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 یعشی د،یبازار آشتتتشا شتتتو بیریمد یبهتر استتتب ابتدا با هاتتترها یابیدر بحث بازار

 کرده اسب. یط یابیبه هار بازار دنیرا تا رس یزمان یبازار چه هارها بیریمد

 محور دی. هار تول۱
ضا به مراتب ب یاز زمان بازار شد،  شتریشکل گرفب که تقا ضه  ضه  یعشیاز هر هر

هاتتتتر در  نی. پس اولادیز اریکم بودند و تقاضتتتتا کششده ها بستتتت اریکششده ها بستتتت

شد،  یم دیکه هر آن چه تول یمعش نیبوده اسب، به ا دمحوریبازار هار تول بیریمد

 فروش آن انجام شود. یبرا ینداشب که تالش یشد و اصال لزوم یم دهیخر

 یابیبازار یتکامل ریس
 تیم تحریریه اقیانوس آبی
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 . هار محاول محور۲
شتتد و  شتتتریکه هرضتته از تقاضتتا ب دیرستت ییکرد تا به جا رییمعادله کم کم تغ نیا

کردند و بازار وارد هار محاول محور شد. هار  رییتغ زیبازار ن بیریمد یهارها

با یمهم استتتتب ول دیو تول راژهیت یعشیمحاتتتتول محور  شار آن   بیفیبه ک دیدر ک

اول، سته بشد مح سا ینوع ب ضا کششده از م شودها هم توجه  یژگیو ریو   انیتا تقا

هاتتر باز هم  نیحال در ا نیتمام محاتتو م موجود، محاتتول ما را انتکاد کشد. با ا

 شد. یفروش انجام م یبرا یتالش دیبوده و نبا ادیتقاضا ز

 . هار فروش محور۳
که در آن صتتتاحبان  یهاتتتر، بازار وارد هاتتتر فروش محور شتتتد. هاتتتر نیاز ا بعد

شاغل با اول تالش م یبرا دیم دادند،  یانجام م غامیتبل دیکردند، با یفروختن مح

کردند  یرا استتتکدام م یدادند و فروشتتشدگان پر چانه و خوش ستتر زبان یم فیتکف

کستتتتب و کارها و  عیصتتتتشا رمتقاهد کششد. اکث دنیخر یرا برا یکه بتوانشد مشتتتتتر

هامل فروششده اسب  نیهار مهم تر نیبرند. در ا یهار به سر م نیهمچشان در ا

 بکشد. بیرا ترغ یکه بتواند بفروشد و مشتر

 . هار بازارمحور۴
سازمان از خود  بیشود که محور یمشاهده م ینگرش کل رییتغ کی یهار بعد در

صتتورم وارد هاتتر  نیو به ا ردیگ یقرار م یمشتتتر یشتتود و رو یآن برداشتتته م

 یم دیتول یزیکه ما چه چ سبیمهم ن گری. در هار بازار محور دمیشو یبازارمحور م

شتر نیبلکه مهم ا م،یکش سب که م که ما  سبیمهم ن گریخواهد. د یم یزیچه چ یا

دوسب دارد به  یاسب که مشتر نیبلکه مهم ا م،یبفروش یمتیبه چه ق میخواه یم
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 یمشتر ازین یبر مبشا دیدر هار بازار محور همه هوامل با نیبرابکرد. بشا یمتیچه ق

 شود. نیو تدو یطراح

 شگیاشتباه مارکت ترجمه
از آن مشتتکالم  رانیو درک اشتتتباه مد یدر زبان فارستت marketingاشتتتباه  ترجمه

درک  یرا در ذهن خود به درستتتت شگی. اگر ترجمه اشتتتتباه مارکتکشدیم جادیا یادیز

 بیریمد یابیبود که در صشعب خودتان با نگاه بازار دیخواه یکسان نیجزء اول د،یکش

کسب و  یک برگ برنده بزرگ و کارساز برایتواند  یم نی. ادیده یبازار را انجام م

 کار شما باشد.

 :دیتوجه کش ریبه مثال ز شگیمارکت یدرک بهتر معشا یبرا

 یا هیهد دیبچه که با کیآمدن  ایبه دن ایها  یدر جشتتتتن تولدها، هروستتتت میقد در

 یم شیمحور و محاتتتتول محور پ دیبه صتتتتورم فروش محور، تول م،یکرد یم هیته

و  میداد یم هیپتو را هد ایمانشد پارچه  میکه در خانه داشتتت یزیهر چ یعشی. میرفت

صال مهم نبود که جشن تولد چه کس . بارها هم اتفاق سبیاو چ یازهاین ایاسب  یا

 یبه خودمان برم یبهانه ا کیستتتتال بعد به  م،یبرد یکه م یا هیافتاد که هد یم

 گذاشتشد. یکادو دادن کشار م یرا کال برا لیوسا نیا میگشب! چرا که در قد

 م،یخر یم هیآن ها هد یافراد برا ازین یما بر مبشا م،یهاتتتر حاضتتتر بر خال  قد در

و هالقه آن  بیشتتکاتت از،ین یو برمبشا میکش یم یبشد میافراد خانواده را تقستت یعشی

هد کاد م هیفرد  هل کوه نوردمیکش یرا انت خانواده ا پدر  ما  ی. مثال اگر  استتتتب، 

سا یازهاین ششا  یکه او را خوشحال م میکش یم هیرا ته یا هیو هد میکش یم ییاو را 

پستتتتر خانواده را اصتتتتال  م،یپدر خانواده گرفت یکه برا یا هیاگر هد دیکشد. شتتتتا

 ه،یآن ها باهم متفاوم اسب. نه تشها هد یو دغدغه ها ازهایخوشحال نکشد چرا که ن

که افراد که  یزینوع ستتتتوپرا م،یریگ یکه م ینوع جشتتتتش م،یکش یکه دهوم م یبل
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کان میخواه شا را …و  میریگ یکه جشتتتتن م یداشتتتتب، م  یآن فرد قیآن هال یبرمب

 که تولد او اسب. میکش یانتکاد م

 یابیدرسب بازار یمعشا
 دیدر کستتب و کار خود در ن ر داشتتته باشتت یعشی یابیتوجه به مثال با ، نگاه بازار با

که  نینه ا د،یکش هیو ستتتآس آن را ته دیریبگ هیهد یچه کستتت یبرا دیخواه یکه م

 .دیمکتلف به همه افراد هرضه کش یو به زور به شکل ها دیکش هیته یا هیهد

کار  نی. به ادیکش یبازار هد  طراح یخدمام و محاتتتتول خود را بر مبشا دیبا شتتتتما

بلکه به  ستتبین دیجد انیکردن مشتتتر دایپ یبه معشا یابی. بازارشدیگو یم یابیبازار

تا از شتتتما  دیاو از جهام مکتلف بآرداز یها ازیو ن یاستتتب که به مشتتتتر نیا یمعشا

 باشد و محاول شما را بکرد. یراض
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