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 ن شما چقدر بلند است؟آفتابگردا

دهند. چقدر یک برند بزرگ است، چه این چیزی است که بیشتر مردم به آن اهمیت می

میزان سهم بازار دارد، چه تعداد دنبال کننده آنالین دارد. بسیاری از بازاریابان بیشتر 

  کنند و سعی دارند تا کمی وقت خود را صرف برگزاری نمایشی اعتیاد گونه می

 شوند.تر بزرگ

ایی است ای عمیق و پیچیدهنکته این است که گل آفتابگردان بلند دارای سیستم ریشه

 تواند بلند شود.که بدون آنها، هرگز نمی

ها است. درباره انداختن لنگر کار خود در خوانید یک کتاب در مورد ریشهآنچه می

خدمت رسانی کنید. در خواهید به آنها ها و جوامع کسانی که میاعماق رویاها، خواسته

توانید به آنها افتخار کنید. این ها و ایجاد کارهایی که میمورد تغییر افراد به بهترین

 بازار است، نه صرفاً هدایت بازار. یگرکتاب در مورد هدایت

برای افراد اهمیت دارد کارهایی را صورت دهیم. که توانیم در مورد موضوعاتی ما می

 کنم راه دیگری داشته باشید.دگان من را دوست دارید، فکر نمیاگر شما بیشتر خوانن

 شودهیچ چیزی به خودی خود به بازار عرضه نمی

گیرند. حتی بستنی گردویی و ها نیز بالفاصله مورد پذیرش قرار نمیحتی بهترین ایده

این کشد تا بتوانند در بین مردم رایج شوند. به ها طول میچراغ ترمز اتومبیل نیز سال

ها نیز نیاز به تغییرات چشمگیری دارند. چرا که افراد در مواجهه با دلیل که بهترین ایده

تحرکی نیرویی قدرتمند است. از طرفی وضع جدید باید پرواز کنند ولی سکون و بی

اعتمادی نیز زیاد است. تغییر خطرناک است و به همین دلیل هم سر و صدای زیاد و بی

ترین کار فراستترین و با خواهیم دیگران اول بروند. سخاوتمندانههست که ما اغلب می

آمیزترین کار موفقیت یافتن افرادی است که به کمک نیاز دارند به منظور خدمت به آنها و

 اید.را طراحی کرده شما گسترش آن خواهد بود زیرا شما آن



 

  

 بازاریابی فقط فروش صابون نیست
 کنید.نید، در واقع دارید بازاریابی میکشرکت می 1وقتی در همایش تد

 کنید.کنید، بازاریابی میوقتی از رئیس خود درخواست افزایش دستمزدتتان را می

 کنید.کنید، بازاریابی میوقتی برای زمین بازی محلی پول جمع می

 ست.خواهید در محل کارتان تقسیم وظایف را افزایش دهید، این نیز بازاریابی او بله، وقتی می

ایی اند، بازاریابی با بودجههاست که بازاریابی و تبلیغات یکسان در نظر گرفته شدهمدت

 مشخص برای مدیران ارشد محفوظ بوده و حال این موقعیت برای شما وجود دارد.

 گیردبازار تصمیم می

اید و باید زندگی و امرار معاش کنید. رئیس شما فروش ساخته یانگیزشما چیز شگفت

دهید نیاز به افزایش درآمد و خواهد. آن امر غیرانتفاعی که به آن اهمیت میتری میبیش

 خواهید رئیس پروژه شما را تأیید کند. . .گیری ضعیفی دارد. میپول دارد. کاندیدای شما رای

کند؟ اگر نکته ایجاد کردن است، اگر نگارش و نقاشی چرا این روش درست عمل نمی

، به رسمیت دهم کننده است، چرا ما همچنان به آنجا که پدیدار شو ساختن بسیار سرگر
دهیم؟ میایم اهمیت ه بیان دیگر تجاری شدهشده، پخش شده و یا بشناخته شده، منتشر

بازاریابی عمل ایجاد تغییر است. ساختن کافی نیست. تا زمانی که کسی را تغییر نداده 

 اید.باشید تأثیرگذاری نکرده

 هن رئیس.تغییر دادن ذ
 ایجاد تغییر در سیستم مدرسه.

 تغییر دادن تقاضای محصوالتتان.  

ها انجام دهید. با ایجاد توانید این کار را با خلق کردن و سپس کاهش تنششما می

های مربوط به موقعیت و کمک به تغییر )یا حفظ( هنجارهای فرهنگی. با دیدن نقش

                                                           
1 TED Talkمخفف : Technology, Entertainment, Design  یک مجموعه همایش جهانی است که

، «ها ارزش گسترش دارند ایده»سازمانی غیرانتفاعی خصوصی است، با شعار  که Sapling توسط بنیاد
 شود. برگزار می



 

ها کار کنید تا به آنها باید انتخاب کنید که با انسان آنها. اما ابتدا باید آن را ببینید. سپس

 کمک کنید آنچه را که در پی آن هستند بیابند.

 چگونه متوجه شویم که مشکل بازاریابی داریم یا خیر
های شما در حال پخش شدن نیستند. جامعه به اندازه کافی سرتان شلوغ نیست. ایده

دهید، به د. افرادی که به آنها اهمیت میتواند باشاطراف شما آن چیزی نیست که می

هرچه امیدوار بودند، به آن نرسیدند. سیاست شما به آرای بیشتری نیاز دارد، آمال شما 

 شود، مشتریان شما ناامید هستند. . .برآورده نمی

 بینید، در حال حاضر یک مشکل بازاریابی دارید.اگر راهی برای بهتر کردن امور می

 لمجوابی به یک فی

کند، استفاده می "جوابی به یک فیلم"ساز و نمایشگر، از عبارت برایان کوپلمن، فیلم

گونه باشد. مشکل باز کردن قفل بیننده اگر فیلم را یک مشکل در نظر بگیریم. اگر، این

)یا تهیه کننده، بازیگر یا کارگردان( است. برای ثبت نام کردن و دادن این اجازه به شما 

وارد شوید. گرفتن فرصتی برای گفتن داستان خودتان و حتی بهتر از آن برای اینکه 

 اینکه این داستان تأثیر بگذارد.

چنانچه که یک فیلم یک مشکل باشد، شاید آن فیلم داستان بازاریابی شما باشد. این 

داستان باید با شنونده هماهنگ شود، به آنها چیزی بگوید که منتظر شنیدن آن هستند و 

قادات خود در مورد داستان شما آزاد باشند. باید آنها را در سفری که ممکن در اعت

است منجر به تغییر آنها شود، دعوت کنید و بعد، اگر همه آن درها را باز کردید، مجبور 

 است مسئله را حل و به قول خود عمل کند.

 اشته باشد.در بازاریابی با یک سؤال مواجه هستید و ممکن است برای آن پاسخی وجود د

 اما فقط اگر به دنبال آن باشید.



 

  

 بازاریابی اصالحی در راه بهتر شدن برای کارتان است

گویند بهترین راه برای اصالح، بهتر کردن امور است. انجام این کار دشوار است آنها می

ها را به اشتراک بگذارید، یا توانید آن ایدهاگر نتوانید سخن خود را گسترش دهید، نمی

 ای دریافت کنید.دهید هزینهتوانید برای کاری که انجام میینم

 اولین قدم در مسیر بهتر کردن امور، ساختن موارد بهتر است.

بهتر آن  .تواند در خالء اتفاق بیفتداما بهتر فقط مربوط به شما نیست. بهتر بودن نمی

اتفاقی  د. بهتر آنکنیم بپذیرتغییری است که در نتیجه آن بازار آنچه را که عرضه می

کند. بهتر دهد، فرهنگ کار ما را جذب و در اثر آن پیشرفت میاست که وقتی رخ می

بازاریابان با ایجاد  .وقتی است که رویاهای کسانی که در خدمت آنها هستیم تحقق یابد

به اشتراک گذاشتن مسیر خود به سمت بهتر شدن را  .کنندتغییر، اوضاع را بهتر می

 .توانیمتوانید این کار را انجام دهید. همه ما میگویند و شما میی میبازاریاب

 www.TheMarketingSeminar.com های این کتاب، به سایتبرای اطالعات بیشتر در مورد ایده

 مراجعه نمایید.
 



 

  

 گفتار مترجمینپیش

ی رشته ها، اصول و علم بازاریابی بهتاکنون کتب و مقاالت زیادی در رابطه با تکنیک

تحریر در آمده است و در هر یک از این آثار نویسندگان از منظر خود به بررسی دنیای 

کارآفرین و مدرس، « گادینست»ر که آخرین اثر اند. لیکن در کتاب حاضبازاریابی پرداخته

ای کامالً متفاوت به بحث بازاریابی پرداخته ی آمریکایی است از دریچهی پر آوازهنویسنده

های کامالً این کتاب راهنمای عملی برای خوانندگان آن است و دیدگاه است. شده

 انسانی و اخالقی را با نگاهی نو به بحث بازاریابی در آمیخته است.

اندازی و هدایت سال از عمر خود را در راه 30به عنوان فردی که بیش از« ست گادین»

تری را ارائه ر، روزآمدتر و درستکارهای مختلف گذرانده است، قطعاً دید بازتوکسب

تکلف و بی خواهد داد و عصاره درک خود از مفهوم بازاریابی را با زبانی گویا و بسیار

های شخصی و  گذارد. ایشان جدا از فعالیتخودمانی با خوانندگانش در میام می

فهوم ، در دنیای مدیریت و بازاریابی و تبلیغات، بیشتر به علت مطرح کردن م اقتصادی

Permission Marketing  .یا بازاریابی با کسب اجازه از مخاطب در جهان شناخته شد 
 18شود، نزدیک به ست گادین که امروزه به عنوان کارآفرین عصر اطالعات شناخته می

های مختلف بازاریابی، عنوان کتاب پرفروش و مورد تحسین منتقدان با اشاره بر جنبه
ها به بیش از به رشته تحریر درآورده است. بیشتر این کتاب تبلیغات و رهبری سازمان

 اند. زبان دنیا ترجمه شده 35
ها و ی کنفرانسایشان یک بازاریاب و سخنران اجتماعی موفق نیز هست که به واسطه

خود را از دانشکده بازرگانی MBA ست گادین مدرک .وبینارهایش معروف شده است
       اندازی کرد که یکی از اولینرا راه "Yoyodyne" استنفورد گرفت. او شرکت

ها به های انقالبی در مورد چگونگی رسیدن شرکتهای بازاریابی اینترنتی با ایدهشرکت
های بزرگی نظیر ولوو، شهرت و ناموری شرکت او، کمپانی .مخاطبان هدف خود، بود

اری کنند. در عرض را وادار کرد تا با شرکت او همک …ماکروسافت، سونی موزیک و
   چند سال یاهو این شرکت را خرید و گادین را به عنوان معاون رئیس بازاریابی 

  .ای آن منصوب کرداجازه



 

نیاز از چنین دیدگاهی وکاری در دنیا بیشاید با اطمینان بتوان گفت که هیچ کسب

کسب وکار نسبت به بازار و بازاریابی نیست و همه افرادی که به دنبال موفقیت در 

نیاز نیستند. کتابی که تنها با پاسخ به چند تردید از مطالعه چنین کتابی بیخود هستند بی

 برد تا دیدگاه خود را از نو بسازید.سوال ساده شما را به فکر فرو می

تاکید دارد که رمز موفقیت یک ایده، تاثیرگذار و به یادماندنی بودن آن « ست گادین »

ای که هر روز سعی های هنگفت با کمک تبلیغات کلیشه ی پول ینهاست، نه فشار و هز

دارند تا نام برندهای مختلف را به گوش و چشم مردم برساندند. ایشان اعتقاد دارند 

آنها با پول و وقت و منابع خود، آن ایده را ای برای مخاطبان مورد پسند باشد،  چنانچه ایده

 گذارند.د را در آن رابطه به اشتراک میدر اطرافشان گسترش داده و تجربیات خو

بسیار دوستانه و در عین حال مملو از نکات کلیدی و « این است بازاریابی!»متن کتاب 

باشد. در ترجمه می« ست گادین»های های نوشتهکامالً به روزی است که از ویژگی

ک مطالب های فرهنگی که شاید درکتاب حاضر تمام تالش به کار گرفته شد تا فاصله

ها پوشش کتاب را با مشکل مواجه کنند با استفاده از توضیحات ارائه شده در پاورقی

 تر گردد.تر و قابل درکداده شود تا متن برای خواننده ایرانی روان

دانیم از مدیریت محترم انتشارات ادیبان روز آقای دامون صالحی که در پایان الزم می

 مجموعه و ایشان برای ل نمودند سپاسگزاری نموده ومراحل انتشار این اثر را تسهی

از خوانندگان محترم تقاضا  .نماییمپیش  از بیش موفقیت روز آرزوی ادیبان انتشارات

 های آتی آن اصالح گردد. های این اثر را به مترجمین گوشزد کنند تا در چاپدارم کاستی

 مترجمین
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 70 یکنجکاو و یتوجهیب

 70 تیموفق یبرا راه کی از شیب: یمورد مطالعه
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 71 ست؟یچ یبرا نیماش

 72 ادیز اریبس یهانهیگز

 73 خدمت کی عنوان به یابیتیموقع

 77 دیکن انتخاب را خود ندهیآ د،یکن انتخاب را خود یمحورها

 78 ادیز یهاانتخاب

 78 هستند شما منتظر مردم

 79 دیآزاد شما

 79 شدن بهتر یبرا یآزاد

 80 هاژهیو مورد در آخر مورد

 83 ششم: فراتر از کاال فصل

 83 اول مسئله

 83 دهد؟یم جواب روش نیا ایآ

 84 کاال مکنده

 85 "میهست یکس هر ما و دیکن انتخاب را یکس هر دیتوانیم شما"

 86 دیندار کردن رقابت به یازین د،یجنگیم یزیچ چه یبرا دیدانیم یوقت

 87 است بهتر« اورفلو استک: »یمورد مطالعه

 88 شما به نه دارد یبستگ کاربران به بودن بهتر

 89 "میکنیم سرو قهوه ما و"

 90 ریپذ بیآس و معتبر قهرمان

 91 خدمت
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 92 یعاطف کار یروین مقابل در یواقع کار یروین

 93 کند؟یم صحبت یکس چه

 95 هاخواسته و اهایرو بومهفتم:  فصل

 95 6 درجه دوخت؛ نیماش یمتصد

 96 کندیم کار یمیقد احساسات با که کنندیم جادیا را یدیجد یهاحلراه نوآور ابانیبازار

 97 ندارد اجیاحت شما محصول به کس چیه

 98 ستین خوشحال مستغالت و امالک کارگزار کی با گرفتن تماس از کس چیه

 99 کجاست؟ یعصبان خرس

 99 د؟یخواهیم یزیچ چه

 100 دیکن تست شهیهم

 102 راهنما دفترچه

 102 دیریبپز تیمسئول برابر ده دیبود مجبور اگر

 103 است یمنطق ای آسان ندرت به بودن ریناپذمقاومت

 105 هستند سودمند بازار نیکوچکتر دنبال به شتریب یکسان چههشتم:  فصل

 105 شبکه اثرات و یاخالق چرخه

 105 شودیم یناش یطراح از برجسته نکته نیترموثر

 106 "افتدیم اتفاق معجزه سپس و"

 108 یواقع هوادار هزار

 108 چطور؟ لتونیهم مورد در اما

 109 کرد؟یم کار چه یجر
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 111 ستین شما نقش یالگو فتیسو لوریت

 112 (گویندمی اشتباه نیمنتقد همه)گویندمی درست نیمنتقد همه

 114 کنند؟ینم انتخاب را شما مردم چرا

 117 دهندیم انجام نیا مانند ییکارها ما مانند یافرادنهم:  فصل

 117 دارد را آن ارزش و است دشوار قیعم رییتغ

 118 (دهند انجام نیا مانند ییکارها) ما مانند یافراد

 119 یآب یهاروبان: یمورد مطالعه

 120 یدرون تیروا

 120 "ما" فیرتع

 121 ما؟ کدام

 122 دینام "فرهنگ" را آن دینبا

 123 ازین مورد هنر تنها

 124 رلندیا در انیگراهمجنس ازدواج: یمورد مطالعه

 124 بودن فرد به منحصر ای و ژهیو

 125 هود نیراب ادیبن: یمورد مطالعه

 126 حضار ستادهیا نیتحس

 127 هاشاخه و هاشهیر

 129 آورندرو به جلو را به وجود می حرکت جادیا تنشدهم: اعتماد و  فصل

 129 ختنیگس یالگو/  قیتطب یالگو

 130 دهد رییتغ را الگوها تواندیم تنش
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 132 ؟یشکنیم را یزیچ چه

 133 ستین ترس همان تنش

 134 دهدیم پاسخ را تنش آن جلو به رو حرکت و کنندیم جادیا تنش ابانیبازار

 136 د؟یهست تنش جادیا یآماده

 136 دیرس روش نیا به موجود وضع چگونه

 139 یوابستگ و نفوذ ت،یموقعفصل یازدهم: 

 139 است متنفر ترومن از باکستر

 139 کندیم لیتبد مناسب انتخاب کی به را آن تیموقع ست؛ین یرمنطقیغ نیا

 140 یضمتقا و پدرخوانده: یتیموقع یهانقش

 142 دهدیم اریاخت ما به تیموقع

 142 ییماسا انیجنگجو و رهایش: یمورد مطالعه

 143 است موثر شهیهم تیموقع ییایپو

 144 ستین ثروت همان تیموقع

 145 تیموقع با رابطه در مورد شش

 146 داشت یسرماخوردگ از شیب یزیچ ناترایس فرانک

 146 مینیبب را هاتیموقع که میریبگ ادی

 149 مختلف افراد یبرا مختلف یهاداستان

 150 هستند تیموقع سنجش یبرا یمختلف یهاروش سلطه و یوابستگ

 151 یاحرفه ریگیکشت از یریادگی

 152 است یوابستگ سلطه، نیگزیجا
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 152 است یوابستگ به مربوط معموالً مد

 153 تسلط( یهاعالمت) یهاگنالیس ارسال

 153 یوابستگ( یهاعالمت) یهاگنالیس ارسال

 154 شما نه دارد، یبستگ یمشتر به سلطه ای یوابستگ

 155 بهتر یکار برنامه کیفصل دوازدهم: 

 155 دارد؟یم نگه عقب را شما یزیچ چه د؟یرویم کجا

 157 دیادهید را رییتغ شما دیشا

 157 ستین دیمف شما تیمامور هیانیب مورد در معکوس یمهندس

 159 یبوم زبان و نمادها ،یشناسنشانهسیزدهم:  فصل

 159 د؟یکنیم درک مرا اکنون

 159 کند؟یم یادآوری شما به را یزیچ چه نیا

 161 یاحرفه فرد استخدام

 162 . . .دیکن تصور را جهان

 163 هستند؟ نامرتب نقدریا یاهیجرین کیف یهاامیپ چرا

 163 شوندیم خوانده شعله هاSUV در موجود یهاچمپر

 164 ستین همه یبرا پرچم

 165 متفاوت و کسانی

 167 کجاست؟ تیک: یمورد مطالعه

 167 میکنیم اضافه عمد به را هاپرچم

 168 هستند؟ احشام یبرا برندها ایآ
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 169 است؟ مهم شما یلوگو ایآ

 171 دیکن رفتار متفاوت مختلف افراد با چهاردهم: فصل

 172 اهایلینئوف یجستجو در

 172 تیعضو

 173 خواهند؟یم چه مردم

 174 یاحرفه کاربر

 175 یمشتر سهم مورد در قتیحق

 176 انیمشتر

 177 ست؟یچ تعامل نیا از هدف

 179 مناسب افراد به یابیدستپانزدهم:  فصل

 179 هاکیتاکت و هایاستراتژ اهداف،

 181 رشد یبرا یاریاخت محرک کی است، خاص مورد کی غاتیتبل

 182 شهیهم از ترکم اما شه،یهم از شیب

 183 هزینه توجه چیست؟ ارزش آن چقدر است؟

 184 شود برند باعث ایجاد جادو می یابیبازار

 187 نیآنال میمستق یابیبازار یبرا ساده یراهنما کی

 187 برند یابیبازار یبرا ساده یراهنما کی

 188 تکرار

 190 سازی موتور جستجو و شروع مشکالتبهینه
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 193 است داستان کی متیق شانزدهم: فصل

 193 درآمد کسب یبرا یراه صرفاً نه و است یابیبازار یبرا یابزار یگذارمتیق

 195 (های مختلف )افراد مختلفقیمت

 196 است "ترسناک" نایب یبرا یگرید راه "ارزان"

 197 ؟طورچ گانیرا مورد در و

 198 اعتماد و ریسک، اعتماد و هزینه

 199 دیباش شجاعکار خود وبا کسب و سخاوتمند رییتغ با

 200 ندارد وجود USHG در یمشکل: یمورد مطالعه

 203 هفدهم: اجازه و توجه در یک چرخه مطلوب فصل

 203 است مرتبط و یشخص شده، ینیبشیپ مجوز

 207 دیباش آن مالک و دیکن کسب را خود اجازه

 208 اریکاو رپ و باسا توما

 208 نمایان شوید سخاوت با

 210 ی قابل توجه تغییر دهیدپروژه خود را به پروژه

 210 ستین بنفش زیچ همان خودخواه/  یفور/  نوجوان/  زیآمنیتوه

 211 هباشگاه مبارز نیقوان قیتعل

 212 اصالح و بهبود یبرا یطراح

 213 است نادر  توجه اندازه بههم  اعتمادفصل هجدهم: 

 213 ست؟یچ یجعل

 213 د؟یدار اعتماد یکس چه به ست،یچ داشتن اعتماد



  23/ !بازاریابی است این

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 214 عمل به اعتماد

 215 لهیقب به معروف

 216 غاتیتبل و یعموم روابط

 217 فیق :نوزدهم فصل

 217 ستین ستایاموضوعی  اعتماد

 217 دیکن ریتعم را خود فیق دیتوانیم

 218 نستات یسیک: فیق محاسبات

 219 داریپا میمستق یابیبازار فیق

 221 فیقمحاسبه  در حاشیه

 224 شما فیق مورد در ایقیحق

 225 دنباله کشیده یرو یزندگ

 227 تیشرت شوخی آوریل جشن فطر عید پاک

 229 دارد وجود یراه

 230 دیبساز پل فاصله از

 232 کجاست؟ شما پل

 234 طی کردن فاصله

 234 هایپ گارتنر چرخه

 235 دینکن دایپ را پل نیا است ممکن

 237 فاصله نیبزرگتر از عبور و بوکسیف: یمورد مطالعه

 239 یمحل شکاف از عبور
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 240 یمحل یروستا کی در زیتم آب

 B2B 242 یابیزاربا یفرا

 245 لهیقب کی یرهبر و یسازماندهبیستم:  فصل

 245 ستین شما یلهیقب نیا

 245 بعداً نه اکنون، قدرت

 247 است لهیقب قاتل ،دستکاری کردن واقعیت

 249 مشترک زبان مشترک، اهداف مشترک، قیعال

 250 شد خواهد محو دیده اجازه اگر

 251 خود را به نوعی دیگر انجام دهیدار ک

 253 نظر مورد روش از استفاده با یمورد مطالعات یبرخویک: بیستم فصل

 253 "رم؟یبگ ندهینما کی توانمیم چگونه"

 254 شکست را گرید یهالیاتومب ابتدا تسال

NRA256 به عنوان یک الگوی نقش 

 257 بله گفتن یبرا سیرئ کردن متقاعد

 259 شماست نوبت اکنون و شودیم واقع ؤثرم یابیبازاردوم: وبیستم فصل

 259 کامل استبداد

 259 شدن بهتر امکان

 259 "است خوب یکاف اندازه به" یجادو

 260 !کمک
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 261 فرد نیمهمتر یابیبازارسوم: وبیستم فصل

 261 است؟ مضر یابیبازار ایآ

 263 د؟یکنیم چه اکنون

 267 ی بازاریابییک کاربرگ ساده

 268 درباره نویسنده


