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 مقدمه

گیری . بهرهاست داشتهتغییرات زیادی  ،جدید هایتکنولوژیشک بازاریابی سنتی طی سالیان اخیر تحت تأثیر بی

ها و کاوی و سایر تکنولوژیکاوی، متنهای اجتماعی، دادهبزرگ، هوش مصنوعی، شبکههای از اینترنت، داده

ت به سم هاشرکتبازاریابی سنتی را دگرگون کرده است.  هایروشهایی از این قبیل بسیاری از مفاهیم و روش

این  هایقابلیتمیق که با درک ع اندتالشو در  سازی در مقیاس حرکت کردهو شخصی هادادهسازی یکپارچه

مند شده و جایگاه جدیدی برای بهرهدر فرهنگ عمومی جامعه  ایجادشده هایفرصتو استفاده از  هاتکنولوژی

یاری از بس و ها استفاده کردهفرصتاین  از ی کوچک و ناشناختههاشرکت برخیبر این اساس  خود در بازار بسازند.

یدات تهد و سایر خصوصیهای حریم گرچه باید محدودیت ؛اندبرندهای بزرگ و قدیمی پیشی گرفتهها و شرکتاز 

 را نیز در نظر داشت.

به "های بازاریابی و بازاریابی مدرنتکنولوژی"با عنوان  المللیبین وکارهایکسباین شماره فصلنامه مشاوران 

 های بازاریابیانداز تکنولوژیدامات و چشمتا حدودی بتواند تحوالت، اقموضوعات باال پرداخته است و امید است 

 را تشریح نماید.

اندرکاران، مندان و دستگذاری این شماره فصلنامه با عالقهاز خوانندگان محترم خواهشمندیم عالوه بر اشتراک

یا از طریق  (Ibc.consulting2020@gmail.com) یا ایمیل سایتوبدر  ارتباط با ماهای خود را از طریق دیدگاه

 در اختیار ما قرار دهند. لینکدینیا  اینستاگرامو  تلگرامدر  IBC_CO@ دیآی

 با سپاس     

 دکتر محمدرضا کریمی علویجه 

 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی

 دانشگاه عالمه طباطبائی 

https://weblogibc-co.com/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7/
https://weblogibc-co.com/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7/
https://www.instagram.com/ibc_co/
https://t.me/joinchat/AAAAAEND6zjRYQYk16wJIw
https://t.me/joinchat/AAAAAEND6zjRYQYk16wJIw
https://www.instagram.com/ibc_co/
https://www.instagram.com/ibc_co/
https://www.linkedin.com/company/ibc-co/
https://www.linkedin.com/company/ibc-co/
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 تکنولوژی بازاریابی چیست و چرا اهمیت دارد؟ 4
 

 (IBCمشاوران کسب و کارهای بین المللی )

 تکنولوژی بازاریابی چیست و چرا اهمیت دارد؟

 هایلفنتاجتماعی گرفته تا  هایرسانهاز  - هاتکنولوژیاز ابزارها و  ایفزایندهمشخص است که مردم از طیف  خوبیبه

ود، بازاریابی خ نوبهبه. این تکامل کنندمیاستفاده  ترآگاهانهدر مورد خرید  گیریتصمیمبرای کمک به  -هوشمند 

ارد. در جدیدی، مانند تکنسین بازاریابی نیاز د هاینقشکه به  کردهفنی تبدیل  ایفزاینده طوربه کارکردرا به یک 

، 1ینزیمک کیشر کیهلر،  سونیو ج HubSpot، در پلتفرم ایهاکوسیستم معاون ،نکریاسکات براین مصاحبه، 

بطی به راستفاده از تکنولوژی انجام دهند اغلب  منظوربهباید  وکارهاکسبتغییراتی که  ترینمهمکه  دهندمیتوضیح 

 ندارد. خود تکنولوژی

 بودن یعنی چه تکنسین بازاریابی
خصصان به ظهور انواع جدیدی از مت داردتبدیل شده است و  انهفناور یرشتهیکبازاریابی اساساً به : اسکات برینکر

ریابی تکنولوژی را در خدمت بازا هایحلراه. تکنسین بازاریابی یک فرد ماهر فنی است که شودمیمنجر بازاریابی 

 ازاریابی تالشخوب ب هایتکنسیندر بازاریابی نیست.  ITفقط در مورد تعبیه خدمات  کار او. کندمیطراحی و اجرا 

 انجام دهد، تواندیمتصور آنچه بازاریابی در دنیای دیجیتال  شیفته هاآناین تکنولوژی را درک کنند.  بافتتا  کنندمی

 مؤثری طوربه و بسازندمشتری را  ارب بهترها و تجبرنامهتا اقدامات،  کنندمیبه بازاریابان غیر فنی کمک  هاآن. هستند

 دهندگانارائهو  هاآژانس بهفنی که بازاریابی  ارتباطاتبه مدیریت انواع جدید  و و داده استفاده کنند افزارنرماز 

و طبیعتاً ارتباطات بین  کنندمیصحبت  ITبازاریابی و هم از هم  هاتکنسین. این کنندمیکمک  دهدمی ارائهخدمات 

 .کنندمیتغییر را تسهیل  واقعاًی هاینقشچنین  شودمی ترایرشتهمیان هرروزهی که و در دنیای بینندمیرا  هاآن

ن تجربه که پلی بی را کسی تصور کنم: این تعریف عالی است. من دوست دارم تکنسین بازاریابی جیسون هلر

ی تغییر با درک چگونگ واقعاًتکنولوژی بازاریابی مؤثر،  کارگیریبهو عملیات بازاریابی باشد.  کنندهمصرف

و اهداف  اهاستراتژیباید  هاشرکت. شودمی، آغاز و چرا کندمیرشد را تجربه  هاییکانالچه اینکه و  کنندهمصرف

نیاز به ایجاد ساختارهای سازمانی و ایجاد  رباره هر دو بخش توسعه دهند. سپسواضح د هایبینشخود را بر اساس 
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 (IBCمشاوران کسب و کارهای بین المللی )

فاده و تکنولوژی از چه مواردی است هاکانالتصمیم این است که  دارند. آخرین هاآنبرای پشتیبانی از  هاییتوانایی

 کنند.

درک ی که مردم در اکوسیستم تکنولوژی بازاریابی سردرگمی و پیچیدگی و ترس کنممی. من فکر دقیقاً: برینکر

با چگونگی درک فضای بازاریابی جدید است. فکر کردن درباره اینکه چگونه  هاآن تنازع دهندهنشان واقعاً کنندمی

از  ترترسناکیک چالش بسیار ، هاییکانالیک شرکت مخاطبان خود را درگیر خواهد کرد و از طریق چه 

نولوژی تک یجایگزین در موردموضوع  که این شودتأکید  بایدفنی برای اجرای این دیدگاه است.  هایزیرساخت

متکی یا بازاریابی  IT برروی کاغذ  توانندمیبازاریابی  هایتکنسین. سرخود عمل کردن نیستیا  با بازاریابی طالعاتا

 باید همکاری بیشتر بین دو بخش را تسهیل کنند. هاآنباشند. 

 هاپلتفرمطلوع عصر 

روایت دوگانه از  اهپویایی ترینجذاباست. یکی از  دادهرخ بزرگیتکنولوژی بازاریابی تغییر  اندازچشم: در برینکر

 "بازاریابی ابرِ" پیشنهاداتی در حال ایجاد و فروش افزارنرمبزرگ  هایشرکت، طرفازیکادغام و تنوع است. 

 حوزه یک اینجدید در اطراف خود هستند.  هایایدهدیگر در حال نوآوری استارتاپ ، هزاران زمانهماما  ؛هستند

ی با ، زیرا این ابرهای بازاریابدر حال همگرایی هستندکه این دو نیرو  بینیممی کمکمکنون و دیدنی است. ا کرب

API 2رسمی  هایاکوسیستمهای باز وISV  تخصصی  هایقابلیتتا بازاریابان بتوانند  شوندمیواقعی تبدیل  پلتفرمبه

با بیش از  Salesforce.com برنامهتبادل بازاریابی تبدیل کنند. نمونه بارز این  تکنولوژیمشترک  شاکلهرا به یک 

را  اندازشمچطی چند سال آینده این  آنچهبه سیستم خود وصل کنند.  توانندمیبرنامه معتبر است که بازاریابان  0022

 افزارنرمر ارائه د و لینکدین بوکفیسنظیر گوگل،  اینترنتی هایغولاست که  ایفزایندهخواهد کرد، نقش  ترجالب

 ی دارند.افزارنرمسنتی  هایشرکتتجاری  هایمدلو رقابت با  هابازاریاببرای 

و  Adobe ،Oracleدر مقیاس  انییک پدیده بسیار واقعی است. ما رهبر "بازاریابی پلتفرمی سازی": این هلر

Salesforce.com ؛نندکمیرا ایجاد  ایگستردهو مقیاس  دست آورده استبه میلیارد دالر  یکبهیکداریم که نزد 

؟ آیا ییر دهندرا تغ کنندگانمصرفو رفتار همگام شده بازار  با توانندمی هاآنآیا  که استاین باقیمانده  ی کهاما سؤال

 ایهحلراه ازجمله - اندشده متمرکزجدید که بر روی یک ویژگی خاص  یافزارنرمو محصوالت  هااستارتاپ

                                              

2 independent software vendor 
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صلی ا هایعاملسیستم، توسط سرمایه حیاتیبه  رسیدنو در صورت  کنندمینوآوری را هدایت  هایچرخه -اینقطه

شخص  افزارنرم ترگستردهرویکردی را برای ادغام باز یک اکوسیستم  هاعاملسیستم، یا شوندمی تصاحب بازاریابی

 .توانمند ضروری استعملیات بازاریابی  عتاب؟ برای مدیریت هر دو سناریو یک کنندمی خلق ثالث

 3بازاریابی: مهارت و حاکمیت تکنولوژیدو چالش 

دغام و چالش فنی در انتخاب، ایکی باشد.  مؤثرتکنولوژی بازاریابی  شودمی: دو عامل وجود دارد که باعث برینکر

 چالشه البت که است مدیریت سنتی تکنولوژی اطالعات دیدگاهاز  هاآن هایدادهو  هاسیستماز همه این  برداریبهره

ردی است. بخشی از آن درک الیه کارب از این ابزارها تغییر روش استفاده بازاریابی تربزرگاما چالش  کمی نیست؛

 . اینعالی هایکمپینو  هابرنامهیادگیری چگونگی مهار آن در بازاریابی برای درک و اجرای  -است  افزارنرماین 

اما بخش دشوار  ؛کنندمی عملویژه  طوربهتیم از  ناپذیرجداییجزئی  عنوانبهجایی است که متخصصان بازاریابی  نقطه

. این امر به سازندیمکه این ابزارهای جدید ممکن است آن تغییر در نحوه تفکر و رفتار بازاریابی، با توجه به امکاناتی 

 هایهحلقتکراری و  هایآزمایشمتفاوتی از مدیریت بازاریابی نیاز دارد، جایی که اسپرینت های چابک،  هارتم

ست، اما باید ا موردنیازنوز ه استراتژی و اندازچشم. هستند ترمهم ساالنه بازاریابی سنتی برنامه ازبازخورد تطبیقی 

 تحقق یابند. ترسریعو با سرعتی بسیار  ترظریفبتوانند با روشی 

رای تکنولوژی بوجود که چقدر این نوع کار بازاریابی فشرده است، به همین دلیل  دهدمی: این سرعت نشان هلر

ست یا از برای شما جذاب ا واقعاًیا  یت شماموقعبهتواند از بازاریابی نسبت این بخش میمدیریت آن بسیار مهم است. 

 رویکردهای جدید در و عملیات، فرآیندها جدید کامالًروند از تا  شودمیخواسته  هابازاریاب. از آن متنفر هستید

زی قرار دارد. امرو هایشرکت هایتوانایی. عملیات بازاریابی دیجیتال در هسته اصلی استقبال کنند گیریتصمیم

ی، تدارکات : بررسشوندمیافل سه بلوک ساختاری اساسی از تکنولوژی بازاریابی وجود دارد که غالباً از آن غ ویژهبه

باشد  موجود هایعاملسیستمپیچیده و دارای چندین گروه تجاری، ذینفعان و  تواندمیو حکمرانی. محیط سازمانی 

برای هدایت ارزیابی، انتخاب و مدیریت تکنولوژی  هاشرکترا به چالش بکشد.  گیریتصمیم تواندمیو این امر 

 متمرکز شوند.هم ختارهای حاکمیتی بازاریابی باید بر توسعه سا

                                              

3 Cadence and governance 
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 (IBCمشاوران کسب و کارهای بین المللی )

 نقش چابکی در تکنولوژی بازاریابی موفق

ی از تأثیرات یک ؟این است که چگونه سؤال. دهندمیرا تشخیص  شدن ترچابکنیاز به  هاشرکت: بیشتر برینکر

تکنولوژی  و افزارنرماز توسعه مدیریتی را  هایروش هاآنکار متخصصین در بخش بازاریابی این است که  توجهجالب

مک ک "چابکبازاریابی " هایشیوهو به شکل دادن  کنندمی افشانیگرده اصطالحاً 4و کانبان اسکرام اطالعات، مانند

یکرد از رو گیردمیقرار  مورداستفادهی افزارنرمدقیقاً به همان روشی که در جامعه  هابازاریاب. حتی اگر کنندمی

. ماهیت ددهنمیرا با نیازهای خود تطبیق  هاآنمفاهیم اصلی را در نظر گرفته و باالخره ا ام، گیرندنمیبهره چابک 

 ناوبتعمل در  ترکوتاه هایچرخهدر سازمان،  غیرمتمرکزبازخورد سریع، رهبری  هایحلقه -یعنی شفافیت چابک

، نیاز دهدیمکنولوژی بازاریابی ارائه که ت هاییپتانسیلدست آوردن که بازاریابی برای به دقیقاً همان چیزی ،بیشتر

 دارد.

شوند نه  ابکچیعنی خودشان  ی روی بیاورند؛روحیه چابکبا آغوش باز به باید  هاشرکت: نکته مهم این است که هلر

 هایکانال. صنعت ما در استفاده از (Be agile, rather than do agileچابک انجام دهند ) صورتبهاینکه کار را 

اگرچه این  .ندکمیو بعد گیج و سردرگم  انگیزاندبرمیتدا اب دهدمیو غیره کار بسیار خوبی انجام  هاتکنیکجدید، 

است.  ار دادهبیشتر قر موردتوجهآن را  تازگیبهجدید نیست، بازاریابی  ،از فرآیندها ایمجموعه عنوانبه "چابک"ایده 

شته داسریعی  فرآیندهای چابک خواهندمیرند که این است که افرادی وجود دا افتدمیاغلب اتفاق  آنچه هرچند

و  بردادهمبتنی  DNAدر مورد ایجاد یک  فرایند چابکی .بینندمیسود کنند لطمه باشند، اما بیشتر از آنکه بتوانند 

رهبری  سازمان و نه فقط از سرتاسراز  هاایدهکه کنجکاوی و  خواهدمی نیزو  است روزمره بردادهمبتنی  گیریتصمیم

 یا یک گروه کاری خاص، ظهور کنند.

 بازاریابیتکنولوژی ایجاد فرهنگ 

 مانع پیشرفت ترینبزرگموفقیت شما "از آن استفاده کنم:  خواهممیعالی وجود دارد که  قولنقل: یک هلر

 هاآن. دکننمیکه کار  اندکردهعملیاتی را ایجاد  هایمدلزیرا  اندرسیده این جایگاه موفق به هایشرکت "شماست.

موفق  هایازمانسو ترسناک برای  برانگیزچالشیک پیشنهاد  پیشنهاد تغییرعالی هستند.  دهندمیدر کارهایی که انجام 

هید. شما از باید فرهنگ خود را تغییر د درنهایتاز مزایای تکنولوژی بازاریابی استفاده کنید،  واقعاًاست. برای اینکه 

                                              

4 Scrum and Kanban 
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، زمانهم طوربهاما  ؛نیاز دارید جدید آرزوهایو  هاارزشبه تعهد اجرایی، مجموعه اهداف،  سازمان خود پایین تاباال 

اقدام ن به باال از پاییبه تغییر خود،  موردنظرو انجام رفتارهای  مختلفباید با استخدام استعدادهای جدید، آموزش افراد 

 اوت استغالب سازمان متف فرهنگ با معموالًکه ان آن و مبتکر کارکنان را به دلیل فرهنگ نوظهور هایشرکت. کنید

ی و جدا دیجیتال هایآزمایشگاهبا ایجاد  - دونالدمک، مثالعنوانبه -سنتی  هایشرکت. برخی از کنندمیاستخدام 

که دستیابی به موفقیت در  اندکردهاذعان  هاآن. اندکردهاقدام برای ایجاد یک فرهنگ جدید از سازمان  هاآنکردن 

من مطمئن  .است سازییکسان از تالش برای ترآسان، ددار هنگ وجودی که امکان توسعه فرزمینه دیجیتال در گروه

 کامل یابند.ت تریوسیعبازاریابی باید در مقیاس  و ساختارهای هاسازمان. باشدپایدار  درازمدتنیستم که این مدل در 

که به پیتر  "5ددهکند/ قورت میفرهنگ استراتژی را مثل آب خوردن حل می" : من این جمله را دوست دارمبرینکر

. کندیمدرست است. فرهنگ موضوعی است که تغییرات را بسیار سخت  کامالً. قدیمی است، اما است منسوبدراکر 

. بیش از هر چیز، این نقش به معنای شودمی ترمحبوب 0دیجیتال مدیر ارشدنقش  بینیدمیی از دالیلی است که یکاین

که نسل جدیدی از سازمان را از درون خود  شودمیدیجیتال خواسته  مدیر ارشدعامل تغییر فرهنگ است. غالباً از 

 الشپر چ : آن نوع تغییر تحول در یک شرکت یک روندداشته باشیم نانهیبواقعانتظارات بیایید ، حالبااینایجاد کنند. 

 خواهد بود. چندسالهو 

یا )وقت یک ابتکار م عنوانبهدیجیتال  مدیر ارشدم این است که در بسیاری از موارد، نقش اه: آنچه من توجه کردهلر

بسیاری  .شودیم ایجادبرای تکمیل تعهد به بازاریابی و تحول دیجیتال در کل سازمان  قبلی( هایروش متوقف کننده

 و افزودن این نقش راهی برای تزریق هستندکند شدن  در حالدارند که  و سنتی ریتم عملیاتی قدیمی هاشرکتاز 

خدام میانی مدیریت و خط مقدم سازمان است هایالیهی دیجیتالی بیشتر را در هابازاریابکه  هاییشرکتتغییر است. 

رگانیکی را آهسته و ا هایقابلیت هاشرکتند. این دیجیتال دار مدیر ارشد، تمایل کمتری به نیاز اندکردهو یکپارچه 

زمان  ها، فرآیندها و منابع را با گذشتبرای دیجیتالی کردن کانال وکارکسبهای موردو توانایی ایجاد  انددادهتوسعه 

 .اندکردهایجاد 

                                              

5 Culture eats strategy for breakfast 
6 Chief Digital Officer (CDO) 
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 و ابتکارات هاخروجی گذاریمقیاس
 و طراحی آزمایشات، ویژگی اصلی بازاریاب مدرن هاپایلوت: استفاده از رویکردی منظم و روشمند برای شناسایی هلر

ن ی بهتر از گذشته دسترسی داریم، بنابرایهاتکنولوژیو  هاوتحلیلتجزیهو پایه و اساس نوآوری است. امروز ما به 

آیند ردر نهادینه کردن ف معموالً هاشرکتاما  ؛قبل ممکن نبود هایسالی آزمایش کنیم که هایروشبه  توانیممی

 .شوندمیدچار مشکل  ،تروسیع طوربه کلیدی به سازمان بازاریابی هایدانشاشتراک 

 ریزینامهبرکه است  عوامل موفقیت، انجام آزمایشات با موفقیت در ذهن و اطمینان از این ترینمهممن، یکی از  ازنظر

 آهسته روند کامالًریتم با توجه به  البته را در خود جای دهند، که هافرصت توانندمی ریزیبودجهبازاریابی و فرآیند 

 دشوار باشد. تواندمی، بندیو بودجه بودجه

قرار که  ماندی بتغییرات مداوم در صدربه یک سازمان کمک کند  تواندمی: یک برنامه نوآوری در بازاریابی برینکر

برای  ، تعیین فرایندیگذاریسرمایه بازگشتعامل  ترینمهمم، که موافقشما  اما با فوران کنند؛ هاآن در بازاراست 

 برای اتزمایشآمواقع  اکثردر اکنون واقعیت این است که  به تجارت اصلی است. "آزمایشگاه"ها از یادگیری ترکیب

مایش واقعی ، آزکنیدمیاما وقتی یک برنده پیدا  ؛. این ماهیت کاوش در مرزها استافتندنمیاتفاق  هاییبرنامهچنین 

پیروزی  شما ادعای گونهاینآن ایده را به تجارت تبدیل کند.  تواندمییک برنامه نوآوری این است که چقدر سریع 

 .کنیدمی

این به معنای عدم موفقیت نیست. اشکال ندارد که درست نیست.  "شکست سریع"که  کنممی : من اضافههلر

باید یک برنامه آزمایش متفکرانه را عملی کنند که برای تجارت  هارکتش درنهایتشکست بخورند، اما  هاآزمایش

 باشد.در پی داشته  اینتیجه

 

 McKinseyمنبع: 

 

 

 

 

 

 



 

 

آینده بازاریابی از راه رسیده است: حتی 

 فرصت پلک زدن هم نیست
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 آینده بازاریابی از راه رسیده است: حتی فرصت پلک زدن هم نیست

ا چه ای به این موضوع بیندیشید که این تغییرات بسرعت در حال تغییر است اما لحظهدانیم که بازاریابی بههمه ما می

که  Googleو  Facebook ،Amazon ،Apple ،Netflixیعنی  FAANGشرکت  5سرعتی در حال رخ دادن است. 

سال سن دارند یعنی برابر با سن یک دوره از  03تریلیون دالر است، در حدود  3در حدود  هاآنمجموع ارزش بازار 

 ولوژیتکنی دنیای هاغولحال اقالم و خدمات مصرفی هستند و درعین هایشرکت، هاشرکتزندگی یک انسان. این 

اند؛ را متحول کرده کندیمی سال نحوه )فرآیند( سفری که مشتری برای خرید ط 03و در طول این  شوندیمنیز تلقی 

 .اندکردهو مشتریان را نیز بازتعریف  هاشرکتحتی نحوه تعامل بین 

مت تقسیم دیجیتالی به س هایکانالها و ابزارها پیوسته در حال پیشرفت هستند و تکنولوژیاین تازه آغاز ماجراست. 

. امروزه ترفیم به کاردر مورد دیجیتال، موبایل و جامعه  صرفاًروند. همین چند سال پیش، بازاریابی شدن پیش می

...(.  و Facebook،Instagram ،Snapchat، YouTubeشده است )تنهایی به چندین پلتفرم تقسیمبه اجتماعیبخش 

 طرفداران بسیاری دارند. Youkuو  WeChat ،Douyinدر چین هم 

ی بصری، صوتی و موقعیت مکانی تعاملی بسیار دقیق هستند و شامل هاتیجذابجدید و متنوعی که دارای  هایکانال

ش مصنوعی . هواندشدهو به جریان اصلی بدل  اندبرگرفتهدر  را هاحوزهتدریج تمامی این شوند و بهنیز می هاطیمحاین 

جدید تعامل با کاربر را افزایش داده است.  هایروشدر حال خودکارسازی فرآیندهای داخلی است و امکان ایجاد 

ی بهتر از هر زمان دیگری هستند )برای کسانی که گذارهیسرما یبازدهگیری و تعیین اکنون ابزارهای اندازههم

رو به طور فزاینده و استفاده کنند( و البته انتظارات مشتریان نیز به برداریبهرهی مرتبط هادادهاز این ابزارها و  توانندیم

 رشد است.

علی در نظر بگیرند. آینده نسبت به زمان ف هابازاریاباین موارد تنها چندین مورد از تغییراتی است که ضروری است 

ی ابید بازارارش انریمداین است که  دیآیمکه پیش  یسؤالشود(. هم می تردهیچیپبسیار متفاوت خواهد بود )و حتی 

به فعالیت خود ادامه دهند؟ درواقع استخدام تعداد بیشتری متخصص داده و مهندس  توانندیمچگونه  هاشرکتو 

ی از تاریخ بومیان اصفحهکه . رهبران درحالیرودیمحل این موضوع به شمار نه کاربردی است و نه راه افزارنرم

 .دانآوردهروی  تکنولوژی، برای پاسخ به این مسائل پیچیده به زنندیمدیجیتال را ورق 
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 معاصر باقی بمانند؟ توانندیمآیا بازاریابان 
هایشان را برای ادامه فعالیت هابازاریابو در قسمت مربوط به مشتریان، سه حوزه با تغییرات سریع توانایی  در کار ما

تعامل  هایکانال( تحول 0کنندگان، )( انتظارات در حال رشد مصرف1اند از: )کشد. این موارد عبارتبه چالش می

 شود. در ادامه به هر سه مورد خواهیم پرداخت.عنوان محرک استراتژی شناخته میکه به هاداده( سلطه 3مشتری و )

 طورو همین هارکتشاز  یشتریکنندگان آموختند که انتظار ببه مصرف تالیجید انیبومکننده. انتظارات مصرف

خوبی آموختند. طبق گزارش وضعیت کنندگان نیز این درس را بهو مصرف محصوالت و خدماتشان داشته باشند

( که در کنندیمی دیجیتالی رایج برای خرید در اینترنت استفاده هادستگاهکنندگان متصل )افرادی که از مصرف

ند کهم میای که شرکت فرااند تجربهمشتری بیان کرده 5نفر از هر  4منتشرشده است،  Salesforce.Com سایتوب

رکت ش سایتوبمشتریان گفتند که به این دلیل به  %02 تقریباًاندازه خدمات و محصوالت آن شرکت مهم هستند و به

یی از اهمتیبکنندگان انتظار درجه اند که تجربه بهتری را فراهم کرده است. امروزه مصرفدیگری مراجعه کرده

 Salesforceدهند، دارند. ارائه می هاشرکتسازی در زمینه محصوالت و خدماتی که تنظیمات شخصی ارتباط و

درصد افراد  02هستند و بیش از  "تعامل درخور بر اساس تجربه قبلی"کنندگان به دنبال درصد مصرف 02دریافت که 

ی اتجربهانتظار "درصد  02و  "زی کنندساشخصی هاآنفروشندگان، تعامل را بر اساس نیازهای "انتظار دارند که 

 ."آمازون را دارند سایتوبهمانند خرید از 

رون ی سرگرمی دهاشنهادیپ. برای مثال، خطوط هوایی سنگاپور اندکردهاین موارد را برآورده  هاشرکتبسیاری از 

رای تصمیمات مالی شده را بسازیهای شخصیسازی کرده است. بانک ایالت متحده توصیهپروازها را شخصی

 ی سالمت مخصوص مشتریان نیز توجههامهیببه  هاشنهادیپدهد و در این روز در اختیار افراد قرار میصورت روزبهبه

( برای رزرو MagicBandsاز دست بندهای جادویی )شهر اورالندو  Walt Disney’sدر مجموعه میهمانان دارد. 

شهر شانگهای  Disneyدر مجموعه  هاآنکنند. های هتل و خرید کردن استفاده میقفل اتاق باز کردن، هادستگاهکردن 

شده را ی تعامالت انجامهادادههای هوشمند خود انجام دهند. دیزنی تمام با گوشی توانندیمهم همین کارها را 

هم از  Carnivalکند. شرکت ده میبرای در ارائه پیشنهادها، برای میهمانان استفا هاآنو از  کندیمآوری جمع

 کند.صدها کشتی تفریحی متعلق به خود استفاده می( در Smart Medallionمشابهی به نام مدال هوشمند ) تکنولوژی

درصدی رسیدند که  12تا  0دادند، به رشد درآمد شده را در اختیار افراد قرار میسازیبرندهایی که تجارب شخصی

 یسازی، رهبران شخصدرنتیجهکنند. است که از این موارد استفاده نمی هاییشرکتاز  ترسریعدو تا سه برابر 

ه برندهایی ک که، درحالیبرندها، تصاحب کنند دیرا در عصر جد بندیگروه یاز سودها وازنیخواهند سهم نامتیم

. در پنج سال آینده در سه بخش ددهنیرا از دست م آوریم و سودا، سهیانمشتر کنندنمیاستفاده از این موارد 
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این میلیارد باال ببرد ) 022سازی درآمدها را تا فروشی، بیمه درمانی و خدمات مالی ما انتظار داریم که شخصیخرده

 ، صادق است(.دهندیمدرستی انجام که این کار را به هاییشرکتدرصد از  15حداقل در مورد موضوع 

جدید است. دنبال کردن مشتری در مسیر فرآیند خرید  هایقابلیتبرآورده کردن این انتظارات در حال رشد نیازمند 

یی هاجربهتیا هزار بار اتفاق بیفتد اما مشتریان تمایل دارند تا با  صدبار، باریکی باشد که برای اتجربهامکان دارد 

کنند.  کنند تا با سرعت بیشتری عمل خلقخود را دوباره  هایمدلباید  هاشرکت. این فرایند را تکرار کنندمتفاوت، 

ی را برای دنبال یهاتیقابلهستند تا در سطح مقیاس عمل کنند و بتوانند  هاداده برنیازمند یک استراتژی مبتنی  هاآن

ی مشتری هابهتجرها در فضای دیجیتال توسعه دهند که در سطح دیگر توانایی تطبیق در زمان واقعی با کردن پویش

 0ایاجازهی ی پیرامون بازاریابهایدگیچیپباید  هاآنصورت رفت و برگشتی ادامه دهد. را داشته باشد و همین روند را به

رسانی تدسترسی و خدم ستیبایمرا مدیریت کنند. همچنین  هادادهرتباط با امنیت و حریم ی فزاینده در اهاینگرانو 

رند تعامل با ب موقعروزه را فراهم کنند زیرا مشتریان تمایل دارند تصمیم بگیرند که در چه زمانی و چه  0ساعته و  04

 یا خدماتی را خریداری کنند(. مراجعه کنند تا محصوالت سایتوب داشته باشند )هرلحظه ممکن است به

سازی و فرآیندهای خرید مشتری های شخصیتمام این توصیفات برای اکنون و زمان حال است. در آینده برنامه

ه آیا برای آینده آمادها انجام خواهد شد. افزارهای کاربردی یا رباتهای هوش مصنوعی و نرموسیله الگوریتمبه

 هستید؟
کنندگان و تجارت، مصرف ، رسانه، سرگرمیتکنولوژیدر زمینه  هاشرفتیپلطف ادامه  به. تعامل هایکانال

ص صدا فکر افزار تشخیکمی به نرم مثالًشوند. دیجیتال درگیر تعامل می هایکانالها، ابزارها و واسطه انواع دستگاهبه

معرفی کرد، رقیبان دیگری نیز به این حوزه وارد شدند:  0211را در سال  Siriافزار نرم apple کههنگامیکنید. از 

Amazon ،Google ،Microsoft  0210. گوگل در سال دندیدیمدیگری که بخشی از آینده را در آن  هایشرکتو 

شده توسط موبایل درواقع جستجوهای صوتی بوده است. همچنین درصد جستجوهای انجام 02گزارش داد که 

Comscore در چین،  مثالًجستجوهای صوتی خواهند بود؛  0202بینی کرده است که نصف جستجوها تا سال پیش

 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 

معامالت صوتی  Echoهای واسطه صدا و دستگاهگر(. آمازون این امکان را برای برندها فراهم کرده است که بهدی

 طور اشتراکی شروع کرده است.به 0210در ژانویه سال  Procter & Gambleشرکت انجام دهند و این کار را با 

                                              

7 - Permission Marketing 



 

 

 

 
 

 ستیفرصت پلک زدن هم ن یاست: حت دهیاز راه رس یابیبازار ندهیآ 14

 (IBCمشاوران کسب و کارهای بین المللی )

ت. تعامالت برمبنای دید بصری هم کانال قدرتمند انجام داد مسئله اصلی نیس توانیمرا  کارهاییچهاینکه با صدا 

ی دیگر، هاافزارو نرم Snapchat ،Pokémon Goآمده از دستهاست. بر اساس اطالعات بهدیگری برای بازاریاب

BCG سوم تمام کاربران تلفن همراه از میلیون نفر در آمریکا یا یک 02طور ماهانه بیشتر از برآورد کرده است که به

ای برای بخش ویژه کنند،کنند. کاربرانی که از واقعیت افزوده استفاده می( استفاده میAR)واقعیت افزوده 

سال یا کمتر  10یعنی  Zسال یا نسل  34تا  11اره یعنی بین سنین از نسل هز هاآن. بیشتر روندیمها به شمار کنندهتبلیغ

 هستند.

کند تا ( فرم دیگری از تعامل برمبنای دید بصری است که این امکان را برای مشتریان فراهم میVRواقعیت مجازی )

د. واقعیت کنن پیش از خرید، بدون اینکه الزم باشد که حتی از روی صندلی یا مبل برخیزند، محصوالت را تجربه

راهنمایی و  یسازهیمحصوالت شب وسیلهبه تعامل. برای مثال به مصنوعی از اهمیت بسزایی برخوردارند مجازی و هوش

یک  و یا یک خودرو از راه دور فکر یا به دیفکر کن کندیمزندگی  دورتر لیهزار ما ایخانهکردن فردی که در 

Start فروشی ژاپنی کند. شرکت خردهذخیره می آن را و ها را ضبطوسیله پلک زدن ویدئوکه به 0ی تماسیعدس

Today دو محصول ،zozosuit  وzozo app ی بدن مشتری هااندازهتوانند را ارائه داده است که این دو با یکدیگر می

مختلف ارسال کشور  02را )برای خرید آنالین( اندازه بگیرند. این شرکت امروزه این محصوالت را برای بیش از 

 کند.می

 Nissanاند. ی واقعیت افزوده واقعیت مجازی داشتهریکارگبهآمیزی از تر تجارب موفقیتپیش هاشرکتبسیاری از 

 هاتکنولوژیدر آن که  به دست آورده است See the Unseenوسیله پویش درصدی در برند خود به 15پیشرفت 

از  Ikeaکت ند. شرگذاشت شیجنگ ستارگان به نما لمیف یهاتیتعامل با شخص قیرا از طر خودرو یمنایپیشرفته

خانه راه بعدی درون آشپزسازد تا به شکل سهکند و این امکان را برای مشتریان فراهم میواقعیت مجازی استفاده می

ند. شرکت یین کنبعدی تعطور سهبروند و با اشیا مختلف در ارتباط باشند؛ خصوصیات مختلف آشپزخانه را به

Caterpillar ها د ویژگیبتوانن هاآنکند تا منتقل می بولدوزرافزاری کاربردی ساخته است که کاربران را به داخل نرم

 Alibabaتجربه کنند. تجربه واقعیت مجازی شرکت  بولدوزرمختلف بولدزر را از پشت فرمان هدایت  هایقابلیتو 

 های سراسر جهان دیدن کنند، درباره محصوالتطور مجازی از فروشگاهکند تا بهمی این امکان را برای مشتریان فراهم

 را در صورت نیاز خریداری کنند. هاآنبیاموزند و 

محیط بصری برای همیشه تعامالت پیش از خرید مشتریان از برندهای گوناگون را دگرگون خواهد ساخت. کاربرانی 

 شوند.هدایت می دیخرکه قصد دارند، به درون محتوای مرتبط با قالب مناسب، در نقاط مختلف سفر 
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تدریج اهمیت بیشتری کسب کرده است؛ )موقعیت مکانی(، به geolocationقابلیت بازاریابی دیجیتالی دیگری به نام 

بینی نشان داده مکانی از قدرت باالیی برخوردارند. برای ردیابی هر مرحله از مبتنی بر پیش یهالیتحلکه  طورهمان

های تلفن همراه رانندگان های حسگر حرکتی گوشیاز داده Uber Eats، شرکت deliveryفرایند تحویل محصول یا 

روند یا در ترافیک گیر چه زمانی در جاده در حال حرکت هستند، راه می هاآنا نشان دهد که ت کندیماستفاده 

کا به تمرکز ی بازاریابی را به اتهانهیهزیابی، وسیله موقعیتکنند. یک شرکت بیمه درمانی بهو حرکت نمی اندافتاده

 Ryohinفروشی ژاپنی ؛ شرکت خردهکندیم، استفاده شودیمثبت  هاسفارشدر زمان واقعی در مناطقی که اوج 

Keikaku  یاMuji  یت ی خود را نیز بر مبنای موقعهارسانه هایتا هزینهکند موقعیت استفاده می هیبر پااز یک برنامه

عضا وارد یکی ا کههنگامیصورت است که بدین تنظیم کند. نحوه کار این برنامه هاآن هایفعالیتمکانی مشتریان و 

ی یا خدمات فیتخفبرای دریافت  هاآنتوانند از کنند و میامتیازاتی دریافت می شوند،می Mujiهای از فروشگاه

 مشخص استفاده کنند.

کننده بدین معنا است که برندها باید در ضوابط جدید و پیچیده در زمینه تعامل با مصرف هایکانالوجود تمام این 

گیری اندازهنیازهای قابل( خود بازنگری کنند؛ باید پیشسایتوبسازی موتور جستجوی )درون بهینهپردازش داده و 

. نندکیمهای مختلف چگونه بازاریابی ها و زمانبرای فروش را شناسایی کنند و مشخص کنند که در موقعیت

راهم گیری توسعه خواهند یافت که این امکان را فافزارهای کاربردی باقابلیت پردازش، ایجاد و تصمیمنرم مرورزمانبه

با  قاًیقدکننده یا خریدار هدایت کنند تا تشخیص دهند چه زمانی بایستی محتوا را به سمت مصرف هاشرکتکند که 

 لحظات واقعی حسی مشتری تعامل داشته باشند.

ینش گذاری بهینه و بداده مانند سوخت برای موتور در بازاریابی مدرن است. داده سبب تسهیل هدف .هادادهسلطه 

ده کند؛ امکان رسیدگی و برآورتر را فراهم میشده پیچیدهسازیشود و امکان ایجاد عملکردهای شخصیمشتری می

های یدگاهتر و دهای تجاری هوشمندانهریگیکند و منجر به تصمیمکردن عادات مصرفی آنالین و آفالین را فراهم می

 شود.تجاری بهتر می

، زمانهم. شودیمبرابر  0 هرسالکل در دسترس  یهاداده مقدارطبق قانون مور تعریف کرد:  توانیممیزان داده را 

بیلیون  0.5( به دلیل افزایش اتصاالت موبایلی از IoT( در حال گسترش هستند. اینترنت اشیا )هاآن)و منابع  هادادهانواع 

درنهایت منجر به انفجار داده خواهد شد  مسئله نیا افزایش خواهد یافت.0205بیلیون در سال  05.1به  0210در سال 

 کنولوژیت شدن بکار گرفتهگذارند. میها شرکتانبوهی از اطالعات را در اختیار  هاو دوربین ، مانیتورهاگرهاحسو 

5G  و قابلیت افزایش بسیار زیاد سرعت، ظرفیت و کیفیت  دندیکشیمکه مدت زیادی است افراد انتظار آن را

آوری و مصرف مقدار زیادی داده نسبت به گذشته را فراهم های موبایل را در پی دارد، امکان تولید، جمعشبکه

 .سازدیم
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ی هاستمیاکوسکه در آن اند دادهاند، مزایای اثر چرخه داده را نشان شدهبومیان دیجیتالی که با داده )اطالعات( بزرگ

رشد  کیحرتمحصوالت و  شرفتیپ بهآورند و منجر را فراهم می هادادهسابقه داده و آنالیز دیجیتالی امکان تجمع بی

ان کنندگای را برای مصرفتوانند تجارب جامع و یکپارچهها میشود. این اکوسیستممی هادادهبه  یو دسترس شتریب

 فرد برای برآورده کردن چندین نیاز مشتریان فراهم آورند.شرکای تجاری در پلتفرمی منحصربه دهیسازمانتوسط 

از توجه،  یترشیو بخش ب شوندیم متمرکز انیمشترروی دسته خاص  هاکه شرکت دیآیمبه نظر  گونهاینبدین نحو 

 .دهنداختصاص می هاآن به سازمانزمان و ارزش 

های تکنولوژینیازمند  هاداده سازیبندی و ذخیرهسازی، دستهی، پاکبرداربهرهکه در باالتر گفته شد،  طورهماناما 

دیگر ها باید با یکدیگر در تماس باشند یا اکثر محصوالت و خدمات یکوتحلیل است. پلتفرمتجزیه هایقابلیتجدید و 

 وتحلیل در زمان واقعی است و همچنین به مهارتسازی و تجزیهرا پشتیبانی کنند. تمام ابعاد بازاریابی نیازمند مدل

 شده است.نی بزرگی تبدیلنیز به نگرا هادادههم نیاز است. امنیت  هاآنبرای استفاده از 

 شرکت یمالحظات داخل

اری سپو پویش و اجرای آن را برون دادیتوسعه ماستراتژی برندها را  معموالًهای بازاریابی درگذشته، دپارتمان

به میزان  هاتشرکهای دیجیتالی محتوای پویش را تغییر دادند، تکنولوژیاخیر  هایسالازاینکه در ؛ حتی پسکردیم

نند. کی و اجرا کمپین تکیه میارسانههای خودکار خرید های خارجی برای انجام جنبهو سازمان هاآژانسزیادی بر 

 ردامو این در هاآن عملکرد و اندشده هاداده مالکیت و نترلک ،سرعت فزاینده اهمیت متوجه هاکترش اکنون

، دیجیتال معنای خاصی دارد هایکانالکه با افزایش تعداد و اهمیت  سپاریصورت دروناجرا به .شده است سریعت

همچنین سبب تسهیل در آزمایش، یادگیری و  سپاریدرون یاجرا. کندیمضرورت تولید محتوای سریع را فراهم 

لی امکان خاند که بسیاری از اجراهای دادریافته هاشرکتبسیاری از  عالوهبه؛ شودیمها در حین اجرا تنظیمات پویش

های توسعه هزینه و هانهیهزدرصد در  52 تا ییجوصرفه و در مواردی سبب بردارددرها را کنترل بیشتر و کاهش هزینه

 .شودیممحتوا 

رون هایی که دو مشتریان خود را در اختیار دارند. داده هادادهباشد که  هاییشرکتمورد در این زمینه،  ترینمهمشاید 

 یبرا یختلفم هایروشند به نتوایم مانند وشوند، بدون فیلتر باقی میآوری میجمع ماًیمستقو  شوندیمخانه نگهداری 

سازی و ای، توسعه شخصیرسانه دیدر مورد خر یریگمی، تصمیشیآزما یهااز توسعه محتوا، پوش یآگاه

 .دنریمورداستفاده قرار گ گیری نتایج،اندازه

 کهطوریهب شده استگیری ایش اهمیت اندازهافز فرآیند خرید مشتریان سبب تیریمد تیو اهم هاکانالگسترش 

و  طات، ارتباهادادهدر دسترس بودن  .است هاسازماندر  به امری متداول شدنسرعت در حال تبدیلبه گیریاندازه
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وری ی بازاریابی و بازدهی ضرهانهیهزگیری رویکرد آزمون و یادگیری و رسیدگی به کارقدرت پردازش مهارت و به

تلف ها در مراحل مخبازاریابی و تاکتیک هایکانالدر مورد تعیین چگونگی اثرگذاری هرکدام از  خصوصاًاست؛ 

برای  یرصتففرآیند خرید کردن مشتریان که روشی برای دنبال کردن روند نیز است. مدیران ارشد بازاریابی همچنین 

تا اثرگذاری  ببرند به کارابزار مناسب را  کهدرصورتیی در اختیار دارند و عال تیریدم آزمایش صدایی رساتر در سطح

 را همراه با روند اصلی کار دنبال کنند. هامهارت توانندیمبازاریابی را اثبات کنند 

 افزارداده و نرم

باشند. بیشتر  ازپیش اثرگذارمدیران ارشد بازاریابی و همکاران بازاریاب پتانسیل آن را دارند تا بر نتایج شرکت بیش

که هرچه  دهدیمالمللی نشان بازاریاب برتر بین 42ی ما در مورد هاپژوهش؛ انددهینرسهنوز به این مرحله  هاشرکت

رفتن به مرحله بعدی  شود وکنند، شیب منحنی بیشتر میبیشتر تالش می برای صعود به باالی منحنی دیجیتال هاشرکت

بلوغ " چهارشماره  .میاکردهتقسیم چهار  تا کیاز  یتالیجیبلوغ د حیث را از هاشرکتما تر است. سخت

ر طی دی مختلف هازمانشده به کاربران در سازی، یعنی توانایی در اختیار قرار دادن محتوای شخصی"1ایچندلحظه

 اند.یافته. تنها چند شرکت به این سطح از بلوغ دستاست مسیر خرید

 
 در سطح دو سه قرار دارند. هاشرکتبیشتر 

 :ردندکیم وپنجه نرمسازمانی، دستو  یبا مسائل فن اند،موردبررسی قرارگرفته ما پژوهشدر  که هاییشرکت

 03  لیک ک هاآنرا در نقاط دسترس به هم متصل کنند )نقاطی که کاربران روی  هاداده توانستندینمدرصد

 شده بودند(.منتقل سایتوبکرده بودند و به 

                                              

9- multimoment maturity 
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 00 شدیمفرآیندها به شکل دستی انجام  د فاقد خودکارسازی بودند و بجای آندرص. 

 00  کنندفرد با مشتریان مرتبط حصربهارزش را به نقاط دسترسی من توانستندینمدرصد 

 02 بردندیمای رنج وظیفه-میان هماهنگی ناقص درصد از. 

را دارند:  ریشمگچکنند توانایی دستیابی به نتایج که به سمت منحنی بلوغ دیجیتال صعود می هاییشرکتما دریافتیم 

 دهند.می را گزارش ٪02درآمد تا  شافزای و ٪32تا  کاهش هزینه هاآن

 یان کرد:ب گونهاین توانیمشوند که این چالش را روبرو می تریبزرگهای بالغ دیجیتال با چالش حتی بازاریاب 

تی از آزمون این چالش نوع متفاو .نِ سریع و پرشتابِ تغییرایجر هماهنگی با حفظ یبرا چگونگی یافتن جایگاه خود

 هایابلیتقو توسعه  تکنولوژیها، واسطه اضافه کردن مهارتتوانند بلوغ دیجیتالی را بهمی هاشرکتسازمانی است. 

 یعمل ،دیجد التیجید ازیهر ن یبرا دیجد یهاستمیس جادیا ای شتریب تکنیکی مهارتاما افزودن  جدید تقویت کنند

 ناپذیر آن بزرگ شدن ناکارآمد سازمان است.این فرآیند بسیار آهسته است و تأثیرات جانبی اجتناب .ستین

 هایانالکبتوانند  هاآنهایی برای کارکنان فعلی است تا ی بازاریابی، یافتن روشکارکردهاجای آن، ضرورت به

ورد در ریت کنند. به باور ما پاسخ به این مهای پیشرفته و تقاضاهای افزایشی مشتریان را مدیتکنولوژیچندگانه، 

افزاری جدید با آموزش پیشرفته نهفته است تا هر بازاریاب در هر حوزه مسئولیتی که قرار های نرمترکیب کردن پلتفرم

 .ها و ابزارهای در دسترس را امروز و فردا داشته باشددارد، توانایی دسترسی و استفاده از تمام عناصر داده، قابلیت

ای برای که مدیر بازاریابی منطقه برای مثال، مدیر بازاریابی یک برند جدید قهوه در سوئد و رئیس باالدستی او

ا یک پلتفرم ب تواندیمنظر بگیرید. تصور کنید که هر شخص در است را  کینورد یکشورهابندی کاالها در بسته

های ، گوشی همراه و تبلت( کار کند و این موضوع امکان دسترسی به دو نوع مختلف دادهتاپلپوسیله افزاری )بهنرم

 .آوردیمرا فراهم  هادادهآنی و توانایی دست بردن در 

 یابینابع بازارم نیکردن بهتر دایتا با پ کندیکمک م ریهر دو مدی نقشی استراتژیک دارد که به ادادهاولین فضای 

 ،شمال اروپا یدر کشورها ی(شده مصرفبندیبسته یکاالها) CPGمحصوالت  هیکل یوئد و برابرند قهوه در س یبرا

ی و گذاری نسب)مانند ظرفیت فروش، درآمد، سود، قیمتشرکت  ی مرتبط باهاداده. همچنین ندباش آفرینارزش

 یهایو خروج های سالمت برند(دادهیابی )روندها، روندهای تقاضای مشتریان و بازار قاتیتحق جیرا با نتاتوزیع( 

و  ABهای اقتصادی، آزمون شده بر اساس برآوردهای حاصل از شاخص)بازگشت سرمایه منابع اختصاص داده زیآنال

 .کندیم بیترک ی موردی(هاگزارش

دآوری و رشد وهای بازاریابی را برای ایجاد سکند تا برنامهدومین فضای داده، تاکتیکی است که به کاربران کمک می

در دسترس را در نظر بگیرند(.  هایکانالاثرگذاری تمامی ابزارها و )مدت و بلندمدت، توسعه دهند برند در کوتاه
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ابی برند در ریزی بازاریریزی یکپارچه و کسب دید جامع را دارند، برای برنامهبرند که توانایی برنامه هایتیمهمچنین 

نند. این کشود را فراهم میدیگر بازاریابی همانند آنچه در هنگام فروش در فروشگاه انجام می هایفعالیتو  هارسانه

دهد؛ همچنین از بازاریابی مستقل را پوشش می هایفعالیتریزی یعنی نقش برندها در سبد تا مورد تمام فرآیند برنامه

کند و مدیران ری و بازگشت سرمایه، پشتیبانی میواسطه برآورد فوری فروش، سودآوطراحی برنامه بازاریابی برند به

مانده برند را برای ردیابی فروش واقعی برند در طول سال و استفاده از نتایج آنی در برآورد عملکرد فروش برای باقی

 کند.سال یاری می

، دید درست ف و منابعنسبت به وظایف، اهدا توانندیمهر دو فضای یادشده داده کاربران )در هر مسئولیتی که هستند( 

همتا یی چندوجهی را با سرعتی بهاشیپوتا  سازدیمکاربران را قادر  هایتیمافزار، ، نرمعالوهبهو کلی داشته باشند. 

ثال، فرد ایجاد کنند )برای می منحصربهارسانههای طراحی، آزمایش و اجرا کنند و تنظیماتی در رسانه و در پلتفرم

ارها را بدون در تواند تمام این کهمچنین می ینستاگرام یا تشخیص صدا در برابر واقعیت افزوده( ودر برابر ا بوکفیس

 آینده انجام دهد. تکنولوژیو  انداز رسانهچشمنظر گرفتن تعداد اجزا یا پیچیدگی 

یکرد )از رو اندکردهها برتر شروع به ایجاد قابلیت هایشرکتمتداول است. تعداد کمی از  تکنولوژیامروزه این 

رونی و ی دهادادهکردند تا به  دهیسازمانیی را هاستمیاکوس هاآن(. اندبرده، بهره رفتنیمحصول پذ نهیکم چابک و

سازی در بیرونی دسترسی یابند و تخصص الزم را نیز برای این کار در اختیار دارند. قدرت پردازش و قابلیت ذخیره

محض آماده شدن برای استفاده در دسترس قرار های جدید را برای تمام کاربران در سطح جهان بهکه پلتفرم ابر

 راتییتغ واسطه بابلکه به دنبال پیشرفت به کنندینمتقال  برای کمال هاشرکتراحتی در دسترس است. این دهد، بهمی

 د.ازآن پیشرفت بیشتر در طول زمان( هستنقدم )و پسبهقدم

 پس ... دیکنینماگر به جلو حرکت 
راهرو را  رندیگیمتصمیم  هاآن. دو نفر از اندشدهسه مسافر هواپیما را در نظر بگیرید که دور از ترمینال اصلی پیاده 

ری این مسیر را کند تا با سرعت بیشتهای خود را بگیرند و دیگری از مسیر متحرک استفاده میپیاده طی کنند تا کیف

یارد جلوتر است و در انتهای  02کند در ابتدا حرکت می ترسریعول راهرو، فردی که اطی کند. در انتهای قسمت 

ین فوتبال اندازه طول یک زمیابد و در قسمت سوم نهایی، این مسافت بهمیقسمت دوم، این مسافت به دو برابر افزایش 

 رسد.می

است. اگر سه مسافر را درواقع سه شرکت در نظر بگیریم، شرکتی که  گونهاینی دیجیتال هم هاتکنولوژیدر مورد 

 هاشرکتبرای دیگر  کند وپیشرفت می هاشرکتدیجیتال سازگار شده است بسیار بیشتر از دیگر  تکنولوژیزودتر با 

اهی با ها به توسعه ادامه خواهند داد و گتکنولوژی تا به شرکت نزدیک شوند یا با آن رقابت کنند. است بسیار سخت
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ر سخت است که مانند، بسیاعقب می تکنولوژیکه از پیشرفت  هاییشرکتکنند و سرعت بسیار زیادی پیشرفت می

 ن کنند.بتوانند فاصله ایجادشده را جبرا

BCG: منبع
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 اصل بازاریابی مدرن 01

و نیز  ردهکی نوین را اتخاذ هاوهیشباید بهترین  هابازاریاببرای موفقیت در عصر دیجیتال، 

 رویکردهای سنتی را اصالح نمایند.

ت، به طرز مدیری ترگستردهبر عملکرد  تکنولوژیاخیر در واکنش مستقیم به تأثیر  هایسالبازاریابی در  حوزه

و سنجش  ی، اجرازیربرنامهی طراحی، هاجنبه همهبر  تقریباً تکنولوژیچشمگیری تغییر کرده است. در حال حاضر 

دمات محصوالت مصرفی، خ –تأثیر گذاشته است. باوجود تغییر در تمامی صنایع  هاسازمانبازاریابی  هایتالشدر 

به دلیل ماهیت شتابناک و ابتکاری خود، وقتی به تحول در  تکنولوژیصنعت  – هاحوزهمالی، کاالهای بادوام و سایر 

شده است.  بازاریابی دیجیتال مدرن هایتالشتمایل به قبول مسئولیت دارد و بدل به الگویی برای  رسدیمبازاریابی 

خود در  هایمهارتیی که به دنبال تقویت هاابیبازاربرای  تنهانه تکنولوژی حوزهصوالت تغییرات در بازاریابی مح

ی جدید هاوهیشو  هامهارتدر سایر صنایع که به دنبال کسب  هابازاریابآن صنعت هستند اهمیت دارد، بلکه برای 

 هستند، نیز مهم است.

ولی را ، مجموعه اصتکنولوژی حوزهبازاریابی محصوالت  مطالعهبیش از سی سال تجربه در کاربست و  واسطهبهما 

از  را با چندین مثال دست اول هانمونه. ما این کندیمکه هم رویکردهای سنتی و هم نوین را منعکس  میاکردهتنظیم 

adobe ،نظیر  ولوژیتکنبرتر  هایشرکتو نیز سایر  و رهبر دیرپای بازار تکنولوژی بازاریابیپیشگام  عنوانبهFitbit ،

Intel ،Intuit ،Red Hat  وSpotify  میاکردهتشریح. 

 گام نخست است صرفاً تکنولوژی
ی هاسانهری مشتری، هاتجربهی جدید برای خلق هاوهیش تکنولوژیرا تغییر داده است. اساساً،  زیچهمه تکنولوژی

دسترسی به میلیاردها داده برای فهم رفتار مشتری و تأثیرگذاری بر  جدید برای ارتباط با مشتریان و سایر فعاالن و

بر  کنولوژیت، در مقایسه با تأثیر عمیق هاشرفتیپاین  همه بااما  ؛بازاریابی را ممکن کرده است هایفعالیتو  هابرنامه

 .میاستادهیابازاریابی، ما تازه روی نوک کوه یخ  ندهیآ

باید درک کنند  تکنولوژیی محصوالت هاابیبازار، اما شودیم ترگستردهو  ترشرفتهیپرفته رفته  تکنولوژیهرچند 

 تکنولوژیا و ، تحول در افراد، فرایندهتکنولوژینخستین گام است. برای تحقق کامل پتانسیل  صرفاً تکنولوژیکه 

در  وژیتکنولاز منافع کاملی که  توانندیمی مدرن هاابیبازاراین نیروها است که  همه. تنها با شناسایی دهدیمرخ 

 شوند. مندبهرهتحوالت بازاریابی به همراه دارد، 
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برای  ژهیوهبی امروزی، حیاتی است، هاسازمان ههمتقریباً  وکارکسببرای موفقیت  تکنولوژیتردیدی نیست که 

 مشغول به کارند. برای کامیابی در این عصر جدید، الزم است که تکنولوژیبازاریابی خودِ  وکارکسبکسانی که در 

کارشان وی جدیدی را که مناسب با کسبهاشرفتیپرا با آغوش باز بپذیرند و  تکنولوژیی هاشرفتیپ هابازاریاب

 کنولوژیت، تسلط بر حالدرعینپیش از آنکه مزیت رقابتی خود را از دست بدهند.  –کنند  استفادهاست، آزموده و 

ع ، مدیریت و پرورش صحیح منافتوسعههمچنین برای  –تنها معیار برای موفقیت در دوران بازاریابی مدرن نیست 

 گرفت. به کارای مناسب را افراد و فراینده ستیبایم، تکنولوژی

، چابک ریپذانعطافباید کنجکاو،  هاآنی امروزی باید خصوصیات زیادی را کسب کنند. هاابیبازاردر مورد افراد، 

هرمانان تغییر به ق عنوانبهنگاه کنند و  کنارگوشهباید بخواهند که عامل تغییر باشند، همیشه به  هاآنو زیرک باشند. 

رفت مستمر پیش –از مشاغل بازاریابی کافی نیست  کدامهیچتحول در معیارها کمک نمایند. وضع موجود دیگر برای 

ی گوناگونی افراد را به هاوهیشبه  Adobeامری حیاتی است. برای مثال،  هاازاریابب همهجدید برای  هایمهارت

ی هابرنامهساالنه، برگزاری  صورتبهی جدید هانقشی شغلی با هاچرخش ازجمله، کندیممهارت ترغیب  توسعه

یرونی، ی باندازهاچشمداخلی تمرین و یادگیری، جلسات پرسش و پاسخ خانگی با مشتریان خارجی برای تدوین 

 یادگیری و توسعه. در موردی خبری هافصلنامهانتشار 

وع در متن هایتخصصو  هامهارتیک کل، همچنین نیازمند افرادی با مجموعه  عنوانبه، سازمان بازاریابی حالبااین

ضایی است که اع رندهیدربرگ شانیابیبازار هایتیمی کلیدی است. مدیران باید مطمئن شوند که هاحوزه

یم ایفا کنند را در یک ت افتهیتکاملی تازه هانقش توانندیمی خالقانه و تحلیلی دارند، همچنین افرادی که هایتوانمند

 ی جدید. بسیاری از اینهارسانه، تحلیل داده، تجارت الکترونیک یا سایتوب توسعهدر  بامهارتخواه افرادی  –

ر اخیر به نحو چشمگیری تغیی هایسالدر  داشتندو حتی اگر وجود  نداشتندمشاغل چهار یا پنج سال پیش وجود 

 .اندکرده

ی نسبت اگستردههمچنان باید قادر باشند دید  هابازاریاب، اندآورده، هرچند این مشاغل تخصصی جدید پدید عالوهبه

. امروزه ماهیت تعاملی پویای بازاریابی مستلزم این است که کارزارها در هر کانال داشته باشندبه استراتژی بازاریابی 

رای که افراد خود را ب هاستشرکت همهمدیریت بازاریابی در  فهیوظخالصه، این  طوربهیکپارچه و متصل شوند. 

 جاد نمایند.ی تخصصی ایهانهیزمجدید آموزش دهند، همچنین استعداد و رهبری جدید را در  هایمهارت

شده  ترمتنوعو  تردهیچیپی مشتری ریگمیتصمتغییر کنند. امروزه، فرایند  تکنولوژیی هاسازمانفرایندها نیز باید برای 

. در ، سازمان باید برای پاسخ به آن تغییر کندشودیمغیرخطی  ازپیشبیشکه فرایند خرید مشتری  طورهماناست. 

، الزم است که خطوط داخلی سازمان بازتعریف شود. انبارها باید تقسیم شوند و روابط کارکردی تردهیچیپیک بازار 
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، مالی، ITیر در سازمان نظ هاگروهیکپارچه در میان سایر  صورتبهبرقرار شود که کارهای بازاریابی  ایگونهبهمتقابل 

 فروش و مدیریت محصول انجام گیرد.

ن در اثربخشی و موفقیت ای زمانهم طوربهی دیگر بهره ببرد و همچنین هاگروهی این از بازده تواندیمبازاریابی 

هشدارهای  تواندیم یابیاری مالی، بازنیبشیپبهبود قابلیت اطمینان  منظوربهمشارکت داشته باشد. برای مثال،  هاگروه

تأثیر رفتارهای پایین قیف فروش و نهایتاً درآمد است، به  دهندهنشانی جذب مشتری را که هاشاخصاولیه در مورد 

شت سرمایه وکار نشان دهد، به بازگتأثیر خود را بر کسب تواندیماشتراک بگذارد. برخالف گذشته، بازاریابی امروزه 

تژیک اکند و به محرک استر اعتباربخشی، شودیمدر سازمان صرف  هاگروهجفت کردن  منظوربهبرای هر دالری که 

 کار تبدیل شود.وکسب

ادامه  که در طورهمانمتفاوت عمل کنند.  تکنولوژیی هاسازماناین تغییرات مستلزم این است که  همه، حالبااین

یی که هادرسنند و ک کوتاه را هاشکستباید یاد بگیرند که چابک باشند، خطرات را بپذیرند،  هاآن، میکنیمتشریح 

ی، از یک ازسفعالی و سازنهیبههمچنین باید یاد بگیرند که چگونه با آزمایش،  هاآنببندند.  به کاررا  اندآموخته

 دنیای مملو از اطالعات استفاده کنند.

 تجربه برند جدید است
ه مشتریان وارد قیف ک صورتبدینی مشتری و فروش شرکت بسیار ساده بود، ریگمیتصمدر بازاریابی سنتی، فرایند 

ختلفی ی مهاانتخابو در مسیر تبدیل شدن به مشتریان وفادار و همیشگی،  شدندیمفروش و بازاریابی شرکت 

 طهنقاهمیت بسیار زیادی دارد و خواهد داشت، اما هر  تکنولوژی. امروزه، هرچند داشتن محصوالت عظیم کردندیم

طیف وسیعی از توییت، دانلود محصول، خرید از فروشگاه، هدف  – تماس پیرامون مشتری چه آنالین چه آفالین

ان تجربیاتی را شکل دهد که برند را برای مشتری تواندیم –اجتماعی شرکت، رفتار مدیر اجرایی و فرهنگ سازمانی 

 .کندیمتعریف 

 ندهیآایت در هد فردیمنحصربهو جایگاه  کنندیماتصال بسیاری از این تجربیات مشتری عمل  نقطهدر  هابازاریاب

ند و از محصول تعریف و تمجید نمای صرفاً توانندینم تکنولوژیی محصوالت هاابیبازاربرند دارند. برای این کار، 

و  باید برای مشتریانی که در کل پیوندهای محکمی با شرکت هاآنرا ایفا کنند.  گرمعاملهدر تعامالت با مشتری نقش 

 ، میدان نبرد رقابتی جدید هستند و ابزاری قدرتمندهاتجربهی را خلق کنند. اجانبههمهبرند دارند، تجربیات کامل و 

 برای ایجاد تمایز از رقبا.

ی برخوردار است. اگر اژهیوهمیت خاص از ا طوربهمحصول  کپارچهی یاندازراه، نصب و تکنولوژیدر محصوالت 

به سمت  تدریجبه هاآنو  ابدیینماز محصوالت شرکت استفاده کنند، هیچ ارزشی تحقق  درستیبهمشتریان نتوانند 

با  ی دارد. فراتر از طراحی محصوالتیترساده استفادهکه دسترسی و  کنندیممهاجرت  هاشرکتمحصوالتی از سایر 
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 هایکانال، یی آموزشهاانجمنو نیز  باید با استفاده از منابع آموزشی کافی تکنولوژی هایشرکتراحت،  استفادهطرز 

ی از خدمات و پشتیبانی را برای مشتریان فراهم نمایند تا در نصب و استفاده اگسترده، طیف هاسایتوباجتماعی و 

 کمک کند. هاآناز محصول به 

چطور باید از یک  دانندیممشتریان  کهنحویبهزیادی کرد،  هایتالشدر آموزش به مشتریان  Adobeبرای مثال، 

 توانندان میپیدا کنند. مشتری حلراهی خاص هاتیوضعرا رفع کنند و برای  آمدهشیپمحصول استفاده کنند، مشکالت 

 صورتبهرا  هاآموزشن ایعمده. این شرکت دهندممکن انجام  روش نیترسادهو  ترینسریع این کارها را با همه

و هر کانال دیجیتال دیگری که مشتریان در  YouTube ،Adobe.comدیجیتال، با استفاده از تعداد زیادی ویدئو در 

 وند.مسلط ش هاآنکمک کند استفاده از محصوالتش را یاد بگیرند و در  هاآنتا به  دهدیمآنجا حضور دارند، انجام 

ی بر آموزش مشتریان دارند االعادهفوقبه همین صورت تأکید  Mailchimpو  Buffer ،Wistiaنظیر  هاشرکتسایر 

با ترکیب  Fitbitممکن در استفاده از محصول را دارند. برای مثال،  تجربهکه بهترین  دهندیماطمینان  هاآنو به 

 نیا ست.بدل شده ا اندامتناسبگام اتصال بازار سالمت و پیشبهو خدمات  افزارنرم، میسیب تکنولوژیسنسورها، 

ه ، با استفادترجوشو  پر جنبو  ترسالمو سوق دادن به زندگی  Fitbit مزایایی کامل مشتریان از مندبهرهشرکت برای 

در العات اطی آورجمعی اجتماعی و انجمن پشتیبانی قوی، همچنین تلفن، ایمیل و پیام، به انتقال و نیز هارسانهاز 

 .پردازدیماز محصول  مورداستفاده

 نوع جدیدی از ارتباط با مشتری حاکم است
 جانبهمههامروزه واقعیت روابط مشتری با برند این است که از تعامل منفرد و پراکنده به روابط همیشگی، همزیستی و 

و  ستندبخواهند و عمل کنند، صاحب برند ه هابازاریابتا جایی که  ی گوناگونهاوهیشاست. مشتریان به  افتهتکامل ی

 ،هانآاین مسئولیت اصلی هر بازاریاب است که با درخواست بازخورد مداوم، گوش دادن به مشتری و همکاری با 

؟ چه خواهندیمبدل نمایند. مشتریان دقیقاً چه چیزی از برند  ریناپذییجدابرند شرکت به بخشی  معادلهمشتریان را در 

مجبور نیستند همیشه مطابق میل مشتری عمل کنند، اما در این صورت باید دلیل آن را  هابازاریاب؟ خواهندینمچیزی 

 به مشتری بگویند.

 Creative افزارنرمی مشتری توجه کنید. وقتی شرکت از هاتجربهمدیریت  در مورد Adobeبه این مثال از 

Suite  به سرویس اشتراکCreative Cloud  هاآن، برخی از مشتریان از این تغییر راضی نیستند. کندیمحرکت 

 کامالًرات عواقب این تغیی در موردی و الگوی خرید یکجا عادت کرده بودند، پس نگرانی افزارنرم بستههاست به سال

 بود، واکنشی خاص الزم بود. فتادهینبود. در بازارهایی که مدل اشتراک دیجیتال هنوز جا  درکقابل

 شفافیت حداکثری و حجم زیادی از اطالعات بود. این اقدام ارائهاه پرداختن به مقاومت نسبت به تغییر رفتار، تنها ر

Adobe  اجتماعی و از طریق رویدادهای  هایکانالی آنالین، هاانجمندر  –شدن به مشتری کرد  ترنزدیکرا ملزم به
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أ ی کرد و منشسازیدرونشرکت بازخورد مشتریان را  ازاینکهپسرا بفهمد.  هاآنو مالحظات  هاینگرانتا  –زنده 

 را فهمید، توانست پاسخ شفافی ارائه دهد. هاینگران

 طوربهتماس  نقطهدر هر  شودیمتضمین کرد که ارزش و نوآوری مداومی که در مدل اشتراکی ارائه  Adobe، ژهیوبه

ی روی بازاریابی بزرگ که هر دو سال به مناسبت یک رونمایی گذارهیسرما جایبه Adobe. شودیمکامل محقق 

و آموزشی  خشبالهامی هانیکمپ، استراتژی بازاریابی خود را به پشتیبانی از الگوی اشتراکی با شدیمعظیم انجام 

رتباط ا مستمر متمرکز نمود که منجر به ایجاد ارتباط مداوم با مشتری شد. در طول زمان، ارزش خود محصول در کنار

 تواندینمرکتی که هیچ ش حالدرعینبا مشتری، منجر به جلب رضایت مشتریان نسبت به الگوی اشتراکی شد.  تریقو

، برای هانشیبآن  بر اساسنگاه مشتری و اقدام  چهیدرمشتریان را راضی نگه دارد، نگریستن به مسائل از  همههمیشه 

 با مزایای متقابل ضروری است. مدتیطوالنایجاد روابط 

اشند، نه تفکر و احساس مشتریان داشته ب نحوهدرک عمیقی از  هابازاریابارتباط قوی با مشتری مستلزم این است که 

فقط در مورد محصوالت یا خدمات، بلکه در مورد دالیل استفاده از محصوالت یا خدمات و چگونگی استفاده از 

 –یان است و رفتارهای مشتر هازهیانگداشته باشند. این امر مستلزم بینش قوی نسبت به نیز باید درکی عمیق  هاآن

 هستند و اهدافی که در تالش برای رسیدن به آن هستند. هاآنمشکالتی که مشتریان در تالش برای رفع 

Intuit ه ، اعتقاد راسخ خود به همدلی با مشتری را به منصتکنولوژی حوزهدر  محوریمشتر بازاریابیپیشگام  عنوانبه

کاربری  تجربهخود، اصولی را طراحی کرده تا Design for Delight (D4D )ظهور رسانده و در مجموعه 

پرداخت مالیات  افزارنرمبا  Intuit کهاین توجهقابلنکته ی را در سراسر سبد محصوالتش خلق کند. تربخشلذت

TurboTax  بازار  ، به رهبرریناپذاجتناباما  آوراضطرابی افهیوظاز طریق فراهم کردن تسکین عاطفی در مقابل

بر  TurboTax افزارنرمکرده است.  بخشلذتتبدیل شده است و تا جای ممکن پرداخت مالیات را بدون رنج و 

و با استفاده  شدهطراحیآسان  استفادهکاربرپسند، شخصی و با طرز  صورتبهی مشتریان هانشیبسنجش دقیق  اساس

 کاربری مثبتی را در امر پرداخت مالیات رقم زده است. تجربهی چندگانه، هاپلتفرماز 

 آنالین و آفالین با مشتریان در ارتباط باشید صورتبه
ارد. امروزه د بر عهدهی مشتری را مندبهرهفروش محصوالت پیچیده، شرکت مسؤولیت  در هنگام، تکنولوژی حوزهدر 

را  هاآنتماس ممکن  نقطهمشتریان خود را بشناسند و در هر  کندیمی در دسترس هر برندی را متعهد هادادهمیزان 

 تواندینم تنهاییبه، مالقات واقعی با مشتریان کماکان واجد اهمیت است! هیچ داشبوردی حالدرعینتأمین نمایند، اما 

ما  همهدریافت هرچند  Adobeعمیق با یک مشتری درگیر است، فراهم کند.  مکالمهبینشی غنی را که محصول یک 

ادهای ی تمرکز و تحقیقات، رویدهاگروهکیفی سنتی نظیر  هایروش، اما در کنار میکنیمدنیای دیجیتال زندگی 

شاهد سطوح  دکنیمزنده هنوز هم به قوت خود باقی است. این شرکت در رویدادهایی که در سراسر جهان برپا 
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 ن شرکتای چراکه، کندیمرا برای این کار انتخاب  تریبزرگی هامکانی از مشارکت است و روز به روز اسابقهیب

 مشتریانشان گرد هم جمع د. در این رویدادهازنینمضربه  شرکتبه قدرت  میشه باور خواهد داشت که این مسئلهه

 تا بیاموزند، الهام بگیرند و قدری هم سرگرم شوند. شوندیم

 کندیمی، ارتباطات و تحویل همچنان حکمرانی نیآفرارزش
رواقع، برای مشتریان دشوار باشد. د تواندیم – تکنولوژی شرفتهیپدر محصوالت  ژهیوبه – درک شدهارزیابی ارزش 

و نیز  دآورنیمدست مزایای گوناگونی است که مشتریان از خرید و استفاده از یک محصول به همه درک شدهارزش 

همچون  هاهدیفاو  هانهیهزی مالی نیست، بلکه سایر انواع هاانیزسود و  چیزهمه. کنندیمیی جوصرفهمبالغی که  همه

 تنهاییبهی ی برای موفقیت بازاریابنیآفرارزشی، اجتماعی و عاطفی نیز وجود دارند. توجه داشته باشید که شناختروان

 الزم است اما کافی نیست. ارزش همچنین باید به نحو مؤثر و کارآمد منتقل و تحویل شود.

ارایی و ردن توضیح در مورد کیی است برای ساده کهاراهیافتن  ،تکنولوژیمهم در هنگام بازاریابی محصوالت  نکته

ی تا به مشتری در درک و قدردان – هانهیهزیی در جوصرفهو یا  – شودیمعملکرد محصول و منافعی که عاید مشتری 

این بود که این شرکت با  Intel Insideاز محصول کمک نماید. برای مثال، یکی از نکات کلیدی در رونمایی موفق 

 دانستندیمنمغز رایانه معرفی نمود. حتی اگر مشتریان آتی  عنوانبهرا  هازپردازندهیرقدرتمند،  استعارهاستفاده از یک 

 اهمیت بنیادین هوشمندترین مغزها را درک کنند. توانستندیم، کماکان دهدیمانجام  کاریچه واقعاًیک ریزپردازنده 

 شریان حیاتی جدید هستند ،و آزمون هاداده
برای اینکه در دنیای دیجیتال امروزی به یک بازاریاب عالی تبدیل شوید، باید فرهنگ آزمودن را بسازید. توانایی 

ی هاوهیشاین کار را به  Adobe، یک موهبت است. هاآموزهسریع  کارگیریبه درنتیجهآزمودن مستمر و آموختن و 

 :دهدیممختلف انجام 

  ،از منظر محصولAdobe  آن به مشتریان، در این  ارائهبه بازار و  افزارشنرمی آزمایشی از هانسخهبا انتشار

را گردآوری کند، کاربردهای  هاآنآزمایشی به نحو فعال با مشتریان مشارکت داشت تا بازخورد  دوره

 راه محصول را ترسیم نماید. نقشهاضافه کند و  افزارنرمجدیدی به 

  ،از منظر بازاریابی مختلطAdobe نسبت سنجیی سازمدلپیشرفته، همچنین  اقتصادسنجیی سازمدل 

ی و نیبشیپی را مورد آزمون، ارسانهی گذارهیسرمای را به کار گرفت تا سطوح و ترکیب صحیح الحظه

 قرار دهد. اعتباربخشینهایتاً 

  ،از منظر بازاریابیAdobe  کنندیمو برمبنای عواملی نظیر نوع محتوایی که مشتریان خلق  هادادهبا استفاده از 

ی بندمیقستی که مشتری در فرایند خرید در آن قرار دارد، الگوهای امرحلهو بیشتر با آن درگیرند و همچنین 
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زشمند یک دارایی ار –پیشنهاد دهد  هاآنی را به ترمرتبطو  تریشخصی هاتجربهی را ایجاد نمود تا ترقیدق

 در جهان دیجیتال امروزی.

Adobe  آزمودن بازاریابی تنها نیست.  منظوربه هادادهدر استفاده از تحلیلAmazon ،Capital One ،Netflix  و

Pandora  زیآمتیموفق یریکارگبهبازاریابی خود را بهینه نمایند. برای  هایتالشتا  کنندیماز هزاران آزمون استفاده 

 را یکپارچه نموده و هادادهسازمان فعالیت کنند تا  هایبخشی مختلف، همچنین الزم است که تمام هانشیباین 

ابی ی بازاریهایورودی را ایجاد نمایند. این امر مستلزم ترکیب سازمیتصم یداشبوردهای و الحظهی ادادهالگوهای 

ی هایورودی( با ارسانهو عملکرد  سایتوبی هادادهی رفتاری )برای مثال اجتماعی، روابط عمومی، هادادهنظیر 

ی فروش، مدیریت ارتباط با مشتری، بخش تولید و بخش مالی(. در دنیای هاحوزه)برای مثال،  هاستحوزهسایر 

 در خأل عمل کند. تواندینم، بازاریابی یامروز

 توانیمنی هنوز هنر تسلط بر بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری وجود دارد. ادادهاین علوم  همه رغمیعل، حالبااین

تقل مس صورتبههرگز برای انجام امور بازاریابی  هارباتو دقیقاً به همین دلیل است که  را خودکار کرد زیچهمه

 یشه مهم بوده است.و هم –غریزه و داوری هنوز هم مهم است  قوه. شوندینمی زیربرنامه

 کندیمخالقیت هنوز حکمرانی 
خلق نموده، هنوز هم باید در  هابازاریابرا برای  هادادهکه جهانی مملو از  تکنولوژی متحوالنهتغییرات  همه باوجود

 امالًکعاطفی که بازاریابی همیشه قادر به ایجاد آن برای مشتری بوده، هنوز هم  لهتَبازاریابی خالقیت باالیی داشت. 

 ضروری است.

سیاری واقعیت داشته، اما ب درگذشتهمتنفرند. این افسانه شاید  هادادهافراد خالق از  دیگویمی وجود دارد که اافسانه

تماعی به ی اجهاشبکهتأثیر کار خود را ببینند، چه با بررسی معیارهایی که در  خواهندیم واقعاً امروزاز افراد خالق 

 کنندیمدرک  هاآن. آورندیمکه از رفتار آنالین به دست  تریبزرگی هادادهچه با مجموعه  شدهگذاشتهاشتراک 

ا ورودی از طریق انطباق ب تواندیم هاآن خالقانهشکوفا شود و اینکه خروجی  هادادهبا استفاده از  تواندیمکه خالقیت 

که  هاییشرکت دهدیمتحقیقات نشان  ندیگویم( .McKinsey & Coو همکاران ) کینزیمبازار قدرتمندتر شود. 

 .اندکردهرا گزارش  1«در رشد درآمدی یبرابر دواختالف »دارند،  هادادهمدیریت موفقی در ادغام کردن خالقیت و 

ل برندها در حال حاضر به همان اندازه که حاص نیترموفقالزم نیست خالقیت الزاماً از درون یک شرکت شکل بگیرد. 

 تواندیمشکل  ی به هرنیآفرهم. اندگرفتهمشتریان و شرکای یک برند شکل  جوامعتالش خود شرکت هستند، توسط 

                                              

1 - two-times difference in revenue growth 
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به نفع هر  کهطوریبهخواه مستقیماً با مشتریان خواه در همکاری با شرکای همفکر  –فرایند خالقیت را تقویت کند 

 توجه کنید: Adobeدو نهاد باشد. به این نمونه از 

Adobe  افزارنرمسال معرفی  نیام05مراسم بزرگداشت برای برگزاری Adobe Premiere Pro ،سردمدار  عنوانبه

ی خام هالمیفدسترسی به  اجازههمکاری کرد. این شرکت  Imagine Dragonsبا گروه صنعت ویرایش ویدئو، 

را به رقابت طلبید تا با ویرایش مجدد ویدئوها شانس برنده  هاآنداد و « Believer»انجمن خود را به گروه  اختصاصی

 و برگزار نشده بود نیازاشیپدالری را داشته باشند. این نوع کارزارهای تبلیغاتی هرگز  05222شدن جایزه 

ویرایش یک ویدئو کار دشواری است، هزاران درخواست از سراسر دنیا ثبت شد که شاهدی است بر  نکهیباوجودا

 و نشاط و اشتیاق یک انجمن قدرتمند. ذوقخوشقدرت یک مفهوم جدید، یک شریک 

 کار نکنید تنهاییبه
بهتر است  زار فرستاد.را مستقالً به با تکنولوژی، دشوار است که محصوالت زیبرانگچالشدر یک بازار پیچیده و 

لتفرم، همکاری با دیگران باشد یا با پیوستن به یک پ درنتیجهی مستقیم یا غیرمستقیم از این محصوالت یا مندبهره

وع اما ترکیبی از محصوالت و خدمات متن رندهیدربرگ هاپلتفرممعرفی گردد.  تربزرگ زیچکیبخشی از  عنوانبه

 شودیماد یک کل، ایج عنوانبه. مزایایی که از طریق یک پلتفرم شوندیممرتبط هستند که توسط شرکت ارائه 

 جداگانه ارتقا دهد. صورتبهارزش هریک از اجزا یا محصوالت را  تواندیم

 ولوژیتکنبرای یک برند  تواندیم –مشترک با اشخاص ثالث  یگذارهیسرماخارجی یا  مانانیپهم با –همکاری 

بدون اکوسیستم شراکتی بزرگ خود به چنین حجمی  توانستینم Adobeشرکت  وکارکسبی کند. نیآفرارزش

این شرکت که شامل ادغام محصوالت، آموزش، مشاوره و غیره است، سبب شده مشتریان  دهیچیپی هاحلراهبرسد. 

شرکای  نتریبزرگی و محقق نمایند. مایکروسافت یکی از سازادهیپبیشترین ارزش را از محصوالت این شرکت 

ی هایتراتژاسی مشتریان و هایبنددستهمکمل،  تکنولوژیی هانهیزمیکدیگر در  با همکاریاست که  Adobeتجاری 

 شدهپارچهکیی، مشتریان به امکانات یافزاهم. از طریق این اندگرفتهورود به بازار، حجم بیشتری از بازار را در اختیار 

ی یکپارچه، هاجربهتو متخصصینی دسترسی دارند که قادرند به مشتریان  هامیت، تکنولوژیی هاحلراهسفارشی از قبیل 

 شوند. مندبهرهی مکمل رهبری بازار هاحوزهارائه دهند و هر دو شرکت نیز از  امن و مرتبط

روری ، ضموردنیازاغلب برای کسب توانمندی و تخصص فنی  هاشرکتپیچیده، تصاحب  فناورانهدر یک جهان 

 تجربهی است که به این شرکت اجازه داد اهوشمندانهمحصول تصاحب  Spotifyاست. بخشی از رشد چشمگیر 

و کسب  Tunigoبا تصاحب شریک قدیمی خود یعنی  Spotifyی را ارائه دهد. ترکپارچهو ی ترکامل، تریغنکاربری 

احب ی خود را مدیریت کنند. همچنین تصهاستیلیپل لحظهبهلحظهتکنولوژی این شرکت، به کاربران اجازه داد تا 
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ران به ی موسیقی را برای کاربنیبشیپپیشنهاد و  ئهارایادگیری ماشینی آن،  تکنولوژیو  The Echo Nestشرکت 

 شنیداری و کشف موسیقی را برای مشتریان خود بهبود بخشید. تجربهبا این کار  Spotifyارمغان آورد. 

 : خیرخواه باشیدتربزرگهدف  سویبه
ی نیز داشته ارخواهانهیخ، در دنیا عملکرد کنندیمکار  هاآنکه با  هاییشرکتی انتظار دارند اندهیفزا طوربهمشتریان 

ضروری بود، اعطا کردند.  هاآنی را که به دالیلی برای رسالت اارزندهی هاکمکاز ابتدا  Adobe گذارانبنیانباشند. 

 هایالشتی عمیقی در فرهنگ این شرکت داشته است. فراتر از هاشهیرتأکید بر اثرگذاری اجتماعی تا به امروز 

به تأثیر مثبت محصوالتش  Adobe، شودیمی که منجر به ارتقای ثبات و تنوع در درون سازمان سینوبرنامههماهنگ 

یی را برای تأثیر اجتماعی بیشتر هاوهیش Adobeتوجه کنید که چطور  هانمونهدر سراسر جهان نیز پی برد. به این 

 محصوالتش در پیش گرفت.

  ی طوفان هاروی، هایرانیوپس ازAdobe گروهی از دانشجویان تالش کرد تا با استفاده از  با همکاری

ود را ی فیزیکی خهاییدارای خانوادگی قربانیان را بازیابی کند. قربانیان تمام هاعکسمحصوالت خود، 

 شدهمیترم و –شده  بازاریابیی خانوادگی هاعکستوانستند  تکنولوژیقدرت  واسطهبهبودند، اما  دادهازدست

 خود را دریافت کنند. –

 Adobe ( همکاری تنگاتنگی با مرکز ملی کودکان گمشده و تحت استثمارNCMEC دارد تا با استفاده )

 ترراحتاعمال کند تا مقامات و مردم  هاآنخود تغییرات سنی کودکان گمشده را در تصاویر  افزارنرماز 

 کمک کنند. هاآنرا شناسایی نموده و در یافتن  هاآن

 Adobe  ابتدایی یک پلتفرم مبتنی بر وب است تا در اختیار  نسخه، در حال آزمایش 1304 پروژهبا استفاده از

کارهای خود را در موضوعات اجتماعی  Adobeبا استفاده از محصوالت  خواهندیمافراد جوانی بگذارد که 

چون ی با نهادهایی هماخالقانهی هاچالشر درگی کنندگانشرکتمختلف، بسازند و به اشتراک بگذارند. 

ه، مالقات یی مانند مسابقات فیلم کوتاهاتیفعالرا از طریق  سازانلمیفتا نسل بعدی  شوندیممؤسسه ساندنس 

 در فستیوال فیلم ساندنس و رویدادهای زنده درگیر کنند.

موفق  هایشرکتهمفکرش دارد.  هایشرکتو سایر  Adobeی کارکردی حیاتی برای نیچننیا هایفعالیتو  هابرنامه

ی هابرنامهبازاریابی  نهیزمی کالن در هایگذارهیسرماهمچنین با  Intelو  Apple ،Microsoftهمچون  تکنولوژی

 .انددرآوردهمتعددی را برای پشتیبانی از برندهایشان به اجرا 

باز بودن و اعتقاد به آزادی و -لینوکس به دلیل متن افزارنرماز خود،  matching gift برنامهدر  Red Hatشرکت 

ی بسیار باال، برای ریپذانعطافضمن  دهدیماجازه  Red Hatبه کارکنان  افزارنرمانتخاب استفاده نموده است. این 
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مالی را  یهاکمک( واجد شرایط است، میزان c()3) 521 مادهغیرانتفاعی، مدرسه یا عبادتگاهی که طبق  مؤسسههر 

 هایفعالیتخود از  ساالنهخود، همچنین در کنفرانس  زندهرویدادهای  همهدر کنار  Red Hatتعیین نماید. شرکت 

 We Are Red Hatی با عنوان اساالنهو جشن  کندیمانجمن داوطلبانه برای مشتریان، شرکا و کارکنانش استفاده 

Week  شرکت عالوهبه. دینمایمبرای برند، فرهنگ و کارکنانش برگزار ،Red Hat  مهمانی آخر  بودجههر سال

 .کندیمخود را به مؤسسات غیرانتفاعی ملیِ منتخب کارکنان اهدا  هفته

 ی بازاریابی خارجیهابرنامههم عاملی برای  ی است برای مشارکت داخلی کارکنان وهدف برند هم در حکم محرک

تن استعدادها خدمت گرف به. اهداف همچنین عاملی کلیدی برای شودیمکه منجر به برقراری ارتباط عاطفی با مشتریان 

دارای روح و هدف است که هر روز برای مراقبت، تقویت و حیات آن تالش بسیار  هاسازماناست. برندِ بهترین 

 زیبرانگالشچمدیران به امری  درپیپیاز شرکت و آمدن و رفتن  گذارانبنیانی . این معیار ممکن است با جدایکنندیم

 تبدیل شود.
 رهبری بازاریابی تغییر کرده است

دیر ، رهبری بازاریابی نیز بایستی تغییر کرده باشد. در آینده مدیآیبرمکه از تمام تغییرات قبلی  طورهمان، درنهایت

ارشد بازاریابی باید مدیر ارشد مشتری، مدیر ارشد تجربه و مدیر ارشد رشد نیز باشد. در دوران مدرن، سمت مدیر 

 نباید به یک شخص واگذار شود، بلکه آن شخص باید این تکنولوژی حوزهارشد بازاریابی یک شرکت فعال در 

 حوزه را تصاحب کند، به آن شکل دهد و آن را هدایت نماید.

  :قهرمان مشتریان باشید. هیچ بخش دیگری وسعت صالحیت مدیر  ترینبزرگمدیر ارشد بخش مشتری باشید

 ارشد بازاریابی را ندارد.

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

  طراحی و هوشمندی را ادغام کنید و توانندیم هابازاریابی که فقط اوهیشمدیر ارشد رشد باشید: به ،

 برانید. پیشبهرا  وکارکسب

باید در اعداد  هاریاببازاید کند. تأکپاسخگویی  هیروحدر سرتاسر سازمان بازاریابی بر  ستیبایممدیر ارشد بازاریابی 

باید خطرات  هاآن، زمانمهمربوط به بازاریابی فراهم کنند.  مناسبی برای پشتیبانی از تصمیماتوکاو کنند تا مبنای کند

گرفتن خطرات ن بر عهدهبازاریابی امروز،  زیبرانگچالشبگیرند. واقعیت این است که در محیط  بر عهدهرا  شدهمحاسبه

 پذیرفتن خطر است. ینوعبه

شمگیری ، تغییرات چمحوردادهاستفاده از رویکردهای فناورانه و  تناسببهاخیر  هایسالی است که در احوزهبازاریابی 

، هرحالبهو سایر صنایع وجود ندارد.  تکنولوژیداشته است، در این موضوع تفاوتی میان بازاریابی محصوالت 

نظیر  اییهشرکت هایتالشباید به  هابازاریاباست و  ترعیوسمحرک تغییرات در سطوح  تکنولوژیبازاریابیِ 
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Adobe ،Fitbit ،Intuit ،Red Hat ،Spotify  حالدرعین. اندشدهو سایرین توجه کنند که به نوآوران اثبات شده بدل ،

روزآمدی و اصالح،  رغمیعلبازاریابی،  هیاولی جدید اهمیت دارد، اما بسیاری از اصول هاشرفتیپهرچند تداوم 

ی مدرن در کنار هاوهیشبهترین  اتخاذمستلزم  01در قرن  هاسازمانیابی برای . موفقیت بازارشودیمکماکان اعمال 

 بازاندیشی و اصالح رویکردهای سنتی است.

 MITمنبع: 
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 شش مالحظه حاکم بر مدرن سازی بازاریابی

د بازاریابی ارش مدیرانبیشتر  .دارندبازمی تکنولوژیرا از استفاده کامل از  هاشرکت، یساختارها و عملکردهای میراث

(CMO درک )ه ایجادب بازاریابی سازیشخصیبرای  هاالگوریتمو  هاوتحلیلتجزیه، هادادهکه استفاده از  کنندمی 

 هالکاناو در بعضی  شودمی، رویکردهای مشتری تسریع شوندمیهای مفهومی کارآمدتر . تستانجامدمیارزش 

ی از بازاریابی برای پشتیبان توابعکه  دهدمی(. تمام شواهد نشان 1درآمد در حال چهار برابر شدن است )شکل 

 کنند. گذاریسرمایهموجود  هایداده وتحلیلتجزیهو  آوریجمعباید روی خود  گیریتصمیم

 1شکل 

 
ک طرح ارشد بازاریابی در حال انجام ی دیرانم سومیکینزی، تعجب نیست که طبق یک نظرسنجی مکبنابراین جای 

 .هستنددیجیتالی شدن با درگیری شخصی باال 

است.  شده فمتوقدر مرحله آزمایشی  هاشرکتچشمگیر، بازاریابی دیجیتال اغلب در بسیاری از  هایموفقیت باوجود

این نقش (. 0)شکل  دانندمیمقصر را و الگوهای رفتاری میراثی  فرهنگکه مدیران مسئول غالباً  دانیممیچرا؟ ما 

 لبتها اطالعات و در دسترس بودن اطالعات است که تکنولوژیعوامل نرم بسیار فراتر از مسائل فنی، مانند زیرساخت 

 ارتباطجدید  افزارنرمندارد. خرید سرور جدید برای بانک اطالعات مشتری آسان است و حتی  هم جای تعجب
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ستفاده ا تکنولوژینگرش و رفتار کسانی را که از این  توانمیاما چگونه  ؛شودمینصب  سرعتبهمدیر -مشتری

 ؟داتغییر د کنندمی

 2شکل 

 
قالب مدرن سازی سازمان بازاریابی برای باز کردن پتانسیل کامل ان و دیجیتالی درگیرشدنبر اساس تجربه ما بسیاری از 

 مالحظه را برطرف کنند. شش وکارکسب رهبرانمستلزم این است که دیجیتال، 

 هدایت و نظارت بر نحوه تمرکز -0

بود.  ایمنطقهیک امر ملی یا حتی حالت  ترینهبدر  هاشرکتتا همین چند سال پیش، بازاریابی در بسیاری از 

مفاهیم  موالًمعمتمرکز تنظیم شده بود،  صورتبهعمومی و ارتباطات عمومی  یابیجایگاه هایدستورالعمل کهدرحالی

 یسازبومی، تمرکز در حال افزایش است و حالنباای. شدندمیمحلی تهیه  صورتبهفردی  هایکمپینخاص و 

. در حقیقت، برخی از کارکردهای بازاریابی محلی دهدمیآن اهمیت خود را از دست  سازیفعالتبلیغاتی و  هایرسانه

حور در داده م سازیشخصیاین روند ادامه یابد. چرا؟  رودمیبیشتر در حال گسترش دفتر مرکزی هستند و انتظار 

شتر و هوش بی هایدادهپیشرو کاالهای مصرفی از حجم  هایشرکتحال پیشی گرفتن بر تخصص بازار محلی است. 

مشتری  هایگروهدر  هارسانه سازیفعالو  A / B هایآزمایشمحتوای بازاریابی،  متناسب کردنمصنوعی برای 

ازده ب توانندمیحتی  هاآنفقیت مستقیمی که دارند، به لطف معیارهای مو و ؛کنندمیهمیشه کوچک استفاده 
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 هاآن و افزایش یجزئتغییر مداوم رصد کنند و اقدامات هدفمندی برای  طوربهفردی را  هایفعالیت گذاریسرمایه

 انجام دهند.

 ماطالعات )قلب و مغز( را گرد هم آوری تکنولوژیبازاریابی و چگونه  -2

 وگذارشتگخاص،  هایپروژهاطالعات محدود به  تکنولوژیتاکنون همکاری بین کارکنان بازاریابی و متخصصان 

ده برای توسعه مطالب شخصی ش .است مدهبه سر آ دوران دیگردر شرکت یا مهمانی تعطیالت ساالنه بوده است. آن 

بین قلب  -بین عملکردها  ترمحکمدر سراسر جهان، تعامل بسیار  کنندگانمصرفدر مقیاس بزرگ و هدف قرار دادن 

 هایروژهپفرایندها و و تعهدات گزارشگری باید بیشتر روی  هامسئولیتاست. برای انجام این کار،  موردنیازو مغز 

 .خطوط گزارش عملکردیخاص متمرکز شود تا 

 نحوه ایجاد همکاری و چابکی -3

جربه رسمی وی مهارت و ت اندازهبهحداقل  هامیتپتانسیل توسعه و تمایل فرد برای تغییر  در عصر بازاریابی دیجیتال،

انش و د یی درسی آموزشهابرنامه عمرنیمهاهمیت دارد. به این دلیل است که با توسعه ابزارها و رویکردهای جدید، 

 هاییمتسرعت و تغییرات الزامات بازاریابی دیجیتال،  همگام شدن بابرای به سر آمدن است. در حال  دائماًتخصصی 

درگیر باید نحوه کار را نیز تغییر دهند. یک شرکت بزرگ کاالهای مصرفی پنج عامل مهم موفقیتی زیر را برای ماندن 

 شناسایی کرده است: یبازی مهارت در صدر

 ت که فقط عظیم اس دپارتمانبهتر از یک  باانگیزهیک تیم کوچک از متخصصان بسیار  کوچک. هایتیم

 تند.نسبت به یکدیگر پاسخگو هس کامالً، افراد درگیر هاتیم داشتننگه. با کوچک دهدمیرا انجام  هاحداقل

  ه در تالش برای ک کنندمی، یکدیگر را ترغیب کنندمیرقابت  باهمی که هایتیم. باشد بخشالهامرقابتی که

 وج خود برسند.پیشی گرفتن از یکدیگر، به عملکرد ا

 مشارکت  میزان ازنظربازاریابی  هایتیم. اگر ترانه کلیدی جدید عملکرد برای روحیه کارآفرین هایشاخص

مان معیارها ه بر اساستیم  گیریاندازه. این یعنی کندمینیز تغییر  هاآن یتشوند، ذهن سنجیدهدر نتایج  خود

 ذبج، مانند هاپراکسیاز طریق  تواندمیبقیه سازمان که  عنوانبه)برای مثال تولید درآمد و سودآوری( 

 انجام شود. یافتهتحقق هایفروشو هزینه خرید برای )لید جنریشن(  هدفمند مخاطب

  رسند، ه اهداف خود میب ترسریعی هستند، ی که مسئول کل نتیجه نهایهایتیم .کارتقسیم جایبهمسئولیت کلی

 برای ادامه فعالیت در کل فرآیند، از تولید ایده تا اجرا دارند. ایانگیزه هاآنزیرا 

 .خاب برای لزوماً اولین انتجا افتاده متبحر یک متخصص بازاریابی  شجاعت برای دفاع از تغییرات پرسنلی

 شاید تغییر الزم باشد. -بازاریابی دیجیتال نیست 
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 ریزیرنامهبیک شرکت بزرگ تجارت الکترونیک اکثراً از کارکردهای کالسیک بازاریابی، مانند استراتژی برند، 

جاد ایدادهبررا برای بازاریابی مبتنی  ایجامعه، در عوضکرده است.  نظرصرف خود ارتباطات و مدیریت تبلیغات

 همکاری نزدیکی دارند و افراد مختلف بسته به نیاز همباها، طراحان خالق و متخصصان داده کرده است. استراتژیست

جایی الزم برای جاب پذیریانعطافارشد بازاریابی از  مدیر. در چنین شرایطی، شوندمیشده و خارج  تیموارد  ایلحظه

رشد برخوردار است و منجر به افزایش پاسخگویی و  هایفرصت ترینامیدبخشبه  هامهارتو  هاظرفیتمجدد 

افزایش رضایت کارکنان از طریق تنوع مسئولیت و افزایش  حالدرعینو  هازماننزدیکی با مشتری در همه 

 .شودمی پذیریمسئولیت

دنظر تجدی استعدادیابی هایخواستهبرای برآورده کردن در منابع انسانی  توانیممیچگونه  -0

 کنیم

 برندی هازشاراست. عالوه بر درک عمیق از نیازهای مشتری و  های مناسبمتکی به استعداد کامالًریابی دیجیتال بازا

 -بر ابر  ی مبتنیهابرنامهتا  هایو و اسپارک، مانند هابرنامهاز محیط  -جدید  هایتکنولوژی رروشن، تسلط مطمئن ب

تنها خوب نه هاآناستخدام  کم هستند اما تکنولوژیمتخصصان  این چه. در حقیقت، اگرکندمیپیدا  ایفزایندهاهمیت 

منابع  نتی، فرایندهای سهااستعداد سر . در این جنگ براستضروری  جلوروبهبرای عملکردهای بازاریابی موفق بلکه 

کردهای برای حفظ رقابت باید از روی هاشرکتو  همگام شوند شغلی در حال تغییر نیازهایبا  توانندمین معموالًانسانی 

 زیر استفاده کنند: هایتالش ازجمله تریمتنوع

 تریمناسب کاندیداهای کنندمیبرخی از مدیران منابع انسانی فکر بیش از آن چیزی که  غالباً. داخلی استخدام 

ود، خشرکت خاص  هایردهدر بین کارمندان خود شرکت وجود دارد. پیشگامان بازاریابی دیجیتالی در 

Iدر بخش  خصوصبه Tو  دهندمیانجام را  دستازاینی استعدادهای یافتن ، جستجوهای هدفمندی را برای

 .دهندمیارائه  هاآنرا به  یشرایط جذاب

  شودیمدنبال  یاست و در سطح جهان رحمانهبیاستخدام خارجی. رقابت برای استعدادهای برتر دیجیتال .

 هایدلمبه وظایف جذاب و دستمزد خوب بلکه به  تنهانهموفق  گرانبهترین افراد، بازیبرای به دست آوردن 

 و مسیرهای شغلی جذاب نیز متکی هستند. پذیرانعطافاشتغال 

  خود خواهند بود. کل  موردنیازقادر به استخدام همه افراد  هاشرکتمهارت سازی داخلی. تعداد کمی از

 هایگذاریسرمایهپیشرو  هایشرکتبنابراین  اتخاذ کند؛ سازمان مجبور است ذهنیت دیجیتال جدید

 هنددمیانجام  سازیشخصیو  هادادهموضوعاتی نظیر استفاده از  در موردی آموزشی هابرنامههدفمندی را در 

. برای اینکه کارمندان موجود بتوانند دهندمیرار در دسترس ق ی مختلفتوابع و جغرافیاهادر را  هاآنو 
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باید از  هاشرکتتغییرهای مورد انتظار در بازاریابی توسعه دهند،  موازاتبهخود را  هایمهارتمجموعه 

 یادگیری آنالین مدوالر استفاده کنند. هایگزینهحضوری و  هایآموزشمانند  تریمتناسب هایآموزش

فنی  ایهرا توسعه داده است که به استعداد افزاریسختهای تخصصی مسیرکاالهای مصرفی  المللیبینیک شرکت 

ارشناسی از دانش ک گیریبهرهو هم فرصتی برای ایجاد تأثیر فردی با  بلندمدتتوسعه  اندازچشمداخلی و خارجی هم 

 ،شدندمیاستخدام  از داخل شرکت هانقشاکثر  کهدرحالی .دهدمیخود در یک کارکرد غیرتکنولوژیکی 

خدام غیر است هایکانالاز طریق یک فرایند گسترده شامل  سازمانیخارج  صورتبهفردی با موفقیت  هایموقعیت

 هایرصتفمداوم و  هایآموزشمتخصص جدید،  هاینقشگرفتن  محضبه شد. ارائهفنی،  هایکنفرانسسنتی، مانند 

 برای تقویت انگیزه و اثربخشی در شغل فراهم شد. ایحرفهتوسعه 

 منابع ریزیبرنامهدر  پذیریانعطافنحوه ایجاد  -0

. گیرندیمشغلی فعلی در بازاریابی اساساً تحت تأثیر اتوماسیون قرار  هایپروفایلدرصد از  42تا  35تجربه ما،  طبق

 ، قرار دادن تبلیغات دیجیتالیمثالعنوانبهاست.  توجهقابل نیز درصد دیگر 05تا  02 براثرات آن حداقل تا حدودی 

ر باشد. خودکا تواندمیپس از تعیین پارامترهایی مانند گروه هدف، کلمات کلیدی مرتبط و بودجه تا حد زیادی 

ه باشد. برای پاسخگویی ب موردنیاز سازیشخصیو  هاداده وتحلیلتجزیه، ممکن است ظرفیت اضافی در زمانهم

 ا دهندرا ارتق کارمندان خود مهارتمداوم  طوربهباید  تنهانه هاشرکتدر حال تغییر آینده،  سرعتبهیازهای جدید و ن

 تر کنند.پذیرانعطافو تخصیص منابع را در عملکرد بازاریابی  ریزیبرنامهبلکه باید 

 بدل کردمستمر  ایوظیفهبه تغییرات فرهنگی را  توانمیچگونه  -8

کار  هایروش. واضح است که کنندمیبازاریابی داده محور را تهدید تلقی  حرکت به سمتبسیاری از کارمندان 

مشاغل  کهدرحالی - روندمییا حتی از بین  - کنندمیو مشاغل تغییر  کنندمی، فرآیندهای قدیمی تغییر کنندمیتغییر 

. برای مقابله با این ترس ذاتی، پیروزی در نبرد فرهنگ اساسی ضروری است. این کار ساده شوندمیایجاد  دیگری

شانس  کردن این سفر برای کارمندان و افزایش ترآساناتفاق بیفتد. برای  شبهیکنیست و قطعاً چیزی نیست که 

. عالوه بر کنند گازانبری عملتا اینکه  کنندمیو فرآیندها تکیه  هانقشدر  گامبهگامموفقیت، مدیران اغلب بر تغییر 

 کمدستب تغییر، اغل تطبیق یافتن بازمان برای  تخصیصرهبران ارشد بازاریابی،  از جانب حمایت مالی و راهنمایی

 اما بسیار مهم است. شودمیگرفته 

رده و خود را منحل ک تکنولوژی بازاریابی، یک شرکت تجارت الکترونیک پیشرو، بخش اصلی مثالعنوانبه

ه تغییر فرهنگی از گزارش دادن بباعث شده جداگانه توزیع کرده است. این حرکت  هایتیممتخصصان خود را در 

با  هاتیمین . اارتقا یابداست  موردنیازمربوطه به اشتراک مسئولیت یک تیم و افزایش مهارت در آنجا که  هایبخش
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فزایش و باعث ا کندمیرا تقویت ی تارککه فرهنگ مش هاییمشوق -ندشومیسنجیده موفقیت محصول و خدمات 

 .اندشدهجدید توسط کارمندان تازه توانمند  هایایده

 

 McKinseyمنبع: 
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 عصر طالیی جدید بازاریابیطلوع 

 ترریعس، دهندمیخود را گسترش  فعالیت بازاریابان در حال افزایش دقت خود هستند، دامنه

 .کنندمیبهتری نقل  هایداستانو کرده حرکت 

 IBM System / 360یک کامپیوتر اصلی  کههنگامیکرده است.  رسوخ در بازاریابی قبل هایدهه در طیعلم 

با  Mad Menرا جابجا کرد، هواداران درام تلویزیونی  1102بخش اصلی خالقیت آژانس تبلیغاتی در اواخر دهه 

 یک برخورد خیالی مواجه شدند.

 یهارسانهبر  هابازاریاببود زیرا  تکنولوژیشاد تبلیغات و  پیوندشاهد  1112تا اوایل دهه  1102، دهه درواقع

مختلف  هایستهدتبلیغاتی نمادینی در  هایپیام هاسالاین در نیلسن تسلط داشتند.  هایبندیرتبهتلویزیونی و علم 

سپرس، امریکن اکاعتباری ) هایکارتبخرم( گرفته تا یه کوکا  دنیابرای  خواهممیگازدار ) هاینوشیدنیاعم از 

 .دمتولد شدن مایی مورد عالقه جهان(سفرهای هوایی )بریتیش ایرویز: هواپی تاک نکن( اون خونه رو تر بدون

را نیروهای ، زیبخشید کنندمیاینکه در این عصر طالیی به عقب نگاه  به خاطر رابازاریابان  شدمیتا همین اواخر، 

. این روندهای جدید شامل افزایش گسترده بودند متفاوت تغییر شکل داده کامالًچیزهای  بهرا  هاآنجدید دنیای 

اجتماعی  هایرسانه امانبی، ظهور فروشیخردهتلویزیونی و آنالین، تبدیل کامپیوتر خانگی به کانال  هایکانال

 است. کنندهمصرف توجهجلبنبرد مداوم برای  -این روندها  با همه -و  هابازیموبایل و 

 1بازاریابی شده است که اکنون در کل جهانی به حدود  هایهزینهمنجر به رشد مداوم  هاعاملسیستمگسترش 

ی از مدیران ، در یک نظرسنجمثالعنوانبهاست. اثربخشی این هزینه تحت نظارت دقیق است.  بالغ شده تریلیون دالر

رت ، اما بندندکنمیهمیشه پول بیشتری درخواست "با این جمله موافق هستند: بازاریابان  چهارمسهعامل، نزدیک به 

شد مدیر ار رسدمیبه نظر  ".کندمیچقدر درآمد ایجاد  تصاعدی صورتبهتوضیح دهند که این پول  توانندمی

أثیرات بازاریابی ت هاآنگفتند که  سومیکبیش از  تقریباً: در یک بررسی اخیر، ندنیستاین مخالف هم بازاریابی، 

بیش از هر زمان دیگری به دنبال مدیر  هامدیرعاملمتناقض،  طوربه، حالبااین. اندکردهکمی اثبات  ازنظرخود را 

ک یک اهرم مهم برای کم عنوانبهدارند و بازاریابی را  باال نیاز به رشد هاآنخود هستند، زیرا  هایبازاریابیارشد 

 ؟ه باشنداشتبازدهی دفشارهای عملکرد مداوم بحبوحه در  توانندمی. آیا بازاریابان بینندمیبه دستیابی به آن 

الیی به دنبال عصر جدید ط درواقعجواب مثبت است و چرا  کنیممیدر این مقاله، توضیح خواهیم داد که چرا فکر 

ال تغییر در ح سرعتبهآشنا و  زمانهم طوربهاصلی دوره جدید پنج عنصر هستند که  محوربرای بازاریابی هستیم. 

 وتحلیلیهتجزبازاریابی است. بازاریابان پیشرو در حال استفاده از تحقیق و  )ماده( هستند. دو مورد اول علم و جوهر

و  ذاردگمیچه کسی بر خریداران تأثیر چرا؛  و کندمیبرای روشن کردن اینکه چه کسی چه چیزی را خریداری 
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خود،  نوبهبهرک، د . اینهستند درتالش بازاریابی بیشترین بازده را دا زمانی ، چهکنندهمصرفدر سفر تصمیم  اینکه

 هاینوآوری و موردنظرمشتریان، تجربیات  موردنیازکه مزایای عملکردی  کندمیاین امکان را برای بازاریابان فراهم 

 مؤثر تشخیص دهند. طوربهرا  هاآنارزشمند 

است  شرفتیبه پنیست. سادگی سازمانی سرعت بخشیدن  بیگ دیتادیگر در مورد قدرت  مأموریت اما این تنها یک

، به نظر . خوشبختانهرساندمیرا به هم  چیزهمه شودمییدن به مشتری و سازمان بخشالهامباعث  کهدرحالیو داستان 

 کنندمی مجهز خالق خود را با استفاده از ابزارهای دیجیتالی هایذهنزیرا  در حال بهبود است که داستان رسدمی

که  طورمانه. یابندمیاجتماعی و محتوای تولید شده توسط کاربر، تکرار و گسترش  هایرسانهو سپس از طریق 

ند که هستند، هرچ وتحلیلتجزیهو  هادادهخواهید دید، قوانین جدید در حال ظهور برای بازاریابی بسیار فراتر از 

 .روندمیبسیار مهم هستند و حتی از خود سازمان بازاریابی فراتر  هااین

 معل

و  یریگهدفبرای  تریبهبودیافته مراتببه هایروشخودکار  وتحلیلتجزیهو  سازیمدل، هادادهپیشرفت در 

جدید و قدرتمندی را در مورد  هایسرنخ کهدرحالی، کندمیدر بازاریابی ایجاد  گذاریسرمایهبازده  گیریاندازه

یت با سنجش و مدیر هاسازمان، در عوض. کندمی، ایجاد کنندمیرفتار  صورتبدین کنندگانمصرفاینکه چرا 

 ترینبزرگ تواندمی موقعبه هایهزینهبه دنبال دقت بیشتری هستند که در آن  کنندهمصرف گیریتصمیمنقاط 

 تفاوت را ایجاد کند.

کالن  تحقیق، یستن دیتابیگ؛ اما فقط شودمیاصطالحی است که اغلب برای توصیف این انتقال استفاده  دیتابیگ

برای  ریگیتصمیمسفر در مورد  حقیقکه در حال ت کنندهمصرفیک شرکت بزرگ  )بیگ ریسرچ( هم هست.

 هایاحبهمصرا در مقیاس گسترده و با سرعتی که در روزهای  کنندهمصرفمحصوالت خود است، اخیراً یک مطالعه 

 شدهآوریمعجآنالین  هایاز نظرسنجیاین تحقیق با استفاده  .انجام داده است باشدمی تصورغیرقابلمرکز فروش 

مادی بین نحوه تفکر  هایتفاوتنظرسنجی در طول یک ماه انجام داد، از  12،222این پروژه که بیش از  .است

فر که در هر مرحله از س دهدمیدر مورد این دسته پرده برداشت، ضمن اینکه توضیح  کنندگانمصرفشرکت و 

صوالت و سبد مح-ها اکنون برای تغییر استراتژی برند، طراحی محصول. این بینشاست انتخاب محرکچیزی  چه

 .افزایدمیدالر  میلیاردها شرکتبه درآمد  احتماالًو  گیردمیقرار  مورداستفادهبازاریابی  هایکمپین

اری تبلیغاتی نقش داشته است، بسی هایهزینه گذاریهدفو  گیریاندازهدانش بازاریابی اخیر در  غالب کهدرحالی

 وآمدفتر: چگونه تبلیغات، جریان اندافزودهتمرکز خود را بر رفتار درون فروشگاهی  کنندهمصرف هایشرکتاز 

بیل در مورد این ق هاداده وتحلیلتجزیه. ضبط و گذاردمیتأثیر بر فروش فیزیکی با محصوالت  مشارکتو 
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و همچنین امکان ضبط و تحلیل مقادیر  اندشدهکه در محصوالت تعبیه  هزینهکمموضوعات به لطف سنسورهای 

 شده است. پذیرامکانخریداران،  چشم ویدیویی و حتی ردیابی هایفروشگاهبدون ساختار از  هایدادهعظیم 

بازاریابی و محصول است. علم بازاریابی باعث افزایش دقت در تصمیمات عملیاتی در زمان  هایتیمتأثیر فراتر از 

دسته  و یک طیف، تحلیلگران بازاریابی قادر به خواندن عملکرد هتلداری. در یک شرکت بزرگ شودمیواقعی 

تا  دنشومیمختلف مشتری متوقف  هایبخشخاص در طی یک تعطیالت آخر هفته هستند و سپس بر روی 

نشان دهد که بخش سودآوری از مسافران آخر هفته، مدت اقامت  هادادهچگونگی پیشرفت را ارزیابی کنند. اگر 

 بهبودیا  دتدرازم هایچک)از قبیل  ایویژهبرای تشویق تکرار، پیشنهادات  تواندمی، شرکت کندمیخود را کوتاه 

 اتاق( ایجاد کند.

 اییشرفتهپتحلیلی  هایمهارتارشد بازاریابی و سایر رهبران ارشد به  انکه مدیر بدان معنی است ترعلمیبازاریابی 

 عبور کنند. راحتیبهکنند و از گرداب تحوالت  برداریبهرهکامل  طوربهاطالعاتی  هایدادهنیاز دارند تا از 

ی بازاریاب تکنولوژی مدیر -معتقد است زمان آن رسیده است که یک مقام ایجاد کنیم  آشنا یک مدیرعامل 

(MTO )– خودکار  واندتمی. دانستن اینکه چه چیزی باشدمسلط دانش دامنه  هم به و تکنولوژیهم به  مقام باید این

 مؤثررهبری  برای ایفزاینده طوربهباشد، در هنگام نیاز به قضاوت و در کجا جستجو و قرار دادن استعداد فنی جدید 

بی سنتی بازاریا منابع قدرت، زیرا کندمی. این امر جنگ را برای استعدادهای ویژه تشدید شودمی یبازاریابی محور

 .شوندمیبلند  پیشرفته هایشرکت روی دستالزم  هایمهارتبرای 

 ماده
و  رسانیپیاماز  رفرات عملکردی باعث ،را در برگرفته استبازاریابی  ترپیشرفته وتحلیلتجزیهکه علم و  طورهمان

سعه لکردی و محرک توتجربیات مشتریان، تحویل مزایای عم هایدر حوزه ویژهبهشکل دادن به محتوای تجارت، 

طبیعی کند؛ و خدمات مدیر ارشد بازاریابی با داشتن اطالعاتی در  ازپیشبیشبازاریابی را  شود و محصوالت جدید

ی برای کمک به تمایز محصوالت، خدمات و ، در موقعیت مناسبهاآنمورد مشتریان و روابط یک شرکت با 

 تجربیات خود است.

. اندشدهت باعث افزایش انتظاراسرجمع  ی، زیرا نوآوری دیجیتالی، شفافیت و مشتری محورخبر خوبی استاین 

کنون انتظار ا کنندگانمصرفسنسور و افزایش قدرت محاسبه پردازنده،  هایتکنولوژیدر اتومبیل، با افزایش 

. )خودروسازان شونددیجیتالی  تولیدکنندهو بخشی از محصوالت  فتصادی ایمنی جلوگیری از هاسیستمدارند 

، فروشیخرده.( در اندخودساختهپیچیده ایمنی را بخشی از داستان بازاریابی  هایگزینهلوکس در حال حاضر 

و  هاپارچه، هارنگ بهبازار انبوه  هایقیمتبا آوردن  Zaraو  H&M ،Topshop ،Uniqloمانند  برندهایی

 .اندگرفتهرا برای دستیابی به این موارد به کار  کنندهمصرفمد باال، تمایل  هایطرح
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 شودمیپنج عنصر که باعث بازاریابی عالی 

 علم .1

 هایزینههو مدیریت دقیق تصمیمات مشتری و  گیریاندازهاجازه  وتحلیلتجزیهو  سازیمدل، هادادهپیشرفت در 

 .دهدمی هدفمندتر

سبت نمارشال برای بینش  وتحلیلتجزیهبزرگ و  هایداده

 .گیریتصمیمبه انتخاب در طول سفر 

سنسورها و ویدیوهایی که رفتار فروشگاه  هایدادهاز 

 ، برای بهبود تجارت استفاده کنید.کنندمیرا ردیابی 

 ماده .2

 کل دهند.مستقیم تجارت را ش طوربهبا پیشرفت تجربه مشتری و توسعه محصوالت و خدمات،  توانندمی هابازاریاب

ارائه مزایای عملکردی  را برایمشتری  هایخواسته و نیاز

 از ایمنی خودکار گرفته تا راحتی خرید. - کنیدمهار 

این موارد را برای ابتکارات مراقبت از مشتری و 

 دهید.هماهنگی در تجربه مشتری قرار 

 داستان .3

 ر است.و ابزارهای ارتباطی قدرتمندت ترغنیدیجیتال  هایتعاملگفتن یک داستان، شکل دادن مداوم، ترسیم  هایراه

ر بگذارید کنا هاداستانبیاموزید که مشتریان را از کنترل 

اجتماعی تفسیر و  هایرسانهرا در  هاآنزیرا مشتریان 

 .کنندمیاصالح 

 هایآژانسبا توجه به کمبود استعداد و تحول روابط با 

تبلیغاتی، چگونگی دستیابی به خالقیت را بهتر درک 

 کنید.

 سرعت .4

غییر در یک اقتصاد دیجیتال ت کنندهخیره، پویایی بازار و چرخه عمر محصول با سرعت کنندهمصرفترجیحات 

 .کندمی

مدیریت و قدرت سازمانی را توسعه دهید تا  هایمهارت

 جمع شوند. باهم سرعتبهعملکردی متقابل  هایتیم

برای تسهیل پاسخ سریع به تغییرات در بازار، به یک دید 

 محصول دست پیدا کنید. دهندگانتوسعهمشترک با 

 سادگی .5

 هستند.پیچیدگی دشمن سرعت است و بازاریابان پیشرو به دنبال سادگی بیشتر 

 دزوائارتباطی و  یهاشکاف، سیلوها، مراتبسلسله

 موجود در سازمان را کاهش یا از بین ببرید.

را  ایرسانه هایآژانسروابط کاری با تبلیغات و سایر 

 ساده کنید.
 

 

 ،مثالوانعنبهخود را در رسیدن به نوار رو به رشد کمک کنند،  هایسازمانآماده هستند تا  خوبیبهبازاریابان 

به  این افراد نیی. یکی از بهتربرای ابتکارات مراقبت از مشتری و سازگاری در تجربه مشتر سازیزمینهاز طریق 

تبدیل شد. برای  RWE آن شرکت تابعه و Essentانرژی اروپا  کنندهتأمین برایقلب یک کمپین بازاریابی 
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رد. منصوب کرا برای رهبری این ابتکارات این شرکت، مدیرعامل رئیس بازاریابی وعده اطمینان از تحقق 

. وددردسر کمتری متحمل شمشتری  شد، باعث مرحلهبه دو  مرحله مراحل از هفتبا تقلیل : هاموفقیت ازجمله

، مثالعنوانبهپیشگام شد.  خواستندمیدر ایجاد محصوالت جدیدی که مشتریان  همچنینبازاریابی 

رد تا ک رهبریاطالعات و توسعه محصوالت را  تکنولوژیتیمی متشکل از فروش،  یبازاریاب ارشد مدیر

 مشتریان با اعمال نظراتبرخی از کارکردهای آن . را تولید کند Essentترموستات هوشمند و متصل به اینترنت 

 است. ایجادشده

 ی بسیار دیجیتالیمشتر برند تجربهبه همین ترتیب، بازاریابی نقش رهبری را در طراحی و تعیین استانداردها برای 

به عهده گرفته است. این پلتفرم دیجیتال امکان رزرو خودکار قرار مالقات،  ”Mercedes me“ دایملر با نام

ی مربوط به تعمیر و نگهداری و حتی دسترس هایداده، دسترسی به هاایدهتأمین اعتبار شخصی، فرصت ایجاد 

و  هاالشت. این کندمیرا برای مشتریان فراهم  و تاکسی در سفرهای کاریماشین سریع به خدمات اشتراک 

چند  همینا ت هاآنبیشتر  کهدهد میگسترش  تجاری هایفعالیت، بازاریابی را به سمت هاآنموارد مشابه دیگر 

 تنهانه ،سازندمیممکن  هاآنسال پیش ممکن نبود. قدرت ابزارهای دیجیتالی امروزی و رویکردهای علمی که 

 .کندمیی را برای تأثیر در زمان واقعی فراهم هایفرصتدر بازاریابی ایجاد بلکه  تریاساسینقش 

 داستان
، از اهمیت ندکمیجدیدی را فتح  هایقله تکنولوژی وسیلهبهممکن شده  هایسنجشحتی وقتی بازاریابی با 

 پردازیتانداسشکل است زیرا مطالب تغییر مداوم در حال  طوربهگفتن آن  هایروش؛ اما شودمیداستان کاسته ن

تبدیل  قدرتمندتریتلفن همراه به ابزارهای ارتباطی  هایدستگاهو  شودمی ترغنیدیجیتالی  هایتعاملشامل 

 .ی نسبت به هر زمان دیگر داردقیت تقاضای بیشتر، خالدر دنیای امروز .شوندمی

که  کندمی روایت را یداستان پدرتبلیغات از فرم هنر مدرن است. این  اینمونهگوگل  "عزیز سوفی"تبلیغات 

و  Google ،Gmailچگونه جستجوی  دهدمینشان  و نویسدمیشدن است  در حال بزرگبرای دخترش که 

YouTube آگهیجدیدی برای اتصال انسان باشند.  هایکانال توانندمی P&G " رو بگیرید دستشانحاال شما" 

این  .است وقوعی ( داستان در حال"مامان متشکرم"ی المپیک سوچی )بخشی از کمپین مداوم هابازیبرای 

 وقتی و فرزندان خود حضور داشتند در کنارسخت  هایسالکه در طول  دهدمینشان را  یمادرانآگهی 

سخت ستند. هقدردانی قهرمانان غیور مستحق  عنوانبه ، این مادرانگرفتندمیدستشان را  افتادندمیفرزندانشان 

 را ببینی و اشک نریزی. هاآگهیاین  است

در ورای ویدیوی  هاداستان، پنجره خوبی را در مورد چگونگی تکامل شانل 5عرضه عطر جدید شماره  تازگیبه

، کارل الگرفلد، رئیس خالق، بار دیگر با هاآن. بیش از یک دهه پس از اولین همکاری دهدمیسنتی ارائه 
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زنی تولید کند که سبک زندگی  در موردهمکاری کرد تا یک فیلم کوتاه  Baz Luhrmannکارگردان فیلم 

در  کمپین را با ویدیوهای کوتاه YouTube هایفیلماز  ایمجموعهوی تجسم برند است. گذشته از خود فیلم، 

. همه ددهنمیو موارد دیگر ادامه شانل  از استودیوی صحنهپشتساخت فیلم، مصاحبه با لورمان، فیلم مورد 

زیون یا چاپ به روشی است که تلویفرگرنس عطر روانه بازار ساختن  و تقویت پیام سبک زندگی منظوربه هااین

 انجام دهد. تواندمیسنتی ن

ی با تعامل دیجیتالهمچنان که جدید همچنین حاکی از آن هستند که بازاریابان کنترل داستان را  هایرسانه

 هایرسانه را در هاآندر تعامل باشند و  هاداستانبا  خواهندمی. مشتریان دهندمیاز دست  شودمیمشتریان بیشتر 

. تعدادی نندکمیاجتماعی سهم بیشتری از بودجه بازاریابی را مصرف  هایسانهری هابرنامهاجتماعی تغییر دهند. 

 ایهرسانه هایمکالمهبرای نظارت و مشارکت در  المللیبیناز مراکز  کنندهمصرفبزرگ  هایشرکتاز 

جتماعی ا هایرسانه هایکانالارتقاء مباحث در شامل و گاهی اوقات  کنندمیاجتماعی در هنگام توسعه استفاده 

 سازمانی است.

 هایداستان، روایت ها. کمبود استعدادندستههمچنین بخش مهمی از معما  سازمانمسائل مربوط به مدیریت 

ی به دستیاب هایراهنهادی درک شده، مباحث جدیدی را درباره بهترین  سختگیریدیجیتال در حال تحول و 

خود را بر  ، کنترلمکملل، با داشتن محتوای دیجیتالی ، مانند شانهاشرکتخالقیت باز کرده است. برخی از 

در حال به دست آوردن استعدادهای دیجیتالی بیشتری هستند  هاآژانس. بسیاری از کنندمیروی داستان تقویت 

رهنمون  تربزرگبه تولیدات  هاآن درواقعتا سیلوهای خود را تجزیه کنند تا بر تصورات که  اندتالشو در 

چه چابک و یکپار صورتبهدیجیتالی و داستان برای اداره محتوای جدید را  هایمهارتو ممکن است  اندشده

 غلبه کنند. نداشته باشند

اساسی در مورد نقش  هایسؤال خواهندمیکه رهبرانی که ن دهدمیاست و این نشان  نوسانبسیار در  هااینهمه 

 ماندن هستند. عقببازاریابی داخلی بپرسند، در معرض خطر  هایتیمو  هاآژانس

 سرعت 
 نیست بلکه یک روند مداوم است. ترجیحات "ایدسته"در اقتصاد دیجیتال، بازاریابی دیگر یک فرآیند 

هنگ فوریت . این فرکندمیتغییر  کنندهخیره، مانند پویایی بازارها و چرخه عمر محصول با سرعت کنندهمصرف

مدیریتی و قدرت سازمانی نیاز دارند تا  هایمهارت عالوهبهجدیدی  چابکیبهعنی است که بازاریابان بدان م

 عملکردهای دیگر را با سرعت بیشتر در کنار هم قرار دهند.

 یبازاریاب رشدا انشرکت و صنعت متفاوت خواهد بود. تعدادی از مدیردر هر  سرعتبهالبته چگونگی دستیابی 

رای و آنچه را که کل سازمان ب کنندمیشرایط چگونگی همکاری واحدهای کاربردی را تعیین  شناسیممیکه 
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، بازاریابی به . در این مواردکنندمیدستیابی به محصوالت جدید برای سرعت بخشیدن به بازار باید بداند، بیان 

 .آوردمیو نظارت و هماهنگی را فراهم  شودمیچسب در سازمان تبدیل 

کرد. این  اندازیاهرشتاب دیجیتال را  هایتیم نستلهدیجیتالی، سازمان بازاریابی  سرعتبهت بخشیدن برای سرع

جهت اثربخشی در بازاریابی دیجیتال و ارتباطات اجتماعی  موردنیاز هایمهارتواحدهای تجاری به متخصصان 

رعایت  ضمن دهدمیامکان  هاآنبه  که اندپذیرفتهنستله این رویکرد را نیز  یکشور واحدهای. دهندمیآموزش 

 استانداردهای اصلی شرکت، آموزش دیجیتال را با شرایط بازار محلی تطبیق دهند.

داخلی عادت دارند  هایتیممداوم در حال کاهش است.  طوربهمحصوالت جدید  فرآوری، زمان گوگلدر 

قعی، به بازگرداندن بینش در چرخه قرار دهند و سپس، در زمان وا کنندگانمصرفمحصوالت را در معرض 

د روابط برای ایجا هاآن: حیاتی استبازاریابان برای این فرآیند وجود آزمایش، یادگیری و تکرار بپردازند. 

تزریق دانش خود از نیازهای کاربر در چگونگی توسعه محصوالت  منظوربهتوسعه محصول  هایتیمنزدیک با 

مهندسی  تیمچیزی که از محصول از دید کاربر و  اندازچشمتا یک  کندمیکمک موضوع . این کنندمیتالش 

ازاریابان یک محصول و ب دهندگانتوسعه. دستیابی به این دیدگاه مشترک بین است ایجاد شودمشتاق ایجاد آن 

ه محصوالت ب ترسریع ارائه جدید است. مزایای زمان هایویژگیعنصر اصلی سرعت در تدوین محصوالت و 

اری و عملکردهای تج هابخش، هاشرکتاز  ایگستردهبه طیف  - تررواناطالعات بهتر و همکاری شامل  -ازارب

فروش  هایمتیسرعت و چابکی  هاهمکاریو  هاداده، در نظر بگیرید که چگونه مثالعنوانبه. یابدمیگسترش 

B2B  دهندمیرا افزایش. 

 سادگی
دلیل بزرگ است که تعدادی از بازاریابان پیشرو در حال اصالح  به همینپیچیدگی دشمن سرعت است، 

 جدید و هایکانالخود هستند. اغلب اوقات، گسترش ردپای جغرافیایی، تکثیر محصول و  هایسازمان

 هااینت؛ اما شده اس زوائدارتباطی و  هایشکافپیچیده، سیلوها،  مراتبسلسلهدیجیتالی منجر به  هایتخصص

 مرتب کرد. توانمیرا 

ه ارائه گیر در را وپادست، یک شرکت ارتباطات از راه دور متوجه شد که یک ساختار سازمانی مثالعنوانبه

. جود داردو اولویت استراتژیک تعیین کرده است عنوانبهشرکت  مدیرعاملبه مشتری که درجه یک خدمات 

 اجتماعی ایجاد هایرسانهت از مشتری جدید مراکز تماس موجود و یک گروه مراقب با هماهنگیوی واحدی را 

تا  دهدمیشرکت به تیم جدید این امکان را  رأس. نزدیکی به دهدمیکرد. رهبر واحد مستقیماً به او گزارش 

 کند. مشارکتضمن اینکه اهمیت تجربه مشتری را نشان دهد، با آرامش بیشتری در سراسر سازمان 
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لید و برای تشویق تو هاآن. کنندمیبرای کاهش پیچیدگی استفاده  تکنولوژیاز  بسیاری از بازاریابان

دن به حل بخشی سرعتبهو این  کنندمیاجتماعی استقبال  هایرسانهاز بسترهای داخلی  هاایده گذاریاشتراک

. در همین حال، دایملر بخش جدیدی از بازاریابی و فروش خود را بر مبنای کندمیمسئله در سازمان کمک 

یجاد جدیدی را برای مشتری ا یعملکردشرکت تیم مجدد کرد. این  دهیسازمان "بهترین تجربه مشتری"ده ای

مداوم  یریگهدفو کل سفر مشتری را با هدف  در یکی تجمیع کردهمرکزی را  رگاهکرده است که چندین کا

 نگاشت کرده است. در سراسر جهان برندتجربه 

یابی بازار هایسازمانهدف دیگر بسیاری از  ایرسانه هایآژانسروابط کاری با تبلیغات و سایر  سازیساده

حویل ت هایکانالجدید محتوای دیجیتال و  هایقالبتخصصی در  هایآژانساست: فراوان شده است. تجارت 

تری خدمات بیش تربزرگ هایآژانسی با خدمات کامل نیستند. هایفروشگاههمیشه  هاآنتخصص دارند، اما 

با کنان کار هایتیمسنتی نهفته است. بازاریابان که  هایرسانه، اما نقاط قوت بسیاری هنوز در دهندمیارائه 

، اما دهندمیبیشتری انجام داخلی  هایفعالیتقوی در زمینه محتوای دیجیتالی و تحویل دارند،  هایمهارت

بازده عالی  به قیمت تواندمیپیچیدگی و کندی شود؛ و مطمئناً سادگی نباعث ایجاد  تواندمی هاآنحجیم کردن 

 خالق به وجود بیاید.

مگیر ، شاهد پیشرفت چشی لبههاتکنولوژی اندرکاراندستبسیاری از  ازجملهدر کار ما با بازاریابان جهانی، 

که درباره پیامدهای علم، ماده، داستان، سرعت و سادگی برای  طورهماندر هر یک از این پنج بعد هستیم. 

 بپرسید: سؤالاز خودتان پنج  کنیممی، پیشنهاد کنیدمیسازمان خود فکر 

شافات ، ادعاها و اکتهاواقعیتیا  بریممیجدید بهره  هایبینشآیا از علوم داده و تحقیقات برای کشف  .1

 ؟گیریممینادیده دیروز را 

یان خود که به مشتر -یعنی محصوالت، خدمات و تجربیات  -آیا از قدرت بازاریابی برای تقویت ماده  .0

 ؟فروشیممی سختیبهخودخواهانه ، یا با یک ذهنیت کنیممیاستفاده  کامالً دهیممیارائه 

 نیمکمییا احساس  شودمی تکرار داریم که از طریق فضای مجازی یواضح کامالً برند آیا داستان .3

 ؟ایماز دست داده را هاذهنو  هاقلب

 ؟اندشده ختهیگسلجامپیچیده  هایماتریسیا  ایمکرده سازیسادهآیا در سازمان خود  .4

 ؟یا کندتر هستیم ترسریعاز رقبایمان در بازار آیا  .5

 یشتابان روبرو هایفرصتبه نظر برسد، اما تغییرات سریع و  دشواراین مسئله حل اگرچه ممکن است 

ی خواهند خوب هایپاسخبرای همه این سؤاالت  هابهترینکه  دهدمیدر قرن بیست و یکم به ما نشان  هابازاریاب
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ران طالیی ، بلکه دوبرندمیاز رشد بازار لذت  تنهانه کنندها عمل میبه این توصیهکه  هاییآنداشت. به نظر ما، 

 .شودثبت می هاآنبه نام بعدی بازاریابی را نیز 

 

 McKinseyمنبع: 
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 ی اجتماعیهارسانهبرندسازی در عصر 

باشد.  . قرار نبود اوضاع بدین منوالشده استتبدیل یچالش جد کیبرند به  نِ، ساختوبیوتیو  بوکفیسدر عصر 

خالق  یتبلیغات هایآژانس هاآن .دادندمیبرندسازی ییِ طال جدیدعصر  خبر از آغاز هاشرکت شتری، بشیدهه پ کی

، 0، بازینگ1یرالوا .کنند تالیجید دنیایسراسر  وارد را ی خودتا برندها گرفتند به کاررا  تکنولوژیافراد متخصص و 

Memesهاتیفعالها، بازدهی این تمام تالش رغمعلیبرندسازی شد؛ اما  المللیبینزبان ، 4و عامل فرم 3، چسبندگی 

 باال نبود.

خود  تالیجید یاستراتژ یاصل مشخصهعنوان بهشود، شناخته می 5محتوای برنددار که با نام یژگیوبر  هاشرکت

 رایبی این امکان را اجتماع یهارسانه صورت بود:پشت این عمل بدین کردند. استداللزیادی گذاری سرمایه

 د.نه برقرار کنرابط انیبا مشتر میطور مستقبه خودشان و را کنار بگذارند یسنت یهارسانه تا کندهم میافر هاشرکت

به  لیدبرند شما تبامکان داشت که ، کردیدبرقرار میو ارتباط  کردیدعریف میت هاآن رایب یعال هایداستاناگر 

 .انجام دادندگذاری سرمایهدالر  اردهایلیم با پیروی از این دیدگاهمشاغل  د.شو کنندگانمصرف جامعهقطب 

کنندگان را توسعه دهند. در حقیقت، موردعالقه مصرف سایتوب توانستند هابرند تعداد کمی ازوجود بااین

 دادهخر یچه اشتباهاما ؛ های اجتماعی باعث کاهش اثرگذاری و اهمیت برندها شدندرسد رسانه)برعکس( به نظر می

 است؟

بر  اقعدرو وجمعی شوند  هایفرهنگکه وارد  شوندیموفق م یها هنگامکه برند یادآوریمبه  دیمعما با نیحل ا یبرا

. ستا یارتباط فرهنگ ایجاد یشده براطراحی ی از پیشهاکیاز تکن یابرندسازی مجموعهاساس این تعریف، 

 یریرز چشمگبه ط زیرا ن اند بلکه فرهنگکرده جادیرا ا قدرتمندی یاجتماع یهاتنها شبکهنه تالیجید یهاتکنولوژی

ی که من ادهیدپ – کنندیفرهنگ عمل منیرومند  تأثیرگذار و عنوان نوآورانبه دیجیتالی،جوامع اکنون  اند.داده رییتغ

حال پرسش این است که  –قوانین برندسازی را دگرگون کرده است  یفرهنگ جمعام. نامیده 0فرهنگ جمعیآن را 

متوجه شویم  میتوانیمرا درک کنیم، درنتیجه  یفرهنگ جمعیک کارآمد نیست؛ اگر ما کدام تکنیک کارآمد و کدام

 یهاتوسط رسانه برندسازی نیگزیجا هایروش کدامو محتوای برنددار جوابگو نبوده است که چرا استراتژی 

 و مجاز برای استفاده است. مؤثر یاجتماع

                                              

1 - Viral 
2 - Buzzing 
3 - Stickness 
4 - Form Factor 
5 - branded content 
6 - crowdculture 
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 بوده است مؤثرچرا محتوای برنددار و حمایت مالی درگذشته 
صر ع این موضوع یادگاردرواقع  اما است یدیجد زیاصرار دارند که محتوای برنددار چکنندگان غیکه تبلدرحالی

 هاتشرکآن دوران،  لیدر اوا است. شدهعرضهدوباره  یتالیجیمفهوم د کیعنوان بهه اکنون است ک یجمع یهارسانه

ه، استفاده از داستان کوتاه با فرم کوتا معروف و جالب مانند کنندهسرگرم هایروشخود از  یبرندها طرح کردنم یبرا

، کنمیمنباور "های کالسیک مانند تبلیغِ تبلیغ. دفتنرگیم کمک 1همدالنه یهاتیها و شخص، ترانهیینمایسهای حقه

( و Farrah Fawcettفرح فاوست ) "creaming"( و تبلیغ Alka-Seltzer’sشرکت آلکا سلتزر ) "من همه رو خوردم

وسیله سرگرم ساختن مخاطبان توانستند در فرهنگ مردم ، همگی بهNoxzema( برای شرکت Joe Namathجو ناماس )

 باقی بمانند.

داشتند؛  0جانبهانحصار چندهای سرگرمی، خوبی نیاز را برطرف کند زیرا رسانهتوانست بهمحتوای برنددار این نوع تبلیغ 

 دیتول یونیزیتلو یهابرنامه یشترب ایهفته  32متحده، سه شبکه هرسال در ایاالت. محدود بود یرقابت فرهنگبنابراین 

 قابترطور مشابه . بهشدندیمها در سینماها هم پخش کردند. فیلمرا پخش می هاآندوباره  پس از پخش، کردند ویم

 برای نهیپرداخت هزبا ند ستتوانیم هاشرکت شد.میمحدود  ا قرار داشتهداروخانه یهاهبه آنچه در قفسهم مجالت  بین

با صرف هزینه شهرت رسیدن  یشده، راه خود را براکنترل کامالً یعرصه فرهنگ نیخود در ا برندهایدادن  قرار

 کنند.خریداری 

 

مخاطبان تصمیم گرفتند که دیدن تبلیغات را کنار بگذارند، کسب شهرت برای  کههنگامی

 برندها دشوارتر شد.

 

ر حال د موفق یمحتوا درونخود را ، دادهایو رو یونیزیتلو یهااز برنامه یمال تیبا حما توانستندمیبرندها ، نیهمچن

موردعالقه خود  یهایبه سرگرم یمحدود یدسترس ،ازآنجاکه طرفداران. کنندو در فرهنگ نفوذ  دهندپخش جای 

های ما عادت کرده بودیم که فروشگاه، هادهه یبراطور مثال، . بهعنوان واسطه عمل کنندها توانستند به، برندداشتند

و  برسانند سیلوکس ما را به مسابقات گلف و تن یهالیکنند و اتومبی مال تیرا حمای موفق هالمیف ایزنجیره فودفست

 .کردندیمبیمه  را هاو جشنواره یقیموس یهاجوانان گروه برندهای مخصوص

به اینترنت(  ازآنپسو  تالیجید ریضبط تصو هایدستگاههای کابلی گرفته تا )از تلویزیون دیجد یهاتکنولوژیظهور 

و این موضوع کار را برای برندها برای مشهور ساختن برند خود  کنند یخوددار غاتیتبل دیدن از تا ددامخاطبان امکان 

                                              

1- Empathetic Characters 
2 - oligopoly 
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برای  هاشرکت نیرقابت کنند؛ بنابرا یواقع یهایبا سرگرم میطور مستقبه شدند کهمجبور  هاآنمشکل کرد. درنتیجه 

پیشرو در تهیه فیلم کوتاه برای اینترنت  BMW .جدیدی را امتحان کردند هایروشرسیدن به هدف خود خطر کردند و 

کارگردانان برتر دنیا را استخدام کردند )مایکل بی، اسپایک جونز، مایکل گوندری، وس  هاشرکتبود. خیلی زود 

 های ویژه و کیفیت کار خود تمرکز بیشتری کردند.اندرسون، دیوید لینچ( و بر روی جلوه

شد  هاشرکت انی اجتماعی( منجر به این باور در میهاشبکهدیجیتالی اولیه )قبل از به وجود آمدن  هایفعالیتبنابراین 

بان توانند مخاطهای خود با سرعت باالی اینترنت همراه کنند، میهای در سطح هالیوودی را در فیلمکه اگر خالقیت

وفق روی م هایشرکتها برای محتوای برنددار بسیار سودمند بود اما فعالیت گونهاینزیادی را جذب برند خود کنند. 

 ای بزرگ آغاز نشده بود بلکه جمعیت )افراد( آنرسانه هایشرکتاین رقابت جدید حساب باز نکردند. رقابتی که از 

 بودند. آوردهرا به وجود 

 جمعی هایفرهنگرشد 

 یها، جنبشیاهیحاش یهااز گروهیعنی  ردیگیجامعه سرچشمه م یهاهیاز حاش یفرهنگ ی، نوآوریخیتار ازنظر

ی عنوان میانجهای جمعی بهو رسانه هاشرکتکشند. می را به چالش هاو سنتمعمول  هنجارکه  یو محافل هنر یاجتماع

 .اندچیز را دگرگون کردههای اجتماعی همهکنند اما رسانههای جدید را در بازار انبوه پخش میکنند و ایدهعمل می

شدت  و سرعت و کنندیکدیگر مرتبط می بهمنزوی شده بودند  ییایکه از لحاظ جغراف یجوامع یاجتماع یهارسانه

، هاآن یرهنگف ری، تأثاندی شدهاشبکهطور متراکمی بهجوامع دورافتاده  کههنگامی د.ندهیم شیافزا اریرا بس یهمکار

ها که فرهنگخردهبندی است: جمعی جدید به دو گونه قابل تقسیم هایفرهنگاین  .دهدیمروی  یو اساس میمستق

ی جدید را در صنعت هانهیزمکه  یهنر یاهایو دن کردندرا وارد صنعت سرگرمی می دیجد یهاوهیها و شیدئولوژیا

 .آورندیمسرگرمی به وجود 

 1تشدید شدههای فرهنگخرده

 یفروپاش ،اسپرسویی شناسایی کنید: در حال شکوفافرهنگ جمعی را  دیتوانیمعی موضومورد هر در  تقریباً هامروز

انیمه، ، یبعد 3چاپ ، دیجد یشهرساز، 0یفرد یزادآاز  یطرفدار، ایکتوریعصر و یهارمانیی، کایآمر یایرو

تا به  ها برای ارتباط با یکدیگر مجبور بودندفرهنگ... . درگذشته این خرده ویکیبارب، آموزش در خانهی، نگرپرنده

محدودی برای ارتباط جمعی با یکدیگر داشتند؛ یعنی توسط  هایروشارتباط داشته باشند و  باهمشکل فیزیکی 

 های خبری و جلسات.و بعدها نیز توسط گروه هامجله

                                              

1 - Amplified subcultures 
2 - libertarianism 
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ه مرکز هر ب دیتوانیم کیبا چند کل اند.کرده کیها را گسترش داده و دموکراتفرهنگخرده نیا یاجتماع یهارسانه

طور پیوسته هتی بسن یهاو رسانه یکیزیف یوب، فضاها فضایدر  ت رو به گسترش افرادمالتعا بروید.فرهنگ خرده

درک  ادبعالوه ایج ی جدیدهاوهیشو  ها، محصوالتدهیا شبردیدر حال پ هااین شبکه پیوستههمبهی اعضاجریان دارد. 

و  ی، نوآوران فرهنگجمعی هایفرهنگ. با رشد هستند های جمعی سنتیبا دور زدن رسانه شناسیزیباییاز  ایتازه

 اند.شده کسانیو  یکی هاآن ه زودهنگامرندیپذ افراد

 0توربوشارژمجهز به موتور  یهنر یاهایدن

هنر  یایندرا  آن جامعه شناسان چیزی که – دارد ازین از سازمان زیمتما حالتیخالقانه و محبوب به  یهایسرگرم دیتول

 ی( در رقابترهیها و غستیکاتوری، طراحان، کارسندگانیسازان، نو، فیلمدانانیقیهنر، هنرمندان )موس یایدر دن. نامندیم

با یکدیگر  ها را به رقابت، ایدهرندیگیم ادی گریکدیکنند، از یکار م باهم ، یعنیندآیگرد هم میبخش الهامو مشترک 

 یهافترپیشبهمنجر  اغلب ،هاصحنه نیکنندگان در اشرکت یتالش جمع .آورندیفشار م یگریو به د گذارندمی

، یچاپ یها، رسانهونیزی، تلولمی)ف یجمع فرهنگ عی، صنایاجتماع یهااز ظهور رسانه شیپ د.شویم یخالقانه بزرگ

 ند.درکیم پیشرفت و ترقی دیگران یهاینوآور از برداریکپی ودزدی کردن مد( با 

تعداد  ریچشمگ شیمجهز به موتور توربوشارژ است و باعث افزای هنر یاهایدن یدارا جمعی هایفرهنگ

انداز یک دیگر الزم نیست برای توزیع فیلم کوتاه خود پس .شودیم هاآنتعامل  تیفیسرعت و ک، کنندگانشرکت

بهبود را  دتا مهارت خو ندیآیمها نفر از کارآفرینان فرهنگی هوشیار گرد هم سال را کنار بگذارید. اکنون میلیون

 0خالص ثرا به رقابت بپردازند تا برتری پیدا کنند. را تنظیم کنند و هاآنی خود را مبادله کنند، محتوا هادهیابخشند، ب

ی خود هاهدیاوسیله آن نظرات اشخاص در بازار را در مورد به دیتوانیمسازی فرهنگی سریع است که شما نوعی از نمونه

نرخ پاسخ را  رینتسریعرا به نحوی بازاندیشی کنید که بیشترین و  هاآنبگذارید و سپس  نقدبهرا  هاآنکسب کنید، 

شوند و ژانرهای در این فرآیند، استعدادهای جدید شکوفا میدریافت نمایید و بیشترین بازخورد ممکن را کسب کنید. 

طور حداکثری با مخاطبان توای جدید بهدر تمام سوراخ سمبه های فرهنگ عام، مح با نفوذگیرند. می شکلجدید 

نیای جمعی د هایفرهنگ. دلیل عدم موفقیت محتوای برنددار در این عصر به همین شودیمهماهنگ است و ارزان تولید 

 .گرددبازمیهنری 

                                              

1 Turbocharged Art Worlds 
2 The net effect 
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 برنددار یفراتر از محتوا
 یشواهد تجرب ،بودندبه محتوای برنددار بسته فراوانگذاری طی دهه گذشته امید خود را با سرمایه هاشرکتکه درحالی

در یوتیوب یا  1دنبال کنندگان ازنظرکانال برتر  522بندی در رتبه را مجبور به تجدیدنظر کرده است. هاآناکنون 

در این لیست حضور  هاشرکتکانال متعلق به  3شود. تنها دیده می هاشرکتندرت کانالی مربوط به برند اینستاگرام، به

 را نشنیده بودید. هاآناسم  حالتابهکه  دینیبیمای در این لیست کنندهسرگرم هایکانال کهدرحالیدارد. 

میلیارد بازدید داشت و کانال  11 حدوددر  0210است که در ژانویه  PewDiePieبرترین کانال تبلیغی در یوتیوب 

 میلیون دنبال کننده دارد. 41یوتیوب آن 

 کهامیهنگی ویدئوئی آغاز شد. هایبازجوان ایجادشده پیرامون  یهافرهنگاما چگونه این اتفاق افتاد؟ ماجرا از خرده

 فرهنگ بازی ویدئوئیهفعالیت در رسانه اجتماعی را آغاز کردند، تبدیل به یک نیروی بزرگ شدند. خرد هاآن

-Eی ورزشی جذابی را تولید کرد که بنام هایبازکننده، از کشور کره جنوبی، در سطح جهانی مطرح شد و سرگرم

sport  ،102آمازون این شبکه را با قیمت  راًیاخمیلیون عضو بود ) 122هواداران این شرکت دارای  کلوپشناخته شد 

 میلیون دالر خریداری کرد(.

از این ویژگی استفاده  دوستان اوو  PewDiePieکنند. ی ویدئویی را گزارش میهایبازگزارشگران  E sportدر 

، مانند دکردنیبرداری مفیلم شانخود از کهدیگر  یمرهایگبقیه  کردند. لیتبد یآن را به شکل کمد کردند و

VanossGaming  (، دنبال کننده ونیلیم 15.0، 11شماره  وبیوتی)رتبهelrubiusOMG  02شماره  وبیوتی)رتبه ،

شماره  وبیوتیرتبه ) Ali-Aدنبال کننده( و  1، 02شماره  وبیوتی)رتبه  CaptainSparklezدنبال کننده(،  ونیلیم 15.0

های جمعی در ابتدا توسط پلتفرم هایفرهنگ. این هستند از دیگر اعضای این دسته ،دنبال کننده( ونیلیم 0.4، 14

 و آن نددبوکه دور هم جمع شده  ی خودیطرفداران کردند و همچنینصوص که این محتوا را پخش میای مخرسانه

 شلیژان م ماننددرست ، شد تالیجیهنر د یایدناین ستاره  PewDiePieشده بود.  دهیسازمان، ندردکیرا نقد م

 یهنرها یایدنتوانستند در  آنالوگ یدر روزها ( کهPatti Smith) تیاسم یو پت (Jean-Michel Basquiat)باسکیات 

را به شهرت جهانی  PewDiePieجمعی  هایفرهنگقدرت که  تنها در این است یتفاوت اصل .موفق شوند یشهر

 رساند.

ا تصور رفرهنگ جمعی است. درواقع ژانرها تمام فضای سرگرمی قابلیکی از هزاران ژانر جدید  0کمدیِ گیمینگ

رندها باند؛ از پیشنهادهای مد دخترانه تا غذاهای مناسب و نامناسب برای ورزشکاران. درواقع باید گفت که پر کرده

مقایسه کنید.  McDonald را با PewDiePie. رقابت کنند در این فضا توانندیخود، نم هیسرما برخالف مقدار

                                              

1 - Subscribers 
2 - Gaming Comedy 
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McDonald  کند. کانال های اجتماعی هزینه زیادی میبرندهایی است که در شبکه ترینبزرگیکی ازMcDonald 

برابر آن  022تر پایین مراتببههزینه  با صرف، PewDiePie کهدرحالیهزار دنبال کننده در یوتیوب دارد  024

 مشهورتر است.

Red Bull  قرارگرفته است.  موردستایشمحتوای برنددار بسیار  ظرازنرا در نظر بگیرید کهRed Bull یدیبه رسانه جد 

 یابیاز بودجه بازار یادیکه ردبول بخش زدرحالی .پردازدپرخطر می یهاورزش یمحتوا شده است و به تولیدتبدیل

 4.1 و 104رتبه با ) این شرکت YouTubeکند، کانال یم خود را صرف محتوای برنددار یدالر اردیلیم 0ساالنه 

کانال  .شده استعقب رانده دالر 122.222کمتر از  دیبا بودجه تول جمعی هایفرهنگها ( توسط دهدنبال کننده ونیلیم

Dude Perfect  شده است. این آموز کالج ورزشکار از تگزاس ساختهدانش 5میلیون دنبال کننده توسط  0و  01با رتبه

 Red Bullو عملکرد بهتری نسبت به  کندیمشده منتشر های دقیق و حرکات ورزشی اغراقگیرینشانه ویدئوهایی کانال

 دارد.

و  یجار، این شرکت استراتژی بازاریابی جدیدی را با نام 0211دارد. در سال  برانگیزیتأملکوکاکوال نیز داستان 

 یمیقد کردی)رو "1خالقانه یبرتر" استراتژی تأکید خود را از هاآنمعرفی نمود.  (Liquid and Linkedمرتبط )

ضای جاناتان میلدنهال از اع .تغییر دادند( یاجتماع یهادار در رسانهبرند ی)محتوا "محتوا یبرتر"( به یجمع یهارسانه

 د توانستواهخ خواهد کرد و دیرا تول "جهان یترین محتواکنندهقانع" اکوالکوادعا کرد که ک کمپانی کوکاکوال

برابر  دو 0202را تا سال خود فروش  زانیم به همین دلیل و در اختیار خود بگیردرا  "عامهاز فرهنگ نامتوازن یسهم"

 کند.

نام دارد. در  coca cola journeyایستا خود را به یک مجله دیجیتالی تبدیل کرد که  سایتوبسال بعد کوکاکوال 

مونه ن سایتوب نیا. شودیمدر مورد تمام موضوعات از ورزش تا غذا و مسافرت مطالبی آورده  تقریباً سایتوباین 

 محتوای برنددار است. استراتژی

. کندندرت کسی از آن بازدید میاندازی شده است اما بهشرکت تاکنون حدود سه سال است که راه سایتوب

پربازدید در جهان هم نرسیده  سایتوب 02.222یا فهرست  پربازدید آمریکا سایتوب 12.222در فهرست  سایتوب

 دنبال کننده دارد. 000.222جای دارد و تنها  0041است. به همین ترتیب، کانال یوتیوب شرکت هم در رتبه 

 هاآنار کمی به مند نیستند. افراد بسیکنند عالقهکه مشتریان به محتوایی که برندها تولید می رسدیمبه نظر  گونهاین

 بوکفیس کههنگامی(. هاهرزنامهکنند )مانند ریخته و بیهوده نگاه میهمکنند و بیشتر افراد به آن به چشم بهتوجه می

ران خود ارسال را به صفحات کارب "با پشتیبان مالی"این موضوع را متوجه شد شروع به تغییر استراتژی کرد و محتوای 

 برندها بهره ببرد.از این  هاآننمود تا از طرفداری 

                                              

1 - creative excellence 
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( Crestاست شاید نتیجه عکس برای کرست ) مؤثرگونه که برای شکیرا های اجتماعی آنرسانه

 ( داشته باشدCloroxو کلوروکس )
 

 هایفعالیت بزرگ هایشرکتبا آن مواجه هستند خالقیت نیست بلکه مشکل ساختاری است.  هاشرکتمشکلی که 

در  هاآن. امبرند نامیده یبروکراسکنند، موضوعی که من آن را می دهیسازمانبازاریابی خود را متضاد با دنیای هنر 

 کهنگامیهاما  کنندپیشرفت می مختلف سراسر جهان یدر بازارها یابیبازار دهیچیپ یهابرنامه یسازی و اجراهماهنگ

 .شودیمروی میانهمنجر به  یسازمان یالگو نیا دیآیمنوآوری فرهنگی به میان 

 اندشدهی برندها از خاصیت میانجی خود دور هابانیپشت
 ییدئویو یهایو باز یونیزیتلو یهاها، برنامهلمی، فیورزش هایتیم، ورزشکاران، مانند، مجریان کنندهعوامل سرگرم

افراد  ی ازفهرست ی اجتماعی شماهاشبکه بزرگهای پلتفرم در تمام محبوب هستند. اریبس ی هماجتماع یهادر رسانه

 ،Rihanna ،One Directionمانند کنید که بیشترین تعداد مخاطبان را دارند. در یوتیوب خوانندگانی را پیدا می مشهور

Katy Perry، Eminem ،Justin Bieber  وTaylor Swift ا ر افراد نیز همین ترییدر تو .بسیار زیادی دارند مخاطبان

عامه دنیای فرهنگو  Ellen DeGeneres ،Jimmy Fallon، Oprah ،Bill Gatesرسانه مانند  ی دنیایهاستاره بعالوه

 ییهامیو ت و کاکا ماری، نمزیرونالدو، لبرن ج انویستیکرمانند  یستارگان تییتو ،هواداران .دیکنیممشاهده  (پاپ)

ا دنبال ر هستند( داسیو آد کینا یتر از دو برند برتر ورزشمحبوب اری)که بس دیبارسلونا و رئال مادر FCهمچون 

 .دیکنیم دایپ یگریموارد مشابه د نستاگرامیدر اکنند. می

نظران مند به خود هستند و این موضوع همان چیزی است که صاحبها همگی در حال جذب افراد عالقهاین سلبریتی

های شبکه تجهیزات برندکاالها و  ،هاشرکت در مورداما ده بودند ی اجتماعی بیان کرهاشبکهدر مورد کارایی 

که  نندهکیک شخص سرگرمتعامل با انگیز نیست زیرا شگفت موضوع نیا درواقع .انداجتماعی کارآمد نبوده

ه ه که بگونآن یاجتماع یهارسانه .یک برند اجاره ماشین یا آبمیوه متفاوت است افراد است با تعامل با موردعالقه

حتی گاهی  .نبوده استمفید ( Clorox) ( و کلوروکسCrest) کرست یبرا استکمک کرده رایشک شهرت بیشتر

 اندازهبه Coors ای Coronaدرباره تمایل دارند  افرادکه  دهیا نیا. داده استی عکس توان ادعا کرد که نتیجهمی

 .احمقانه است با یکدیگر بحث کنند، یمس و رونالدو یاستعدادها

 کنندپیشرفت استفاده می یاز افراد مشهور برا هاچگونه برند
نحوه استفاده از ترکیب اسپانسری  "دهممن آنچه را بخواهم انجام می"با شعار  Under Armourکمپین اخیر 

 دهد.ها و برندسازی فرهنگی برای ساختن محتوا تأثیرگذار را نشان میسلبریتی

Under Armour وسیله ربودن استراتژی فرهنگی نایک )و انجام بهتر آن( توانست تبدیل به یک برند بزرگ شود.به 
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 یورزشکاران هایداستانبود که  نیا توسعه پیدا کرد، 1112به کار گرفته شد و در دهه  1102رویکرد نایک که در دهه 

 خود رویکرد کینا شیدهه پ کی؛ اما را بیان کند نندغلبه ک یبر موانع اجتماع وسیله اراده محض خود توانستندبهکه 

 یورزش یهالمیساخت ف یاز ورزشکاران معروف برا طور کامل از محتوای برنددار استفاده کند، یعنیبه رها کرد تا را

ند مان یدیجد غاتیتبل وگذاشت ایجادشده  یخال یفضااین  پا به Under Armourسپس  کننده استفاده کند.سرگرم

"Protect This House" کرد.ی پیاده میاجتماع یهارا در رسانه هدیکه همان ا را ساخت 

از ایده دراماتیک نایک در زمینه مردانگی استفاده کرد و آن را به زنان تسری داد. آخرین  Under Armourهمچنین، 

مرزهای جنسیتی را هم رد کرد و هنجارهای موجود در  "دهمیمن آنچه را بخواهم انجام م"یعنی  هاآنفعالیت 

 هنوز حکم فرماست را به چالش کشید.زنان  ی در خصوصسنت یهاآرمانهایی که مکان

 ورزشکار و رقصنده عضالنی ککه با حمایت مادر خودش و در فقر بزرگ شد، ی Misty Copelandباله رقص ستاره 

ویدئویی در مورد اینکه او چگونه  Under Armour .کنندر آن فعالیت میزنان با اندام ظریف داست که  یادر حرفه

نامناسب است(  کامالًشده بود بدن میستی برای باله ای بود که در آن گفتهبا سختی رشد کرد )صدای روی ویدئو نامه

ود که شی پوشیده بتنه اسپرت دخترانه ورزکه او شلوار و نیمداد ساخت. ویدئو رقص میستی را در حالی نشان می

 کرد.او را نمایان می 1فیزیک بدنی کروی

 دیگر باهمشکنانه استفاده کرد اما ترکیب کردن چند فرهنگ جمعی هم از همان فرمول سنت 0فیلمی از جیزل بوندچن

ن زمان در تا آ معموالًی اجتماعی شد. یک ستاره سابق برند ویکتوریا سیکرت هارسانهسبب تحریک مثبت در 

این  Under Armourها دیده شده بود. های دنیای سلبریتیوبشبرق مد و ویدئوهای خوشوهای پرزرقنمایش

وسیله قرار دادن او در فضایی شبیه به شیوه تبلیغات قدیمی نایک )یعنی ویدئوئی از جیزل در حال چارچوب را به

د و این خبر ه بورا اعالم کرد یهمکار نیبرداری ااز فیلم شیشرکت پتمرین شدید کیک بوکسینگ( تغییر داد. 

ین بودند: طرفداران ورزش بدب گونهاین هاواکنشرا در پی داشت. بیشتر این جمعی  هایفرهنگبالفاصله واکنش 

ژانس آها هم عاشق آن شده بودند. بودند، طرفداران جیزل کنجکاو بودند، طراحان مد گیج شده بودند و فمینیست

Under Armour از این نظرات را در نظر نگرفت و در فیلم تبلیغاتی منتشرشده نظرات موجود در دنیای  کدامهیچ

ت و داد که عرق کرده اسدیجیتال را درون تبلیغ و پشت سر او روی دیوار نشان دادند. ویدئو نهایی جیزل را نشان می

 خواهدیم آیا حاال"، نظراتی مانند ردیگیممونش را نادیده که تمام نظرات پیرازند، درحالیبه کیسه بوکس لگد می

، عزیزم ""چیست؟ خندیدن؟ دهدیمورزشی که انجام " "نیست زیبا هم اصالًحتی  ""ادای ورزش کردن را در آورد؟

 ."به مدلینگ بچسب

                                              

1 - Curvier physique 
2 - Gisele Bundchen 
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Under Armour ده های زن استفاموفق شد زیرا نوآوری را تحت لوای یک ایدئولوژی انجام داد یعنی از سلبریتی

جمعی  هایفرهنگه ب طور مستقیمبه شرکتآمیزی در برابر هنجارهای رایج جنسیتی بایستد. کرد تا به شکل تحریک

 وجدل شد.بحث ی ازطوفان جادیباعث ا و این کار ارها را ایجاد کرده بودند، منظور خود را بیان کردهنج این که

 (سرگرمی سازهاهنرمندان )را در اطراف  بسیار غنی جوامعدهند که یامکان را م نیبه هواداران ا یاجتماع یهارسانه

 یورزش هایتیمها با طرفداران در تماس هستند. ها و پستطور مستقیم از طریق توییتو این افراد هم به کنند جادیا

 هواداران تیمبه  با زمان بازی زمانهمو ها یکنند تا در طول بازیاستخدام م یاجتماع یهارسانه افرادی را برای

رای ب خود را از رختکن تیم هایپیامخود و  یهاعکس کنانی، بازیباز انیپس از پا اطالعات بازی را ارائه دهند و

و  Vevo ،SoundCloudمانند  دیجد یارسانه هایپلتفرم، یهای اصلعاملسیستم عالوه بر کنند.یارسال مهواداران 

Apple Music  اند.آوردهنیز ارتباطات دیجیتالی بدون واسطه را فراهم 

بوده است  ه قرارک یاما ارزش فرهنگ رندیگمی از اسپانسرها پولهستند که بسیار خرسند سرگرمی سازها  نوز همالبته ه

 .توسط برندها انتقال پیدا کند در حال از بین رفتن است

 برندسازی فرهنگی
ه اده است، از طرفی سبب شددکاهش  ی رامال اسپانسرمحتوای برنددار و  گذاریرثا فرهنگ جمعی ظهورکه درحالی

 تیق. موفامکه من آن رویکرد را برندسازی فرهنگی نامیده آماده شود نیگزیجا یکردیرو یبرا است تا شرایط

از  یناش که ریاخ یهایماریب وعی)قبل از ش 0213تا  0211از سال  Chipotle یکیمکز ایرستوران زنجیره ریچشمگ

 دهد.یرا نشان م کردیرو نیقدرت ا ،(یی بودندمنشأ غذای با هایماریب

 ییغذا عیکه فرهنگ غالب صنا یاهیحاش یهاجنبش ایجاد هنگامدر  ایجادشده میعظ یاز فرصت فرهنگ پوتلیچ

در آن  ایاین رستوران زنجیره .برداری کردهای اجتماعی بودند، بهرهرسانه موردتوجهو  دهیرا به چالش کش کایآمر

، یبا استفاده از برندسازی فرهنگمذکور پا به عرصه گذاشت.  زمان مانند قهرمانی برای ایدئولوژی فرهنگ جمعی

Chipotle  اما مشکالت ایجادشده در مورد سالمتی  شد لیتبد کایدر آمر موردبحثمعتبر و  یاز برندها یکیبه(

توانسته  با پیروی از پنج اصل زیر پوتلیچگفت  توانیمطور ویژه غذاهای شرکت به وجهه آن آسیب رسانده است(. به

 است که به موفقیت برسد:

 اصول اساسی فرهنگی را ترسیم کنید .0

 یبرا .ذاردگرا کنار می ی رایجهاسنتکه  کندیمترویج را  یاخالقانه یدئولوژیبرند ایک ، یدر برندسازی فرهنگ

آن را  من مناسب است که ی جهش )پیشرفت(ها براسنت مشخص شود که کدامضروری است ابتدا  کار نیانجام ا

توسط  تمسیقرن ب لیدر اوا کایآمر ییصنعت غذا یدئولوژیا. ناممیم)اصول اساسی فرهنگی(  یفرهنگ یارتدوکس
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مانند کننده )هریخ یعلم یهاکشف وسیلهبهها معتقد بودند که ییکایآمر. شد تهیه ییمواد غذا یابیبازار هایشرکت

بزرگ تحت نظارت سازمان غذا و دارو  هایشرکتاستاندارد،  دیتول یندهای( و فراTang، ی، قهوه فورنیمارگار

دونالد در دهه کار آمدن مک یاز زمان رو اتیفرض نیا .دارند، سالم و خوشمزه را ارزشمند یغذاها امکان تولید

 .ساخته استی را دگرگون دغذاهای فست فو هایبندیطبقه 1102

 جایابی کنید )پیدا کنید(را  یفرصت فرهنگ .2

گان کنندمصرف را از دست بدهد. خود کشش ،اصول اساسیکه  شودسبب میبا گذشت زمان اختالالت در جامعه 

 کیا کند تینوآور فراهم م یهابرند یرا برا یفرصت و همین موضوعکنند یم گرید یهانهیگز یافتن شروع به

 .های افراد جای دهنددر انتخابرا  دیجد یدئولوژیا

 سازدیمنمادهای بزرگ  یچگونه برندسازی فرهنگ

 زنندمی کناری مربوط به نوع محصوالت خود را هاسنت هاآن ، بدین معنا کههستند ینوآوران فرهنگ نمادین یهابرند

 ی جدیدی که برای مشتریان معنادار هستند را عرضه کنند.هایدئولوژیاتا 

وشش از پ یادیز بهرهشوند و یبرخوردار م خوبیو فروش و سود ی مشتر باالی یاز وفادار هاشرکت، این درنتیجه

 برتر بزرگ وبرند  کی دجایا ازوجود دارد که  یاندک ی، دستاوردهاوکارکسب دنیای در .برندمی گانیرا یارسانه

 .اندنشدهاما باید گفت دو مدل برندسازی غالب برای این منظور طراحی ؛ باشندتر باارزش

 دبرن کیبا این مدل  دارند. تکیههاست به آن مدت هاشرکتاست که  یروشبرندسازی، مدل  نیاول 1تسهیم ایده

 0مدل دوم برندسازی هدف کند.ی( رفتار متی، احساسات، شخصایشناختی )مزاروان یهایاز تداع یاعنوان مجموعهبه

را به اشتراک  هاآنهایی که برند ها یا ایدهاین مدل از ارزش .پیداکرده است یادیز تیدهه گذشته محبوب طی است و

را توسعه ی برندسازی فرهنگ به نام ینیگزیجا کردیرو کیسال گذشته، من  پانزده یدر طکند. استفاده می گذاردیم

آن را با استفاده  نحوه عملکرد دیبگذار. کنم لیتبد منظم کامالًامری غیرمترقبه بود به  ینعمت یام تا آنچه را که زمانداده

ح یشرت کایبرجسته آمر یسکیورشکسته به سازنده و تقریباً یامنطقه مشروب ساز کیاز  Jack Daniel شدناز تبدیل

 م.کن

طبیق دادن تبزرگ به دنبال  یهابرند پنجاهدر دهه  د.نشومی یمجلل و مردانه تلق نوشیدنی عنوانها همواره بهیسکیو

 سازی یسکی، ولیجک دانیک شرکت.  کارکشتهیعنی: مدیر اجرایی مدرن و  بودند آن زمان انآل مرددهیخود با ا

                                              

1 - Mindshare branding 
2 - purpose branding 
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برند  این .در بازار را نداشت قدرت رقابت به باال را هدف قرار داده بود، در ابتدامردان طبقه متوسط  که یکوچک

 ؟تغییر دهدرا  این موقعیت توانستیچگونه م

دنبال را  هابرند گونهاین کنندهیتداعموارد  که ندردکیم هیتوص دائماًشرکت  نیبه ا برندسازی تسهیم ایدهکارشناسان 

و  دادیم انجام لیبود که جک دان یهمان کار قاًیدق نی؛ اما ابودن کیو کالس طعمخوش ،پیچیدهمردانه، کنند یعنی: 

پایبند  خود یاصل یهاارزش بهتا  ردندکیم قیشرکت را تشو برندسازی هدف کارشناسان ها کارآمد نبودند.این تالش

 یسکیو دیمربوط به تول هاارزش نیا های موردتوجه شرکت تفاوت چندانی ندارد و درواقعارزش با کردیرو نی. اباشند

 بود. هایدنینوشی احرفهمشتریان  یسنگ برازغال یلترهایوسیله فبه کیکالس

 مردانه یهاآلایده ازآنجاکه دنبال کرد. ی رابرندسازی فرهنگ کردی( روطور چراغ خاموشبه) شرکت ،در عوض

 دگاهیر دب یریجنگ سرد به طرز چشمگ کنند.یم رییبا گذشت زمان تغ بنابراین ردیگیتوسط جامعه شکل م

 ییاجرا ریمدد رسیبه نظر می ی،اهسته دیبا تهد هاآمریکایی شدنمواجهبا  گذاشت. ریتأث یمردانگ در موردها ییکایآمر

، شودیم یتلق یسمبا عنوان آناکرون راًیاخکه  چیزی جلب شدندمردم به  ،در عوض میزنشین شده بود.پشت شرکت

مک کشور ک تیبه موفقیی، کایآمر یهادر اسطوره وحشیتیرکشی غرب درواقع در این مورد فردگرایی و هفت

و  Marlboroکه  یفرهنگ میفرصت عظ نیا بود. رییتغ نیا یهااز نشانه یکی وسترن یهالمیف میعظ تیمحبوب. کرد

Levi’s ردیگیرار مق وتحلیلمورد تجزیه یبرندسازی فرهنگ دیدگاهاز  کههنگامی ،را کردند استفاده هم از آن نهایت ،

 است. درکقابلغیراما بدون آن  روشن و شفاف است

ه ب گ آنجا راپس از جن یجمع یهاکه رسانه قرار داشت یاز تنس ییروستا یادر منطقه لیجک دان مشروب سازی

که آنجا  است گونهاینها هنوز هم تصورات آمریکایی .دندیکشمی ریها به تصواز تپهی فقرزده پر نیسرزم شکل

مردان  کههنگامی نی؛ بنابرافعالیت خود را آغاز کردند Daniel Booneو  Davy Crockettای است که منطقه

 عنوانشدن بهبرای تبدیل یبزرگ لیپتانس یسکیو ر سر داشتند،را د ی غرب وحشیدئولوژیا یایاح یآرزو ییکایآمر

 هایداستانکه  مطرح شد( Fortune ،Trueبار توسط مجالت مردانه ) نینخست یبرا ایده نیا د.ش آن ایدئولوژی نماد

تغییرات کمی داشته است را  11 قرن شد و نسبت بهاداره می هایی که توسط مردان مرزنشینخیالی از مشروب سازی

 تقلید کرد. هاداستان. تبلیغات چاپی شرکت خیلی زود از این نوع کردندیمنتشر م

. شرکت شد هریبه باالی ش مردان طبقه متوسط انیدر م بخشالهام یسکیبه و لیسرعت تبدبه زلیجک دانبدین ترتیب 

یابی ی بازارمتعارف هرگز استراتژ هایمدلی اشاعه داد که مردان آن مردان واقعی بودند. امنطقهبرندسازی خود را به 

 یاهیحاش یهایدئولوژی، ایرندسازی فرهنگاما در ب کنندینم همردان سطح پایین هایمحیط نیمتمرکز بر چن خود را

 تجارت است. یاز ترفندها یکوارونه ی
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)کشور غذاهای  Fast Food Nationکتاب  کههنگامی یعنی ؛نقطه عطفی برای صنعت مواد غذایی بود 0221سال 

فیلم مورگان اسپرالک  کههنگامی 0224. این موضوع در سال دیشولسر آن را به چالش کشفست فود( نوشته اریک 

منتشر شد  0220نوشته مایکل پوالن در سال  the omnivore dilemmaتأثیرگذار و کتاب  super-size meبه نام 

 یدر مورد غذا یسرعت نگرانبه وقرار داد  ریطبقه متوسط را تحت تأث یریطور چشمگانتقادات به نیاادامه پیدا کرد. 

و دیگر  Whole Foods Market ،Trader Joe’sهای و فرصت بزرگی را برای فروشگاهرا گسترش داد  یصنعت

 ییغذا یدئولوژیتحت سلطه ا که گرید یتحول در کشورها نیهممواد غذایی فراهم آورد.  کنندهتأمینهای فروشگاه

 (Jamie Oliver) وریلا یمیمشهور ج یمثال، در انگلستان سرآشپزهاعنوانبه است. یریگدر حال شکل ی هستندصنعت

 اند.کرده یمشابه باز ینقش (Hugh Fearnley-Whittingstall) نگستیتیوا یفرنل ویو ه

 دیگر نشر هایبخشد و در شیممشاهده در بخش کوچک از جامعه  کارها نیا ری، تأثیاجتماع یهااز رسانه شیپ

کردند اغراق می کار نیا، در گرفتندمیرا به دست  بین جامعه انتقاداتجمعی، نشر  هایفرهنگ ،در عوضیافت. ینم

شد که تمام خبرهایی در جامعه پخش می دند.کرمی جادیا جامعهدر  یصنعت ییمواد غذاهایی را در مورد نگرانیو 

که  دهش یورآفر یغذاهاهایی در مورد داد. برای مثال نگرانیمشکالت اصلی جامعه را به تولید صنعتی غذا ربط می

، ابدییمنشت  کیکه از پالست A سفنولی، بریدر ش rBGHزا، مواد نگهدارنده سرطانمقدار بسیاری شکر دارند، 

GMO( کیژنت شدهیجانداران مهندسها )زا ییهاشد. ویدئوبا سرعت بسیار باالیی در جامعه پخش می رهیو غی 

تغذیه نگران  شدتبه نیوالد شد. وایرال "(Pink Slimeی )صورت اسالیم" به نام گوشت مانند جایگزینی محصولی

الش چ کی به کرد که لیتبد یمل یاجتماع بیآس کیرا به ی نگران کی جمعی هایفرهنگ .فرزندان خود شدند

 .تبدیل شد یعموم

 جمعی را هدف قرار دهید هایفرهنگ. 3
عنوان هبدرنهایت اما  اندهبود نیکم در هیسال در حاش چهلاز  شیب یصنعت ییمواد غذا یدئولوژیا منتقدان سرسخت

 یکشاورز حولِکوچک  یهافرهنگخرده .شدند گذاشتهراحتی کنار به شده وشناخته وانهید افراد تکنولوژی گریز

 دامهحیات خود ا ی بهکشاورز یبازارها پیرامونند ستتوان قیطر نیو از ا اندشدهمتحول  یمرتع یهاو دام کیارگان

موانعی  ییغذا یهاینوآور یبرا ی تأثیرگذار توانستندهافرهنگخردهی، اجتماع یهاکار آمدن رسانه یند؛ اما با روده

ی سنگنهیپار ییغذا میو رژ (evolutionary nutritionتکاملی ) هیتغذ انیشامل حام هافرهنگاین خرده کنند.ایجاد 

(paleo diets)داری، دامداران پا (sustainable ranchers) و  یزیست، باغداران شهراز فعاالن محیط یدیجد، نسل

 ی غذاهای پیشا صنعتیایاح یبرا یاگسترده یطور خالصه، جنبش فرهنگبه بودند. farm-to-table یهارستوران

(preindustrial food) هایرهنگفاز این  رایزتوانست به موفقت دست یابد  پوتلیچ . در این هنگامبود گرفتهشکل 

 .جمعی توانست استفاده کند
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 نشر دهیدرا  دیجد یدئولوژیا .0

Chipotle  بازگشت به  فیلم شرکت ،0211در سال  .نمود غیرا تبل های پیشا صنعتیغذا یدئولوژیا لمیدو فساخت با

 بکسای به ، مزرعهفیلم در آنبود را پخش کرد.  یچوب هایشخصیت ساده با یلمیف که (Back to the Startآغاز )

 ،ندشویم آوریجمع یانبار بتون کیها درون خوکو در ادامه  شودیم لیخودکار تبدی و صنعت ایبه مزرعه میقد

بالون  را مانند هاآناین مواد شود که یم قیتزر هاآنبه  ییایمیش یشوند و در آنجا موادیخط مونتاژ م کیسپس وارد 

ای توزیع هایی برتوسط کامیون در انتها د وونشمی وارد زیاد فشار بایی هامکعب درون بهها کند، سپس خوکچاق می

 یه خودحالت اولمزرعه را به  گیردمی میتصمالت متحیر شده است، تحو نیاز ا که کشاورزدر پایان  .شوندارسال می

 ند.بازگردا

 کرد لیتبد یمل یاجتماع بیآس کیرا به  ینگران کی جمعی هایفرهنگ

والت محص در آن، شرکت کهبه تمسخر گرفت را  یصنعت ییشرکت غذا کی The Scarecrow )مترسک(دوم،  لمیف

است  یاشرکت درواقع کارخانه نیا .کردزد و ارائه میبرچسب می یعیطب ایمزرعهاز  یریخود را با استفاده از تصاو

ای مادهشرکت غذاهای آ .شودرفتار می هاآنبا صورت غیرانسانی و به کننددی تزریق میبا موا واناتیح به که در آن

طور شده است و کودکان هم بهنوشته "گوشت  %122شده با خلوص تهیه"کند که روی بسته آن عبارت را درست می

ش کند از این اتفاق ناراحت است تا اینکه فکری به ذهنبلعند. مترسکی که در کارخانه کار میای غذاها را میمشتاقانه

 Chipotleی کوچک که نماد امغازه و بردیبه شهر م چیند واش میچهاز محصوالت خود را از باغ مقداری وارسد. می

 .کندیماست باز 

 یهاهرسان های مختلفپلتفرمسپس در  کوچک خریداری شدند و به نمایش درآمدند، یهارسانه توسط لمیفاین دو 

 دیده فرن ونیلیها متوسط ده دند وبو تأثیرگذار اریبس هالمیفحالت نحوه نمایش، هر دو هم دیده شدند. در  یاجتماع

این  دوکردند. هر زیادی کمک  یو سودآور ریو به فروش چشمگ پرداختند ها بسیار به آنرسانه همچنین ،ندشد

 کردند. افتیدر ( راGrand Prix) بزرگ زهیجا، کن غاتیدر جشنواره تبل هافیلم

 ها کارآمد بودند زیرااین فیلم .شدندشناخته از محتوای برنددار  یعال یهاعنوان نمونهاشتباه به به Chipotle یهالمیف

وجود  زینر دیگ لمیهزاران ف و این در حالی است که بودند یهنربسیار ها لمیفف بیشتر بودند. این صر یاز سرگرم

ن موضوعات ایدر دهه گذشته بارها و بارها  اصیلی نداشتند و هایداستان لمیفهمچنین این دو  .شونددیده نمیدارند که 

به  هایی بودند که با اشتیاق و شور فراوانزیرا افسانه شدند دهیدبسیار زیاد  یاجتماع یهاند؛ اما در رسانهاتکرار شده

از  یبخشالهام دیدگاهی Chipotleکه در حال رشد بودند.  پرداختندیمجمعی غذاهای پیشا صنعتی  هایفرهنگ

شکالت زیاد مو  شته استبرگ به اشکال روستایی ییمواد غذا دیو تول یکشاورز یهاکه به سنتارائه کرد  کایآمر

 .کندرا حل می ییغذا ستمیس موجود در
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رکت ش کیکه  موضوع نیابنابراین  ؛های غذایی قرار داردغذاهای فست فودی در مرکز انتقادات و تنفر جنبش

استفاده کرد!  pink slimeچیپوتل از ایده  .بسیار دیده شدمردم  نیدر ب د،کنیم غیداستان را تبل نیبزرگ فست فود ا

 .دالر یک بوریتو بخورند 0با  توانندیمردم م Chipotleاما در  ندگران بودهای بوتیکی ، غذانیعالوه بر ا

 

 

 طور پیوسته نوآوری کنیداستفاده از لحظات مهم فرهنگی به با .0

همان  قاًیدق نیاحفظ کند.  برانگیزبحث ایخاص و جذاب  یموضوعات نشربا تواند ارتباط فرهنگی خود را برند می

 یمعرف درشرکت  نیا .وکار خود انجام دادخوبی برای حفظ فلسفه کسبآن را به Ben & Jerry’sاست که  یکار

مانند  ی که در آن زمان مطرح بودنددر مورد موضوعات گانیبا دولت ر آمیزهای شیطنتجدل از دیصوالت جدمح

باید بر  Chipotle. برای موفقیت، و جنگ با مواد مخدر استفاده کرد یباران یهاجنگل ی، نابودیاهسته یهاسالح

 Huluنقاط کلیدی محصوالت و ارتباطات تمرکز کند. این شرکت در این زمینه موفق نبوده است: این شرکت سری 

ود، بدون ب هالمیفی اجتماعی داشت. علت این امر نیز تقلیدِ صرف از این هارسانهاندکی در  ریتأثرا دنبال کرد که 

بر مباحث جدید تمرکز کرد؛ تمرکز  Chipotleاز آن، ائه دهند. پس اینکه بر نقاط کلیدی تمرکز کنند و چیزی نو ار

. فارغ از اینکه این ادعا از اعتبار کمی برخوردار بود )چون این شرکت GMOبر قهرمان شدن در غذاهای بدون 

اط غ بر نقاین تبلی اساساً(؛ کندیماستفاده  GMOهایی حاوی کنندهکه از شیرین رساندیمخودش غذاهایی را به فروش 

درستی شناسایی نشده بود؛ امری که در بسیاری از کلیدی ضعیفی تمرکز داشت و آن نقاط فرهنگی حساس به

لیدی ی جمعی موفق نبودند. برخی نقاط کهایفرهنگدر زمینه بسیج  هاتالشمشاهده است. این محصوالت مصرفی قابل

وکارها در باین کس در واقعیتی صنعتی گیاهی، تضاد بسیاری با آنچه هاروغنی شیرین، هایدنینوشفرهنگی مانند 

 جدل بسیاری را در پی دارد. مطمئناًجریان است دارد و 

رند بایستی است. یک ب دو لبهی موجود در بازارهای مصرفی، شمشیری هایدئولوژیاالبته باید اشاره کرد که راهبری با 

 Chipotleشد.  خواهددقیق طی کند، وگرنه از گردونه رقابت به بیرون پرت  طوربهمسیر صحیح را انتخاب و آن را 

. ارائه غذاهای دکنیموکاری رو به رشد است که فرآیندهای در مقیاس عظیم صنعتی را دنبال شرکتی بزرگ با کسب

ه است، چالشی فتعنوان قهرمان برند پیشاصنعتی شهرت یافاسدشدنی که شرکت تعهد آن را داده است، همانند آنچه به

ی ویروسی در غذاها هاتیمسمومو  E. Coliن اخبار مربوط به شدمیعملیاتی است. شهرت این شرکت در عمو

احیا کند.  روابط عمومی هایتالشوسیله تبلیغات یا شهرت خود را به تواندینماست. این شرکت  دهیدبیآسشدت به

جمعی را قانع کند که تعهدش نسبت به غذاهای پیشاصنعتی واقعی است و تازه پس  هایفرهنگاین شرکت بایستی 

 از آن است که این جوامع به سمت برند این شرکت حرکت کنند.
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 جمعی هایفرهنگبر سر رقابت 
، هارندبرا هدف قرار دهند. امروزه اکثر جمعی  هایفرهنگ دیبا هاشرکت، یاجتماع یهابرندسازی مؤثر با رسانه یبرا

ی کار مشابه اًقیصدها شرکت دقیعنی  برندسازی است یبرا ییکاال یکردیرو موضوع نیاما ا ؛کنندروندها را دنبال می

 یتوجه هانآ تبلیغاتبه  کنندگانمصرف عجیب نیست اگر دهند.یانجام م با تهیه لیست ترندها در یک زمینه خاص

د برندها امکان آن را دارن، گیرندجمعی نشئت می هایفرهنگکه از  یدیجد یهایدئولوژیبا هدف قرار دادن ا نکنند.

 .باشدپرتالطم برجسته  یارسانه طیرا ارائه دهند که در مح ییهادگاهید تا

چندان گروه محصوالت نهدر ، Old Spiceو  Dove ،Axeسه برند را در نظر بگیرید.  یشخص بهداشت برای مثال لوازم

عنی ی به وجود آورند، دیکه هرگز انتظار آن را ندار تری و هویت برای گروهی از محصوالتتوانستند عالقه مش مهم

 هانآافراد را به آن دسته محصوالت ببینید.  ی توجهاجتماع یهادر رسانهگاه انتظار آن را ندارید که گروهی که هیچ

 فاده نمایند.است گرفته بودجمعی شکل هایفرهنگآن  رامونیکه پ یزیمتما یتیجنس یهایدئولوژیا از توانستند

Axe  .در  انیتوسط دانشگاه یاز فرهنگ مردساالر یستینیفم یانتقادات ،1112در دهه جمعیت جوان را هدف گرفت

 هایتاسیوسیله تمسخر سکارانه بهمحافظه یهاحمالت باعث شد تا واکنش نیا شد. طرحم کایآمر یهادانشگاه

 یمردانگ از و ندبگیرمردان تحت محاصره قرار  موضوع سبب شد تا نیا .بگیرد شکل "درست یاسیس ازنظر" یتیجنس

ی جنس ضیتبع از ایگونه یریگشورش باعث شکل نیمتحده ادر انگلستان و سپس در ایاالت .نشینی کنندعقب یسنت

 Loadedو  Maxim ،FHMمانند  یدیمجالت جد .نام گرفت "(lad cultureانه )فرهنگ جوان"شد که  تمسخرآمیز

 یدئولوژیا نیا .عریان را منتشر کردند نسبتاً یهاعکس ای همراه بامنحرفانه هایداستانند و شتبازگ Playboyبه دوران 

 تدریج در حالِ نشر به سمت دنیای اینترنتبه انهفرهنگ جوان 0222دهه  لی. در اواجور شد از مردان جوان یاریبا بس

 جمعی مهم و حیاتی بود. هایفرهنگعنوان به

Axe که ب( ا نامLynx از دهه وشیفروخته م هم رلندیدر انگلستان و ا )به بازار  نیالت یکایدر اروپا و آمر 1102د

 The Axe"پینکمشرکت  نیکه ا یدیگر زمانعبارتشد؛ به لیو مشهور تبد پر سابقه برند کیشده بود اما به عرضه

Effect"  سرعت بهپخش شد و  نترنتیدر ادر جنگل،  یآتشمانند را آغاز کردAxe پیشتاز برای فرهنگ عنوان را به

 .جوانان تبدیل کرد

شدن به مطرحها ، برندجمعی هایفرهنگ حولِ دیجد یهایدئولوژیبا هدف قرار دادن ا

 .خودشان کمک کنند

 

Dove  یموضع تهاجمبود.  "بدن خودت را دوست داشته باش"پیشرو در فرهنگ Axe برند  کی یمناسب برا یفرصت

و  یمیبرند قد کی Dove کرد. جادیا "یتیجنگ جنس" نیا یستینیفم استفاده و پیروز شدن در سمت در جهت گرید
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ه توسط شد کبازاریابی در آن به ترندهای زیبایی، ختم می معموالًجز طبقه محصوالتی بود که بود و از مد افتاده 

 نادرستی افراطسمت به  انزنبرای  آلایده بدن، معیارهای 0222اوایل دهه در  .استشدهینی مد تعیهاخانهو  هارسانه

 یسنت یهادر رسانه دهشداشتهگرسنه نگه صفر سایز هایمدلاستفاده از  به دلیل یستینیانتقادات فمدر ادامه  شد. کشیده

 .شد گانهیاز دسترس و ب خارجها از خانم یاریبس یبرا ییبایز بازاریابی .ع شدشرو یو اجتماع

وسیله ستایش به این فرهنگ جمعی به Doveشرکت  "(Campaign for Real Beautyی )واقع ییبایز نیکمپ"

نان در سرتاسر زفیزیک بدنی واقعی زنان با اشکال گوناگون )پیر، جوان، الغر، قدکوتاه، قدبلند و...( توجه زیادی کرد. 

 Doveه، طی دهه گذشت .ای کردندی در تضاد با زیبایی افسانههابدن هایعکس پخشو  گرفتن عکسبه شروع جهان

ه در مجالت های بسیار فتوشاپ شدهای( فرهنگی مانند استفاده از عکسپوینتبه هدف گرفتن لحظات کلیدی )فلش

 ی کردند.تیگفتمان جنس نیدر مرکز ا ینام تجار داشتننگهمد، درجهت 

Old Spice نو  نیز افراد( پرستhipster)  ی بدن و نگرش فمینیست نگاه جوانانه نیب یکیدئولوژینبرد ا .هدف گرفترا

 کی، 0222در دهه  .ی ایجاد کردشخص فرصت دیگری را در بازار لوازم بهداشت خودت را دوست داشته باش،

ساالن جوان در بزرگ را شناسیزیبایی کهبه وجود آمد  یشهر یهافرهنگدر خرده "hipster" دیجد یدئولوژیا

 کرد.می چندملیتی

 مرد شما شاید این بو را داشته"پرداخت. کمپین شرکت با نام مردانه  یهاشهیکلبه  Axeاز  دیتقله ب Old Spice برند

پرداخت که در تبلیغات شرکت پیراهنی بر تن  Isaiah Mustafa ییکایآمربه همکاری با بازیکن سابق فوتبال  "باشد

جمالت  داد کهرا بسیار به خود جلب کرد زیرا مرد بسیار جذابی را نشان می نو پرستانها توجه . این تبلیغنداشت

الب، های جاگر بتوانید ماجراجویی جذاب باشید دیتوانیمهم شما کند. داری را در مورد جذابیت مردانه بیان میخنده

 ارائه کنید. به همسر خود Old Spice الماس، طال و بدنی عضالنی را به همراه اسپری کردن

استفاده  یاز برندسازی فرهنگ هاآن رایز سیار دیده شدند و تأثیرگذار بودندب یاجتماع یهاهدر رسان برندسه  نیا

 زبه استفاده ا هاشرکتاز  هرکدام است. رسومکه متفاوت از مدل محتوای برنددار م یاستراتژ یعنیکردند یم

حمایت  زیمتما هاییدئولوژیا ازکه  یاجتماع یهادر رسانه یجنس التیو تما تیدر مورد جنس یفرهنگ یهاگفتمان

 یکه از برندسازی فرهنگ شوندیمو دیده  شودیمموفق  یفقط در صورت ییهافرصت نیچنمشغول شدند.  کردیم

در شش مربوط و به دست آوردن ک یهایدئولوژیا ییشناسا یبرا قاتیتحققدام به انجام ا، درواقع باید میاستفاده کن

مشکل  هاتفرص نیا ییدر شناسا شهیهم کنندقدیمی تکیه می هایروشکه به  هاییشرکت .مکنی جمعی هایفرهنگ

 دارند.

 یهارسانه شلوغ یایبرندسازی ارائه دهند که در دن یبرا یند تا مدلهست در تالش هم هنوز هاشرکتدهه بعد،  کی

؛ اندودهب، یوتیوب و اینستاگرام، به نظر در این کار موفق بوکفیسی عظیمی مانند هاپلتفرم د.باشکارآمد  یاجتماع



 

 

 
 

 یاجتماع یهادر عصر رسانه یبرندساز 67

 (IBCمشاوران کسب و کارهای بین المللی )

ینه میلیاردها دالر بیهوده هز نکهیباوجودااست که اکثر برندها در زمینه فرهنگی خاموش هستند و  کهیدرحالاین 

 .آورندینم به دست، موفقیتی کنندیم

جمعی  هایگفرهن یعنی دیجیتالی قدرت یواقع گاهجایبه و را دور کنند هاپلتفرم تمرکز خود از برندها الزم است که

 ها هستند.برند یبرا هافرصت جادیدر حال ا شهیاز هم شتریب جمعی هایفرهنگاین  .توجه داشته باشند

ی فرهنگی را اهرم شناسموفق نشدند، بلکه به نظر نوعی از زیبایی بوکفیسی هاپلتفرمشده در گفته هایداستانتمام 

 .قراردادند

ی توانست صنعت شیپ ییبا جنبش غذا برقراری ارتباطمحصوالت و ا ارائه بلکه ب YouTube یاستراتژ کینه با  پوتلیچ

با برندسازی  (cultural relevanceی )فرهنگ ارتباط برای در نبرد گرید باریکتوانند یم هاشرکت د.برس یتموفق به

 دهد از قدرت جوامع بهره ببرند.اجازه می هاآنکه به  شوند روزیپ یفرهنگ

 

 HBRمنبع: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داده ها و  یمدرن: فعال ساز یابیجنبش بازار

 اطالعات یساز یشخص
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 اطالعات سازیشخصیو  هاداده سازیفعالمدرن:  یابیبازار جنبش

استفاده کنند  یبه روش یزمان واقع هایدادهاز  توانندمی ابانیکه بازار ییکرده است تا جا شرفتیپ تکنولوژی سرانجام

اونرو هم  ،اندخریدهو نیکه ا یافراد" دوران از سودآور باشد. هاشرکت یو هم برا دارمعنی انیمشتر یکه هم برا

 .ایمگذاشتهی پشت سر طوالن یری، مس"خرندمی

 کی از نی، جدارخانهو  متأهلمادر ثروتمند و  کی عنوانبه. دیریدر نظر بگ را نیج ی فرضی به ناممشتریک  تجربه

 یهنگام جستجو ی. وکندمیاپلیکیشن خرید  قی، در فروشگاه و گهگاه از طرنیآنال صورتبهلباس،  ینترنتیفروشگاه ا

 هایروفایلپبا  یدهای، خریقبل یدهایرا بر اساس خرزندگی سبک  هایگزینه ،فروشخرده سایتوب در وگایشلوار 

 وگای یارهااز شلو یکی. او یابدمی، شودمی یداریاوقات آخر هفته خر شتریکه ب وگایشلوار  هایسبکمشابه خود و 

 .پردازدمی آن راپول و  کندمیخود اضافه  دیرا به سبد خر شدهارائه

 نیآنال دخری از سپ روزسه  در اینجااما  ؛شودمیمتوقف  جاهمیندر  یتعامل با مشتر شتری، بیریگیپ لیمیا استثنایبه

درباره  ییئودیو و کندمی کیکل او روی لینک. کندمیارسال  یسالمت یک ایمیل با موضوع نیجبرای ، فروشنده یو

از  خواهدیمکه از او  کندمی افتیدر شفونیآ روی امیپ کیهفته بعد، او  کی. کندمیسالم تماشا  هایبچهپرورش 

. اگرچه او هرگز ورزشی استفاده کند نیتمر زاتیتجهدرصدی  15روزه  کی فیتخف یبرا استوریک برنامه در اپ

 یورزش فیک کیو  کندمیاستفاده  شنهادیپ نیاز ا امانکرده است،  یداریرا خر ییهاکاالچنین  فروشخرده نیدر ا

 ترجذاب اریتجربه بس کیبه بدل آغاز شد،  وگایشلوار  دیکار ساده در خر کی عنوانبه. آنچه کندمی یداریخر دیجد

 .گشت

رشد  دیداز افق ج یفرد، بخش مهم یواقع یو رفتارها هاعالقه، ازهایبر ن یفعال شده با اطالعات مبتن یابیبازار نیچن

ی حت ؛کند شتریبرا  یتالیجیدهد و فروش د شیدرصد افزا 02تا  15کل فروش را  تواندمیشیوه  نی. ادهدمیرا نشان 

تلفن همراه  یهابرنامهو  هاسایتوب: از کندمی یابیبازار هایکانالدر  یابیرا صرف بازاربازگشت سرمایه  کهدرحالی

 متصل. هایاتومبیلو  VR یهاچندان دور هدستنه ندهیگرفته تا در آ
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 یواقع سازیشخصی مداوم: حل چالش یداده مشتر پلتفرم

جداگانه  ورتصبهکار را  نی، اما اشوندمی شیآزما یمتفاوت مشتر اتیتجرب ریتأث شیمرتب با آزما طوربه هاشرکت

. ندشومیدارد مواجه  تیاولو اینکه چه چیزی چالش باکردن دارند،  اسیدر مق یسع هاآن کههنگامی. دهندمیانجام 

 ؟راردادندقهدف  دارخانه ای وگایبه  مندعالقهیک فرد مادر،  کی عنوانبهاو را  ابانیبازار ای، آبرگردیم نیج موردبه 

 دیجد ریز بخشیک از  یاو بخش ای؟ آشودمیدر برابر هر سه بخش انجام  شاتیآزما کههنگامی افتدمی یچه اتفاق

 ؟کندمی بیرا در هر سه بخش ترک هاسیگنالو  هاویژگیاست که 

اصلی  هایداده(، مدیریت CRM) یارتباط با مشتر تیریمانند مد یهایحلراه وعدهرغم یچالش است که عل یکاین

(MDMو مد )یابیمنابع بازار تیری (MRM ،) به  توانندمی هاحلراه نیارا به ستوه آورده است.  انیبازارهمچنان

کمک  یگردش کار و بهبود روابط مشتر دهیسازمان، بندیتقسیم تیری، مدهادادهکردن و ساده  قیتلف در هاشرکت

 list pulls " برهتکی. در عوض، با کنندمیاستفاده ن کامالً، دهندمیارائه  یکه مشتر یتالیجید یهاسیگنالاما از  ؛کنند

 داده چابک و استفاده از یقیتطب سازیمدلخودکار،  گیریتصمیم، فاقد هاکمپینو  یاساس بندیتقسیم، یمیقد "

 هستند. یتعامالت شخص بندی اسیمق یبرا

 .استار( خودک گیریتصمیم) "گیریتصمیم"کشف داده و  یک پلتفرمکه  -دی( شوCDP) یداده مشتر پلتفرموارد 

 اسیمق یرا در زمان واقع یتا تعامالت داده محور مشتر کندمیفراهم  هابازاریاب یامکان را برا نیا یداده مشتر پلتفرم

شکسته نشده  Forrester Wave ای Gartner Magic Quadrantبه  واقعاً یداده مشتر پلتفرم کهدرحالی و ؛کنند بندی

 از داما رو به رش کوچکِ کادرِ کی .مفهوم استاندارد در صنعت است کیشدن به  لیدر حال تبد تدریجبهاست، 

 .دهدمیگروه را شکل  نیا زودیبه ،ظهور درحالِ شخص ثالثِ یِهاپلتفرم

 خود هایداده مؤثر سازیفعال یچهار مرحله برا
 ای موجود اصلی هایداده مدیریت روی گذاریسرمایهخواه  – خود سازمان در یداده مشتر پلتفرم یک گنجاندن

 :(1)شکل  دارد حوزه چهار بر تسلط به نیاز - باشدابتدا  از شروع یا مشتری با ارتباط مدیریت سیستم
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 1شکل 

 

 مشتری از غنی نمای ایجاد: هاداده بنیان -0

 رد مجزا هایگوشه در این نماها اما دارند؛ مشتری از کاملی نسبتاً نمای عناصر هاشرکت از بسیاری حاضر حال در

 شوندن ترکیب دهندهتشکیل مواد همه که زمانی تا غذا دستور یک که طورهمان درست. وجود دارند شرکت سراسر

 یداده مشتر پلتفرم. شوندمی استفاده آماده، شدند وصل هم به هاداده کههنگامیدر اینجا هم تنها  ،شودمین جمع

 معناداری شتریم پروفایل تا کندمی ترکیب آن را و گیردمی، است داشته اختیار در قبل از شرکت یک که را یهایداده

 .دهد قرار سازمان دسترس در و ایجاد

 که یهایمدل ایجاد. شودمی شروع زمان در طی آن ایجاد و داده بیشتر هرچه تلفیق با یداده مشتر پلتفرم "تغذیه"

 و هاادهد پردازش برای، کندمی بندیخوشه کنندمی ایجاد ارزش و رفتار مشابه هایراه که از را مشتری هایپروفایل

 یابد،بهبود می مسیست که طورهمان، زمان گذشت با. دارد پیشرفته وتحلیلتجزیه به نیاز آن اصالح و ماشین یادگیری

 گذاردیم جایبه کنندهمصرف که هاییسیگنال. کندمی ایجاد یترغنی همیشه مشتری هایزیرمجموعه رویکرد این
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 مجموعه وانندتمی( اجتماعی هایرسانه در عالیق ابراز شده، اپلیکیشن وسیلهبه خرید، سایت از بازدید، مثالعنوانبه)

 برقراری برای جدیدی هایروش به و دهد پاسخ واقعی زمان در سازدمی قادر را که شرکت دهند گسترش را داده

 مثالعنوانبه ست.ا خاص کمپین یک به مشتری پاسخ فراتر از آمدهدستبه هایبینش، بعالوه. کند فکر دوباره ارتباط

 .یابدمی گسترش هااین بینش ،هدفمندتر محصول توسعه با

 هنددمی انجام ناچیزی خرید که را خود هایمشتری اندتالش در هستیم آشنا هاآن با ما که هاییشرکت از تعدادی

. سازندب را هم به شبیه هایمدل تا کنند ترکیب بوکسیف کنندهمصرف هایداده با را خود CRM هایداده، یشناسند

 هدف افزایش. دکنن شناسایی، احتمال باالتری برای خرید دارد که را تا ارزشمندترین مشتری بالقوه کندمی کمک این

 متوسط از باالتر بازدهی درصد 122 تا 52 تواندمی، بوکفیس از خارج و در نمایشی تبلیغات طریق از دادن قرار

 فرم پلت یک طریق از مشتری هایبخش برای ثالث شخص هایداده از بردارینقشه. باشد داشته بوکفیس مخاطبان

به  منجر و دهد افزایش ناشناخته و شده شناخته دیجیتال کنندگانمصرف برای را تجربه این تواندمی داده مدیریت

 .شودمی سنجیده زندگی ارزش و کسب، پروموتر خالص نمره با که شود تبدیل و تعامل در پیشرفت

 هاسیگنال اساس بر اقدام برای کاویداده: گیریتصمیم -2

 خاص در زمان رییک مشت به ارسال برای مطالب بهترین بگیرند تصمیم سازدمی قادر را بازاریابان گیریتصمیم تابع

 و وانینق از ایمجموعه. شوندمی بندیرتبه خود بالقوه ارزش اساس بر مشتریان. چیست در کانال مشخص و مشخص

 و یشنهاداتپ، هاپیام با(، شودمی انجام ماشین یادگیری طریق از ایفزاینده طوربه که) وکارکسب رگرسیون هایمدل

 صمیمکند و تمی بندیاولویت ،گیردمی تحویل را آنچه و یابدمی مطابقت مشتری نمرات آن با مشخصی تجارب

 و ترشخصی تعامل ایجاد با تا دهدمی را امکان این هاشرکت به امر این. چه زمانی ارائه شود گیرد چه چیزی،می

 ایعمده هایفتپیشر، مشتری رفتاری هاینشانه اساس بر، مختلف هایکانال طریق از یا منفرد کانال یک در، ترمرتبط

سایت " یا "اشدهره خرید سبد" مانند، باشند پایه توانندمی هاسیگنال این. باشند داشته خود مشتریان با تعامل نحوه در

 ایهداده که از روز ساعت و بخش بر اساس فعالیت مانند دیگری ظریف موارد یا، "نکرده خریداری اما، شده مرور

 موتور. کنندمی فراخوانی را عمل یک که شوندمی محرکی هاسیگنال این، درواقع. شودمی استخراج مشتری

 نجاما آن به پاسخ در شرکت که اقداماتی و هاسیگنال اساس بر را نتایج و هامحرک از ایمجموعه گیریتصمیم

 .کندمی ایجاد، دهدمی
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 خرید به قداما سال در بار یک فقط کنندگانمصرف از بسیاری که کاناله دریافت چند فروشخرده یک، مثالعنوانبه

 سایت به خرید از پس روز چند که دارند تمایل مشتریان همان که داد نشان بیشتر وتحلیلتجزیه. کنندمی سایتوب در

 هدفمند و متناسب هایپیام ارسال برای فرصت پنجره این از اکنونهم شرکت این. کنند و در صفحات بچرخند مراجعه

این  هاییلایم شدن باز میزان رویکرد این کند.بجای منتظر ماندن برای از دست دادن مشتری در سال بعد استفاده می

 ارتباطات برای درصد 35 تا 05 به عمومی هدفمند ارتباطات برای درصد 15 تا 12 از - است کرده برابر دو را شرکت

 .کنندمی کار کنندهمصرف یهاسیگنال روی بر که ماشه بر مبتنی، واقعی زمان در

 امر این. ندکمی کار توزیع هایکانال تمام در که کنندمی ایجاد را گیریتصمیم مدل یک ترپیشرفته هایشرکت

هنگام  دیگر انالک روی بر کانال یک تأثیر شناسایی برای پیشرفته وتحلیلتجزیه و سازیمدل یهاتکنیک نیازمند

 و کرد تفادهاس رویکرد این از مسافرتی شرکت یک اخیراً. خود است گیریتصمیمسفر  طول در مشتری پیشرفت

 مشتری چرخه عمر ارزش و تبدیل نرخ درصدی 02 تا 12 افزایش باعث هاکانال در هماهنگی هایپیام که دریافت

 .شودمی

، زمان گذشت با. ندکمی پاالیش و تصدیق را نتایج و هافرضیه که است مکرر هایآزمایش بر مبتنی مؤثر گیریتصمیم

 شرکت یک. دشونمی ساخته یکدیگر روی هاالگوریتم و هامدل زیرا شوند ترپیچیده ایفزاینده طوربه توانندمی هااین

 02تا  02متولدین دهه نسل هزاره ): است کرده ارائه مختلف هایگروه به را مختلفی پیشنهادات دور راه از ارتباطات

 ذشتهگ روز سه در که افرادی و اقوام گروه، خاص دستگاه یک قبلی صاحبان، خاص شهرهای در مشتریان، (شمسی

 کارخودنیمه گیریتصمیم موتور یک، رسدپیچیده می نظر به هرچند. اندکرده مشاهده را خاص وب صفحه یک

 ط از راه دوربه شرکت ارتبا امر این. دهدمی قرار اولویت در را بازده نرخ باالترین با شده ثابت تجربیات و پیشنهادات

 بندی مقیاس را تست هاده از حاصل نتایج، متضاد پیشنهادهای یا و مشتری مغایر تجارب از ترس بدون دهدمی اجازه

 .کند

 سرعت با مناسب تجربیات و هاپیام، ساخت پیشنهادات: طراحی -3

. آیدمی حساببهناچیز  ارائه شود هاآنمحتوایی که به  بدون، هاآن درگیر کردن چگونگی و مشتریان شناخت

 دارند تمایل هاشرکت درون هایبخش و هاتیم که است واقعی روبرو با این مانع عالی پیشنهادات طراحی، حالبااین

 خود کانال در منحصراً را کنندگانمصرف، کانال هر صاحبان. کنند فعالیت مستقل خرد هایسازمان عنوانبه که

ل از متشک "جنگ هایاتاق" سمت به هاشرکت که دهد رخ است ممکن زمانی فقط واقعی مزایای. کنندمی آزمایش
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یا  خاص هایبخش روی که( و توسعه/ آیتی تجاری کاالیی، حقوقی، دیجیتال، بازاریابی)مربوطه  هایبخش از افراد

 .کنند تغییر، متمرکزند کنندهمصرفسفهای 

 طوربه قابلمت وظیفه هایتیم. دارند هاآن تحویل مسئولیت و کنندهمصرف هایاولویت در روشنی مالکیت هاتیم این

 ایجاد و هاآزمایش طراحی، مشتری جذب نحوه برای را ییهافرضیه، دهندمی توسعه را جدید هایایده مداوم

 آزمون از یگیرنتیجه و آزمایش تأثیر، اندازه هایفرصت به هاوتحلیلتجزیه. کنندمی طراحی دارایی و پیشنهادات

 صورت رد و باشد همراه محرک یک با تواندمی کهطوریبه، شودمی گذاریبرچسب محتوا آن سپس. کندمی کمک

 هک دریافت چندکاناله بزرگ فروشخرده یک، خود جنگ اتاق اندازیراه از پس ماه سه تنها. باشد ارائه آماده لزوم

 32 تا 02 به ماه هر در شش تا چهار از هاتست حجم و رسیده هفته سه تا دو به هفته 02 تا 15 از آن آزمایش سرعت

 .یافته است افزایش ماه در

 هاپلتفرمتمامی  در تجارب ارائه: توزیع -0

 سرور: مثالعنوانبه) دهندمی ارائه نهایی کاربر به را محتوا یا تبلیغ که هستند هایی "لوله" سادگیبه توزیع یهاسیستم

 هایخشب با را خود ارتباطات فقط و باشند دستی کامالً توانندمی هاآن اغلب(. محتوا مدیریت بستر یا DSP، تبلیغ

 و شده تعیین پیش از یهامحرک با را یداده مشتر پلتفرم موتور اما ؛کنندمیپخش  پایین تناسب با افراد از وسیعی

 یک به ناخوشایند قاًساب بازاریابی ابزار یک کنید تا ببینید وصل توزیع یهاسیستم این به خود خورده برچسب محتوای

 آدرس هایکانال تمام در مشتری متمایز هایبخش زیر به را خاصی هایپیام که شودمی تبدیل دارجهت بسیار پیام

 پشته" به را یداده مشتر پلتفرم بتوانند تا اندکرده ایجاد API از ایکتابخانه، پیشرفته مشاغل .کندمی ارسال پذیر

، مشتری پاسخ هک کندمی ایجاد بازخورد حلقه یک طریق این از پشته سازییکپارچه. کنند وصل "تکنولوژی بازاریابی

 .فرستدمی یداده مشتر پلتفرم به را مشتری بازگشت هایداده و تعامل

 هاداده سازیفعال چارچوب اجرای

 یهاتست بقیه ،کنید استفاده محور مورد روش یک از کنیممی توصیه. نیستند برابر باهم داده سازیفعال هایتالش همه

 سطح را با آن و بالقوه را کمی سازی کرده مورداستفاده هر تأثیر میزان، را حفظ کنید فرصت بر اساس شده بندیرتبه

 میزان نجشس معیار تا کند کمک شرکت رهبران به تواندمی خودارزیابی کنید. این متعادل آن اجرای برای الزم تالش

 .خود را توسعه دهند هایداده سازیفعال سفر در پیشرفت
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 داده بنیان

 هاادهد آن روزرسانیبه و است جامع چقدر تانداخلی داده هایمجموعه کلیه در کنندهمصرف به نسبت شما دیدگاه

 ؟است نزدیک واقعی زمان به چقدر

 کنیممین استفاده ایداده هیچ از سازیشخصی برای ما: ماندهعقب

 هاداده. است متمرکز ناشناس ثالث شخص هایداده یا/  و تراکنش هایدادهروی بیشتر محور داده سازیشخصی: پایه

 .شوندمی روز به هفتگی یا روزانه دستی صورتبه

 دهیرویسس، کلیک جریان، هارسانه، معامالت، مثالعنوانبه) تماس نقاط اکثر در کنندهمصرف از غنی نمای: پیشرو

 در ارب چندین یا هستند واقعی زمان در هاداده. شودمی استفاده سازیشخصی برای فعال طوربه هاداده از(. مراقبت/ 

 .شوندمی رفرش روز

 گیریتصمیم

 ؟کندمی مدیریت را شما هایمدل کسی چه؟ کنیدمی فعال هاکانال در را یهایمدل نوع چه

 .بند مدل خاصی نیستیمیپا شخصی راه انداختن تجربیات یا گذاریهدفبهبود  برای ما: ماندهعقب

 گسترده طوربه یدیجیتال موضوعات در و شوندمی استفاده محدود صورتبه که داریم اساسی تمایل هایمدل ما: پایه

 .نداریم یا این منابع محدود هستند داده علمی منابع هامدل مدیریت برای ما. گیرندنمی قرار مورداستفاده

 بیشتر و اریمد تمایل مدل چندین، خاص مشتری با تعامل یک برای تخریب یا ارزش ایجاد بینیپیش برای ما: پیشرو

 دیریتم سازمانیدرون اطالعاتی منابع توسط ما هایمدل. شودمی ایجاد تمایل نمرات این توسط دیجیتالی هایپیام

 .کرد خواهیم استفاده دقیق هایمدل برای ماشین یادگیری از زودیبه یا حاضر حال در ما. شوندمی

 طراحی

 ؟کنیدمی آزمایش را هاپیام و پیشنهادات باریکوقت  چند

 .کنیممین روز به مرتباً را خود پیشنهادات و دهیممی انجام محدودی هایآزمایش ما: افتادهعقب

 صورتبه و کنیمیم وتحلیلتجزیه را ماهانه یا هفتگی عملکرد ما. شوندمی مستقر و تنظیم دستی صورتبه هاتست: پایه

 .کنیممی بهینه ایدوره

 .دهیممی انجام را متغیره چند یا/  و A / B هایآزمایش روزانه ما: پیشرو
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 توزیع

 ؟است یکپارچه شده شما داده یهاستمیس با شما تکنولوژی بازاریابی یهاپلتفرم چگونه

 آژانس که هستیم متکی یهایعاملسیستم به فقط یا/  و ایمکردهن بهینه را خود تکنولوژی بازاریابی پشته ما: ماندهعقب

 .کندمی مدیریت ما طرف از ما

 و کنیممی بارگذاری خود تکنولوژی بازاریابی یهاسیستم در را شده بارگذاری هایداده دستی صورتبه ما: پایه

 و پاسخ ایهداده. دهیم ارائه هاکانال برخی در مشتری گسترده هایبخش به را شدهسازیشخصی تجربیات توانیممی

 .شودمی ارسال یداده مشتر پلتفرم به ایدسته معامله

 و اسخپ هایداده تمام. داریم تکنولوژی بازاریابی یهاسیستم و مشتری داده فرم پلت بین API ارتباطات ما: پیشرو

 .شوندمی تغذیه ما مشتری داده بستر به بسته حلقه یک در معامله

 داده یهایستمس برای جایگزینی یداده مشتر پلتفرم از استفاده، فروشیعمده در اطالعات تکنولوژی تحول برخالف

، ما تجربه طبق. دباش پاسخگو موجود یهاسیستم به تواندمی که است عملیاتی حلراه یک بلکه، نیست مشتری فعلی

 .کنندمین ستفادها درستیبه آن از فقط هاآن. دارند را تکنولوژی و بازاریابی معادله از بزرگی بخش بازاریابان از بسیاری

 انتظار وردم ایفزاینده طوربه امروزه بلکه، است پذیرامکان تنهانه یکبهیک هایداده با شده فعال بازاریابی وعده

 .است پایدار روابط به مشتری ساده معامالت تبدیل کلید اکنون. است مشتریان

 

 McKinsey: منبع
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 یهاگام :اسیدر مق یسازیشخص

 در سفر پرمنفعت رشد ییابتدا
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 در سفر پرمنفعت رشد ییابتدا یها: گاماسیدر مق یسازیشخص

 ان موسسهتصور کرد. به اعتقاد پژوهشگر یابیبازار ندهیآ توانیرا م انیتک مشتربا تک شدهیسازیشخص ارتباطات

McKinsey ،ر از اگر و تنها اگآسانی است  کار کنندیفکر م هابازاریاباز  یاریبرخالف آنچه بسسازی شخصی

 .دیآغاز کن دیکه در دست دار ییهاداده

 به چه معناست؟ اسیبا مق یسازیشخص

 یلی: خدیریدر نظر بگ یمشتر کیروزمره را مانند  ی. زندگمیشروع کن فیتعر نیا یسازی: با بخش شخصانیجول

را  ییهاامیپ رفاًصروزتان مختل شود؛  هافیتخف ای هالیمیا ها،امکیپ ربط،یب یدرپیپ هایپیامکه با  دیستیمند نعالقه

 دیت؛ شااس یکردن مشتر ریدرگ یبرا یکردیرو یسازی. شخصدشده باشنشما ارسال یازهایکه مختص ن دیخواهیم

است. از منظر  مناسب، بامعنا و مرتبط یکه متمرکز بر ارتباطات -انیتماس با مشتر یاست برا یامثابه فلسفهبه یحت

 یهاهببهره ببرد تا بتواند تجر انیمشتر یهاداده یکه از تمام دهدیبه شرکت اجازه م یسازیشخص ز،یوکار نکسب

 .محتمل خلق کند انیو مشتر یفعل انیمشتر یمرتبط برا

 یشخص هایپیامکه شما  ستین یجهان، کاف یفعل یبدهم. در بازارها حیرا توض اسیبخش مق زیمن ن دیاجازه ده :یکا

که  است یبه او اطالع دهد. ضرور هافیتخف نهیرا در زم ییهاشنهادیکه پ دیاو ارسال کن یبرا یاسم مشتر یحاو

وارد  وژیتکنولنقطه  نی. در ادیو ارسال کن یطراح انه،چندگ یتعامالت یدر ط یهزاران مشتر یمناسب برا ییهاامیپ

 هاآنتمام  یا برار ییهاامیپ ان،یتک مشتربر تک یکه مبتن دهدیامکان را م نیا هاشرکتبه  تکنولوژی. شودیم یباز

 .انجام شود اسیدر مق یسازیشخص لیذ یستیبا یسازیحول شخص یپردازاست که مفهوم لیدل نیارسال کند. به هم

 مهم باشد؟ هابازاریاب یبرا اسیدر مق یسازیشخص دیبا چرا

 مناسب همراه با رشد مناسب در خلق تجربه ریانجام شود، تأث حیطور صحبه اسیدر مق یسازی: اگر شخصانیجول

 یباز با چرخه عمر کامل انیمشتر نهیدر زم یاتیح ینقش یسازیدستاورد خواهد بود. شخص نیکمتر یمشتر یبرا

 و ممانعت از خروج یعرض دیخر د،یخر ارو تکر یفراوان د،یاندازه سبد خر ،یکردن مشتر ریجذب، درگ -کندیم

 .مهم است هاآن یدر ط میطور مستقبه یسازیاز چرخه عمر است که شخص یتنها بخش ،یمشتر

 اسیدر مق یسازیاست و شخص یسازتالیجیو د ی، چابکهاداده لیوتحلهیدر تجز یابیبازار ندهیآنکه آ لیبه دل :یکا

 ها،متیق ها،امیپ ،غاتیتبل - یابیبازار کیکالس یهانهیاز زم یاری! بسخورندیم وندیبه هم پ هاایناست که تمام  یانقطه

و  قاتیخواهد داد. تحق یواسطه رو نیبه ا یخواهند شد. اساساً خلق ارزش واقع یشخص یادیتا حدود ز -خدمات
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 وکار خلقدر کسب یمدت واقعدهد، ارزش کوتاه یطور کامل روبه یسازیکه اگر شخص دهدیتجربه ما نشان م

 یال 12 زین هانهیدر هز ییجودرصد کاراتر خواهد بود و صرفه 02 یال 12حدود  یزیچ یابیبازار هایفعالیتو  شودیم

 یتیعنوان فعالبه یسازیاز آنچه گفته شد، شخص شیدرآمد و نگهداشت خواهد شد. ب شیدرصد باعث افزا 32

 .بلندمدت است یخواهد داشت که امر یمشتر تیمثبت بر رضا یاثر ،یکاربرد

 نیاند که ااظهار داشته انیدرصد از مشتر 02بهتر هستند: حدود  یسازیخواهان شخص انیآن است که مشتر تیواقع

است که  یلدر حا نی. اافتدیاتفاق ب رد،یگیبهتر از آنچه اکنون انجام م یسازیمهم است که شخص هاآن یمسئله برا

ؤال قرار مختلف مورد س عیاز صنا 0210سال  یجهان یوشفرکه در کنگره خرده یاحرفه یهاابیدرصد از بازار 15

 یعملکرد قابل قبول هاآندرصد از  02 صرفاًاما  دهندیم صیتشخ یسازیرا در شخص ییباال لیو پتانس ازیگرفتند، ن

 .است که هنوز گشوده نشده است یراز اسیدر مق یسازی، شخصهاشرکتاز  یاریبس یدارند. برا نهیزم نیدر ا

 ست؟یچ اسیدر مق یسازیتحقق شخص یبرا حیصح کردیرو

 نیا است و اسیدر مق یسازیتحقق شخص یخلق ارزش برا دیکل ل،یوتحلهیو تجز هاداده تیدرکِ اهم :انیجول

باشد و  هاسازمان تیاولو یستیبا یسازیدر نظر گرفته شود. اول آنکه، شخص هاتیعنوان قلب فعالبه یستیمسئله با

 ستیآن ن یبه معنا ی. توسعه استراتژابدیتوسعه  ،یاتیعمل هایقابلیتو  هاانیبن جادیا یدر راستا یاستراتژ کی یستیبا

از طرف  یآگاهانه و تعمد یمیبه طول انجامد، بلکه تصم هاماه ایها هفته دیشود که شا فیتعر یپروژه طوالن کیکه 

 .کند میترس یمشتر یبرا تریشخص یاتجربه یسورا به یارشد سازمان است که راه تیریمد

، هاداده تیفیاول درک ک تیباور دارند که اولو هابازاریاباز  یاریدرست است. بس کامالً انیجول یهاگفته :یکا

با  توانندیم هاآناست که در اکثر مواقع  یدر حال نیمناسب است. ا یابزارها افتنی ای لیوتحلهیتجز هایقابلیت جادیا

 یکی. ندیبگشا یسازیبه سمت شخص کنندیاز آنچه تصور م ترسریعرا  یآنچه در دسترس دارند شروع کنند و راه

 یمناسب صرف کرد تا همگون یهامنبع داده جادیا ای افتنی یرا برا یادیزمان ز McKinsey موسسه یمیقد انیاز مشتر

ارد د تبه عقب برداشت و دوباره فکر کرد متوجه شد که با آنچه در دس قدمکی یدهد؛ اما وقت شیرا افزا هاداده

را بر  هاداده لیوتحلهیگرفت تجز میتصم نیرا شروع کند؛ بنابرا یسازیشخص تواندیکه در دست دارد( م ییها)داده

 یمتعدد لوتیپا یندهایچند روز، فرآ ینوع نگرش باعث شد در ط نیکند. هم یبندتیاولو یتعامالت با مشتر یمبنا

 .میرا شروع کن

 یهاهکه شروع کار با داد فهممیم قاًیدارم و دق یاریبس یکرد هم ذات پندار فیتوص یبا آنچه کا قاًیدق :انیجول

 یهاداده یزپلتفرم مرک جادیتوسعه و ا یدر راستا یستیشما با هایتالش ،یعیطور طبدر دسترس به چه معناست. به

تا مقوله اول کامل شود و بعد عمل  دیگرا باش آلدهیا دیبا( اما نیدرجه به مشتر 302 دگاهیو د CDP) باشد یمشتر

 یهاداده یر مبناشده ب یشخص یبا فروش عرض دیتوانیداشته باشد. م یخوب جینتا تواندیم ییمدل ابتدا ی. حتدیکن
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 .دییم متصل نمارا به ه ییهاستمیس ای دیکن یداریخر دیجد یهاکه داده ستین یازین د؛یآغاز کن یرفتار گذشته مشتر

حصول م اتیمعامالت، جزئ خچهیدر مورد تار ییایجغراف ییکه اطالعات ابتدا یمشتر یهاساده از داده ییهابا مجموعه

درجه از  100. منظر دیشروع کن دهد،یقرار م اریرا در اخت یاز مشتر ییابتدا یکه شناخت سایتوب یهاداده دیشا ای

 یطوالن یریال مسباشد به دنب یازین نکهیبدون ا دیبپرداز انیمشتر یبندتیکه به اولو سازدیشرکت را قادر م انیمشتر

 .دیباش یدرجه از همان مشتر 302از منظر 

 یمشتر یستیطورمعمول با ک. بهستین دهیچیپ رسدیکه به نظر م یااندازهاست به گیریمیکه همان تصم یبعد گام

 ییاخلق ارزش شناس ایعمل  یدیکل یهاواسطه محرک نیتا به ا ردیگیمدنظر قرار م هاآنسپس رفتار  شود؛یآغاز م

 یفرض محور است و بخش اعظم کامالً یکاواز داده یبخش اعظم شرانیآور باشد اما پبه نظرتان تعجب دیشود. شا

 .دریگیو متداول صورت م یبر ادراک عموم یمبتن کنندیرشد را تجربه م یهالحظه هاسازمانکه  ییهاوهیاز م

 هیفرض کیبود. با شروع از  دیخدمت جد کیکه خواهان فروش  میسروکار داشت یمخابرات یمشتر کیبا  یاپروژه در

ذشته به گ یهاو واکنش یارزش مشتر نهیدر زم یفراوان یبا استفاده از نمودارها م؛یکرد ییهدف را شناسا انیمشتر

 یریارگکدر به یادیکار سرعت ز نیشد. هم یبندتیو اولو ییشناسا زین یمشتر نیریز یهایبندبخش ها،شیپو

تر مناسب یهاپاسخ رفتهو رفته میرا بهبود داد هاشیهفته پوبهنرخ پاسخ، هفته یکرد. بر مبنا جادیا لوتیپا یندهایفرآ

 .میکرد افتیاز پاسخ در یبا نرخ باالتر

 ست؟یچ هاسازماندر برابر  اسیدر مق یسازیشخص موانع

را  هادادهاز  یادیحجم ز هاشرکتاز  یاری. اول، بسمیکرد ییشناسا ریمس نیما چهار مانع متداول را در ا :یکا

و  دیتول یجابه هاسازمان. کنندینم دایپ هاآن بیمرتبط و ترک یبنددسته یبرا یاما راه کنندیم رهیو ذخ یآورجمع

 هادادههره بردن از ب اوقاتیمناسب تمرکز کنند. بعض یهاداده یآورو جمع ییبر شناسا یستیبا شتر،یب یهاداده شیپاال

 .از سازمان است رونیب دهیچیپ یهااز داده ییهامؤثرتر از اضافه کردن مجموعه اریدر عمل بس

 یهاکآنکه بر محر یجابه کنند،یفکر م یکل یدادهایرو ایچون فصل  یمیمفاه لیهنوز ذ هاسازماناز  یاریبس دوم،

 از ارزش یبخصوص نزد مشتر امیپ کیهستند که  یخاص یدادهایها همان رو. محرکشندیندیمناسب در عمل ب

رکت ش کی یبرا یکرده است محرک مکاننقل دیخانه جد کیکه به  یمشتر یکیبرخوردار خواهد بود.  ییباال

برابر از ارتباطات استاندارد  4 یال 3بر محرک،  یمبتن هایفعالیتام که مواجه بوده تیواقع نیاست. به تجربه با ا یانرژ

 .مؤثرتر هستند

 هاسازماناز  یاریچابک است؛ اما هنوز بس یافهیوظ-چند هایتیموجود  اسیدر مق یسازیضرورت شخص سوم،

 بارکی یبرا دیشا یافهیوظ-چابک چند میت کی. اداره دهندیمجزا انجام م یافهیوظ هایتیمخود را در  هایفعالیت

ان را امک نیا ایوظیفه-چند هایتیماست.  یآن امر دشوار هایفعالیتدر آوردن  اسیآسان باشد اما استمرار و به مق
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حضور دارند  میچون متخصصان مرتبط در هر ت ردیشکل گ یریادگیبر آزمون و  یمبتن یکردیکه رو کندیفراهم م

 اسیدر مق یسازیشخص یبرا یازینشینوبه خود پامر به نیهم گذارند؛یبه اشتراک م را در لحظه مرتبط هاینشیو ب

آزمون  کردی. روابدییم شیبرابر افزا 02 یال 12 زانیباشند به م انیدر جر زمانهمکه  ییهاشیتعداد پو ،درنتیجهاست. 

 هاشیپو یسنت یکردهایسازمان را از رو تواندیاست که م یفرهنگ رییعدم واهمه از شکست نشانه تغ ای یریادگیو 

تر خشبتبع آن لذتبه زیانجام کار ن یهاو راه کندیم ترالنوبه خود کارکنان را خوشحمسئله به نیدور کند. هم

 .شوندیم

ب در طول مناس یهارساختیفناورانه و ز یابزارها یستیبا اس،یدر مق یسازیدر شخص تیموفق یکه برااین درنهایت

 یاده و قدرتمندمتعدد س یاست و راهکارها افتهیتوسعه اریبس تکنولوژی ن،یدر دسترس باشد. باوجودا ان،یمنابع مشتر

 .برد بهره هاآناز  توانیم حیصح یهانشیدر دسترس هستند که با ب

که  است ی. ضرورددارمیشده، تأکگفته یافهیوظ-چند هایتیمکه در مورد  ییهامن در مورد صحبت :انیجول

 جادیهستند ا داریکه پا یسازمان هایقابلیتشوند تا  ریدرگ تکنولوژیو  اتیعمل ،یابیبازار هایفعالیتدر  هاسازمان

تر بر یو جذب استعدادها یفعل یآموزش منابع انسان هم،م نیانجام کار متداول شوند. الزمه ا دیجد هایروششود و 

 یستگیمتعدد جذب شوند، شا یهانقش یفایجهت ا یاست تا منابع انسان ازیکه ن ییهاسازمان. در هاستنهیزم نیدر ا

 ارا ب هانشید بباشند بتوانن زیقهار ن یاست که متخصصان مترجمان ازی. نستین یاست اما کاف یاتیح یمتخصصان امر

 .ندیانم جادیکارآمد ا یاطاتوکار به اشتراک بگذارند و ارتبکسب یطور مؤثر در طول کارکردهاسهولت و به

 است؟ ازین ییهاتکنولوژیبه چه  اسیدر مق یسازیشخص یبرا

 ا،یپو ود،شیم ریکه تصو یاندازچون چشم دینمایدشوار م اریمناسب بس یهاتکنولوژیدر مورد  میتصم :انیجول

 ییهاتیند و چه مزامشغول یکاربه چه قاًیدق گریمشابه د کنندگاننیکه تأم ستیشفاف است و معلوم ن ریغ ه ودیچیپ

هزار  0د حدو نکر،ینوشته اسکات بر یابیبازار تکنولوژیانداز چشم یفصلنامه مرور 0210. در نسخه کنندیرا ارائه م

 .فهرست شده است یابیراهکار فناورانه در حوزه بازار

 3را در  هاسازمان یستیبا تکنولوژیمسئله است که  نیمورد درک ا نیدر ا میو اتخاذ تصم صیتشخ یراه برا کی

 :حوزه توانا سازد

نجر به م درنهایتکه  انیشفاف و کامل از مشتر یتوسعه منظر یدر راستا انیمشتر یهاکردن داده کپارچهی .1

 .مصرف شود یاداده یهاتوسعه پلتفرم

 یسادگبه واندتیمورد م نی. اشوندیظاهر م یمشتر دیکه در طول سفر خر هاییسیگنال یبر مبنا یریگمیتصم .0

 ییهاشنهادیپ کندیافزار اکسل باشد که به کارکنان مرکز تلفن کمک مدر نرم یاز ارزش مشتر یفهرست
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تفکر باشد که با مغز م ایمتمرکز  یریگمیموتور تصم کی یدگیچیبه پ ایارائه دهند  انیشده به مشتر یشخص

 .کندیخاذ مکننده اتمصرف یهانشیب یبر مبنا یدر زمان واقع یماتیهماهنگ است و تصم یرونیب یهاستمیس

اشد داشته ب هامیت یبرا زین یگاهیکه جا یدر زمان واقع هاکانالهماهنگ در طول مخاطبان و  یمحتوا عیتوز .3

 .ارائه کنند ستمیو به س میرا تنظ تیمناسب با وضع یهاتا بازخورد

 یستیبا یمشتر میپلتفرم تصم کیاست و  یاتیح اسیدر مق یسازیشخص یبرا تکنولوژیتر، به عبارت ساده :یکا

فراتر از عملکرد  یکه عملکرد هاشرکتدرصد از  52ما حدود  یهاافتهیباشد. بر اساس  تکنولوژی نیقلب ا ایدر مرکز 

آن هستند را دارند؛ عکس  ازمندیمناسب که ن یهاتکنولوژیحس را دارند که  نیمشابه در بازار دارند ا هایشرکت

مشابه در بازار دارند، صادق است. در  هایشرکتاز  ترنییپا یکه عملکرد هاییشرکتدرصد از  10 یبرا هیقض نیا

 هانآ نیهماهنگ ب یانیکه جر یبه شرط شودمیخلق  یاتیعمل هایمدلاز توسعه سه جزء  ی، ارزش واقعبلندمدت

هر  د؛یایدر ب میتصم یبرا یهایبینش صورتبه یستیشد، با آوریجمع انیمشتر هایداده نکهیا محضبه. اشدبرقرار ب

، دقت شوندیم بندیصورت گیریتصمیم هایمدل یکه برا هاییبینیپیشباشد،  ترجامعو  ترغنی یچه منظر مشتر

 سازیشخصی هایچالشاست اما  یاتیح اریبس تکنولوژی باوجوداینکهبه خاطر داشت که  دیخواهند داشت. با یشتریب

 .ستین حلقابل تکنولوژیبا حضور  صرفاً

 اسیو مق لوتیاپ هاینمونهدر فراتر رفتن از  ینقش بزرگ وتحلیلتجزیهو  تکنولوژیاست.  طورهمین قاًیدق :انیجول

متمرکز بر  ،یچابک یسازمان که در راستا یدرون یندهایو فرآ اتیدر عمل رییروز بدون تغ یدارد اما در انتها

 اسیر مقد سازیشخصیباشد،  عیسر هایتصمیمبر  یو متک ایوظیفه-چند ،یعملکرد مشتر یدیکل هایشاخص

 خواهد بود. داریناپا

 McKinsey: منبع

 



  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی خرید: هاتیمحدودپایان 

 چنلمنیسازی اُشخصی
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 چنلسازی اُمنیی خرید: شخصیهاتیمحدودپایان 

ت. فیزیکی و دیجیتالی فرصتی بزرگ برای بازاریابی اس هایکانالایجاد  واسطهبهسازی شخصی

 .کنندار میبه بهترین شکل با یکدیگر ک هاکانالراز این کار در این است که درک کنیم چگونه این 

که قادر  هاییشرکترسد اما می به نظر زیانگشگفتسازی عامل پیشرو دیجیتالی در دنیای فیزیکی است. شخصی

توانند (، میچنلیاُمنی سازیشخصسازی کنند )فیزیکی و دیجیتال شخصی هایکانالرا از طریق  هستند تجربه مشتری

 درصدی درآمد شرکت در کل پایگاه مشتری را انتظار داشته باشند. 15تا  5افزایش 

در  حالااینبسازی بر فرآیند خرید آنالین مشتریان است. برای شخصی شدهانجام هایفعالیتتمرکز  طورکلیبه

ها در مکان و درصد از فروش 02ی، بیش از نوازمهمانی، مواد غذایی و خواربارفروشفروشی، صنایعی مانند خرده

 حلراهسازی فرآیند آفالین )خرید کردن( تنها بخشی از (. بهبود شخصی1شود )شکل شکل فیزیکی انجام می

 .کنندیمو آفالین تمرکز هر دو فرآیند آنالین  بربرتر  هایشرکتروست. پیش

 1شکل 
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 چنلمنیسازی اُموانع پیش روی شخصی
دهند، اما دالیل متعددی وجود دارد که مانع از چنل را تشخیص میمنیسازی اُها نیاز به شخصیبسیاری از شرکت

 :شودیماجرای آن 

 سازی شخصی جهتبازگشت سرمایه طوالنی:  دوره ی بزرگ باهایگذارهیسرما فرضپیش

تعاملی دیجیتالی )که اغلب مواقع موجود نیستند( به اشکال متفاوتی  هایروشد تجربه حضوری مشتری بای

ها برای استفاده از خدمات فروش، ایجاد شوند. ها یا تبلت، کیوسک1مانند صفحات دیجیتالی ارتباط با مشتری

های موجود و سیستم 0ه تکنولوژیک بازاریابیمجموع اندتالشهنوز در  هاشرکتعالوه بر این، بسیاری از 

خود مانند مدیریت موجودی را تقویت کنند که این عوامل در کنار هم امکان ایجاد  سایتوبدر 

و  افزارسختکارگیری تکنولوژی در کار )اعم از کند. بهچنل را فراهم میاُمنیسازی خصوصیات شخصی

 بزرگ بر روی زمان و منابع مدنظر قرار گیرد. گذاریسرمایهیک  عنوانبهتواند ( میافزارنرم

  :سازیِ یشخصدشواری در ارائه تجربیات یکپارچه و مستمر به مشتری و آموزش کارمندان

تواند شود که اگر روی آن دقیق نشوید میتجربه حضوری اغلب منجر به تغییر در فرآیند خرید مشتری می

ده ها برای تبدیل این تجربه به شکل فیزیکی شهودی و سامشتری شود. روش تجربهسبب آسیب رساندن به 

هایی مانند برقراری تماس در یک کیوسک، دانلود و تعامل با یک اپلیکیشن یا تبادل زیاد است؛ روش

ارتباط( زنده. خط مقدم برای درک و تقویت منافع مشتری در تعامل )اطالعات با یکی از همکاران در یک 

 احل جدید فرآیند خرید نیاز به آموزش دارد.این مر

  :در مورد  هاشرکت تجدیدنظربه معنای  چنلمنیاُسازی شخصیتحوالت پیچیده سازمانی و فرهنگی

ی امکان است. تنها زمان وکارکسبدیجیتالی و فیزیکی  هایبخشها در و مشوق هاتیقابلساختار سازمانی، 

آنالین  هایانالکها مطابقت داشته باشند و سنجش از طریق ها با خروجیدارد این تحول اتفاق بیفتد که انگیزه

کی خود را دیجیتالی و فیزی هایکانال هاشرکتسنتی،  طوربهباشد.  شدهانجامو درون فروشگاهی )فیزیکی( 

کنند( و هرکدام استراتژی، اهداف و مالکیت نتایج می کارل از هم گیرند )مستقمی به کارطور مستقل هب

مربوط به خود را دارند. انگیزه کمی برای پشتیبانی یک کانال از کانال دیگری وجود دارد. عالوه بر این در 

دهد، وجود ندارد و همین مختص هر کانال، دیدگاه شفافی نسبت به آنچه در جاهای دیگر رخ می هایتیم

 شود.مانع همکاری معنادار می مورد

                                              

1 - customer facing 
2 - marketing tech stack 
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 چنلمنیی اُسازیشخصانجام صحیح 
 ای را طی کنند:باید پنج مرحله هاشرکتبرای غلبه بر این موانع و حرکت به سمت رشد، 

 و برنامه عملی یادگیری چنلاُمنیسازی تشریح استراتژی شخصی -0

برتر درک شفافی از لحظات تأثیرگذار کلیدی در فرآیند خرید توسط مشتری یعنی از ایجاد کردن درک  هایشرکت

)از محصول یا خدمتی خاص( قبل از بازدید تا تبدیل کردن این آگاهی در هنگام بازدید به تعامل عمیق )با شرکت یا 

را در هر مرحله از فرآیند شناسایی  ردنظرمووکار نتایج کسب هاآنفروشگاه( پس از انجام بازدید دارند. سپس 

موارد استفاده را  هاآنیا رضایت مشتری. سرانجام، ، اندازه سبد و/1کنند، مواردی مانند سفرهای تجمعیمی

 5توانایی ارائه منافع تجاری و ارزش به مشتری شروع کنند. در ادامه  بر اساسکنند تا کار خود را بندی میاولویت

 اند آورده شده است:انجام داده درستیبهاین کار را  هاشرکتروشی که 

  :رند بانتقال ترافیک )مشتریان به فروشگاه یا شرکت( و آگاهی پیش از بازدیدWhole Foods 

رکت( های جدید شهای جدید )فروشگاهخواستار ایجاد آگاهی از برند و هدایت ترافیک )مشتریان( به مکان

برای  geofenceهای جذب مشتریان جدید )عنصر اصلی استراتژی برند( بود. شرکت، از اعالن ویژهبهو 

 Wholeمشتریان در نزدیکی یک فروشگاه  کههنگامیهای خود در هدایت بازدیدکنندگان به فروشگاه

Foods  .از فروشگاه  دیدنددرصد از افرادی که اعالن را می 5 تقریباًیا فروشگاه رقیب بودند، استفاده کرد

کردند که این مقدار سه برابر بیشتر از میانگین کلیک افراد بر روی آگهی تبلیغاتی است. هدایت بازدید می

لیل اخیری است. در تحها هنوز هم فرصتی است که کمتر به آن توجه شده ها از طریق اپلیکیشنبه فروشگاه

فروشان درصد خرده 05نجام داده است، کمتر از ا متحدهایاالتینزی در یکی از شهرهای بزرگ که توسط مک

اند که کاربران اپلیکیشن خود را در مراجعه به فروشگاهی نزدیک کاربران ترغیب کنند. البته سعی کرده

ردن ها سبب کم کهای پاپ آپ مراقب باشند تا ارسال پیامدر استفاده از اعالن شدتبهنیاز دارند  هاشرکت

ح ارسال متنی اگر درست و صحی هایپیامرضایت مشتری نشود. گذشته از این مسائل،  و کاهش امیپاثر ارسال 

 شوند.ها میشوند سبب مراجعه بار ترافیکی به فروشگاه

 د عنصر اصلی استراتژی خود برگزی عنوانبهافزایش اندازه سفارش را  دونالدمکهنگام بازدید:  0تبدیل

ای به یکپارچگی دنیای فیزیکی و دیجیتال در امکانات خرید از و این کار منجر شد تا این رستوران زنجیره

خرید از داخل خودرو پیاده کرد تا ای را بر 3گیرموتور تصمیم تکنولوژی ،داخل خودرو توجه کند. شرکت

ه ها منجر بتنظیم کند. این تالش وهواآبتری، مکان جغرافیایی و منو را بر اساس زمان روز، اقالم پرمش
                                              

1 - incremental trips 
2 - conversion 
3 - decisioning-engine technology 



 

 

 
 

 لچنیمناُ یسازی: شخصدیخر یهاتیمحدود انیپا 87

 (IBCمشاوران کسب و کارهای بین المللی )

توانند شدن تجربه سفارش، تقویت میزان تبدیل و افزایش اندازه سبد خرید شد زیرا مشتریان می ترآسان

 بیابند و محصوالت پیشنهادی دیگر را نیز خریداری کنند. آسانیبهخود را  موردنظرمحصوالت 

 استراتژی ی( پس از بازدید: تعمیق تعامل )مشترSephora  برای افزایش پایگاه مشتری خود سبب شد

 های مبتنی بر مکان را برایتا شرکت تالش کند که بازدیدهای فروشگاه را افزایش دهد. شرکت اعالن

 رد.ک های محلی را به مشتریان یادآوریهای موبایل ارسال کرد و دالیل بازدید از فروشگاهکاربران اپلیکیشن

توانند متناسب با تنظیمات ارتباطی مشتریان یا زمان آخرین بازدید )تنظیمات داخل موبایل( ها میاین اعالن

 ذهن مشتری ماندگار شود. زمینهپستنظیم شوند تا شرکت در 

سازی در محیط فیزیکی در اختیار افراد نقطه دسترس دیجیتالی برای فعال کردن تجارب شخصی 0 -2

 بگذارید.

ین دنیای ها نیازمند ارتباط ببر اساس موارد استفاده شناخته شده، شرکت چنلاُمنیسازی برای دستیابی به شخصی

افتد )نقاط ارتباطی( تمرکز کنند: روشی که این همگرایی اتفاق می 5ها باید روی فیزیکی و دیجیتالی هستند. شرکت

قطه فروش )شکل و ن تکنولوژیهای تعاملی، کارکنان توانا در های موبایل، نمایشگرهای دیجیتال، نمایشگراپلیکیشن

0.) 

نند و توانند رفتارهای مشتریان را درک کمی هاسازمانبا ارزیابی سیستماتیک تأثیرات این وسایل )نقاط ارتباطی(، 

 طوربهتریان را ها باید مشمؤثرتری را توسعه دهند. برای اینکه تعامل مؤثر باشد، شرکت دوجانبههای ارتباطی استراتژی

توانند از طریق ردیابی موقعیت مشتریان می ، بشناسند.0یا شناسایی دیجیتال 1دقیق و مشخص از طریق خود شناسایی

ل قانونی بازار ص صوتی )که به دلیل مسائمکانی در برنامه موبایل یا از طریق دستگاه پوشیدنی یا با استفاده از تشخی

توانند خودکار شناسایی شوند یا خود مشتریان می صورتبههای گوناگون متفاوت است(، استفاده از آن در موقعیت

توسط یک صفحه دیجیتال یا صحبت با یکی از همکاران شرکت، شناسایی شوند. ترغیب مشتری برای شناسایی 

ن صریح انجام شود مانند درخواست آدرس ایمیل یا شماره تلفن که برای مشتری نیز شخصی خود باید تا حد امکا

-Wiخود شخص انتخاب کند( یا خدمات رایگان مانند ) یسازطور مثال یک پیشنهاد شخصیمنفعت باشد؛ به همراه

Fi ی شناساندن خود در مشتریان برا یا شارژ تلفن یا تخفیفات ویژه. خرید کردن همچنین فرصتی مناسب برای تشویق

 یی مانند انجام خرید با حساب مشتری وفادار یا دریافت رسید الکترونیکی.هامشوقازای دریافت 

 

 

                                              

1 - self-identification 

2 - digital identification 
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 2شکل

 
 

د که چگونه باید در نظر بگیرن هاشرکت، ین پنج وسیله )نقاط ارتباطی( ذکرشدهبرای کسب بیشترین نتیجه از ا

توانند به بهترین شکل ممکن مکمل یکدیگر درجهت فراهم آوردن فرآیند خرید دیجیتال و فیزیکی می هایکانال

اما  وندشیمصورت آنالین انجام هی بیشتر رزروها بنوازمهمان، در صنعت مثالعنوانبهخوب برای مشتریان باشند. 
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تعاملی  هاینمایشصفحهو  1ونیکی لمسیهای الکترها از اپلیکیشنتجربه حضوری قسمت اصلی فرآیند است. هتل

جامعی را پیش، در هنگام و بعد از بازدید مشتری ارائه دهند. همچنین  شدهسازیشخصیکنند تا تجربه استفاده می

 (.3سازی هم وجود دارد )شکل ها در موارد دیگر برای شخصیهایی برای گسترش استفاده از اپلیکیشنفرصت

 3شکل 

 
                                              

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

ی هستند که از گیرنیازمند موتور تصمیم هاشرکتبرای شناسایی دقیق و سریع بهترین اقدام بعدی برای هر مشتری 

یشتری از های بگیری از دادهکنند. با گذشت زمان هرچه موتور تصمیمهوش مصنوعی یا یادگیری ماشین استفاده می

طق تجاری استفاده کند، من سایتوبرفتار مشتری و فروش مانند پیشنهادات فروشگاه، موجودی کاال و محتوای درون 

گذاری با سرمایه هاسازمانکند. بسیاری از تر عمل میخواهد موفقیابد و موتور در ارائه آنچه مشتری میآن بهبود می

گیری میم، استفاده از موتور تصخودهای گیریدر تصمیم هادادهو  وتحلیلتجزیهزاریابی و استفاده از های بادر پلتفرم

، اگر مشتری تصمیم به شناسایی از طریق یک برنامه یا تشخیص چهره گرفته است، مثالعنوانبهاند. گذاری کردهرا پایه

خودکار پیشنهادات  طوربهورود مشتری به یک فروشگاه یا مکان فیزیکی دیگر،  محضبهتواند گیری میموتور تصمیم

تواند یری میگمشتری هنوز مشخص نشده است، موتور تصمیم کههنگامیخاصی را به او منتقل کند. حتی  هایپیامیا 

، زمان ییوهواآبرایط ای انجام دهد. شلحظه صورتبهگیری را ی، مکان یا سبد خرید تصمیممتنهای داده بر اساس

اند، مشتریانی که این کاال را خریداری کرده"روز، خریدهای متداول در یک مکان خاص یا کاالهای مرتبط با خرید )

تر رفته. هرچه موتور پیششوندیم( همگی از طریق موتور به شکل اتوماتیک فراهم "انداین کاالها را هم خریداری کرده

ی است که امکان افکرشدهی هاآزموننکته اصلی طراحی  شوند.بیشتری نیز فراهم میآزمون  هایفرصتشود، می

با یک  هکبرای مثال در نظر گرفتن سفر مشتری  -آوردآنالین و آفالین را فراهم می هایروشسنجش تأثیرگذاری 

 .هاستتیفعالدر زمره این نوع از  سازیشخصیو ارائه پیشنهادهایی جهت  کندیمکار  تکنولوژیهمکار توانا در 

 عملیاتی چابک را پیاده کنید. هایفعالیت -0

به روشی متفاوت  اًاساسبهتر است؛  تکنولوژینیازمند چیزی بیشتر از یک  شدهسازیشخصیحرکت به سمت بازاریابی 

بازاریابی چابک با عملکردهای مختلفی برای همکاری مشترک درجهت دستیابی به اهداف  هایتیماز عمل نیاز دارد. 

 هاییمتشامل متخصصان داده برای سنجش عملکرد،  طورکلیبه هامیتآیند. این گرد هم می چنلاُمنیسازی شخصی

که مسئول  اجرا و اعضای تیمبازاریابی برای کمک به  تکنولوژیهای فرضی، کارشناسان بازاریابی برای انجام آزمون

آفالین هستند، مدیران عملیات درون محلی که رهبری آموزش پرسنل در ارتباط با مشتریان را بر عهده  هایکانال

ابک برتر چ هایتیم. شوندمی تکنولوژیی هاحلراهی برای پرداختن به افزارنرمو  افزاریسختی هانیتکنسدارند و 

 های جدید،فرستد( با ارائه سرویسهای خاص )خریدار جدید، خریداری که کاال را پس میها یا قسمتروی بخش

 پیشنهادات و تجارب در روند آموزش سریع و هماهنگی در تعامل هستند.

اطی مسئول یک راه ارتبجای دپارتمانی که تنها هرا دارند ب باهمهایی که توانایی انجام چندین کار جمع کردن تیم

کار  سرعتهب. این تیم با پشتیبانی کامل رهبری سازمان، با یکدیگر شودیماست سبب جهش فرآیند خرید مشتری 

 یهاآزمونکنند، همچنین های موجود مطرح میهای بسیار خوبی را با استفاده از دادهها و فرضیهکنند و ایدهمی
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رده گوناگون را اجرا ک هایکانالاز  آمدهدستبهکنند و نتایج بندی میولویترا طراحی و ا چنلاُمنیسازی شخصی

 .سنجندیمو 

 

 را در عمل پیاده کنید سازیشخصی هایفعالیت -0

نیازمند نیروهای فروش هماهنگ و آموزش  چنلاُمنیسازی انجام تمام این مراحل در کنار هم برای دستیابی به شخصی

ب توانند تجربه مشتری را درست پیش ببرند )یا آن را خراهایی که با مشتری برخورد حضوری دارند میدیده است. تیم

 آنهای رزشسازی پشتیبانی کنند، اشخصی هایتالشکنند(؛ بنابراین بسیار مهم است که پرسنل خط مقدم فعاالنه از 

رائه دهند. و جامعی را ا چنلاُمنیهای دیجیتال استفاده کنند تا تجربه د و یاد بگیرند که از تکنولوژیرا درک کنن

دهد و ، یکی از فروشندگان یک ابزار کمکی برای فروش را در تبلت به همکاران خود در فروشگاه میمثالعنوانبه

کند تا از این طریق بهتر مشتریان کمک می هاآنبه  این کارآورد که فراهم می هاآنهدفمندی را برای  هایآموزش

درصدی  5را پشتیبانی کنند و از آن برای افزایش فروش محصوالت و خدمات استفاده کنند. پاداش این کار افزایش 

 بود. شدهانجام هاآنهایی بود که این تست در میانگین سبد خرید در مغازه

ن آموزش آنالین و آفالی باریکسه ماه  صورتبهبرتر حداقل  هایشرکت. انجام شود بارهیکبهتواند آموزش نمی

 هایی را ایجاد کند وکنند تا مهارتمی تکمیلها دهند و این کار را با رصد دائمی بازخورد این فعالیترا ارائه می

اطمینان  نلچاُمنی سازیاطمینان حاصل کنند که این تغییرات همیشگی هستند. عالوه بر این، مجریان برتر شخصی

صد مشتریانی اند، درهای کلیدی عملکرد مانند تعداد مشتریانی که تماس گرفتهها با شاخصکنند که مشوقحاصل می

 ، هماهنگ هستند.شدهفروختهکنند و محصوالت اضافی که اقدام به خرید می

------------------------------------------------------- 

که انتظار داشته این جایبهتصور کنیم.  فرساطاقتاست اما نیاز نیست آن را امری  برانگیزچالش چنلمنیاُسازی شخصی

استفاده  ثرمؤباشیم سیستم کامل توسعه دهیم، باید برای اثبات ارزشمندی از وسایل ارتباطی کوچک و کارآمد و 

ه بیشتر با توجه به مرتبط شدن هر چ هاشرکتکنیم. این روش یک مدل اثبات شده برای موفقیت است و نیاز است که 

 دنیای دیجیتالی و فیزیکی این مدل را توسعه دهند.

 Mc Kinseyمنبع: 
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سازی در مقیاس: چگونه کننده و شخصیی مصرفهادادهحریم خصوصی 

 کنندیمفروشی و برندهای مصرفی هر دو استراتژی را دنبال رهبران خرده

سر  زرگبمانعی  تواندیمی آنالین هادادهی مشتریان در مورد امنیت و حریم خصوصی هاینگران

ال خود به ی دیجیتهایژگیودر عملکرد ذیل  هاشرکتسازی در مقیاس باشد. بهترین راه شخصی

 سازی هستند.دنبال ایمن

ر آن دفروشان و برندهای مصرفی در حال رقابت برای برنده شدن ی است که خردهانقطهسازی در مقیاس شخصی

اع که دفدرحالی رندیگیم، برای خلق و جذب ارزش نقش تهاجمی هاشرکتهستند. در این مسیر مدیران اجرایی 

 هایتالشدشوار، بخشی از  دستاوردهای: نگهداشت، محافظت، توانمندسازی و تسریع در گیرندرا نادیده میخود 

 .هددیمسازی در مقیاس روی واسطه ایجاد امنیت و حفظ حریم خصوصی در زمینه شخصیدیجیتال است که به

راستای پیشنهادهای  ی مشتریان درهادادهآوری، نگهداشت و استفاده از با افزایش ریسک سازمان در زمینه جمع

اشت. وکارها در پی خواهد دای برای کسبکنندهامنیت جدی گرفته نشود، نتایج فلج کهدرصورتیشخصی شده، 

بسیاری از رهبران بازاریابی هنوز هم اهمیتی برای مدیریت امنیت و حریم خصوصی  هافرصتو  هاچالش باوجوداین

 دارند.قائل نیستند و نگاهی کلی به این موضوع 

 04قرار گرفتند و حدود  سؤالانجام داد، رهبران ارشد بازاریابی مورد  McKinseyدر بررسی اخیری که شرکت 

درصد  51را محدود کند، اطالع نداشتند؛ حدود  هاآن هایفعالیتاز این موضع که قوانین ممکن است  هاآندرصد از 

(؛ این 1ی خود را محدود کنند )نمایه هادادهان دسترسی به کنندگمصرف کنندینماظهار داشتند که فکر  هاآناز 

کنندگان نگران حریم خصوصی آنالین خود درصد از مصرف 12انگیز است که بدانیم حدود حقایق زمانی شگفت

 .اندکردهخود را محدود  هایفعالیتی امنیت آنالین هاینگرانکنندگان به دلیل درصد از مصرف 52هستند و حدود 

سازی اشتباهی صورت گیرد، سرعت معرفی کاربردهای جدید به اگر در زمینه امنیت و حریم خصووصی در شخصی 

ی مشووتریان را محدود خواهد نمود. این مسووئله  هادادهآوری بازار بسوویار کند خواهد شوود و بازاریابی مجدد و جمع 

بی ی بد مشتریان به شهرت برند آسیهاتجربه یی را نیز در بر خواهد داشت؛ حتی بدتر از جریمه ممکن استهامهیجر

سوازی صوحیح انجام شوود، سورعت معرفی به بازار بیشتر خواهد شد؛ انجام صحیح به     جدی وارد کند. اگر شوخصوی  

معنای آن اسوت که مسوئله حریم خصووصوی و امنیت در قلب ارزش پیشونهادی شورکت قرار داشته باشد تا رضایت       

 ی یا آسیب آن کاهش یابد.امهیجربعات مشتری افزایش یابد و درنهایت ت
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 0شکل 

 ردرا محدود نخواهند ک هاآنی ادادهآنالین  هایفعالیتکنندگان که قوانین و تلقی مصرف مطمئن هستند کامالً هابازاریاب بسیاری از

 از کجا شروع کنیم
و تحول  به حریم خصییوصییی از بازسییازی  ی و مربوط، انجام صییحیح مقوالت امنیتهاشییرکتبرای بسیییاری از 

کنندگان را تولید، انتقال، ی مصییر هادادهکه  شییوندیمیی شییرو  هاسییتمیسییکاربردهای بازاریابی دیجیتال و 

(. برندهای سرآمد، این کار را بخشی از فرآیند کلی ارزیابی امنیت داده 2)نمایه  کنندیممصر ، ذخیره و پاالیش 

ادامه دارد و به موارد متعدد کاربردهای  تکنولوژیکه در طول افراد، فرآیندها و  کنندیمو حریم خصیوصی تلقی  

 وکار پیوند دارد.کسب
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را در راستای ارزش در دسترس  هامیتو  دهندیمخود قرار  هایتالشبازاریابی را در مرکز  هاشرکتهمچنین این 

 مثال:عنوان، بهدهندیمآموزش 

  یی در زمینه امنیت و حریم خصوصی خالقاستانداردهاایجاد و اعمال 

  برای حفاظت از داده در کارهای روزانه عملکردهااستفاده از بهترین 

  ی مشتریهادادهپولی سازی 

 کسب اطمینان از موافقت مشتری 

  قبل از ارتباطات بیرونی و بازاریابی مجدد هادادهپاالیش 

 یرکت براشیی افتهیتکامل  یازهایادامه داشییته باشیید تا با ن دیبا نهیزم نیدر ا نفعانیذ ریو سییا یابیگفتگو با بازار

 آورد. به دستمطابقت داشته باشد و ارزش موارد استفاده را  یفن هایقابلیتو  هاداده

در بسیاری از موارد یاریگر باشد، ایجاد  تواندیمیکی از الزامات و ضروریات در زمینه امنیت و حریم خصوصی که 

ارکردهای وکار و کو الزامات جدید عملیاتی بین کسب ازهاینمحیطی گفتگویی به حالت رفت و برگشتی است که 

امنیتی و حریم خصوصی را ممکن سازد. هماهنگی در مورد باورهای اساسی و چارچوبی که بتوان با آن رویکردی 

 شکل) کندیمتیمی مشیخ  کرد به قااوت و قبول این اصول در طول عملیات آینده کمک   هایتالشرا برای 

3.) 

 عملیات خود را در سطح مقیاس پیاده کنیم میتوانیمچگونه 
کلیدی در  هایتالشبندی برخی با تحول مدیریت داده به شیییکل پایلوت و در سیییطح مقیاس، اولویت زمانهم

 .کندیموکار باشد را تامین راستای بهبود امنیت و حریم خصوصی، کسب نتایجی که توانا ساز کسب

 دیجیتال ایجاد کنیدی هایژگیوبخشی را برای ثبت ریسک 
 یی که مسائلهازمانتیم اجرایی را قادر سیازد که از تصمیمات خود در   تواندیماتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسیک  

 یهاسییتمیسیییی مانند هایژگیو، دفا  کنند. درک این مهم که چگونه کندیمامنیتی و حریم خصییوصییی بروز  
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 هاسکیرسازمان را قادر سازد که با کاهش  تواندیمانداز را تهدید کند چشم ندتوایم هاهیسرمااطالعاتی و نقشه 

شده را افزایش دهند.کنند و هم ارزش خلق ترشفا هم زنجیره ارزش را 

 2 شکل

 ی دیجیتال را ممکن سازدهایژگیوساختار بازاریابی باید واسط سازی مجدد و تحول 
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 3نمایه 

وفقیت م سازی در مقیاس را باتا شخصی سازدیمرا قادر  هامیتی دیجیتال، هایژگیوهماهنگی ساازمان در زمینه اصول اساسی برای تحول  

 عملی سازند
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و الزامات هرکدام را ایجاد نمایید تا هر  هانقشرا شفاف کنید و  هااستیساستراتژی، حکمرانی و 

 کارکرد داشته باشند سه
و حریم خصییوصییی در هر شییرکت، صیینعت یا محی  قانونی محلی متفاوت   هادادهبرای امنیت  هابرنامهجزئیات 

این ؛ کنندینمماه نگهداری  33ی مشتریان را بیش از هادادهفروش و اقالم مصرفی، اغلب خرده هایشرکتاست. 

 معموالًفروشان اتومبیل . خردهشوندیمباهد  ردیابی الگوهای مصیر  در طول فصیول و تعطیالت نگهداری    ارک

چندین سال است.  معموالًکه حداقل بین دو خرید خودرو را شیامل شیود؛ که    کنندیمی را طی تریطوالنزمان 

دیگر نیز هرکدام بر اسیاس الزامات قانونی محلی، اصول و قواعد حریم خصوصی خود را دارند؛ مانند   هایشیرکت 

 (.CCPAکننده در کالیفرنیا )( یا قانون حریم خصوصی مصر GDPR) هادادهقانون عمومی حفاظت از 

. یکی نندکیمتری پیدا نمود بیش عملکردها، بهترین هادادهبر حریم خصوصی و امنیت  هاشرکتبا تمرکز بیشتر 

 مؤسساتقبل از بازاریابی مجدد در آینده اسییت.  هادادهی حریم خصیوصیی امتیازبندی و پاالیش   هااسیت یسی از 

که نگاهی بلندمدت به  کنندیماجرا  "ی مرتب هاکنترلو  هادادهحداقل دوام "نیز تحت عنوان را سرآمد دیگری 

تا سطح مقیاس  کندیمطور احسیاسی درگیر  کنندگان را بهدارد و مصیر   هاآنکننده و تعامل و مصیر   هاداده

 حاصل گردد.

یی را در حوزه حریم هانقش هاسییازمانبرای درونی کردن قواعد حریم خصییوصییی و امنیت در طول سییازمان،   

 .ندکنیمعنوان مدیر حریم خصیوصی و امنیت یا سفیران حریم خصوصی و امنیت تعیین  خصیوصیی و امنیت به  

در زمینه امنیت و حریم  تا دانش بیشیییتری کندیم توانمندتراجرایی را  هایتیمتنهیا  نیه  هیا برنیامیه  این نو  از 

که پس از واسطه سازی مجدد و تحول در حوزه دیجیتال سازمان،  کندیمدست آورند بلکه تامین خصیوصی به 

 این نو  از قواعد و اصول پایدار باقی بمانند.

پاسیی  -ی رویدادهابرنامه، بهتر آن اسییت که دهدیمهر زمان که نقض قواعد حریم خصییوصییی و امنیت روی  

رآیند سازی در فبار شبیه هادههستند که با  "اسناد پویایی"، هابرنامهشیده باشیند؛ به تعبیری این نو  از   طراحی

تر به تیم اجرایی کمک کند تا تصمیمات به ندتوایم. این اسناد اندگرفتهشکلیادگیری -و-رفت و برگشتی آزمون
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گذاران ی دیجیتال را مدیریت کرده و حتی رواب  خود را با قانونهایژگیواتخاذ کنند تا به این واسطه  ترسریعرا 

 کنند. ترمستحکم

 افزار جای دهیدو توسعه نرم وتحلیلتجزیهامنیت و حریم خصوصی را درون فرآیندهای 
در نظر بگیرید که یک شیرکت خواسیتار آن است که ماهیت خود را به شرکت پلتفرمی تغییر دهد؛ این کار را با   

( را ایجاد و APIs) 38یترملموستا راب  برنامه  دهدیمکنندگان و مشتریان انجام ی مصیر  هادادهاسیتفاده از  

لحاظ شود،  هابرنامهت و حریم خصیوصیی در   کنندگان را متحول کند. قبل از آنکه قواعد امنینو  تعامل مصیر  

 ؛ بعالوه این شرکتدادیمیی یا محدودیت قوانین بوده است را از دست آشنایی که به علت عدم هافرصت شرکت

های تجاری مبتنی بر مسیائل امنیتی و حف  حریم خصوصی را  درصید از برنامه  88حدود ظرفیت پشیتیبانی از  

 نداشت.

قواعد مربوط به امنیت و حریم خصیوصیی، شیرکت برنامه نویسان را ملزم به رعایت این    با لحاظ کردن اصیول و  

پاسییخگویی شییدند. تیم  نویسییان ملزم بهقواعد طی مرحله طراحی کرد. در صییورت عدم رعایت این قواعد برنامه

شیید با ی کرده باتحدکه تیم طراحی از این اصییول و قواعد  اسییتثناییامنیت و حریم خصییوصییی فق  در موارد 

زد. این رویکرد باعث به وجود آمدن استانداردهای امنیت و حریم خصوصی یادآوری این الزامات دست به عمل می

دسییتی کاهش یافت، ی کاری پایینهاانیجریی که اتفاق افتاد، هاتوسییعهدرصیید  08شیید. با این رویکرد در یم

امنیت و حریم  ،همین رویکرد قاًیدقگرفتند و  قرار نیز تحت حفاظت هادادهسیییرعیت معرفی بیه بازار افزایش و   

 خصوصی را در قلب خلق ارزش سازمان قرار داد.

 بر نقش در زمینه امنیت و حریم خصوصی ایجاد و ارائه دهید مبتنی ییهاآموزش
درصیید رویدادهای امنیت شییبکه در سییازمان با کلیک انسییان بر یک هرزنامه شییرو   88با این فرض که بیش از 

کند. شاید  سازی کمکبه کاهش ریسک شخصی تواندیمدقیق، مناسیب و شیخصی شده    هایآموزش، شیود یم

                                              

38 Application Programming Interface 
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 هادهدای بازاریابی مجدد را یاد بگیرند؛ مانند تجزیه کردن عملکردهابازاریابی بهترین  هیای تیمنییاز بیاشییید تیا    

 .گرددیمار حف  وکحالی که ارزش کسبکنندگان غیرممکن باشد درعینیابی مصر که هویتنحویبه

طور مشابه، باشد. به هاآموزشمخاطب این نو  از  تواندیمشیده است که  رفتار غالب در کارمندان شیناسیایی   31

ان متخصص فق نهتامین کند که  تواندیمی عملکرد هایابیارزایجاد اسیتانداردهای امنیت و حریم خصوصی در  

و نقش هرکدام نیز مشخ   شوندوکار با مشیکالت و راهکارها آشینا   امنیت و حریم خصیوصیی، بلکه کلک کسیب   

ی برای بروز مسیائل امنیتی و حریم خصییوصییی است که  اآسیتانه ؛ مثال این نو  از اسیتانداردها، ایجاد حد  گردد

 ابی است.ی مختلف قابل ارزیهازمانو در طول  کندیمعنوان هشدار عمل به

 کنندهشده برای مصرفسازیامنیت و حریم خصوصی شخصی
( را با استفاده NPS) Net Promoter Scoreکنندگان مالی سرآمد تاکنون ارزش شاخ  خال  ترویج مؤسیسات 

 سازیی توقف، سادههازمانبا کاهش  هاسازماناند. این کنندگان افزایش دادههای مصر از اعتبارسنجی تراکنش

 ی حفاظتهاکنترلکردن فرآیندهای اعتبار سنجی جهت مطابقت با ترجیحات مشتریان و جای دادن  ترقیدقو 

کنندگان را بدون به مشیتریان در دست دارند، تجربه مصر   افزارهایی کهدر تعامل با مشیتریان در نرم  هادادهاز 

 .انددادهخطر انداختن امنیت و حریم خصوصی بهبود 

کنندگان خوشحال را ذهنیت مدیریت محصول و مصر  توانندیمکننده آمد و برندهای مصر فروشیان سر خرده

در  هادادهی متفاوت در زمینه حفاظت از هاانتخابی وجود واسطهبه نگاه غالب در سازمان بدل کنند؛ این مهم به

ی هایتکنولوژکه در  تکنولوژیپذیر اسییت. شییراکت با نوآوران افزاری و کارکردهای پشییتیبانی امکانتعامالت نرم

های توانند منجر به ایجاد فرایندهایی شییود که بیشییترین تناسییب را با خواسییته  ، میکنندیملب مرزی فعالیت 

ایجاد رمزهای  ی متنی، تماس،هاامکیپی شیرو  خوب شاید همان اعتبار سنجی با  کنندگان دارد. نقطهمصیر  

ها برای سیییهولت یادآوری گذرواژه منظوربیه هیای قوی  د گیذرواژه تصیییادفی و ییا اسیییتفیاده از ابزارهیای ایجیا    

فروشان های کاربردی خردهکنندگان اجازه دسترسی مستقیم به برنامهکنندگان باشد. این ابزارها به مصر مصر 
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 NPSی متداول مشییتریان در داشییبوردها مانند هاتجربهدهد. ارزیابی عملکرد در طول زمان از طریق مرور را می

تبع آن بر مبنای افزارهای کاربردی را بهایجاد امنیت و حریم خصیوصیی را تامین کند و نرم   هایتالش تواندیم

 تعامل واقعی با مشتریان ذیل فرآیند رفت و برگشتی بهبود دهد.

فروشان تا بدین حد کننده و خردهسازی در مقیاس برای برندهای مصر برآمده از شخصی هایفرصیت وقت هیچ

وط ی مربهاسکیرآنکه  با زمانهمکننده مثبت برای مصر  کامالًحال، ضیرورت ایجاد تجربه  حیاتی نبود. درعین

. برخی دیآیمت سییختی به دسیی به شییهرت، عملیات، قوانین و مالی نیز کاهش داده شییود، توازنی اسییت که به 

را در این  هاآنکمک کند و رویکرد  هاشرکتبه شیفا  شیدن جایگاه    تواندیمکلیدی در این زمینه  هایسیؤال 

 زمینه مشخ  نماید:

 ؟سنجدیمشما چگونه تجربه امنیت و حریم خصوصی مشتری را  سازیشخصی تکنولوژی .3

سیرمایه حیاتی شیرکت شما چیست یا سیستم ثبت ریسک در زمینه امنیت و حریم و خصوصی چگونه    .2

 ؟کندیمعمل 

هم در زمینه امنیت و حریم خصوصی در شرکت شما کامل است و بهی متصلهاتکنولوژیبه چه میزان  .3

 معیار سنجش شما برای این موضو  چیست؟

تا هیچ ارزش  دیکنیمی تحلیلی، مدیریت هانشیبرآمده از ی خودتان را برای خلق ارزش بهادادهچگونه  .4

 آن رویدادهای امنیتی و حریم خصوصی باشد صدمه نبیند؟ منشأکه  مالی یا عملیاتی

 افزار ایمن چه وضعیتی دارد؟در شرکت شما برنامه چرخه عمر توسعه نرم .1

 ؟دیکنیمچگونه امنیت عملیات محی  ابری خودتان را تامین  .6

 های تمام کارمندان شما باشد؟که امنیت و حریم خصوصی بخشی از مسئولیت دیکنیمن چگونه تامی .7

 ییهاتیقابلی شما در زمینه امنیت و حریم خصوصی در چه حد است تا با توجه به آن هاخواستهسقف  .8

 دیجسنیم هاخواستهها را ایجاد کنید و چگونه پیشرفت خودتان را به سمت این متناسب با این خواسته

 ؟دیدهیممدیره گزارش را به هیئت هاشرفتیپو آیا شما این 

سازی در مقیاس فق  منابع عاید شرکت تامین کنند که شخصی توانندیم هاشرکت، هاپرسشبا پاسی  به این  

 .کندینمکننده یا برند ایجاد و هیچ محدودیتی برای مصر  کندیم

 Mckinsey منبع:



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ی سازیشخصجام مقدس بازاریابی: 

 دیجیتال در مقیاس
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 ی دیجیتال در مقیاسسازیشخصجام مقدس بازاریابی: 

 4د بای هاشرکتاما برای مقیاس کردن آن ؛ سخازی پیشران رشد است شخخصخی  

 کار را انجام دهند.

یر. که پیام بازاریابی شما را دوست داشتند یا خ -شواید در عرض چند ثانیه  -رندیگیممشوتریان خیلی سوریع تصومیم    

مرتبط ارائه داده باشید، مشتری نیز از شما راضی خواهد بود. اگر به خال نزنید، سریع شما را ترک خواهند  اگر چیزی

 کرد.

ی، از اهمیت بسوووزایی برخوردار اسوووت؛ به دلیل آنکه  الحظهی هایسووورخوشووو در دوران  هاامیو پموضووووع ارتبواط  

. کنندینمهدف خاصوووی را محقق  هاآنز و بسووویاری ا کنندیمشوووماری را دریافت بی هایپیامکننودگان  مصووورف

حقق این هدف وعده ت -هاآنیا پیشنهادها به افراد مبتنی بر رفتار مصرف واقعی  هاامیپبه معنای تناسب -سازیشخصی

 .دهدیمرا 

مشووتری، این هدف را  هایبخشکه در مورد تعداد کمی از خطوط محصووول یا  اندبودهقادر  هاشوورکتبسوویاری از 

محقق کنند اما بسووویاری در تالش هسوووتند که از هر طریق ممکن درگیر شووودن با مشوووتریان را به مقیاس درآورند.   

ابزارهای  هاشوورکتکه بسوویاری از  دهدیماما تجربه ما نشووان  کندیمنقشووی حیاتی را ایفا  تکنولوژی باوجوداینکه

ل بازاریابی سوازمان جهت دسووتیابی به پتانسی  هایفعالیتول فرآیندها و متعددی را در اختیار دارند. چالش اصولی تح 

 سازی است.کامل شخصی

و درگیری و وفاداری مشتریان با  ابدییمطور صوحیح انجام شوود، طول عمر مشوتری افزایش    سوازی به اگر شوخصوی  

واسطه نافعی که به. مابدییماست، بهبود  خواهندیم واقعاًبینی آنچه مشتریان مناسوب که مبتنی بر پیش  هایپیامانتقال 

ی هانهیهزسازی خواهد شد. شخصی هاسازماندرنهایت بدل به منافعی برای  شودیمسوازی عاید مشوتریان   شوخصوی  

ی هانهیهزو کارآمدی  دهدیمافزایش  15تا  5، درآمدها را بین دهدیمدرصوود کاهش  52جذب مشووتری را بیش از 

 .دهدیمدرصد بهبود  32لی ا 12بازاریابی را بین 

سازی دیجیتال گام را برای موفقیت شخصی 4سازی، واسوطه شخصی با مرور صودها مورد درگیر شودن با مشوتری به   

 .میکنیماشاره  هاآنکه در ادامه به  میاکردهشناسایی 
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هید د ی رفتاری بهره ببرید تا تشخیصهادادهگام اول: عینکی را برای سفر خود انتخاب کنید: از 

 که ارزش واقعی کجا نهفته است.
ازهای بندی مشتریان بر مبنای رفتارها و نیی رفتاری است. اولین گام گروههادادهسازی، عمل بر مبنای بنیان شوخصی 

که مد  یا بانوانی کنندیممشووابه اسووت. برای مثال، مادرانی که فقط از یک برند خاص برای فرزندان خودشووان خرید 

ها هسوووتند. بسووویاری از بندیاز همین نوع گروه کنندیمدارد و برندهای خاص جدید را خریداری  برایشوووان اهمیت

و تحول بازاریابی خودشان را در راستای  کنندیمی رفتاری شروع هامشوخصه گروه خاص از  12الی  0با  هاشورکت 

 .ندینمایمآغاز  جاهمینیک از بهارتباطی یک

تا  کنندیمشده در طی تعامالتی با برند طی ی شناساییهاگروههر گروه از این  وظیفه بعدی، درک سوفری است که 

با  توانندیم اهبازاریابی بعدی است. دهایخرنقطه آغازی برای مالحظات ابتدایی، خرید یا استفاده باشد که نشانگر 

موواننوود  -کننوودیمآوری یکپوارچووه کردن اطالعوات از منووابع متعوودد داخلی و اطالعوواتی کووه از منووابع خووارجی جمع  

 این مهم را محقق کنند. -های رقیب سایتی یک مشتری به وبهامراجعه

 که مبنایی برای کندیمرا ایجاد  1بخشذرهو سوووفرهوای مشوووتریوان صووودهوا یا هزاران      هوا بخشترکیوب کردن این  

ویت از اهمیت یکسان برخوردار نیستد. پتانسیل و اول هابخشذرهتک این بهیک است. البته تکبهسازی یکشخصی

روشی که فباید با دقت ارزیابی شود تا ارزش نسبی هر کدام تعیین گردد. برای مثال، در یک خرده هاآنهر کدام از 

مثال به  مجدد نمایند؛ برای نیتأمد که مشتریان را درگیر بود، تصومیم بر آن ش  مکینزیتحت مشواوره شورکت    راًیاخ

 پیشوونهادهای تخفیفی را هاآنرو به اتمام اسووت و برند موردعالقه  هاآنکه خمیردندان  کردندیممشووتریان یادآوری 

ت ارائه ویی که محصوالت دیگر مشابه را با برندهای متفاهاامیپارائه کرده اسوت؛ حال این تصمیم را مقایسه کنید با  

 .کنندیمعنوان جایگزین پیشنهاد شویه یا سفیدکننده را بهیا اینکه محصوالت دهان دهندیم

 هاییگنالسیسرعت به دیتوانیمریزی پیشاپیش گام دوم: گوش دهید و سپس پاسخ دهید: با برنامه

 واکنش نشان دهید. شودیمکه از طرف مشتری ارسال 
و یا  یازهامورد نرا که شامل اطالعاتی در  هاییسیگنالشده، خیابانی دوطرفه است: مشتری سوازی بازاریابی شوخصوی  

ی اجتماعی به اشووتراک هاشووبکهیی که در هاامیپی اینترنت و هایمرورگر، دهایخرمقاصوود خودش اسووت از طریق 

ک که ما آن را محر دهدیمموقع پاسووخ . شوورکت نیز این سوویگنال را با پیامی مرتبط و به کندیم، ارسووال گذاردیم

 .شودیمو در همان موقع برای مشتری بخصوص پیامی ارسال  مینامیم

                                              

1 - Micro-section 
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رک را که مح هایپیامی از اکتابخانهریزی از پیش اسوووت. تیم بازاریابی باید انجوام صوووحیح این کوار نیازمند برنامه  

 ی مشتریان است توسعه دهد.هاگنالیسمتناسب 

طور فاوت بهی متهاتیموقعکه متناسب با  -هاتصواویر، کپی، عناوین، پیشونهاد   -محرک انواع مختلفی دارند هایپیام

 .شوندیمپویا ترکیب 

ازن وتحلیل متوالزموه انتخواب و تصووومیم در مورد رویودادهای محرک، قابلیت حل خالقانه مسوووئله مبتنی بر تجزیه    

پیامی  تواندیمیافته است . برای مثال، الگوریتم خرید محصول بعدی که بر مبنای یادگیری ماشینی توسعههاسوت ادهد

 هاسووایتوبهایی از طیف متنوع محصوووالت ارسووال کند که محرک آن مادرانی اسووت که در   را حاوی پیشوونهاد

 .اندندادهاما خریدی انجام  اندکرده، بر روی محصوالت متفاوتی کلیک اندکردهوگذار گشت

و ضووورورت وجود فرآیند آزمون و یادگیری را  طلبدیمرا  هامحرک، درک ارزش کامل این هایآمادگتمامی این 

تالش باید  5یا  4، معموالً: ارسال یک پیام ابتدایی، ارزیابی نتایج، تغییر محرک و ارزیابی مجدد نتایج. دهدیمنشوان  

فروش پوشاک درصد ارزش بالقوه دست یابد. برای مثال یک خرده 02شوخصوی شده به   انجام شوود تا یک محرک  

وبرگشوت ایمیل خرید محصوول بعدی را ارسال کرد که درنهایت فرمول برنده را تشخیص داد که   مرحله رفت 4در 

ازاین مراحل بهبودهای بعدی پس معموالً. برداشووتی پیشووین نتیجه در هاوبرگشووتبرابر بیشووتر از و رفت 0درنهایت 

 نتایج بسیار ضعیفی در پی داشت.

رد. انفجاری در پی دا هایپیامبرابر اثربخشی بیشتری در مقایسه با  4الی  3ی شوخصوی شده بین   هامحرکاین نوع از 

جدیدی را برای تعامل معرفی کرد )مانند خرید  هایروشمحصووووالت و  توانیم هاروشواسوووطه این همچنین، به

ربه مشتری و بیش ازآنچه گفته شد تج برداردآنالین در مقایسه با خرید از فروشگاه( که تناسب و راحتی بیشتری در 

 .بخشدیمرا بهبود 

بود هو بر همان مبنایی که توضووویح داده شووود، ب  بودیممحض اینکوه یوک سووویگنال و محرک مرتبط با آن معتبر   بوه 

نیز بر  کنندیممشابه را ارسال  هاییسیگنالی که اندهیآو مشوتریان   شود یموکار بدل ، به قانونی برای کسوب افتییم

 .کنندیممحرک مشابهی دریافت  هایپیامهمان مبنا 
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 ودشیمطور صحیح انجام شود، چگونه منجر به خلق ارزش برای مشتریان ی بهسازیشخصاگر 

 1سیگنال 

ی . در ابتدای ماه آگوست سال پیش، او به یککنندیمماری صاحب دو کودک است که در مقطع ابتدایی تحصیل 

که  دشیمفروشی جهت خرید اقالمی برای فرزندان خود مراجعه کرد که شامل محصوالتی ی خردههافروشگاهاز 

 .ی این فروشگاه سنجاق شده بودهادادهصورت آنالین دیده بود. این اقالم به نمایه خرید ماری در منبع به قبالًاو 

 2سیگنال 

فروش را مشاهده کرد و چیزی نخرید. ترکیب رفتار همان خرده سایتوبدر ماه جوالی، ماری در مرورگر خود 

را ارسووال کرده اسووت، این سوویگنال را  هاییسوویگنالآنالین و آفالین او در طی دوران خرید پیش از مدرسووه که 

 ارسال کرده است که احتمال دارد او خرید پیش از مدرسه را انجام دهد.

 3سیگنال 

سووواعووت گووذشوووتووه، او پیشووونهووادی را از طریق ایمیوول    04مرورگری اینترنووت طی  هووایفعووالیووتدر اخیرترین 

 تواندیمکه  کندیمکه او مرور کرده است، دریافت درصد تخفیف بین اقالم منتخبی  12ای با شدهسازیشوخصی 

حاوی این پیام بودند که این فرآیند ایمن و راحت اسووت و چگونگی انتخاب اقالم و  هاامیپرا بخرد.  هاآنآنالین 

. همچنین اقالم دیگری که احتمال دارد او خریداری کند نیز به این دهدیماضوافه کردن به سوبد خرید را توضیح   

 شده است که بر مبنای تحلیل خرید گذشته او رفتار مرورگری او در فضای اینترنت است.اضافه فهرست

 گام سوم: ایجاد اتاق جنگ: گروه کوچکی از افراد مناسب شکل دهید
، شودیمارسال  ی منفرد مشتریانهاگنالیسی شخصی شده که در پاسخ به هامحرکتغییر از تقویم بازاریابی سنتی به 

تند و فراتر افدر دام می هاسازماندر این نقطه است که بسیاری از  قاًیدقی کاری اسوت.  هاهیروبه معنای تغییر انقالبی 

بروند. راه فراتر رفتن از این دشوواری و ایجاد تغییر، توانمند سواختن گروه کوچکی از افراد مناسب    توانندینماز آن 

وقت شوووک نکنید که گروه هیچ"گفت که:  توانیم گونهاین، 1دیگارتممارشوووناس فرهنگی، اسوووت. از زبان مردم

جهوان را تغییر دهنود؛ در حقیقت، تنها راه تغییر در جوامع به این    تواننود یمکوچکی از شوووهرونودان متفکر و متعهود   

 نیز این حقیقت صادق است. هاسازمانو  هاشرکت. در مورد "دهدیمصورت روی 

نفر هستند  15الی  0متشکل از  معموالً هامیت. این نوع مینامیم "تیم اتاق جنگ"ما اسم این گروه کوچک از افراد را 

وتحلیل، ی دیجیتال، تجزیههارسووانهاند و شووامل مدیر پویش و کارکنانی از بخش خالقیت، شوودهدقت انتخابکه به

                                              

1 - Margaret Mead 
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ته لکترونیک با اندازه متوسط شاید به یک تیم احتیاج داشاطالعات است. یک شرکت تجارت ا تکنولوژیعملیات و 

 هایتیم. رمز موفقیت آن است که میابوده هاآنتیم در  0که ما شاهد تشکیل  اندبوده تریبزرگی هاسوازمان  .باشود 

ه شود تا برداشت هاآناتاق جنگ به پشوتیبانی اجرایی در هر سوطحی از سوازمان نیازمند هستند تا هرگونه مانعی از راه    

 ی را شوووکلاخالقانهی بازی هانیزمرا بدون اتالف وقت کسوووب کنند تا  کارهاتوانمندی انجام  هاآنبدین واسوووطه 

 دهند.

 یهاسوومتولی هنوز  شوووندیمای کنار هم جمع ی چندهفتهاپروژهبرای انجام عملیات یا  معموالًکاری که  هایتیم

ی جنگ اهاتاقوقت در این طور تمامباید به هامیتمتفاوت هسوووتند؛ اعضوووای   هامیتبا این  اندکردهقبلی رو را حفظ 

یی را انجام هاکیکلدر محیط وب  صرفاًنه اینکه  -وکار استپیشرانی نتایج کسب هاآنحضوورداشوته باشند. وظیفه   

ل در یک مثاعنواناسووت. بهی دالری برای شوورکت هایدیعاتبع آن ی بهتر مشووتریان و بههاتجربهکه منجر به  -دهند

هاسووت تا روز ابتدایی بعد از خرید اول آن 12، هدف معرفی محصوووالت بیشووتر به مشووتریان جدید در یفروشووخرده

ز یا محصوالتی است که شاید ا ترراحتی آنالین دهایخرواسوطه  را به سومت خرید بیشوتر هدایت کنیم که به   هاآن

 خبر نداشته باشند. هاآن

ش اسووت که بیشووترین ارز هاییسوویگنالو به دنبال  دهدیمنگ این کار را هر روز پس از روز دیگر انجام تیم اتاق ج

ای شخصی شده هایپیاموبرگشت رفت . همچنین این تیم به دنبال شناساییبرداشته باشدرا در  بالقوه و توسوعه ارزش 

محرک را  0یا  1هر تیم باید هر هفته حداقل سازی، ه باشود. در آغاز برنامه شوخصوی   برداشوت را در  یکه نتایج اسوت 

 معرفی کند. با کسب تجربه باید قادر باشند این نرخ را روزانه ارائه دهند.

یی تمرکز کنید که هاتکنولوژیسازی مجدد: بر فرآیندها و افزارسختکشی و گام چهارم: سیم

 کندیمسرعت کار تیمی را تسهیل 
 یمت که فرآیندهای چابکی وجود داشووته باشوود که جایگزین فرآیندهای قدی کار تیمی در مقیاس به معنای آن اسوو

سوورعت با طیف متنوعی از اطالعات ی آماده بههاقالب. برای مثال، در دنیای جدید که کپی، محتوای خالق و شووود

خواهند ن کننده دیگر جایی، فرآیندهای طوالنی و خسووتهشوووندیممشووتریان در شوومارگان زیاد ترکیب و تطبیق داده 

و  گفته رفت و برگشوویباید طوری توانمند شوووند که در همان فرآیندهای پیش هامیتداشووت و باید حذف شوووند.  

را  اما رهبری باید این اشتباهات دهندیمآزمون و یادگیری، سورعت عمل باالیی داشته باشند. اشتباهات همیشه روی  

 آموزی داشته باشد و مسیر را ادامه دهد.درس هاآنبپذیرد، از 

لم مناسب خودکارسازی است. با ع تکنولوژیسرعت در مقیاس انجام پذیرد، انتخاب  با همیندومین موردی که باید 

ی خودکارسازی بازاریابی چالشی دشوار است اما اگر فقط بخواهیم نام هاتکنولوژیبه اینکه مونتاژ و عملیاتی سازی 
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 هایکتشرابزارهای فناورانه وجود دارد؛ اما باید به خاطر داشت که برخالف ادعای  کنندهتأمیناید هزاران ببریم، ش

ن در ای هاشوورکت معموالًهایی در وضووعیت نهایی ارائه دهد. حلراه تواندینمیک شوورکت  صورفاً ، هاآن کنندهتأمین

رند. در را نیز خودشان بر عهده بگی هاستمیسچگی با مسویر باید ابزارهای مناسوب را خودشوان تشخصی دهند و یکپار   

گان که در شوومار سووتیی اهاهرزنامهپیامی اسووت که کمی بهتر از  هاونیلیم دیآیم به دسووتاغلب موارد نتایجی که 

 .شودیممیلیونی به مشتریان ارسال 

هدایت  ترنهیبهرا  هامحرکرا شناسایی و  هاسویگنال آن اسوت که به تیم اتاق جنگ کمک کند تا   تکنولوژیوظیفه 

ین ی ضووروری و بهینه اسووت. با ادامه ا هاتکنولوژینیز هدایت این تحول و انباشووت  هامیت نیا فهیوظبنابراین، ؛ کند

ه توسووعه دهند که ب هاتکنولوژیقادر خواهند بود، الزامات را فراهم و پارامترهایی را برای انتخاب  هاشوورکتروند، 

 خلق ارزش واقعی منجر شود.

دالر  هاونیلیمکه نیازمند  کنندیمکاری غیرممکن تلقی  مثابهبهسوووازی در مقیاس را شوووخصوووی  هابوازاریاب اغلوب  

 کنندیم شروعی کوچک ادامنهاطالعات است. بازیگران موفق در این حوزه با  تکنولوژیگذاری در بخش سورمایه 

ن نیز از و پس از آ انجامدیمچند هفته به طول  معموالًو بوه دنبوال اثراتی از بواال به پایین با سووورعت باال هسوووتند که     

و سرمایه دیگری را نیاز ندارند. فقط در این صورت است  کنندیمگذاری استفاده ی این برنامه برای سرمایههایدیعا

 جدید فعالیت در طول کل سازمان موفق عمل کنید. هایروشسازی ینهدر خودکارسازی و نهاد دیتوانیمکه شما 
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 یو چگونگ یسازیشخص ندهیآ

 آن یآماده شدن برا
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 آن یبرا ه شدنآماد چگونگیو  یسازیشخص ندهیآ

 نوشته نیدر ا خواهد بود. آینده پنج سال یدر ط یابیبازار تیموفق یعامل اصل یسازیشخص

 در این رقابت بمانند، آورده شده است. توسعه دهند تا هاشرکتیی که الزم است هاتیقابل

هن این اتفاق دور از ذ( اما حداقل در مقیاس عالی آن)به وقوع نپیوسته باشد  ممکن است هنوز ی ایده آلسازیشخص

 یهاتجربهتا د دهیماین امکان را  ابانیبه بازار زودیبه وتحلیلتجزیه، داده و تکنولوژی دری بشر هاشرفتیپنیست. 

افراد از  در استفاده همچنین .خلق کنند دیخرمربوط به و مراحل  هاکانال، اتلحظ را در یشتریب "یانسان"و  یشخص

برند  دی یکورو از درب فاصله بسیار دورتراز  یان نیزمشتر فرآیند خرید خواهد شد واندیشی بازی کیزیف یفضاها

 .خواهد شد یبانیپشت

ات از انجام آن امکان کمبود به دلیل هابازاریاب شتریاما برسد می به نظر زیانگجانیه اریبس هافرصت نیا کهدرحالی

مدیران درصد از  15تنها  ،دهدینشان م یابیرهبران ارشد بازار با مشارکت McKinsey ریاخهای . پژوهشمانندبازمی

پیشرو در ان رهبر قرار گرفته است. یدرست ریدر مس یسازیشخصانجام با  هاآنمعتقدند که شرکت  ارشد بازاریابی

 یدرصد 32تا  12 شیدرآمد و افزا یدرصد 15تا  5 افزایش یبرا ایاثبات شده هایروش ی،امروز یسازیشخص

دست هب 1ارسال پیام شخصی به مشتریانو  سایتوبدر  محصول هیده از توصرا با استفا یابیبازار نهیهز اثربخشی

 .(شودیمارسال پیام شخصی که تعبیر ارتباطات با نقطه اثر از طرف شرکت نیز برای آن استفاده ). اندآورده

 جادیو ا یسازیدر شخص یاصل حولمستلزم درک سه ت نحوی که موفقیت در پی داشته باشدوکارها بهکسبجایابی 

 .استهبه آن ییپاسخگو یالزم برا یهاییو توانا هامهارت

 ی اشاره شده است.سازیشخصعوامل الزم برای موفقیت  در ادامه

 خواهد کرد تریشخصی را سازیشخص که عمده رییسه تغ
 سازی خواهیم بود:در پنج سال آینده، شاهد سه تغییر بزرگ در شخصی

 خواهد شد "یتالیجید" یکیزیف یفضاها

 هایکانال قیرا از طر یسازی، شخصمیقرار داد یکه مورد بررس هاییشرکتدرصد از  12در حال حاضر کمتر از 

یی هااز بخش یکفرصت بزرگی را فراهم ساخته است. ی موضوع نی. اکنندپیگیری می شکل سیستماتیکبه  یتالیجید

 "نیآفال" اتیدهد که تجربیما نشان م ی پژوهشهااز فروشگاه است. داده دیبازد در این مورد برجسته است،که 

                                              

1 - Triggered communications 
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 مدیران ارشد بازاریابی درصد از 44حدود ؛ خواهد بود یسازیشخص یبرا یبعد دورنمایشخص به شخص، 

، هستند یمتک رفتهشیپ وتحلیلتجزیهنتایج ، به سازییشخص شنهادیپ کیارائه  یکه کارمندان خط مقدم برا ندیگویم

ستفاده اهوش مصنوعی  تیبا قابل ییبهبود خدمات از ابزارها یبرا فروشخردهفروشندگان که  ندیگویدرصد م 42

در  کیرومتیب یو حسگرها وقعیت جغرافیاییم صیچهره، تشخ صیتشخ ندیگویم دیگر هم درصد 30کنند و یم

 .ردیگیقرار م مورداستفادهآینده بیشتر 

 را ازیسهای شخصیتوسعه تجربه ریقبل مسی ابتدایی هستند اما از هاگامدر هرچند هنوز ، فروشاناز خرده یبرخ

ی برای هدایت مشتریان ساخته شده است ا، برنامهCovergirl دیپرچمدار جد هایفروشگاهیکی از در اند. هکرد ترسیم

 شود؛ همچنین،ی میبانیپشت Google شرکت Dialogflow مکالمه پلتفرم واسطهبه کند وکار می یهوش مصنوع که با

 ریتصو رییدهد تا با استفاده از تغیاجازه م به مشتریان افزوده تیواقع تکنولوژیبا  ی جذاب ساخته شدههاستگاهیا

 اینده فروش استفاده از انیپا یبه معناموضوع  نیاما ارا امتحان کنند  هاآن محصوالتاز  ی در هنگام استفادهمشتر

 ی جذابهاستگاهیا ؛ در ایندارند اجیانسان احتبا  تماس هنوز به یمجاز اتیتجرب نای .ستین متخصصان مد و استایل

Covergirl هوش  شدن ترامتحان کنند. با کامل که تمایل دارند چه محصوالتی را ندیبگو هااستایلیست به باید انیمشتر

 یقعو احساسات در زمان وا تصور یهایژگیرنگ پوست، و وتحلیلتجزیهتوانند بر اساس یها مستمیس ی،مصنوع

دام پیشنهادات دادن ک از ایرا ارائه دهند  کدام پیشنهادات تولید کنند و بر اساس آن تصمیم بگیرند کهرا  توصیفاتی

 کنند. یخوددار

Macy’s ،Starbucks  وSephora  تکنولوژیاز GPS ر د انیمشتر یکنند تا وقتیاستفاده م یشرکت یهاو برنامه

 ریساارسال کنند.  هاآنبه  (in-appای )برنامه درون شنهاداتیهستند، پ هاآنهای فروشگاهاز  یکی یکینزد

ی هاهیخودکار توص طوربهکه  اندهای فروش درون اپلیکیشنی خود کردهشروع به ارائه برنامه فروشانخرده

رد اپلیکیشنی مانند همین موفروشان از خرده یکیدهند. یارائه م مشتریمختص هر را  تمحصوال شدهسازیشخصی

 شد. تبادالت مالی میزان دری درصد 5 رشد و تجمعیفروش  ی دردرصد 12 سبب افزایشکه  را ایجاد کرد

شتر تفاده بیاس همانند انیبه همه مشتر یاتیشامل ارائه تجرب یدرون فروشگاه یسازیشخص یبعد گام ادیبه احتمال ز

محصوالت و خدمات در  در جهت تجربه کردن انیکمک به مشتر یبرا( ARواقعیت افزوده ) شرفتهیپ از امکانات

 ."یکوه مجاز" کیدر  دیرنوکوه یهاکفش شیمانند آزمااست،  گوناگون یهاطیمح

 همدلی رشد خواهد کرد

ابق های عاطفی و تط. درک نشانهروابط محکم است مبنای (گریارتباط و درک احساسات شخص د ییتوانا) یهمدل

 .ستین یاکار ساده یتالیجید صورتبهاین مورد  انجامشود. سبب ایجاد اعتماد می هاآنبا 
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 1شکل 

ر به پلتفرم دارای بیشت هایمهارتدستیاران دیجیتالی مانند الکسا با گذشت زمان به دلیل معرفی  

 شوندمیهوش بیشتری 

 
ورد هر چه بیشتر م یعاطف یهاو واکنش به نشانه درک درو  است دادن این موضوعرییدر حال تغ ینیماش یریادگی

 هادادهاز  یدید تا انواع جدندهیها مامکان را به برنامه نیتر اشرفتهیپ یهاتمیالگور .تاکید است و توسعه خواهد داشت

پیاده  را یدیجد یهایژگیآمازون و کنند. ریاز گذشته تفس مؤثرترکنند و احساسات را  ری( را تفسیداری، شنیداری)د

 کسی صدای کههنگامیتا شخص بیمار را تشخیص دهد و برای مثال  سازدیرا قادر م Echoکه دستگاه کرده است 

ل سوپ مرغ مانند دستورالعم ،مناسب هیتوص کیسپس تودماغی دارد، تشخیص دهد که بینی شخص بسته شده است. 

 هایرکتش .قابلیت خریداری و تحویل درب منزل دارند ،دستگاه قیاز طر این موارداز  یبرخ و طره سرفه ارائه دهدق ای

 MIT Media شگاهیکه دانشمندان در آزما ییکه از کارها Affectivaدیگر نیز درحال وارد شدن به این بازی هستند. 

وسعه دهد را ت احساسات صیتشخ یهاتمیالگورکند تا استفاده می نیماش یادگیریز جدا شده است، ااند، انجام داده
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 ییهانشیبو  بندی کندرا طبقه ی، انزجار، ترس و خوشحالاحترامیبی، تیمانند عصبانحاالت چهره  دبا این کار بتوان و

 ادیو بن Kleiner Perkins ،CAC Holdings هایشرکتدالر از  ونیلیم 53شرکت این تا به امروز،  .به دست دهد

 .جذب سرمایه کرده استعلوم  یمل

را  یاژهیو غاتیبلو ت ارتباط برقرار کنند هایکمک کند تا با مشتر ابانیتواند به بازاریها مشرفتیپ نیزمان، ا مروربه

 مطابقت داشته باشند. فرد هیبا روح تبلیغاتی که ،رای مثالب .ها ارائه دهندلمیف ای یقیموس یبرا

 کنند سازیشخصی 1پایان-تا-بهره خواهند برد تا سفرهای مشتری را از آغاز هاستمیاکوسبرندها از 

روشگاه ف، اپراتور مثالعنوانبهمشترک تملک تجربه مشتری را در دست دارند.  طوربهمتعدد خدمات،  دهندگانارائه

از  یاما هرکدام تنها بخش؛ نقش دارند داریخر کی دیهمه در تجربه خر یتجار برندو  یفروش، فروشگاه خردهبزرگ

 یسازیشخص یبعد گام در ینقاط، فرصت بزرگ این نیارتباط ب جادیا د.ندهیقرار م ریرا تحت تأث یکل دیتجربه خر

 کپارچهینده کندهد تا تجارب مصرفیامکان را م نیبه برندها ا ،کیشر یهاستمیگسترش اکوس رایشود زیمحسوب م

 کنندهمصرف ازین ینیبشیدر پ یهوش مصنوع بهبودبا  خود ارائه دهند. یریگمیتصم فرآیندرا در تمام  یو سازگارتر

 یسازیشخص یهابرنامه ،(دیایبه خانه ب یشخص نکهیقبل از ا یگرما کم باال بردن ایروشن کردن چراغ  )مانند

 .نندمرتبط ک( یخانگ سیستم حرارت ای)چراغ خانه  گرید ستمیبه س را (خودرو )مثالً ستمیس کی ،توانندیم

 0205تا سال  ی مانیبشیپو بر اساس  درصد است 12ا هنوز کمتر از هستمیاکوس طریق این نوع از یجهانسهم فروش

 هاخانه ،دهکننمصرف ستمیاکوساین نوع توسعه  بخش برای ترینبزرگ دیدرصد رشد کند. شا 32به حدود این رقم 

مصرفی،  یاالها. کشودمی مطرح از استانداردها هو استفاد گریکدیبا  یبه همکار ازیها، ندستگاه زیادتر شدند. با نباش

ربه مستمر ی دیجیتال شده باید بخشی از تجهادستگاهو گستره بزرگی از  هالیاتومبی مکانیکی درون خانه، هاستمیس

 باشند یا اینکه محکوم به تعطیلی شوند. کنندهمصرفبرای 

                                              

1 - End-to-end 



 

 

 

 
 

 
 (IBCمشاوران کسب و کارهای بین المللی )

 آن یبرا ه شدنآماد چگونگیو  یسازیشخص ندهیآ 114
 

 (IBCمشاوران کسب و کارهای بین المللی )

 



 

 

 

 
 

 
 (IBCمشاوران کسب و کارهای بین المللی )

 آن یبرا ه شدنآماد چگونگیو  یسازیشخص ندهیآ 115
 

 (IBCمشاوران کسب و کارهای بین المللی )

شاغل که شامل مهستند  ییهادر حال ساختن اکوسیستم یفروشبانکداری، بهداشت و درمان و خرده مانند یصنایع

 است. برای بهبود خدمات به مشتریان و گسترش کیفیت گوناگون هایبخشمتنوعی از 

 میکن لیتبد تیرا به واقع ندهیچگونه آ
حوه بازاریابی باید پیشران اصلی نکه  میاما ما معتقد است یابیبازار یمهم برا ییتوانا کی عنوانبه یسازیبه نظر شخص

 ت:اس شدهارائهدر این زمینه آنچه باید مرکز توجه برندهای بزرگ باشد در ادامه  .باشد سازیشخصی ،هاشرکت

 امکاناتی گیهمیش طوربه ابانیبازار کهدرصورتی :دیکن یگذارهیسرما داده وتحلیلتجزیهداده و  یمبان یرو

برتر  ابانیبازار نیبنابرا؛ خواهد بودممکن ریغ یسازینداشته باشند شخصدر اختیار  انیمشتر یازهایدرک ن یبرا

کنند یا  حلیلوتتجزیهرا تلخیص و  غیر ساختاریو  یساختار یهاتوانند دادهیهستند که م ییهاستمیس توسعهدرحال

 وتحلیلزیهتجو  ییرا شناسا یمشتر لیو تما یرفتار یالگوهاتوانند یاند که مزدهیی هاتمیالگور دست به توسعه

 استفاده کنند. آن اطالعات از کنند تا بتوانند

یی هادادهو  هاشرکت هادادهبرای تجمیع و یکی کردن ( CDP) یمشتر مربوط به متمرکز داده پلتفرم کی یاندازراه

 ونیاتوماس هاCDP سنتی، CRM یهاحلراه برخالفاست.  یها ضرورتالش نیا یبرا شوندیمکه خریداری 

را در کی ت یمشتر کیرا پاک کند،  بیرونیو  درونی یهاتواند دادهیکه م دهندیرا ارائه م درونی ینیماش یریادگی

در  سازییادهپکارزارهای تبلیغاتی در زمان واقعی جهت  و متصل کند یغاتیتبل یهاو شبکه هایها، کوکدستگاه نیب

 کارگیریهببرای  نیترسادههمان  مطمئناً هاانتخاب. بهترین این کندیممتفاوت را ممکن  هایکانالنقاط دسترسی و 

 خواهد بود.

متفاوت نیازمند این است که سازمان توانایی تعامل با انواع جدیدی از داده )از صدا  هایکانال واسطهبه رسانیخدمت

ند بر حسب نیاز داناند و میی نوین را به کار گرفتههاتکنولوژیهای برتر از قبل این تا تصویر( را داشته باشد. سازمان

 برای استفاده است. تکنولوژیخود کدام یک بهترین 

 تیریمد میت کی. هاسترویبه ن اطالعات تکنولوژیو  یابیبازار وستنیپ ازمندین جلوروبه یکیجهش تکنولوژ نیا جادیا

کنولوژی ت نقشه راه بازنگری درو  جادیا یبرا دیبا یابیو بازار اطالعات تکنولوژیاز  زمانهماستفاده محصول، با 

 یهااز استانداردها و درس یقو آرشیوی نیو تدو ناوبریعملکرد  یابیسازمان، توسعه موارد استفاده، ردبازاریابی 

توانند همگام یکه م یبریسا تیامن یهاستمیس شاملالزم  یهاییتوانا دیبای تکنولوژی شود. مهندس جادیآموخته شده ا

 .اعطا کند میرا به تحرکت کنند  یشخص اتیبا گسترش تجرب

و  فضاها یسازیشخصامروزه  :دیو آموزش ده دیکن دایرا پ تکنولوژی سطح باالی یمترجمان و استعدادها

و  مهندسانه بر دارد. عالو ازین ی سنتیابیبازار یعملکردها نسبت به یمتفاوت اریبس هایمهارتبه مجموعه  ستمیاکوس
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 نفعانیا با ذر یبتوانند اهداف تجار تادارند  اجیاحت وتحلیلتجزیهبه مترجمان  یابیبازار یهاداده، سازمان متخصصان

، یسازیارد شخصمو شدن ترشرفتهیو پ هادادهتر شدن دهیچیبا پمرتبط سازند. داده محور به مشاغل  جیو نتا تکنولوژی

 تنها هامروز ؛مینکیم ینیبشیرا پ وتحلیلتجزیهاز مترجمان  یتوجهقابلما کمبود  .ابدییمترجمان شدت م نیبه ا ازین

و  ی، مهندستکنولوژی)علوم،  STEMتجارت و  یهانهیدر زم متحدهایاالتکشور  التحصیالنفارغ از درصد 12

 ه شدنبرآورد یرقم برا نیا 0205تا سال  طبق برآورد ما روند.یم وکارکسب یمترجممشاغل  ( به سمتاتیاضیر

 وتحلیلهتجزیی مترجم هایجذب و پرورش استعداد ییتوانا باید گفت که .ابدی شیدرصد افزا 42تا  02به  باید تقاضا

 کند.یم جادیا پیشرو یسازیشخص هایقابلیترا در توسعه  یتوجهقابل یرقابت تیمز

انند که بد دیبا هاسازمانکه یحالدر .خواهد شد شتریب یهوش مصنوع هایاستعداد بر سر نبرد ولی ستیتعجب ن یجا

به  و حل مشکالت خالقانه را دارند( یبرا الزم() یاصل یهاییکه توانا ی)افراد کنندیکدام استعداد را استخدام م

 هایبه استعداد یابیدست یبرا شرویپ هایشرکتدارند،  یدسترس بیرون از شرکت استعداد ستمیاکوس قیطرکدام یک از 

درصد از  50، حدود ینزیکم بررسی اخیر بر اساس. در تکاپو هستند شدتبهمرتبط با حوزه کاری خودشان 

 .دهندیمشرکت توسعه  در درونرا  یهوش مصنوعامکانات ، های عظیم دیجیتالیی سیستمدارا هایشرکت

نند چگونه از بدا تنهانهپیشرفته است تا افراد سازمان  هاینیازمند آموزشمرتبط  تکنولوژیافزایش میزان استعداد 

هتر به کار بیایند ب گیریتصمیمسازی استفاده کنند بلکه یاد بگیرند چگونه این ابزارها برای ابزارهای جدید شخصی

 یزمینه چگونگمثال در  ی، براابانیفروش و بازار هایتیممرکز تماس،  افرادبدان معناست که آموزش حرف  نیا

که در  یچرخش یهاهبرنام، توسعه یابد. انیبهتر مشتر یبانیپشت جهتاحساسات  وتحلیلتجزیه یهاستمیاستفاده از س

 یدیکل یهادر حوزه یمهارت سازمان قیکمک به گسترش دانش و تعم یبرا ،نندیبیآموزش م هامیتانواع آن افراد در 

 برخوردار است. یاژهیو تیاز اهم

 هایتیم، یسازیشخص هایفعالیتای رشتهمیان و شوندهتکرار تیماهبه با توجه : دیکن جادیچابک ا هایقابلیت

، برعکس .، کارآمدی نخواهد داشتکنندیمجداگانه و متمایز از یکدیگر فعالیت  صورتبهی که ابیبازار یسنت

 ،ردعملکدارای چند  هایتیم به توانیمآن  ازجمله باشد کهچابک  تیریمد باید همراه با تعهد به یسازیشخص

روری است. ض هاآنیع، اشاره کرد که توسعه سر یاجرا تیبا قابل ی وص مشترتخم هایبخشفرآیندها یا متشکل از 

متمرکز  یتدر خالقجسارت و  تیموفق نرخسرعت،  آزمون یرو شتریو ب دشو کاملمشابه  طوربه دیبا کارایی سنجش

 شود.

خواهد ی افهحر شرفتیپ عامل اصلی برایاطالعات  چگیکپاریو  یهمکار ییعالوه بر نشان دادن تخصص الزم، توانا

، توسعه یلوتحلتجزیهاطالعات،  تکنولوژی بخش در ،سراسر سازمان کارانهم باو حل مشکالت  یهمکار ییتوانا بود.

 به همان اندازه مهم خواهد بود. زین بخش حقوقیمحصول و 
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 می، ترسیفعل یهاعملر ابتکا یابیارز یبرا پیاپی هایازبینیبا ب دیبا زین یاستراتژ یندهایساالنه و فرآ یهابودجه

 ند.تر شوریپذانعطاف یاصل یهاتیاز اولو یبانیپشت یبودجه و منابع برا تنظیم دوبارهو  دیجد یهابرنامه

کنندگان مصرف ینگرانمنبعی برای داده  یخصوص میحر تیماهاز حریم خصوصی مشتری محافظت کنید: 

 شیخواهان افزا انیدرصد از مشتر 40، هاداده یخصوص میمکرر در مورد حر یهاییرسوا یاست. در پو برندها شده 

ند، هست یسازیشخص ینوآور پیشروکه  هاییشرکت هستند. هاداده یخصوص میمحافظت از حر یبرا یمقررات دولت

، دالیل نی. به همشوندیان میمشتر نیدر ب یخصوص میبه حر )به درست یا غلط(مربوط ی هاینگرانبیشتر باعث 

 مهم خواهد بود. اریبس یمشترحریم خصوصی  حفاظت از تیریمد

د مواردی که بای ازجملهباید از مسیر همیشگی خود دور شوند؛  هاتیفعالبرای روشن کردن حدود برخی  هاسازمان

شفافیت در مورد چگونگی استفاده از داده، محدود کردن  واسطهبهکه  هاستدادهمدنظر قرار گیرد حریم خصوصی 

 کندیمفراموشی به مشتریان بروز حق  ، حفاظت از داده در برابر دزدی و اعطایموردنیازتنها به بخش  هادادهپردازش 

 میحر حفظ یهااستیو س بردادهنظارت  مربوط به مالحظاتو باید مورد تاکید قرار گیرد و با جدیت دنبال شود. 

 .باشد یابیزاراستاندارد سازمان با یاتیاز مدل عمل یبخش دیبا فرعی باشد یتیریمسئله مد کی جای اینکههب یخصوص

 هادادهاشتراک  شامل، هادادهو استفاده از  شخص اول یهاداده یآورجمع یقانون هایروشآموزش مداوم در مورد 

و برند  یشترم بین اعتماد سبب یخصوص میاست. مسائل مربوط به حر یامر ضرور نیانجام ا یبراهای همتا پلتفرمبا 

 دهند. امانج درستیبهکار را  نیا دیبا هاشرکتاست. 

 موردنیاز هایقابلیتاز  یبه مجموعه کامل دنیرس یاست برا فرآیندی یسازیشخص تیتوسعه قابل: دیشروع کن

 ستمیوسدر سراسر اکشخصی  ارتباطبا  در زمان حال و ،استفادهفعال برای  شهی: همایپو درست و یسازیشخص یبرا

و افرادی  داده اهشرکت شتری، بداریم ما ای کهتجربه بااما ؛ شروع به کار است بخش، دشوارتریناغلب  کننده.مصرف

موضوع است  نیا نییقدم تع نیاولیی در اختیار قرار دهند. هانشیب هادادهدر اختیار دارند تا بتوانند از  نیازشاناز یش ب

( و ...فادار وو یانمشتر یکردهانهیهز شی، افزادیجد یمشتر لی)تبدروی کدام موارد کاربرد باید تمرکز کرد که از 

 موارد گوناگون را آزمون کنند سرعتبهتا  ضروری است هاآناز  کیهر  یروبرای کار چابک  میت کاز ی استفاده

به افراد  عاًیرس عملی، کردیرو نیا اتخاذ .ت را شناسایی کنندو تعامال شنهاداتیپ نیبهتر هتا به این واسط 1بیاموزندو 

، کنندیمار ک سرعتبهها میت کههنگامی ی، حتحالبااین. دهندرا توسعه  حقیقیکند تا تجربه و تخصص یکمک م

و  کنولوژیتشکل بهتری در مورد افراد،  به دیتا بتوان داشته باشید یینها تیبه وضع نیم نگاهی هضروری است ک

 های الزم را انجام دهید.گیریگذاری تصمیمسرمایه

                                              

1 - Test & Learn 
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عملی در این زمینه که باید همین امروز روی  با اقدام هاشرکت. شودیم رتریفراگ یسازیشخصرویم هر چه پیش می

 .د خود را اثبات کنندو برن را برآورده کرده انیمشترنیاز باشند که بتوانند  دواریام توانندیمدهد 

 Mc Kinseyمنبع: 
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 رشد جادیا منظوربهی ابیتکنولوژی بازارکامل از  گیریبهره

 که به کنندیمدارد، اما رهبران غالباً فراموش  اجیبه تکنولوژی احت تکنولوژی بازاریابیدر انقالب  یروزیپ البته

 توانندمیکه  ندیابمیدر  هاشرکت، یابیبازار تکنولوژی شدن ترپیشرفته با د.ندار ازین زین ی دیگریدیکل موارد

روابط  تیری، مانند مدترپیچیدهموارد  تا یکیتجارت الکترون لیتجارت مانند تبد یاصل کارکردهایرا از  چیزهمه

 هاییستماکوس معاون ،نکریمصاحبه، اسکات بر نیا درکنند.  یساز نهیو به عی، تسر1با چند کانال یمشتر یچند بعد

ما  تالیجید یابیو بازار اتیخط خدمات عمل یکه رهبر ینزیمک کیشر کیهلر،  سونیو ج HubSpot، در پلتفرم

 ذارند.گ یبه اشتراک م یابیبازار غاتیتبل شرفتیدر حال پ یایخود را در مورد دن نشی، بکندمی یرا رهبر

 یابیبازار یاتیمدل عمل شاکله ترینمهم

کار کند،  هامسیست تمامیدر  تواندمیاستاندارد و منسجم که  یاتیمدل عمل کی: هنگام ساختن نکریاسکات بر

 کههنگامیاست؛ اما  هامؤلفه ترینمهماز  یکی هاداده: تکنولوژی و داده. ادغام درمشاهده ک منظرآن را از دو  دیبا

از  یاریمختلف به بس هایکانال قیرا از طر هادادهنش از آن یب لیو تحو تیفعال دیبه هم وصل شدند، با هامیله

 .دیکن سازیهمگام ادیبا سرعت ز نفعانیذ

 دیکن نییتع نیقانومدل  دیاست. با همراه توسعهمیزان  نیکمتربا و غالباً چیز است  ترینمهم حاکمیت شودمی گفته

روند  دیتوانیمکه چگونه  دیبدان دیبا نی. همچنستا راتییتغایجاد و  یقادر به دسترس یکه مشخص کند چه کس

 شدمیجام موقت ان صورتبه قبالً تینوع فعال نی. ادیکن تیریرا مد یابیبه روز کردن مداوم چارچوب برنامه بازار

 دارد. ازین یتیبرنامه حاکم کی، اما اکنون به شدمی داشتهنگهخدمات  دهندگانارائه نزدیک ایو 

معما  دیمعما است، اما مهم است بدان بخش تریننیافتهتوسعهو  ترینمهماز  یکیت یکما. حموافقم: هلر سونیج

ی و نولوژداده و تک یشده است: توانمندساز لیتشک بخشاساساً از سه  یابیبازار یاتیمن، مدل عمل ازنظر. ستیچ

و  یتابیگ د، استفاده از یداده مشتر هایعاملسیستم. امروزه با ظهور ادو استعد چابک یابیبازار قیاجرا از طر

 هایبخش دیتوانمی نیشود، بنابرا ترساده اریبس هادادهیکی کردن تا  شودمیباعث  یابرفضای در  نیماش یریادگی

ارزش  هاکانالکرده و در  تیرا هدا هاتجربهکه بتوانند  دیکن تیریرا مد یمشتر یهاسیگنالکرده و  جادیخرد ا

به  ازیمدرن قرار دارد، اما هنوز هم ن یابیبازار تیدر هسته قابل کپارچهی هایدادهاز  یمجموعه اصل نیکنند. ا جادیا

 اتفاقات رخ دهد. نیکار کنند تا همه ا باهمچابک و افراد مناسب دارد که  اجرای تیقابل کی
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 میکن تیهدا یابیرا با سرعت بازار دیچگونه سرعت رشد جد

. ی هستندفیضع نشیبدارای دارند اما  تکنولوژیکی غنای به لیتما انیکه مشتر بینیممیمعمول،  طوربه: هلر سونیج

 DMPاز  انکرده یتصل م درستیبهرا  هاداده( داشته باشند، اما DMP) 1داده تیریپلتفرم مد کیممکن است  هاآن

دارند  A / B شیآزما پلتفرم کی هاآن. برندنمی هاآن از را بهره باالترین درنتیجه کنندمیاستفاده ن هاکانالدر 

ه منجر ک دقیقی هایبینشدارند اما به یی هاوتحلیلتجزیه هاآن. دهندمیرا انجام ن عیسر یتکرار هایآزمایشاما 

خود استفاده  یابیبازار هایفرصتاز  تنهانه هاشرکت. کنندمی، نگاه نشودمیمحور  هیفرض شاتیآزما یسر کیبه 

بر  نه دهندیمانجام  و شم درونی زهیغر ای ایقبیلهبر اساس دانش  زیرا ن یاریبس هایگیریتصمیمبلکه  کنندمین

 یبرا یفاشتکا وتحلیلتجزیه ندیفرآیک  اندازیراهبا  توانندمی هاشرکتکه  یابیمدرمی بنابراین؛ هادادهاساس 

ا یکنند و میرا رها  هاروند نیا ،انیسفر مشتر یدر کجا -این مشکل را اصالح کنند "0ینشت هایسطل" ییشناسا

رتباً که م هاییشرکتخاص،  طوربه. کندمیرا برآورده نارزش  جادیا یبرا هاآن لیسفر پتانس هایبخشکدام 

تمایل ، شودمی جادیا رییتغ لینرخ تبد ایدر تعامل  راتییتغدر کجا که  دانندمیو  کنندمی میرا ترس یمشتر یسفرها

 طورکلیبه و است گذاریارزش ریمس ترینسریع رویکرد نیا رند.ارزش دا نیجذب ابه تحرک و بسیج نیروها برای 

 اهرم فشار خود را در کجا اعمال کنید. ترینبزرگ دیتا بدان کندمیکمک این کار 

 یتا حد که نندکمیخود استفاده  یاز ابزارها یفقط از بخش کوچک هاشرکت: موافقم که اکثر نکریاسکات بر

اجرا  تواندمی یشاتیآزما دارند تا ببیند چه درک ابزارها یوقت برا نیکمتر یابیاست که رهبران بازار لیدل نیبه ا

 ندهایفرا دیما باش لیدل نی، به همماندمیباقی در سازمان  جودابزار مو هایقابلیتبا  نشیب تطبیق دادن یی. تواناشود

چارچوب  کیر د آشفتگی جادیبتوانند بدون ا ترپایینسطح  کیتا افراد در  دیکن سازیپیادهچابک را  هایروشو 

نند که تا درک ک ندابزارها کار کن نیابزارها جلو بروند و با ا نیتا با ا دیاجازه ده هاآنبه  دیکنند. شما با شیآزما

 .دیکن دایپ دیارزش جد عیسر یلیخ دیتوانمیاست که  صورت نیادر دارند.  یهایتواناییچه 

 یتجار دیجد هایمدلمحصوالت، خدمات و  جادیدر ا یابیارزش تکنولوژی بازار

از تجارت ارتباطات به تجارت  یابیاست که بازارپدید آورده  یانقالب : تکنولوژی بازاریابینکریاسکات بر

 دیهست افزارنرم. شما در حال استفاده از ی سفارشی حرکت کرده استهاافزارنرم به سفارشی ی، از محتوااتیتجرب

 .دیدار انیرکانال به مشت قیخدمات از طر جادیدر ا یو سع
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2 leaky buckets 



 

 

 

 
 

 رشد جادیبه منظور ا یابیبازار یکامل از تکنولوژ یریبهره گ 122

 (IBCمشاوران کسب و کارهای بین المللی )

 جادیخود را در محصول ا یابیبازار یها زمیرشد مکان ی، اما هکرهاکنندمیرا مسخره افراد هک رشد  یبرخ

 یتماعاج هایشبکه هایاهرم ایسوق دهند،  پرداخت اضافی از آزمایش تا یسفر قیرا از طر انیتا مشتر کنندمی

 یابیبازار یها زمیمکان جادی، اصل استندین یاجتماع هاسایتجذب مردم به وجود آورند و گرچه همه  یخود را برا

 .است انگیزهیجان یبه خود محصول فرصت

 عمیقاًو  ماًیامکان را داده است تا مستق نیا ابانیبه بازار تکنولوژی بازاریابی، افزون بر این: بله و هلر سونیج

با  یر شرکتبدان معناست که ه نی. ااندکردهتجربه ن قبالً هاشرکت شتریبد، طوری که کنن ریرا درگ دیجد یمشتر

صوالت خود به شکل دادن مح نوبهبهخود را دارد که  انیدر مورد مشتر شتریب یریادگی ییتوانا هاآنکردن  ریدرگ

در حال ادغام هوش  هاپلتفرم ندهیفزا طوربه. کندمیخاص کمک  هایبخش یبه بازار برا شدهارائهو خدمات 

 منظوربهرا  یمشتر عالیقتا  کامپیوتری هستند یینایو ب یعی، پردازش زبان طبینیماش یریادگی مصنوعی،

 .دست آورندبه سازیشخصی

در  یمشتر هایدادهمتفاوت و مرتبط با فعال کردن  اتیو ارائه تجرب جادیا یبرا تکنولوژی بازاریابی یهاپلتفرم

ی مشتر سبکموتور محرک ، دیخدمات جد ایمحصول  کیبه  یابیدست یبرا تیقابل نی. احیاتی هستند، اسیمق

فروش، فروش متقابل  هایچرخه تیریبه شما در مد وکند  تیرا هدا هااشتراکاز  یدیانواع جد تواندمی و است

 .کندمیکمک  یدر طول چرخه عمر مشتر یو نگهدار

 دنیای جدید سرعت و چابکی

کنند  تیچابک فعال هایشیوهتا به  سازدمیافراد را قادر  یابیبازار هایفعالیت سازی ونی: اتوماسهلر سونیج

افراد را آزاد  وقت( و را شناسایی کند دیمحصول جد هایویژگیبه  یخودکار پاسخ مشتر وتحلیلتجزیهبا  یعنی)

 متمرکز شوند. هاحلراهتر  کیو استراتژ تربزرگچارچوب  برتا  کندمی

کار را انجام  نیا تواندمین تنهاییبهتکنولوژی خب انجام دهد، اما  تریسریعو  شتریب یکارها تواندمی تکنولوژی

نند تا ک جادیرا ا یبازخورد مناسب هایحلقهکه  دیدار ازین ییهاسیستمچابک و  هایشیوهدهد. شما به استعداد، 

صدها  ای هاده دیانتومیکنند. سپس  دیهفته تول ایروز  کیمعتبر را در  یرورد آمابتوانند بازخ یابیبازار هایآزمایش

 موفق هایآزمایش، یتوانمند نینخواهند شد، اما با ا موفق شاتی. همه آزمادیماه انجام ده کی یرا در ط شیآزما

 باشند.به همراه داشته شرکت بزرگ  کی یدالر درآمد برا اردیلیم ای ونیلیصدها م توانندمی

. کنندمی رییتغ هی، اکنون در عرض چند ثانکشیدمیطول  هاماه ایروزها  شانرییتغ قبالًکه  ییزهای: چنکریاسکات بر

برنامه هوش  کی، مثالعنوانبه. دهدمی مااست که محاسبات به  ایوقفهبی یمواز ونیاست اتوماس یباورنکردن آنچه

 .است انگیزتشگف نی. اشودمیتبدیل شطرنج به استاد بزرگ فقط در چهار ساعت  یباز اردهایلیبا انجام م یمصنوع
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را به  یریو ارزش چشمگ نشیب یکوتاه اریبس زمانمدتدر  توانندمیخودکار  یساز نهیبه یهابرنامهمشابه،  طوربه

 همراه داشته باشند.
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