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تمرکز بر ارزش

ارزش چیست؟

کرار کند و تکرار خرید  ارزش در کسب و کار باعث می شود، مشتری تصمیم بگیرید خرید کند، خرید خود را ت
ارزش از آن . راک بگذاردخود را به دیگران هم پشنهاد دهد یا خرید نکند یا نارضایتی خود را با دیگران به اشت

ت بر روی درآمد دسته از مفاهیمی است که در تمام ابعاد نتایج آن به وضوح قابل مشاهده و به سرع
.کسب و کارها تاثیر می گذارد

ا خدمتمحصول یمابه تفاوت هزینه و استفاده از یک ارزش از نظر مشتری عبارت است از.

weblogibc-co.com
weblogibc-co.com
weblogibc-co.com


(IBC)و کارهای بین المللی  مشاوران کسب
weblogIBC-co.com

تمرکز بر ارزش
ی می تواند ما را از تمرکز  درباره درک برند، تعامل در شبکه های اجتماعی و تغییر محیط کسب و کار، به سادگها همه صحبت

ژه هنگامی اتفاق  این امر به وی. بر اصول تجاری و بازاریابی که برای موفقیت سازمان ما ضروری است، منحرف سازد
ا تمرکز بر موضوعات جدید و    می افتد که محیطی که ما در آن کار می کنیم به سرعت در حال تغییر است و به راحتی می توان ب

.پر زرق و برق به جای موارد تاثیر گذار، دچار انحراف و حواس پرتی شد

 باشیماساساً ما باید من باب دو مورد مهم روشن:

باط این دیدگاه با هر فعالیت  اول اینکه ما باید همیشه دیدگاه روشن و واضحی از اهداف تجاری خود داشته باشیم و بر چگونگی ارت
.بازاریابی که انجام می دهیم متمرکز شویم

ما باید انگیزه  . مسو کنیمدوما، ما باید اهداف مخاطبان خود را درک کنیم تا بتوانیم خواسته های آنها را با آنچه که ارائه می دهیم ه
.  آنها را درک کنیم
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از بین بردن شکاف

، می توانیم  به طور معمول و سنتی، وقتی اهداف تجاری و اهداف مخاطبین هدف را در نظر می گیریم
رای  ارزشی هم برای کسب و کار و هم ب. ارزش را در همپوشانی های این دو مورد مشاهده کنیم

.هدفمخاطبین 

 شدن اهداف بیزینس و اهداف مخاطبین، ارزشها را شکل می دهدهمسو.
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از بین بردن شکاف
ی خواهم شما به صورت اگر من م. ارزش بالقوه کافی نیست، واقعیت این است که در یک محیط دیجیتالی

من  . د کافی نیستآنالین با من تعامل برقرار کنید، این که محصول یا خدمات من فقط ارزش ارائه دهن
ول یا خدمات من بازخورد باید دلیلی برای شما بیاورم تا بخواهید با من تعامل داشته باشید، درباره محص

.ثبت کنید و یا به طور کلی گفتگویی ایجاد کنید

 هداف تواند شکاف بین ادر واقع برندینگ دیجیتال می.می شوداینجاست که برندینگ دیجیتال مطرح
.ندکتجاری ما و آنچه مخاطبین هدف من می خواهند با آن تعامل برقرار کنند را برطرف 

ی کندمخاطبین هدف ایجاد مخواسته یدیجیتال پلی بین اهداف کسب و کار و رندینگ ب.
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ارزش پیشنهادی
 است که ارزشی وعده اً به روش های مختلفی توسط افراد مختلف تعریف می شود، اما اساسارزش پیشنهادی

ارزش در وعدهاین ممکن است  .و آنها به تحقق آن باور داشته باشند-باید برای مخاطبان ما جذاب باشد 
ایندست می آورید که امکان را بین ال دیجیتاشما از طریق برندینگ . یک محصول یا در تمام سازمان باشد

.بوجود آوریدرا ارزش پیشنهادی



ارزش پیشنهادی

گاه به بنگاه از من  چنانچه خواسته من از شما خرید یک سرویس پیچیده بن■
ن باید است، باید کارهای مختلفی را انجام دهم، اما بیش از همه م

این  . ان قرار دهممحتوای مورد نیاز شما را برای تصمیم گیری در اختیارت
خه خرید که بدان معناست که من باید تمام جزئیات در مورد مراحل چر
ه تمام  شما طی خواهید کرد را بدست آورده و اطمینان حاصل کنم ک

.  داده شوندسواالت مختلفی که نیازبه پاسخگویی دارند پوشش

تمالی تا زمانی که در بیشتر شرایط خدمات بنگاه به بنگاه ، مشتری اح■
، مستقیماً با درباره ی آنچه مدنظرش است تصمیم گیری نکرده باشد

.بودیک تأمین کننده بالقوه در تعامل نخواهد 

وضوعات ممکن است به معنای نیاز به آموزش مخاطب در برخی ماین 
.  زی ارائه می دهمباشد؛ حتی قبل از اینکه آنها کامالً بفهمند که من چه چی

یا به کرات  اگر موردی یا محصولی  دارای یک فرآیند خرید طوالنی است و
رحله خرید نیستند، خریداری می شود، باید با مخاطبین حتی زمانی که هنوز در م

راتر از صحبت این بدان معناست که من باید ارزشی ف. ارتباط برقرار شود
.کردن صرف در مورد راه حل های خود ارائه دهم

(B2B)خدمات بنگاه به بنگاه



ارزش پیشنهادی
ار دادن  قرروش استاندارد برندینگ دیجیتال در اینجا،  یک ■

از خودمان به عنوان یک منبع مفید درباره ی موضوعی
محتوا این. صنعت خودمان و ارائه ارزش از طریق محتوا است
ریتی تا می تواند هر چیزی باشد، از اخبار صنعت، مقاالت مدی

که من  گزارش های دقیق و مفصل؛ اما نکته اصلی این است
رائه  ورای صحبت کردن در مورد آنچه که انجام می دهم، در حال ا

.ارزش هستم

ایش فروش را  ما باید میزان اثربخشی این محتوا و تأثیر آن در افز
.بسنجیم

(B2B)خدمات بنگاه به بنگاه



ارزش پیشنهادی دی مانند مواد بسیاری از کاالهای بسته بندی شده مصرفی موار■
یز یافته غذایی و لوازم بهداشتی هستند و به طور چندان تما

شده مصرفی تفاوت  یعنی بسیاری از کاالهای بسته بندی. نیستند
دینگ تجاری اکثرا  چندانی با محصوالت رقیب ندارند، بنابراین برن

.  وجه تمایز این محصوالت است

ه صحبت کردن مسئله در دنیای دیجیتال این است که چه نیازی ب■
ی آنالین و درگیر شدن من در مورد مواد شوینده یا شیرینی پز

اصله بین آنچه که برندینگ دیجیتال می تواند فاینجاست هست؟
زمان یک مشتری می خواهد با آن درگیر شود و آنچه یک سا

.  می خواهد درباره آن صحبت کند را از بین برد

صرفیکاالهای بسته بندی شده م



ارزش پیشنهادی وانیم مباحثی گسترش مکالمه و درک ارزش پیشنهادی خود، می تبا ■
.  را پیدا کنیم که کاربر با آنها درگیر خواهد شد

وخی کاربران خود در فیس بوک را با ش Skittlesعنوان نمونهبه 
یجاد این باعث ا-های  خنده دارو عجیب و غریب  درگیر می کند 

زیبایی"از موضوع Dov؛ تکرار نمایش و تمایل به این برند می شود
ری مکالمه برای درگیر کردن مخاطب و تحریک آنها به برقرا"واقعی

.می کنداستفاده 

رند ونیز  این عملکرد باعث ارائه و در معرض توجه قرار گرفتن ب
. همسو سازی آن با موضوعات مثبت می شود

ندازه گیری باید تأثیر این تعامل در شبکه های اجتماعی را اما 
.اردکنیم و درک کنیم که چه تاثیری در افزایش فروش د

صرفیکاالهای بسته بندی شده م



ارزش پیشنهادی

ده تر مانند یک  هنگامی که ما در حال خرید یک کاالی مصرفی پیچی■
د در واقع بسیار  ماشین یا یک محصول فناوری هستیم، این فراین

محصول بصورت شبیه فرآیند بنگاه به بنگاه است، حتی اگر آن
.آنالین خریداری شود

ازار و گزینه های یک مشتری بالقوه باید درک مناسبی از شرایط ب■
.  در دسترس پیدا کند

انیم که آنها در اینکه محتوای مناسبی را ارائه دهیم باید بدبرای ■
گاهی و  چرخه خرید کجا هستند و شاید الزم باشد برای ایجاد آ

ید فکر کنند با آنها سعی کنیم قبل از اینکه حتی به خراحتمال خرید 
.باشیمتعامل داشته 

چیدهمحصوالت مصرفی پی



ارزش پیشنهادی
و به طور بالقوه هنگامی که یک موسسه خیریه به دنبال کمک مالی■

روری  ماهانه است، تعامل ضهای کمکتعهد طوالنی مدت به 
اشته ضروری است که من برای اهدا در ابتدا انگیزه د. است

ف کرده و  باشم، اما همچنین تصمیم نگیرم که کمک را متوق
.پرداخت های خود را لغو کنم

درک انگیزه های اهدا ضروری می شود و کار در مورد مبادله■
.باشدد ارزشی که در حال انجام است می تواند بسیار قدرتمن

تامین بودجه خیریه



ارزش پیشنهادی
قدرتمند را  اجتماعی امکان برقراری ارتباطات شخصیرسانه های ■

انطور که فراهم می کنند و با دادن این اجازه به افراد که خود را هم
ند، یک موسسه  دوست دارند در برابر همساالن خود به تصویر بکش

ود ارزش باالیی را  خیریه می تواند با استفاده از برندینگ دیجیتال خ
. برای مخاطبان خود فراهم کند

ار خود را از عبارتی دیگر، یک موسسه خیریه می تواند ساز و کبه 
عث شود  طریق رسانه های اجتماعی به گونه ای فراهم کند که با
ری که  فرد اهدا کننده سخاوتمند ، دلواپس یا هر ویژگی دیگ
.دوست دارد با آن همراه باشد، به نظر برسد

تامین بودجه خیریه



!ودهمه چیز نهایتا به محتوا ختم میش
. ه ارزش استبرندینگ دیجیتال مجموعه ای از تجارب ما در فضای آنالین است که بر پایه ی ارائ

ول موضوعی آموزش این محتوا می تواند مفهومی باشد که ما را ح. این ارزش معموال متکی بر فرم هایی از محتوا استارائه 
ه گونه ای که مد نظر ماست، درک داده و اعتماد سازی کند، و یا محتوایی باشد که بتوانیم با همتایان خود به اشتراک بگذاریم تا ب

.شویمشده و در نظر گرفته 

وانیم مشارکت را از طریق محتوای حتی زمانی که با محصوالتی سروکار داریم که معموال میزان مشارکت پایینی ایجاد میکنند، می ت
.مناسب و برندینگ دیجیتال هوشمندانه هدایت کنیم

متمرکز شویم و به دنبال user journeyبرای اجرای مناسب این پروسه، نیاز است که واقعا بر 
فارش دادن و خرید هر  برای ارائه ارزش به منظور اثرگذاری بر فرآیند های تصمیم گیری مرتبط با سراه هایی 

.چیزی باشیم
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نقطه نظرات
تیم روتون، کالج سلطنتی لندن
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.استیکی شده باشند، آسان استراتژی سازمانی محتوا زمانی که برند و تولید 

را که ندرتا  گیج کننده و دیر فهم است، چ( باالدارای تحصیالت بازاریابهای )HE Marketersمحتوای تاثیرگذار معموال برای 
در نتیجه، تالش  . ودسازمان برای آنها فراهم می شارزش پیشنهادی در فرصت تعامل با مقامات اجرایی ارشد به منظور تعریف 

.  استهای بازاریاب ها برای بازاریابی محتوا در سطح برند و محصول غالبا در تضاد با نیاز های مشتری ها 

اعی و شبکه های اجتم( تبلیغات کلیکی)PR  ،PPCبدتر اینکه، بودجه ها به صورت غیر بهینه بین فعالیت های تاکتیکی مانند حتی 
.می شودسرنخ ولید اختصاص داده می شوند که این امر معموال منجر به تشدید ابهامات و در نتیجه شکست در ایجاد برند یا ت
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نقطه نظرات
روتون، کالج سلطنتی لندنتیم 

شکده بیزینس خود  جدید از آمریکا برای رهبری دانرئیس دانشکده ، کالج سلطنتی لندن ورود یک 2013در سال 
.را خوش آمدگویی کرد

 targetیک به منظور تعریفدانشکده ای بالفاصله هدایت یک پروسه مشورتی با کالج و جامعه او 

corporate brand identity{ هدفبرند تجاری هویت }ادر به  و یک استراتژی که دانشکده را ق
.دنیا می کرد، را بر عهده گرفتبرترین های رقابت در سطح جهانی با 

برای فرصت را ن این اقدام، اولین تالش موفق در تاریخ دانشکده برای تعریف کردن خود بود که بهتری
اطمینان حاصل کند که  آورد تا مشارکت کاملی در پروسه مشورتی مذکور داشته باشد وواحد مارکتینگ بوجود 

کلیدی داشته باشد که  ماموریت و جهت گیری استراتژیک دانشکده تطابق و هماهنگی کامل با ذینفعانویژن، 
ه شدت رقابتی  ، در جایگاهی مناسب در بازار جهانی و بارزش پیشنهادی متمایزاین امر دانشکده را با یک 

.مدارس بیزینس قرار داد
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نقطه نظرات
روتون، کالج سلطنتی لندنتیم 

که با در اختیار داشتن یک من، با توجه به مسئولیتم برای ارتقای پروفایل دانشکده، به خوبی آگاه بودم
ند و نیز به صورت  لیدر حمایت کننده و قاطع، بازاریابی می تواند نقشی کلیدی در تعریف کردن بر

.  ، ایفا کندبالقوه در فائق آمدن بر انتقاداتی که عموما در قالب یک واحد با آنها مواجه می شیم

یغام رسانی تمایز نیافته و  ضعیف معموال به عنوان دلیل اصلی پایین بودن سطح آگاهی برند، پبازاریابی 
مایز و همچنین نبود یک در حالی که نبود یک برند مشخص و مت. المان های بصری پراکنده شناخته می شد

.استراتژی سازمانی، علل اصلی این نقص ها بودند
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نقطه نظرات
روتون، کالج سلطنتی لندنتیم 

ا به تیم اضافه  یک مشاور برندینگ شناخته شده رو  کرده این پروژه رهبری من پروژه برند را برای 
سطح دانشکده ادغام  ها ی کردم که به ما کمک کند تا آنچه در زمینه برندینگ احتیاج داشتیم را در استراتژ

ویژن،  رسید که که یک پس از دو سال مشارکت ذینفعان، دانشکده به این نتیجه. و یکپارچه سازی کنیم
دید توسعه داده  یک ماموریت، مجموعه ای از پیام های کلیدی برای مخاطبین خود و یک برند بصری ج

ین دانشکده های جهان است که می تواند با گذر زمان در قرار گرفتن ما به صورت برجسته در میان بهتر
.کمک کند

ه محتوا نمی توانست  من باور دارم که بدون این کارهای بنیادی و پایه ای، یک رویکرد بازاریابی بر پای
ط به استراتژی چالش قسمت مربو. به یک نرخ بازگشت سرمایه قابل قبول برای سازمان ما منجر شود

به صورت متمایز و  برانگیز و زمان بر بود اما نهایتا چارچوبی برای ارتباط برقرار کردن و برند سازی
.ارائه کردپر تالطم مستمر در بازاری 
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نقطه نظرات
روتون، کالج سلطنتی لندنتیم 

bite-sizedرویکرد 

{جزئی نگری}

یمارتقای سطح توانایی ت

بدست آوردن حمایت  
تیم راهبردی

همسو سازی برند سازی  
با پروسه های برنامه  
انریزی استراتژیک سازم

جستجو برای کمک های  
متخصصین

ه  محتوای ساخته شده ک
points of proof

نظر  برای جایگاه برند مد
ما ارائه کند

رویکرد ما
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نقطه نظرات
روتون، کالج سلطنتی لندنتیم  :{جزئی نگری}bite-sizedرویکرد 

:کردیمما پروژه را به قسمت های قابل مدیریت که برای سازمان قابل درک باشد، تقسیم 

د را این بینشی مقاومت ناپذیر است که مدیران ارش–{ آگاهی برندی}brand awarenessسنجیدن ■
. وادار به واکنش می کند

حاضر نیز  انتظارات ذی نفعان و ادراک ها در حال–برند همراستا شدن با تیم راهبردی برای تعریف کردن ■
.مقاومت ناپذیری برای مدیران ارشد هستنددیدگاه های 

کالیبره کردن آن  –کار کردن با ذی نفعان داخلی و خارجی به منظور بررسی و بازبینی پیام رسانی و جایگاه هدف■
برای حصول پاسخ مدنظر از سوی ذی نفعان  

ت آید، منتظر موارد چرا باید برای تعامل با مشتری ها به گونه ای که ارزش بدس–شروع به مخابره کردن پیام ها ■
بصری زیبا بمانیم؟

.تاکنون زمان زیبا به نظر آمدن اس-توسعه دادن برند بصری برای نمایش جایگاه برند مد نظر■

زمانی که برند و  –های بیشتر point of proofجستجوی مداوم در پی یافتن فرصت هایی برای ساخت ■
.الصه می شوداستراتژی سازمانی یکسو باشند، بازاریابی صرفا به پشتیبانی از ابتکار های جدید خ
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:تیمارتقای سطح توانایی 
تال را به خدمت گرفتیم تا  ما دنیل رولز، مشاور و معلم و مربی دیجی. ما سرمایه گذاری سنگینی روی نیروی انسانی خود کردیم

نی به صورت فردی و تیمی و  با ما در قالب یک تیم به منظور بهبود استراتژی برند ما، شناسایی کاستی های ما در توان ف
ما . مکاری کندهمچنین سوق دادن ما به سوی دوره های یادگیری مناسب برای ارتقای قابلیت ها و ظرفیت های ما، ه

ماهه  6ازه زمانی بدر یک همچنین از نیروی های متخصص خارج از مجموعه نیز بهره گرفتیم تا اعضای تیم را در پروژه ها 
coachکنند تا فرآیند یادگیری برایشان تسهیل شود.

به خدمت گیری یک نیروی متخصص برای به چالش کشیدن استراتژی شما■

.از پیدا کردن نقص های توان فنی در تیم خود نترسید■

.نقص های توان فنی تیم خود را برطرف کنید■

.ر پروژه ها تاثیرگذارندبهره ببرید تا مطمئن شوید توانایی های فنی و تخصص های جدید ب{ کوچینگ}coachingاز ■
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نقطه نظرات
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:بدست آوردن حمایت تیم راهبردی
ذی نفعان کلیدی  با حمایت تیم راهبردی، ما قادر به اجرای پروژه های موازی برای شناسایی و مشارکت با

با شناخت و درک از  . بودیمblue-chipمانند دانشجویان آینده نگر، محققین آکادمیک و مدیران ارشد 
ول این موارد قرار  نیازها، خواسته ها و انتظارات آنها ما می توانستیم سازمان را در جایگاه بهتری برای حص

.دهیم

بدست آوردن حمایت تیم راهبردی با دیدگاه ها و بینش های مقاومت ناپذیر■

زتعلیم عوامل اجرایی ارشد با کمک متخصصین دارای سابقه کاری مشخص و متمای■

د که منتظر رسیدن یک رهبری  ممکن است الزم باش. تا زمانی که به این نقطه نرسیده اید، پیشروی نکنید: نکته
ری دارای یک استراتژی  حمایتگر بمانید یا اینکه سازمان خود را ترک کرده و سازمانی را پیدا کنید که یک رهب

.واضح در اختیار دارد
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نقطه نظرات
روتون، کالج سلطنتی لندنتیم 

:سازمانهمسو سازی برند سازی با پروسه های برنامه ریزی استراتژیک 

شد به منظور تعیین جهت  ما متوجه شدیم که برای بهبود نرخ بازگشت سرمایه بازاریابی، باید از کادر اجرایی ار
ذینفعان مشتری  رداشت ما دیدگاهی را ارائه کردیم که تصویری ارائه می داد از ب. گیری استراتژیک حمایت کنیم

ه ارزشهایی از سوی کلیدی از سازمان، نیازها و خواسته ها و توقعات آنها، و احساسشان نسبت به نحوه ارائ
ای تیم راهبردی  این دیدگاه به طرز جالب توجهی بر خواسته ه. سازمان ما که آنها برایش هزینه می کردند

شد که دانشکده فاقد به عنوان مثال، به وضوح مشخص. ارشد در مورد نحوه ساخت وجایگاه دانشکده اثرگذار بود
حقیقاتی و آموزشی برخی دیسیپلین و انضباط های آکادمیک است که این موارد برای ارائه برنامه های ت

.متمایز و برجسته مورد نیاز از سوی صنعت و جامعه، الزم هستند
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:متخصصینجستجو برای کمک های 

باشد، معموال اتفاق نمی اینکه یک بازاریاب فرصت کارکردن با تیم راهبردی به منظور تعریف برند را داشته
. بسیار سودمند بودای برای ماپروژه ی حیات  متخصص برای چنین نیروهای بنابرین بهره گیری از . افتد

شته باشند و دارای سابقه  مشاورین باید در زمینه کاری خود متخصص باشند، با فرهنگ سازمانی شما تطابق دا
تی مایل به تجرب برای مدیریت برند باشند، یا به عبار{ داخلی سازی}internalizingقدرتمندی از 

.باشندمهم تر از همه اینکه آنها باید مایل به همکاری با سایر متخصصین. باشندکوچینگ 

،  (بهینه سازی موتور جستجو)ئو ما متخصصینی در زمینه های استراتژی برند، برند بصری، بازاریابی دیجیتال، س
PRاین موارد زمینه های نوظهوری هستند که . ، و تبلیغات کلیکی را فراخواندیمskill currency در

.آنها حیاتی است
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نقطه نظرات
روتون، کالج سلطنتی لندنتیم 

:کندبرای جایگاه برند مد نظر ما ارائه points of proofمحتوای ساخته شده که 

ها دست خواهیم یافت، ما با در اختیار داشتن مشخصاتی واضح از ذینفعان هدف و دانستن اینکه در چه شرایطی به آن
ح به منظور ارتقای سط{ "رهبری تفکری"}thought leadershipاقداماتی برا ساخت یک مرکز محتوای 

یکی به همراه محتوایی مسئله به راحتی در کلمات کلیدی مناسب برای تبلیغات کلاین .تخصص دانشکده صورت دادیم
و نمایش دیجیتال نمایان شده  PRعالی که برای تقویت و بازتابیده شدن به وسیله کمپین های برندینگ از نوع 

.  است
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:برای جایگاه برند مد نظر ما ارائه کندpoints of proofمحتوای ساخته شده که 

:به دست آوردن این سطح از یکپارچگی، ما نیاز به موارد زیر را احساس کردیم برای 

ر کردن محتوای ما که درک مناسبی از سئو داشته و نیز شبکه الزم برای مستقPRهمکاری با یک آژانس ■
.را داشته باشد

لیکی و تصویری ما همکاری با یک آژانس رسانه ای که قادر به دنبال کردن و بهینه سازی کمپین های ک■
.باشد

ن محتوایی همسو با حرفه ای برای نوشت{ ژورنالیست های}گردآوری یه تیم فریلنسری از نویسنده های ■
.نیز جذاب باشند( مخاطبین)پیغام های کلیدی ما که برای رسانه ها /واژگان

.همکاری با یک فیلمبردار که درک خوبی از شبکه اجتماعی داشته باشد■
ور برنامه ریزی، به وجود آوردن یک تیم داخلی دارای قابلیت کارکردن با همکاران داخلی و خارجی به منظ■

.ایجاد و سرپرستی محتوای تولید برند و برنامه ریز برای تقویت به موقع آن
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ز و جذاب شد ما قادر به توسعه ارتباطاتی واضح، متمایبازاریابی ارشد،  واحدپشتیبانی کردن از تیم راهبردی با 
ی و ارتباطات دیده می  که این موضوع به عنوان نشانه ای از پیشرفتی قابل توجه در عملکرد آنها در بازاریاب

ا در فعالیت های  این پروسه به قدری موفق بود که ما نگران یک کاهش در بودجه بودیم، اما عملکرد م. شد
.بازاریابی در عمل عکس این موضوع را نشان داد
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باتشکر از توجه شما


