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 پیشگفتار

1جهان مسطح است"
اسدت کده برنددا جدای ا      2عنوان کتاب توماس ال. فریددمن  "

ویکد    شد. طبق اظهارات این نویسدندا، غاداز ندرن بیسدت     2005در سال  3پولیت ر

گونه جنگ نظامی یا رخداد سیاسی نیسدت، بلکده یدادغور عکدر کدام         یادغور هیچ

 .  جهان سازی مسطح–سازی است  جدیدی از جهانی

های پیشرفته اکنون سبب شددا اسدت کده     حق با فریدمن بود: انفجار سریع فناوری

ای  گونه تمام مخازن و منابع دانش در کل سیارا به ه  متکل شوند و میدان بازی به

طوری که  تسطیح و تعدیل شدا است که نبل از این هرگ  این چنین نبودا است، به

هد    ،طور بالقوا، هد  یدک مشدتری و در عدین حدال      نی بهوکار و کارغفری هر کسب

 واندد   شود. نوانین بازی برای همیشه تغییدر کدردا   رنیبی برای سایرین محسوب می

 هدا،  شدرکت . اسدت  افتدادا  اتفدا   وکاری کسب های بخش تمامی برای تغییرات این

شدوند تدا    کدار  به دست و کنند حرکت تر سریع باید همگی کارغفرینان و ها سازمان

 بتوانند در همان جایگاهی که در غن نرار دارند، بانی بمانند. 

یافته، ارتباطات بازاریابی نی  متحمل توسعه و تحول سریع شدا  در این محیط تحول

اند. محبوبیت ف اینددا   ی برای همیشه تغییر کرداارتباط هایشیواطوری که  است، به

، مشدتریان جهدان مددرن را    6های اجتماعی و شبکه 5سازی ، پادکست4نویسی وب گ

هایشان در مورد یک محکول یا خدمت را به گوش میلیاردها  نادر ساخته تا دیدگاا

شنوندا و مخاطب بالقوا برسانند. فراوانی و سادگی دسترسی به اینترندت حتدی در   

اب ارهدا  فقیرترین جوامع نی  این امکان را به هر کسی دادا است تدا بتواندد از ایدن    

هدا اسدتفادا کندد.     برای پرداختن به مباحث و مسائل مرتبط با محکوالت و شرکت

                                                           
1The World Is Flat 

2 Thomas L. Friedman 

3 Pulitzer 

4 Blogging 

5 Podcasting 
6 Social Networks 



 

شدود. در   متعانبا  باید گفت که تبلیغات دیگر همچون گذشته خیلی مؤثر واندع نمدی  

نفدو  و  شددند کده    به کار گرفتده مدی   ها توسط شرکت های گذشته، بازاریابانی زمان

را در تلوی یدون یدا فیدای تبلیغداتی چداپی       خرید زمان تبلیغاتی رایب ندرت الزم

امددا امددروزا، مشددتریان بیشددتر و بیشددتری از برنامدده ویدددیویی درخواسددتی  داشددتند

گیرندد و اخبدار خدود را غن یدن دریافدت       بهرا مدی  1شدا یا ویدئو درخواستی ضبط

همچدون   2بکدری صدنعتی   -هدای سدمعی   کنند. گفتگوهدایی کده تحدت رسدانه     می

های نسدبتا  کدوچکی    شد در گروا ها انجام می کوالت شرکتدر مورد محتلوی یون 

کردند از بین  ها با ه  صحبت می گرفت و اثراتشان به همان سرعتی که غن شکل می

در فیدای   رفت. امروزا، گفتگوها در زمان وانعدی و در پیشدگاا میلیاردهدا نفدر     می

 شوند.   شود و چندین دهه است که این گفتگوها بایگانی می انجام می مجازی

هدای کوچدک دیگدر     های فراوانی نی  وجود دارد: شرکت البته در این محیط فرصت

های ب رگ صرف ارتباطات بازاریدابی کنندد؛    ای بیش از شرکت مجبور نیستند ه ینه

هدای اجتمداعی    های بازاریدابی رسدانه   توانند خودشان را با استراتژی ها می اکنون غن

کنندد.   درازیدسدت ها  به سه  بازار غن پیشرفته نسبت به رنبای خود ارتقاء دهند و

یدا   3هدای کدانونی   ها دیگر مجبور نیستند مقدار زیادی پول صرف مطالعات گروا غن

های تحقیقات بازاریابی کنند، چون با جستجوی اینترنتدی از طریدق انگشدتان     پروژا

 توانند ضربان بازار را ثبت و ضبط کنند. خود می

و اب ارهدای   4از طریق شرح جوامدع، بسدترها   "اجتماعیهای  بازاریابی رسانه"کتاب

کندد تدا بتوانندد تکدمی  بگیرندد کده از        های اجتماعی به بازاریابان کمک می رسانه

. ایدن  بهرا ببرندد ها  یک استفادا کنند و چگونه با باالترین سطح اثربخشی از غن کدام

کده چگونده   دهدد   کتاب با رویکردی هدفمند و شفاف و با زبدان سدادا، نشدان مدی    

                                                           
1 Video on Demand (VoD) 

2 Industrial Broadcast Media 
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تدوان   ، چگونده مدی  نهایتدا  شدوند، و   سازی می های هوشمندانه طراحی و پیادا کمپین

ها را سنجید. این کتاب جامع برای مبتدیانی کده   گذاری غن نتایج و بازگشت سرمایه

ها را سردرگ  کردا اسدت و همچندین متخککدینی کده      غن ،های انتخاب زیاد گ ینه

هدایی اسدت کده     هستند، پر از تاکتیک ط رنابتیدر محی مشتا  بهبود بازی خودشان

اندد. ایدن کتداب     عملکرد و تأثیر خود را در جهان وانعی بازاریابی به اثبات رسداندا 

هدای   سدوی چیرگدی و اسدتادی در بازاریدابی رسدانه      شما را از بیگانگی و اریبی به

اجتماعی خواهد برد. اما این همه مطلدب نیسدت. ایدن کتداب شدبیه راهنمدایی در       

هدا   های اجتماعی شما است. تمامی بیدنش  سرتاسر فرغیند استراتژی بازاریابی رسانه

ها دست  طبعا  توصیف خواهند شد، اما شما همچنین خواهید غموخت چگونه به غن

رسانی برندد خدود جهدت     تنها غنچه برای اط ع شما نه این کتاب،یابید. بنابراین، در 

رید را خواهید خواند، بلکه، غنچه برای تددوین  نیاز دا ارتباطات با بازار هدفبهبود 

عندوان مبندایی مناسدب بدرای افد ایش و حفد         سدازی اسدتراتژی خدود بده     و پیادا

 بده  مدوارد  ایدن  تمدام . اف ودا و پیشنهاد برند نیاز دارید را یاد خواهید گرفدت  ارزش

وانعدی   این کتاب راهنمای .هستند درک نابل راحتی به و اند شدا ارائه مختکر ای شیوا

خواهد بود. از مفاهی  و پیشنهادهای عملی در این کتاب در زنددگی خدود بهدرا ببریدد      

       نددویم معددروف نامدده هددای خددود را پددرورش دهیددد  هنگددامی کدده از نمددایش  مهددارت

که چگونده   سؤال پرسیدند 1شاو برنارد جورج نوبل، جای ا برندا و بریتانیایی–ایرلندی

کنندا، جذاب و درگیرکنندا شود، پاسخ داد: من این کدار   توانسته است یک سخنران نانع

 غنقددر  پشدتکار و پیگیدری   بابازی را یاد گرفت  رفت  که اسکیتای یاد گ را به همان شیوا

 ایدن  بدا  زیداد  تمرین و مطالعه با. ده  انجام را کار این بتوان  تا کردم رفتار ها احمق مثل

 در اجتمداعی  هدای  رسانه بازاریابی موفق ارتباطات ایجاد اب ارهای بردن کار به با و کتاب

 بدیل خواهید شد ت اجتماعی های رسانه بازاریابی متخکص به شما تان، روزمرا زندگی

                                                           
1 George Bernard Shaw 



 

هدا   منددی  از غن  اند که مدا ع نده   برای تحریر این کتاب چندین نفر مشارکت داشته

منددی  از پروفسدور    خکدوص ع نده   ندردانی کنی . بهبرای همکاری ارزشمندشان 

، 2، رئیم بازاریابی دانشدگاا اوتدو فدون گریدک ماگددبورگ غلمدان      1مارکو سارستد

 ندردانی کنی .   4و دانشگاا علوم کاربردی لوبک 3دانشگاا جنوبی دانمارک

، تغییر و پابرجا ماندا اسدت بیدر طی نوشتن این کتاب تنها چی ی که در زندگی ما 

بده   ها، هیچ چی ی ممکن نبود. بنابراین، این کتاب را هایمان بودند. بدون غن خانوادا

 . ی کن های خود تقدی  می خانوادا

 ؛ دانشگاه جنوبی دانمارک 5سوند هالنسنا

 ؛ مدرسه مدیریت کلوگ، دانشگاه نورث وسترن، ایاالت متحده 6فیلیپ کاتلر

 کاربردی لوبک، آلمان؛ دانشگاه علوم  7مارک اولیور اپرسنیک
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 های اجتماعی رسانهریزی بازاریابی  برنامهفصل اول: /    14

 ریزی بازاریابی ای بر برنامه مقدمه -1-1

بازاریابی، فعالیتی سازمانی است که وظیفه غن شناسایی و تعریف مشتریان هددف و  

طدور رندابتی و سدودغور     ها بده  های غن برای برغوردن نیازها و خواستهبهترین روش 

امدروزا بدا انبدوهی از     1کننددگان و خریدداران شدرکتی    است. از غنجدا کده مکدرف   

باشدند،   هدا مدی   کنندگان مواجه هستند که همگی به دنبال برغوردن نیازهای غن تأمین

با خوب کار کدردن دوام   توانند صرفا  های ایرانتفاعی نمی ها و سازمان دیگر شرکت

تدر از همیشده، بدانی     ها این باشد که در بازار جهدانی رندابتی   بیاورند. اگر هدف غن

اندد   بمانند؛ باید کار خود را به شکل عالی انجام دهند. مطالعات بسیاری نشدان دادا 

، شناخت و تأمین رضایت مشدتریان  انهعملکرد سودغور تحقق برایکه رم  موفقیت 

پیشنهادات رنابتی برتر است. امروزا، این فرغیند در محیطی جهانی،  هدف از طریق

 گیرد. تر از گذشته صورت می فنی و رنابتی

ری ی بازاریابی تدا ایدن حدد     دهد چرا برنامه چند دلیل مه  وجود دارد که نشان می

های اخیر شاهد شدت گرفتن رنابت در بسدیاری از   اهمیت پیدا کردا است. در سال

هدا،   اندد امدا از میدان غن    ای . عوامل بسیاری در این مداجرا نقدش داشدته    ودابازارها ب

 ها هستند: شوند، مهمترین غن مواردی که در ادامه مطرح می

        رشد رنابت جهانی، زیرا مواندع دادوسدتد کداهش یافتده و ارتباطدات جهدانی

 طور چشمگیری بهبود پیدا کردا است. به

 اف ایش یافته اسدت. ایدن موضدوع     2های چندمنظورا و چندملیتی نقش شرکت

سدوی   منجر به نادیدا گرفته شددن مرزهدای جغرافیدایی شددا و توجده را بده      

 های سودغوری در مقیاس جهانی معطوف کردا است. فرصت

 هددای سیاسددی باهدددف تددرویج  در بعیددی از انتکددادها، نددوانین و ایدددئولوژی

 شکل گرفته است. "بازار غزاد"های کارغفرینانه و  ارزش

                                                           
1 Business Buyers 
2 Multinational Conglomerate 
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 وری مسددتمر در فندداوری، سددبب ظهددور منددابع جدیدددی از رنابددت بددرای نددوغ

 محکوالت، خدمات و بازارهای جاافتادا شدا است.

وتحلیل رنابت و رنیب بسیار حدائ  اهمیدت    در بازاریابی استراتژیک معاصر، تج یه

های بعدی، این جنبه از بازاریابی را با دندت   است. در وانع، به همین دلیل در فکل

ای مدورد پدذیرش    طدور گسدتردا   بررسی خواهی  کرد. این مسدلله مهد  بده   بیشتری 

دانشگاهیان و متخککان بازاریابی نرار گرفته است. منظدور از بازاریدابی موفدق در    

عندوان   یک انتکاد رنابتی، موفقیت رنابتی است و اف ون بر تمرک  روی مشتری بده 

 شدود. بازاریدابی   ی نی  مییابی رنابت شامل جایگاا ،گیری بازاریابی درست یک جهت

که رم  موفقیت در دستیابی به اهداف سدازمانی در   گر این استبیان در مفهوم خود

به شکل  "رضایتمندی"های بازارهای هدف و ایجاد  گرو شناسایی نیازها و خواسته

 (.2006 هالنسن،تر از رنبا است ) تر و مبتکرانه اثربخش

هدای موفدق و    شدا در بسدیاری از شدرکت   فتهری ی بازاریابی، رویکردی پذیر برنامه

ای  توان در نالدب فرغیندد سداختاریافته    ری ی بازاریابی را می است. برنامه بازارمحور

وتحلیل شدرایط بدازار؛ توسدعه و مستندسدازی اهدداف،       متشکل از تحقیق و تج یه

هدا بدرای    سازی، ارزیابی و کنترل فعالیت های بازاریابی؛ و پیادا ها و برنامه استراتژی

رید ی بازاریدابی، مسدتل م     مندد برنامده   تعریف نمود. فرغیند نظام ،دستیابی به اهداف

گیدری در مدورد    هدای شدرکت و همچندین تکدمی      وتحلیل محیط و نابلیدت  تج یه

ها است. محیط بازاریابی به حدی متغیر اسدت   های اجرای تکمی  اندامات و روش

طور غنی پدیدار شوند و حتی  د بههای جدی که ممکن است مسیرهای رو به فرصت

ری ی بازاریابی باید  و یا کام   مسدود شوند. در نتیجه، برنامه محوهای گذشته  مسیر

عندوان یدک    پذیر و پیوسته مورد توجه ندرار گیدرد، نده بده     عنوان فرغیندی انطبا  به

 رویداد ساالنه ایرنابل انعطاف و ایستا.

ای از  برنامه بازاریابی اسدت؛ سدندی کده خ صده    خروجی این فرغیند ساختاریافته، 

رید ی شدرکت بدرای     بازاریاب دربارا بازار و نحوا برنامه شدا های یاد گرفته درس
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تحقق اهداف بازاریابی در غن گنجاندا شدا است. ع وا بر این، در برنامه بازاریابی 

رکندان بدرای   هدایی کده کا   های بازاریابی سدازمان مسدتند و فعالیدت    تنها استراتژی نه

شددوند، بلکدده  دسددتیابی بدده اهددداف بازاریددابی انجددام خواهنددد داد، مشددخص مددی 

سدوی اهدداف را    شود کده مید ان پیشدرفت بده     سازوکارهایی نی  در غن گنجاندا می

کند و در صورتی که نتایج وانعی مطلدوب سدازمان نباشدد و دارای     گیری می اندازا

 کند.  را فراه  میانحراف باشد، امکان اص ح و تعدیل برنامه 

شوند، با ایدن حدال،    ساله تدوین می های بازاریابی معموال  برای یک دورا یک برنامه

ها و عملکرد مدالی را بدرای غینددا دورتدری در      ها ممکن است فعالیت برخی برنامه

ری ی بازاریابی را حدانل چند مداا پدیش از    نظر بگیرند. بازاریابان باید فرغیند برنامه

بندی شود، غااز کنند. این مه  سدبب   نامه بازاریابی برای اجرایی شدن زماناینکه بر

وتحلیدل، بررسدی و اصد ح مددیریتی و      شود زمان کافی برای تحقیق و تج یده  می

 وکاری وجود داشته باشد. ها و واحدهای کسب فعالیت بهمنابع و تخکیص بسیج 

رید ی بازاریدابی    . برنامده طدور حدت  مسدتل م تغییدر اسدت      ری ی بازاریابی، به برنامه

 شود: موارد زیر می فرغیندی است که شامل

حال در مورد کاری که در غینددا بدا توجده بده شدناخت      زمان گیری در  ( تکمی 1)

 باید انجام شود؛ ،کامل از وضعیت منابع

 گیری؛ اندازا ( تدوین اهداف شفاف، نابل اب غ و نابل2)

 ؛ و( ایجاد و توسعه راهکارهای جایگ ین3)

 شدا. جهت تحقق اهداف مشخصشدا  انتخاب( اب ار سنجش مسیر 4)

گیری بازاریدابی تحدت شدرایط     منظور تسهیل فرغیند تکمی  ری ی بازاریابی به برنامه

 (.2015 هالنسن و اپرسنیک،شود ) اطمینان طراحی می مخاطرا و عدم

به همراا خدود دارد  ری ی بازاریابی چندین م یت  مهمتر از همه اینکه، فرغیند برنامه

 (:2006 هالنسن،)
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 بازاریابی باید بدا برنامده جدامع    در حوزا های اندام  تک برنامه تک :1سازگاری

رید ی   های اداری و عملیداتی سدازگار باشدند. بدا برنامده      شرکت و سایر برنامه

 شود. بازاریابی این مه  محقق می

 های مج ای برنامده بازاریدابی را    افرادی که مسلولیت اجرای بخش :2مسئولیت

توانندد عملکدرد    های خود غشنا خواهند شدد و مدی   عهدا دارند، با مسلولیت بر

ری ی بازاریدابی، وجدود کدادرِ     ها بسنجند. در برنامه خود را در انجام این برنامه

امی است و ال  ،های شفاف در خکوص مفروضات مدیریتی برای صدور بیانیه

سدازد کده از    پذیر می سازی یک سیست  کنترل را امکان این مه  طراحی و پیادا

 طریق غن بتوان عملکرد را در نیاس با معیارهای از پیش تعریف شدا سنجید.

 کنند از وجدود اهدداف جدامع و     ها را اجرا می افرادی که برنامه :3رسانی اطالع

 این رابطه، مطلع خواهند شد.نحوا تأثیرگذاری و مشارکت شخکی خود در 

 ها مورد توافدق افدراد درگیدر در اجدرای برنامده و همچندین        اگر برنامه :4تعهد

کنند، نرار بگیرند، تعهد گروهی نسبت به اجدرای   افرادی که منابع را فراه  می

سازی بهتر استراتژی منتهی  شود که در نهایت، به پیادا ها ایجاد می برنامه در غن

 خواهد شد. 

سدازمان و وضدعیت کندونی غن باشدند. تنهدا یدک سیسدت          ها بایدد مخدتصِ   رنامهب

ری ی  ری ی وجود ندارد بلکه چندین و چند سیست  وجود دارد. فرغیند برنامه برنامه

خداص   یطور سفارشی برای یک شرکت مشخص و تحت مجموعه شدرایط  باید به

عنوان یک اندام عملیاتی،  ری ی بازاریابی به تدوین و اجرا شود. الزم است که برنامه

ری ی شرکت انجام پذیرد. در هر سدازمانی یدک تعهدد بنیدادی      در چارچوب برنامه

بتدوان ماموریدت    تدا رید ی بازاریدابی وجدود دارد     های برنامه جهت پذیرش سیست 
                                                           
1 Consistency 

2 Responsibility 

3 Communication 
4 Commitment 
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گیدری   عندوان مبندایی بدرای توسدعه جهدت      به کهوضوح تعیین کرد  وکار را به کسب

ری ی بازاریابی، هدایت و کنتدرل تحقیدق و توسدعه     برنامهسازمانی نرار گیرد. بدون 

کننددگان؛ هددایت نیدروی     محکول جدید؛ تعیین اسدتانداردهای الزم بدرای تدأمین   

هدای   هدا تأکیدد شدود؛ تددوین هددف      فروش بر اساس مدواردی کده بایدد روی غن   

زار، دستیابی؛ و مقابله کردن با انددامات رنیدب یدا تغییدرات در بدا      بینانه و نابل وانع

وکارهدایی کده در ادادام     مراتب دشوارتر خواهد شد. مهمتر از همه اینکه، کسدب  به

خورندد احتمداال     ری ی بازاریابی در داخل اندامات بازاریابی خود شکست می برنامه

 (.2006 هالنسن،نادر به توسعه م یت رنابتی پایدار در بازارهای خود نیستند )

 نامه بازاریابی دیجیتالی  های اصلی در توسعه یک بر گام -1-2

 توسدط ای از انددامات نابدل انجدام     هدای اجتمداعی خ صده    برنامه بازاریابی رسانه

رود بدا اسدتفادا از    هدای اجتمداعی اسدت و انتظدار مدی      شرکت در بازاریابی رسدانه 

. در ایدن برنامده   به اجرا رساندوکار  های اجتماعی این اندامات را برای کسب شبکه

 دنیق این نکات پرداخته شود:باید به بررسی 

 ؛مشتریان در حال حاضر کجا هستند 

 ؛ ونکد دارید مشتریان در غیندا کجا باشند 

 های اجتماعی که شرکت تمایل دارد برای دسترسی به مشتریان  اب ارهای رسانه

 ، کدامند.ها استفادا کند از غن

ربخشی بیشتری تر مشخص کند، با اث در حالت کلی، اگر شرکت برنامه خود را دنیق

به اجرای برنامه خواهد پرداخت. مختکر و مفید بودن برنامده نکتده مهمدی اسدت.     

دهد، ع وا بر این، ممکن است معیداری بدرای    برنامه به اندامات شرکت جهت می

هایی را کده بایدد جهدت     گام 1-1تعیین موفقیت یا شکست شرکت نی  باشد. شکل 


