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 پیشگفتار مترجمین

است  شده لیای فراگیر در ادبیات بازاریابی تبدگذشته طرح موضوع هک رشد به کلمه یها در طول سال

بازاریابی دیجیتال است. در این زمینه  یسنتریهای غو استراتژی قابلیت که ناظر بر کسب اطمینان از

های مربوطه و ایجاد اندازی نظام، راهها و هوش مصنوعیها در کنار فناوریشناسیتوسعه روش

گیری ساده نموده است. سازی ارتباطات، اقدام به جذب مخاطبان را به طرز چشمهای شخصیفرصت

در محیط آنالین وکار کسب توسعهها، شناسیها و روشاده از فناوری، چارچوبامروزه بدون استف

بسیار دشوار است. مطالعه، گرفتن الهام و آغاز به ترسیم استراتژی مناسب برای محصول، خدمات یا 

کار خود برنامه بازاریابی دیجیتال اثربخشی را وچیزی است که شما نیاز دارید تا برای کسبهمان برند، 

، به هک رشد برسید. بر همگان مشخص است که هیچ شده یهای طراحطراحی و با عبور از گلوگاه

دسترسی به چارچوبی برای تدوین  رو نیوکار بدون مشتری ادامه حیات نخواهد یافت. ازاکسب

های وکارها است. کتاب حاضر را با سرفصلاستراتژی بازاریابی امری کلیدی و حیاتی برای تمام کسب

وکار منطبق  وکار الکترونیکی، بازاریابی دیجیتال، طرح نویسی بازاریابی و مدل کسب روس کسبد

وکار  توانند برای توسعه کسباندازه کافی می دیجیتال به یابیمندان به حوزه بازاردیدیم. همچنین عالقه

صورت گرفته برای های خود و یا در قامت یک مشاور از کتاب حاضر استفاده کنند. علیرغم تمام تالش

روان این اثر کاربردی لیکن متن حاضر عاری از خطا نخواهد بود و بازخورد مخاطبان  ایارائه ترجمه

گرامی برای پاالیش و زدودن اشکاالت احتمالی به دیده منت خواهد بود. جا دارد از آقای دامون 

های با همت خود در طی سال روز تشکر و قدردانی نمایم کهصالحی مدیریت محترم انتشارات ادیبان

متناسب با های بازاریابی و کارآفرینی کتابنسل جدیدی از انتشار  گذاری بزرگی را درسرمایه اخیر

کارهای کشور وامید است این حرکت سبب افزایش بالندگی کسب. دهندمیموضوعات روز انجام 

 کارهای نوپا و آنالین شود. وکسب خصوص به

 

 بیگیامیر علم
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 ای بر ساستکمقدمه
     داشته باشیم در یک دقیقه  3Mاگر بخواهیم در بدو امر مروری بسیار مختصر بر ساستک به اضافه 

 توان گفت:می

 اکنون کجا هستیم؟ - 1تحلیل وضعیت

 ؟ویمخواهیم بر به کجا می -2اهداف

 سیم؟برآنجا چگونه به  -  3استراتژی

 جزئیات استراتژی )ترکیب بازاریابی( - 4هاتاکتیک

اجرا  خوبی کامل و با اشتیاقبه صورت  ها تاکتیک و استراتژی اینکه از اطمینان حصول – 5اقدامات

 شدند )بازاریابی داخلی(

 ."به اهداف رسیده ایم یا نه"اندازه گیری و نظارت برای دیدن اینکه آیا  -0کنترل

+ 3M  منبع اصلی(:)سه 

 )نیروی انسانی(؛  7زن و مرد -

 )بودجه(؛ 9پول -

 )مقیاسی برای زمان( 8هادقیقه -

از و ای  ویدیو چهار دقیقهیک توانید این موضوع را با جزئیات بیشتری در  و اکنون، اگر بخواهید، می

فعالً  ی موکول کنید وتوانید تماشای آن را به زمان دیگرالبته می .مشاهده کنید 11طریق تارنمای مربوطه

 کتاب ادامه دهید.مطالعه به 
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 تحلیل وضعیت برای موفقیت در آینده ضروری استوتجزیه
، 1گردد. سان تزوسال قبل بازمی 2111قریب به یقین به بیش از  ،ترین کتاب بازاریابی نگارش قدیمی

استراتژیست نظامی چینی، کتاب هنر جنگ را به رشته تحریر درآورد. بسیاری از بازاریابان قهدیمی یهک   

ویژه برای مدیران بازاریهابی  هدر کتابخانه خودشان دارند. مطالعه این کتاب ب نسخه از کتاب هنر جنگ را

عنوان آخهرین  فکر تبدیل به یکی از رسوم سنتی شده است. جالب است که رویارویی یا جنگ، بهخوش

گونهه خهونریزی در جنهگ بهه     های نظهامی بهدون ههیچ    شود و بهترین استراتژی حربه در نظر گرفته می

    طهور قابهل تهوجهی    شوند. سان تهزو بهه   برنده جنگ می ،ها با استفاده از هوش شوند. آن می پیروزی نائل

 تحلیل وضعیت باید به شکلی جامع و فراگیر باشد.وکند که چرا تجزیه بر این موضوع تأکید می

 در اینجا یک نقل قول وجود دارد:  

 شوند،کسانی که پیروز می

 در مرکز فرماندهی خود

 آورند.یادی از عوامل را قبل از مواجهه با یک چالش به حساب میتعداد ز

 خورند،کسانی که شکست می

 در مرکز فرماندهی خود

 آورند.تعداد کمی از عوامل را قبل از مواجهه با یک چالش به حساب می

 شود.محاسبه زیاد منجر به پیروزی می

 شود.محاسبه کم منجر به شکست می

 ای ندارند.ه هیچگونه محاسبهچقدر زیادند افرادی ک

 .شومپی ببرم در آینده شکست خواهم خورد یا پیروز میتوانم تنها با بررسی همین نکته، می

های آتی تحلیل بهتر باشد، تصمیموالزم است. هرچه تجزیه یتحلیل زیادوتجزیه ]یا[و محاسبه 

ها و منابع خود در روندهای با، ظرفیتمشتریان، رقشناخت بهتری از تر خواهد شد. وقتی که شما آسان

 شود.تر میها بسیار آسانو تاکتیک هاهای مرتبط با استراتژی، تصمیمکسب کنیدبازار 

تحلیهل وضهعیت اختصهاص پیهدا کنهد. الزامهی       وبه همین دلیل است که نیمی از برنامه شما باید به تجزیه

توانیهد بخهش زیهادی از آن    )می در بدو برنامه انجام دهیدرا صرفاً  تحلیل وضعیتوتجزیهتمام که  وجود ندارد

 .دهیددقیق انجام  ستی بسیاربایرا را در ادامه کار بیاورید( اما اگر قصد موفق شدن دارید، تجزیه و تحلیل 

                                                             
1 Sun Tzu 
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تحلیهل وضهعیت اختصهاص    ورو تقریباً نیمی از کتاب حاضر به راهنمایی در خصوص تجزیهه از این

 .تحلیل را انجام دهید، چالش برانگیز خواهد بهود واولین سالی که این تجزیهص مشخطور یافته است. به

تهر  تحلیهل آسهان  وبرای اطالعات مناسب پیدا کنید، این تجزیهرا بهتر )و اغلب رایگان(  یاما هرچه منابع

ری ته تر شده و در نتیجه تصمیمات بهتهر و آگاهانهه  خواهد شد. در کنار اطالعات هوشمندانه، شما قوی

 شهمار  شود. خبرهای بهتر اینکهه شما می دستاوردهایاتخاذ خواهید کرد. این امر سرانجام باعث ارتقای 

کماکان . با وجود اینکه تحقیقات بازار سنتی قرار داردزیادی از ابزارهای قابل شنود در دسترس بازاریابان 

مشهتریان،   تحلیلوباحث آنالین و تجزیهتری برای نظارت بر مهای سریعروش در کنار آنهالیکن  ،مفید هستند

 .  در دسترس هستندرقبا و روندهای شناسایی نیز وجود 

 ما کش  کردیم که:

 بازارها چیزی جز تبادل کالمی غیر رسمی نیستند

 (2111)لوین و همکاران، بیان شده است 1سلسله تقریرات العادهفوقاین موضوع در مجموعه 

مطالب کتاب دیجیتال  شاهدی در اثبات حقانیت ،های اجتماعیظره رسانهرشد غیرمنت به بعد، از آن زمان

 است. فوق کالسیک

  کشتی قدیمی بازاریابی در حال غرق شدن است.

هستند. زیرا مدل قدیمی  گفتگوهاهمه بازاریابان نیازمند ارزیابی، تجزیه و تحلیل و استفاده از این 

2داد و قال کردن"
 ثر نیست.ؤو م اشتهدیگر به اندازه گذشته کارایی ند )تبلیغات و روابط عمومی( "

    صورت آنالین )در کنهار شهکل آفالیهن آن( بهه مشهتریان )و انتظهارات       هب ،های بازاریابیامروزه مدل

هها و  ها، نیازها، دغدغهه وضعیت های سریعی به تغییرات درکنند و پاسخگوش می ییبا دقت باال ،ها(آن

 دهند.آید، میین و به طور پیوسته پیش میروندهایی که بصورت آنال

ایهن   بلکهه  مواجهه نیسهتیم،  لهوکس از ابزارهها    ایمجموعهه  باندارند.  دیگری بازاریابان حق انتخاب

بهرای اطالعهات بیشهتر دربهاره      م.باید داشهته باشهی  همان چیزی است که  ابزارهای گفت و شنود جدید

                                                             
کار است که به طور مشترا توسط ریک لوین، کریستوفر واثری در ادبیات کسب Cluetrain قریراتسلسله ت مانیفست  -1

  به عنوان مجموعه ای مشتمل بر نود و پنج 1888الا، دکتر سیرلز و دیوید وینبرگر تألی  شده است. نخستین بار در سال 
اینترنت بر  این اثر به تأثیر و با هفت مقاله متاخر آن تکمیل شد. در قالب یک کتاب منتشر 2111یادداشت کوتاه در وب منتشر و در سال 

آنالینی که  "گفت و شنود"گیری های مرسوم بازاریابی به واسطه شکلکند که امروزه تکنیکبازاریابی پرداخته و ادعا می
 یستی فراموش شوند)م(.مصرف کنندگان دارند و شرکت هایی که بایستی به آنها ملحق شوند، دیگر کارآیی ندارند و با

2 Shouting 
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     ههای مههارت مبحهث  توانیهد  ، مهی خواههد شهد  ت ابزارهایی که در صفحات پیش رو دربهاره آن صهحب  

 را ببینید. 1دادن اجتماعیگوش

هوش مصنوعی، واقعیت مجازی، اتوماسیون بازاریابی، اینترنت  از جمله پیشرفت تکنولوژی مصادیق

 ره این موارد بیشتر خواهیم گفت(.نیز باید مورد پذیرش قرار گیرند )بعداً دربا 2بزرگ دادهاشیاء و 

 
 9ی بازاریابی قدیمی در حال غرق شدن استکشت

 تجزیه و تحلیل وضعیت باید شامل چه مواردی باشد؟
 تجزیه و تحلیل وضعیت شما باید کامالً دقیق باشد تا تصمیمات شما بدون ریسک گرفته شود.

 :از موارد زیر باشدتجزیه و تحلیل وضعیت شما باید شامل تحلیل کاملی 

 مشتریان 1-1

 رقبا 1-2

 ها(هشرکا )و واسط 1-3

 هاظرفیت 1-4

 نتایج عملکرد/ 1-5

 روندهای بازار 1-0
 

 تحلیل مشتریانوتجزیه -0-0
تان را بهتر از تحلیل مشتریان شما باید آنقدر دقیق باشد که به شما اطمینان دهد مشتریانوتجزیه

 شناسید.خودشان می

                                                             
1 http://prsmith.org/listening-skills-digital-media-listening-tools-part-12/ 

2 AI, VR, MA, IoT and Big Data 

 DavyMac.comعکس اقتباس از  -3
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       پرسید، چه سواالتی تان( بتان )و انتظاراتسه سوال درباره مشتریان اجازه داشته باشیداگر شما فقط 

1پرسیدید؟ به یاد داشته باشید منابع محدودی دارید، همان سه مؤلفه مهم یا می
3Ms ،)مردم )مرد و زن :

توانند به شما در یافتن این اطالعات کمک کنند. پول و زمان. تعداد محدودی از مردم هستند که می

های آن وجود دارد. ت بازار یا خرید گزارشبودجه محدودی برای استخدام کارمند، سفارش تحقیقا

آوری و ترکیب این اطالعات وجود دارد. بنابراین، شما باید ، جمعکش زمان محدودی برای تحقیق، 

  را با دقت انتخاب کنید. خود سؤاالت

 های بهتری بگیریمچگونه تصمیم
 قبل از اینکه هر تصمیم بزرگی بگیرید، از خودتان بپرسید: 
       به عبارت دیگر، قبل از یک  "العاده را دارم؟گیری فوقن تمام اطالعات الزم برای یک تصمیمآیا م " 

 بپرسم؟تا چه سواالتی را الزم است  ،گیری بزرگتصمیم

 از چه چیزی خواهید پرسید؟

 این سه سوال بزرگ در مورد مشتری را محک بزنید:

 چه کسی؟ 

 چرا؟ 

 چگونه؟ 

گیرند. می جایفوق بندی در سه دسته ،د که بیشتر سواالت مربوط به مشتریانشما متوجه خواهید ش

های دقیقی دریافت بر این سواالت تسلط پیدا کنید، منظور این است که پاسخ قادر هستیدبنابراین اگر 

و در  های بازاریابی آسانتر بودهها و کدام یک از تاکتیکتوانید انتخاب کنید که کدام کانالکنید، پس می

 نهایت نتایج بازاریابی شما بهبود خواهد یافت.

 .دهدترین پاسخ را میضعیف "چه کسی"معموالً 

 آل من است؟گیر( ایدهچه کسی مشتری یا بازدیدکننده )یا انتظار یا تصمیمدقیقاً 

یا حتی به خوبی و مسئله واضح نیست  کهشود گرفته می در شرایطی های بازاریابیتصمیمعموماً 

؟ مشخصات بکشیدخود  طرفبه خواهید عری  نشده است. چه نوعی از ارتباط و داد و ستد را میت

کنید؟ این پیدا می او راچگونه چه کسی است،  شماآل مشتریان موجود چیست؟ اگر ندانید مشتری ایده

چه ورد نظر مدانید حتی سوزن با این تفاوت که نمی "پیدا کردن سوزنی در انبار کاه است"درست مانند 

                                                             
1 Men, Money and Minutes 
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اصالً شانسی ندارید، مگر اینکه بهتر بگوییم شانس کمی دارید یا در یافتن آن است! بنابراین  یشکل

1هیت و میس"بازاریابی نوع حالت را مقدار زیادی از منابع را بیش از حد الزم استفاده کنید. این 
یا  "

2هوپو  هیت"حتی بدتر از آن بازاریابی 
به  نظرانصاحبنظرات نقطهاستفاده از با . در ادامه اندنامیده "

 ها خواهیم پرداخت تا دقیقاً به این سوال با جزئیات بیشتری پاسخ دهیم.تعری  بخش

 است. "چرا"ترین سوال از بین این سه مورد سوال در مورد سخت

     نام ثبت خرند، یا چراخرند یا نمیمی "چرا"گویند که دانند و به شما نمیزیرا مشتریان اغلب نمی

         تان را به اشتراا ، مطالب4پسندندکنند، میمی 3کنند، یا چرا شما را دنبالنام نمیکنند یا ثبتمی

کنند( یا به سایت گردند )سریع ترا میمانند، برمی، می0کنند، محتوای شما را مشاهده می5گذارندمی

کنند. معموالً این دانند چرا خرید میی خودشان نمیکنند. بسیاری از مشتریان حتشما مجدد مراجعه می

نوشند یا چرا صفحه شود. از مردم بپرسید چرا کوکاکوال میرفتار در ضمیر ناخودآگاه آنها هدایت می

دهند، ولی در واقع این های منطقی به شما میو تقریباً همیشه پاسخ 7پسندندفیسبوا کوکاکوال را می

 حاال منظورم را متوجه شدید؟(. -دانم که شما احتماالً مخال  هستید)می مسئله دالیل عاطفی دارد

 کنند؟مشتریان خرید می "چگونه"

مسیر چندکاناله "و یا در صورت ترجیح  "ها چیست؟سفر دیجیتالی آن"شامل این سواالت است: 

جستجو، تبلیغات  کنند )با استفاده از موتورهایها چه مسیری را طی میچیست؟ آن "ها برای خریدآن

های ارجاعی یا هر ترکیب دیگر(؟ چه تعداد بازدید وجود سایت، سایت، وب9پرداخت برای هر کلیک

کنند؟ می کنند و چه زمانی خریدگیری میکنند، چه زمانی تصیمها چه زمانی اطالعات را جستجو میدارد؟ آن

محتواگذاری بهتر  چه زمانی برای"آورد: وجود میهایی دیگر بهایی را برای طرح سوالها پاسخهمه این سوال

های آنالین و های آفالین و تعامل با رسانهها را بین خواندن رسانهمثالً چگونه مشتریان کانال "است؟

قدر های رقبای من چهقیمت"؟ به همین ترتیب، کنندسوئیچ میدر نهایت بازدید از یک مکان فیزیکی 

 بندی کرد.دسته "کنند؟رقبای من چقدر پرداخت میبه شتریان م"یا به عبارت بهتر  "است؟
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 مسلط شوید. "چه کسی، چرا و چگونه"های شوید و بر سوال 0غرق در مشتری

بندی کنید، اما در هر صورت، چه کسی، دهید دستهتوانید سواالت را آنگونه که ترجیح میشما می

بندی کرده و به ن سه سوال بزرگ را دستهحداقل ای .چرا و چگونه، ممکن است به شما کمک کند

های فرعی که ممکن است تواند به شما کمک کند بسیاری دیگر از سوالخاطر بسپارید. این مسئله می

 کنید.درذهن مرور های خود بپرسید را بخواهید درباره مشتری

ازاریاب در سطح ها تسلط پیدا کنید و اولین قدم خود را در جهت تبدیل شدن به یک ببر این سوال

مشتری، در این درباره های عمیق به این سه سوال کلیدی جهانی بردارید. به عبارت دیگر، بدون پاسخ

های بازی عواقب خطرناکی در انتظار شما خواهد بود، در حالی که رقبای شما ممکن است دیدگاه

ت آوردن مزیت رقابتی بواسطه ها برای به دسارزشمند مشتریان را پیدا کرده و در حال استفاده از آن

تری را با مشتریان ایجاد کرده و تقویت کنند، صرفاً به این دلیل که )و بعد روابط قویباشنددرا آن 

کنید. حاال بیایید با جزئیات  "غرق در مشتری"شناسند(. سازمان خود را مشتریان شما را بهتر از شما می

توانند به آن پاسخ ا این سوال که بسیاری از بازاریابان نمیبیشتری به هریک از این موارد بپردازیم و ب

 "آل شما کیست؟ری ایدهمشت"دهند شروع کنیم: 

 ها چه کسانی هستند.دانند که مشتریان آنبیشتر بازاریابان نمی

اده واحد های متعدد دریافت نموده و در یک پایگاه دهای رفتاری مشتری را از کانالها داده% از بازاریاب45تنها 

آل مشخصات مشتری/مشتریان ایده با علم به این موضوع آیا می توانید ادعا کنید(. 2113فارستر،کنند )ثبت می

 شناسید؟خود را می

 چه کسی؟ 0-0-0
ها گیری درباره اینکه کدام نوع از مشتریان هستند که نباید برای آنیافتن مشتریان جدید و تصمیم

خالصه،  طورشود. بهتر میآل شما است، آسانتعری  که چه کسی مشتری ایده صرف کرد، با این امنابع ر
 کند.بینی، برد )پیروزی( و حفظ مشتریان سودآور کمک میشناسایی مشخصات مشتریان به پیش

شود )درست مخال  این که از آل کیست که از مواجه شدن با شما خوشحال میآن مشتری ایده
مشخصات  ای برای پیام ویژه شما صرف نکند(؟ند و در نتیجه وقت و عالقهنفوذ شما احساس مزاحمت ک

فیسبوا،  ها را توضیح دهید؟ بازدیدکنندگان صفحهتوانید به وضوح آنچیست؟ آیا می "آلمشتری ایده"

 یوتیوب، به اشتراا گذارندگان محتوای اینستاگرام و بازدیدکنندگان وبسایت شما چه کسانی هستند؟
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