
 

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

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  م ییبگو دی . در ابتدا بادیباش  ده یرا شن  ی آب انوس یاق   یشما هم نام استراتژ  دیشا 

همواه   ا یبزرگ و معروف دن عی انقدر باال است که تمام صنا  یاستراتژ  نی ا  تی که اهم

وکار در  کسب جاد یا ، یآب انوس یاق ی کنند. هدف استراتژ یاز آن استفاده م

را    تالطم یآرام و ب  یطیشرا  ق ین طریاست که قبالً وجود نداشته و از ا   یاعرصه

  یعینسبت به صنا   یآب  انوسی فعال در اق ع ی . صناگذاردیوکار نو مکسب ی روشیپ

 .دارند  ی شتری ب ی در رقابت هستند سودآور  مایمستق گر یکدیکه رقبا با 

 

و   ی آب   انوس ی اق  ی مثال استراتژ   ۱۱

 مختلف   ع ی آن در صنا   ی اجرا 
 تیم تحریریه اقیانوس آبی 
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

  دا یبه آن شد  از ی است که وجود ندارد، اما ن  ییتقاضا  جاد ی ا ی آب انوس ی اق“

بود،   د یخواه شرو ی نوع از بازار است که شما رهبر و پ نی شود.” در ا  یاحساس م

از    ییاجرا ی مثال ها  حیمقاله به طور خاص به توض نی ! در اد یندار   یبیهنوز رق  رایز 

 .میپرداز  یمختلف م ی در شرکت ها یآب انوس یاق ی استراتژ

 

 در کسب و کارها ی آب  انوسیاق یاستراتژ یها مثال

  ن یا  کنندیبا آن دست و پنجه نرم م ی آب  انوسی ها در اقکه شرکت ی مهم چالش

ها  که شرکت یزمان  ی عنیکنند.  دایدست نخورده را پ یاست که بتوانند بازارها

  تی فیباال بردن ک یتمرکز رو نهیگز  نی هستند، بهتر متیمشغول رقابت بر سر ق

  ک یکسب و کار خود را در   یتژاسترا ت،ی فیاست. در واقع با تمرکز بر باال بردن ک

برند    کی شود تا   نی منجر به ا تواند یکه در ادامه م دهندیشکل م   یآب  انوسی اق

  .محصول خاص درست کنند ک ی ا یبرجسته  

 

 ی پزشک یدر صنعت کاال  یآب  انوسی اق یاستراتژ ی مثال برا .۱

  یبرا ن یصنعت انسول ی ابیپس از ارز  (Novo Nordisk) سک ینوو نورد  شرکت

پزشکان هستند و   شتر ی ب ن یانسول داران یکه گروه خر افتی در  یابتید  مارانیب

 نووپن  ی شرکت با طراح  نی تر است. اخالص ن یآنان انسول ت یدرخواست اکثر 

(Novopen)را از پزشک به    نیانسول  قیتزر ات یسرنگ توانست عمل  ق یتزر  یجا، به

ارزش    داران،یخر رهی زنج  رییانتقال عالوه بر تغ  نی انتقال دهد. ا  ماریب

 .آورد  دی پد انیمشتر یرا برا   یامالحظهقابل
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 نما یدر صنعت س   یآب  انوسیاق  ی مثال استراتژ .۲

در مرکز   نماها یرفتند. س ی نم نمایس  گر یدر اروپا رو به افول بود. مردم د  نما یس 

  یها الیسر   تیفیک  ش ی افزا  نگ،یکردن پارک دایسخت بودن پ  ک،ی شهر بودند. تراف

  یخانگ ینمایس  مردم  که  بود شده  باعث  …و  یکابل ی ها ونی زیو تلو  یونی زیتلو

 .دهند حیرفتن ترج نما یدر خانه( را به س  لم یف  دنی)د

باعث   ن یداشتند و ا ینیرقابت سنگ  گری کدیموجود با  ی نماهایس   ییفضا  ن یچن  در 

مجدد   ی گروه نیب  نی سودآور نباشد. در ا  نما یصنعت س  گر یشده بود در آن زمان د

همه شد. آن ها در حومه   رت یکردند که باعث ح یگذار  هیسرما نما یدر صنعت س 

)که   نگی( به همراه پارکنی زم نه یکردند )کاهش هز سی مجتمع بزرگ تاس  کی شهر 

سالن، چند سالن قرار دادند )هر کدام    ک ی ی شد(. به جا یدرآمد جانب کی منجر به 

  ی خودش را انتخاب کند(، همراه با فود کورت )فضاها لمیخانواده ف ی از اعضا

محصوالت   یفروشگاه ها   نیبچه ها و همچن یچندرستورانه( و مرکز نگهدار 

 .(یجانب درآمد)  … و   یقیمانند کتاب، موس  گرید ی گفرهن

  یآب انوس یقرمز به سمت اق  انوسی سودآور شد. چرا؟ چون از اق اریمجتمع بس ن یا

به هم هستند، محصوالت و خدمات   هیاست که همه شب  ییقرمز جا  انوسی رفت. اق

هستند و رقابت   یتیفیک ا ی  یمتیجنگ ق  ری کنند، معموال درگ ی به هم ارائه م هیشب

  یقرمز همه رو  انوسی شود. در اق یم  یزی دارند که منجر به خون و خون ر   یسخت

 .متمرکز هستند  یو بازار فعل ی مشتر

  ان ی تمرکز بر مشتر  یداستان کامال متفاوت است. ما به جا یآب  انوس یدر اق  اما

  ی حصولمحصوالت مشابه رقبا، م ه یارا ی! به جا م یکن یتمرکز م  ان ی موجود بر نامشتر

.  میکن ی نم گرانیرقابت با د  ری و اصال خودمان را درگ میکن یم  هیکامال متفاوت ارا

 .ستین  یاز رقابت خبر ی ناش  ی زیخون ر   زکه ا  میهست   یانوس یخاطر در اق نی به هم
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 

 Canon در شرکت ی آب انوس یاق  یاستراتژ ی اجرا .۳

از    یکیرا روانه بازار کرد،   یمتفاوت ی کپ یهاکه دستگاه (Canon) کانن برند 

استفاده    یآب  انوسیاق ی از استراتژ یبه خوب  دهدیاست که نشان م  ییهاشرکت

کوچک و با   ع،یمقاوم، سر  یهاها به دستگاهشرکت  شتریکرده است. در آن زمان ب 

  ،یالدیم ۱۹۸۶برند در سال   نی ا  لی دل ن یداشتند. به هم  ازین ی حداقل نگهدار 

را هدف قرار داد.    یمیو قد یسنت  یکپ ی هادستگاه ندگاندکنیبازار هدف تول

  دارانیاز خر   انشیبازار هدف مشتر  رییحوزه، با تغ   نی در ا یشرکت ژاپن  نی چالش ا

داشته   ازی ن یتر کپکوچک یهاکه ممکن است به دستگاه یافراد  گریبه د ی شرکت

کرد.   دا یورود پ یابه بازار دست نخورده دهدیکرد که نشان م ریی باشند، تغ

بود که افراد به   ییفضاها   شتری کانن، راحت و قابل استفاده در ب دی جد ی هادستگاه

  ی تمرکزشان را بر افراد  ر،ییتغ نی داشتند. آنها با ا ازیگرفتن ن نتیپر ا ی یکپ

 .ها بودنددستگاه ن یبالقوه ا انیگذاشتند که مشتر

 

 Amazon تیدر وب سا  ی آب انوس یاق  ینمونه استراتژ .۴

  ی آب انوس یاق  یموفق استراتژ  یاز اجرا ی ادر آمازون، نمونه «Mayday» یژگیو

زمان   ن یتر مختلف و در کوتاه یهانهیبه کاربران تبلت در زم یژگی و ن یاست. ا 

را که در صنعت   یی فاکتورها  Amazon .دهدیساعته ارائه م  ۲۴ ی بانیممکن، پشت

از    ،یصوت ای  ی نوشتار   غامیپ ی جابه یمشتر یبانیباب شده بودند کنار زد و در پشت

شد.    ترعی تر و سرارتباطات ساده  بی ترت   نی دوطرفه استفاده کرد. به ا یدئویو

  اشیکیتمام صفحات کتاب الکترون ر یدر ز  ی اصورت دکمهرا به ی ژگیو  نی آمازون ا

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

 

 یو سرگرم رکیدر صنعت س  یآب  انوسی اق یاستراتژ ی مثال برا .۵

  ر یی مدل تجارت خود، منجر به تغ رییبا تغ ۱۹۸۰آفتاب در دهه   ییکانادا  رک یس 

مدافع حقوق   یها گروه یو فشار از سو ها یشد. نگران  رکیدر صنعت س ی بزرگ

متعارف، موجب   یها رکی س  ی امدهایدر مورد پ ان یمشتر  یآگاه ش یو افزا  وانات یح

 .شده بود رک یمشکل در صنعت س  جادیا

 

بود که در   ی آب  انوسیاق   یدنبال استراتژبه ییکانادا  رک یشرکت س   ن یا  حال،نی ا با

را کاهش دهد و مدل تجارت    یفرد  یهاستاره  ت یکند، اهم نی گزی را جا  وانات یآن ح 

وجود  به یورزش  یها شی رقص و نما ،یق یاز موس  یبیرا بر اساس ترک ی دیکامالً جد

  یهایاستراتژ  یساز نهیبه ی است که به جا  یبدان معن ن ی ا گر،یعبارت د به .اوردیب

  جاد یا  ی را برا یاکامالً تازه یاستراتژ یکلطور به ییکانادا رک یشرکت س  نی موجود، ا

 .به وجود آورد د یازار جدب  کی

 

 یی مایدر صنعت هواپ ی آب انوس یاق  یاستراتژ ی اجرا .۶

  ارد یلیم ۲ها جمعاً شرکت  کا،یمتحده آمر  الت یا  ییما یدرصنعت هواپ ۱۹۹۲سال   در 

شده و    یسال سه شرکت معروف مشمول قانون ورشکست  نیدالر ضرر دادند. در ا 

شرکت همچنان    کی  طیشرا  ن ی ها قرار گرفتند. در ادر صف الحاق به آن  گرانید

صنعت   نی وارد ا ۱۹۷۸ ال که پس از س   یشرکت  ۳۴سودآور و در حال رشد بود. از 

 South) شرکت ورشکسته شدند؛ اما شرکت ساوت وست ۳۲شدند،   یی مایهواپ

West)  را از آن خودکرد  یدرپیپ یسال سودآور   ۳۴رکورد. 
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 (Net Jets) شرکت نت جتز   یی مایدر صنعت هواپ یآب  انوسی اق ی برا یگرید مثال 

و   ی دالر  ارد یلیچند م ی وکار کسب ما،یهواپ ۵۰۰از  ش یب ی اکنون دارااست که هم

  تیفروش مالک  دهدی% رشد درآمد است. آنچه نت جتز ارائه م۳۰از   شی ساالنه ب

  یبرا ی جت شخص ک ی دن یکار خر  نی خود است. با ا یهااز جت  کی از هر  ششمکی

سفر    ری نظ ییها وکار منجر به ارائه ارزشمدل کسب نی شود. ا  یمقدور م ی ار یبس

  ی که گروه ها دیاوریب  اد ی . به شودیکوتاه م ار ی نقطه، کم دردسر و با زمان بسبهنقطه

عالوه   دی با  دارانی که خر فروختند، یجت را تماماً م ک ی ا ی صنعت  نی فعال در ا یقبل

  ا ی رفتند، یپذیرا هم م  رات یو تعم ینگهدار نه یجت، هز یباال  هنیهز   اختبر پرد

و با   ن ی ریبه همراه سا  یمعمول یماها یمجبور بودند با هواپ ی تجار  ن ی مسافر

 .انعطاف پرواز کنند رقابل ی غ یهامشخص و زمان یرهایمس

 

 در صنعت قهوه   یآب  انوسی اق یاستراتژ ی مثال برا .۷

وجود دارد، استارباکس است.    یآب  انوسی اق  یاستراتژ ی که برا یگرید  جیرا مثال 

  ا یخانه   ر یو آن را در مس کردندیم ی دار ی ها خرقهوه خود را از مغازه شه ی مردم هم

در آن   ی ادیز بان یقرمز که رق  انوسی . استارباکس از اقکردندیم لی محل کار خود م

مجموعه،   نی کرد. ا جادیخود ا یبرا یب آ انوس یاق ک ی حضور داشتند، خارج شد و 

که   یکرد تا بتوانند در همان محل جاد یا   انی مشتر ی را برا ین یآرام و دلنش  یفضا

استارباکس    زی موضوع باعث تما ن یکنند. ا ل ی آن را م کنندیم ی دار ی قهوه خود را خر

 .کرد جاد ی آن ا یرا برا   یادیز ان یخود شد و مشتر  بان یبا رق 

 

 در صنعت خودرو  یآب انوس یاق ی استراتژ ی نمونه اجرا .۸

لوکس را در   ی و جگوار گروه خودروها و یام دابل  یمرسدس بنز، ب یهاشرکت

شدت در گروه  ها آن است که بهگروه نی ا  یژگی . ودهندیم لی صنعت خودرو تشک
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

طور  . بهکنندینم  یگروه توجه خاص نیاز ا  رون ی به بخود سرگرم رقابت هستند و 

توجه   وتایتو  ی اقتصاد  یوهاخودر  ی هاتیبه فعال  وقت چیه ویام دابل ی مثال شرکت ب

  انوس یاق ی مثال بارز از استراتژ کی . دهدیبروز نم یندارد و واکنش خاص ی اژهیو

شد   جاد یا وتا یلکسوس بود که توسط تو  یبرند خودرو ،یدر صنعت خودروساز  یآب

شرکت با    نیکرد. ا  ریی خودرو را دستخوش تغ ع یاز معادالت در صنا   یار یو بس 

رده، اقدام به    انیم  یگروه خودروها متی لوکس و ق  یروهاگروه خود ت یفیک ب یترک

 .ها نموداز مدل ی سر  ن یا  دیتول

 

 در صنعت ساعت   یآب  انوسی اق یاستراتژ ی مثال برا .۹

  یمتعدد یهاها افزونهرقابت بر سر احساسات است که شرکت  ای  یفعل ع یصنا  در 

بدون آن که کارکرد محصول را در چرخه عمر محصول بهبود ببخشند   کنندیارائه م

  یاول.  دارند  تمرکز … کارکرد، خدمت و  مت،یمانند ق یعملکرد ی هابر شاخص ا یو 

طور مثال  خواهد شد. به یمنطق ت یموجب جذاب ی و دوم یاحساس   تی موجب جذاب

  ینیو درشت چ ز یر ی هاشرکت سواچ بعد از آنکه بازار خود را در هجوم شرکت

محصول   کی عنوان از کارکرد به احساس، محصول خود را به  ریی سرعت با تغبه د،ید

 .کرد ی معرف یشناختییبا یلوکس متأثر از مد و ز 

 

 ی قیدر صنعت موس  ی آب انوس یاق ی مثال استراتژ .۱۰

طور  به ی قیموس  ی هالی ارسال فا لی جابز روند س  وی است  تی ری اپل با مد  شرکت

با ارائه   تونزیآ  ینترنتیفروشگاه ا ی انداز را مشاهده کرد و با راه ی رقانونیغ

  ی آب انوس یسنت، اق  ۹۹ کی استراتژ  متیباال و ق تیفیمختلف، باک  یهاآهنگ

مشکل صنعت ضبط را در   بازار،با ورود به   ونز ی تیکرد. آ جاد یخود ا  ی را برا ی عیوس 

 .حل کرد  میرمستقیبه طور غ ی به دست مشتر یقیرساندن موس 
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

عرضه   یهابه فروشگاه د یهر آلبوم جد د یخر ی برا دیمردم با  ونز ی تیقبل از آ  تا

تک آهنگ از   د یامکان، خر  نی و عالوه بر ا کردند یمراجعه م یا محصوالت چندرسانه

را فراهم کرد که عالوه بر    یبستر ونز یتیآ  ینبود. اپل با معرف سر یهر آلبوم م

اندک به    ار ی بس مت یرا با ق  گتک آهن  د یامکان خر  ،یدهسازمان  تی قابل

از   د یسطح کامالً جد ک ی  ونز،یتیآ یآب   انوسی اق  یمندان بدهد. استراتژعالقه

مخاطبان   ی و برا یهنرمندان سودآور یکرد که همزمان برا  جادیا ی قیفروش موس 

بازار قرار دارد    نیها است که در ا سال تونز یداشت. آ ی را در پ  یسهولت دسترس 

 .است تال یجید  یقیمحرک رشد در صنعت موس  ی او به طور گسترده

 

 رانی در ا ی آب انوس یاق ی مثال استراتژ .۱۱

  ی تجار  ده یشد. ا  سی تاس  یمحمد دیو حم د یسع  یکاال توسط دو برادر به نامها یجید

به   ند یتجربه خوشا ک یو   ی سنت د یاز خر ند یتجربه ناخوشا  ک یکاال حاصل   یجید

کسب کرده بودند در ذهنشان جرقه زد. آن ها   نترنت یا  قیکه از طر یخاطر اطالعات

به باال رفتن سطح اطالعات    هم  ،که همزمان اورندیبه وجود ب ی زیخواستند چ یم

  ک یکند، هم   یمتخصص، کاالها را بررس  کی خود کمک کند تا بتواند مانند  مخاطب

  د یخر ی و امروز   یدرست، اصول وهیبتواند به ش  یفروشگاه معتبر باشد تا مشتر

 .خود را انجام دهد

  ی دهای کردند و به خر یم د یخر یو حضور  ی که همه به صورت سنت یزمان  در 

کاال توانست اعتماد همه را جلب کند و به   یجینداشتند، د  یاعتماد  چ یه ی نترنتیا

انتخاب   ،یمجموعه بررس  ن یشود. شعار ا   لی تبد ران یا  ینترنتی فروشگاه ا  نی بزرگتر

 .کاال است دیو خر 

  یاستراتژ  یاجرا  نهیدر زم یبعد یحوزه کافه بازار و آپارات در رتبه ها نی ا  در 

 .قرار دارند  یآب  انوسی اق
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 

 ی ریگ جهینت

وضوح نشان  داده شد، به حیکه در باال توض ی آب انوس یاق ی استراتژ ی ها مثال 

آن    یجانکردند تا در رقابت شرکت کنند، بلکه به ی شرکت ها سع  نی که ا دهندیم

کسب   ی استراتژ  تی خالصه، ماه طور کردند. به جاد یخود ا  یبرا دی بازار کامالً جد  کی

در   ر یی تغ کرد یرو جادیپردازد و آن را با ایارزش م  جادیبه ا یآب  انوس یو کار در اق

 .بردیم یرقابت به مرحله بعد 

  ی جاعمل کند، معموالً به  یآب  انوسیشررررکت به اصرررول اق  کی  کهیهنگام  جه،ینت  در 

بره    یاز یرکره در آن ن  کنردیم  جرادیرا ا  یدیرجرد  یموجود، برازارهرا  یرکود در برازارهرا

 .ستیرقابت ن
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