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 پیشگفتار

 

های مختلف نیاز به چارچوب کارهای مختلف در حوزهوبا گسترش کسب 

و استقبال است. دونالد میلر با طرح  ازیموردنبازاریابی ساده و مؤثر بیش از گذشته 

در  وکار کسبموضوع استوری برند که تحت عنوان داستان برند در ادبیات بازاریابی و 

سازی بازاریابی برای طیف وسیعی از است، پیشگام تفکر ساده شده  ترجمهکشور 

توانند از مطالب این کتاب استفاده کنند. مخاطبان متعددی می رو نیازامخاطبان است. 

های برای تدریس در دروس اصول بازاریابی، بازاریابی رسانه تواند یمکتاب ماهیتاً 

منبع  عنوان بهال در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد اجتماعی و بازاریابی دیجیت

مند باشد. همچنین افراد عالقه موردتوجه های مهندسی فروش و بازاریابیدرسی و دوره

توانند ها هم میسایت و اپلیکیشن به موضوعات بازاریابی و فروش و حتی طراحان وب

در کتاب برای طراحی اثربخش رسانه خود بهره ببرند. کتاب  شده مطرحاز موضوعات 

نگرد. ی از نگاهی دیگر میابیبازارحاضر به طرح موضوع قیف فروش به استراتژی 

کتاب عنوان اصلی است.  کارآمد تالیجید یابیبازار پلن کی یاساس هیفروش پا فیق

Marketing Made Simple  بی برای همهبازاریا"است و در ترجمه آن از عبارت" 

استفاده کردیم. عبارتی که بر این موضوع داللت دارد که مطالب بازاریابی مطروحه در 



 

 

 استفاده قابلی بازاریابی و فروش ها حوزهکتاب برای قشر وسیعی از مخاطبان در تمام 

بازاریابی  نهیدر زممتن کتاب علیرغم سادگی، حاوی مطالب بسیار ارزشمندی است. 

گردد. کتاب مدرن است که البته این موضوع بیشتر به قلم شیوای دونالد میلر بازمی

با محوریت شناسایی و حفظ  یحاضر در ده فصل و دو بخش به ارائه مطالب بسیار

بازاریابی به  طرحی یک راحت بهشود مخاطب هدف پرداخته است. مطالبی که سبب می

کارهای اینترنتی کشور با آن روبرو ورشته تحریر درآید. اشکاالتی که غالب کسب

العاده میلر را برای پاسخ توان در این کتاب مالحظه کرد و راهکارهای فوقهستند را می

مشاهده نمود. کما اینکه شیوع بیماری کرونا در کشور نشان داد که ضرورت  ها آنبه 

مطرح است و بایستی طرحی  شیازپ شیبهای اینترنتی در کشور شگاهتوجه به فرو

رو مطالعه کتاب حاضر برای کسانی که به جدید را برای این منظور در انداخت. از این

کارهای اینترنتی وکسب ژهیو بهکار واندازی یک کسبدنبال کسب آگاهی در زمینه راه

 کارهاودیجیتال مارکتینگ برای این جنس از کسب هستند مناسب است. زیرا که موضوع

کار شما از جنس اینترنتی نباشد کماکان مطالب کتاب وحیاتی است. حتی اگر کسب

جا دارد از آقای  های اجتماعی شما کارساز خواهد بود. در اینجابرای مدیریت رسانه

با همّت عالی دامون صالحی مدیریت محترم انتشارات ادیبان روز تشکر نماییم که 

ریابی و های مطرح و پرفروش بازاهای اخیر مقدمات انتشار کتابخود در طی سال

و  آرایی کتاب د. همچنین از خانم الهه شریفات بابت صفحهسازنکارآفرینی را فراهم می

سازی متن زحمت زاده که زحمت خوانش کتاب و در روانقلی محسن همچنین دکتر

ای روان و متناسب علیرغم تالش مترجمین برای ارائه ترجمهشود. تشکر می کشیدند 

باشد و طبق این  مبرا خطاتواند از عمومی کشور، لیکن هیچ اثر علمی نمی فرهنگ با

 شود.اصل از هرگونه پیشنهاد برای اصالح یا گفتگو برای شیوه ارائه بهتر، استقبال می

شهال آقاپور|بیگیامیر علم
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 فهرست مندرجات

 صفحات                                                             عنوان                         

 

 

 

 97 دینده هدر مؤثر ریغ یابیبازار در را خود ییدارا

 99 است اشتباه نباشد کارساز که یابیبازار نهیهز پرداخت

 91 شد دینخواه مانیپش آن از هرگز که یابیبازار طرح کی: اول فصل

 20 مؤثر یامرحله پنج یابیبازار برنامه

 29 دهدیم نجات مخمصه از را شما برنامه نیا

 21 ارتباط کی یواقع مراحل:  دوم فصل

 21 شوند روشن و کنجکاو دیبا شوند متعهد آنکه از قبل مردم چرا

 27 ندیگزیبرم یمشتر هر که یسفر

 29 یکنجکاو: 9 مرحله

 21 است گذرا قضاوت ینوع یکنجکاو

 30 د؟یکن عبور شخص کی یکنجکاو لتریف از دیتوانیم چگونه

 32 ستین یکاف یکنجکاو

 32 یروشنگر: 2 مرحله

 33 شد نخواهند نامشخص طیشرا وارد انیمشتر

 31 دهد یروشن دید انیمشتر به دیبا شما یابیبازار

 12 دیکن یابیارز را خود یابیبازار( نیکمپ) شیپو قدرت

 13 همه یبرا یابیبازار لیستچک بر یامقدمه: سوم فصل

 11 دینباش ینامرئ

 19 یابیبازار گشایی باگره لیستچک

 10 .است اصل کی اجرا

 19 .است داشته نقش ما سازمان رشد در میمستق طوربه «برند یاستور» امیپ

 12 .است شده ما میت شتریب نانیاطم باعث «برند یاستور»



 

 

 12 .است شده ما وقت در ییجو صرفه باعث «برند یاستور»

 11 دیکن جادیا را خود خطیتک امیپ: چهارم فصل

 11 .شد خواهد شما وکارکسب رشد باعث که ییجادو جمله کی

 16 .سازندیم را جهان که هستند کلمات

 16 .هستند کارگشا کلمات

 17 کنندیم باز را درها که یکلمات

 19 کرد خلق خطیتک امیپ کی توانیم چگونه

 19 مشکل: 9 مرحله
 11 .دیافزایم محصوالت ارزش به مشکل انیب

 60 .است یمشتر ذهن در یماندگار یبرا یراه مشکل انیب

 69 .گرفت نظر در دیبا که یموارد

 62 حلراه: 2 مرحله

 63 .باشند داشته ارتباط باهم حلراه و مشکل که دیکن حاصل نانیاطم

 63 .دیببند را داستان حلقه

 61 دینباش رکیز و باززبان

 61 دیریبگ نظر در دیبا که ییزهایچ

 66 جهینت: 3 مرحله

 66 شوند وصل هم به دیبا جهینت و حلراه مشکل،

 69 کرد دقت هاآن به دیبا که یموارد

 61 دیبگذار هم کنار را موارد همه
 61 دیریبگ نظر در دیبا که یموارد

 70 دهدیم انجام کاریچه خطیتک امیپ

 70 خطیتک امیپ از استفاده گرید یهاراه

 73 مؤثر یبنداسکلت یدارا سایتوب:  پنجم فصل



 

  

 73 است نهفته هاواژه در چیزهمه

 71 سایتوب یبرا مؤثر یبنداسکلت

 77 دیکن شروع یبنداسکلت با

 76 میکن جادیا یبند اسکلت سایتوب کی یبرا چگونه

 76 است مؤثر که سایتوب از بخش نُه

 79 است؟ چگونه مراحل نیا بیترت

 71 سربرگ ای هدر: 9 بخش

 90 د؟یآیم رونیب سربلند گرنت تست از شما هدر ایآ

 99 د؟یدار یشنهادیپ چه: 9 سؤال

 92 کند؟ بهتر را یمشتر یزندگ تواندیم چگونه( شما تیسا: )2 سؤال

 93 دهند؟ انجام دیبا یاقدامات چه شما از دیخر یبرا: 3 سؤال

 91 دینباش منفعل - یتهاجم

 96 شود؟یم وارد سایتوب در یاصفحه چه به شما عمل به اقدام دیکل

 97 دیکن انتخاب دقت با را خود ریتصاو

 99 است شما سربرگ جادیا نوبت

 19 استاکس: 2 بخش

 12 است؟ چقدر شما با تجارت انجام عدم نهیهز

 11 داشت خواهد ییبسزا تأثیر حتماً د،یآیم انیم به استاکس با ارتباط بحث یوقت

 16 د؟یکنیم کمک انیمشتر کردن اجتناب ای غلبه به طورچه

 19 ارزش گزاره: 3 بخش

 11 است تضاد یدارا خوب داستان کی

 11 کند؟یم کسب را یارزش چه شما با تجارت انجام صورت در یمشتر

 909 دییبگو را آوردمی بدست آنچه همه خود یمشتر به

 909 .دیباش یبصر ،دیباش خاص

 902 دیریبگ نظر در سر تیتری



 

 

 903 راهنما: 1 بخش

 901 است اعتبار و یهمدل یدارا راهنما، کی

 901 هستند هم به وابسته عمل دو اقتدار و یهمدل

 909 دینکن استفاده یافراط شکل به اقتدار از

 990 دیدار نگه کوتاه را کاربران اتیتجرب و فاتیتوص

 990 دیکن استفاده شات هد کی از

 999 دیافزایم شما اقتدار به انیمشتر یلوگوها از یریتصاو

 992 دیکن استفاده اقتدار جادیا یبرا یآمار یهاانیب از

 992 میکن پر باهم را راهنما بخش دییایب

 993 برنامه: 1 بخش

 991 است یاتیح مرحله سه از استفاده

 996 دیکن حفظ یبصر ازنظر را برنامه یسادگ

 999 یحیتوض بند: 6 بخش

 999 شودیم یناش آن از شما تیسا سئو که است ییجا یحیتوض پاراگراف

 991 دیکن دعوت داستان کی دنیشن به را انیمشتر

 920 یحیتوض پاراگراف نمونه کی

 929 انیمشتر مخالف استدالل بر یرگیچ: یحیتوض بند یبرا گرید ینهیگز

 921 (دئویو) لمیف: 7 بخش

 926 متیق یهانهیگز: 9 بخش

 929 حشو موارد یکشو: 1 بخش

 933 (جنراتور دیل) هدف مخاطب ۀکنند جذب: ششم فصل

931 اعتماد جلب یبرا گانیرا یارزش هدف، مخاطب یهاکنندهجذب
 937 بکند؟ دیبا چه هدف مخاطب یکنندهجذب

 931 د؟یکن هیته هدف مخاطب یکنندهجذب عنوانبه دیتوانیم را ییهاPDF نوع چه

 919 دینشو غافل هدف مخاطب یهاکنندهجذب از گاهچیه



 

  

 911 دیکن انتخاب خود یبرا را جذاب و بندهیفر عنوان

 919 سازش و توافق به دنیرس: محتوا

 913 کرد؟ دیخواه چه خود هدف مخاطب یکنندهجذب با

 911 دیکن غیتبل را خود هدف مخاطب یکنندهجذب

 916 خوب نگارش خصوص در ینکات

 917 دیینما لیتعد را هاآن لزوم، صورت در و دیکن تست را خود یهاروش

 911 لیمیا قدرت: هفتم فصل

 960 یلیمیا یهاشیپو خصوص در مهم سؤاالت

 969 بفرستم؟ دیبا لیمیا تعداد چه من: سؤال

 969 شد؟ خبره ل،یمیا نوشتن در توانیم چگونه: سؤال

 963 !میسیبنو لیمیا چند دییایب

 961 یاهیتغذ یهالیمیا شیپو: هشتم فصل

 967 باشند شده آماده که کنندیم دیخر شما از یزمان مردم

 969 هستند یطوالن یباز کی یبرا یعال و خوب روش ،یاهیتغذ یهالیمیا

 969 چه؟ کنند،یم لغو را خود اشتراک که یکسان مورد در

 961 بکند؟ دیبا چه لیمیا کی

 979 مبنا یاهیتغذ یسلسله کی ساختار

 979 دیکن کم هم را آخر پوند پانزده تا شودیم باعث که یانکته ده

 991 دیببر لذت ندیفرآ از و دیکن شروع آرام
 991 آورم؟ دست به خود یهالیمیا یبرا دهیا یسر کی توانمیم کجا از

 997 فروش یهالیمیا شیپو: نهم فصل

 997 کنند رد ای رندیبپذ تا دیده قرار خود انیمشتر اریاخت در را یزیچ

 991 باشند داشته تعهد تا ندارند دوست افراد یهمه

 991 فروش شیپو ای یاهیتغذ شیپو است، اول یککدام



 

 

 
 

 

 912 میکنیم شروع را شیپو

 917 سازد ترساده را فروش فیق تواند یم چگونه ،یابیبازار یاجرا: دهم فصل

 917 است هیبق از ترمهم اجرا

 919 دیبرسان اتمام به آنرا بعداً دیبتوان تا دیکن یزیربرنامه را جلسه شش اکنون

 911 اهداف نییتع یجلسه: 9 یشماره یجلسه

 200 م؟یدهیم پول یمحصوالت چه یبرا ما

 برند فرد منحصربه داستان نگارش یجلسه: 2 یشماره یجلسه
 209 یخطتک امیپ و( پتیبرنداسکر) 

 203 یخطتک امیپ یهیته: 2 بخش 2 یجلسه

 201 سایتوب( میرفریوا) یبنداسکلت: 3 یشماره یجلسه

 206 هدف وب یصفحه ای سایتوب یبنداسکلت

 290 هالیمیا یسلسله و هدف مخاطب یکننده جذب: 1 یشماره یجلسه

 293 مطالب شیپاال و یبازنگر یجلسه: 1 یشماره یجلسه

 291 شیپاال و یبازنگر و جینتا لیتحل یجلسه: 6 یشماره یجلسه

 291 سخن پایانی

 220 درباره نویسندگان



 

  

 بازاریابی گشایی باگره

تمامی برای  9«استوری برند» گام به گامراهنمای 

 هاوکار کسب

 

 مقدمه
ی را وکار کوچک چه کسب باشد.سودمند هم  یستیبادر عین سهولت،  یابیبازار

برنامه  نیو بهتر نیترساده وکار بزرگی باشید، بدانیداداره کنید و چه مالک کسب

 ،فروشنده چه چیزی باشیدکند که ینم یشود. فرقیمآغاز فروش  فیبا ق یابیبازار
 ارسازفروش ک فی، قدیکنیفروش محصوالت خود استفاده م یاز کلمات برا هرجایی

 د.خواهد بو
 جادیخوب است. پس از ا تالیجید یابیبرنامه بازار کی یاساس هیفروش پا فیق

از  شیب نظر به اینکهکنند.  یبانیرا پشت فروش شما فیتوانند قیم غاتیفروش، تبل فیق

شامل  تواندمی شما یتالیجید یوجود دارد، استراتژ یابیبازار یبرا تالیجید طرح کی

                                                             
9  StoryBrand  ی شده است.انداز راهه توسط نگارنده کتاب یعنی دونالد میلر کاشاره به سایتی است 
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و  هیعنوان پا به یلیمیا (نیکمپپویش )و  9هدفی مخاطب  کننده جذب ،سایت وب

تر از همه،  ؛ اما مهمشما خدمت کنند وکار کسبباشد و به  گرید یمواز یهااساس همه روش
 .ایجاد کنیدها را  از آن یکیآموزد که یکتاب به شما م نای و دیدار ازیفروش ن فیبه ق

هدایت او در این سپس و  آوردن مخاطب هدف به دست یبرا یفروش راه فیق
 دیبا یابیبازارهر و  وکار ، صاحب کسبنیاست. هر کارآفر مسیر )مراحل قیف فروش(

 ای دیکنیم جادیفروش ا فیق کیخودتان  ایآ که نیکند. ایفروش چگونه کار م فیبداند که ق
 نیا ستیل چک که چراتفاوتی ندارد ، خواهد کرد جادیشما ا یآن را برا یگریشخص د

کند. یم انیب الزم دارید؛ ،فروش مؤثر فیساخت ق یبرا دیکه با را ییزهایچ کتاب همه
هر بخش آن ارائه  پرداختن به یبرا ییکتاب نکات و راهکارها نیدر هر فصل از ا

 خواهد شد.
 ،بندی(الگو یا اسکلتچارچوب ) توانیدمی MarketingMadeSimple.com سایت در

 و وقت ی درتوجه قابل ییجو صرفه باعث کتاب این همراه به که کنید دانلود رایگانی را
 کوچک، شرکت هزار دهبر  بالغ ،«برند استوری» در. شودمی ذهنی کاهش آشفتگی

. کنیم ایجاد ها آنبرای  فروش را هایقیف تا انداز ما کمک خواسته بزرگ و متوسط
 کردند.آغاز  هاچارچوب همین کردن پر باها  آن همه باًیتقر

 شما به که نمونه چارچوب دو بایستی کردید، دانلود را خود چارچوب که یهنگام
 این. برای خود داشته باشید کنند،بروید کمک می خواهیدمی کجا به در درک اینکه

 در را روز کل قادریم تا ما کند.بازاریابی را هموار می استراتژی یک اجرای مسیر کتاب
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توجهه   کنیم تا در بین صدها و حتی هزاران رقیب،شرایط را با استفاده از ابزار، راهکارها و خالقیت خود مدیریت می

ها را متقاعد کنیم که اطالعات تماس خود مشتریان بالقوه بیشتری را به محصوالت و خدمات خود جلب نموده و آن

 است: ریز یها مشخصه یدارا دیل کی .را در اختیار ما قرار دهند

 ؛نکرده دیاست که قبالً از ما خر دیمخاطب جد کی 

 ؛محصول و خدمات ما جلب شده ایبالقوه است که توجهش به برند  یمشتر کی 
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 خواهید درآمد کسب کنیدمیازآنچه اجرا  فقط شما اما کنیم، صحبت بازاریابی با رابطه
 بلکه خورند،نمی شکست ارتباطات فلسفه یا ارائه معنی در بازاریابی هایبرنامه غالب. کرد
ی قادر به درک این سادگ به مردم هرچند. خورندمی شکست که استها  آن اجرای در

 .موضوع نیستند

 خود دکترای نامه انیپا 9«پترسون. جی. جی» دکتر من همکار نویسنده گذشته، سال
پترسون . جی. جی. رساند انجام به «استوری برند» یرسان امیپ چارچوب با تمرکز بر را
 از اعموکار  کسب نوع هر برای چارچوب داشتن که ایده این خود، از نامه انیپا در

 دریافت وی ،حال نیباا. کرد دفاع بود، خواهد کارساز B2C یا B2B کوچک، یا بزرگ
 اجرا.شکل و نحوه : دارد بستگی مهم ضرورت یک به چارچوب با داشتن موفقیت که

 کندمی کمک شما به کتاب این. است صحبت کرده مورداجرا در حاضر تماماً کتاب
 باشید، نداشته فروش قیف ولی باشید داشته واضحی پیام اگر. کنید عملی را کاری تا

 که گذاشت خواهند این بر را فرض دکنندگانی. بازدکرد نخواهد رشد شماوکار  کسب
 بتواند که دیگری شخص جستجوی درها  آن و کنید حل راها  آن مشکل توانیدنمی شما

 گفت. خواهند ترک شمارا کند، کمکها  آن به

 ندهید هدرمؤثر غیر  بازاریابی در را خود دارایی

 دالر هزاران سبب کتاب این اید،نکرده بازاریابی صرف را خود پول هنوز اگر
 زمینه در چنانچه؛ و دالر هامیلیون میینگو البته اگر شد خواهد شما برای ییجو صرفه

 .این روند را متوقف خواهد کرداکنون  هم از کتاب این اید،داده هدر را خود پول بازاریابی

 که امدیده را زیادی بازاریابی های، آژانس«استوری برند»از اجرای  هاسالباگذشت 
 فروشندمی مشتریانشان به را برند هایدستورالعمل و رنگی هایطرح جدید، لوگوهای

 در فروش قیف بدون. کنندمیاجرا  را جذاب فرود صفحات و بوک سیف تبلیغات و
 راهنما صدها پترسون؛ به همراه من. نیستند مؤثر محصوالت این غالب مناسب، جای
 بازاریابی ایدهها  باده زمان آن در و ایجاد کرده« استوری برند» معتبر بازاریابی برای
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 .بازگشتیماعتماد  قابل و قدیمی فروش قیف همان به همچنان حال نی. بااایمآزموده

 یک شما اگر. خواهد رساند نتیجه به شمارا کتاب این موجود در ستیل چک

 خدمت بزرگ سازمان یک بازاریابی بخش در یا هستیدوکار  کسب صاحب یا کارآفرین

 اگر. کندمی به شما کمک آسان فهم تیباقابلطرحی عنوان  به کتاب این کنید،می
 کار کتابعنوان  به را کتاب این ،دیدار عهده بر را خود شرکت برای بازاریابی مسئولیت

 تیم به را کتاب این کنید،می اداره را هم شرکتی اگر. بگیرید نظر در خود جدید
 این در که را چیزی همان دقیقاً که بخواهیدها  آن از و دهید تحویل خود بازاریابی

 .کنند ایجاد دارد، وجود ستیل چک

 است اشتباه نباشد کارساز که بازاریابی هزینه پرداخت

 بازده نتواند ولی صرف کند شمارا پول بازاریابی شرکت یک که است اشتباه این
 وقت شخصاً، شما، که است عدالتیبی این. ی کسب کندگذار هیسرمامناسبی برای این 

 شدن صرف برای شما وقتِ. ارزش آن را نداشته باشد که کنید تالشی صرف را خود

 .است ارزشمند ازاندازه شیب مسیری چنین در

سایت کتاب  به دارید، کنید که نیاز به کمکحس می و خوانیدمی را کتاب این اگر
 توانیدمی آنجا درچراکه کنید.  مراجعه MarketingMadeSimple.com در تارنمای

 حتی ،وجود نیباا را بیابید. خود فروش قیف ایجاد برای «استوری برند» معتبر راهنمای
 راهنما این که دهد نشان تا است مهم کتاب این بازهم دارید، نیاز راهنما یک اگر

 بازاریابی برنامه کامل درک از بعد بود خواهید قادر شما. داد خواهد انجام را یکار چه

 .دهید ارائه بازاریابی برنامه ایجاد در را ارزشمندی یوسو سمت خود،
 بیان کتاب این در ما که را آنچه. باشد امری پیچیده بازاریابی نیست الزم همیشه

 توسعه داده را خود تیمأمور شد، خواهید دلگرم خود بازاریابی به دهید، انجام ایمکرده
 .کرد خواهید برقرار ارتباط مشتریان با و

 .کنیم شروع بیایید 


