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 .است عمومی خیر به کمک و مردم ارتقای زندگی همیشه بازاریابی هدف
 فیلیپ کاتلر -

 در ماا،. آسایا بازاریاابی انجما  بارادرانم در و خاواهرا  خصاو  باه، هااییایآس همه تقدیم به
 از بسایاری بارای دانا  آزمایشااا  عناوا  با فیلیا  کااتلر باه که مفتخریم پالس بسیارشرکت مارک

 .داریم همکاری  Xبازاریابی مجموعه شامل 1998سال  ازها کتاب
 هرماوان کاراتجایا -

 کتاااب ایاا  نوشاات  در هاا ل کااه کیااونی  دختاارم و شااینتا، مااادر عزیاا م خاااهر  و یاااد بااه تقاادیم
 باه - ج ی ، پسرم و نوئی ، همسرم، سیسکا، خواهرم، ستیاوا ، پدرم -ام خانواد  از. درگذشت

 .ممنونم پایانشا  بی توجه و عشق خاهر
 ایوان ستیاوان -

 

 

 



 

های اخیر از اهمیت و مزایاای دییاای دیتیلاال دیااد  ولاو و یشدالو دا   اسات   در سال
جهاا  را دریوردیا    91دریافلو د  کو ویروس کوویا های دیتیلال زمایی  اما لزوم تکنشلوژی

کرویااا در ایارا  ییااز همایناا  همای کیااورهاب   ایاری از ک اا  وکارها را  ااو  باشد  داایشی برمااری 
کاااو  هاااا دااا   در ایاااب میاااا  ک ااا  ایااازوا کیاااای  و در یهایااات مشجااا  یاااابشدی    وکارهایی 

کشتااهی  او سامت فراین های خشد را در   لر  یالیب تشسعو داد  بشدی  یا تشا ی لن  در ما   
کنناا   در جریااا   کااو  یااای خااشد را تناامیب  کنناا  مشفااب داا ی   دیتیلااالی داا    رکاات 

ها ییاااز داداالن  تااا فرایناا های مبل اار را  ااو  ااور   یالیااب    االرا ایااب برماااری داارکت
وکارها فرایناا های مربااش   ااو  ازاریااابی و فااروا  هااای مهااب ک اا  پاارب بنریاا  یکاای از  بب

های مشجشد در  وزۀ دیتیلال مارکتینا   ییا ر دقیاب  لایو امروز  تکنشلوژیاست  خشدنب
ها  تشاین   و ییازهای مبل ار  ازاریاابی و فاروا دارکت و پریرفلو ه لن  کو  و را لی می

 پاسخ دهن  
کرویا سن  د  کو درکت های سنلی  و سامت  ازاریاابی دیتیلاال روی   رچو برماری 

یااااابی  اساااالرات ی تعیاااارب و اجاااارای نشعی دراساااالواد  از هااااشا م اااا وریاااا  امااااا  های  ازار
کااو مااورد تشجااو داارکت سال    ااو عنااشا  م ااالب های باازرو و پریاارو قاارار  رفلااو اساات هاسات 

 مااادو  باار اساااس ج االتشهاب خریاا ها و  ازدیاا های قن اای مبا،نااا  و میاالریا ب از هااشا 
  ایااب اماار کناا  م اانشعی باارای ییااا  داد  مم ااش   ماارتنر  ااو خریاا ارا  اساالواد  می



 

را افازایب داد  و در  اولایب خریا سازی د  ب ا لماال  دب ی یتشای   ا ایتاد یک تتر  می
 .ادامو خری ارا  را  و میلریا  دائمی تن یل کن 

از تکنشلاوژی هااشا  soundcloudو  spotifyهای مشسااییی و پادک ات م اال  در اپ یکییاب
کاربری بهلر اسلواد  می دشد  در واقا  هاشا م انشعی در ایاب  م نشعی برای ایتاد تتر و 

کاربر را یاد می اپ یکییب کااربر را از سراسار   یرد و مشسییی ها  و مرور س ییو  های مورد عالقاو 
 کن   یا   و  و او پرینهاد می اپ یکییب می

 ازاریابی دیتیلالب ،یار وسایعی از مزایاا  ها در کنار و کال  داد امروز  هشا م نشعی 
کااو  اا و  دااک افاازایب  قاارار می ی ازاریااابماا یرا  را در اخلیااار  های واقعاای و فر اات دهاا  

 .خشاه  دادت پیوکارها در   از یت سرمایو را برای ک  
کااو  ااو واساایی تکنشلوژی اساالوادۀ درساات و بهر  هااا در  ازاریااابی فااراهب  مناا ی از   االری 

اریاابی د   ییازمن  ا،العا ب دایاب و اسالرات ی اسات و ریاو  ارر  ناور در فناای  از
 ها  اد     تشای  ضامب مشفییت درکت  یالیب یمی

هایی  ادا   وکارها  اا پلای ایل تشای  سر غازی برای  دنایی م یرا  ک ا  ایب کتاب می
 کو  و واسیو تکنشلوژی در دییای  ازاریابی فراهب د   است  

 

 سینا مومنی   
 مدیرعامل یکتانت



 

 یهااابیلاا ا پااارادا کنناا  یماا ریرااتغ زیاا ازارهااا ی یهمزمااا   ااا رداا  فناااور  یاادر ع اار ج 
 یهاادور  تاادیاثار   ادالو و منتار  او ا یابیا ازار یهابیمشجشد در هر ع ر بر  ازارها و پارادا

 را یراامل اال تغ ی  در ع اار ات ااال  ااا رداا  فناااور یابیاا   ازار اارددیماا یابیااملواااو   ازار
امار منتار  او  بیکن   ا تیرا تیو یابی ازار یهاش ید تشای یم یفناور دادلو است  یاری  

 یهااااینااارببربهلااار پااا جییلاااا تیاااو در یها ا اااا ی ازار یاز ساااش یتااار  اهایاااو ما یت ااام
 ییتشایاااا بی اعاااف افااازا یکااایزیف یایااادر دی لاااالیتی  تتر اااو د  یاااخشاهااا   رد کیاسااالرات 

  ظهااور واژ  مارتااک و  اارددی ااازار هاا ر ماا رمنینااب باا ییاانهادرارائااو ارزا پ یباارا ا ااا ی ازار
 ااا  یساانل یکارهاااو ااو دوال رفاالب ک اا   یروزماار  و ت اار یدر زیاا   یهااشا م اانشع ریتاا ث
یماشدب ایلیاارا   تاادیدر سااخلار ک ا  وکارهاا در جهاا  ا 91  یاکوو روسیاکاو و یراتیرتغ
  ستدای لو ا تیکتاب ارزدمن  را در اولو بیروز لزوم ترجمو و چاپ ا نا یاد

هاای م المر کو  اا تاالا و پرریاردر اینتا جا دارد از ک یو پرسنل ایلیارا  ادینا  روز 
کتاااب هماات کردیاا  تیااکر مینمااایب  از و خااشد در جهاات هاار چااو سااریعلر  ماااد  داا   ایااب 

سازی و ویارایب ع مای کو زما    یار دیادی جهت روا  دکتر حامد بختیاریجناب  قای 
کاارد  ایاا  و همرناایب دکتاار  کااو در  ااازیرری ایااب اثاار ییااب  ااو  زادهمحسننق ی ننیکتاااب  اارر 

  یهایت سپاسرزاری را دادلو  ادب سزایی دادلن 



 

تمام تالا خشد را کردیب تا کتابی  ا ملنی دای لو و روا   ا  وظ ا االت کتااب بارای 
 ی تمامی دوسلا  موی  واق  دشد مبا،نیب ایب  وز  فراهب  وریب امی وارم برا

 
 دامون صالحی 
  مدیر مسئول انتشارات ادیبان روز



 

 

 

 
 دور  کاو اسات 9کاالو ما یریت داییاک   در  ازاریابی د  دناخلو اسلاد کات ر فی یپ

  ااو را او ژوریااال اساالریت وال  کاارد بر اازار اس  ساای  جای ااش  را یالم  اا برب  ازاریااابی مهااار 
 مااا ار  و جاااشایز او  کنااا  یمااا معرفااای تتاااار  زمیناااو در مهاااب ملوکااار داااب از یکااای عناااشا 

کارد  و سراسار یها داییرا  از ملع دی افلباری  کاردناسای دارای ما ر  جهاا  دریافات 
 ردااالو اقل ااااد درب ماساچشسااات داییاااک   فنااااوری دکتااارای و دااایکا ش داییااارا  از اردااا 
 د ااا  52 از باارب  ااو او یهااا کتابداردب  یا العاااد  فشق یالم  اا برب  نااور فی یااپ  اساات
  دارد سبنرایی الم  ی برب اجلماعا  در منظب ،ور  و و استد    ترجمو

                                                             
1 Kellogg 



 

 

 از یظار مشس او و پالس اسات دارکت ماار  اجرایی رئیس و   ار  نیا  کارتاجایا هرماوا 
  «ایا  داد  داکل را  ازاریاابی  ینا   کاو اسات 9 ورویی 25» از ایر  لا  یکی  ازاریابی معلنر 

 در اقیااایشس  رام کرایااو ایتمااب تتااار  را از رهنااری جهااایی مهااب جااایز  همرناایب هرماااوا 
 داورای رئایس همرنایب اوضامب  یکاو   است یمشد دریافت  2لینک ب – ینراسکا داییرا 
  است  سیا  ازاریابی ایتمب   ارا  ا ی ن از و کشچک یوکارها ک    سیایی

 

 کن  می کمکوکارها  ک    و کو بشد پالس  مار  درکت اجرایی ارد  م یر 3ایشا  سلیاوا 
 همرنایب و سابنرا  بیوی ان  ب ایاشا   کننا  ،را ای را خاشد  ازاریاابی و دارکتی های اسلرات ی تا

ی از بااای ام مااا ر  دارای اسااات  ایاااشا  4ییاااریو  ازاریا اااا  ساااردبرر  کاااالو در مااا یریت داییاااک   ا 
  است ای ویزی داییرا  از 5جی ا  ای بی م ر  و یورث وسلر  داییرا 

                                                             
1 50 Gurus 
2 University of Nebraska–Lincoln 

3 Iwan Setiawan 

4 Marketeers 
5 BEng 



 ب9هرمااوا  مایکالب درکت مار  پاالس رهنری تیب ق   داری  از یوی ن  ا در اینتا 
 7سااویلری یشسایشا ب6ریمادینی اسلنیا ب5ای و ب4جریکش ویشی ب3تاوفیک ب2مشسری جکی

  ااا یظر تنااادل ااو  مااف و  را یداامار یباا یها ساااعت کااو  یمایاا تیااکر 8هاااردی ادویااب و
   یوی ن  ا  پرداخلن :

یرااارد ازضاامب  یکااو   تعهاا  و ها   ا یااد خااا،ر  ااو 90وای اایایلیااارا   در 1یاااررامور ر
یاابی  متمشعو منا اف  و او م اوم یابا   یاوتیاکر   ایار  X ازار ب ریراارد  ا و   ی دار

 ویااارایب تااایب از بیخاااشاه یمااا همرنااایب ماااا  یناااشد ریپااا  هاااا امکا  کتابیراااارا ایاااب 
یاب دین  ر دبورا -وای یایلیار    عاالی همکااری بارای - 99برایا و  لین اب  ی ش ویکتور

یابی ی ل کتاب،شل یرارا  در   کنیب تیکر 2.592  ازار
 

                                                             
1 Michael Hermawan 

2 Jacky Mussry 

3 Taufik 

4 Vivie Jericho 

5 Ence 
6 Estania Rimadini 

7 Yosanova Savitry 

8 Edwin Hardi 
9 Richard Narramore 

10 Wiley 

11 Wiley—Deborah Schindlar, Victoria Anllo, Linda Brandon 
12 Marketing 5.0 



 

 هرست مندرجاتف
  وما                                                                                                                        عنشا                              

 
 
 

 
 

 

 مقدمه: 1 بخش

 
19 

 خوش آمدید. 5.0 بازاریابی نسل به: 1 فصل

 
21 

یابی ی ل  55 دیتیلال برای مموری: 4.5  ازار

یابی ی ل زما   54 فرا رسی   است  2.5  ازار
یابی ی ل  52 چی ت؟ 2.5  ازار

یابی تشای می فناوری چرشیو کن   را  ازار  35 تیویت 

یابی ی ل پنج  35 2.5 مؤلوو  ازار

 32  یریت برای فناوری: خال و

 دیجیتال دنیای در روی بازاریابان های پیشچالش: 2 بخش

 
37 

 هانسل شکاف: 2 فصل
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 45 مبل ر هایی ل  و خ مت هایچالب

 49 ی ل پنج

 25 ی ل پنج زی  ی مرا ل

یابی ها ودکار ی ل  25 تکامل  ازار

یابی: خال و  22  لوا و Zب Yب Xببرای ی ل پس از جن   ازار

 شکوفایی بندیقطب: 3 فصل

 
57 

 21 قینی د  دو جامعو
 62 چرا دمشل و پای اری مهب است

 75 پای ار تشسعو اه ار  ا هااسلرات ی هم ویی



 

 74 برای جامعو پای اری و دمشل تشسعو: خال و

 دیجیتالی شکاف: 4 فصل

 
77 

 78 دارد  وجشد هنوز دیتیلالی دکار

 89 سازیدیتیلالی یوی های و خیرا 
 87  اد   دب ی تشای فناوری می

 15  اد   اجلماعی تشای می فناوری
 15  اد  تتربی تشای می فناوری

کنی   اجلماعیب را دب ی فناوری: خال و  14 و تتربی 

 توانمندی فناوری با بازاریابی برای جدید هایاستراتژی: 3 بخش

 
97 

 دیجیتالی آماده سازمان: 5 فصل

 
99 

 955 سازیدیتیلالیدهن    دلاب عنشا   و 91-کوی : موردی میالعو

یابی  953 دیتیلالی  ماد ی ارد

 951 ه لی ؟ د   دیتیلالی  ماد  چی ر

 999 دیتیلالی یها کایال  و میلریا  مهاجر  هایاسلرات ی
 995 دیتیلالی یهاتیقا   ایتاد هایاسلرات ی

 994 دیتیلالی رهنری تیویت هایاسلرات ی

 996 پرری  یبرای همو یک ی بو : خال و

 بعدی فناوری: 6 فصل

 
119 

 955 امکایا  فناوری َ ع ی
 954  ع ی فناوری  اوکار ک   در تت ی یظر



 

کار  م  : خال و  931 فرا رسی   است  دنیو ای ا  یهایفناور زما  روی 

 مشتری جدید تجربه: 7 فصل

 
141 

 945 دیتیلالی دییای در میلری تتر و  ازیرری

 5A 944:   اس ییا  پرریری
 946 میلری ج ی  تتر و در مادیب و ای ا 

 924 فهرست یکا : میلری ج ی  تتر و برای  ع ی فناوری از اسلواد 
 965 .ها خشیررم ه لن ب اما ای ا عالی هابی: مادخال و

 بازاریابی فناوری برداری ازجدید برای بهره هایتاکتیک: 4 بخش

 
165 

 محور داده بازاریابی: 8 فصل
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کل هایی از بب  968 یک 

یابی تنظیب  974 ممورداد    ازار

 985 بهلر   اری ه ر ها برایداد  بشمدی ت ساخت: خال و

 نیبشیپ بازاریابی: 9 فصل

 
183 

یابی کاربردهای  982 برببرپ  ازار

یابی یهام ل ایتاد  915 برببرپ  ازار
 918 اق ام پریریرایو  ا  ازار تیاضای ینرببر: پخال و

 یانهیزم بازاریابی: 10 فصل
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 553 هشدمن  سنتب ایتاد دیرساخت

 599 د  یسازیدب  تتر و سیح سو ارائو
 592 ایتاد تتر و در و پاسخ دب ی: خال و



 

 
 

 پیشرفته بازاریابی: 11 فصل

 
217 

 591 میلری د  ی ن ،نیو یهاواسیوایتاد 

 556 می م خیش  برای دیتیلالی ابزارهای تهیو

 551 فناوری تشایمن   ا ای ایی تعامل ارائو: خال و

 چابک بازاریابی: 12 فصل

 
231 

یابی چرا  533 ؟چا ک  ازار

یابی تنظیب  534 چا ک  ازار
یابی پروژ  م یریت  544 چا ک  ازار

یابی ا لکارا  اجرای: خال و  546 مییاس و سرعت  ا  ازار



 

 

 
 

 


