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 م ی ده  صی چگونه تفاوت را تشخ   : غات ی و تبل   یاب یتفاوت بازار  
 مقدمه 

  دارند. اگرچه هر دو  گری کدی با    یادیاگرچه مرتبط هستند، اما تفاوت ز غات،یو تبل  یابیبازار
نوع افزا  ریاصالح تصو   یبرا   ،یتجار   تیفعال  یک  و  ،  شوند یممحسوب  فروش    شیبرند 

 . کندمیعمل  ی است و در جهت اهداف متفاوت ی ابیاز بازار ی ا رمجموعهیز غاتیتبل

و   ی ابی، بازارچند کاناله  غاتیو نرم افزار تبل  یابیبازار   ونیمانند نرم افزار اتوماس  ییهایفناور 
برا  یغاتیتبل  ی هانیکمپ هدفمند و   یها نیکمپ  جادی ا  ،یاطالعات احتمال  یجمع آور   یرا 

وکارها کمک مؤثر به کسب  غاتیو تبل  یابیبازار  یهاتی. فعالکندیمخودکار    ،گزارش عملکرد
روابط    بهتر  ت یریمد  نی و همچن  بیشتر  سرنخ  دیباالتر و تول  یهالیتبد  ضریب  به  ات  دن کنیم

 برسند.  یبا مشتر 

 غات ی و تبل   ی اب ی تفاوت بازار 

 حال درعینو    ی مشتر   یازهایبرآوردن ن  یو ارائه ارزش برا  جاد ی، اجستجومستلزم    یابیبازار
تبل است.  درآمد  رساندن  حداکثر  بازار  یبخش  غاتیبه  ارتباطات  شامل    یابیاز  که  است 

 .شودیم هادهی ا ای میفروش محصوالت، خدمات، مفاه از کننده تیحما یها امیپ

یک مفهوم مشابه    عنوانبه  را  غاتیو تبل  یابیبازار  دو مفهوم  غالبا    افرادکه    میشنویم  اگرچه
به    یتر بزرگ   از چتر  یبخش  تبلیغاتکه    میداشته باش  ادی، مهم است که به  رندیگی مدر نظر  

با هم مرتبط    ضمنا    هستند اما  یکامال  متفاوت  یندهایفراآنها    ،نی؛ بنابرااست  یاب یبازار  نام
 .عموهاشوند. مثل پسر یبا هم گروه بند توانندیمو  باشندیمنیز 
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 ست؟ ی چ   ی ابی بازار 

 شودیم  یشامل چه موارد  یابیبازار  نکهیا  حی در توض  یمشکل   چیاکثر مردم ه  کهدرحالی
 د ی ای. پس بشوند  یدگیچیپ  یکم  دچار  دقیق آن ممکن است  تعریفدر    بازهماما    ندارند،

 . میکن این مفهوم را بازتر یکم

به شناسا  شودیمتعریف    یکار   هیرو   یک  عنوانبه  یابیبازار پ  ییکه  و  ین ی ب  شیو   نیازها 
 ، به فروشبه مشتریان  و ارائه ارزش  جادیا  نی در ح  و  گرددیممنجر    یمشتر   یها خواسته
در مورد مخاطبان هدف،   قیمستلزم تحق  ،موفق  یابی. بازارکندیمخدمات کمک    ایمحصول  

 محصول است.  یهافرصتبازار و  طیشرا

هدایت   را  ط قوتانقو    یشنهادیدر قلب توسعه موثر محصول قرار دارد و ارزش پ  فرایند  نیا
  موفقیت یک بر    یادیز  ریتأث  یابیبازار  میکه بگو  ستیاشتباه ن  ،نی؛ بنابراکندمیو مدیریت  

 کسب و کار دارد. 

 ی اب ی بازار  ی ا یمزا 

کاره  کیمانند    یابیبازار همه  معامالت    برای  ابزار   ی کارها   تواندیم  .کندیم عمل  همه 
یک   یهاخاص آنها انجام دهد. همه بخش  یازها یبر اساس ن  وکارهاکسب  یبرا   یمختلف

  ، ی حضور   ،یتالیج ی ، دی)چاپ  مختلف  یهاروشبه    یابیبازار   یهایاز استراتژ   کسب و کار 
برا خانه(  به  تبل  انیمشتر  تعداد  رشد  یخانه  افزا  غیخود،  و  استفاده   ،درآمد  شیکاالها 

 . کنندیم

 برند   و اعتبار   شهرت   ارتقا   -  1

ب  ، یابیبازار   ی هاجنبه  نیترمهماز    یکی است.  مخاطب  توجه   ی هایاستراتژ   شتریجلب 
 را   تبرند شرک  تا  شوندیم اجرا    یمشتر   یبرا  یماندن  ادیتجربه به    کی   جادیا  یبرا   یابیبازار
به توسعه شهرت برند کمک   انجام این کار.  تبدیل کنند   یبرند در ذهن مشتر   نیبرتر  به
 مرتبط است.  یمشتر  تیارزش و رضا ارائه   ت،یفیکه با ک  ی، شهرتکند می
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  و محصوالتش دارد،   شرکت  کی  از  یمشتر   ی کهمیرمستقیو غ  میتوجه به تجارب مستق
 ت ی وکارها در سراسر جهان اهم دارد. اکنون کسب  برند  شهرت  تیریبا مد   یمیارتباط مستق
 . انددهی فهم  یخوببهد را خو دآن بر درآم ریتأث ی برند و چگونگ کی یدرک عموم

 ی منابع درآمد افزایش   -  2

  ی را برا   یابیفروش و بازار  یهاتالش  ییهمسو  تی وکارها اهمهمه کسب  ،دئال ی ا  یایدر دن
گز  ش یافزا م  یدرآمد   یهانهی تعداد  درک  اولو  کهدرحالی.  کنندیموجود  هر   تیفروش 
 ، ی ابیبازار  یهاتیفعال  قیشده از طر  یدرآمد جمع آور   حالدرعینباشد،    دی است و با  یشرکت

 . دهدیم  شی آنها افزا  دیو سابقه خر  حاتیبر اساس ترج  ان یدادن مشتر  رسود را با هدف قرا

  مت، یو کاهش ق  یتجار   یها امیپ،  هانیکمپ  غات، یتبل  قیتا از طر  کنندیمتالش    ابانیبازار
  واحد  با   کی نزد  یبا همکار   یابیبازار  یهامیت  دهند.   شیافزا   کیاستراتژ  صورتبهدرآمد را  

مشترک   یبه اهداف تجار   یابیدست  یو حفظ سرنخ برا  لیتبد  د،یبه تول  ما  ی فروش، مستق
 . کنندیمکمک 

 یتعامل با مشتر   میزان   بهبود  –  3

  کنندیتمرکز م  ی که بر تعامل با مشتر   ییوکارها: کسبمیگو یم  بازهمام و  گفته  بارکی را    نیا
 . شوندمیهستند که برنده  ییهاآن

تعامالت با نیازها با مرتبط نگه داشتن    یابی، بازارشودیم  یصحبت از تعامل با مشتر   یوقت
در جذب   یگذار   هی. سرماکندیمکمک    یمشتر   با  به بهبود ارتباطات  ها سرنخ  یهاخواستهو  

اطالعات مهم و احساس تعلق را   حالدرعینو    شودیممحصوالت    یباعث ارتقا   ،انیمشتر
 .دهد یم انتقالمصرف کنندگان  به

  نکه ی از ا  نانیاطم   یو برا  دهدیم  لی را تشک  یمشتر   یاز تجربه کل  یبخش  یتعامل با مشتر 
خدمات    ایمحصوالت    دیو چرا با  کتی استمورد نظر چگونه شر شرکت    دانندیم   انیمشتر

 است.  یضرور  ،بخرند از او  خود رامورد نیاز 
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 فروش افزایش    –  4

داشته باشند،   اریدارند را در اخت  ازین  دیخر  یر یگ  میتصم  یکه برا  یکاربران اطالعات   یوقت
 شوند.   به مشتری بالفعل  لیو تبد  خرید کردهاقدام به  تا    کنند یم  یشتر یب   نانیاحساس اطم

 یبرا   ان یدر مشتر  پذیرش  احساس  جادی ا  یمطمئن برا   ی راه  یابی استفاده از اصول بازار
 ترآگاه  انی، هر چه مشترترسادهخدمات است. به عبارت    ایمحصول    کی  دیخر  یا یدرک مزا

تبد احتمال  خریدار   شدن  ل یباشند،  به  نت  آنها  در  ب  شی افزا  جهی و  شرکت   شتری فروش 
 . شودیم

 کسب و کار   ف ا هدا  شفاف سازی   –  5

 ن ی اغلب اول  ،هدف  نیی. تعکند یمکار    یاهداف و مقاصد خاص  یدر راستا  یهر کسب و کار 
 و گردش کار است.  هامیت، ها برنامه جادی قدم در ا

 میکه ت  شوندیم  یواضح اهداف   ییمنجر به شناسا  یاختصاص  یابیبازار  یها یاستراتژ وجود  
  از برند، حفظ شهرت   یآگاه  شیشامل افزا   اهداف   نی. اابدیبه آن دست    دیبا   یابیبازار
 درآمد کسب و کار است.   افزایشو کمک به   شتریب انیبه مشتر یابی، دستبرند

 م ی کن  جاد ی ا  ی اب یبازار  ی استراتژ  ک یچگونه  

اجرا و  برا  یابیبازار  ی استراتژ   ک ی  یتوسعه    ی هاوهیشبه  مختلف    یها شرکت  ی موفق 
انجام   اولشودیممتفاوتی  کار،  قدم  نی.  این  انجام  بازار  ییشناسا  برای  و    یابیاهداف 
سازمان   یاطالعات در برنامه تجار   ن ی، اطورمعمولبهاست.    )بازار هدف(  مخاطبان هدف

 . شوندیم ت ی هدا طبق آن یابیبازار  یهاتیفعال و اهداف و   شودیم گنجانده 

دارد، عناصر   یابیبازار   یهایاستراتژ   نی تدو   یروش خاص خود را برا  یوکار کسباگرچه هر  
 در نظر گرفته شود.  ابانیتوسط همه بازار دیوجود دارد که با  خاصی

 ( Market orientation)  یا بازارگرایی   بازار   ی ر ی جهت گ   -  1
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 قی بر دانش و تحق   یمبتن  دیبا  ،دیگری  یتجار   یمانند هر استراتژ   ،ی ابیبازار  یاستراتژ   کی
به خود بازار  یباشد. ضرور   مختص  که  ا   ابانیاست  برا  نیاز  کردن    یاطالعات  هماهنگ 

   چشم انداز و فرهنگ شرکت استفاده کنند. ت،یخود با مامور  یهاتالش

خود را به سمت محصول،   ی استراتژ  د یکسب و کار با ایآ  نکهیدرک ا  یبازار برا ی ر یجهت گ
کل  سوق  یابیبازار  ی هاتیفعال  یطورکلبه  ایفروش   مختلف   یهادگاهیداست.    یدیدهد، 
اقتصاد شامل    ییبازارگرا  دگاه ید  ک،یاستراتژ  دگاهید  ،یر یگ  میتصم  دگاه ید  ،یهوش 
 است.  یمدار  یمشتر  دگاهی و د یو رفتار   یفرهنگ

 ی ابی بازار   ط ی مح  -  2

تأث  ی ابیبازار  یبر استراتژ   تواند یمکه    یهر عامل با  ریشرکت  از   یبخش  عنوانبه  دیبگذارد 
ا  یابیبازار   طیمح شود.  گرفته  نظر  مح   یهاطی محشامل    نیدر  مانند  کالن  و   طی خرد 

و    ی اسیس  طیمح   نیو همچن  یفن آور   طی کسب و کار، مح  یرقابت  طی مح  ،کشور  یاقتصاد 
 . شودیم   یاجتماع

 بازار   قاتیتحق   -  3

 قات یاست که به تحق   نهفته  یاتیدر توجه به جزئ  یو عال  معمولیکسب و کار    یک  نیتفاوت ب
و   نشان  مشتریانبازار  هدف  و دهد یم  بازار  بر  تمرکز  ساختن   ،یمشتر   کی  ی هایژگی. 

  مشتری کدام    نکهی به سنجش ابازار هدف  مختلف    یها، و مطالعه بخشپروفایل مشتری
 . کند یکمک م ،دهدیبه طور مؤثر پاسخ م

ا بر  آور   ن،یعالوه  جمع  ییایجغراف  یهاداده  یجمع  بازار  انیمشتر  یتیو   ی اب یهدف، 
 . کندیم  ترآسانمحصوالت و خدمات را 

 ( Marketing mixی ) ابی بازار   خته ی آم  -  4

مفهوم   نیبا ا  دیبا  ،دیابوده  یابیاصول بازار  یادگیری  به دنبال  حالتابهاز شما که    کیهر  
 . دی آشنا باش
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عمل   یشرکت  هر  یابیبازار  یاستراتژ   یبرا  یر ی گ  میابزار تصم  کی  عنوانبه  یابیبازار  ختهیآم
تا بر پاسخ   کندیمکسب و کار انتخاب    ک یاشاره دارد که    یی رهایبه متغ  مفهوم  نی . اکند یم

 ک ی   جادی ا  در جهت  هاتی خالقو    ابتکارات  ری عناصر با سا  نیبگذارد. ا  ریتأث  داری و رفتار خر
 . کنند یم  یهمکار  ، غات یتبل یو استراتژ  ی ابیبازار هو همگام شدن با برنام ی تجار  برند

 ی اب ی بازار  خته ی عناصر آم 

و ارتباط خود را    ت یاهم  ی اب یبازار   ی ای در دن   رات یی با وجود همه تغ   ی حت   ی اب یبازار   Pهفت  
 : است حفظ کرده  

 محصول  .1
 مت یق .2
 محل  .3
 جیترو  .4
 مردم  .5
 یا فرایند  روند .6
 ی کی زیف شواهد .7

 : است   Pچهار   ی محور برا  ی مشتر  ن ی گز ی جا   ک ی  ی اب ی بازار   Cچهار  

 مصرف کننده  یازهاین .1
 نه یهز .2
 تسهیالت  .3
 رتباطا .4

 ست؟ ی چ   غات ی تبل 
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مقاله    نیاز خواندن ا  قهیدق  کیشوم، اما    مانیموضوع پش  نیا  گفتن  ممکن است بعدا  از
.  بیندیشید   ،دی فکر کن  دیتوانیم که    یغات یتبل  یهانیکمپ  نیزتریو به خاطره انگ  دست بردارید

Cola-I’ll go first: Open happiness by Coca! ( منبع ) 

 یها یآگه  دی آگاه کردن مخاطبان از محصوالت و خدمات با تول  یاست برا  یندیفرا   غاتیتبل
 ی قو  ریتصو  کی  جاد یکاالها و ا   غیتبل  ی برا  یغات یتبل  یهانیکمپبرند.    یهاامیپ  ی حاو   یپول
 .شوند یمفروش در نظر گرفته  شیفراخوان محصول و افزا  نیتضم ی برند برا از 

 ی ها امیپ  غیتبل  یطرفه برا  کی  یکانال ارتباط  کی است که    نیا  غاتیتبل  یدیاز عناصر کل  یکی
است    نیا  کند یم  زیمتما  یابیرا از بازار  غاتیکه تبل  یگر ی. عامل د کندیم  جادیا  ی تجار   برند

 . شودیمکنترل  هاشرکتکه محتوا کامال  توسط  

 غات ی تبل  ی ا یمزا 

 تری منطقی  دیخر  ماتی تا تصم  کنندیمموفق به مصرف کنندگان کمک    یغاتیتبل  یهانیکمپ
 . رساندیمیاری گسترش بازارشان  ی برا نیز وکارهاکسب به   و  رندیبگ

 :  ی آموزش مشتر   -  1

 دشان یخر  ری را در مس  انیدست آوردن ارزش از محصوالت، مشترآموزش نحوه استفاده و به  
محصول داشته باشند،    کیدر مورد    یشتر یدانش ب  ،انیکه مشتر  ی. هنگامکندیم   ییراهنما
 . کنندیمکسب  ،در مورد برند یشتر ی و اطالعات ب  رندیگیم ی تر آگاهانه  ماتیتصم

 درک برند:    -  2

کلمه اعتبار   یواقع  یبه معنا   تواندیم و    بخشدیماز برند را بهبود    انیدرک مشتر  غاتیتبل
احساس   انیمشتر  ،یمشتر   یاعتبار و وفادار   جاد ی ببرد. با ا  نیاز ب  ای  افزایش دادهآن را  

 از فرهنگ آنها باشند.  یکسب و کار اعتماد کنند و بخش یک به توانندیم کنندیم

 محصول:    ی معرف  -  3
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  ی برا   دیخدمات جد  ا یمحصوالت    یمعرف   یبرا  یغاتیتبل  یهاکی تکناز    نیهمچن  هاشرکت
 . کنند یمخود استفاده  انیمشتر گاهیپا  شیو افزا د یجد انیجذب مشتر

 :  ی حفظ مشتر   -  4

و   یسفارش  یهاامیپو    یفصل  یشنهادهایپ  ف،یمانند ارائه تخف  ییها یاستراتژ   یر یبه کارگ
اطم   ه ی بازگشت سرما  شی افزا  باعث  ان،یحفظ مشتر  یبرا  شخصی سازی شده از    نان یو 
 . گرددیم یارزش طول عمر مشتر 

 غات ی و تبل   ی ابی بازار   ن ی تفاوت ب

 ک ی   جیبر نتا  ما  ی مستق  تواندیتر است و مگسترده  یتجار   تی فعال  کی   یابیبازار  کهدرحالی
 غی تبل  ایمحصول    یگذار یجابرند،    یابیجایگاهدر    ینقش مهم  غاتیبگذارد، تبل  ری سازمان تأث
 فروش دارد.  شیافزا یبرا  دیجد انیو جذب مشترنامحسوس 

   نامحسوس:   غ ی تبل یا   محصول   ی گذار ی جا 

 یونیزیتلو  یشو   ا ی  لمیف   کی شرکت در    کیکه در آن محصول    است  یغاتیروش تبل  کی
 . شودیمنشان داده  ها صحنهاز  ی واقع یبخش عنوانبه

 : مثال عنوان به 

 ، یپپس  دنینوش  یجابه  لم،یف   یتا کاراکتر اصل  پردازدیمرا    یمبلغ مشخص   ،کوکاکوال ▪
 . کوکاکوال بنوشد

 نیا  ماشین   مدل  نیدتریجد  ،لمیف   یاز کاراکترها   یکیتا    پردازدیمرا    یمبلغ  وتایتو ▪
 را سوار شود. یکمپان

 غاتی و تبل   ی اب ی بازار   ی هات یمسئول و    ها نقش 

 و مشترک   یدارند، اگرچه هدف اصل  یمتفاوت  ی کارکردها و اهداف تجار   غاتیو تبل  یابیبازار
 کسب و کار است.  یسودآور  ، افزایشآنها
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 : متمرکز است  اساسی،   تی بر پنج فعال   ی ابی بازار 

 رقبا:    درباره   ق ی روند و تحق   ل ی تحل   -  1

  لیو تحل  هی را تجز  یرقابت  یهانیکمپ صنعت و    یموضوعات فعل  ،یابیبازار  طیمح  ،ابان یبازار
جذب   یموثر را برا  یو ابزارها  هایاستراتژ بدانند که چگونه    دیبا  نی . آنها همچنکنندیم

 کنند.  یساز  ادهیپ آنهاو بهبود تعامل با   یمشتر 

 :  ی برندساز   -  2

با مشتر  برآیند شرکت    کیبرند   ارتباط آن  و   انیهدف قرار دادن مشتر  ان،ینحوه  بالقوه 
 تعامل با سهامداران مختلف است. 

 روابط:    تی ر ی مد  -  3

  ان ی، بازخورد مشترCRMافزار  ها و نرممصاحبه  ها،یبا استفاده از نظرسنج   یابیبازار  یهامیت
 مشتریان   یازها ین  بتوانند  تا  کنند یم  یآور جمع   بازاریابی   ی هانیکمپ  تیفیبهبود ک  یرا برا

 . سازندرا بهتر برآورده 

 متقابل:    یهمکار   -  4

مانند فروش   ، مختلف  یها بخش  حاصل کنند که  نانیاطم  تا  اندمسئول  چنینهمآنابیبازار
 ت ی حما  گریکدیاز    باید  چگونه  دانندیمآگاه هستند و    یابیو توسعه محصول از اهداف بازار

 . کرده و همکاری نمایند

 :  ی بودجه بند   -  5

 ی نی بشی و پ  یاب یاست. رد  یابیبازار  م یت   فیوظا  نیاز مهم تر  ی کی  ،هاکمپیندر    ROI  ی ر یگیپ
 شی ب   یها نهیهز   خرج کردن  از  یر یبه جلوگ  یگذشته و فعل  یمال  یهابودجه بر اساس داده

 . کند یاز حد کمک م

 : شود ی م موارد زیر   مانند یی ندها ی فرادارد و شامل    تری تمرکز محدود   غات ی تبل 

9

https://www.novinlive.com/
https://www.novinlive.com/
https://www.instagram.com/novinlive/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive                                                                                                                                               

 :  ی غات ی تبل   ی هایاستراتژ   -  1

 یها یاستراتژ توسعه    ،یغاتیاز کار تبل  ی خالقانه است و بخش بزرگ  اریبس  نهی زم  کی   غاتیتبل
 است.  شرکتبرند و محصوالت   یابیبازار یبرا ی ز یو برنامه ر یغاتیتبل

 :  ی مشتر  ل ی و تحل   هی تجز   -  2

با  غیتبل نام تجار   ریتصو  کی   دیکنندگان  از   ن یو منطق پشت هر کمپ  )برند(  ی مشخص 
 درک کنند.   بهتر را انیبتوانند مشتر  ابانیارائه دهند تا بازار یغاتیتبل

 خالق:    دات ی تول   تی ر ی مد  -  3

وجود دارد، از    غات یتبل  جادی ا  یبرا  یمختلف  یها راهاست.    ینی سنگ  کار   ییمحتوا  غاتیتبل
درباره   قیتحق  تیمسئول  یغاتیتبل  ی هامیت.  یون یزیتلو  غاتیگرفته تا پادکست و تبل  دئویو 
 را بر عهده دارند.  یغاتیتبل یهانیکمپ انواع  دیتول تیریو مد هادهیا

 رسانه:    د ی خر   -  4

از کدام    دیبا  یغاتیتبل  ی هامیتهستند،    یپول  ،هارسانه در    غاتیتبل  که ازآنجایی بدانند که 
را ارائه    سازیو برند   یاز محتوا استفاده کنند تا حداکثر ارزش تجار   ت ی حما  یبرا  هاپلتفرم
 دهند. 

 بازاریابی و تبلیغات   ی هاروش   و   ها ک ی تکن

، در نحوه کنند یمبه اهداف مختلف کار    یابیدر جهت دست   غاتیو تبل  یابیبازار  که ازآنجایی
 .دارند تفاوت   نیز با هم  به آن اهداف  یابیدست

بازار  دیدار  خاطربهرا    ییروزهاآیا   در  ی ابیکه  طر  افتیبه  از  محصوالت  نامه    قیکاتالوگ 
 ی ها مدرن از تالش  یابیبازار   یهایاستراتژ   واسطهبه  خوب گذشته  ی؟ روزها شدیممنحصر  

 . اندافتهیتکامل   ،کی تجارت الکترون در غاتیتبل و  تالیج یبه عصر د یچاپ

 ابزارهایی مانند: 
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 :  نگ یمارکت  تال ی ج ی د

  :شودیمتعریف  گونهنیااست و  بسیار مهم یدیکلمات کل از یک ی نگیمارکت  تالی ج ید

  .تلفن همراه یهادستگاهو   هاانهیرادر  یابیبازار میاستفاده از مفاه

  ی ابیو بازار  تی وب سا  یساز   نهیبه   ، یلیمیا  ی ابی(، بازارSEOموتور جستجو )  ی ساز   نهیبه
 هستند. تالی جید یابیارباز یها یاستراتژ از  یمحتوا برخ 

 :  ی اجتماع  ی ها شبکه   غات ی تبل 

دو ویژگی عمده    شوند، ی م   غ ی تبل  ی اجتماع   یها رسانه   یها پلتفرم   ق ی که از طر   یی ها ی آگه 
   د: دارن 

   یواقعتعامل در زمان   .1
 عیسر هیبازگشت سرما .2

نرم  ییبرندها از  تبلکه  خود    یغاتی تبل  یهانی کمپ  یبرا  یاجتماع  ی هارسانه  غات یافزار 
افزایش درگیری   ی برا  یتعامل   یها، روشپلتفرم  این   ت یماه  لیمعموال  به دل  کنند،یاستفاده م 

 دارند.  با محصوالت شرکت مشتریان ذهنی

 :  ی ل ی موبا   غات ی تبل 

گ بنرها  یرهایشماره  اپل  یخودکار،  تبل  شنیکی دانلود  )  یبرا   کی کل  غاتیو  ( CTCتماس 
تبل  یبخش ا  یلیموبا  غاتیاز  تبل  نیهستند.  و    هایدستگاهدر    غاتینوع  همراه  تلفن 
 .شوندمیهوشمند انجام    هایگوشی

 :  ی خرده فروش   غات ی تبل 

تبل  جیرا  ارینوع بس  کی به حداکثر    یبرا   یخرده فروش  یهافروشگاهدر    غاتیتبل  غات، یاز 
 یرو   غاتیمحصوالت، تبل  شیشامل نما  تواندیمموارد    نی . ااسترساندن فروش محصول  

 باشد.  یخرده فروش یاقالم برجسته در فضا ای  خرید یهایدستچرخ
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 باز:    ی در فضا  غات ی تبل 

تبلیغات  نیا دادن    نوع  قرار  ب  یک یزیف   یهاسازهدر    هایآگه شامل    لبوردها، یمانند 
با   یمناطق  ی کیمعموال  در نزد  یغاتیتبل  نیاست. چن  دارمارک  هینقل  لیوسا  ای  هاساختمان

 مشتریان احتمالی  هتا توج  رندیگیمقرار    لیو اتومب  یرو   ادهیپ  یهامحل،  نیسنگ  کیتراف 
 جلب کنند.   به خود را

 غات ی و تبل   ی اب یبازار   تیموفق   ی ارها ی مع

 از قبل تعیین شده،   یهایر یگ اندازهو    لیو تحل  ه یبه تجز  یتجار   تیهر فعالارزیابی موفقیت  
 یکل   یابیبازار  ی هایاستراتژ   ، یابیبازار  لیو تحل  ه یتجز  یابزارها  یساز   ادهی وابسته است. پ

 . کندیم نهی ساده و به  ،بلندمدت ت ی از موفق نان یاطم  یرا برا  شرکت

 ی اب یبازار  ی ارها ی مع

 از:   اند عبارت   ، کنند ی م آنها را اندازه گیری    ، ی اب ی بازار  م ی ت   ی هان ی کمپکه    ی اصل  ار ی پنج مع 

 :  ( Net promoter score)  ترویج کنندگانشاخص خالص    -  1

شرکت را به    ،کاربران محصول   ای آ  نکهیدرک ا  یبرا   ینظرسنج   جایگذاری شده در  سوال  کی
 .ریخ  ای کنندیم  هیتوص یگر یشخص د

 :  ی مشتر  ت یرضا   -  2

خود   انیانتظارات مشتر  ش،خدمات  ایشرکت    کیچگونه    دهدیماست که نشان    یار یمع
 . کندیم را برآورده 

 سهم بازار:    -  3

 .کسب و کار در بازار خود کی از کل فروش  یدرصد

 درآمد کسب و کار:    -  4
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 . سازمان کی کل درآمد 

 :  ی ارزش طول عمر مشتر   -  5

 . کند یم جادیکسب و کار ا کی  یسود برا  زانیدر طول عمر خود، چه م یمشتر  کی

 غات ی تبل   ی ارها ی مع

 :یغاتیتبل یهانیکمپ  تی سنجش موفق ی برا یاساس  اریپنج مع

 :  ( Reach)  ی دسترس   –  1

 . کنند یمرا مشاهده  ماش یآگه  یکه محتوا یتعداد کل افراد

 :  ( Impressions)  نمایش   –  2

 .شودیمداده  ش ینما غیکه تبل یتعداد کل دفعات

 (:  ROAS)   غات ی تبل   نه یبازگشت هز   -  3

 یغاتیتبل نیکمپ کی از  شده درآمد حاصل

 :  ( Engagement)  تعامل   –  4

 .غیتبل کی به  انیمشتر یکیزی و ف  یاحساس ،یواکنش شناخت ی چگونگ یبرا   یار یمع

 :  ( Conversion rate)   ل ی نرخ تبد  -  5

 یغات یبر تعداد کل تعامالت تبل میتقس هالیتبدتعداد کل 

 غاتی و تبل   ی ابی رابطه بازار 

 ی اب یبازار  یهاتیفعالاز    یبخش  اساسا    غاتیهمانطور که در حال حاضر مشهود است، تبل
 است. 
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قابلیت    شیمسئول افزا  غاتی، تبلکندمیبازار آماده    یمحصول را برا  کی   یابیبازار  کهدرحالی
 محصول در بازار است.  ه شدن یکدید

درگ  نفع یذ   نیچند  یابیبازار تجار   کیو    کندیم  ری را    که درحالی،  داردگسترده    یکارکرد 
و   هاداده. آنها از  کندیم ارتباطات مؤثر کار    جاد یا  یدارد و رو   یتمرکز محدودتر   غاتیتبل
خالقانه و    یهاامیپ  قیبرند از طر  غی تبل  یبرا  ابانیشده توسط بازار  ی جمع آور   قاتیتحق

 . کنند یم تفادهقانع کننده اس

 د یکن   جاد ی تا تفاوت ا   د ی تفاوت را بدان

 توانند یمهستند. در مجموع، آنها    هاسازمان  ریناپذ  ییجدا  فیوظا  جزو  غاتیو تبل  یابیبازار
و    را هدف قرار دهند و ارزش  دیجد  یاحتمال  انیمشتررا بهبود بخشند،    یمشتر   تیرضا
 کنند.  تیبرند را تقو اعتبار

 ق یتحق  تیبه کار گرفته شده، مهم است که در مورد هر دو فعال   نی صرف نظر از نوع کمپ
 . دیآنها را به حداکثر برسان یتجار  ریتا تأث دی و اطالعات الزم را داشته باش  دیکن

 ی کل  فراینددر جهت بهبود    بسیار اساسی  یگام  ،غاتیو تبل  یابیبازار  درست از  درکداشتن  
 است.   یتجربه مشتر  تیریمد

 غات ی و تبل   ی ابی کتاب بازار   د یخر 

 ی غاتچ ی تبل   ک ی  ی ها کتاب اعتراف 

 یلو ی اگ   د یو ی د   : سنده ی نو 

 ی گذشت ایرو  :مترجم

  نوشته   Confessions of an Advertising Man «یغاتچ یتبل  کی   یهاکتاب »اعتراف
  غات یتبل  حوزه  آثار    نیتریاز خواندن  یکیاثر    نی منتشر شد. ا  1963در سال    «یلوی اگ  دیوی»د

از هر تجارت    ریناپذییجدا  یبخش  غاتیو خالقانه است. تبل  یاست که مملو از نکات آموزش
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و   دیفروش، ارائه محصول جد  شی مختلف ازجمله افزا  ل یبه دال  فرادوکار است و ا و کسب
  ی کی  David Mackenzie Ogilvy «یلویگ ا   د یوی. »دکنندیاستفاده م  غاتی... از انواع تبل

هر   یرگذار یو تأث  غاتیانواع تبل  درباره  اثر    نیمدرن در ا  غاتیدر تبل  گام شیپ  یهااز چهره
 .  کندیها بر بازار هدف صحبت ماز آن کی

 :اند از فصل به نگارش درآورده است که عبارت  ازده ی  ی کتاب را ط   ن ی او ا 

 را اداره کرد؟ یغات یبنگاه تبل کی توانیم چگونه ▪
 م؟ی کن دایپ یمشتر  چطور ▪
 م؟یدارخود را نگه انیمشتر چطور ▪
 م؟ یخوب باش یمشتر   کی چطور ▪
 کرد؟ غیدرست تبل توانیم چطور ▪
 م؟ی سیبنو یغاتیتبل یآگه ک ی چگونه ▪
 م؟یو پوستر بساز یر یتصو یهایآگه  چطور ▪
 م؟یخوب بساز یونیزیتلو غیتبل  کی چطور ▪
غذا  ی برا  میتوانیم  چطور ▪ داروها  یدنید  یشهرها  ،یی محصوالت   یاختصاص  یو 

 می بساز غیتبل
 م یبه اوج قله صعود کن چطور ▪
 منسوخ شود؟ دی کردن با غیتبل ایآ ▪

 لینک خرید کتاب 

 فروش؛ تنها راه بقا 

 !پس معرکه است انکالهت د، یرا نفروش  محصولتان  ای دهی اگر ا

 گرنت کاردون  : سنده ی نو 

 نژاد یتقان ی شا :مترجم
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 ی کرده، انتخاب   جیها افراد را گکه تعدد انتخاب  ییایدر دن  کندیکتاب به شما کمک م  نیا
از   یکه برخ  میشویفروش آشنا م  درباره    ییکتاب با رازها  ن ی. در ادیخلق کن  شانی برا  زی متما
و با    رسندیبه نظر نم  یواقع  ان،یکمبود پول مشتر  ای  متیباال بودن ق  افسانه  ها مثل  آن
 ستین  یا. فروش کار سادهکندیم   دایپ  رییها تغافسانه  ن یخواننده به ا  دیو مدرک د  لیدل

  خدماتتان   ا ی  محصول  ده،ی باور به ا  یی، قانون طالبارهدرایندارد که    ازیو تعهد ن  زهیو به انگ 
 ن یترکه مهم  میفهم ی. مرساندیدر فروش م  ی د یجد  دیو شما را به د   رسدیبه داد شما م

 ، یکار   یو چه در زندگ  ی شخص  یاست. چه در زندگ   گرانی خودمان به د  بوالندنق  ، فروش
ساده    نکته    نیو هم  می هست  انتخابشان  نیکه ما بهتر  میرا متقاعد کن   یکسان  دیبا   روزههمه

 باشد.  مشکالتمان از    یار ی بس  ی راهگشا  تواندیم   میدر حال فروش خودمان هست  شه یکه هم 

 لینک خرید کتاب 

 کوچک  ی وکارها کسب   ی ابی طرح بازار 

 ب ی آلن د  : سنده ی نو 

اد معصوم :مترجم  ی فو 

محدود،    یها کمبود منابع و بودجه  لیها به دلکوچک و استارتاپ  یوکارها از کسب  یار یبس
کمتر به آنها توجه    ای  اندازندیم  قیرا به تعو  ی ابیبازار  یندها یکار، فرا  لیمخصوصا  در اوا

مخصوصا  در   غاتیعرض تبلرا هم  یابیواحد بازار  یهاتی حالت فعال  نیو در بهتر  کنندیم
کتاب هم بر اساس   نیا  سنده  یو نو  شود یم  دهی ر عمل د. اما آنچه ددانندیم  یمجاز   ی فضا
مسال اشاره  آن  به  تجربه  بازار  نیا  کندیها  مشخص  برنامه   داشتن  که  در    یابیاست 
دارد   یشتر ی ب  تی بزرگ و جاافتاده اهم  یوکارهابا کسب  سهیکوچک در مقا  یوکارهاکسب

فعال شناخت  با  و  برنامه  طبق  ا  تی و  در  سودآور   ما  ی مستق  نهیزم  نیکردن  و    ،یدر  بقا 
 ها مؤثر است.  شرکت یر ی پذاسی مق

 لینک خرید کتاب 
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 یکتاب مسر 

 یروسی و  یابیبازار  یراهکارها

 جونا برگر   : سنده ی نو 

 زاده عاشور وشاین :مترجم

در اقتصاد    یابیبازار  یانداز پوست  تی حکا  «یروس یو   یابیبازار  یراهکارها  ؛یکتاب »مسر 
 یاصول تجار   یهاکتاب  ی محتوا   هایلیکه خ  یامروز است. گذشت آن روزگار   ی فوق رقابت

 راندند یچوب م  ک یو همه را با    دانستندیواضحات م  حی و فروش را توض  یابیاز جمله بازار
در عصر انفجار ارتباطات،    یتجار   ت یفعال  شدن  دهیچیپ. با  میهست  برهمه را از    گفتند یو م
ها حرکات انسان  نیتریجزئاند تا  را به کار بسته  یادهیچ ی پ  یمعاصر هم ترفندها  ابانیبازار

 گر یگوناگون در کار آورند. حاال د  یوکارها رونق کسب  یکنند و برا  لیروزمره تحل  ی را در زندگ
واضحات شود   حیضتو  یمدع  یاست کس  دیشده که بع  وشکافانهو م  ی علم  قدرنی اها  بحث

 است   ییهاآن  رده  در    یها، مسر از کتاب  گونهنیاسوال ببرد. در رونق    ریرا ز  شانیو اثرگذار 
 . اندافتهیمشهور راه   یهارسانه  یها پرفروش ستیاند و به لزود معروف شده یلیکه خ

بازار  یکسان  زبان زود، سِر    یلیخود، خ  یبه مصداق محتوا  یمسر  از  رونق   ،یابیافتاد که 
از    یاست که مسر   نی چننی. اخواهندیامروز م  یفوق رقابت  یایوکار را در دنکسب  نیراست
  ی آرزو  تینها  اغراق،یبه آن، ب  دنیکه رس  دیگوی وکار سخن مدر کسب  زی برانگرشک  یا دهیپد
ساکنان   نیشود و ب  یجار   ردموکار، چون در گفتار مکسب  کی  فرآورده  .  است  ینیکارآفرهر  
  ا ی را که رو   آنچه   ن،یشده است و کارآفر  یکسرهوقت کار،  آن  رد، یو برزن رواج و رونق گ  یکو
واقع  دانسته، یم م  ت،ی در  نظاره  مسر ندینشیبه  زدا  ،ی .  ا  ییافسون  افسون    نی از 

ب  توانیه چگونه مک  دهدینشان م  قدمبهقدمست و  ا تجارت    زی انگ شگفت   ه نامحسوس 
با زحمت   همآن  ون،یلیم  هاونیلیم  اسیخود را در مق  امی و پ  افتیذهن و زبان مردم راه  
 اندک، گسترش داد. 
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 لینک خرید کتاب 

 غ ی تبل   اتی کتاب ادب 

 ی و. بال ی رابرت دابل  : سنده ی نو 

 )بهزاد(  یجواد خیشژه ی من :مترجم

 لیتشک  ریاز دو قسمت متن و تصو  غیفروش و ارائه محصول است و هر تبل  غاتی تبل  فه  یوظ
برند مربوطه را به بازار هدف و   امی زمان پ  نیتر ع یدر سر  د ی شده است. دو جز مکمل که با
  ا ینوع محصول    بر اساساست که    تیمهم و پراهم  اریبس  غیمخاطب برسانند. متن هر تبل
تج  نام  و  برند  هر  م  یار خدمت  نگاشته  »ادبشودیمتفاوت  کتاب  از    یکی  غ«یتبل  اتی . 

حوزه را   نیاست که از صفر تا صد ا  یغاتیاصول متون تبل  درباره  آثار نوشته شده    نیترمهم
 .دهد یو آموزش م  کندیم یبررس

 کتاب   د یخر   نک یل 

 منبع: 

learn.g2.com   

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 الدین مشایی   غیاث
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