای جدید حولِ فرهنگهای جمعی ،برندها به مطرحشدن
خودشان کمک کنند.
 Doveپیشرو در فرهنگ "بدن خودت را دوست داشته باش" بود .موضع تهاجمی  Axeفرصتی مناسب برای یک برند
دیگر در جهت استفاده و پیروز شدن در سمت فمینیستی این "جنگ جنسیتی" ایجاد کرد Dove .یک برند قدیمی و
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از مد افتاده بود و جز طبقه محصوالتی بود که معموالً بازاریابی در آن به ترندهای زیبایی ،ختم میشد که توسط
رسانهها و خانههای مد تعیینشدهاست .در اوایل دهه  ،0222معیارهای بدن ایدهآل برای زنان به سمت افراط نادرستی
کشیده شد .در ادامه انتقادات فمینیستی به دلیل استفاده از مدلهای سایز صفر گرسنه نگهداشتهشده در رسانههای سنتی
و اجتماعی شروع شد .بازاریابی زیبایی برای بسیاری از خانمها خارج از دسترس و بیگانه شد.
"کمپین زیبایی واقعی ( ")Campaign for Real Beautyشرکت  Doveبه این فرهنگ جمعی بهوسیله ستایش
فیزیک بدنی واقعی زنان با اشکال گوناگون (پیر ،جوان ،الغر ،قدکوتاه ،قدبلند و )...توجه زیادی کرد .زنان در سرتاسر
جهان شروع بهعکس گرفتن و پخش عکسهای بدنهای در تضاد با زیبایی افسانهای کردند .طی دهه گذشتهDove ،
به هدف گرفتن لحظات کلیدی (فلشپوینتهای) فرهنگی مانند استفاده از عکسهای بسیار فتوشاپ شده در مجالت
مد ،درجهت نگهداشتن نام تجاری در مرکز این گفتمان جنسیتی کردند.
 Old Spiceنیز افراد نو پرست ( )hipsterرا هدف گرفت .نبرد ایدئولوژیکی بین نگاه جوانانه و نگرش فمینیستی بدن
خودت را دوست داشته باش ،فرصت دیگری را در بازار لوازم بهداشت شخصی ایجاد کرد .در دهه  ،0222یک
ایدئولوژی جدید " "hipsterدر خردهفرهنگهای شهری به وجود آمد که زیباییشناسی را در بزرگساالن جوان
چندملیتی میکرد.
برند  Old Spiceبه تقلید از  Axeبه کلیشههای مردانه پرداخت .کمپین شرکت با نام "مرد شما شاید این بو را داشته
باشد" به همکاری با بازیکن سابق فوتبال آمریکایی  Isaiah Mustafaپرداخت که در تبلیغات شرکت پیراهنی بر تن
نداشت .این تبلیغها توجه نو پرستان را بسیار به خود جلب کرد زیرا مرد بسیار جذابی را نشان میداد که جمالت
خندهداری را در مورد جذابیت مردانه بیان میکند .شما هم میتوانید جذاب باشید اگر بتوانید ماجراجوییهای جالب،
الماس ،طال و بدنی عضالنی را به همراه اسپری کردن  Old Spiceبه همسر خود ارائه کنید.
این سه برند در رسانههای اجتماعی بسیار دیده شدند و تأثیرگذار بودند زیرا آنها از برندسازی فرهنگی استفاده
میکردند یعنی استراتژی که متفاوت از مدل محتوای برنددار مرسوم است .هرکدام از شرکتها به استفاده از
گفتمانهای فرهنگی در مورد جنسیت و تمایالت جنسی در رسانههای اجتماعی که از ایدئولوژیهای متمایز حمایت
میکرد مشغول شدند .چنین فرصتهایی فقط در صورتی موفق میشود و دیده میشوند که از برندسازی فرهنگی
استفاده کنیم ،درواقع باید اقدام به انجام تحقیقات برای شناسایی ایدئولوژیهای مربوط و به دست آوردن کشش در
فرهنگهای جمعی کنیم .شرکتهایی که به روشهای قدیمی تکیه میکنند همیشه در شناسایی این فرصتها مشکل
دارند.
یک دهه بعد ،شرکتها هنوز هم در تالش هستند تا مدلی برای برندسازی ارائه دهند که در دنیای شلوغ رسانههای
اجتماعی کارآمد باشد .پلتفرمهای عظیمی مانند فیسبوک ،یوتیوب و اینستاگرام ،به نظر در این کار موفق بودهاند؛
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این درحالیکه است که اکثر برندها در زمینه فرهنگی خاموش هستند و باوجوداینکه میلیاردها دالر بیهوده هزینه
میکنند ،موفقیتی به دست نمیآورند.
برندها الزم است که تمرکز خود از پلتفرمها را دور کنند و بهجایگاه واقعی قدرت دیجیتالی یعنی فرهنگهای جمعی
توجه داشته باشند .این فرهنگهای جمعی بیشتر از همیشه در حال ایجاد فرصتها برای برندها هستند.
تمام داستانهای گفتهشده در پلتفرمهای فیسبوک موفق نشدند ،بلکه به نظر نوعی از زیباییشناسی فرهنگی را اهرم
قراردادند.
چیپوتل نه با یک استراتژی  YouTubeبلکه با ارائه محصوالت و برقراری ارتباط با جنبش غذایی پیش صنعتی توانست
به موفقیت برسد .شرکتها میتوانند یکبار دیگر در نبرد برای ارتباط فرهنگی ( )cultural relevanceبا برندسازی
فرهنگی پیروز شوند که به آنها اجازه میدهد از قدرت جوامع بهره ببرند.
منبعHBR :
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جنبش بازاریابی مدرن :فعالسازی دادهها و شخصیسازی اطالعات
سرانجام تکنولوژی پیشرفت کرده است تا جایی که بازاریابان میتوانند از دادههای زمان واقعی به روشی استفاده کنند
که هم برای مشتریان معنیدار و هم برای شرکتها سودآور باشد .از دوران "افرادی که اینو خریدهاند ،اونرو هم
میخرند" ،مسیری طوالنی پشت سر گذاشتهایم.
تجربه یک مشتری فرضی به نام جین را در نظر بگیرید .بهعنوان یک مادر ثروتمند و متأهل و خانهدار ،جین از یک
فروشگاه اینترنتی لباس ،بهصورت آنالین ،در فروشگاه و گهگاه از طریق اپلیکیشن خرید میکند .وی هنگام جستجوی
شلوار یوگا در وبسایت خردهفروش ،گزینههای سبک زندگی را بر اساس خریدهای قبلی ،خریدهای با پروفایلهای
مشابه خود و سبکهای شلوار یوگا که بیشتر اوقات آخر هفته خریداری میشود ،مییابد .او یکی از شلوارهای یوگا
ارائهشده را به سبد خرید خود اضافه میکند و پول آن را میپردازد.
بهاستثنای ایمیل پیگیری ،بیشتر تعامل با مشتری در همینجا متوقف میشود؛ اما در اینجا سه روز پس از خرید آنالین
وی ،فروشنده برای جین یک ایمیل با موضوع سالمتی ارسال میکند .او روی لینک کلیک میکند و ویدئویی درباره
پرورش بچههای سالم تماشا میکند .یک هفته بعد ،او یک پیام روی آیفونش دریافت میکند که از او میخواهد از
یک برنامه در اپاستور برای تخفیف یک روزه  15درصدی تجهیزات تمرین ورزشی استفاده کند .اگرچه او هرگز
در این خردهفروش چنین کاالهایی را خریداری نکرده است ،اما از این پیشنهاد استفاده میکند و یک کیف ورزشی
جدید خریداری میکند .آنچه بهعنوان یک کار ساده در خرید شلوار یوگا آغاز شد ،بدل به یک تجربه بسیار جذابتر
گشت.
چنین بازاریابی فعال شده با اطالعات مبتنی بر نیازها ،عالقهها و رفتارهای واقعی فرد ،بخش مهمی از افق جدید رشد
را نشان میدهد .این شیوه میتواند کل فروش را  15تا  02درصد افزایش دهد و فروش دیجیتالی را بیشتر کند؛ حتی
درحالیکه بازگشت سرمایه را صرف بازاریابی در کانالهای بازاریابی میکند :از وبسایتها و برنامههای تلفن همراه
گرفته تا در آینده نهچندان دور هدستهای  VRو اتومبیلهای متصل.
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پلتفرم داده مشتری :حل چالش مداوم شخصیسازی واقعی
شرکتها بهطور مرتب با آزمایش تأثیر تجربیات متفاوت مشتری آزمایش میشوند ،اما این کار را بهصورت جداگانه
انجام میدهند .هنگامیکه آنها سعی در مقیاس کردن دارند ،با چالش اینکه چه چیزی اولویت دارد مواجه میشوند.
به مورد جین برگردیم ،آیا بازاریابان او را بهعنوان یک مادر ،یک فرد عالقهمند به یوگا یا خانهدار هدف قراردادند؟
چه اتفاقی میافتد هنگامیکه آزمایشات در برابر هر سه بخش انجام میشود؟ آیا او بخشی از یک ریز بخش جدید
است که ویژگیها و سیگنالها را در هر سه بخش ترکیب میکند؟
اینیک چالش است که علیرغم وعده راهحلهایی مانند مدیریت ارتباط با مشتری ( ،)CRMمدیریت دادههای اصلی
( )MDMو مدیریت منابع بازاریابی ( ،)MRMهمچنان بازاریان را به ستوه آورده است .این راهحلها میتوانند به
شرکتها در تلفیق و ساده کردن دادهها ،مدیریت تقسیمبندی ،سازماندهی گردش کار و بهبود روابط مشتری کمک
کنند؛ اما از سیگنالهای دیجیتالی که مشتری ارائه میدهند ،کامالً استفاده نمیکنند .در عوض ،با تکیهبر "list pulls

" قدیمی ،تقسیمبندی اساسی و کمپینها ،فاقد تصمیمگیری خودکار ،مدلسازی تطبیقی و استفاده از داده چابک
برای مقیاس بندی تعامالت شخصی هستند.
وارد پلتفرم داده مشتری ( )CDPشوید -که یک پلتفرم کشف داده و "تصمیمگیری" (تصمیمگیری خودکار) است.
پلتفرم داده مشتری این امکان را برای بازاریابها فراهم میکند تا تعامالت داده محور مشتری را در زمان واقعی مقیاس
بندی کنند؛ و درحالیکه پلتفرم داده مشتری واقعاً به  Gartner Magic Quadrantیا  Forrester Waveشکسته نشده
است ،بهتدریج در حال تبدیل شدن به یک مفهوم استاندارد در صنعت است .یک کادرِ کوچکِ اما رو به رشد از
پلتفرمهایِ شخص ثالثِ درحالِ ظهور ،بهزودی این گروه را شکل میدهد.
چهار مرحله برای فعالسازی مؤثر دادههای خود
گنجاندن یک پلتفرم داده مشتری در سازمان خود – خواه سرمایهگذاری روی مدیریت دادههای اصلی موجود یا
سیستم مدیریت ارتباط با مشتری یا شروع از ابتدا باشد  -نیاز به تسلط بر چهار حوزه دارد (شکل :)1
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شکل 1

 -0بنیان دادهها :ایجاد نمای غنی از مشتری

در حال حاضر بسیاری از شرکتها عناصر نمای نسبتاً کاملی از مشتری دارند؛ اما این نماها در گوشههای مجزا در
سراسر شرکت وجود دارند .درست همانطور که یک دستور غذا تا زمانی که همه مواد تشکیلدهنده ترکیب نشوند
جمع نمیشود ،در اینجا هم تنها هنگامیکه دادهها به هم وصل شدند ،آماده استفاده میشوند .پلتفرم داده مشتری
دادههایی را که یک شرکت از قبل در اختیار داشته است ،میگیرد و آن را ترکیب میکند تا پروفایل مشتری معناداری
ایجاد و در دسترس سازمان قرار دهد.
"تغذیه" پلتفرم داده مشتری با تلفیق هرچه بیشتر داده و ایجاد آن در طی زمان شروع میشود .ایجاد مدلهایی که
پروفایلهای مشتری را که از راههای مشابه رفتار و ارزش ایجاد میکنند خوشهبندی میکند ،برای پردازش دادهها و
یادگیری ماشین و اصالح آن نیاز به تجزیهوتحلیل پیشرفته دارد .با گذشت زمان ،همانطور که سیستم بهبود مییابد،
این رویکرد زیرمجموعههای مشتری همیشه غنیتری ایجاد میکند .سیگنالهایی که مصرفکننده بهجای میگذارد
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(بهعنوانمثال ،بازدید از سایت ،خرید بهوسیله اپلیکیشن ،عالیق ابراز شده در رسانههای اجتماعی) میتوانند مجموعه
داده را گسترش دهند که شرکت را قادر میسازد در زمان واقعی پاسخ دهد و به روشهای جدیدی برای برقراری
ارتباط دوباره فکر کند .بعالوه ،بینشهای بهدستآمده فراتر از پاسخ مشتری به یک کمپین خاص است .بهعنوانمثال
با توسعه محصول هدفمندتر ،این بینشها گسترش مییابد.
تعدادی از شرکتهایی که ما با آنها آشنا هستیم در تالشاند مشتریهای خود را که خرید ناچیزی انجام میدهند
یشناسند ،دادههای  CRMخود را با دادههای مصرفکننده فیسبوک ترکیب کنند تا مدلهای شبیه به هم را بسازند.
این کمک میکند تا ارزشمندترین مشتری بالقوه را که احتمال باالتری برای خرید دارد ،شناسایی کنند .افزایش هدف
قرار دادن از طریق تبلیغات نمایشی در و خارج از فیسبوک ،میتواند  52تا  122درصد بازدهی باالتر از متوسط
مخاطبان فیسبوک داشته باشد .نقشهبرداری از دادههای شخص ثالث برای بخشهای مشتری از طریق یک پلت فرم
مدیریت داده میتواند این تجربه را برای مصرفکنندگان دیجیتال شناخته شده و ناشناخته افزایش دهد و منجر به
پیشرفت در تعامل و تبدیل شود که با نمره خالص پروموتر ،کسب و ارزش زندگی سنجیده میشود.
 -2تصمیمگیری :دادهکاوی برای اقدام بر اساس سیگنالها

تابع تصمیمگیری بازاریابان را قادر میسازد تصمیم بگیرند بهترین مطالب برای ارسال به یک مشتری خاص در زمان
مشخص و در کانال مشخص چیست .مشتریان بر اساس ارزش بالقوه خود رتبهبندی میشوند .مجموعهای از قوانین و
مدلهای رگرسیون کسبوکار (که بهطور فزایندهای از طریق یادگیری ماشین انجام میشود) ،با پیامها ،پیشنهادات و
تجارب مشخصی با آن نمرات مشتری مطابقت مییابد و آنچه را تحویل میگیرد ،اولویتبندی میکند و تصمیم
میگیرد چه چیزی ،چه زمانی ارائه شود .این امر به شرکتها این امکان را میدهد تا با ایجاد تعامل شخصیتر و
مرتبطتر ،در یک کانال منفرد یا از طریق کانالهای مختلف ،بر اساس نشانههای رفتاری مشتری ،پیشرفتهای عمدهای
در نحوه تعامل با مشتریان خود داشته باشند .این سیگنالها میتوانند پایه باشند ،مانند "سبد خرید رهاشده" یا "سایت
مرور شده ،اما خریداری نکرده" ،یا موارد ظریف دیگری مانند فعالیت بر اساس بخش و ساعت روز که از دادههای
مشتری استخراج میشود .درواقع ،این سیگنالها محرکی میشوند که یک عمل را فراخوانی میکنند .موتور
تصمیمگیری مجموعهای از محرکها و نتایج را بر اساس سیگنالها و اقداماتی که شرکت در پاسخ به آن انجام
میدهد ،ایجاد میکند.
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بهعنوانمثال ،یک خردهفروش چند کاناله دریافت که بسیاری از مصرفکنندگان فقط یک بار در سال اقدام به خرید
در وبسایت میکنند .تجزیهوتحلیل بیشتر نشان داد که همان مشتریان تمایل دارند که چند روز پس از خرید به سایت
مراجعه کنند و در صفحات بچرخند .این شرکت هماکنون از این پنجره فرصت برای ارسال پیامهای متناسب و هدفمند
بجای منتظر ماندن برای از دست دادن مشتری در سال بعد استفاده میکند .این رویکرد میزان باز شدن ایمیلهای این
شرکت را دو برابر کرده است  -از  12تا  15درصد برای ارتباطات هدفمند عمومی به  05تا  35درصد برای ارتباطات
در زمان واقعی ،مبتنی بر ماشه که بر روی سیگنالهای مصرفکننده کار میکنند.
شرکتهای پیشرفتهتر یک مدل تصمیمگیری را ایجاد میکنند که در تمام کانالهای توزیع کار میکند .این امر
نیازمند تکنیکهای مدلسازی و تجزیهوتحلیل پیشرفته برای شناسایی تأثیر یک کانال بر روی کانال دیگر هنگام
پیشرفت مشتری در طول سفر تصمیمگیری خود است .اخیراً یک شرکت مسافرتی از این رویکرد استفاده کرد و
دریافت که پیامهای هماهنگی در کانالها باعث افزایش  12تا  02درصدی نرخ تبدیل و ارزش چرخه عمر مشتری
میشود.
تصمیمگیری مؤثر مبتنی بر آزمایشهای مکرر است که فرضیهها و نتایج را تصدیق و پاالیش میکند .با گذشت زمان،
اینها میتوانند بهطور فزایندهای پیچیدهتر شوند زیرا مدلها و الگوریتمها روی یکدیگر ساخته میشوند .یک شرکت
ارتباطات از راه دور پیشنهادات مختلفی را به گروههای مختلف ارائه کرده است :نسل هزاره (متولدین دهه  02تا 02
شمسی) ،مشتریان در شهرهای خاص ،صاحبان قبلی یک دستگاه خاص ،گروه اقوام و افرادی که در سه روز گذشته
یک صفحه وب خاص را مشاهده کردهاند .هرچند به نظر پیچیده میرسد ،یک موتور تصمیمگیری نیمهخودکار
پیشنهادات و تجربیات ثابت شده با باالترین نرخ بازده را در اولویت قرار میدهد .این امر به شرکت ارتباط از راه دور
اجازه میدهد بدون ترس از تجارب مغایر مشتری و یا پیشنهادهای متضاد ،نتایج حاصل از دهها تست را مقیاس بندی
کند.
 -3طراحی :ساخت پیشنهادات ،پیامها و تجربیات مناسب با سرعت

شناخت مشتریان و چگونگی درگیر کردن آنها ،بدون محتوایی که به آنها ارائه شود ناچیز بهحساب میآید.
بااینحال ،طراحی پیشنهادات عالی با این مانع واقعی روبرو است که تیمها و بخشهای درون شرکتها تمایل دارند
که بهعنوان سازمانهای مستقل خرد فعالیت کنند .صاحبان هر کانال ،مصرفکنندگان را منحصراً در کانال خود
آزمایش میکنند .مزایای واقعی فقط زمانی ممکن است رخ دهد که شرکتها به سمت "اتاقهای جنگ" متشکل از
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افراد از بخشهای مربوطه (بازاریابی ،دیجیتال ،حقوقی ،کاالیی تجاری و توسعه /آیتی) که روی بخشهای خاص یا
سفهای مصرفکننده متمرکزند ،تغییر کنند.
این تیمها مالکیت روشنی در اولویتهای مصرفکننده و مسئولیت تحویل آنها دارند .تیمهای وظیفه متقابل بهطور
مداوم ایدههای جدید را توسعه میدهند ،فرضیههایی را برای نحوه جذب مشتری ،طراحی آزمایشها و ایجاد
پیشنهادات و دارایی طراحی میکنند .تجزیهوتحلیلها به فرصتهای اندازه ،تأثیر آزمایش و نتیجهگیری از آزمون
کمک میکند .سپس آن محتوا برچسبگذاری میشود ،بهطوریکه میتواند با یک محرک همراه باشد و در صورت
لزوم آماده ارائه باشد .تنها سه ماه پس از راهاندازی اتاق جنگ خود ،یک خردهفروش بزرگ چندکاناله دریافت که
سرعت آزمایش آن از  15تا  02هفته به دو تا سه هفته رسیده و حجم تستها از چهار تا شش در هر ماه به  02تا 32
در ماه افزایش یافته است.
 -0توزیع :ارائه تجارب در تمامی پلتفرمها

سیستمهای توزیع بهسادگی "لوله" هایی هستند که تبلیغ یا محتوا را به کاربر نهایی ارائه میدهند (بهعنوانمثال :سرور
تبلیغ DSP ،یا بستر مدیریت محتوا) .اغلب آنها میتوانند کامالً دستی باشند و فقط ارتباطات خود را با بخشهای
وسیعی از افراد با تناسب پایین پخش میکنند؛ اما موتور پلتفرم داده مشتری را با محرکهای از پیش تعیین شده و
محتوای برچسب خورده خود به این سیستمهای توزیع وصل کنید تا ببینید یک ابزار بازاریابی سابقاً ناخوشایند به یک
پیام بسیار جهتدار تبدیل میشود که پیامهای خاصی را به زیر بخشهای متمایز مشتری در تمام کانالهای آدرس
پذیر ارسال میکند .مشاغل پیشرفته ،کتابخانهای از  APIایجاد کردهاند تا بتوانند پلتفرم داده مشتری را به "پشته
تکنولوژی بازاریابی" وصل کنند .یکپارچهسازی پشته از این طریق یک حلقه بازخورد ایجاد میکند که پاسخ مشتری،
تعامل و دادههای بازگشت مشتری را به پلتفرم داده مشتری میفرستد.
اجرای چارچوب فعالسازی دادهها
همه تالشهای فعالسازی داده باهم برابر نیستند .توصیه میکنیم از یک روش مورد محور استفاده کنید ،بقیه تستهای
رتبهبندی شده بر اساس فرصت را حفظ کنید ،میزان تأثیر هر مورداستفاده بالقوه را کمی سازی کرده و آن را با سطح
تالش الزم برای اجرای آن متعادل کنید .این خودارزیابی میتواند به رهبران شرکت کمک کند تا معیار سنجش میزان
پیشرفت در سفر فعالسازی دادههای خود را توسعه دهند.
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بنیان داده

دیدگاه شما نسبت به مصرفکننده در کلیه مجموعههای داده داخلیتان چقدر جامع است و بهروزرسانی آن دادهها
چقدر به زمان واقعی نزدیک است؟
عقبمانده :ما برای شخصیسازی از هیچ دادهای استفاده نمیکنیم
پایه :شخصیسازی داده محور بیشتر رویدادههای تراکنش و  /یا دادههای شخص ثالث ناشناس متمرکز است .دادهها
بهصورت دستی روزانه یا هفتگی به روز میشوند.
پیشرو :نمای غنی از مصرفکننده در اکثر نقاط تماس (بهعنوانمثال ،معامالت ،رسانهها ،جریان کلیک ،سرویسدهی
 /مراقبت) .از دادهها بهطور فعال برای شخصیسازی استفاده میشود .دادهها در زمان واقعی هستند یا چندین بار در
روز رفرش میشوند.
تصمیمگیری

چه نوع مدلهایی را در کانالها فعال میکنید؟ چه کسی مدلهای شما را مدیریت میکند؟
عقبمانده :ما برای بهبود هدفگذاری یا راه انداختن تجربیات شخصی پایبند مدل خاصی نیستیم.
پایه :ما مدلهای تمایل اساسی داریم که بهصورت محدود استفاده میشوند و در موضوعات دیجیتالی بهطور گسترده
مورداستفاده قرار نمیگیرند .ما برای مدیریت مدلها منابع علمی داده نداریم یا این منابع محدود هستند.
پیشرو :ما برای پیشبینی ایجاد ارزش یا تخریب برای یک تعامل با مشتری خاص ،چندین مدل تمایل داریم و بیشتر
پیامهای دیجیتالی توسط این نمرات تمایل ایجاد میشود .مدلهای ما توسط منابع اطالعاتی درونسازمانی مدیریت
میشوند .ما در حال حاضر یا بهزودی از یادگیری ماشین برای مدلهای دقیق استفاده خواهیم کرد.
طراحی

چند وقت یکبار پیشنهادات و پیامها را آزمایش میکنید؟
عقبافتاده :ما آزمایشهای محدودی انجام میدهیم و پیشنهادات خود را مرتباً به روز نمیکنیم.
پایه :تستها بهصورت دستی تنظیم و مستقر میشوند .ما عملکرد هفتگی یا ماهانه را تجزیهوتحلیل میکنیم و بهصورت
دورهای بهینه میکنیم.
پیشرو :ما روزانه آزمایشهای  A / Bو  /یا چند متغیره را انجام میدهیم.
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توزیع

چگونه پلتفرمهای تکنولوژی بازاریابی شما با سیستمهای داده شما یکپارچه شده است؟
عقبمانده :ما پشته تکنولوژی بازاریابی خود را بهینه نکردهایم و  /یا فقط به سیستمعاملهایی متکی هستیم که آژانس
ما از طرف ما مدیریت میکند.
پایه :ما بهصورت دستی دادههای بارگذاری شده را در سیستمهای تکنولوژی بازاریابی خود بارگذاری میکنیم و
میتوانیم تجربیات شخصیسازیشده را به بخشهای گسترده مشتری در برخی کانالها ارائه دهیم .دادههای پاسخ و
معامله دستهای به پلتفرم داده مشتری ارسال میشود.
پیشرو :ما ارتباطات  APIبین پلت فرم داده مشتری و سیستمهای تکنولوژی بازاریابی داریم .تمام دادههای پاسخ و
معامله در یک حلقه بسته به بستر داده مشتری ما تغذیه میشوند.
برخالف تحول تکنولوژی اطالعات در عمدهفروشی ،استفاده از پلتفرم داده مشتری جایگزینی برای سیستمهای داده
فعلی مشتری نیست ،بلکه یک راهحل عملیاتی است که میتواند به سیستمهای موجود پاسخگو باشد .طبق تجربه ما،
بسیاری از بازاریابان بخش بزرگی از معادله بازاریابی و تکنولوژی را دارند .آنها فقط از آن بهدرستی استفاده نمیکنند.
وعده بازاریابی فعال شده با دادههای یکبهیک نهتنها امکانپذیر است ،بلکه امروزه بهطور فزایندهای مورد انتظار
مشتریان است .اکنون کلید تبدیل معامالت ساده مشتری به روابط پایدار است.

منبعMcKinsey :
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شخصیسازی در مقیاس :گامهای ابتدایی در سفر پرمنفعت رشد
ارتباطات شخصیسازیشده با تکتک مشتریان را میتوان آینده بازاریابی تصور کرد .به اعتقاد پژوهشگران موسسه
 ،McKinseyشخصیسازی برخالف آنچه بسیاری از بازاریابها فکر میکنند کار آسانی است اگر و تنها اگر از
دادههایی که در دست دارید آغاز کنید.
شخصیسازی با مقیاس به چه معناست؟
جولیان :با بخش شخصیسازی این تعریف شروع کنیم .زندگی روزمره را مانند یک مشتری در نظر بگیرید :خیلی
عالقهمند نیستید که با پیامهای پیدرپی بیربط ،پیامکها ،ایمیلها یا تخفیفها روزتان مختل شود؛ صرفاً پیامهایی را
میخواهید که مختص نیازهای شما ارسالشده باشند .شخصیسازی رویکردی برای درگیر کردن مشتری است؛ شاید
حتی بهمثابه فلسفهای است برای تماس با مشتریان -که متمرکز بر ارتباطاتی مناسب ،بامعنا و مرتبط است .از منظر
کسبوکار نیز ،شخصیسازی به شرکت اجازه میدهد که از تمامی دادههای مشتریان بهره ببرد تا بتواند تجربههای
مرتبط برای مشتریان فعلی و مشتریان محتمل خلق کند.
کای :اجازه دهید من نیز بخش مقیاس را توضیح بدهم .در بازارهای فعلی جهان ،کافی نیست که شما پیامهای شخصی
حاوی اسم مشتری برای او ارسال کنید که پیشنهادهایی را در زمینه تخفیفها به او اطالع دهد .ضروری است که
پیامهایی مناسب برای هزاران مشتری در طی تعامالتی چندگانه ،طراحی و ارسال کنید .در این نقطه تکنولوژی وارد
بازی میشود .تکنولوژی به شرکتها این امکان را میدهد که مبتنی بر تکتک مشتریان ،پیامهایی را برای تمام آنها
ارسال کند .به همین دلیل است که مفهومپردازی حول شخصیسازی بایستی ذیل شخصیسازی در مقیاس انجام شود.
چرا باید شخصیسازی در مقیاس برای بازاریابها مهم باشد؟
جولیان :اگر شخصیسازی در مقیاس بهطور صحیح انجام شود ،تأثیر مناسب همراه با رشد مناسب در خلق تجربه
برای مشتری کمترین دستاورد خواهد بود .شخصیسازی نقشی حیاتی در زمینه مشتریان با چرخه عمر کامل بازی
میکند -جذب ،درگیر کردن مشتری ،اندازه سبد خرید ،فراوانی و تکرار خرید ،خرید عرضی و ممانعت از خروج
مشتری ،تنها بخشی از چرخه عمر است که شخصیسازی بهطور مستقیم در طی آنها مهم است.
کای :به دلیل آنکه آینده بازاریابی در تجزیهوتحلیل دادهها ،چابکی و دیجیتالسازی است و شخصیسازی در مقیاس
نقطهای است که تمام اینها به هم پیوند میخورند! بسیاری از زمینههای کالسیک بازاریابی  -تبلیغات ،پیامها ،قیمتها،
خدمات -تا حدود زیادی شخصی خواهند شد .اساساً خلق ارزش واقعی به این واسطه روی خواهد داد .تحقیقات و
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تجربه ما نشان میدهد که اگر شخصیسازی بهطور کامل روی دهد ،ارزش کوتاهمدت واقعی در کسبوکار خلق
میشود و فعالیتهای بازاریابی چیزی حدود  12الی  02درصد کاراتر خواهد بود و صرفهجویی در هزینهها نیز  12الی
 32درصد باعث افزایش درآمد و نگهداشت خواهد شد .بیش از آنچه گفته شد ،شخصیسازی بهعنوان فعالیتی
کاربردی ،اثری مثبت بر رضایت مشتری خواهد داشت که امری بلندمدت است.
واقعیت آن است که مشتریان خواهان شخصیسازی بهتر هستند :حدود  02درصد از مشتریان اظهار داشتهاند که این
مسئله برای آنها مهم است که شخصیسازی بهتر از آنچه اکنون انجام میگیرد ،اتفاق بیافتد .این در حالی است که
 15درصد از بازاریابهای حرفهای که در کنگره خردهفروشی جهانی سال  0210از صنایع مختلف مورد سؤال قرار
گرفتند ،نیاز و پتانسیل باالیی را در شخصیسازی تشخیص میدهند اما صرفاً  02درصد از آنها عملکرد قابل قبولی
در این زمینه دارند .برای بسیاری از شرکتها ،شخصیسازی در مقیاس رازی است که هنوز گشوده نشده است.
رویکرد صحیح برای تحقق شخصیسازی در مقیاس چیست؟
جولیان :درکِ اهمیت دادهها و تجزیهوتحلیل ،کلید خلق ارزش برای تحقق شخصیسازی در مقیاس است و این
مسئله بایستی بهعنوان قلب فعالیتها در نظر گرفته شود .اول آنکه ،شخصیسازی بایستی اولویت سازمانها باشد و
بایستی یک استراتژی در راستای ایجاد بنیانها و قابلیتهای عملیاتی ،توسعه یابد .توسعه استراتژی به معنای آن نیست
که یک پروژه طوالنی تعریف شود که شاید هفتهها یا ماهها به طول انجامد ،بلکه تصمیمی آگاهانه و تعمدی از طرف
مدیریت ارشد سازمان است که راهی را بهسوی تجربهای شخصیتر برای مشتری ترسیم کند.
کای :گفتههای جولیان کامالً درست است .بسیاری از بازاریابها باور دارند که اولویت اول درک کیفیت دادهها،
ایجاد قابلیتهای تجزیهوتحلیل یا یافتن ابزارهای مناسب است .این در حالی است که در اکثر مواقع آنها میتوانند با
آنچه در دسترس دارند شروع کنند و راهی را سریعتر از آنچه تصور میکنند به سمت شخصیسازی بگشایند .یکی
از مشتریان قدیمی موسسه  McKinseyزمان زیادی را برای یافتن یا ایجاد منبع دادههای مناسب صرف کرد تا همگونی
دادهها را افزایش دهد؛ اما وقتی یکقدم به عقب برداشت و دوباره فکر کرد متوجه شد که با آنچه در دست دارد
(دادههایی که در دست دارد) میتواند شخصیسازی را شروع کند؛ بنابراین تصمیم گرفت تجزیهوتحلیل دادهها را بر
مبنای تعامالت با مشتری اولویتبندی کند .همین نوع نگرش باعث شد در طی چند روز ،فرآیندهای پایلوت متعددی
را شروع کنیم.
جولیان :دقیقاً با آنچه کای توصیف کرد هم ذات پنداری بسیاری دارم و دقیقاً میفهمم که شروع کار با دادههای
در دسترس به چه معناست .بهطور طبیعی ،تالشهای شما بایستی در راستای توسعه و ایجاد پلتفرم مرکزی دادههای
مشتری باشد ( CDPو دیدگاه  302درجه به مشتری) اما نباید ایدهآل گرا باشید تا مقوله اول کامل شود و بعد عمل
کنید .حتی مدل ابتدایی میتواند نتایج خوبی داشته باشد .میتوانید با فروش عرضی شخصی شده بر مبنای دادههای
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رفتار گذشته مشتری آغاز کنید؛ نیازی نیست که دادههای جدید خریداری کنید یا سیستمهایی را به هم متصل نمایید.
با مجموعههایی ساده از دادههای مشتری که اطالعات ابتدایی جغرافیایی در مورد تاریخچه معامالت ،جزئیات محصول
یا شاید دادههای وبسایت که شناختی ابتدایی از مشتری را در اختیار قرار میدهد ،شروع کنید .منظر  100درجه از
مشتریان شرکت را قادر میسازد که به اولویتبندی مشتریان بپردازید بدون اینکه نیازی باشد به دنبال مسیری طوالنی
از منظر  302درجه از همان مشتری باشید.
گام بعدی که همان تصمیمگیری است بهاندازهای که به نظر میرسد پیچیده نیست .بهطورمعمول با کیستی مشتری
آغاز میشود؛ سپس رفتار آنها مدنظر قرار میگیرد تا به این واسطه محرکهای کلیدی عمل یا خلق ارزش شناسایی
شود .شاید به نظرتان تعجبآور باشد اما پیشران بخش اعظمی از دادهکاوی کامالً فرض محور است و بخش اعظمی
از میوههایی که سازمانها لحظههای رشد را تجربه میکنند مبتنی بر ادراک عمومی و متداول صورت میگیرد.
در پروژهای با یک مشتری مخابراتی سروکار داشتیم که خواهان فروش یک خدمت جدید بود .با شروع از یک فرضیه
مشتریان هدف را شناسایی کردیم؛ با استفاده از نمودارهای فراوانی در زمینه ارزش مشتری و واکنشهای گذشته به
پویشها ،بخشبندیهای زیرین مشتری نیز شناسایی و اولویتبندی شد .همین کار سرعت زیادی در بهکارگیری
فرآیندهای پایلوت ایجاد کرد .بر مبنای نرخ پاسخ ،هفتهبههفته پویشها را بهبود دادیم و رفتهرفته پاسخهای مناسبتر
با نرخ باالتری از پاسخ دریافت کردیم.
موانع شخصیسازی در مقیاس در برابر سازمانها چیست؟
کای :ما چهار مانع متداول را در این مسیر شناسایی کردیم .اول ،بسیاری از شرکتها حجم زیادی از دادهها را
جمعآوری و ذخیره میکنند اما راهی برای دستهبندی مرتبط و ترکیب آنها پیدا نمیکنند .سازمانها بهجای تولید و
پاالیش دادههای بیشتر ،بایستی بر شناسایی و جمعآوری دادههای مناسب تمرکز کنند .بعضیاوقات بهره بردن از دادهها
در عمل بسیار مؤثرتر از اضافه کردن مجموعههایی از دادههای پیچیده بیرون از سازمان است.
دوم ،بسیاری از سازمانها هنوز ذیل مفاهیمی چون فصل یا رویدادهای کلی فکر میکنند ،بهجای آنکه بر محرکهای
مناسب در عمل بیندیشند .محرکها همان رویدادهای خاصی هستند که یک پیام بخصوص نزد مشتری از ارزش
باالیی برخوردار خواهد بود .یکی مشتری که به یک خانه جدید نقلمکان کرده است محرکی برای یک شرکت
انرژی است .به تجربه با این واقعیت مواجه بودهام که فعالیتهای مبتنی بر محرک 3 ،الی  4برابر از ارتباطات استاندارد
مؤثرتر هستند.
سوم ،ضرورت شخصیسازی در مقیاس وجود تیمهای چند-وظیفهای چابک است؛ اما هنوز بسیاری از سازمانها
فعالیتهای خود را در تیمهای وظیفهای مجزا انجام میدهند .اداره یک تیم چابک چند-وظیفهای شاید برای یکبار
آسان باشد اما استمرار و به مقیاس در آوردن فعالیتهای آن امر دشواری است .تیمهای چند-وظیفهای این امکان را
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فراهم میکند که رویکردی مبتنی بر آزمون و یادگیری شکل گیرد چون متخصصان مرتبط در هر تیم حضور دارند
و بینشهای مرتبط در لحظه را به اشتراک میگذارند؛ همین امر بهنوبه خود پیشنیازی برای شخصیسازی در مقیاس
است .درنتیجه ،تعداد پویشهایی که همزمان در جریان باشند به میزان  12الی  02برابر افزایش مییابد .رویکرد آزمون
و یادگیری یا عدم واهمه از شکست نشانه تغییر فرهنگی است که میتواند سازمان را از رویکردهای سنتی پویشها
دور کند .همین مسئله بهنوبه خود کارکنان را خوشحالتر میکند و راههای انجام کار نیز بهتبع آن لذتبخشتر
میشوند.
درنهایت اینکه برای موفقیت در شخصیسازی در مقیاس ،بایستی ابزارهای فناورانه و زیرساختهای مناسب در طول
منابع مشتریان ،در دسترس باشد .باوجوداین ،تکنولوژی بسیار توسعهیافته است و راهکارهای متعدد ساده و قدرتمندی
در دسترس هستند که با بینشهای صحیح میتوان از آنها بهره برد.
جولیان :من در مورد صحبتهایی که در مورد تیمهای چند-وظیفهای گفتهشده ،تأکیددارم .ضروری است که
سازمانها در فعالیتهای بازاریابی ،عملیات و تکنولوژی درگیر شوند تا قابلیتهای سازمانی که پایدار هستند ایجاد
شود و روشهای جدید انجام کار متداول شوند .الزمه این مهم ،آموزش منابع انسانی فعلی و جذب استعدادهای برتر
در این زمینههاست .در سازمانهایی که نیاز است تا منابع انسانی جهت ایفای نقشهای متعدد جذب شوند ،شایستگی
متخصصان امری حیاتی است اما کافی نیست .نیاز است که متخصصان مترجمانی قهار نیز باشند بتوانند بینشها را با
سهولت و بهطور مؤثر در طول کارکردهای کسبوکار به اشتراک بگذارند و ارتباطاتی کارآمد ایجاد نمایند.
برای شخصیسازی در مقیاس به چه تکنولوژیهایی نیاز است؟
جولیان :تصمیم در مورد تکنولوژیهای مناسب بسیار دشوار مینماید چون چشماندازی که تصویر میشود ،پویا،
پیچیده و غیر شفاف است و معلوم نیست که تأمینکنندگان مشابه دیگر دقیقاً به چهکاری مشغولاند و چه مزیتهایی
را ارائه میکنند .در نسخه  0210فصلنامه مروری چشمانداز تکنولوژی بازاریابی نوشته اسکات برینکر ،حدود  0هزار
راهکار فناورانه در حوزه بازاریابی فهرست شده است.
یک راه برای تشخیص و اتخاذ تصمیم در این مورد درک این مسئله است که تکنولوژی بایستی سازمانها را در 3
حوزه توانا سازد:
 .1یکپارچه کردن دادههای مشتریان در راستای توسعه منظری شفاف و کامل از مشتریان که درنهایت منجر به
توسعه پلتفرمهای دادهای مصرف شود.
 .0تصمیمگیری بر مبنای سیگنالهایی که در طول سفر خرید مشتری ظاهر میشوند .این مورد میتواند بهسادگی
فهرستی از ارزش مشتری در نرمافزار اکسل باشد که به کارکنان مرکز تلفن کمک میکند پیشنهادهایی
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شخصی شده به مشتریان ارائه دهند یا به پیچیدگی یک موتور تصمیمگیری متمرکز یا مغز متفکر باشد که با
سیستمهای بیرونی هماهنگ است و تصمیماتی در زمان واقعی بر مبنای بینشهای مصرفکننده اتخاذ میکند.
 .3توزیع محتوای هماهنگ در طول مخاطبان و کانالها در زمان واقعی که جایگاهی نیز برای تیمها داشته باشد
تا بازخوردهای مناسب با وضعیت را تنظیم و به سیستم ارائه کنند.
کای :به عبارت سادهتر ،تکنولوژی برای شخصیسازی در مقیاس حیاتی است و یک پلتفرم تصمیم مشتری بایستی
در مرکز یا قلب این تکنولوژی باشد .بر اساس یافتههای ما حدود  52درصد از شرکتها که عملکردی فراتر از عملکرد
شرکتهای مشابه در بازار دارند این حس را دارند که تکنولوژیهای مناسب که نیازمند آن هستند را دارند؛ عکس
این قضیه برای  10درصد از شرکتهایی که عملکردی پایینتر از شرکتهای مشابه در بازار دارند ،صادق است .در
بلندمدت ،ارزش واقعی از توسعه سه جزء مدلهای عملیاتی خلق میشود به شرطی که جریانی هماهنگ بین آنها
برقرار باشد .بهمحض اینکه دادههای مشتریان جمعآوری شد ،بایستی بهصورت بینشهایی برای تصمیم در بیاید؛ هر
چه منظر مشتری غنیتر و جامعتر باشد ،پیشبینیهایی که برای مدلهای تصمیمگیری صورتبندی میشوند ،دقت
بیشتری خواهند داشت .باید به خاطر داشت که باوجوداینکه تکنولوژی بسیار حیاتی است اما چالشهای شخصیسازی
صرفاً با حضور تکنولوژی قابلحل نیست.
جولیان :دقیقاً همینطور است .تکنولوژی و تجزیهوتحلیل نقش بزرگی در فراتر رفتن از نمونههای پایلوت و مقیاس
دارد اما در انتهای روز بدون تغییر در عملیات و فرآیندهای درونی سازمان که در راستای چابکی ،متمرکز بر
شاخصهای کلیدی عملکرد مشتری ،چند-وظیفهای و متکی بر تصمیمهای سریع باشد ،شخصیسازی در مقیاس
ناپایدار خواهد بود.
منبعMcKinsey :
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پایان محدودیتهای خرید :شخصیسازی اُمنیچنل
شخصیسازی بهواسطه ایجاد کانالهای فیزیکی و دیجیتالی فرصتی بزرگ برای بازاریابی است.
راز این کار در این است که درک کنیم چگونه این کانالها به بهترین شکل با یکدیگر کار میکنند.
شخصیسازی عامل پیشرو دیجیتالی در دنیای فیزیکی است .شگفتانگیز به نظر میرسد اما شرکتهایی که قادر
هستند تجربه مشتری را از طریق کانالهای فیزیکی و دیجیتال شخصیسازی کنند (شخصیسازی اُمنیچنل) ،میتوانند
افزایش  5تا  15درصدی درآمد شرکت در کل پایگاه مشتری را انتظار داشته باشند.
بهطورکلی تمرکز فعالیتهای انجامشده برای شخصیسازی بر فرآیند خرید آنالین مشتریان است .بااینحال در
صنایعی مانند خردهفروشی ،خواربارفروشی ،مواد غذایی و مهماننوازی ،بیش از  02درصد از فروشها در مکان و
شکل فیزیکی انجام میشود (شکل  .)1بهبود شخصیسازی فرآیند آفالین (خرید کردن) تنها بخشی از راهحل
پیشروست .شرکتهای برتر بر هر دو فرآیند آنالین و آفالین تمرکز میکنند.
شکل 1
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موانع پیش روی شخصیسازی اُمنیچنل
بسیاری از شرکتها نیاز به شخصیسازی اُمنیچنل را تشخیص میدهند ،اما دالیل متعددی وجود دارد که مانع از
اجرای آن میشود:
 پیشفرض سرمایهگذاریهای بزرگ با دوره بازگشت سرمایه طوالنی :جهت شخصیسازی
تجربه حضوری مشتری باید روشهای تعاملی دیجیتالی (که اغلب مواقع موجود نیستند) به اشکال متفاوتی
مانند صفحات دیجیتالی ارتباط با مشتری ،1کیوسکها یا تبلتها برای استفاده از خدمات فروش ،ایجاد شوند.
عالوه بر این ،بسیاری از شرکتها هنوز در تالشاند مجموعه تکنولوژیک بازاریابی 0و سیستمهای موجود
در وبسایت خود مانند مدیریت موجودی را تقویت کنند که این عوامل در کنار هم امکان ایجاد
خصوصیات شخصیسازی اُمنیچنل را فراهم میکند .بهکارگیری تکنولوژی در کار (اعم از سختافزار و
نرمافزار) میتواند بهعنوان یک سرمایهگذاری بزرگ بر روی زمان و منابع مدنظر قرار گیرد.
 دشواری در ارائه تجربیات یکپارچه و مستمر به مشتری و آموزش کارمندان :شخصیسازیِ
تجربه حضوری اغلب منجر به تغییر در فرآیند خرید مشتری میشود که اگر روی آن دقیق نشوید میتواند
سبب آسیب رساندن به تجربه مشتری شود .روشها برای تبدیل این تجربه به شکل فیزیکی شهودی و ساده
زیاد است؛ روشهایی مانند برقراری تماس در یک کیوسک ،دانلود و تعامل با یک اپلیکیشن یا تبادل
اطالعات با یکی از همکاران در یک تعامل (ارتباط) زنده .خط مقدم برای درک و تقویت منافع مشتری در
این مراحل جدید فرآیند خرید نیاز به آموزش دارد.
 تحوالت پیچیده سازمانی و فرهنگی :شخصیسازی اُمنیچنل به معنای تجدیدنظر شرکتها در مورد
ساختار سازمانی ،قابلیتها و مشوقها در بخشهای دیجیتالی و فیزیکی کسبوکار است .تنها زمانی امکان
دارد این تحول اتفاق بیفتد که انگیزهها با خروجیها مطابقت داشته باشند و سنجش از طریق کانالهای آنالین
و درون فروشگاهی (فیزیکی) انجامشده باشد .بهطور سنتی ،شرکتها کانالهای دیجیتالی و فیزیکی خود را
بهطور مستقل به کار میگیرند (مستقل از هم کار میکنند) و هرکدام استراتژی ،اهداف و مالکیت نتایج
مربوط به خود را دارند .انگیزه کمی برای پشتیبانی یک کانال از کانال دیگری وجود دارد .عالوه بر این در
تیمهای مختص هر کانال ،دیدگاه شفافی نسبت به آنچه در جاهای دیگر رخ میدهد ،وجود ندارد و همین
مورد مانع همکاری معنادار میشود.

- customer facing
- marketing tech stack
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انجام صحیح شخصیسازی اُمنیچنل
برای غلبه بر این موانع و حرکت به سمت رشد ،شرکتها باید پنج مرحلهای را طی کنند:
 -0تشریح استراتژی شخصیسازی اُمنیچنل و برنامه عملی یادگیری

شرکتهای برتر درک شفافی از لحظات تأثیرگذار کلیدی در فرآیند خرید توسط مشتری یعنی از ایجاد کردن درک
(از محصول یا خدمتی خاص) قبل از بازدید تا تبدیل کردن این آگاهی در هنگام بازدید به تعامل عمیق (با شرکت یا
فروشگاه) پس از انجام بازدید دارند .سپس آنها نتایج کسبوکار موردنظر را در هر مرحله از فرآیند شناسایی
میکنند ،مواردی مانند سفرهای تجمعی ،1اندازه سبد و/یا رضایت مشتری .سرانجام ،آنها موارد استفاده را
اولویتبندی میکنند تا کار خود را بر اساس توانایی ارائه منافع تجاری و ارزش به مشتری شروع کنند .در ادامه 5
روشی که شرکتها این کار را بهدرستی انجام دادهاند آورده شده است:
 انتقال ترافیک (مشتریان به فروشگاه یا شرکت) و آگاهی پیش از بازدید :برند Whole Foods

خواستار ایجاد آگاهی از برند و هدایت ترافیک (مشتریان) به مکانهای جدید (فروشگاههای جدید شرکت)
و بهویژه جذب مشتریان جدید (عنصر اصلی استراتژی برند) بود .شرکت ،از اعالنهای  geofenceبرای
هدایت بازدیدکنندگان به فروشگاههای خود در هنگامیکه مشتریان در نزدیکی یک فروشگاه Whole

 Foodsیا فروشگاه رقیب بودند ،استفاده کرد .تقریباً  5درصد از افرادی که اعالن را میدیدند از فروشگاه
بازدید میکردند که این مقدار سه برابر بیشتر از میانگین کلیک افراد بر روی آگهی تبلیغاتی است .هدایت
به فروشگاهها از طریق اپلیکیشنها هنوز هم فرصتی است که کمتر به آن توجه شده است .در تحلیل اخیری
که توسط مکینزی در یکی از شهرهای بزرگ ایاالتمتحده انجام داده است ،کمتر از  05درصد خردهفروشان
سعی کرده اند که کاربران اپلیکیشن خود را در مراجعه به فروشگاهی نزدیک کاربران ترغیب کنند .البته
شرکتها نیاز دارند بهشدت در استفاده از اعالنهای پاپ آپ مراقب باشند تا ارسال پیامها سبب کم کردن
اثر ارسال پیام و کاهش رضایت مشتری نشود .گذشته از این مسائل ،پیامهای متنی اگر درست و صحیح ارسال
شوند سبب مراجعه بار ترافیکی به فروشگاهها میشوند.
 تبدیل 0هنگام بازدید :مکدونالد افزایش اندازه سفارش را بهعنوان عنصر اصلی استراتژی خود برگزید
و این کار منجر شد تا این رستوران زنجیرهای به یکپارچگی دنیای فیزیکی و دیجیتال در امکانات خرید از
داخل خودرو توجه کند .شرکت ،تکنولوژی موتور تصمیمگیر 3را برای خرید از داخل خودرو پیاده کرد تا
منو را بر اساس زمان روز ،اقالم پرمشتری ،مکان جغرافیایی و آبوهوا تنظیم کند .این تالشها منجر به
1

- incremental trips
- conversion
3
- decisioning-engine technology
2
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آسانتر شدن تجربه سفارش ،تقویت میزان تبدیل و افزایش اندازه سبد خرید شد زیرا مشتریان میتوانند
محصوالت موردنظر خود را بهآسانی بیابند و محصوالت پیشنهادی دیگر را نیز خریداری کنند.
 تعمیق تعامل (مشتری) پس از بازدید :استراتژی  Sephoraبرای افزایش پایگاه مشتری خود سبب شد
تا شرکت تالش کند که بازدیدهای فروشگاه را افزایش دهد .شرکت اعالنهای مبتنی بر مکان را برای
کاربران اپلیکیشنهای موبایل ارسال کرد و دالیل بازدید از فروشگاههای محلی را به مشتریان یادآوری کرد.
این اعالنها میتوانند متناسب با تنظیمات ارتباطی مشتریان یا زمان آخرین بازدید (تنظیمات داخل موبایل)
تنظیم شوند تا شرکت در پسزمینه ذهن مشتری ماندگار شود.
 0 -2نقطه دسترس دیجیتالی برای فعال کردن تجارب شخصیسازی در محیط فیزیکی در اختیار افراد
بگذارید.

برای دستیابی به شخصیسازی اُمنیچنل بر اساس موارد استفاده شناخته شده ،شرکتها نیازمند ارتباط بین دنیای
فیزیکی و دیجیتالی هستند .شرکتها باید روی  5روشی که این همگرایی اتفاق میافتد (نقاط ارتباطی) تمرکز کنند:
اپلیکیشنهای موبایل ،نمایشگرهای دیجیتال ،نمایشگرهای تعاملی ،کارکنان توانا در تکنولوژی و نقطه فروش (شکل
.)0
با ارزیابی سیستماتیک تأثیرات این وسایل (نقاط ارتباطی) ،سازمانها میتوانند رفتارهای مشتریان را درک کنند و
استراتژیهای ارتباطی دوجانبه مؤثرتری را توسعه دهند .برای اینکه تعامل مؤثر باشد ،شرکتها باید مشتریان را بهطور
دقیق و مشخص از طریق خود شناسایی 1یا شناسایی دیجیتال ،0بشناسند .مشتریان میتوانند از طریق ردیابی موقعیت
مکانی در برنامه موبایل یا از طریق دستگاه پوشیدنی یا با استفاده از تشخیص صوتی (که به دلیل مسائل قانونی بازار
استفاده از آن در موقعیتهای گوناگون متفاوت است) ،بهصورت خودکار شناسایی شوند یا خود مشتریان میتوانند
توسط یک صفحه دیجیتال یا صحبت با یکی از همکاران شرکت ،شناسایی شوند .ترغیب مشتری برای شناسایی
شخصی خود باید تا حد امکان صریح انجام شود مانند درخواست آدرس ایمیل یا شماره تلفن که برای مشتری نیز
همراه منفعت باشد؛ بهطور مثال یک پیشنهاد شخصیسازی (خود شخص انتخاب کند) یا خدمات رایگان مانند Wi-

 Fiیا شارژ تلفن یا تخفیفات ویژه .خرید کردن همچنین فرصتی مناسب برای تشویق مشتریان برای شناساندن خود در
ازای دریافت مشوقهایی مانند انجام خرید با حساب مشتری وفادار یا دریافت رسید الکترونیکی.

1 - self-identification
2 - digital identification
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شکل2

برای کسب بیشترین نتیجه از این پنج وسیله (نقاط ارتباطی) ذکرشده ،شرکتها باید در نظر بگیرند که چگونه
کانالهای دیجیتال و فیزیکی میتوانند به بهترین شکل ممکن مکمل یکدیگر درجهت فراهم آوردن فرآیند خرید
خوب برای مشتریان باشند .بهعنوانمثال ،در صنعت مهماننوازی بیشتر رزروها بهصورت آنالین انجام میشوند اما
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تجربه حضوری قسمت اصلی فرآیند است .هتلها از اپلیکیشنهای الکترونیکی لمسی 1و صفحهنمایشهای تعاملی
استفاده میکنند تا تجربه شخصیسازیشده جامعی را پیش ،در هنگام و بعد از بازدید مشتری ارائه دهند .همچنین
فرصتهایی برای گسترش استفاده از اپلیکیشنها در موارد دیگر برای شخصیسازی هم وجود دارد (شکل .)3
شکل 3

1 - tap apps
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 -3برای ارائه تجربیات و سنجش عملکرد از یک موتور تصمیمگیری اُمنیچنل استفاده کنید.

برای شناسایی دقیق و سریع بهترین اقدام بعدی برای هر مشتری شرکتها نیازمند موتور تصمیمگیری هستند که از
هوش مصنوعی یا یادگیری ماشین استفاده میکنند .با گذشت زمان هرچه موتور تصمیمگیری از دادههای بیشتری از
رفتار مشتری و فروش مانند پیشنهادات فروشگاه ،موجودی کاال و محتوای درون وبسایت استفاده کند ،منطق تجاری
آن بهبود مییابد و موتور در ارائه آنچه مشتری میخواهد موفقتر عمل میکند .بسیاری از سازمانها با سرمایهگذاری
در پلتفرمهای بازاریابی و استفاده از تجزیهوتحلیل و دادهها در تصمیمگیریهای خود ،استفاده از موتور تصمیمگیری
را پایهگذاری کردهاند .بهعنوانمثال ،اگر مشتری تصمیم به شناسایی از طریق یک برنامه یا تشخیص چهره گرفته است،
موتور تصمیمگیری میتواند بهمحض ورود مشتری به یک فروشگاه یا مکان فیزیکی دیگر ،بهطور خودکار پیشنهادات
یا پیامهای خاصی را به او منتقل کند .حتی هنگامیکه مشتری هنوز مشخص نشده است ،موتور تصمیمگیری میتواند
بر اساس دادههای متنی ،مکان یا سبد خرید تصمیمگیری را بهصورت لحظهای انجام دهد .شرایط آبوهوایی ،زمان
روز ،خریدهای متداول در یک مکان خاص یا کاالهای مرتبط با خرید ("مشتریانی که این کاال را خریداری کردهاند،
این کاالها را هم خریداری کردهاند") همگی از طریق موتور به شکل اتوماتیک فراهم میشوند .هرچه موتور پیشرفتهتر
میشود ،فرصتهای آزمون بیشتری نیز فراهم میشوند .نکته اصلی طراحی آزمونهای فکرشدهای است که امکان
سنجش تأثیرگذاری روشهای آنالین و آفالین را فراهم میآورد -برای مثال در نظر گرفتن سفر مشتری که با یک
همکار توانا در تکنولوژی کار میکند و ارائه پیشنهادهایی جهت شخصیسازی در زمره این نوع از فعالیتهاست.
 -0فعالیتهای عملیاتی چابک را پیاده کنید.

حرکت به سمت بازاریابی شخصیسازیشده نیازمند چیزی بیشتر از یک تکنولوژی بهتر است؛ اساساً به روشی متفاوت
از عمل نیاز دارد .تیمهای بازاریابی چابک با عملکردهای مختلفی برای همکاری مشترک درجهت دستیابی به اهداف
شخصیسازی اُمنیچنل گرد هم میآیند .این تیمها بهطورکلی شامل متخصصان داده برای سنجش عملکرد ،تیمهای
بازاریابی برای انجام آزمونهای فرضی ،کارشناسان تکنولوژی بازاریابی برای کمک به اجرا و اعضای تیم که مسئول
کانالهای آفالین هستند ،مدیران عملیات درون محلی که رهبری آموزش پرسنل در ارتباط با مشتریان را بر عهده
دارند و تکنسینهای سختافزاری و نرمافزاری برای پرداختن به راهحلهای تکنولوژی میشوند .تیمهای چابک برتر
روی بخشها یا قسمتهای خاص (خریدار جدید ،خریداری که کاال را پس میفرستد) با ارائه سرویسهای جدید،
پیشنهادات و تجارب در روند آموزش سریع و هماهنگی در تعامل هستند.
جمع کردن تیمهایی که توانایی انجام چندین کار باهم را دارند بهجای دپارتمانی که تنها مسئول یک راه ارتباطی
است سبب جهش فرآیند خرید مشتری میشود .این تیم با پشتیبانی کامل رهبری سازمان ،با یکدیگر بهسرعت کار
میکنند و ایدهها و فرضیههای بسیار خوبی را با استفاده از دادههای موجود مطرح میکنند ،همچنین آزمونهای
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شخصیسازی اُمنیچنل را طراحی و اولویتبندی میکنند و نتایج بهدستآمده از کانالهای گوناگون را اجرا کرده
و میسنجند.
 -0فعالیتهای شخصیسازی را در عمل پیاده کنید

انجام تمام این مراحل در کنار هم برای دستیابی به شخصیسازی اُمنیچنل نیازمند نیروهای فروش هماهنگ و آموزش
دیده است .تیمهایی که با مشتری برخورد حضوری دارند میتوانند تجربه مشتری را درست پیش ببرند (یا آن را خراب
کنند)؛ بنابراین بسیار مهم است که پرسنل خط مقدم فعاالنه از تالشهای شخصیسازی پشتیبانی کنند ،ارزشهای آن
را درک کنند و یاد بگیرند که از تکنولوژیهای دیجیتال استفاده کنند تا تجربه اُمنیچنل و جامعی را ارائه دهند.
بهعنوانمثال  ،یکی از فروشندگان یک ابزار کمکی برای فروش را در تبلت به همکاران خود در فروشگاه میدهد و
آموزشهای هدفمندی را برای آنها فراهم میآورد که این کار به آنها کمک میکند تا از این طریق بهتر مشتریان
را پشتیبانی کنند و از آن برای افزایش فروش محصوالت و خدمات استفاده کنند .پاداش این کار افزایش  5درصدی
میانگین سبد خرید در مغازههایی بود که این تست در آنها انجامشده بود.
آموزش نمیتواند بهیکباره انجام شود .شرکتهای برتر حداقل بهصورت سه ماه یکبار آموزش آنالین و آفالین
را ارائه میدهند و این کار را با رصد دائمی بازخورد این فعالیتها تکمیل میکنند تا مهارتهایی را ایجاد کند و
اطمینان حاصل کنند که این تغییرات همیشگی هستند .عالوه بر این ،مجریان برتر شخصیسازی اُمنیچنل اطمینان
حاصل میکنند که مشوقها با شاخصهای کلیدی عملکرد مانند تعداد مشتریانی که تماس گرفتهاند ،درصد مشتریانی
که اقدام به خرید میکنند و محصوالت اضافی فروختهشده ،هماهنگ هستند.
------------------------------------------------------شخصیسازی اُمنیچنل چالشبرانگیز است اما نیاز نیست آن را امری طاقتفرسا تصور کنیم .بهجای اینکه انتظار داشته
باشیم سیستم کامل توسعه دهیم ،باید برای اثبات ارزشمندی از وسایل ارتباطی کوچک و کارآمد و مؤثر استفاده
کنیم .این روش یک مدل اثبات شده برای موفقیت است و نیاز است که شرکتها با توجه به مرتبط شدن هر چه بیشتر
دنیای دیجیتالی و فیزیکی این مدل را توسعه دهند.
منبعMc Kinsey :
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حریم خصوصی دادههای مصرفکننده و شخصیسازی در مقیاس :چگونه
رهبران خردهفروشی و برندهای مصرفی هر دو استراتژی را دنبال میکنند
نگرانیهای مشتریان در مورد امنیت و حریم خصوصی دادههای آنالین میتواند مانعی بزرگ سر
راه شخصیسازی در مقیاس باشد .بهترین شرکتها در عملکرد ذیل ویژگیهای دیجیتال خود به
دنبال ایمنسازی هستند.

شخصیسازی در مقیاس نقطهای است که خردهفروشان و برندهای مصرفی در حال رقابت برای برنده شدن در آن
هستند .در این مسیر مدیران اجرایی شرکتها ،برای خلق و جذب ارزش نقش تهاجمی میگیرند درحالیکه دفاع
خود را نادیده میگیرند :نگهداشت ،محافظت ،توانمندسازی و تسریع در دستاوردهای دشوار ،بخشی از تالشهای
دیجیتال است که بهواسطه ایجاد امنیت و حفظ حریم خصوصی در زمینه شخصیسازی در مقیاس روی میدهد.
با افزایش ریسک سازمان در زمینه جمعآوری ،نگهداشت و استفاده از دادههای مشتریان در راستای پیشنهادهای
شخصی شده ،درصورتیکه امنیت جدی گرفته نشود ،نتایج فلجکنندهای برای کسبوکارها در پی خواهد داشت.
باوجوداین چالشها و فرصتها بسیاری از رهبران بازاریابی هنوز هم اهمیتی برای مدیریت امنیت و حریم خصوصی
قائل نیستند و نگاهی کلی به این موضوع دارند.
در بررسی اخیری که شرکت  McKinseyانجام داد ،رهبران ارشد بازاریابی مورد سؤال قرار گرفتند و حدود 04
درصد از آنها از این موضع که قوانین ممکن است فعالیتهای آنها را محدود کند ،اطالع نداشتند؛ حدود  51درصد
از آنها اظهار داشتند که فکر نمیکنند مصرفکنندگان دسترسی به دادههای خود را محدود کنند (نمایه )1؛ این
حقایق زمانی شگفتانگیز است که بدانیم حدود  12درصد از مصرفکنندگان نگران حریم خصوصی آنالین خود
هستند و حدود  52درصد از مصرفکنندگان به دلیل نگرانیهای امنیت آنالین فعالیتهای خود را محدود کردهاند.
اگر در زمینه امنیت و حریم خصووصی در شخصیسازی اشتباهی صورت گیرد ،سرعت معرفی کاربردهای جدید به
بازار بسوویار کند خواهد شوود و بازاریابی مجدد و جمعآوری دادههای مشووتریان را محدود خواهد نمود .این مسووئله
جریمههایی را نیز در بر خواهد داشت؛ حتی بدتر از جریمه ممکن است تجربههای بد مشتریان به شهرت برند آسیبی
جدی وارد کند .اگر شوخصویسوازی صوحیح انجام شوود ،سورعت معرفی به بازار بیشتر خواهد شد؛ انجام صحیح به
معنای آن اسوت که مسوئله حریم خصووصوی و امنیت در قلب ارزش پیشونهادی شورکت قرار داشته باشد تا رضایت
مشتری افزایش یابد و درنهایت تبعات جریمهای یا آسیب آن کاهش یابد.
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شکل 0
بسیاری از بازاریابها کامالً مطمئن هستند که قوانین و تلقی مصرفکنندگان فعالیتهای آنالین دادهای آنها را محدود نخواهند کرد

از کجا شروع کنیم
برای بسیییاری از شییرکتها ،انجام صییحیح مقوالت امنیتی و مربوط به حریم خصییوصییی از بازسییازی و تحول
کاربردهای بازاریابی دیجیتال و سیییسییتمهایی شییرو میشییوند که دادههای مصییر کنندگان را تولید ،انتقال،
مصر  ،ذخیره و پاالیش میکنند (نمایه  .)2برندهای سرآمد ،این کار را بخشی از فرآیند کلی ارزیابی امنیت داده
و حریم خصیوصی تلقی میکنند که در طول افراد ،فرآیندها و تکنولوژی ادامه دارد و به موارد متعدد کاربردهای
کسبوکار پیوند دارد.
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همچنین این شرکتها بازاریابی را در مرکز تالشهای خود قرار میدهند و تیمها را در راستای ارزش در دسترس
آموزش میدهند ،بهعنوانمثال:
 ایجاد و اعمال استانداردهایی در زمینه امنیت و حریم خصوصی خالق
 استفاده از بهترین عملکردها برای حفاظت از داده در کارهای روزانه
 پولی سازی دادههای مشتری
 کسب اطمینان از موافقت مشتری
 پاالیش دادهها قبل از ارتباطات بیرونی و بازاریابی مجدد
گفتگو با بازاریابی و سییایر ذینفعان در این زمینه باید ادامه داشییته باشیید تا با نیازهای تکامل یافته شیرکت برای
دادهها و قابلیتهای فنی مطابقت داشته باشد و ارزش موارد استفاده را به دست آورد.
یکی از الزامات و ضروریات در زمینه امنیت و حریم خصوصی که میتواند در بسیاری از موارد یاریگر باشد ،ایجاد
محیطی گفتگویی به حالت رفت و برگشتی است که نیازها و الزامات جدید عملیاتی بین کسبوکار و کارکردهای
امنیتی و حریم خصوصی را ممکن سازد .هماهنگی در مورد باورهای اساسی و چارچوبی که بتوان با آن رویکردی
را برای تالشهای تیمی مشیخ

کرد به قااوت و قبول این اصول در طول عملیات آینده کمک میکند (شکل

.)3
چگونه میتوانیم عملیات خود را در سطح مقیاس پیاده کنیم
همزمان با تحول مدیریت داده به شیییکل پایلوت و در سیییطح مقیاس ،اولویتبندی برخی تالشهای کلیدی در
راستای بهبود امنیت و حریم خصوصی ،کسب نتایجی که توانا ساز کسبوکار باشد را تامین میکند.
بخشی را برای ثبت ریسک ویژگیهای دیجیتال ایجاد کنید
اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسیک میتواند تیم اجرایی را قادر سیازد که از تصمیمات خود در زمانهایی که مسائل
امنیتی و حریم خصییوصییی بروز میکند ،دفا کنند .درک این مهم که چگونه ویژگیهایی مانند سیییسییتمهای
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اطالعاتی و نقشه سرمایهها میتواند چشمانداز را تهدید کند میتواند سازمان را قادر سازد که با کاهش ریسکها
هم زنجیره ارزش را شفا تر کنند و هم ارزش خلقشده را افزایش دهند.
شکل 2
ساختار بازاریابی باید واسط سازی مجدد و تحول ویژگیهای دیجیتال را ممکن سازد
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نمایه 3
هماهنگی ساازمان در زمینه اصول اساسی برای تحول ویژگیهای دیجیتال ،تیمها را قادر میسازد تا شخصیسازی در مقیاس را با موفقیت
عملی سازند
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استراتژی ،حکمرانی و سیاستها را شفاف کنید و نقشها و الزامات هرکدام را ایجاد نمایید تا هر
سه کارکرد داشته باشند
جزئیات برنامهها برای امنیت دادهها و حریم خصییوصییی در هر شییرکت ،صیینعت یا محی قانونی محلی متفاوت
است .شرکتهای خردهفروش و اقالم مصرفی ،اغلب دادههای مشتریان را بیش از  33ماه نگهداری نمیکنند؛ این
کار باهد ردیابی الگوهای مصیر در طول فصیول و تعطیالت نگهداری میشوند .خردهفروشان اتومبیل معموالً
زمان طوالنیتری را طی میکنند که حداقل بین دو خرید خودرو را شیامل شیود؛ که معموالً چندین سال است.
شیرکتهای دیگر نیز هرکدام بر اسیاس الزامات قانونی محلی ،اصول و قواعد حریم خصوصی خود را دارند؛ مانند
قانون عمومی حفاظت از دادهها ( )GDPRیا قانون حریم خصوصی مصر کننده در کالیفرنیا (.)CCPA
با تمرکز بیشتر شرکتها بر حریم خصوصی و امنیت دادهها ،بهترین عملکردها نمود بیشتری پیدا میکنند .یکی
از سییاسیتهای حریم خصیوصیی امتیازبندی و پاالیش دادهها قبل از بازاریابی مجدد در آینده اسییت .مؤسسات
سرآمد دیگری را نیز تحت عنوان "حداقل دوام دادهها و کنترلهای مرتب " اجرا میکنند که نگاهی بلندمدت به
دادهها و مصیر کننده و تعامل آنها دارد و مصیر کنندگان را بهطور احسیاسی درگیر میکند تا سطح مقیاس
حاصل گردد.
برای درونی کردن قواعد حریم خصییوصییی و امنیت در طول سییازمان ،سییازمانها نقشهایی را در حوزه حریم
خصیوصیی و امنیت بهعنوان مدیر حریم خصیوصی و امنیت یا سفیران حریم خصوصی و امنیت تعیین میکنند.
این نو از برنیامیههیا نیهتنهیا تیمهای اجرایی را توانمندتر میکند تا دانش بیشیییتری در زمینه امنیت و حریم
خصیوصی بهدست آورند بلکه تامین میکند که پس از واسطه سازی مجدد و تحول در حوزه دیجیتال سازمان،
این نو از قواعد و اصول پایدار باقی بمانند.
هر زمان که نقض قواعد حریم خصییوصییی و امنیت روی میدهد ،بهتر آن اسییت که برنامههای رویداد-پاسیی
طراحیشیده باشیند؛ به تعبیری این نو از برنامهها" ،اسناد پویایی" هستند که با دهها بار شبیهسازی در فرآیند
رفت و برگشتی آزمون-و-یادگیری شکلگرفتهاند .این اسناد میتواند به تیم اجرایی کمک کند تا تصمیمات بهتر
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را سریعتر اتخاذ کنند تا به این واسطه ویژگیهای دیجیتال را مدیریت کرده و حتی رواب خود را با قانونگذاران
مستحکمتر کنند.
امنیت و حریم خصوصی را درون فرآیندهای تجزیهوتحلیل و توسعه نرمافزار جای دهید
در نظر بگیرید که یک شیرکت خواسیتار آن است که ماهیت خود را به شرکت پلتفرمی تغییر دهد؛ این کار را با
اسیتفاده از دادههای مصیر کنندگان و مشتریان انجام میدهد تا راب برنامه ملموستری

38

( )APIsرا ایجاد و

نو تعامل مصیر کنندگان را متحول کند .قبل از آنکه قواعد امنیت و حریم خصیوصیی در برنامهها لحاظ شود،
شرکت فرصتهایی که به علت عدم آشنایی یا محدودیت قوانین بوده است را از دست میداد؛ بعالوه این شرکت
ظرفیت پشیتیبانی از حدود  88درصید از برنامه های تجاری مبتنی بر مسیائل امنیتی و حف حریم خصوصی را
نداشت.
با لحاظ کردن اصیول و قواعد مربوط به امنیت و حریم خصیوصیی ،شیرکت برنامه نویسان را ملزم به رعایت این
قواعد طی مرحله طراحی کرد .در صییورت عدم رعایت این قواعد برنامهنویسییان ملزم به پاسییخگویی شییدند .تیم
امنیت و حریم خصییوصییی فق در موارد اسییتثنایی که تیم طراحی از این اصییول و قواعد تحدی کرده باشیید با
یادآوری این الزامات دست به عمل میزد .این رویکرد باعث به وجود آمدن استانداردهای امنیت و حریم خصوصی
میشیید .با این رویکرد در  08درصیید توسییعههایی که اتفاق افتاد ،جریانهای کاری پاییندسییتی کاهش یافت،
سیییرعیت معرفی بیه بازار افزایش و دادهها نیز تحت حفاظت قرار گرفتند و دقیقاً همین رویکرد ،امنیت و حریم
خصوصی را در قلب خلق ارزش سازمان قرار داد.
آموزشهایی مبتنی بر نقش در زمینه امنیت و حریم خصوصی ایجاد و ارائه دهید
با این فرض که بیش از  88درصیید رویدادهای امنیت شییبکه در سییازمان با کلیک انسییان بر یک هرزنامه شییرو
میشیود ،آموزشهای دقیق ،مناسیب و شیخصی شده میتواند به کاهش ریسک شخصیسازی کمک کند .شاید

Application Programming Interface
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نییاز بیاشییید تیا تیمهیای بازاریابی بهترین عملکردهای بازاریابی مجدد را یاد بگیرند؛ مانند تجزیه کردن دادهها
بهنحویکه هویتیابی مصر کنندگان غیرممکن باشد درعینحالی که ارزش کسبوکار حف میگردد.
 31رفتار غالب در کارمندان شیناسیاییشیده است که میتواند مخاطب این نو از آموزشها باشد .بهطور مشابه،
ایجاد اسیتانداردهای امنیت و حریم خصوصی در ارزیابیهای عملکرد میتواند تامین کند که نهفق متخصصان
امنیت و حریم خصیوصیی ،بلکه کلک کسیبوکار با مشیکالت و راهکارها آشینا شوند و نقش هرکدام نیز مشخ
گردد؛ مثال این نو از اسیتانداردها ،ایجاد حد آسیتانها ی برای بروز مسیائل امنیتی و حریم خصییوصییی است که
بهعنوان هشدار عمل میکند و در طول زمانهای مختلف قابل ارزیابی است.
امنیت و حریم خصوصی شخصیسازیشده برای مصرفکننده
مؤسیسات مالی سرآمد تاکنون ارزش شاخ

خال

ترویجکنندگان  )NPS( Net Promoter Scoreرا با استفاده

از اعتبارسنجی تراکنشهای مصر کنندگان افزایش دادهاند .این سازمانها با کاهش زمانهای توقف ،سادهسازی
و دقیقتر کردن فرآیندهای اعتبار سنجی جهت مطابقت با ترجیحات مشتریان و جای دادن کنترلهای حفاظت
از دادهها در تعامل با مشیتریان در نرمافزارهایی که مشیتریان در دست دارند ،تجربه مصر کنندگان را بدون به
خطر انداختن امنیت و حریم خصوصی بهبود دادهاند.
خردهفروشیان سرآمد و برندهای مصر کننده میتوانند ذهنیت مدیریت محصول و مصر کنندگان خوشحال را
به نگاه غالب در سازمان بدل کنند؛ این مهم بهواسطهی وجود انتخابهای متفاوت در زمینه حفاظت از دادهها در
تعامالت نرمافزاری و کارکردهای پشییتیبانی امکانپذیر اسییت .شییراکت با نوآوران تکنولوژی که در تکنولوژیهای
لب مرزی فعالیت میکنند ،میتوانند منجر به ایجاد فرایندهایی شییود که بیشییترین تناسییب را با خواسییتههای
مصیر کنندگان دارد .نقطهی شیرو خوب شاید همان اعتبار سنجی با پیامکهای متنی ،تماس ،ایجاد رمزهای
تصیییادفی و ییا اسیییتفیاده از ابزارهیای ایجیاد گیذرواژههیای قوی بیهمنظور سیییهولت یادآوری گذرواژهها برای
مصر کنندگان باشد .این ابزارها به مصر کنندگان اجازه دسترسی مستقیم به برنامههای کاربردی خردهفروشان
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را میدهد .ارزیابی عملکرد در طول زمان از طریق مرور تجربههای متداول مشییتریان در داشییبوردها مانند NPS

میتواند تالشهای ایجاد امنیت و حریم خصیوصیی را تامین کند و نرمافزارهای کاربردی را بهتبع آن بر مبنای
تعامل واقعی با مشتریان ذیل فرآیند رفت و برگشتی بهبود دهد.
هیچوقت فرصیتهای برآمده از شخصیسازی در مقیاس برای برندهای مصر کننده و خردهفروشان تا بدین حد
حیاتی نبود .درعینحال ،ضیرورت ایجاد تجربه کامالً مثبت برای مصر کننده همزمان با آنکه ریسکهای مربوط
به شییهرت ،عملیات ،قوانین و مالی نیز کاهش داده شییود ،توازنی اسییت که بهسییختی به دسییت میآید .برخی
سیؤالهای کلیدی در این زمینه میتواند به شیفا شیدن جایگاه شرکتها کمک کند و رویکرد آنها را در این
زمینه مشخ

نماید:

 .3تکنولوژی شخصیسازی شما چگونه تجربه امنیت و حریم خصوصی مشتری را میسنجد؟
 .2سیرمایه حیاتی شیرکت شما چیست یا سیستم ثبت ریسک در زمینه امنیت و حریم و خصوصی چگونه
عمل میکند؟
 .3به چه میزان تکنولوژیهای متصلبه هم در زمینه امنیت و حریم خصوصی در شرکت شما کامل است و
معیار سنجش شما برای این موضو چیست؟
 .4چگونه دادههای خودتان را برای خلق ارزش برآمده از بینشهای تحلیلی ،مدیریت میکنید تا هیچ ارزش
مالی یا عملیاتی که منشأ آن رویدادهای امنیتی و حریم خصوصی باشد صدمه نبیند؟
 .1در شرکت شما برنامه چرخه عمر توسعه نرمافزار ایمن چه وضعیتی دارد؟
 .6چگونه امنیت عملیات محی ابری خودتان را تامین میکنید؟
 .7چگونه تامین میکنید که امنیت و حریم خصوصی بخشی از مسئولیتهای تمام کارمندان شما باشد؟
 .8سقف خواستههای شما در زمینه امنیت و حریم خصوصی در چه حد است تا با توجه به آن قابلیتهایی
متناسب با این خواستهها را ایجاد کنید و چگونه پیشرفت خودتان را به سمت این خواستهها میسنجید
و آیا شما این پیشرفتها را به هیئتمدیره گزارش میدهید؟
با پاسی به این پرسشها ،شرکتها میتوانند تامین کنند که شخصیسازی در مقیاس فق منابع عاید شرکت
میکند و هیچ محدودیتی برای مصر کننده یا برند ایجاد نمیکند.
منبعMckinsey :
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جام مقدس بازاریابی :شخصیسازی دیجیتال در مقیاس
شخخصخیسخازی پیشران رشد است؛ اما برای مقیاس کردن آن شرکتها باید 4
کار را انجام دهند.
مشوتریان خیلی سوریع تصومیم میگیرند -شواید در عرض چند ثانیه -که پیام بازاریابی شما را دوست داشتند یا خیر.
اگر چیزی مرتبط ارائه داده باشید ،مشتری نیز از شما راضی خواهد بود .اگر به خال نزنید ،سریع شما را ترک خواهند
کرد.
موضووووع ارتبواط پیوامها در دوران سووورخوشووویهای لحظهای ،از اهمیت بسوووزایی برخوردار اسوووت؛ به دلیل آنکه
مصووورفکننودگان پیامهای بیشوووماری را دریافت میکنند و بسووویاری از آنها هدف خاصوووی را محقق نمیکنند.
شخصیسازی-به معنای تناسب پیامها یا پیشنهادها به افراد مبتنی بر رفتار مصرف واقعی آنها -وعده تحقق این هدف
را میدهد.
بسوویاری از شوورکتها قادر بودهاند که در مورد تعداد کمی از خطوط محصووول یا بخشهای مشووتری ،این هدف را
محقق کنند اما بسووویاری در تالش هسوووتند که از هر طریق ممکن درگیر شووودن با مشوووتریان را به مقیاس درآورند.
باوجوداینکه تکنولوژی نقشووی حیاتی را ایفا میکند اما تجربه ما نشووان میدهد که بسوویاری از شوورکتها ابزارهای
متعددی را در اختیار دارند .چالش اصولی تحول فرآیندها و فعالیتهای بازاریابی سوازمان جهت دسووتیابی به پتانسیل
کامل شخصیسازی است.
اگر شوخصویسوازی بهطور صوحیح انجام شوود ،طول عمر مشوتری افزایش مییابد و درگیری و وفاداری مشتریان با
انتقال پیامهای مناسوب که مبتنی بر پیشبینی آنچه مشتریان واقعاً میخواهند است ،بهبود مییابد .منافعی که بهواسطه
شوخصویسوازی عاید مشوتریان میشود درنهایت بدل به منافعی برای سازمانها خواهد شد .شخصیسازی هزینههای
جذب مشووتری را بیش از  52درصوود کاهش میدهد ،درآمدها را بین  5تا  15افزایش میدهد و کارآمدی هزینههای
بازاریابی را بین  12الی  32درصد بهبود میدهد.
با مرور صودها مورد درگیر شودن با مشوتری بهواسوطه شخصیسازی 4 ،گام را برای موفقیت شخصیسازی دیجیتال
شناسایی کردهایم که در ادامه به آنها اشاره میکنیم.
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گام اول :عینکی را برای سفر خود انتخاب کنید :از دادههای رفتاری بهره ببرید تا تشخیص دهید
که ارزش واقعی کجا نهفته است.
بنیان شوخصیسازی ،عمل بر مبنای دادههای رفتاری است .اولین گام گروهبندی مشتریان بر مبنای رفتارها و نیازهای
مشووابه اسووت .برای مثال ،مادرانی که فقط از یک برند خاص برای فرزندان خودشووان خرید میکنند یا بانوانی که مد
برایشوووان اهمیت دارد و برندهای خاص جدید را خریداری میکنند از همین نوع گروهبندیها هسوووتند .بسووویاری از
شورکتها با  0الی  12گروه خاص از مشوخصههای رفتاری شروع میکنند و تحول بازاریابی خودشان را در راستای
ارتباطی یکبهیک از همینجا آغاز مینمایند.
وظیفه بعدی ،درک سوفری است که هر گروه از این گروههای شناساییشده در طی تعامالتی با برند طی میکنند تا
نقطه آغازی برای مالحظات ابتدایی ،خرید یا استفاده باشد که نشانگر خریدهای بعدی است .بازاریابها میتوانند با
یکپوارچووه کردن اطالعوات از منووابع متعوودد داخلی و اطالعوواتی کووه از منووابع خووارجی جمعآوری میکننوود -موواننوود
مراجعههای یک مشتری به وبسایتهای رقیب  -این مهم را محقق کنند.
ترکیوب کردن این بخشهوا و سوووفرهوای مشوووتریوان صووودهوا یا هزاران ذرهبخش 1را ایجاد میکند که مبنایی برای
شخصیسازی یکبهیک است .البته تکبهتک این ذرهبخشها از اهمیت یکسان برخوردار نیستد .پتانسیل و اولویت
هر کدام از آنها باید با دقت ارزیابی شود تا ارزش نسبی هر کدام تعیین گردد .برای مثال ،در یک خردهفروشی که
اخیراً تحت مشواوره شورکت مکینزی بود ،تصومیم بر آن شد که مشتریان را درگیر تأمین مجدد نمایند؛ برای مثال به
مشووتریان یادآوری میکردند که خمیردندان آنها رو به اتمام اسووت و برند موردعالقه آنها پیشوونهادهای تخفیفی را
ارائه کرده اسوت؛ حال این تصمیم را مقایسه کنید با پیامهایی که محصوالت دیگر مشابه را با برندهای متفاوت ارائه
میدهند یا اینکه محصوالت دهانشویه یا سفیدکننده را بهعنوان جایگزین پیشنهاد میکنند.
گام دوم :گوش دهید و سپس پاسخ دهید :با برنامهریزی پیشاپیش میتوانید بهسرعت سیگنالهایی
که از طرف مشتری ارسال میشود واکنش نشان دهید.
بازاریابی شوخصویسوازیشده ،خیابانی دوطرفه است :مشتری سیگنالهایی را که شامل اطالعاتی در مورد نیازها و یا
مقاصوود خودش اسووت از طریق خریدها ،مرورگریهای اینترنت و پیامهایی که در شووبکههای اجتماعی به اشووتراک
میگذارد ،ارسووال میکند .شوورکت نیز این سوویگنال را با پیامی مرتبط و بهموقع پاسووخ میدهد که ما آن را محرک
مینامیم و در همان موقع برای مشتری بخصوص پیامی ارسال میشود.

- Micro-section
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انجوام صوووحیح این کوار نیازمند برنامهریزی از پیش اسوووت .تیم بازاریابی باید کتابخانهای از پیامهای محرک را که
متناسب سیگنالهای مشتریان است توسعه دهد.
پیامهای محرک انواع مختلفی دارند -تصواویر ،کپی ،عناوین ،پیشونهادها -که متناسب با موقعیتهای متفاوت بهطور
پویا ترکیب میشوند.
الزموه انتخواب و تصووومیم در مورد رویودادهای محرک ،قابلیت حل خالقانه مسوووئله مبتنی بر تجزیهوتحلیل متوازن
دادههاسوت .برای مثال ،الگوریتم خرید محصول بعدی که بر مبنای یادگیری ماشینی توسعهیافته است میتواند پیامی
را حاوی پیشوونهادهایی از طیف متنوع محصوووالت ارسووال کند که محرک آن مادرانی اسووت که در وبسووایتها
گشتوگذار کردهاند ،بر روی محصوالت متفاوتی کلیک کردهاند اما خریدی انجام ندادهاند.
تمامی این آمادگیها ،درک ارزش کامل این محرکها را میطلبد و ضووورورت وجود فرآیند آزمون و یادگیری را
نشوان میدهد :ارسال یک پیام ابتدایی ،ارزیابی نتایج ،تغییر محرک و ارزیابی مجدد نتایج .معموالً 4 ،یا  5تالش باید
انجام شوود تا یک محرک شوخصوی شده به  02درصد ارزش بالقوه دست یابد .برای مثال یک خردهفروش پوشاک
در  4مرحله رفت وبرگشوت ایمیل خرید محصوول بعدی را ارسال کرد که درنهایت فرمول برنده را تشخیص داد که
درنهایت  0برابر بیشووتر از و رفتوبرگشووتهای پیشووین نتیجه در برداشووت .معموالً بهبودهای بعدی پسازاین مراحل
نتایج بسیار ضعیفی در پی داشت.
این نوع از محرکهای شوخصوی شده بین  3الی  4برابر اثربخشی بیشتری در مقایسه با پیامهای انفجاری در پی دارد.
همچنین ،بهواسوووطه این روشها میتوان محصووووالت و روشهای جدیدی را برای تعامل معرفی کرد (مانند خرید
آنالین در مقایسه با خرید از فروشگاه) که تناسب و راحتی بیشتری در بردارد و بیش ازآنچه گفته شد تجربه مشتری
را بهبود میبخشد.
بوهمحض اینکوه یوک سووویگنال و محرک مرتبط با آن معتبر میبود و بر همان مبنایی که توضووویح داده شووود ،بهبود
مییافت ،به قانونی برای کسوبوکار بدل میشود و مشوتریان آیندهای که سیگنالهایی مشابه را ارسال میکنند نیز بر
همان مبنا پیامهای محرک مشابهی دریافت میکنند.

مشاوران کسب و کارهای بین المللی ()IBC

106

جام مقدس بازاریابی :شخصیسازی دیجیتال در مقیاس

اگر شخصیسازی بهطور صحیح انجام شود ،چگونه منجر به خلق ارزش برای مشتریان میشود
سیگنال 1
ماری صاحب دو کودک است که در مقطع ابتدایی تحصیل میکنند .در ابتدای ماه آگوست سال پیش ،او به یکی
از فروشگاههای خردهفروشی جهت خرید اقالمی برای فرزندان خود مراجعه کرد که شامل محصوالتی میشد که
او قبالً بهصورت آنالین دیده بود .این اقالم به نمایه خرید ماری در منبع دادههای این فروشگاه سنجاق شده بود.
سیگنال 2
در ماه جوالی ،ماری در مرورگر خود وبسایت همان خردهفروش را مشاهده کرد و چیزی نخرید .ترکیب رفتار
آنالین و آفالین او در طی دوران خرید پیش از مدرسووه که سوویگنالهایی را ارسووال کرده اسووت ،این سوویگنال را
ارسال کرده است که احتمال دارد او خرید پیش از مدرسه را انجام دهد.
سیگنال 3
در اخیرترین فعووالیووت هووای مرورگری اینترنووت طی  04سووواعووت گووذشوووتووه ،او پیشووونهووادی را از طریق ایمیوول
شوخصیسازیشدهای با  12درصد تخفیف بین اقالم منتخبی که او مرور کرده است ،دریافت میکند که میتواند
آنالین آنها را بخرد .پیامها حاوی این پیام بودند که این فرآیند ایمن و راحت اسووت و چگونگی انتخاب اقالم و
اضوافه کردن به سوبد خرید را توضیح میدهد .همچنین اقالم دیگری که احتمال دارد او خریداری کند نیز به این
فهرست اضافهشده است که بر مبنای تحلیل خرید گذشته او رفتار مرورگری او در فضای اینترنت است.
گام سوم :ایجاد اتاق جنگ :گروه کوچکی از افراد مناسب شکل دهید
تغییر از تقویم بازاریابی سنتی به محرکهای شخصی شده که در پاسخ به سیگنالهای منفرد مشتریان ارسال میشود،
به معنای تغییر انقالبی رویههای کاری اسوت .دقیقاً در این نقطه است که بسیاری از سازمانها در دام میافتند و فراتر
از آن نمیتوانند بروند .راه فراتر رفتن از این دشوواری و ایجاد تغییر ،توانمند سواختن گروه کوچکی از افراد مناسب
اسوووت .از زبان مردمشوووناس فرهنگی ،مارگارتمید ،1اینگونه میتوان گفت که" :هیچوقت شوووک نکنید که گروه
کوچکی از شوووهرونودان متفکر و متعهود میتواننود جهوان را تغییر دهنود؛ در حقیقت ،تنها راه تغییر در جوامع به این
صورت روی میدهد" .در مورد شرکتها و سازمانها نیز این حقیقت صادق است.
ما اسم این گروه کوچک از افراد را "تیم اتاق جنگ" مینامیم .این نوع تیمها معموالً متشکل از  0الی  15نفر هستند
که بهدقت انتخابشوودهاند و شووامل مدیر پویش و کارکنانی از بخش خالقیت ،رسووانههای دیجیتال ،تجزیهوتحلیل،

- Margaret Mead
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عملیات و تکنولوژی اطالعات است .یک شرکت تجارت الکترونیک با اندازه متوسط شاید به یک تیم احتیاج داشته
باشود .سوازمانهای بزرگتری بودهاند که ما شاهد تشکیل  0تیم در آنها بودهایم .رمز موفقیت آن است که تیمهای
اتاق جنگ به پشوتیبانی اجرایی در هر سوطحی از سوازمان نیازمند هستند تا هرگونه مانعی از راه آنها برداشته شود تا
بدین واسوووطه آنها توانمندی انجام کارها را بدون اتالف وقت کسوووب کنند تا زمینهای بازی خالقانهای را شوووکل
دهند.
تیمهای کاری که معموالً برای انجام عملیات یا پروژهای چندهفتهای کنار هم جمع میشوووند ولی هنوز سوومتهای
قبلی رو را حفظ کردهاند با این تیمها متفاوت هسوووتند؛ اعضوووای تیمها باید بهطور تماموقت در این اتاقهای جنگ
حضوورداشوته باشند .وظیفه آنها پیشرانی نتایج کسبوکار است -نه اینکه صرفاً در محیط وب کلیکهایی را انجام
دهند -که منجر به تجربههای بهتر مشووتریان و بهتبع آن عایدیهای دالری برای شوورکت اسووت .بهعنوانمثال در یک
خردهفروش وی ،هدف معرفی محصوووالت بیشووتر به مشووتریان جدید در  12روز ابتدایی بعد از خرید اول آنهاسووت تا
آنها را به سومت خرید بیشوتر هدایت کنیم که بهواسوطه خریدهای آنالین راحتتر یا محصوالتی است که شاید از
آنها خبر نداشته باشند.
تیم اتاق جنگ این کار را هر روز پس از روز دیگر انجام میدهد و به دنبال سوویگنالهایی اسووت که بیشووترین ارزش
بالقوه و توسوعه ارزش را در برداشته باشد .همچنین این تیم به دنبال شناسایی رفتوبرگشت پیامهای شخصی شدهای
اسوت که نتایجی را در برداشوته باشود .در آغاز برنامه شوخصویسازی ،هر تیم باید هر هفته حداقل  1یا  0محرک را
معرفی کند .با کسب تجربه باید قادر باشند این نرخ را روزانه ارائه دهند.
گام چهارم :سیمکشی و سختافزارسازی مجدد :بر فرآیندها و تکنولوژیهایی تمرکز کنید که
سرعت کار تیمی را تسهیل میکند
کار تیمی در مقیاس به معنای آن اسووت که فرآیندهای چابکی وجود داشووته باشوود که جایگزین فرآیندهای قدیمی
شووود .برای مثال ،در دنیای جدید که کپی ،محتوای خالق و قالبهای آماده بهسوورعت با طیف متنوعی از اطالعات
مشووتریان در شوومارگان زیاد ترکیب و تطبیق داده میشوووند ،فرآیندهای طوالنی و خسووتهکننده دیگر جایی نخواهند
داشووت و باید حذف شوووند .تیمها باید طوری توانمند شوووند که در همان فرآیندهای پیشگفته رفت و برگشووی و
آزمون و یادگیری ،سورعت عمل باالیی داشته باشند .اشتباهات همیشه روی میدهند اما رهبری باید این اشتباهات را
بپذیرد ،از آنها درسآموزی داشته باشد و مسیر را ادامه دهد.
دومین موردی که باید با همین سرعت در مقیاس انجام پذیرد ،انتخاب تکنولوژی مناسب خودکارسازی است .با علم
به اینکه مونتاژ و عملیاتی سازی تکنولوژیهای خودکارسازی بازاریابی چالشی دشوار است اما اگر فقط بخواهیم نام
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ببریم ،شاید هزاران تأمینکننده ابزارهای فناورانه وجود دارد؛ اما باید به خاطر داشت که برخالف ادعای شرکتهای
تأمینکننده آنها ،صورفاً یک شوورکت نمیتواند راهحلهایی در وضووعیت نهایی ارائه دهد .معموالً شوورکتها در این
مسویر باید ابزارهای مناسوب را خودشوان تشخصی دهند و یکپارچگی با سیستمها را نیز خودشان بر عهده بگیرند .در
اغلب موارد نتایجی که به دسووت میآید میلیونها پیامی اسووت که کمی بهتر از هرزنامههایی اسووت که در شوومارگان
میلیونی به مشتریان ارسال میشود.
وظیفه تکنولوژی آن اسوت که به تیم اتاق جنگ کمک کند تا سویگنالها را شناسایی و محرکها را بهینهتر هدایت
کند؛ بنابراین ،وظیفه این تیمها نیز هدایت این تحول و انباشووت تکنولوژیهای ضووروری و بهینه اسووت .با ادامه این
روند ،شوورکتها قادر خواهند بود ،الزامات را فراهم و پارامترهایی را برای انتخاب تکنولوژیها توسووعه دهند که به
خلق ارزش واقعی منجر شود.
اغلوب بوازاریابها شوووخصووویسوووازی در مقیاس را بهمثابه کاری غیرممکن تلقی میکنند که نیازمند میلیونها دالر
سورمایهگذاری در بخش تکنولوژی اطالعات است .بازیگران موفق در این حوزه با دامنهای کوچک شروع میکنند
و بوه دنبوال اثراتی از بواال به پایین با سووورعت باال هسوووتند که معموالً چند هفته به طول میانجامد و پس از آن نیز از
عایدیهای این برنامه برای سرمایهگذاری استفاده میکنند و سرمایه دیگری را نیاز ندارند .فقط در این صورت است
که شما میتوانید در خودکارسازی و نهادینهسازی روشهای جدید فعالیت در طول کل سازمان موفق عمل کنید.
منبعMcKinsey :
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آینده شخصیسازی و چگونگی آماده شدن برای آن
شخصیسازی عامل اصلی موفقیت بازاریابی در طی پنج سال آینده خواهد بود .در این نوشته
قابلیتهایی که الزم است شرکتها توسعه دهند تا در این رقابت بمانند ،آورده شده است.
شخصیسازی ایده آل ممکن است هنوز به وقوع نپیوسته باشد (حداقل در مقیاس عالی آن) اما این اتفاق دور از ذهن
نیست .پیشرفتهای بشر در تکنولوژی ،داده و تجزیهوتحلیل بهزودی به بازاریابان این امکان را میدهد تا تجربههای
شخصی و "انسانی" بیشتری را در لحظات ،کانالها و مراحل مربوط به خرید خلق کنند .همچنین در استفاده افراد از
فضاهای فیزیکی بازاندیشی خواهد شد و فرآیند خرید مشتریان نیز از فاصله بسیار دورتر از درب ورودی یک برند
پشتیبانی خواهد شد.
درحالیکه این فرصتها بسیار هیجانانگیز به نظر میرسد اما بیشتر بازاریابها به دلیل کمبود امکانات از انجام آن
بازمیمانند .پژوهشهای اخیر  McKinseyبا مشارکت رهبران ارشد بازاریابی نشان میدهد ،تنها  15درصد از مدیران
ارشد بازاریابی معتقدند که شرکت آنها با انجام شخصیسازی در مسیر درستی قرار گرفته است .رهبران پیشرو در
شخصیسازی امروزی ،روشهای اثبات شدهای برای افزایش  5تا  15درصدی درآمد و افزایش  12تا  32درصدی
اثربخشی هزینه بازاریابی را با استفاده از توصیه محصول در وبسایت و ارسال پیام شخصی به مشتریان 1بهدست
آوردهاند( .ارسال پیام شخصی که تعبیر ارتباطات با نقطه اثر از طرف شرکت نیز برای آن استفاده میشود).
جایابی کسبوکارها بهنحوی که موفقیت در پی داشته باشد مستلزم درک سه تحول اصلی در شخصیسازی و ایجاد
مهارتها و تواناییهای الزم برای پاسخگویی به آنهاست.
در ادامه عوامل الزم برای موفقیت شخصیسازی اشاره شده است.
سه تغییر عمده که شخصیسازی را شخصیتر خواهد کرد
در پنج سال آینده ،شاهد سه تغییر بزرگ در شخصیسازی خواهیم بود:
فضاهای فیزیکی "دیجیتالی" خواهد شد

در حال حاضر کمتر از  12درصد از شرکتهایی که مورد بررسی قرار دادیم ،شخصیسازی را از طریق کانالهای
دیجیتالی به شکل سیستماتیک پیگیری میکنند .این موضوع فرصت بزرگی را فراهم ساخته است .یکی از بخشهایی
که در این مورد برجسته است ،بازدید از فروشگاه است .دادههای پژوهش ما نشان میدهد که تجربیات "آفالین"
- Triggered communications
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شخص به شخص ،دورنمای بعدی برای شخصیسازی خواهد بود؛ حدود  44درصد از مدیران ارشد بازاریابی
میگویند که کارمندان خط مقدم برای ارائه یک پیشنهاد شخصیسازی ،به نتایج تجزیهوتحلیل پیشرفته متکی هستند،
 42درصد میگویند که فروشندگان خردهفروش برای بهبود خدمات از ابزارهایی با قابلیت هوش مصنوعی استفاده
میکنند و  30درصد دیگر هم میگویند تشخیص چهره ،تشخیص موقعیت جغرافیایی و حسگرهای بیومتریک در
آینده بیشتر مورداستفاده قرار میگیرد.
برخی از خردهفروشان ،هرچند هنوز در گامهای ابتدایی هستند اما از قبل مسیر توسعه تجربههای شخصیسازی را
ترسیم کردهاند .در یکی از فروشگاههای پرچمدار جدید  ،Covergirlبرنامهای برای هدایت مشتریان ساخته شده است
که با هوش مصنوعی کار میکند و بهواسطه پلتفرم مکالمه  Dialogflowشرکت  Googleپشتیبانی میشود؛ همچنین،
ایستگاههای جذاب ساخته شده با تکنولوژی واقعیت افزوده به مشتریان اجازه میدهد تا با استفاده از تغییر تصویر
مشتری در هنگام استفاده از محصوالت آنها را امتحان کنند اما این موضوع به معنای پایان استفاده از فروشنده یا
متخصصان مد و استایل نیست .این تجربیات مجازی هنوز به تماس با انسان احتیاج دارند؛ در این ایستگاههای جذاب
 Covergirlمشتریان باید به استایلیستها بگویند که تمایل دارند چه محصوالتی را امتحان کنند .با کاملتر شدن هوش
مصنوعی ،سیستمها میتوانند بر اساس تجزیهوتحلیل رنگ پوست ،ویژگیهای صورت و احساسات در زمان واقعی
توصیفاتی را تولید کنند و بر اساس آن تصمیم بگیرند که کدام پیشنهادات را ارائه دهند یا از دادن کدام پیشنهادات
خودداری کنند.
 Starbucks ،Macy’sو  Sephoraاز تکنولوژی  GPSو برنامههای شرکتی استفاده میکنند تا وقتی مشتریان در
نزدیکی یکی از فروشگاههای آنها هستند ،پیشنهادات درون برنامهای ( )in-appبه آنها ارسال کنند .سایر
خردهفروشان شروع به ارائه برنامههای فروش درون اپلیکیشنی خود کردهاند که بهطور خودکار توصیههای
شخصیسازیشده محصوالت را مختص هر مشتری ارائه میدهند .یکی از خردهفروشان اپلیکیشنی مانند همین مورد
را ایجاد کرد که سبب افزایش  12درصدی در فروش تجمعی و رشد  5درصدی در میزان تبادالت مالی شد.
به احتمال زیاد گام بعدی شخصیسازی درون فروشگاهی شامل ارائه تجربیاتی به همه مشتریان همانند استفاده بیشتر
از امکانات پیشرفته واقعیت افزوده ( )ARبرای کمک به مشتریان در جهت تجربه کردن محصوالت و خدمات در
محیطهای گوناگون است ،مانند آزمایش کفشهای کوهنوردی در یک "کوه مجازی".
همدلی رشد خواهد کرد

همدلی (توانایی ارتباط و درک احساسات شخص دیگر) مبنای روابط محکم است .درک نشانههای عاطفی و تطابق
با آنها سبب ایجاد اعتماد میشود .انجام این مورد بهصورت دیجیتالی کار سادهای نیست.
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شکل 1
دستیاران دیجیتالی مانند الکسا با گذشت زمان به دلیل معرفی مهارتهای بیشتر به پلتفرم دارای
هوش بیشتری میشوند

یادگیری ماشینی در حال تغییردادن این موضوع است و در درک و واکنش به نشانههای عاطفی هر چه بیشتر مورد
تاکید است و توسعه خواهد داشت .الگوریتمهای پیشرفتهتر این امکان را به برنامهها میدهند تا انواع جدیدی از دادهها
(دیداری ،شنیداری) را تفسیر کنند و احساسات را مؤثرتر از گذشته تفسیر کنند .آمازون ویژگیهای جدیدی را پیاده
کرده است که دستگاه  Echoرا قادر میسازد تا شخص بیمار را تشخیص دهد و برای مثال هنگامیکه کسی صدای
تودماغی دارد ،تشخیص دهد که بینی شخص بسته شده است .سپس یک توصیه مناسب ،مانند دستورالعمل سوپ مرغ
یا قطره سرفه ارائه دهد و برخی از این موارد از طریق دستگاه ،قابلیت خریداری و تحویل درب منزل دارند .شرکتهای
دیگر نیز درحال وارد شدن به این بازی هستند Affectiva .که از کارهایی که دانشمندان در آزمایشگاه MIT Media

انجام دادهاند ،جدا شده است ،از یادگیری ماشین استفاده میکند تا الگوریتمهای تشخیص احساسات را توسعه دهد
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و با این کار بتواند حاالت چهره مانند عصبانیت ،بیاحترامی ،انزجار ،ترس و خوشحالی را طبقهبندی کند و بینشهایی
به دست دهد .تا به امروز ،این شرکت  53میلیون دالر از شرکتهای  CAC Holdings ،Kleiner Perkinsو بنیاد
ملی علوم جذب سرمایه کرده است.
بهمرور زمان ،این پیشرفتها میتواند به بازاریابان کمک کند تا با مشتریها ارتباط برقرار کنند و تبلیغات ویژهای را
برای موسیقی یا فیلمها ارائه دهند .برای مثال ،تبلیغاتی که با روحیه فرد مطابقت داشته باشند.
برندها از اکوسیستمها بهره خواهند برد تا سفرهای مشتری را از آغاز-تا-پایان 1شخصیسازی کنند

ارائهدهندگان متعدد خدمات ،بهطور مشترک تملک تجربه مشتری را در دست دارند .بهعنوانمثال ،اپراتور فروشگاه
بزرگ ،فروشگاه خردهفروشی و برند تجاری همه در تجربه خرید یک خریدار نقش دارند؛ اما هرکدام تنها بخشی از
تجربه خرید کلی را تحت تأثیر قرار میدهند .ایجاد ارتباط بین این نقاط ،فرصت بزرگی در گام بعدی شخصیسازی
محسوب میشود زیرا گسترش اکوسیستمهای شریک ،به برندها این امکان را میدهد تا تجارب مصرفکننده یکپارچه
و سازگارتری را در تمام فرآیند تصمیمگیری خود ارائه دهند .با بهبود هوش مصنوعی در پیشبینی نیاز مصرفکننده
(مانند روشن کردن چراغ یا باال بردن گرما کمی قبل از اینکه شخصی به خانه بیاید) ،برنامههای شخصیسازی
میتوانند ،یک سیستم (مثالً خودرو) را به سیستم دیگر (چراغ خانه یا سیستم حرارت خانگی) مرتبط کنند.
سهم فروشجهانی از طریق این نوع اکوسیستمها هنوز کمتر از  12درصد است و بر اساس پیشبینی ما تا سال 0205
این رقم به حدود  32درصد رشد کند .شاید بزرگترین بخش برای توسعه این نوع اکوسیستم مصرفکننده ،خانهها
باشند .با زیادتر شدن دستگاهها ،نیاز به همکاری با یکدیگر و استفاده از استانداردها مطرح میشود .کاالهای مصرفی،
سیستمهای مکانیکی درون خانه ،اتومبیلها و گستره بزرگی از دستگاههای دیجیتال شده باید بخشی از تجربه مستمر
برای مصرفکننده باشند یا اینکه محکوم به تعطیلی شوند.

- End-to-end
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صنایعی مانند بانکداری ،بهداشت و درمان و خردهفروشی در حال ساختن اکوسیستمهایی هستند که شامل مشاغل
متنوعی از بخشهای گوناگون برای بهبود خدمات به مشتریان و گسترش کیفیت است.
چگونه آینده را به واقعیت تبدیل کنیم
به نظر شخصیسازی بهعنوان یک توانایی مهم برای بازاریابی است اما ما معتقدیم که باید پیشران اصلی نحوه بازاریابی
شرکتها ،شخصیسازی باشد .در این زمینه آنچه باید مرکز توجه برندهای بزرگ باشد در ادامه ارائهشده است:
روی مبانی داده و تجزیهوتحلیل داده سرمایهگذاری کنید :درصورتیکه بازاریابان بهطور همیشگی امکاناتی
برای درک نیازهای مشتریان در اختیار نداشته باشند شخصیسازی غیرممکن خواهد بود؛ بنابراین بازاریابان برتر
درحالتوسعه سیستمهایی هستند که میتوانند دادههای ساختاری و غیر ساختاری را تلخیص و تجزیهوتحلیل کنند یا
دست به توسعه الگوریتمهایی زدهاند که میتوانند الگوهای رفتاری و تمایل مشتری را شناسایی و تجزیهوتحلیل
کنند تا بتوانند از آن اطالعات استفاده کنند.
راهاندازی یک پلتفرم متمرکز داده مربوط به مشتری ( )CDPبرای تجمیع و یکی کردن دادهها شرکتها و دادههایی
که خریداری میشوند برای این تالشها ضروری است .برخالف راهحلهای  CRMسنتیCDP ،ها اتوماسیون
یادگیری ماشینی درونی را ارائه میدهند که میتواند دادههای درونی و بیرونی را پاک کند ،یک مشتری تکی را در
بین دستگاهها ،کوکیها و شبکههای تبلیغاتی متصل کند و کارزارهای تبلیغاتی در زمان واقعی جهت پیادهسازی در
نقاط دسترسی و کانالهای متفاوت را ممکن میکند .بهترین این انتخابها مطمئناً همان سادهترین برای بهکارگیری
خواهد بود.
خدمترسانی بهواسطه کانالهای متفاوت نیازمند این است که سازمان توانایی تعامل با انواع جدیدی از داده (از صدا
تا تصویر) را داشته باشد .سازمانهای برتر از قبل این تکنولوژیهای نوین را به کار گرفتهاند و میدانند بر حسب نیاز
خود کدام یک بهترین تکنولوژی برای استفاده است.
ایجاد این جهش تکنولوژیکی روبهجلو نیازمند پیوستن بازاریابی و تکنولوژی اطالعات به نیروهاست .یک تیم مدیریت
محصول ،با استفاده همزمان از تکنولوژی اطالعات و بازاریابی باید برای ایجاد و بازنگری در نقشه راه تکنولوژی
بازاریابی سازمان ،توسعه موارد استفاده ،ردیابی عملکرد ناوبری و تدوین آرشیوی قوی از استانداردها و درسهای
آموخته شده ایجاد شود .مهندسی تکنولوژی باید تواناییهای الزم شامل سیستمهای امنیت سایبری که میتوانند همگام
با گسترش تجربیات شخصی حرکت کنند را به تیم اعطا کند.
مترجمان و استعدادهای سطح باالی تکنولوژی را پیدا کنید و آموزش دهید :امروزه شخصیسازی فضاها و
اکوسیستم به مجموعه مهارتهای بسیار متفاوتی نسبت به عملکردهای بازاریابی سنتی نیاز دارد .عالوه بر مهندسان و
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متخصصان داده ،سازمانهای بازاریابی به مترجمان تجزیهوتحلیل احتیاج دارند تا بتوانند اهداف تجاری را با ذینفعان
تکنولوژی و نتایج داده محور به مشاغل مرتبط سازند .با پیچیدهتر شدن دادهها و پیشرفتهتر شدن موارد شخصیسازی،
نیاز به این مترجمان شدت مییابد .ما کمبود قابلتوجهی از مترجمان تجزیهوتحلیل را پیشبینی میکنیم؛ امروزه تنها
 12درصد از فارغالتحصیالن کشور ایاالتمتحده در زمینههای تجارت و ( STEMعلوم ،تکنولوژی ،مهندسی و
ریاضیات) به سمت مشاغل مترجمی کسبوکار میروند .طبق برآورد ما تا سال  0205این رقم برای برآورده شدن
تقاضا باید به  02تا  42درصد افزایش یابد .باید گفت که توانایی جذب و پرورش استعدادهای مترجمی تجزیهوتحلیل
مزیت رقابتی قابلتوجهی را در توسعه قابلیتهای شخصیسازی پیشرو ایجاد میکند.
جای تعجب نیست ولی نبرد بر سر استعدادهای هوش مصنوعی بیشتر خواهد شد .درحالیکه سازمانها باید بدانند که
کدام استعداد را استخدام میکنند (افرادی که تواناییهای اصلی (الزم) برای حل مشکالت خالقانه را دارند) و به
کدام یک از طریق اکوسیستم استعداد بیرون از شرکت دسترسی دارند ،شرکتهای پیشرو برای دستیابی به استعدادهای
مرتبط با حوزه کاری خودشان بهشدت در تکاپو هستند .بر اساس بررسی اخیر مکینزی ،حدود  50درصد از
شرکتهای دارای سیستمهای عظیم دیجیتالی ،امکانات هوش مصنوعی را در درون شرکت توسعه میدهند.
افزایش میزان استعداد تکنولوژی مرتبط نیازمند آموزشهای پیشرفته است تا افراد سازمان نهتنها بدانند چگونه از
ابزارهای جدید شخصیسازی استفاده کنند بلکه یاد بگیرند چگونه این ابزارها برای تصمیمگیری بهتر به کار بیایند
این حرف بدان معناست که آموزش افراد مرکز تماس ،تیمهای فروش و بازاریابان ،برای مثال در زمینه چگونگی
استفاده از سیستمهای تجزیهوتحلیل احساسات جهت پشتیبانی بهتر مشتریان ،توسعه یابد .برنامههای چرخشی که در
آن افراد در انواع تیمها آموزش میبینند ،برای کمک به گسترش دانش و تعمیق مهارت سازمانی در حوزههای کلیدی
از اهمیت ویژهای برخوردار است.
قابلیتهای چابک ایجاد کنید :با توجه به ماهیت تکرارشونده و میانرشتهای فعالیتهای شخصیسازی ،تیمهای
سنتی بازاریابی که بهصورت جداگانه و متمایز از یکدیگر فعالیت میکنند ،کارآمدی نخواهد داشت .برعکس،
شخصیسازی باید همراه با تعهد به مدیریت چابک باشد که ازجمله آن میتوان به تیمهای دارای چند عملکرد،
متشکل از فرآیندها یا بخشهای مختص مشتری و با قابلیت اجرای سریع ،اشاره کرد که توسعه آنها ضروری است.
سنجش کارایی باید بهطور مشابه کامل شود و بیشتر روی آزمون سرعت ،نرخ موفقیت و جسارت در خالقیت متمرکز
شود.
عالوه بر نشان دادن تخصص الزم ،توانایی همکاری و یکپارچگی اطالعات عامل اصلی برای پیشرفت حرفهای خواهد
بود .توانایی همکاری و حل مشکالت با همکاران سراسر سازمان ،در بخش تکنولوژی اطالعات ،تجزیهوتحلیل ،توسعه
محصول و بخش حقوقی نیز به همان اندازه مهم خواهد بود.
مشاوران کسب و کارهای بین المللی ()IBC
مشاوران کسب و کارهای بین المللی ()IBC

117

آینده شخصیسازی و چگونگی آماده شدن برای آن

بودجههای ساالنه و فرآیندهای استراتژی نیز باید با بازبینیهای پیاپی برای ارزیابی ابتکار عملهای فعلی ،ترسیم
برنامههای جدید و تنظیم دوباره بودجه و منابع برای پشتیبانی از اولویتهای اصلی انعطافپذیرتر شوند.
از حریم خصوصی مشتری محافظت کنید :ماهیت حریم خصوصی داده منبعی برای نگرانی مصرفکنندگان
و برندها شده است .در پی رسواییهای مکرر در مورد حریم خصوصی دادهها 40 ،درصد از مشتریان خواهان افزایش
مقررات دولتی برای محافظت از حریم خصوصی دادهها هستند .شرکتهایی که پیشرو نوآوری شخصیسازی هستند،
بیشتر باعث نگرانیهای مربوط (به درست یا غلط) به حریم خصوصی در بین مشتریان میشوند .به همین دالیل،
مدیریت حفاظت از حریم خصوصی مشتری بسیار مهم خواهد بود.
سازمانها برای روشن کردن حدود برخی فعالیتها باید از مسیر همیشگی خود دور شوند؛ ازجمله مواردی که باید
مدنظر قرار گیرد حریم خصوصی دادههاست که بهواسطه شفافیت در مورد چگونگی استفاده از داده ،محدود کردن
پردازش دادهها تنها به بخش موردنیاز ،حفاظت از داده در برابر دزدی و اعطای حق فراموشی به مشتریان بروز میکند
و باید مورد تاکید قرار گیرد و با جدیت دنبال شود .مالحظات مربوط به نظارت برداده و سیاستهای حفظ حریم
خصوصی بهجای اینکه یک مسئله مدیریتی فرعی باشد باید بخشی از مدل عملیاتی استاندارد سازمان بازاریابی باشد.
آموزش مداوم در مورد روشهای قانونی جمعآوری دادههای شخص اول و استفاده از دادهها ،شامل اشتراک دادهها
با پلتفرمهای همتا برای انجام این امر ضروری است .مسائل مربوط به حریم خصوصی سبب اعتماد بین مشتری و برند
است .شرکتها باید این کار را بهدرستی انجام دهند.
شروع کنید :توسعه قابلیت شخصیسازی فرآیندی است برای رسیدن به مجموعه کاملی از قابلیتهای موردنیاز
برای شخصیسازی درست و پویا :همیشه فعال برای استفاده ،در زمان حال و با ارتباط شخصی در سراسر اکوسیستم
مصرفکننده .اغلب دشوارترین بخش ،شروع به کار است؛ اما با تجربهای که ما داریم ،بیشتر شرکتها داده و افرادی
بیش از نیازشان در اختیار دارند تا بتوانند از دادهها بینشهایی در اختیار قرار دهند .اولین قدم تعیین این موضوع است
که از روی کدام موارد کاربرد باید تمرکز کرد (تبدیل مشتری جدید ،افزایش هزینهکردهای مشتریان وفادار و )...و
استفاده از یک تیم چابک برای کار روی هر یک از آنها ضروری است تا بهسرعت موارد گوناگون را آزمون کنند
و بیاموزند 1تا به این واسطه بهترین پیشنهادات و تعامالت را شناسایی کنند .اتخاذ این رویکرد عملی ،سریعاً به افراد
کمک میکند تا تجربه و تخصص حقیقی را توسعه دهند .بااینحال ،حتی هنگامیکه تیمها بهسرعت کار میکنند،
ضروری است که نیم نگاهی به وضعیت نهایی داشته باشید تا بتوانید به شکل بهتری در مورد افراد ،تکنولوژی و
سرمایهگذاری تصمیمگیریهای الزم را انجام دهید.

- Test & Learn
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آینده شخصیسازی و چگونگی آماده شدن برای آن

هر چه پیش میرویم شخصیسازی فراگیرتر میشود .شرکتها با اقدام عملی در این زمینه که باید همین امروز روی
دهد میتوانند امیدوار باشند که بتوانند نیاز مشتریان را برآورده کرده و برند خود را اثبات کنند.
منبعMc Kinsey :
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بهرهگیری کامل از تکنولوژی بازاریابی بهمنظور ایجاد رشد
البته پیروزی در انقالب تکنولوژی بازاریابی به تکنولوژی احتیاج دارد ،اما رهبران غالباً فراموش میکنند که به
موارد کلیدی دیگری نیز نیاز دارند .با پیشرفتهتر شدن تکنولوژی بازاریابی ،شرکتها در مییابند که میتوانند
همهچیز را از کارکردهای اصلی تجارت مانند تبدیل تجارت الکترونیکی تا موارد پیچیدهتر ،مانند مدیریت روابط
چند بعدی مشتری با چند کانال ،1تسریع و بهینه سازی کنند .در این مصاحبه ،اسکات برینکر ،معاون اکوسیستمهای
پلتفرم ،در  HubSpotو جیسون هلر ،یک شریک مکینزی که رهبری خط خدمات عملیات و بازاریابی دیجیتال ما
را رهبری میکند ،بینش خود را در مورد دنیای در حال پیشرفت تبلیغات بازاریابی به اشتراک می گذارند.
مهمترین شاکله مدل عملیاتی بازاریابی
اسکات برینکر :هنگام ساختن یک مدل عملیاتی استاندارد و منسجم که میتواند در تمامی سیستمها کار کند،
باید آن را از دو منظر مشاهده کرد :تکنولوژی و داده .ادغام دادهها یکی از مهمترین مؤلفهها است؛ اما هنگامیکه
میلهها به هم وصل شدند ،باید فعالیت و تحویل بینش از آن دادهها را از طریق کانالهای مختلف به بسیاری از
ذینفعان با سرعت زیاد همگامسازی کنید.
گفته میشود حاکمیت مهمترین چیز است و غالباً با کمترین میزان توسعه همراه است .باید مدل قانونی تعیین کنید
که مشخص کند چه کسی قادر به دسترسی و ایجاد تغییرات است .همچنین باید بدانید که چگونه میتوانید روند
به روز کردن مداوم چارچوب برنامه بازاریابی را مدیریت کنید .این نوع فعالیت قبالً بهصورت موقت انجام میشد
و یا نزدیک ارائهدهندگان خدمات نگهداشته میشد ،اما اکنون به یک برنامه حاکمیتی نیاز دارد.
جیسون هلر :موافقم .حاکمیت یکی از مهمترین و توسعهنیافتهترین بخش معما است ،اما مهم است بدانید معما
چیست .ازنظر من ،مدل عملیاتی بازاریابی اساساً از سه بخش تشکیل شده است :توانمندسازی داده و تکنولوژی و
اجرا از طریق بازاریابی چابک و استعداد .امروزه با ظهور سیستمعاملهای داده مشتری ،استفاده از بیگ دیتا و
یادگیری ماشین در فضای ابری باعث میشود تا یکی کردن دادهها بسیار سادهتر شود ،بنابراین میتوانید بخشهای
خرد ایجاد کرده و سیگنالهای مشتری را مدیریت کنید که بتوانند تجربهها را هدایت کرده و در کانالها ارزش
ایجاد کنند .این مجموعه اصلی از دادههای یکپارچه در هسته قابلیت بازاریابی مدرن قرار دارد ،اما هنوز هم نیاز به
یک قابلیت اجرای چابک و افراد مناسب دارد که باهم کار کنند تا همه این اتفاقات رخ دهد.

across multiple channels
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چگونه سرعت رشد جدید را با سرعت بازاریابی هدایت کنیم
جیسون هلر :بهطور معمول ،میبینیم که مشتریان تمایل به غنای تکنولوژیکی دارند اما دارای بینش ضعیفی هستند.
آنها ممکن است یک پلتفرم مدیریت داده )DMP( 1داشته باشند ،اما دادهها را بهدرستی متصل نکرده یا از DMP
در کانالها استفاده نمیکنند درنتیجه باالترین بهره را از آنها نمیبرند .آنها یک پلتفرم آزمایش  A / Bدارند
اما آزمایشهای تکراری سریع را انجام نمیدهند .آنها تجزیهوتحلیلهایی دارند اما به بینشهای دقیقی که منجر
به یک سری آزمایشات فرضیه محور میشود ،نگاه نمیکنند .شرکتها نهتنها از فرصتهای بازاریابی خود استفاده
نمیکنند بلکه تصمیمگیریهای بسیاری را نیز بر اساس دانش قبیلهای یا غریزه و شم درونی انجام میدهند نه بر
اساس دادهها؛ بنابراین درمییابیم که شرکتها میتوانند با راهاندازی یک فرآیند تجزیهوتحلیل اکتشافی برای
شناسایی "سطلهای نشتی "0این مشکل را اصالح کنند -در کجای سفر مشتریان ،این روندها را رها میکنند و یا
کدام بخشهای سفر پتانسیل آنها برای ایجاد ارزش را برآورده نمیکند .بهطور خاص ،شرکتهایی که مرتباً
سفرهای مشتری را ترسیم میکنند و میدانند که در کجا تغییرات در تعامل یا نرخ تبدیل تغییر ایجاد میشود ،تمایل
به تحرک و بسیج نیروها برای جذب این ارزش دارند .این رویکرد سریعترین مسیر ارزشگذاری است و بهطورکلی
این کار کمک میکند تا بدانید بزرگترین اهرم فشار خود را در کجا اعمال کنید.
اسکات برینکر :موافقم که اکثر شرکتها فقط از بخش کوچکی از ابزارهای خود استفاده میکنند که تا حدی
به این دلیل است که رهبران بازاریابی کمترین وقت برای درک ابزارها دارند تا ببیند چه آزمایشاتی میتواند اجرا
شود .توانایی تطبیق دادن بینش با قابلیتهای ابزار موجود در سازمان باقی میماند ،به همین دلیل شما باید فرایندها
و روشهای چابک را پیادهسازی کنید تا افراد در یک سطح پایینتر بتوانند بدون ایجاد آشفتگی در یک چارچوب
آزمایش کنند .شما باید به آنها اجازه دهید تا با این ابزارها جلو بروند و با این ابزارها کار کنند تا درک کنند که
چه تواناییهایی دارند .در این صورت است که میتوانید خیلی سریع ارزش جدید پیدا کنید.
ارزش تکنولوژی بازاریابی در ایجاد محصوالت ،خدمات و مدلهای جدید تجاری
اسکات برینکر :تکنولوژی بازاریابی انقالبی پدید آورده است که بازاریابی از تجارت ارتباطات به تجارت
تجربیات ،از محتوای سفارشی به نرمافزارهای سفارشی حرکت کرده است .شما در حال استفاده از نرمافزار هستید
و سعی در ایجاد خدمات از طریق کانال به مشتریان دارید.

data-management platform
leaky buckets
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برخی افراد هک رشد را مسخره میکنند ،اما هکرهای رشد مکانیزم های بازاریابی خود را در محصول ایجاد
میکنند تا مشتریان را از طریق سفری از آزمایش تا پرداخت اضافی سوق دهند ،یا اهرمهای شبکههای اجتماعی
خود را برای جذب مردم به وجود آورند و گرچه همه سایتها اجتماعی نیستند ،اصل ایجاد مکانیزم های بازاریابی
به خود محصول فرصتی هیجانانگیز است.
جیسون هلر :بله و افزون بر این ،تکنولوژی بازاریابی به بازاریابان این امکان را داده است تا مستقیماً و عمیقاً
مشتری جدید را درگیر کنند ،طوری که بیشتر شرکتها قبالً تجربه نکردهاند .این بدان معناست که هر شرکتی با
درگیر کردن آنها توانایی یادگیری بیشتر در مورد مشتریان خود را دارد که بهنوبه خود به شکل دادن محصوالت
و خدمات ارائهشده به بازار برای بخشهای خاص کمک میکند .بهطور فزاینده پلتفرمها در حال ادغام هوش
مصنوعی ،یادگیری ماشینی ،پردازش زبان طبیعی و بینایی کامپیوتری هستند تا عالیق مشتری را بهمنظور
شخصیسازی بهدست آورند.
پلتفرمهای تکنولوژی بازاریابی برای ایجاد و ارائه تجربیات متفاوت و مرتبط با فعال کردن دادههای مشتری در
مقیاس ،حیاتی هستند .این قابلیت برای دستیابی به یک محصول یا خدمات جدید ،محرک موتور کسب مشتری
است و میتواند انواع جدیدی از اشتراکها را هدایت کند و به شما در مدیریت چرخههای فروش ،فروش متقابل
و نگهداری در طول چرخه عمر مشتری کمک میکند.
دنیای جدید سرعت و چابکی
جیسون هلر :اتوماسیون سازی فعالیتهای بازاریابی افراد را قادر میسازد تا به شیوههای چابک فعالیت کنند
(یعنی با تجزیهوتحلیل خودکار پاسخ مشتری به ویژگیهای محصول جدید را شناسایی کند) و وقت افراد را آزاد
میکند تا بر چارچوب بزرگتر و استراتژیک تر راهحلها متمرکز شوند.
تکنولوژی میتواند کارهای بیشتر و سریعتری انجام دهد ،اما خب تکنولوژی بهتنهایی نمیتواند این کار را انجام
دهد .شما به استعداد ،شیوههای چابک و سیستمهایی نیاز دارید که حلقههای بازخورد مناسبی را ایجاد کنند تا
آزمایشهای بازاریابی بتوانند بازخورد آماری معتبر را در یک روز یا هفته تولید کنند .سپس میتوانید دهها یا صدها
آزمایش را در طی یک ماه انجام دهید .همه آزمایشات موفق نخواهند شد ،اما با این توانمندی ،آزمایشهای موفق
میتوانند صدها میلیون یا میلیارد دالر درآمد برای یک شرکت بزرگ به همراه داشته باشند.
اسکات برینکر :چیزهایی که قبالً تغییرشان روزها یا ماهها طول میکشید ،اکنون در عرض چند ثانیه تغییر میکنند.
آنچه باورنکردنی است اتوماسیون موازی بیوقفهای است که محاسبات به ما میدهد .بهعنوانمثال ،یک برنامه هوش
مصنوعی با انجام میلیاردها بازی فقط در چهار ساعت به استاد بزرگ شطرنج تبدیل میشود .این شگفتانگیز است.

مشاوران کسب و کارهای بین المللی ()IBC

123

بهره گیری کامل از تکنولوژی بازاریابی به منظور ایجاد رشد

بهطور مشابه ،برنامههای بهینه سازی خودکار میتوانند در مدتزمان بسیار کوتاهی بینش و ارزش چشمگیری را به
همراه داشته باشند.
منبعMcKinsey :
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