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بازار  یا ژهیبخش کوچک و و یتمرکز رو یگوشههههه ا یابیبازار ای نگیمارکت چین از 

و  یآن بخش طراح انیمشهههتر یازهایبرآوردن ن یخدمات برا ایاسهههه که مل هههو  

بزرگ  یهااز بازار وجود دارند که شههرکه یکوچک یهاشههودم مومو ب بخش یارائه م

ها ارائه آن یبرا یمل و  مناسب اندهنتوانست ایاند نخواسته ای اند؛دهیها را ندآن

 کنندم

در صنوه مربوطه دارد، بازار مل و  شما اشباع  یادیز یکسب و کار شما رقبا اگر

کسههههب و کار  نکهیا ایو  دیندار یصههههنوه ورود کرده و قدرت نیشههههده، تازه به ا

 Niche marketing ای یگوشه ا یابیبازار

 تیم تلریریه اقیانوس آبی
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 چیاز ن دیتوان یم دینسبه به رقبا هست زیتما جادیبه دنبا  ا یول دیدار یقدرتمند

 مدیاستفاده کن نگیمارکت

تنها ب عنوان  نگیمارکت شین ای نگیمارکت چیاسههههتارتا  ها به ن ژهیها و به و یلیخ

 یبازخورد نگاه م افهیو در یمل هههو  به مشهههتر یورود به بازار، مورف یبرا یراه

سازمان ها کردیرو نیکه ا یکنند؛ در حال بزرگ و با درآمد با  هم به دفوات و  یدر 

 مردیگ یقرار م هسود مورد استفاد هیحاش شیافزا یبرا

 نگیمارکت چین یاز اجرا ییها مثا 
به دنبا  بازار کوچکتر  دیدر همان بازار با د،یکن یبازار هدف خود را انتخاب م یوقت

و  شههانیکه مخ ههوص آن ها بوده و برا دیکن دیتول یو مل ههول دیباشهه یو خاص تر

 داشته باشدم هیجذاب

  مثال

بازار هدف پارچه ها دیهسههههت یکننده پارچه مبل دیتول اگر لوکس و گران را  یو 

با نگیمارکت چیدر ن د،یانتخاب کرده ا م مثال پارچه دیبازار را ملدود کن دیباز هم 

شد  یها و رستورانهاکه مخ وص هتل  دیکن دیتول ییها مختص مبلمان  ایلوکس با

 مدیکن دیپارچه تول یادار

ست دیتول اگر ساجد و مکان ها د،یکننده فرش ه  دیفرش تول یمذهب یمخ وص م

 مدیکن

سالن ها کا یآموزش م اگر کودکان  شیتوانند به آموزش آرا یم دیدار ییبایز یو 

 بپردازدم
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و  دیکن دیو تول یظرف طراح یسههنت یهتل ها یبرا د،یکننده ظروف هسههت دیتول اگر

 مدیبازار خود را ملدود کن نگیمارکت چیبا ن نگونهیا

و اشهههخاص  مرهایگ یتمرکز رو د،یدار یوتریو خدمات کامپ یمجموعه نرم افزار اگر

 یتخ   یشما باشدم ارائه آموزش ها یبرا یتواند بازار خوب یم یعالقه مند به باز

خدمات  نیو با ارائه ا دیرا به ان ها ارائه کن یباز یو نرم افزارها و کنسههههو  ها

 مدیشو تانیباخود و کنار زدن رق زیباعث تما یتخ  

 اسهم یآب انوسیهمان اق نیا

 یگوشه ا یابیبازار یو اجرا یزیر برنامه
به طور  دیتوان یدارد و نم ادیو مطالوه ز یبه بررسهههه ازیکردن بازار کوچکتر ن دایپ

 مدیآن را انتخاب کن یسطل

 :دیدر دسه اقدام منجر خواهند شد، آغاز کن یها هیکه به بهبود فوال یسوا ت با

 کنند؟ یرا مطالوه م ییچه مجله ها یمارکه انتخاب چین انیمشتر

 کنند؟ یدنبا  م یاجتماع یرا در شبکه ها یکسان چه

 دهند؟ یم هیاه نیریاز سا شیب ییها هیچه نوع وبسا به

تاث شههههتریآنان را ب یانتخاب ها زیچ چه  یمورف ای غاتیدهد، تبل یقرار م ریتله 

 دوستان؟

و نلوه اسههتفاده از اوقات فراغه را در  دیخر یعموم یروان یها یژگیو دیکن یسههو

 مدیآنها بشناس
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