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 تمجید از کتاب تعریف و 
 کوانتومیبازاریابی 

نوانتاااونی یاهنماااایو  اااو  یااااکو  دی  1العااااده کااارات هااادایت کایتاااانین ساختای ااا نیبازار
یهبارای بازاریااکو دی جناای  تانین بازاریاکو تا به اننوز است. یاجا باه عناوای ی ای از کرج اته

ناارکردت یا دی ایان نااا   2هااتالعااده  همنناین نهشاه یاههاات خاای ها و دیادتاهنگرش
ناااا  یا ایئاه داده اسات. بااه تماانی ناادیرای اجرایاو ن ااپ و نایهاا   شاانناد نای ناانا ایان 

 حتما بخوانند. 

 
دهااد تااا بااا ایاان تای اار هااایادایا  همننااای یاهاای نشااخ  بااه بازاریابااای ایائااه ناای یاجااا نهشااه

نااا ح حیارت انگیاپ و  رنایاه یا  قدیت کرند خود یا حفظ نرده و به ی د آی ادانه دهند. ایان 
 خواهد از دنیات  ر سرعت اننوزه عهپ بماند باید بخواند.هر بازاریاکو نه  نمی

                                                             
1. Disruption 
2. Pathways 
3. Keith A. Grossman 
4. Time 
5. Michelle Peluso 

 



 

نااااکو ب اایای  ناای از نماار داناا  و تاناا  نوانتااونی   دی ایاان دویای  3کرانگیااپناااا  بازاریاااکو 
یااااکو  باااا توجاااه باااه  اسااات. یاجاااا باااه عناااوای یااای نتخصااا  جناااانی   شااانو دی زنیناااه بازار

ازنگرت دی بازاریاااکو ایائااه تحااو ت  ااگرل حااا  حا اار ایاان حاالزه  ک اان  عملاای یا کاارات باا
 دهد. تمانی نتخصصای و دانشجلیای بازاریاکو باید این ناا  یا بخوانند.نی

 
یاجا  به عنوای یی بازاریا    شنو  نه تننا دیدتاه جذاکو یا دربایه هاایادایا هانجا بازاریااکو 

ناه وگوناه کار اساا  ایان دیادتاه باه صالیت حر اهداده است بل ه تشنیح نای ایائه ات نناد 
دی  6عم  نرده تا نو ق  لیا. ایان نااا  خاای  العااده اسات و باه نمارط یای نه اه ع ا 

 دنیات بازاریاکو است. 

 
ناارده اساات. ایاان  10نااانم نتفاااوت  نااو و ج االیانهیاجااا بااا نگاااهی  بااه آینااده بازاریاااکو نگاااه 

ناه زناای آی یسایده دنماه تنمایا نجادد یا  شاای  ناا  یا باید حتما بخوانید تا نتوجه  لید 
نوانتونی یی تاط رو به جلو کردارید.  داده و با بازاریاکو 

 

                                                                                                                             
1. SVP of Digital Sales 

2. IBM 
3. Thought-provoking 
4. Harris Diamond 

5. McCann WorldGroup 
6. Landmark 
7. Ashok Vaswani 
8. Consumer Banking and Payments 
9. Barclays 

10. Audacious 

11. Stephan Loerke 
12. WFA 



نااای  یاجااا جناات آنااادهاز دیااد  سااازت آننااا کاارات بازاریاااکو دی بازاریابااای یااا یهباارای ن ااپ و 
نااای  ااگفت نااه ناایآینااده   خواهنااد یاای یهباار ناادیی انگیااپت یا انجاااط داده اساات. ن ااانی 

 با ند باید این ناا  یا بخوانند.

 
دنبا  به وال  نشیدی ندیر عانمی و ندیرای ای د نالی ه تند باید این ناا  یا ن انی نه به 

بخوانند. یاجا دی این ناا  ق عات هاز  یا کرات بازاریابای نوانتونیح اننوزت دی ننای ها قرای داده تا 
 اای سااده  بتوانند باا اساتفاده از هاایادایا هانجا  از ارار کرناد و   انادهات آی رونماایو ننناد  یارا باه ک

 ایا دیگر دی آینده نایایو نخواهند دا ت. ها به اینجا یسیدههایو نه با نمی آیهایادایا

 
  4یاجا دی این نااا   ناه حتماا بایاد خواناده  اود  ناه تنناا ابعااد نناا بازاریااکو یا باه  یبااتنین

نند تاا دی  دیساتی از  یوه ک ای نرده بل ه به خواننده نمی نی 6تنینو  فال 5تنین صیح
نحااوه اسااتفاده از نیاانوت قدیتمنااد بازاریاااکو و اراار آی کاار کرنااد و جانعااه دا ااته با ااد. بازاریاااکو 

 تواند  یر نم ن یا به نم ن تبدی  نند.نوانتونی به  ما نشای خواهد داد نه بازاریاکو نی

 
نااه بااه خاالکو نشااای ناای نوانتااونی ایاان اساات  ناااا  بازاریاااکو  دهااد بازاریابااای نه ااه قااوت 

نای ه تند. یاجا تمش نی نند تا با ترنیاپ هنار  علاا بخ   ینف ی دی نو هیت ن پ و 
نااایت خااود دی بازاریاااکو  بازاریابااای یا تباادی  بااه نتخصصااای حر ااه 9و ننااایت ات دی حاالزه 

                                                             
1. Pedro Earp 
2. Anheuser-Busch InBev 
3. Dentsu International 
4. Elegant 
5. Eloquent 
6. Clarifying 
7. Bob Liodice 
8. ANA 
9. Craft 



 

نارکردت جالپ و  راوانی دربایه نحوه ترنیاپ کرندساازتنثا ب ند. دی این ناا   باا  1هات 
نوانتاونی یای ها و تحلی داده نای  وجود داید. بازاریاکو  هاتح دقیقح  زط کرات ی د ن پ و 

 ک نی و انید است.بخ  و نملو از خوشناا  الناط

 
روت ندیرای ای د بازاریاکو هات کایگح    ح بازاریاکو نوانتونی به طلی دیخشانی وال ناا  

هاات نند و همننین نحوه بازنگرت اساسای درباایه اصاو  و واایوو دی آینده یا توصی  نی
خواهند نند. این ناا  یا تمانی بازاریابای و یهبرای ن پ و نایت نه نیبازاریاکو یا تبی ن نی

   شر ت خود دی آینده ادانه دهند  باید بخوانند.به ی د و 

 
یاجا دی ناا  بازاریاکو نوانتونی کرات جن  بازاریابای به آینده  نهشاه یاه نشخصای یا تبیا ن 

هااات  ااود و دسااتلیالعم اناادازت بازاریاااکو ناایناارده اساات. او دی ایاان ناااا  باعاا   وساات
 العاده است.دهد. این ناا  خای نارکردت به خوانندتای نی

 
دوستای نمنبندهات خاود یا کبندیاد. یاجاا دی ایان نااا  یای دیادتاه ابت اایت درباایه نگارش 

انگیپ. ایان نااا  یا رسنا  است و ها هیجایدهد نه ها تجدید بازاریاکو نوانتونی ایائه نی
 خواهد یقابت نند و دی  ا  بازاریاکو نو ق با د  باید بخواند.هر ن ی نه اننوزه نی

                                                             
1. Brand building 
2. Leanne Cutts 
3. HSBC 
4. Ravi Dhar 
5. Yale 
6. Zena Arnold Srivatsa 
7. Kimberley Clark 
8. Greg Welch 



یاجا  ی ی از کایتانین یهبرای بازاریاکو زنانه نا  تامش نارده اسات تاا باا ایان نااا ح نناا  ناا یا 
- او  2آینده بازاریاکو نوانتونی آناده نند. هیچ زنانی کنتار از ایان دویای کارات ایان یسااله کرات

 العادهح تان  کرنگیپ نناسپ نبود.

 
این ناا  کنتنین نااکو است نه دی آی کرات نو هیات بازاریاباای نادیی دی دنیاات دائماا دی حاا  

است. یاجا دی این ناا  یی وایوو   هایو با جپئیات  راوای تشنیح  دهدستلیالعم  تای ر 
 نند تا با وال  بازاریاکو نوانتونی دی آینده نهابله ننند. جانع ایائه نرده نه به ا راد نمی نی

 
  یاای قالااپ تاریرتااذای بااه عنااوای یاجااا بااه عنااوای ی اای از یهباارای کااایگ دی حاالزه بازاریاااکو

یااااکو نااالین ایائاااه داده اسااات و دساااتلیالعم  هاااایو کااارات نحاااوه اساااتفاده از واااایوو  بازار
نااه دی ایاان نحااید جدیااد بدساات ناای رصاات ناارده اساات. بازاریاااکو هااایو  آیااد  تشاانیح 

ناه بایااد بااا ی اتن بااه سااا   نااارکردت اساات  نااااکو نختصاار اناا دقیااق و  حتمااا  0202نوانتاونی 
 خوانده  ود )دی واقع بایها خوانده  ود(.

 
ات باه تاازه خاود  نفا  نگارش ساخت نو اانه هماراه باه 9ننصافانه  و نمارات ج الیانه با یاجا

تماانی بازاریاباای ای اد کارات طراحای و  1اسات. ایان نااا  خواساته نشاتر   دنیاده بازاریااکو
                                                                                                                             
1. Spencer Stuart 

2. Treatise 
3. Susan Vobejda 
4. Trade Desk 

5. Anda Gansca 
6. Knotch 

7. Gerhard Fourie 
8. Aston Martin 
9. Candid 



 

نانه است نه دی ننایت کر اسا  آی قدیت بازاریاکو به عناوای اجرات یی دستلیالعم  و  یوه
  ود. یی ناا  نناسپ  به نوقع و نارکردت!نحرنی کرات ی د ن پ و نای تثبیت نی

 
هاات ن اپ و ناا  بازاریاکو نوانتونی باید کر روت نیپ تمانی ندیرای اجرایو و تمانی نام 

نای قرای دا ته با د. یاجا  ی ی از تاریرتذایتنین یهبرای بازاریاکو دی زنای ناا و ی ای از نتف ارای 
دهااد واارا و اسات  بااا ننااایت تو ایح ناای 5 اانویت اهاادال 4کرج اته نااه طر اادای سرساختح 

ن ابت باه بازاریااکو داینااد و « بااازآ نینی روی ارد خاود»وگوناه بازاریاباای دی حاا  و آیناده نیااز باه 
هاایو از تجنک اات نتناو  باا طعاا داساتای 6ک ناناهنانه واقعهمننین یی دستلیالعم  و  یوه

 ات بازاریااکو و یهبارایخود دی این سفر ایائه داده است. این ناا  یا تماانی دانشاجلیای حر اه
هاا دی دنیاات دائماا دی هاا و اساتفاده از  رصاتن پ و نایت نه به دنبا   ائق آندی کر واال 

 حا  تای ر ه تند باید بخوانند.

 
ک ان  و تجاای  ات و توای ن ی همانناد یاجاا باا وناین دانا  عمیاق و ت اتردهبه ندیت نی

جنانی   دا نرد  بناکراین کرات ترنیپ هنر و علاا دی بازایااکو هایچ  اردت کنتار از او نی ات. هار 
 خواهد تحولی دی ن پ و نای خود ایجاد نند باید این ناا  یا بخواند.ن ی نی

                                                                                                                             
1. Rallying cry 
2. Nikki Mendonça 

3. Accenture 
4. Staunch proponent 
5. Purpose imperative 

6. A down-to-earth 
7. Jenny Rooney 
8. Forbes 

9. Steven Wolfe Pereira 
10. Encantos 



این ناا  توان ته دی این دنیات دائما دی حا  تای ر  عمق  یاجا دی نای خود استاد است. او دی
ات و اساتادنه ت  جدیدت به بازاریاکو بدهد. ناا  بازاریاکو نوانتاونی باا ک اانی حر اهو ت تره

نند نه  بازاریاکو وی ت و وگونه باید دی قری ک  ات و ی اا کنتانین عمل ارد یا دی تشنیح نی
 این حلزه دا ته با ید.

 
تااا  ااا   از ایااان ناااا   باااه هااایچ عنااوای دانااا  سااانتی  ت نولاال ت نااادیی و دی  دیسااات از 

کودناد  اناا ایان ناای دی  نشترت  به صلیت یی نجموعه دی ها تنیاده  دی نناای هاا قارای نگر تاه
ایان نااا  یا  -این ناا  به صلیت استادانه توساد اساتاد کاایگ بازاریااکو انجااط  اده اسات

 همه باید بخوانند. 

 
به نا تر آویانهتر و  نهات جدیدت یا کرات روی ردهات علمیناا  بازاریاکو نوانتونی وایوو 

 ود تا کرندها به طلی نان  نن بق  نرتبد و بادوی نشا   باا دهد و بدین وسیله باع  نینی
العاده دربایه این ه رو با ند. بازاریاکو نوانتونی یی ناا  خای تجنبه نشترت دی آیندهح    ح 
 با د. توای روابد نفیدترت با نشترت دا ت  نیوگونه از طنیق بازاریاکو نی

 
یاجا با تجنبه ت ترده خود به عنوای ندیر ن   ندیر عان  و یی ندیر ای اد بازاریااکو   شانو باا 

العااده کارات یهبارت دی بازاریااکو ایائاه این ناا  توان ته اسات یای ننباع ننحصار بفارد و  او 
وقفااه او کاارات   شاانوتر کااودی از ت نولاال ت و کرقاارایت ایتبااا  کاا ن تمااانی هااات کااودهااد. تاامش

                                                             
1. Nick Drake 
2. Pranav Yadav 
3. Neuro-Insight US Inc 

4. Janet Balis 
5. EY 



 

هات نلیادت ه اتند ناه تماانی نای   ننایتوبازاریاکو کرات ننتر  نتایج ن پ هات عالیت
 یهبرای بازاریاکوح اننوز و  ردا باید دا ته با ند.

 
کرانگیپ  لنپت یا کرات نشاهده نحاوه ت انا  بازاریااکو دی آیناده و تعیا ن ناا ح تان یاجا دی این 

دهد. تمانی ندیرای اجرایو ن پ و نایها باید عناصر  زط کرات نو هیت دی بازاریاکو ایائه نی
 این ناا  یا بخوانند.

 
نگار بازاریااکو  نایآنادت یای بازاریاا ح یی آینده  4ا  بازاریاکو نوانتونی  یهبرت   رتدی نا

سرایو یی ناباه خم  به نمای  تذا ته  ده است. دی این نااا  جنانی   شنو و داستای
ننحصاانبفرد یاای اسااتاد ای ااد بازاریاااکو بااه تمااانی نتخصصااای و دانشااجلیای  5نه ااه نمااراتح 

 بازاریاکو ایائه خواهد  د.

 
 
 
 
 
 

                                                             
1. Nadine Dietz 
2. Adweek 
3. Sunil Gupta 
4. Thought leadership 
5. Vantage point 
6. Devika Bulchandani 

 



 

 1پیشگفتاری از آجای بانگا
 2رئیس هیئت مديره مسترکارت 

نااه دربااایه بازاریاااکو   اار ناای یابااد  ناانا تننااا یاای نلمااه دی وهاانا تبلاالی ناایاناانوزه وقتاای 
 اعتماد.

هاا خادناتی ایائاه ناه باه آی توانند باید اعتمااد ا ارادتها همیشه به هر طنیهی نه نی رنت
توانیا این نای یا از طنیاق نحصاو تمای  نیانوت نایناای  نحاوه دهند یا جلپ ننند. نا نینی

بااا  3هشااتیبانی از نشااتنیانمای   اارنایمای و جانعااه و نحااوه کرقاارایت تعاناا  دی هاار نه ااه تمااا 
ناانا ایاان ر ناایروز هفتااه بااه آی   اا 7ساااعت روز و  02نشااتنیای انجاااط دهاایا. ویااپت نااه ناان 

است نه بایاد اعتمااد یا ایجااد نارده و آی یا تهلیات ننایا. این اه وگوناه اعتمااد از طنیاق یای 
نیلیااوی نه ااه تماساای نااه تاهااا نم اان اساات ایتبااا  ن ااتهیمی بااا نااا ندا ااته با ااند  انتهااا  

 نند. روز هفته به آی   ر نی 7ساعت روز و  02یابد ویپت است نه یاجا نی
 ناساا. دی ایان نادت سا  است نه یاجا یا از نمر  خصی و  الی نای 02نن ک   از 

 اهد کودط نه دو عان  تعی ن نننده کر نحاوه ناای او تاریرتاذای کاوده اسات. اولاین عانا  از ایان 
– با ادتیرد نه او بازاریاکو است نه دیننای آی یهبار ن اپ و ناای هاا نایحهیهت نشات نی

نناا ناه دی  ناایت اسات   اود. ونادای ی آی یای بازاریاا  هاا نح او  ناییا یهبر ن پ و 
ناه او هاا یهبار  ننا نی ت نه جمله قبلی یا به وه صلیت ک ای ننیا  واقعیت ایان اسات 

                                                             
1. Ajay Banga 
2. Mastercard 
3. Touchpoint 



 

نااای اساات و هااا بازاریااا  و کاار اسااا  ایاان دو دیاادتاه  تاامش کااو وقفااه ات یا کاارات ن ااپ و 
ناااای انجااااط نااای مااار او تنناااا دهاااد. از نایتباااا  دادی نتاااایج کرناااد باااه   انااادهات ن اااپ و 

ناای هاا از اهمیات  هد گذایت و همااهنگی اهادال نناا نی ات  بل اه هادایت ن اپ و 
 کرخلیدای است.

هات بازاریاکو و ی اتن باه سامت ننزهاات جدیاد اسات. عان  دوط نیاز به تای ر نداوط ننز
نااه دی حااا  آناادی اساات یا  یاار نماار داید  هااات هماننااد صاافحه نمااای  –او همیشااه آننااه 

ناه   ارش یا ب نیادایهات صوتی  نا یننوو ار  دستی و  -هات خودنای و هر ویپ دیگرت 
هاا یا نننادتای و وگاونگی  عالیات ن اپ و نایهاا دی ایان نحایدنحوه تای ر ی تای نصرل

نند. ن مئناا او باه نحاوه حضالی ناا دی ایان نحاید نوانالی کارات حفاظ اعتمااد و کنیسی نی
نای نیپ   ر نی  نند.همننین ننتر  نتایج ن پ و 

ناه او وگوناه باا اساتفاده  ناردط  دی زنانی نه با ها دی ن تر نایت هم ای کودیا  نشاهده 
نننده  بازاریاکو نا و همننین به طالی نلای حالزه بازاریااکو از ب ارکردی این دو عان ح تعی ن

یسایدند  هات او دی ابتدا دیوانه وای باه نمار ناییا نتحو  نرد. اصم ننا نبود نه کرخی از ایده
یااا حااانی نااالی ات  1)هماننااد حااذل ناااط  اارنت از لوتااو  توسااعه  کرناادین  ونااد ح اای

نااه تمااانی آیاساارلیت  اادی و نااواید دیگاار(  یاارا دی ننایاات بااه ایاان نتیجااه ناای هااا کاار یساایدط 
 ادند. ات اجارا نایالعادهاسا  نبانی نح ا علمی ایجاد  ده و با هنر و نمحمات  و 

نای هارواید و ندیسه نادینیت ی ا  کار  دی حهیهت به همین دلی  است نه ندیسه ن پ و 
ناه دی ب ایایت هایو نو تهاسا  نایهایو نه او دی اینجا انجاط داده نها ت و ناا  اناد 

  وند. هات ندینیت تدری  نیاز دانشگاه
 ننادتواهاا نایدانا ناه بازاریاا اط  و نینن دی دویای  الی خود  بازاریابای نختلفی یا دیده

ناه باا وه دستاویدهایو کرات  رناشاای باه اینااای ک اویناد. نان بازاریاباای  یاادت یا دیاده اط 
نااای روکاانو  اادهوااال  هااا دی ایتبااا  کرقاارای انااد و همننااین قاادیت آیهااات د ااوای ن ااپ و 

                                                             
1. Multisensory Branding 



ناردهها انجاط نینردی ک ن آننه نه آی اط. نان  دهند و آننه نه  رنت نیااز داید یا ار یااکو 
ات دی حاا  باه وقاو    وساتن اسات و باه عناوای یاجا  نعتهدط نه تای رات ت اترده همانند

نای یا هدایت نی ناای بازاریابانی نه نتایج ن پ و  ننند  کنتانین یاه کارات هادایت ن اپ و 
نااه آی نایهااایو  نااردی کاا ن  نااه هااا انجاااط ناایدی ایاان  ااراید   ایتبااا  کرقاارای  دهنااد و آننااه 

ناه یاجاا ایان نو اوعات یا باه ناا توصایه نای رنت نیاز داید  اسات. نعت نناد  رو ای هادط 
هاا و توساعه یای واایوو  ننع ا  کارات نمای بااه کارات دیادی آیناده  دی  تای ار هاایادایا

 همه تا به عنوای یی کرند نلید اعتماد     کنوند.
ناااا  تاناا  نوانتااونی  نااه بایااد توسااد تمااانی ناادیرای اجرایااو بازاریااکو  کرانگیااپت اساات 

ن  ایها  وه خود یا بازاریا  بدانند و وه ندانند  خوانده  ود.ن پ و 
 



 

 ديباچه

ناه دی  ناه باه عناوای ه ار نوجاوانی  اولاین تجنباه نان دی زنیناه بازاریااکو زناانی اتفاا  ا تااد 
 اذایو کارات خاانواده باه باازای هند کایگ  اده کاودط  باه هماراه ناادی خاود جنات خنیاد ناواد 

نااه ناایی تاایا. نااا بااه همااه اطاام  ناایناای خااواهیا بااه بااازای کاانویا. از نماار نااا نلمااات دادیااا 
بازاریااکو و خنیااد ی  اای کودنااد. از ایان رو نلمااه بازاریاااکو از آنجاا دی وهاان نان حاای  ااد و 

اده از نن ایان نلماه یا باا لاذت خنیاد ویپهاات نختلا   خنیاد و  انوش باا تخفیا   اساتف
دان ااتا. دی واقاع ایاان تعنیاا  هااا و  یاره نتااردال نایهااا و جشانوایههااا  نمایشاگاها اانتیوی

 نننده نوجوای دی آی زنای کود.نفنوط بازاریاکو از دیدتاه یی نصرل
دی  1ها بعد نو ق  دط ناه کارات تحصایمت ت میلای خاود دی یای دانشاگاه نعتبارنن سا 

هذیر تااه  ااوط و ناااط ایاان دانشااگاه نوس ااه ناادینیت هنااد کااود. دی آنجااا نفنااوط واقعاای  2بنگلاالی
نردط التحصی   دط تمای نی ایغ 3بازاریاکو یا ن العه نردط و ه  از این ه دی ی ته اط کو ات

هات این حلزه یاد تر ته کودط. دانا  یرا همه ن الپ یا از ناا نه ویپهات  یادت دربایه آی نی
نشااو  باه   4نوای اولین  ا  خود ن تهیما ه  از دانشگاه  دی  رنت ا ین   نات نن به ع

نای  دط. حا  تصلی ننید وقتی نه ندیر این  رنت این سوا  یا از نن  رسید  نن تا وه اندازه 
ایاا و تاا باه حاا  بخا  بازاریااکو دی یاجا  نا همیشه یهبر باازای کاوده»نتعجپ  دط  او  رسید  

 «.دهدخواها بگلیو نه بازاریاکو دقیها وه نایت یا انجاط نیایا. حا  از تو نی رنت ندا ته

                                                             
1. Prestigious 
2. Bangalore 

3. MBA 
4. Asian Paints 



 

اط. دی این زنینه سوا ت این سوا  کنتنین سوا  ن پ و نایت است نه تا به حا   نیده
 رسا  نه  بازایایاکو دی اینجاا وی اتچ واه ناایت  راوانی وجود داید نه نعمو  از خودط نی

 تواند     کنودچرودچ  و از همه ننمتر  تا نجا نینجا نیباید انجاط دهدچ به 
کرتار بازاریااکو از  هااتدی حا  حا ر بازاریاکو دی بحرای قرای داید. تعداد  یاادت از  ارنت

(. باادوی دی نماار 2نننااد )قیماات  ن ااای  نحصااو  و تاانویجدی بازاریاااکو اسااتفاده ناای 1 ااو 2
 اود. دیگارت کارات بازاریااکو اساتفاده نمای هاا  از هایچ روی ارد او دی ایان  ارنت 2تر تن 

نااه  ناایب ایایت از آی نننااد تااا دهنااد و تامش ناایهااا هاار سااله کودجااه بخاا  بازاریاااکو یا 
نایننای تماط وقت این بخ  یا به طلی نداوط نمتر ننند  حتی تاهی نم ان اسات بخا  

ننااای بگذاینااد. اتروااه ب اایایت از  اارنت ناناا  بااه  ا از کرندسااازت هاابازاریاااکو یا بااه صاالیت 
نلیاادت یاااد ناای نااه ناادیرای ای ااد نننااد انااا بااه نماار ناایکرنادین  بااه عنااوای یاای عاناا   یسااد 

اجرایااو دیااد خاالکو ن اابت بااه  کرناادین  نداینااد و بااه نمر ااای بازاریاااکو کرنااد یاای  عالیاات 
 نداید. 4و ک نوده است نه هیچ ارر آنی 3صلیت

ناه اطمیناانی دیصد از ندی 02دی ن العات اخیر نشای داده  ده نه  ر عانمی نعتهدناد 
ناه اعضاات تایا دیصد از ندیر عانمی نیپ اوعای نرده 77به تیا بازاریاکو خود ندایند و  اناد 

ناای کرخالیدای نی اتند. ب ایایت از نادیر  بازاریاکو از اعتبای و توانایو  زط کرات ی د ن اپ و 
ناای خلاق نایعانمی هیچ ارز ی کرات بازاریاکو یا ارز ی نه بازاریااکو کار نناد  ات ن اپ و 

 قائ  نی تند و همننای حضلی بازاریابای دی ننای ندیر عانمی رو به ناه  است. 
ناه باا روش هاات قدیتمناد و جدیاد  دی عصر حا ر ندیرای بازاریاکو این قابلیات یا دایناد 

نایهااا تاااریر بگذاینااد. بااا ایاان حااا   نوتاااه ناادت کاار نتااایج ن ااپ و  بااه صاالیت بلنااد ناادت و 
 خود است. 5زاریاکو تا حدت دیتیر   اندهات وجودتبا

 بحرای اطمینای به بازاریاکو نا ی از سه عان   لیاست.
                                                             
1. 4Ps 
2. Price, place, product, and promotion 
3. Fluffy 
4. Immediate impact 
5. Existential reckoning 



نااه نااا بااا تای اارات کایتاای دی وشااا انااداز بازاریاااکو نواجااه اولااین عاناا   لیااا ایاان اساات 
العااده دی تجایاه و هات  او عمیا ت نولل ت    شر ت ه تیا نه عمدتا نا ی از تحو ت

هااات نننااده باادلی  وجااود تلفاان همااراه و یسااانههااا و تای اارات دی ی تااای نصاارلداده تحلیاا 
 اجتماعی ه تند.

ات اند به صلیت قاک  قبو  یاب هدونین عان   لیا ننکو  به این است نه بازاریابای نتوان ته
تیجاه هاا دی بازاریااکو کرقارای ننناد. دی نتذایتک ن   اندهات ن پ و نای و اقدانات و سرنایه

 ات از اکناط قرای داید.ها ک   از     دی هالهها دی نو هیت سازنایسنا و ارزش آی
هااات نحاادود کاار اسااا  سااونین عاناا   لیااا  ب اایایت از ناادیرای بازاریاااکو دیتیاار دیاادتاه

ناای توساد بازاریااکو ه اتند. دی  ناینرد بازاریاکو و وگاونگی هادایت ن اپ و  دربایه نحوه 
ناه تف ارات خ ای و تحلیلای دا اته و ک شاتر یی طارل ایان طیا   با زاریاباانی قارای دایناد 

ناااردی داده-دیتیااار آزناااای  الااا  و اساااتهرای ت نولااال ت ه اااتند. ایااان ناااو  از  1هاااا   خااارد 
ناایت « دلیا  و ورایاو»ننناد اناا باه و   انادها تمرناپ نای 2بازاریابای کر بازاریاکو عمل ارد آی 

ناه دی حالزهندایند. دی انتنات دیگر این طی    هاات بازاریاباای نمسایی و ناوآوی قارای دایناد 
نننااده  قااوت و روانشناساای ی تااای نصاارل3یاااکو کرناادنمساایی بازاریاااکو از جملااه جایگاااه

ناای  ت نولال تات دربایه ند ه تند انا هیچ ایده هاات دیجیتاا  یاا تحلیا  هات ن پ و 
نااه تااا بااه حااا  ونااد ای بااه آی توجااه نشااده اساات داده ندایناد. یاای ترنیااپ دیساات و ویااپت 

هاات ات نه ندیر بازاریااکو بتواناد قابلیاتتلفیق این دو نو  سبی از بازاریاکو است به تونه
هاات خمقاناه یا سمت وپ و سمت یاست ناپ یا با ها ترنیپ نرده و دی واقع ح اسایت

 دی ننای  رناندهی داده و ت نولل ت قرای دهد. 
ید  ادی باه هیجاای انگیپتانین نه اه ع ا  یعنای هاایادایا با ایان حاا  بازاریااکو دی حاا  وا

هاایو جدیاد همانناد نانا. ت نولال تهنجا بازاریاکو است نه نن آی یا بازاریاکو نوانتونی نی

                                                             
1. Data crunching 
2. Performance marketing 
3. Brand positioning 



 

  بلندتوهات هو مند  4  اینترنت ا یاء3جی 5  اتصا ت 2  واقعیت ا اوده1هوش نصنوعی
اند و با تاریر کر ننندتای  دهو بمننین باع  تحو  زندتی نصرل 5هات  و یدنیت نولل ت

تواند تا اند. دی این دویای  ناینردهات بازاریاکو نیبازاریاکو  دنیات جدیدت به روت آی تشوده
و  را  6نننده  تعانمت آنی و ایتباطات  را هد مندات همانند ک ن  نصرلالعادهس وح  و 

هیچ وقات بازاریااکو نجموعاه اکپایهاایو باه قادیت انانوزه ند اته  جن    دا نند. 7نناسپ
نااای دی تهاکاا  بااا یقبااات قدیتمنااد نااه تننااا  اساات. توانااایو بازاریاااکو کاارات ننتاار  نتااایج ن ااپ و 

 است بل ه کرات بهات ن پ و نای دی آینده  نویت است. العاده و 
تیرت هایادایا هنجا ننجر به    العاده و نها  تعانلی جدید دی هات جدیدح  و ت نولل ت

  8 ناختیابعاد جدیدت دی انوسی تا بازاریاکو خواهد  د. همننین باید تای رات جانعه
 یا نیپ به آی ا ا ه نرد. 9هات وجودتک نی و حتی وال هات سازنانی و  یر قاک     وال 

نااانم دترتااوی  ااده   اارنت   شاار ت خااود نفنااوط هااا بایااد کاارات نو هیاات و دی ایاان  ضاااتح 
بازاریاکو یا نلید بازنگرت قرای دهند. این نای یا حتما باید انجااط داد و ناا باه عناوای نادیر عانا   

و هار نا  دیگار بایاد  10هااآپندیر ای د بازاریاکو  یهبرای بازاریاکو  استاد  دانشجو   اساتایت
 کرات نو هیت دی آینده قنیپ الوقو  این نگرش یا اتخاو ننیا. 

دانایا یا  راناوش ننایا  خواهد نه هر آنناه درباایه بازاریااکو نایازاریاکو نوانتونی از نا نمیب
زنینااه تحاو ت ساانیع نااه دی  ضااات بازاریاااکو و بای اات  اا  بل اه کاار اسااا  ایاان روی ارد ناای

دهد یا کنیسی ننیا. با استفاده از این روی رد بایاد کبینایا و تشاخی   رای ی  علی نا یخ نی
نو ته  اده ناه دی بحارای  -به عنوای یی هنر  علا و ننایت –ه کر روت دیوای بازاریاکو دهیا ن

                                                             
1. Artificial intelligence 
2. Augmented reality 
3. 5G connectivity 
4. 5G connectivity 
5. Wearables 
6. Hyper-targeted 
7. Relevant 
8. Sociological 
9. Existential challenges 
10. Start-ups 



 اود تاا باا بازاریااکو نای 3و تجدیاد قاوات 2  بازنگرت1است. بازاریاکو نوانتونی باع  بازآ نینی
تر بتوای نو هیت ن پ و نای یا هدایت نرد یعنی یای نیانوت  پایناده واقعای و یی نینوت قوت

بازاریاکو سنتی  یا دی خود  5و اصو  4کرات هر ن پ و نای. هایادایا هنجا ب یایت از ابعادآ  ای 
نلی اای و کرنانااه 6تنجانااده اساات. بازاریاااکو نوانتااونی عبایت اات از وااایوو  بناادت نجاادد

 نندت از آی.هات بازاریاکو کرات دینمرتر تن این تای ر هایادایا و کنرهنجددح روش
نوانتااونی نااه بحاارای اخیاار بازاریاااکو ریشااه دی تاریخنااه بااه نااا نشااای ناای بازاریاااکو  دهااد 

ناااه نااان ایااان نو اااوعات یا باااه عناااوای هاااایادایا یااااکو  تبلیااااات و کرنااادین  داید  هاااات بازار
ناااا  ناالید کنیساای قاارای ناای دهااا. دو هااایادایا او  بااا تبلیاااات نختلاا  بازاریاااکو دی ایاان 

هاات ساوط لو  اینترنات اداناه دا اتند. هاایادایاوا و  تللیایونی و یادیلیو آ از  ده و تا ط
و نوقعیات  علای ت نولال ت نلبایا   سال ه علاا  7و ونایط همپنای با اینترنات  نامی داده

هات اجتماعی کودناد. هاوش نصانوعی  واقعیات ا ااوده  واقعیات هات یسانهداده و هلتفرط
جااای باعااا  ت اااترده  ااادی عماااق و ابعااااد  5و اتصاااا ت  9و واقعیااات ترنیبااای 8نجاااازت

 بازاریاکو  دند و دی نتیجه هایادیا هنجا کوجود آند.
 هایادایا هنجا بازاریاکو نوجپ ایجاد یی تای ر خیره نننده دی بازاریاکو  ده است.

نعیایهات بازاریاکو سنتی به سارعت تای ار خواهاد نارد. تبلیااات همنناای باا   انادهات 
د روکااانو خواهاااد کاااود. ناااردط دیگااار تاااوجنی باااه تبلیااااات نخواهناااد دا ااات و دی خاااو 10وجاااودت

ننناد تاا تبلیااات یا دی صافحات نماای  خاود ن ادود ننناد  حتای کارات حهیهت تمش نای
هااات و اااادایت ننناااد. کرنانااههاااات باادوی تبلیااز نیاااپ هاینااه ا ااا ی ناایدسااتیاکو بااه نحااید

                                                             
1. Reinventing 
2. Reimagining 
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دهناد هاایو جدیادت نایباه هاایادایاهمننای دی حا  نتحاو   ادی ه اتند و جاات خاود یا 
با اند. همنناین  ضاات یقابات نیاپ باه  ادت نه بدنبا  حفظ بازتشت نشتنیای به کرند نای

جنااانی جدیااد و  -  نواجااه ه ااتیا 1هاااتای اار خواهااد ناارد. دی حهیهاات بااا ساانزنین نا ااناخته
منناین ها  وسعت  داننه  اررات و   انادهات بااوین ردنی. هجنانی با   نیدتی -نتفاوت

العااده نانیاد. دی ایان جناای هات  او توای این جنای یا جنای خمقیت  نوآویت و  رصتنی
هاات باالهوه خاود و تبادی  آی باه کاردایت از تواناایونحوه اساتفاده  ارنت از بازاریااکو کارات کناره

نااای و عااانلی کاارات کرنااد سااازت باعاا  ناای  ااود نااه بازاریاااکو بااه عنااوای یاای نحاار  ن ااپ و 
ساا  اخیار ک شاتر از تای ارات  5قابتی حیاتی نح و   اود. تای ارات دی بازاریااکو دی نایت ی

تاار سااا  آینااده نیااپ ایاان تای اارات ب اایای بااا ساارعت 5سااا  تذ ااته کااوده اساات. ق عااا دی  52
 آوی است.انگیپ و دی عین حا  دلنرهخواهند کود. این نو و  هیجای

نلای کارات نواجاه باا هاایادایا هانجا آناادتی هاا باه طالی بازاریابای به طلی خاا  و ساازنای
ناه بازاریااکو دی آیناده وندانی ندایند. بناکراین این نو وعات نالید بحا  ن ارح نای  اود 

وگونه خواهد کود  وه  ا لی باه خاود خواهاد تر ات و تحات واه  اراید و ب اترت عما  
ندیرای اد  خواهد نرد. نان باه ایان دلیا  ایان نااا  یا نو اتا تاا تجنباه خاود باه عناوای یای

بازاریاااکو دی ساا ح جنااای یا بااه ا ااترا  بگااذایط و از طنیااق ایاان ننبااع نناسااپ بااه یهباارای 
جنات تحهاق یاا تن ایان   بادها. 2آینده ن پ و نایها دربایه آینده  ها هشادای و هاا نلیاد

نلیاد و قادیت بازاریااکو دی آینااده نیااز باه ن ا  جدیاادت از یهبارای و دی  جدیادت از هاادل 
ناه دی نانلریات  اساتراتوت و روی ارد بازاریااکو یاکو است. تننا  رنتنانلریت بازار هایو 

توانیاد ننند دی این یاه نو اق خواهناد کاود.  اما باا خوانادی ایان نااا  نایخود بازنگرت نی
نننادتای تف رات  علی خود یا به وال  ب شید و کار نگارش جدیاد بازاریااکو کارات نصارل

  ردا ت لد یاک د.
 وانتومی خوش آمدید!به بازاریابی ک
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