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 پیشگفتار

 تصرور تقرط .داد تغییرر را ام زنردگی كره دارم خراطر بره را نروامبر غروب سرد ماه آن هنوز من
كرره  مررن برره تررا بگرررارد وقررت خررود كرراری مررلو   رنامرره وجررود سررخاوتمندانه و بررا كسرری كنیررد 

 تازگی بره كره از دانشری من. موم موتق 1سطحی چند بازاریا   در توانم می چگونه كه  یاموزد
حررراال اسرررتفاده  همرررین دانرررش ایرررن از بایررد مرررن. مررردم زده هیجررران  رررودم، آورده دسرررت برره
 .كردم می

 دانسرتن  رای  یشتری چیزهای هنوز كه دانستم می، آموختم مب آن آنچه تمام باوجود
گراه اما!  ودم موق و مور از من مملو! دامتم امتیاق. دارد وجود .  رودم از نرادانی خرود هرم آ

كه اگر می  كره دانرش ناچرار  رودم، مروم موترق جدیرد گراری سررمایه ایرن در بخرواهم دانستم 
 .كنم كسب  یشتری

 سررررختی به. در ذهررررن دامررررتم های بسرررریاری  رنامرررره و رتررررتم رختخررررواب برررره مررررب آن
 آسرتانه كرهرا  مرب آن توانسرتم می چطرور! خرواب. دهرم ادامره بعدی خود باتکر توانستم می

 بخوابم؟  ود، جدیدم زندگی
،  یرررون آمرردم رختخررواب سررریع از. ندامررتم دار زنررگ بعررد نیررازی برره سرراعت روز صررب 

كشرریدم و قهرروه سرررعت به  ترین نزدیررر  برره عجلرره بررا و خرروردم سرسررری صررربحانه ام را سررر 
 .مود باز ترومگاه سرانجام تا  ودم منتظر نگرانی با. رتتم ترومی كتاب
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كتابچه  یهوده، وكار رتتم كسب بخش به عجله با   ا یبازار راهنمای  رای یاتتن آن 
كردم 1ام( ال ی )امچند سطح  در كار مروع  رای را نیازم مورد اطالعات تمام كه جستجو 

 ها كتاب این همه اما نبود؛ ام مشک  ال زمینه ام در كتاب كردن پیدا. دهد قرار اختیارم
 تعداد چه كه ذهنم درگیر این مسئله  ود.  ودند تخصصی بسیار واحدی مورد موضوع در
 همه كاتی  رای خواندن وقت آیا است؟ چقدر ها آن قیمت بخرم؟ باید را ها كتاب این از

 ها دارم؟ آن

توانم کتابی پیدا کنم که شامل تمام آنچه باشد که برای شروع کار  چرا نمی
 به آن نیاز دارم؟

ترراكنون  یعنری مروند؛ ام برا ایررن معضر  مواجره می ال در عرصره ام جدیرد كراران تمرام تازه
 چنین  وده است.

 اسرت عملیرات راهنمرای كتابچره همان 2مستقیم تروش  رای چریکی كتاب بازاریا  
 از  رخری توسرط مرده ارائه تاكتیر  011 از  ریش كتراب ایرن در. نیراز داریرد كرار مروع  رای كه

كرره را می ایررن صررنعت در رهبررران تررین معرو   امررتراک  رررای دانررش قرررن سرره از  رریش یا یررد 
كه  هترین. دارند  هرر ترا بامرید دامته در اطرا  خود این صنعت اتراد را در مث  این است 
 .كنند راهنمای  مما را دامته بامید، احتیاج ها آن به وقت

اسررتفاده از  بررا. داننررد می ارزمررمندی منبررع را كتراب ایررن نیررز 3تصررلی های مرربکه حتری
كتاب به در كه خرد و دانای  تمام  توانید می، است مده آوری وار جمع صورت تهرست این 

كنید تورا   را مشکالت از بسیاری ح  راه  كه نیست كسانی از یادگیری از  هتر چیز هیچ. پیدا 
 !اند آمده تائق كنید پنجه نرم می و  دست ها آن با اكنون مما كه همین مشکالتی از  ر بسیاری

 بسریاری دانرش از گیرری  هره خراطررا به مستقیم تروش  رای چریکیكتاب بازاریا   من
كسررب راهنمررای كتابچرره اولرین كرره كنم تحسرین مرری صررنعت رهبرران از تراگیررر  وكار آمروزش 
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 دیگررران برره كمرر   رررای را خررود وقررت داوطلبانرره كرره صررنعت رهبررران از مررن و ام اسررت ال ام
 ارتبررا  در مررما از یرر  هررر بررا كرره كنم مرری اتتخررار. كنم مرری قرردردانی، دهنررد اختصررام می
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 ؟چرا بازاریابی چریکی 

 

اگر نتوانید بدوید، برنده شدن در مسابقه غیرممکن است و اگر جرأت جنگیدن نداشته »

 «باشید، پیروزی غیرممکن است.

 1بنیانگذار آمَوی ریچ دیووس، هم 

 

 2تهرسرت احتمرالی مرما. اسرت كمر  مدیدا  نیازمنرد مما مستقیم وكار تروش كسب
  رگرزاری. آینرد نمی مرما كراری جلسرات مشرتریان احتمرالی بره. اید رسرانده را به اتمرام خود

. تأثیرنرد    اما،  رای مما هزینه دارد تبلیغات. نیست مما تعالیت تیم بخش الهام ها كنفرانس
 .ندارد وجود از دست دادن  رای چیزی اینکه دیگر تقط، تعطی  كنیدكارتان را  توانید می

همچنران  مسرتقیم ترروش كره كنیرد می حرس، وكارتان كسب در حیات عالئم تقدان باوجود
كند و مانع رسیدن پازل مدام مما را دور می گمشده یتکه كه مشک  اینجاست. تأثیرگرار است

 مود.مما به سطوح باالتر پاداش می
دانیرد كره از  نمی مرما: كررد خالصه كلماتی آن را در توان می. است گمشده همان تکهمشک  

 .اطالع هستید چه چیزي   
                                                             
1 Rich DeVos, co-founder Amway 

2 Warm list 
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دهند را یاد  می انجام موتق مستقیم   ترومندگان   آنچه توانستید اگر می مد چطور می
 دادند؟ در اختیار مما قرار می را دانش این ها و آن بگیرید

 ای نیاز نیست هیچ تجربه
 كارهرا تازه اكثرر: داننرد می مسرتقیم ترروش صرنعت در همره تقریبرا   كره است این همان چیزی

 ها را مجرراب كننده اسررتخدام هنرروز، وجود بررااین. ندارنررد بازاریررا   از رومررنی درک یررا كررار سررابقه
 .در نظر بگیرند وكار كسب عنوان به را مستقیم تروش كه كنند می

كرره تازه كره، ترسررند خررود میذهرن  در كارهررا طبیعری اسررت  داننررد  نمی درواقررع هررا آن چرررا 
 خواهررد طررول مرردت چرره كرررد. اداره را وكاری كسررب ترروان می چگونرره یررا چیسررتوكار  كسررب
را  كرار خرود اول سرال اترراد در درصرد 01: نکتره كنرد؟ تررار هرا را وادار بره آن تررس این تا كشید

 .كنند تعطی  می
، دامتند وكار خود اطمینان كسب در موتقیت  رای های الزم ابتدا از دانسته از ها آن اگر

بره  توانسرتید اگرر می مرد می چطرور ماندنرد؟ وكار خرود براقی می ها در كسرب چه تعداد از آن
 و یرادگیری  ررای توانست می كاری تجربه حتی بدون هركسی كه دهید ارائه سیستمی ها آن

 كند؟ از آن استفاده آسانی بهآموزش 

 به باد دادن پول
 تررروش   صررنعت   تشررار همنرروای  در آمرروزش   ،از مرروارد مطلررق در تررروش مسررتقیمیکرری 

كه همه باید دنباله مستقیم است های خود بامرند 1رو باالخطی یعنی انتظار دامته بامیم 
گرامررته می كنرار  پررول  از دسررت دادن نگرررش یکسران  رررای همره منجررر بره مروند.  یرا اینکرره 

 مود. زیادی می
كه اكثر اتراد در تروش مستقیم تا حدودی با هم تفاوت دارنرد. تقرط  واقعیت این است 

كتاب را بخوانید! های داستانكاتی است   موجود در این 
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كره بره گرتتن كسی  رسرد، هزینره  نظرر می كرامییوتر بره جرای ترومرنده مربیه خرورهنادیده 
كارزار تبلیغاتی زیادی دارد. این ترد می كنرد  های اجتماعی راه در رسانه 1تواند ی   اندازی 

 كند. كه صدها مشتری احتمالی را جرب می
آوری  های  رتر را جمع ای از تاكتی  دهد كه مما با آموزش سیستمی كه مجموعه مواهد نشان می

 یا ید. های مختلف تناسب دارد، به پول  یشتری دست می كند و با انواع مخصیت می
راهری  ررای حمایرت و قابلیرت پیشررتت  2ای ترروش مسرتقیمچریکی  ركتاب بازاریا  

 كند. اعضا با استفاده از نقا  قوت مخصی خود تراهم می
به رمد  4، ریچارد پو3خطی خودروش  رای ایجاد پایین 4 كتاب پرتروش   ینویسنده

هررای  پیشررنهاد روش ودرصررد اتررزایش در حفررد اتررراد  01تررا  00درصرردی تررروش و  01
 مختلفی  رای پیشرتت به اعضای پایین خطی اماره دارد.

تاكتیر  بازاریرا    011چریکی  رای تروش مستقیم به مما سیستمی از كتاب بازاریا  
كه بسیاری از آن ارائه می كتراب تکره دهد  كم هزینره هسرتند. ایرن  ای رمزآلرود از  ها رایگان و 

كترراب رویکرررد مرحلرره برره مرحلرره می پررازل بازاریررا   مرربکه را نمایرران ای را  رررای  كنررد. ایررن 
 گرارد. های بازاریا   مما در اختیارتان می سودآوری تالش

كه چگونه  رای ماه این راهنما به مما می كره  بعد  رنامه یها ها و سال آموزد  كنید  ریزی 
توانسرتید  مد اگر می  رد. سط  درآمدتان چقدر  یشتر می نگرانی از وقایع آینده را از  ین می

كنید؟ ترس از نامناخته  ها را با اطمینان از آینده بازاریا   خود جایگزین 

 بازاریابی شامل هر ارتباطی است
یرر   عنوان بررهای  بازاریررا   مرربکه مررورد ترین راه  رررای رتررع هرگونرره سررردرگمی در سررریع

كره در  كسب كره بازاریرا   عبرارت از هرر ارتبراطی اسرت  وكار در تشخیص این نکتره اسرت 
كه ارائه می  كنید. دهید،  رقرار می رابطه با محصول یا ترصتی 
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3 The Wave 4 Way to Building Your Downline 
4 Richard Poe 
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كه هرروز  رقرار می ،ماید با مروع استفاده از رویکرد چریکی كنید،  از تعداد ارتباطاتی 
 های بازاریا   است. كه درواقع همان ترصتمتعجب موید 
گفتگوی  را مرام  می بازاریا   به مرود،  طوركلی در مورد  رقراری ارتبا  است و این هر 

كه می پومید و آمادگی مما  از جمله جواب دادن به تلفن همراه خود، رنگ و مدل كفشی 
كه تازه با او دیدار   رای لبخند زدن و خومامدگوی  به غریبه  اید. كردهای 

كارت  كارت تجاری  ویزیتبازاریا   مام  طراحی  كه مما  خود و این واقعیت است 
كه می  توانید هرلحظه به دیگران ارائه دهید. دارید 

هررا و جرواب دادن برره  بازاریرا   همچنرین مررام  سررعت مررما در پاسره دادن بره ایمی 
 سازگار و مداوم است.های تلفنی است. این همچنین مام   رقراری ارتبا   تماس

كتاب میهای بازاریا   با استفاده از تاكتی  توانید قردرت بازاریرا   را  چریکی در این 
كره چگونره از قردرت بازاریرا     كنید. مما خواهید آموخت  همیشره در  وارد ارتباطات خود 

كنید. ،صحنه  استفاده 

 توسعه فهرست احتمالی
سررازی بررا تشررویق مررما برره ایجرراد  مررما عاقالنرره مررما را  رررای ورود برره مبکه دسررتیباال

كه می هرا از روی تجربره  كنرد. آن مناسید، راهنمرای  می تهرست احتمالی از تمام كسانی 
كه میدانند  می هرای  مناسید، هرد  تالش كه با ترغیب مما به  رقراری ارتبا  با كسانی 

كه   د.را دوست دامته و به مما اعتماد دارنمما اولیه مما كسانی خواهند  ود 
كه می اما صر  مناسید، تهرست احتمالی اولیه مما سرانجام بره  نظر از تعداد اترادی 

پایان خواهد رسید. از آن به بعد رمرد مرما بره یراتتن و پیوسرتن اترراد  یشرتر بره مربکه مرما 
 بستگی دارد.
مررما را برره مشررتریان احتمررالی  ،چریکرری  رررای تررروش مسررتقیمهررای بازاریررا   تاكتی 

 هررای   رررای تبرردی  ایررن مشررتریان احتمررالی برره دوسررتان جدیررد و سرریس رسرراند. روش می

گرترت و  رخری را بره توسرعه مشتریان مادام وكار موترق  های كسرب دهنده العمر یراد خواهیرد 
كرد.  تبدی  خواهید 
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 های بازاریابی چریکی تفاوت
 ریکی با بازاریابی معمولی آمده است:در زیر دوازده تفاوت بین بازاریابی چ

 1قروه تخیر  و انرریی، زمران، خرود ترصرت یرا محصول بازاریا   در گراری سرمایه جای به
 برا مربکه بازاریابران چریکری را  ررای مسرتقیم ترروشاین امر . كنید می گراری سرمایه را خود

گزینه  زرگ رؤیاهای و اندک  ودجه  .كند می ای عالی تبدی  به 
 اسررتفاده 2علررم روانشناسرری از، مسررتقیم تررروش در گمرران و حرردس از اسررتفاده جای برره

كه می  .انسان است رتتار واقعی قوانین كنید 
 3مررما پرراداش چرر  انرردازه، تررروش حجررم یررا هررا واكنش، الگررو روی  ررر تمركررز جای برره

كنید را خود بازاریا   اثربخشی توانید می كه است معیاری  .ارزیا   
، تبلیغررات  رررای  ررزرگ بررانکی های حسرراب بررا وكارهای  ررزرگ كسرربتمایرر  برره  جای برره

 .دارد توجه محدود منابع با اترادی به چریکی بازاریا  
، كنرد می مرمارش را جدیرد تعرداد روابرط چریکری های مربکه، ترروش محاسبه جای به

 .كنند خرید می دارند دوست كه كسانی از مردم كه دانند می ها آن زیرا
 اجرراره، الگوهررا خریررداری ماننررد منفرررد بازاریررا   هررای تاكتی  اینکررهبرراور برره  جای برره

 كرررره داننررررد می چریکرررری های مرررربکه، اسررررت كرررراتی پسررررتی های دی سرررری ها یررررا تهرسررررت
كنند مشتریان تا موند می باعث 4بازاریا   های تركیب  .كنند اقدام كنندگان توزیع و خرید 

یرررا  ، پیشررررتت روش چنرررد تنهرررا در مرررما تشرررویق جرررایهبررر  تاكتیررر  011 چریکررریبازار
وكار  كسرب ترا دهرد می امکران مرما كره بره دهرد می قررار مما اختیار در را 5بازاریا   مختلف
 .بسازید خود مخصی قوت نقا  به توجه خود را با

 همیشررره چریکررریبازاریرررا  ، غیرعمررردی جمعررری و بازاریرررا   هرررای روش از اسرررتفاده بجرررای
 .دهید پاسه خود تلفن به چگونه اینکه حتی، گیرد  رمی در را جزئیات همه و است 6تعمدی

                                                             
1 Time, Energy, and Imagination 
2 Psychology  
3 The Size of your compensation check 
4 Marketing Combinations 
5 100 different marketing tactics 
6 Always Intentional 
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 چریکری مربکه بازاریابان، جدید ی  مشتریان به ی  كردن اضاته با خطیرمد جایهب
 توضرری  چریکرریبازاریررا   سیسررتم در كرره نفوذ اعمررال قدرتمنررد هررای تاكتی  از اسررتفاده برا

 .كنند می 1رمد هندسی صورت به، مد داده
كنیرد دیگران از توانید می چقدر اینکه درباره كردن تکر جایهب  بازاریرا    ،كسب درآمرد 

، مشررتریان برره كمرر   رررای رایگرران پشررتیبانی راه در توانیررد می دربرراره آنچرره تفکررر برره چریکرری
 .بامد می، ارائه دهید مشتریان احتمالی و تیم اعضای

برا تنراوری  كره كنرد می ترغیرب را مرما چریکریبازاریرا  ، تنراوری به اعتنای     بجای
 .مد خواهد انقراض به منجر روزها این تناوری گرتتن نادیده زیرا، بامید 2سازگار

 صررحبت خررود اهرردا  و مشررکالت در مررورد و مرروید «3خررود بازاریررا  » اینکرره بجررای
 مما آینده نیازهای مورد در و كنید «4بازاریا   مما» چریکی ای چندمرحله بازاریا  ، كنید

 .كنید می صحبت

 نفوذ تفکر اعمال
از ، و تالش دیگران زمان به لحاظ كسب هزینه با دهد می امکان مما به مستقیم تروش

 آوری جمرع خودكارسرازی نحروه آمروزش با چریکیبازاریا  . بگیرید  هره خود تالش و وقت
  رررای هررا ترغیررب آن چگررونگی حترری و  یشررتر مشررتری احتمررالی صرردها برره دسررتیا  ، الگررو

 .دهد می اتزایش را نفوذ اعمال قدرت بازاریا  ، های هزینه پرداخت
 کند، زمانی که: نفوذ قدرتمندی برای شما عمل می ابزار اعمال عنوان بهبازاریابی چریکی 

 ها را به اساس مزایا آن كامال   ر و كنید می استفاده خود مركت محصوالت مما از
 رسانید. می تروش

 .هستید تجاری زندگی میوه ی  عنوان به مستقیم تروش به مما متعهد

                                                             
1 Grow Geometrically 

2 Techno-friendly 

3 Me marketing 

4 You marketing 



 19 : چرا بازاریا   چریکی |1تص   

 

 شما مایل و مشتاق یادگیری هستید.
 .شما تا زمان مرگ تسلیم نخواهید شد

 کننده تفکر سرگرم
تا  دوران مدرسه از بازی. نه یا كنند تصدیق را آن چه، موند سرگرم دارند دوست همه

كمرنگ می كاربه بازار ورود می   این. كند نمی ما را ترک هرگز بازی به می  اما، مود  رای ما 
 .مود می دتن، نخواهند داد اهمیت به ما اینکه از ترس با تقط

 رررای  تواننررد می درواقررع كرره كننررد برراور كره اسررت دمرروار اغلررب جدیررد ترریم اعضررای  ررای
 آن را بررره اثبرررات هررررروز مجررررب مسرررتقیم ترومرررنده هرررزاران امرررا، كننرررد برررازی امرارمعررراش

 موجرود سیستم ها آن زیرا،  رند می لرت خود تجاری های تعالیت از ها چری . رسانند می
عدم اطمینان از تعالیرت جهرت  و سردرگمی باعث رتع كه كنند می را دنبال كتاب این در

 .مود می رمد ترقی و
 بیشترین استفاده از این کتاب

 آوری مشررتریان احتمررالی محفلرری  ررای جمررع ایجرراد بررا چریکری مسررتقیم تررروش قردرت
كره توزیع و مشرتریان سریس و مروند می كه به الگرو تبردی  مود می آمکار  كننردگان وتراداری 

 .كنند می مراجعه مما به بارها
 الگرررو و آوری جمرررع در مورداسرررتفاده هرررای تاكتی  از بسررریاری از حاضرررر حرررالدر مررراید

گاه مشتریان پیگیری  بره آیرا كنیرد؟ می اسرتفاده مرنظم طور بره را هرا آن روزهرر آیرا امرا بامید؛ آ
 آموزید؟ می سیستم ی  خود وكار كسب های دهنده توسعه
 ایرن مررروع را از توانیررد می امرا كنیرد؛ نمی تکثیررر، منفرری دهیرد پاسره هررر دو سر ال بره اگرر

 .تغییر دهید امروز
 كنیرد را خرود ای جملره 6 چریکری  بازاریرا   تقویم و  رنامه  در كره طور همران، ایجراد 

 .است مده   یان 3 تص 
  بتوانید تا پركنید لیست را چ  و( تص  هر پایان در) كنید مرور را تص  هر های تاكتی 

  .كنید اضاته خود بازاریا    رنامه به را مناسب های تاكتی  و  رگردید عقب به
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 كنید مروع به اقدام خود تقویم اساس  ر. 
  كنیررد ارزیررا   و گیری انرردازه را خررود پیگیررری اقرردامات و الگررو آوری جمررع نتررای .

 كارهررای تأثیرگرررار، خررود هررای تاكتی  پررس از ارزیررا   امررا، مرراید برردیهی بامررد
كارهای    كمتر و دهید انجام  یشتری  .تأثیر  روید سرا  

 اسراس  رر خرود آینرده بازاریرا   مرورد در.  بینید مشخص پیش روی خود را مسیر 
گمان دست به اساس  ر نه، خود اقدامات نتای   . زنید انتخاب حدس و 

 برا را سرردرگمی ترا كنرد می كمر  مرما بره مسرتقیم ترروش  ررای چریکی كتاب بازاریا  
 توانیرد می كره اسرت نترای   رر مبتنری سیستم ی  چریکی بازاریا  . كنید جایگزین وضوح

 را قرادر برره مررما كرار ایررن. دهنرد انجررام آن را ترورا   كرره  یاموزیرد دیگررران بره و كنیررد عملری را آن
 خرود وكار تعالیرت در كسرب چگرونگی یرادگیری برا كره كند پیشرتت مغلی خود می كنترل
 .دامته بامید آن حضور در اینکه تقط نه، مود می مروع


