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 نییخودش  ا ت  تیماه دیخود با تیقبل از شبببروع ف ال یهر کسببب  و کا فروش 

کسبببب  و کا   نیچرا ا ی نی تی. مامو ندیگو یم mission ای تیکند که به ان مامو 

مرحله هر کسبببب  و کا   نی. ب د از اسببببتیآن چ یوجود تیبه وجود آمده و ماه

 کند. نییخود  ا ت  یاستراتژ تواندیم

و اگر تا به حال  دیکسببب  و کا تان  ا مشببب   کن تیمامو  دیبا ریمد کیعنوان  به

تا  میزنیم تلف  ا مثال م یکس  وکا ها تید  ادامه مامو  دیکا   ا انجام نداد نیا

 .دیسیخود  ا بنو تیمامو  دیبتوان یبا الگوبردا 

 

 

 تینوشتن مامو  تیاهم
 تیم تحریریه اقیانوس آبی
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 تیمامو  یها یژگیو

 .ستین ریپذ انیندا د و پا یزمان تیمحدود تیمامو 

 ی. پس آن  ا به شبببب لدیخود  ا انجام ده تی سببببالت و مامو  دیهر لحظه با د 

 نباشد. ریپذ انیکه پا دیسیبنو

 

 باشد. یم نو دیبا تیمامو 

و فقط به  دیجام ه قرا  اسببببت انجام ده یبرا یچه کا  ی نیبودن  سببببالت  یم نو

 .دیسود خودتان ف ر ن ن

 

 باشد. تیمتناس  باهو دیبا تیمامو 

 با کس  و کا تان ندا د. یا تباط چیکه ه دیسیبنو یتیمامو  دینبا

 

 باشد. زانندهیانگ دیبا تیمامو 

 یزیبه چ د،یتان  ا از دسببببت نده زهیانگ دی واهیاگر م” :دیگو یم نزی اب یآنتون

 شما فقط کس  پول و فروش باشد، تیپس اگر مامو ” .دیفراتر از خودتان ف ر کن

 یانسببان تیانسببان اگر مامو  کی. دیندا  یا زهیانگ گرید د،یکه به ان برسبب یزمان

 .دیفهم هدخود  ا ن وا یوجود لیخود  ا کشف ن ند، دل
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 دیخود با یدا یپا یافتد. کسبببب  و کا  برا یکسبببب  وکا  هم م یاتفاق برا نیهم

هموا ه  رید ست داشته باشد تا هم پرسنل و هم خود مد تیو مامو  یم نو زهیانگ

 داشته باشند. زهیادامه کا  انگ یبرا

 

 تضاد عدم

. اگر فتدیبرع س آن اتفاق ب دیشببببما شبببباد کردن مردم اسببببت، نبا تیمامو  اگر

 به ضر  شما تمام خواهد شد. ندیشما تضاد ببب یمشتر

 

 یجهان یبرندها تیاز مامو  ییها نمونه

Nike 

 ایهر و زش ا  د  دن یبرا زهیانگ جادیا

 

Amazon 

 د  دسترس مردم باشد. دیخر ینترنتیشود ا یکه م یزیبسازم که هر چ ییجا

 

Coca Cola 

 کردن مردم شاد
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 Walmart یا رهیزنج فروشگاه

 بدهم. یخرند  ا به مردم عاد یکه مردم پولدا  م ییزهایچ دیخر شانس

 

 مک دونالد یا رهیزنج یها  ستو ان

 غذا خو دن یشدن به م ان و نحوه محبوب مردم برا لیتبد

 

Face Book 

 ایاتصال دن 

 

Microsoft 

حداکثر اسبببتفاده  ا  شبببانیهاییبه کسببب  و کا ها و مردم که از توانا یتیقابل دادن

 ببرند.

 

مام ا دینیبیکه م همانطو  عا یژگیو ۴ها  تیمامو  نیت پا تی ا   ند.   یانیکرده ا

ان  ا  یر مشببتربه منافع سببازمان ندا ند و اگ یهسببتند، اشببا ه ا یندا ند و م نو

 زیو پرسنل آن کس  وکا  ن ریمد یبرا نیشود. هم چن یم  یترغ دیب واند به خر

 است. زانندهیانگ
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 تینوشتن مامو  نحوه

 یژگیو و دیریبرندها الگو بگ نیا تیاز مامو  دیسینو یخود  ا م تیکه مامو  یزمان

 دینبا تیکه مامو  دی. مراق  باشببببدیکن تی ا  عا تیمامو  یها و شبببباخ  ها

م تلف مراج ه کرده و د  قسمت  یشرکت ها تیبه سا دیتوان یش ا گونه باشد. م

 .دینیآن ها  ا بب تیمامو ” د با ه ما“

 

 :دیسواالت پاسخ ده نیبه ا تینوشتن مامو  یبرا

  ند؟ی ا از جام ه حل م یکس  و کا  من چه مش ل ای. محصول ۱

 

 نان،یاطم ،یخواهد کرد؟ شبباد ری ا د گ انیاز مشببتر ی. محصببول من چه احسبباسبب۲

 …و تیامن ،ی احت

 

ص  کن ت،یاز نوشتن مامو  ب د شا  ده دیآن  ا د  م ان کس  و کا تان ن  دیو انت

 .دیخود خا ج نشو یاصل ریو از مس دیداشته باش ادیتا هموا ه آن  ا به 
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