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 نگیمارکت ای یابیبازار فیتعر

ک آگاه کردن اک از    یارتباط با مشتتتر  یبرقرار   یکه هر کستتو ک کار برا  یبه استتترات 

 .ندیگو یم  یابیکند را بازار  یخدمت خود از آن استفاده م  ایمحصول    یها  ی گیک

 مدرن یابیاز زبان کاتلر، پدر بازار یابیبازار فیتعر

  ن یدانش ک هنر کشتتتتف ارزل، خلا ک ارانته آن استتتتت تتا همزمتان بتا تتام  یابیتبتازار 

 .میبازار هدف به سود برس   یازهاین

را   .۱ نشتتتتتده  تتتامتیتن  هتتای  ختواستتتتتتته  ک  نتیتتازهتتا   .تشتتتتمتیته متی دهتتدبتتازاریتتابتی 

 .بتازار ان نیتاز را تعریف کرده، ح م ک ستتتود بتالقوه این بتازار را انتدازه گیری می نتد .۲

 ! د ی بدان  ی اب ی از بازار د ی هر آن چه با 

 تیم تحریریه اقیانوس آبی 
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کتتنتتد .۳ متتی  مشتتتتتمتته  دارد  بتتمتتتتتری  ستتتتتود  کتته  را  بتتازار  از  بتتمتتش   آن 

 .ک در نمایت محصوالت ک خدمات مناسو را طراحی ک ترکیج می کند .۴

 یابیاشتباه از بازار یبرداشت ها

شتود   یاشتتباه دارند که باث  م  یبرداشتت ها  نگیک مارکت  یابیاز بازار   رانیاکثر مد

  اریبست  یها  انیاصت  ان ا  ندهند ک به کستو ک کار خود ز   ایآن را اشتتباه ان ا  داده  

 کارد کنند.

 :اشاره کرد  ریتوان به موارد ز  یاشتباه م  یک برداشت ها  فیاز جمله تعار 

 :یعنی  یابیبازار 

 دهنده  ویفر  ایسرگر  کننده   غاتیتبل.۱

 ک خسته کننده  یت رار   غاتیتبل.۲

که    ونیزیتلو  غاتی. مثل تبلمیرا بمر  شتانیکاال  عایستر  مواهندیکه م  یفرکشتندگان.۳

 .دیریگ یم   هیک  فیتمف  دیارسال کن  امکیاگر در همان لحظه پ

 کاشت مو  ایزبان    یم رر مثل ثبت نا  دکره ها  یشنمادهایک پ  یت رار   یها  لیمیا.۴

  ن یک ام   نیبرند خاص، مثل ستتت  ب  کی  غاتیتبل  یاستتتتفاده از افراد معرکف برا.۵

 ییایح

 شتریمحصول با هدف فرکل ب تیفیدرکغ درباره ک  یادثاها.۶

جذب   یها برا  تور یزیبا هم هستند، مثل نوع برخورد ک شهیک فرکل هم  یابیبازار .۷

ک فرکل استتتت اما دک    یابیبازار   نیب  ی. )درستتتت استتتت که راباه تن ات یمشتتتتر

 مفمو  متفاکت هستند.(
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تتازه کتار    ایتکته کوچتک    ییبزرگ کتاربرد دارد ک آن هتا  یکستتتتو ککتارهتا  یفقط برا.۸

 .ندارند  از ین  یابیهستند به بازار 

کجود دارد    یگوناگون  یکند. ) رکل ها  یم  تیاستت ک کفا  یابیهمان بازار   غاتیتبل.۹

 راه ها است.(  نیاز ا ی یتنما    یسنت  غاتیک تبل

  قات یکه بدکن تحق  دیکن ی.) اگر ف ر مستتتتتین  یکار ستتتتمت  یشتتتتناخت مشتتتتتر.۱۰

توهم    کی  ریشتتتتما درگ  د،یتشتتتتنتاستتتت یآنمتا را م  یازهایتخود ک ن  انیتمشتتتتتر  یابیتبازار 

 .(دیهست

  ی برا  دی.) شتتما همواره باستتتین  یابیبه بازار   یاز ین   ریکفادار د  انیمشتتتر  یبرا.۱۱

فرصتت به    نی. چون مم ن استت در اکلدیککفادار خود ت ل کن یقبل  انیحفظ مشتتر

 (دیبرکند. پ  راباه خود را با آن ها حفظ کن  یسراغ کسو ک کار بمتر

بل ه با برنامه    ستتت،یک ن ن  یها  نهیصتترف هز  یابی) ضتترکرت بازار   ادیز   نهیهز.۱۲

 . (دیباال ببر  نیسن   نهیآن را بدکن هز  یرگذار یتاث  دیتوان یم  یک بودجه بند  یزیر 

برد ک   یستتوال م  ریکستتو ک کار را ز   تیک رستتم  تیکه جد  یاجتماث  یشتتب ه ها.۱۳

 .کاربران همه کم سن ک سال هستند

آن    جیممم استتتت ک نتا  ار یبستتت  یابیدر بازار  یجواب بدهد.) صتتتبور   عایستتتر  دیبا.۱۴

  شوند.( یظاهر م  ی یتدر 

  ن یجمله هم  نیاشتتتتباه تر).ندارد  یابیبه بازار   یاز یاگر محصتتتول خوب باشتتتد، ن.۱۵

کته همواره    دیتف ر کن apple ک BMW مثتو  ییاستتتتت بته برنتدهتا  یاستتتتت.تنمتا کتاف

  (.خود دارند  یرا در راس برنامه ها  یابیبازار 

 .است  متیآکردن ق  نییپا  ،یابیبازار   نیبمتر.۱۶
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هستند   تانیدانم  انیشما مشتر  انیمشتر  نی) ارزشمندتردیجد  انیجذب مشتر .۱۷

 .(دیحفظ آن ها ت ل کن  یبرا  یمتیبه هر ق  دیک با

 .ستندیموثر ن   رید  یابیبازار   یمیقد  یابزارها.۱۸

  ی ک بتاکرهتا   یابیتدرک شتتتتمتا از بتازار   د،یتمالتو بتا متا همراه بتاشتتتت  نیا  انیتتتا پتا  اگر

 برد.  دیخواه  یآن پ  یباال  ار یبس  تیکند ک به اهم یم  رییاشتباهتان تغ

 ممم است؟ یابیچرا بازار

  ش ی شتتود، بل ه افزا  یمرد  از برند شتتما م  یآگاه  شینه تنما موجو افزا  یابیبازار 

توان   یآن م  یایبه دنبال خواهد داشت. از مزا  زیفرکل ک رشد کسو ک کارتان را ن

 :موارد اشاره کرد  نیبه ا

 به مماطو  یاط ع رسان .۱

تواند مشت ل آن ها را حل    یکه م  یشتما مماطبان خود را از کجود محصتول  یابیبازار   با

از کجود محصتتول    تواندیبالقوه چاور م  یمشتتتر  یابی. بدکن بازار دیکن یکند باخبر م

 شما باخبر شود؟

 اک  یازهایک ن  یشناخت مشتر .۲

ان ا  داده ک بازار خود را    یابیبازار   قاتیتحق  دیچرخه ثمر محصول شما با  یابتدا  در 

خدمات    دیتوانیکار شتما م  نی. با ادیکن  متقستی  …ک  ایبر استاس رفتار مماطو، جغراف

 .دیفراهم ک به بازار ارانه کن  انتانیمشتر  از یخود را ماابا با ن

 فرکل شیافزا .۳
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که در    دیکن یرا به خود جلو م  یممتلف توجه مشتتتر  یاز رکل ها  یابیبا بازار   شتتما

 .شود یفرکل م  شیموجو افزا  تینما

 رقابت   ادیا .۴

کته چته    دیتکن  یشتتتتمتا بته همته اث   م  یعنیاث   حضتتتتور در بتازار.    یعنی  یابیتبتازار 

 خواهد داد  شیکار ساح رقابت را افزا  نی. ادیدار   یمحصوالت ک خدمات

 نگیبرند .۵

ک   دی نیدر بازار کستتتو م  یموثر، شتتتمرت خوب  یدرستتتت در رستتتانه ها  یابیبازار   با

فرکل ک    شیشتتما با استتتارد خاص خود ثمل کند، موجو افزا  یکه نا  ت ار   یهن ام

 .شودیگسترل ت ارتتان م

 یابیبازار یاسترات 

ک هدف    یابیبازار   یبرا  دیها استتتت که بااز برنامه یم موثه ا  یابیبازار   یاستتتترات 

 .گرفتن بازار موردنظر ان ا  شود

 .است  یابیبمش بازار   نیترممم  یاسترات   داشتن

 :دیرا دنبال کن  ریمؤثر، رکند ز   یابیبازار   یاسترات   کی  یک اجرا میتنظ  یبرا

 .دیمماطو خود را بشناس .۱

  ی اریاما متاستفانه بست شتود یم   ادیخود ا  انیخدمت به مشتتر  یبرا  یکستو ک کار   هر

دست    یهستند ک با چه مش  ت  یچه کسان  انیآن مشتر ن هیشناخت ا یاز آن ها برا

  ی استتتتترات    تیتموفق  یگتذارنتد. برا  یکقتت نم  یبته انتدازه کتاف  کننتد،یک پن ته نر  م
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ها ک مشت  ت اک  خواستته  ازها،یهدف، ن  یترمشت  ایبا مماطو    دیدر ابتدا با  ،یابیبازار 

 .دیآشنا شو  دیتوانیکه م  ییتا جا

 .دیان ا  بدهد، مشمه کن  یمشتر دیمواهیرا که م یثمل .۲

  ت ی هدا  دیاستتت که مماطبان شتتما را به ستتمت خر  یاثمال  ایثمل    نییبعد تع  مرحله

آن    یرحضتور یغ  ای  یحضتور   یدار یمالوب، انتماب کاال ک خر  ییثمل نما  عتاًی. طبکندیم

)مانند     ریاقدامات د  یمرحله، ان ا  برخ  نیبه ا  دنیاستتتت  اما معموالً قبل از رستتت

  ،یاجتماث  یهاکردن شتتما در شتتب ه  لدنبا  نگ،یمارکت  لیمیدر فمرستتت ا  تیثضتتو

 .است  ینمونه محصول( ضرکر   افتیدر   ایمشاکره    یتماس با کارشناسان شرکت برا

 "یابیبازار فیق"درک مفمو   .۳

  ی اط ث  یکند: از ب  یمشتتمه م  دیخر  ندیرا در فرآ  یمشتتتر  تیموقع  یابیبازار   فیق

آن که مراحل آن به    دیبا محصتتول شتتما ک خر  ییکجود مشتت ل تا آشتتنا  ایاز محصتتول  

 :است  ریش ل ز 

 .ندارد  یتوجم  چیشرکت ه  ایبه محصول    ی: مشترفیق  یباال •

حل    یکردن محصتول مناستو برا  دایپ  یبرا ایدر حال تحق  ی: مشتترفیکستط ق •

 .خود است  از یرفع ن  ایمش ل  

 .است  دیآماده خر  ی: مشترفیق  یانتما •

  ن یدر ا  یابیبازار   فیفرکل کجود دارد. تفاکت آن با ق  فیبه نا  ق  زین  ی رید مبح 

  ا یستترن     یابیبازار   فیق  یخرکج یاستتت کل  یفرکل مشتتتر  فیق  یاستتت که خرکج

 .بالقوه است  یهمان مشتر
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 ها کیمشمه کردن تاکت .۴

که مماطبان هدف شتتتما   دیکن  یها ابتدا بررستتتها ک کانالرکل  نیانتماب بمتر  یبرا

  ی ها ک رکل  هاکیانتماب تاکت  یک ستس  برا  گذرانندیکقت خود را در ک ا م  شتتریب

برنامه    هاتیها در زمان مناستو در آن موقعارتباط مؤثر با آن  یبرا  یابیممتلف بازار 

 .دیکن  یزیر 

 

 اجرا .۵

  ی اجرا  ی. برارستدیآن م  ینوبت به اجرا  ،یابیبازار   یاستترات   میک تنظ  نییاز تع  پ 

را    یها«، »پرستنل« ک »ابزار« مناستب»ممارت  دیبا  یابیبازار   یاستترات   ایک دق  حیصتح

 .دیداشته باش   ار یدر اخت

 

 :سوال ممم  کی

 است؟  یابیبازار   غاتیک تبل  یبرندساز   ایآ

 

  شتربد یهستتند ک به پ  یابیاز بازار   یم موثه جدا نشتدن  ریدک ز   غاتیک تبل  یبرندستاز 

  م یتقست یبه دک دستته کل  یابیاهداف بازار  یآن کمک خواهند کرد. به طور کل حیصتح

محصتتتتول    کیت  غیکته متا در حتال تبل  یفرکل، زمتان  شیبرنتد ک افزا  ی: معرفشتتتتودیم

( استت. به  یمعرف برند )برندستاز   یبه نوث  غیتبل  یمورد استتفاده برا ا یپ  میهستت

  ی اب یاز بازار   یدک اصتتل جدا نشتتدن  غاتیک تبل  یگفت برندستتاز   توانیم  لیدل  نیهم

 .است
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 pچمار ای یابیبازار متهیآم

ممم در ان ا     ار یاصل ساده اما بس  کیبه ثنوان   یقانون چمار پ  ای یچمار پ  یابیبازار 

  یپ ۴  نیا  تی( استتت. در صتتورت رثایاستتترات   ی)مانند طراح  یابیبازار   یندهایفرا

 .دیجلو کن  یخود را به سادگ  انیمشتر  تیرضا  دیتوانیم

•  Productمحصول 

•  Priceمتیق 

•  Place عیتوز 

•  Promotion عیترف 

 محصول

  ی کاال  کی  تواندی. محصتتتول مدیبفرکشتتت  دیخواه یاستتتت که م  یزیآن چ  محصتتتول

  برای (.  …ک خدمت )مانند مشتتاکره، حا اشتتتراک ک   یستترک  کی  ایباشتتد،    ی یزیف

 :مشمه شود  قاًیدق  دیبا  ریهر محصول، موارد ز   یابیبازار 

 

  د یاز آن ها با  کیهر    یبرا  رایز   د؟یبفرکشتتتت  دیتمواهیمحصتتتتول را م  کیتنوع از    چنتد

 .دیداشته باش   یزیبرنامه ر 

 محصول به چه صورت باشد؟  یک بسته بند  ارانه

  ط ی شتترا  ایارانه شتتود؟ مثل ضتتمانت    یبه مشتتتر  یمحصتتول به همراه چه خدمات  هر

 … ک  یمرجوث
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

محصتتول    زیتنما کجه تما  تیفیکه در بازار پر رقابت امرکز ک  دینظر داشتتته باشتت  در 

 .ممم هستند  زنی  …ک    یطراح  ،یمنیبل ه برند، ا  ست،ین

 

 مت یق

  یا  دهیچیافراد، موضتوع پ  یمحصتول بر خ ف نظر بعضت  کی  یگذار   متیق  یاستترات 

 :در نظر گرفته شوند  یگذار   متیدر بح  ق  یموارد متفاکت  دیاست ک با

ک    دیتتول  یهتانتهیبتا توجته بته هز  یثتادالنته ک مناق  یهتامتتیق  نیی: تعیمناق  متتیق

  ی رقابت   ایبازار ک تحق زیآنال  ازمندیکه مرد  حاضر به پرداخت آن هستند ن  یانهیهز

 است  ایدق

دارد    یمقدار ثابت  ایاستت    یشتما درصتد  فیکه تمف  دیمشتمه کن  دیدادن: با  فیتمف

مشتمه    دیخاص را با  انیبه مشتتر  فیجشتنواره ها ک نوع تمف  یزمان بند  نیهم چن

 ..دیکن

 

 عیتوز

  ی استت که مشتتر  یدر دستترس قرار دادن محصتول در م ان ک زمان  عیاز توز   منظور 

 :دیبدان  دیمرحله با  نیخواهد. در ا یم

 

به صتورت    ای  نترنتیا  ایخواهد شتد؟ مث ً از طر  عیک از ک ا توز   ایاز چه طر  محصتول

 ن؟یآف 
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

به ثنوان    شتتود؟یم  عیتوز   یدر کدا  مناطا ک به چه مماطب  قاًیمورد نظر دق  محصتتول

کشتتور    یجنوب  یمثل نواح  یمناطق  د،یهستتت  یپشتتم  یهامثال، اگر فرکشتتنده لباس

 .محصول شما باشد  عیتوز   یبرا  یم ان مناسب  تواندینم

 جیترک  ای عیترف

شتود    غیک تبل  جیترک  دیقبل از آن(، آن محصتول با  یحت  ایاز ثرضته هر محصتول )  پ 

  ی برا  یاز چه کانال  ن هیمرحله ا  نیکنند. در ا  دایتا مرد  از کجود ک منافع آن اط ع پ

( ، م تان، زمتان، متن  نیآف ال  ایت  نی) آن دیتکن  یمحصتتتتول استتتتتفتاده م  غیک تبل  جیترک

 .دارند  تیاهم  ار یک منافع محصول بس  تیاهم  یمعرف  یک لحن مناسو برا  ا یپ

  ی متیدر زمان مناستو ک با ق  یک بستته ثال  تیفیخود باک  نیمماطب  از یمورد ن  یکاال  اگر

از افراد    یاما تعداد اندک  دیتدهیخود قرار م  نیرا در دستتتتترس ممتاطب  یباکر ن ردن

کاال    حیصتتتح  عیثد  ترف  یاصتتتل  یزمان مشتتت ل  نی. در اکنندیم  یدار یکاال را خر  نیا

 است

 

 یابیبازار یت امل ریس

  یعنی  د،یبازار آشتتتنا شتتتو  تیریمد  یبمتر استتتت ابتدا با ثصتتترها  یابیبح  بازار   در 

 .کرده است یط  یابیبه ثصر بازار   دنیرا تا رس   یزمان  یبازار چه ثصرها  تیریمد

 دمحور یتول  ثصر •

 محصول محور   ثصر •

 فرکل محور   ثصر •

 بازارمحور   ثصر •
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 نیآف  ای یسنت یابیبازار

ها  ک استتفاده از آن  اندوستتهینس   یهنوز به تار   یستنت  ای  نیآف   یهااز رکل  یار یبست

 .موثر است

چمار دستته هستتند: چا ، پمش،    نیاز ا  ی یجزک    یستنت  یابیبازار   یهاکانال  شتتریب

 ک تلفن  میپست مستق

 چا 

در    غاتیاستتتت که شتتتامل تبل  یستتتنت  یابیشتتت ل بازار   نیتر  یمیچا  قد  یابیبازار 

ک کتار  مورد نظر کستتتتو  ا یتاستتتتت. پ  عتوزی  جمتت  …هتا، م  ت ک هتا، خبرنتامتهرکزنتامته

مماطو کجود دارد، قرار    دیکه ام ان بازد  ییهابنر چا  شتده ک در فضتا  ایکاغذ    یرک

 .ردیگیم

 

 میمستق

  کته  استتتتت  …هتا ک  هتا، کتاتتالوگهتا، برکشتتتتورهتا، نتامتهکتارت پستتتتتتال  هتا،یآگم  شتتتتامتل

  اریدستته شتباهت بست  نی. اشتودیمصترف کنندگان چا  ک ارستال م  یبرا  ماًمستتقی

به دستتت مماطو    میبه طور مستتتق  ا یتفاکت که پ  نیبا دستتته چا  دارد با ا  یادیز 

 .رسدیم

 پمش

  غات یمانند تبل  یتمصتتتصتتت  یهافر   نیک همچن  یونیزیک تلو  ییویراد  غاتیتبل  شتتتامل

 .است  شیصفحه نما  یرک  یینمایس 
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 

 از راه دکر  یابیبازار

فرکل    یهاا یارسال پ  یبرا  یتلفن، راه  ایاز طر  یابیهمان بازار   ای یتلفن  یابیبازار 

خدمات    ایمحصول    کی  دیخر  یمتقاثد کردن مصرف کنندگان برا  یتلفن برا  ایاز طر

ک    یابیبازار   ریدر مست  یدر ثصتر مدرن باث  برکز انق ب  یابیشت ل از بازار   نیاستت. ا

فرکل    یتماجم  یهااز رکل telemarketers از   یار یکه بستت  یفرکل شتتد، به طور 

 .کردندیاستفاده م

 دهان به دهان  یابیبازار

ت ربته مثبتت خود را بته    یمشتتتتتر  کیتموثر استتتتت    ار یتکته بستتتت  یابیتنوع بتازار   نیا  در 

ک اک هم ت ربه مثبت    شتودیشتما م  یآن شتمه مشتتر  دهد،یانتقال م   رید  یمشتتر

امرکزه  .  کنتدیم  دایتادامته پ  رهیزن   نیک ا  دهتدیانتقتال م  ی ریخود را بته فرد د

هتا استتتتتفتاده  ت ربته  نیا  انتقتال  یمرتبط بتا آن برا  یک ابزارهتا  نترنتتیاز ا  شتتتتتریب

 .شودیم

 :اشاره کرد  ریتوان به موارد ز  یم  یسنت  یرکل ها   رید  از 

 یجانب  یهاپادال  ایمحصوالت     انیرا  ارانه •

 ک موارد مشابه  یبشردکستانه، کرزش   یدادهایشدن در رک  اسسانسر •

 یک ت ار   یمحل  یهاش اهیدر نما  حضور  •

 نیآن  یابیبازار
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

کب است    یبر فضا  یمبتن  یابیرکل بازار   کی نگ،یمارکت  تالی ید  ای  نیآن   یابیبازار 

  ی به برندستتاز  توانیم  نترنتیا  یموجود در فضتتا  یهاکه در آن با استتتفاده از کانال

 .پرداخت  انیخدمات ک فرکل محصوالت به مماطبان ک مشتر  ینا  کسو ک کار، معرف

  شیاز پ  شیب  یک کبستت   نترنتیا  یافراد در ستراستر جمان به فضتا  یباال  یدستترست

  ی برا  آلدهیا  ار یبس  یفضا  کی   ادیباث  ا  نترنتیا  یاستفاده رکزانه از فضا  یما برا

 .شده است  یابیبازار   نهیدر زم  نیآن   یهاتیان ا  فعال

ک در    ستتیکار ستاده ن  کی  تال،ی ید  یدر فضتا  یابیحال رکشتن استت که بازار   نیا  با

 .بود  دیرکبرک خوه  یادیز   ار یها ک مش  ت بسرکل با چالش  نیاستفاده از ا  ریمس

  توان ینم  نتگ،یمتارکت  تتالی یان تا  د  یممتلف برا  یهتاکتانتال  یکجود گستتتتتردگ  بتا

 .کرد  یک سنت  نیآف   یابیبازار   نی زیرا جا  نیآن   یابیبازار 

 ییمحتوا  یابیبازار

  ن ی آن   یشتما در فضتا  تیکبستا  یابیبازار   یبرا  ،یاصتل ضترکر   کی  یمحتوا  یابیبازار 

با    ای  دیها بفرکشتتبه آن  یزیاز آن ه به دنبال آن باشتتند که چ  شتتتریاستتت .مرد  ب

  شتتتر، یک اط ثات ب  دیها کمک کندارند که به آن  لیتما  د،یمزاحمشتتان شتتو  غاتیتبل

  دیتول  ییمحتوا  یابیبازار   ی.هدف اصلدیهقرار بد  ارشانیدر اخت  یتیفیک باکمتناسو

 .کندیکمک م یاست که به مماطو ک حل مش  ت ک  ییمحتوا

 :باشد  ریجزک موارد ز   تواندیم  محتوا

 تیسادر کب  یمتن  یک انتشار محتوا  یسیکب گ نو .1

 لیمیا .2

 یاجتماث  یهاشب ه .3

 دنویک .4
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 …( کیریتصو ،یمتن  ،ی)صوتی یال ترکن  یهاکتاب .5

  یبته ثنوان نوع ستتتتنت  توانیم  زیم  ت را ن  ایتمتاننتد برکشتتتتورهتا    یچتاپ  یهتاتمیآ

 .قلمداد کرد  ییمحتوا  یابیبازار 

  ی ان یتکمتک شتتتتا  تیتاستتتتت کته بته ستتتت و ستتتتا  یینتدهتایاز فرا  ی ی  ییمحتوا  یابیتبتازار 

دهنتده قدرت، اثتبتار ک    شیشتتتتمتا نمتا  تیتمورد استتتتتفتاده در کبستتتتا  ی.محتواکنتدیم

شتتما اگر بر استتاس اصتتول    تیموجود در کبستتا  یبرند شتتما استتت. محتوا  تیشتتمصتت

  ک یمانند    تواندیمشتتود،    میک تنظ  هیشتتما تم  ن یزیک متناستتو با ب  نیآن   یابیبازار 

بالقوه ک مماطبان شتتما را به ستتمت کستتو ککارتان جذب    انیربا قدرتمند مشتتترآهن

 .کند

 یاجتماث یهاشب ه  یابیبازار

به شمار    یاجتماث  هایشب ه  انواع  از   …ک  ترییبوک، تون   یف  ن،ین دیل  نستاگرا ،یا

برنتد    غتات،یتبل  یبرا  یابیتبتازار   یهتاکتانتال  نیتریاز قو  یاجتمتاث  یهتا. شتتتتب تهنتدیآیم

ک    یشتب ه انتماب  یبه طور کامل بر فضتا  دیاستت. شتما با  انیک ارتباط با مشتتر  یستاز 

  ج یتا به نتا  دیمتناستتو با کستتو ک کار خود اشتتراف داشتتته باشتت  از یمورد ن  یمحتوا

 .دیکن  دایدست پ  یبمتر

 یاجتماث  یشب ه ها  یابیبازار   یها  تیمز

 وسته ینا  کسو ککار شما به صورت پ  یادآکر یک    ار یبالقوه بس نیمماطب  حضور  •

 درست کسو ک کارتان  یاثتماد مماطو با معرف  جلو •

 فرکل  کیتراف  زانیم  شیک افزا  تیمماطبان به سمت کب سا  تیهدا •
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 

 ی یکل غاتیتبل

جستتت و مشتتاهده    جینتا  یهستتتند که در باال  یغاتیهمان تبل (PPC) ی یکل  غاتیتبل

استتتت که    نیمشتتتابه ا  ینترنتیا  غاتیک اکثر تبل  غاتینوع از تبل  نیا  تی. مزدیکنیم

کنندگان را در    کیک کل  هاکیکل  تیاز کضتتع  یقیث که، آمار دقهدفمند هستتتند ک به

بمتر اهتداف    شتتتتبردیپ  یاز آن برا  دیتتوانیکته م  دهنتدیقرار م  کننتدهغیتبل  ار یتاخت

 .دیریخود کمک ب   یابیبازار 

آن    دیتوانیم  یابا هر بودجه  بایاستتتت که تقر  یمتداکل  یهااز رکل ،ی یکل  غاتیتبل

  ی برا   ریموارد د  ایآ   بنر، پا   کیدر قالو    تواندیم  غاتیتبل  نی. ادیرا شتتترکع کن

کستتتو ک کار ک    از یممتلف، متناستتتو با ن  یها شتتتنیاپل  ای  هاتیمماطبان در کبستتتا

خدمت را به    نیهستتند که ا  یادیز   یها  تیاداده شتود. کب ست  شیمماطبان شتما، نما

  غ یتبل  یمماطبان بر رک  کیبر استتتاس کل ی یکل  غاتیتبل  نهی. هزدهندیشتتتما ارانه م

رکنتد    دیتتوانیم  یابیتکتانتال بتازار   نیا  جینتتا  ی.بتا بررستتتتشتتتتودیمورد نظر محتاستتتتبته م

 .دیرا بمبود ده  غاتیتبل

 (SEO) س و

ک جذب    تالی ید  یابیبازار   یهارکل  نیاز مؤثرتر  ی ی  ت،یستتا  یستتاز   نهیبم  ای  ستت و

  شتتتر یب  شینما  یبرا  تیثمل رد ستتا  یستتاز  نهیستت و، با بم  ندیاستتت. در فرا  کیتراف

  بان یرق  نی. ستتت و ن ات دهنده شتتتما در بشتتتودیپرداخته م  یابیبه بازار   ت،یکبستتتا

  د یجلو توجه مماطبان خواه  یابر  یشتری)س و( شان  ب  تیسا  یساز   نهیاست  با بم

 .داشت
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

استت که به    تالی ید  یدر فضتا  یابیبازار   یانتماب مناستو برا  کیاز ست و    استتفاده

  دا یدستتتت پ  یا هیک  جیمدت به نتا  یکمتر ک در طوالن  نهیتا با هز کندیشتتتما کمک م

کلمتات مرتبط بتا کستتتتو ککتار    ایتنتا  برنتد    یممتاطبتان بتا جستتتتت و  نتدیفرا  نی.در ادیتکن

گوگل مشتتاهد خواهند    هیاکل  جیدر نتا  اشتتما ر   تیخودرک( ، کبستتا  دیمثال خر  ی)برا

 .کرد

 B2C یابیک بازار B2B یابیبازار

B2B  ای Business To Business شترکت ها، ت ار ک    نیکه ب  شتودیگفته م  یبه ت ارت

  داریکننده ک خر  نیتام  نیت ارت ب  نیکه معموال ثمده ا  شتتودیفرکشتتندگان ان ا  م

شتترکت ها ک مصتترف کنندگان    نیاستتت که ب  یت ارت B2C که ت ارت  یاستتت. در حال

 .شودیان ا  م

ک خواسته ک گاهأ    از یبر ن  یکه مبتن B2C بر بودجه است بر خ ف  یمبتن B2B در   دیخر

 بر احساسات است یمبتن

 نگیمارکت  نفلوننسریا

بر   هیممتلف که با ت   یهادر حوزه  نفلوننستتتر«ی»ا  ای  رگذار یگرفتن از افراد تأث  کمک

 .دیمحصول خود متقاثد کن  دیمرد  را نسبت به خر  دیتوانیشمرت آن شمه م

 یمشارکت  یابیبازار

  «، یپورستتتانت  یابی»بازار   نیکه با ثناک (Affiliate Marketing) یمشتتتارکت  یابیبازار 

  یعنی  شتتود،یشتتناخته م  زین  «یاراباه  یابیدر فرکل« ک »بازار   یهم ار   ستتتمی»ستت

د از  گرفتن  درصتتتتتد   رانیکمتتک  پرداختتت  ک  فرکل  ثنوان    یدر  بتته  فرکل  از 

  .ها استپورسانت به آن  ایالزحمه  حا

https://oghyanooseabi.com/?utm_source=oghyanooseabi&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf+uri&utm_content=pdf+link&utm_term=oghyanooseabi.com
https://oghyanooseabi.com/?utm_source=oghyanooseabi&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf+uri&utm_content=pdf+link&utm_term=oghyanooseabi.com
https://oghyanooseabi.com/?utm_source=oghyanooseabi&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf+uri&utm_content=pdf+link&utm_term=oghyanooseabi.com


 

 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 یرکسیک  یابیبازار

(  دنویک  ای  ری)متن، تصتو  ییمحتوا  تمیآ  کیاستتفاده از    ،یرکستیک  یابیاز بازار   منظور 

  ا یتجتالتو    یبته قتدر   دیتمحتوا بتا  نیاستتتتت. ا  یابیتاهتداف بتازار   یدر راستتتتتتا  رگتذار یتتأث

نتواننتد در برابر بته    نترنتتیبتاشتتتتد کته کتاربران ا  رگتذار یتتأث  یک بته طور کل  ویتث 

 .ندمقاکمت کن   رانیاشتراک گذاشتن آن با د

 یسبب   یابیبازار

Cause Marketing بشتتتردکستتتتانه در    یهازهیاستتتتفاده از ان  یستتتبب  یابیبازار   ای

جفت کفش به    کیهر جفت کفش،    دی. به ثنوان مثال با خراستتتتیابیبازار   یراستتتتا

 .شودیاهدا م  ازمندین  کی

 کیبُرد نزد  یابیبازار

ک تبلت    یبه گوشتتت  یغاتیتبل  یهاا یارستتتال پ  یبلوتوث برا  ای  یفا  یاز کا  استتتتفاده

 .محل مورد نظر حضور دارند  ی یکه در نزد  یانیمشتر

 یابیکم  یابیبازار

 .ک زمان  یموجود  تیبر محدکد  دیدر مماطو با تأک  زهیان    ادیا

 تنوع گرا  یابیبازار

جمان    ازها،ین  ا،یبا توجه به ست   انیمشتتر  یبا دستته بند  یابیبازار   یاستترات   نیتدک

 .شانیهای گیک ک  ینیب

 یپنمان  یابیبازار
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 .به نظر نرسد  غیکه مانند تبل  یمحصول به نحو  یمعرف

 انبوه  یابیبازار

 .بالقوه  انیکل مشتر  یبرا یثموم  یابیبازار 

 یفصل  یابیبازار

 . تیک تعا  ییآب ک هوا  راتییمانند تغ  ییهافرصت  یبرا  یابیبازار 

 یبشارت  یابیبازار

را    یمندث قه  ار یبست  انیآن، مشتتر  یدهان به دهان که ط  یابیبازار   ترشترفتهیپ  نوع

 .شوندیم  لیبرند شما تبد  رانی)ثاشقان برند( که به سف دیکنیم   ادیا

 نگیمارکت چین

 .به ثنوان بازار هدف  تریبازار کوچک ک تمصص  کی  انتماب

 یقاره ا  یابیبازار

 ممتلف.  یهاک زمان  هاتیدر موقع  یابیبازار   یهاا یپ  ی یخودکار ک تدر   ارسال
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