
هایی خواهد داشت؟ چه ویژگی ۰۲۰۲بازاریابی در سال   

صعود بازاریابی در گذرگاهی روبه  

 

  futureofmarketing :مترجم:فریبا ولیزاده منبع

های بزرگ تولیدکننده کاالهای  های اخیر به ظهور شرکت های بازاریابی در سال بازاریابی در گذرگاهی رو به صعود است. تالش

توان  های آن می نهها در هر جایی قابل مشاهده و رو به رشد است. از نمو مصرفی کمک شایانی کرده است. اکنون تاثیرات این تالش

هایی که تحت سلطه فنون مهندسی یا  ای و حتی شرکت های خدماتی حرفه ، در شرکت(B۰B) وکارهای بنگاه به بنگاه به کسب

های  وکارهای پرفروش نظیر یوتیوب یا برند آور بازاریابی حتی در لیست کسب امور تدارکات هستند، اشاره کرد. تاثیرات رشد شگفت

وکارها است. در دنیای  ها قابل مشاهده است. بازاریابی در حال تبدیل شدن به بخشی قوی و غنی از کسب آپجدید و استارت 

وکار یعنی مشتریان  های هر کسب مدت با ارزشمندترین دارایی دیجیتال امروز بازاریابی مسوول ایجاد و حفظ یک رابطه طوالنی

 .است

ها،  شود، داده همواره در حال تغییر است. در نتیجه ماهیت بازاریابی دچار تحوالتی میدر دنیای پرتالطم امروزی، انتظارات مشتریان 

اند.  های دنیای امروز تبدیل شده های اجتماعی همه به بخشی از گفتمان رایج مقاالت و پژوهش سازی، تلفن همراه، رسانه دیجیتال

موضوع بحث بوده است. با این حال هنوز هم توافقی بر سر زمان  ای طور گسترده سرعت، جهت و بزرگی این تغییرات در بازاریابی به

 .های بازاریابی وجود ندارد توقف نیاز به فعالیت

 ۰۲نظر بازاریابی این پرسش را مطرح کرده است: دنیای بازاریابان در مقایسه با  صاحب ۶واحد اطالعات اکونومیست در مصاحبه با 

 هایی خواهد داشت؟ چه ویژگی ۰۲۰۲نظر شما بازاریابی در سال  ده است، بهآوری تغییر کر طرز شگفت سال گذشته به

 :پردازیم نکته مطرح شده در مصاحبه مذکور می ۰۱در این بخش به 

 شود همه چیز به تعامل ختم می (۰

ت. تعامل فردی که الزمه رشد عمیق و کسب قدرت در طول زمان اس شود؛ سرآغاز روابط میان تعامل نوعی قرارداد محسوب می

وجوی آن هستند چندان  مستلزم گوش سپردن و مراقبت است و با صمیمیت و اعتماد پیوند دارد. تعاملی که بازاریابان در جست

شوند که  متفاوت نیست. به باور ست گادین، بازاریابانی که به دنبال جلب مشارکت مشتریان هستند به زودی متوجه می

تواند در قالب استفاده از محصول شما یا  کند، این ارتباط می مشتری با شما ارتباطی برقرار میترین لحظات زمانی است که  باارزش

یک مکالمه تلفنی یا مطالعه مطلبی درباره شرکت شما اتفاق بیفتد. اگر قادر باشید نیازهای مشتریان را در این لحظات پاسخگو 

گوید ما در شرکت پراکتراندگمبل معتقدیم اگر بتوانیم برند خود را به  یاید. جیم استینگل م باشید به تعامل حقیقی دست پیدا کرده

کنیم، ارزشیابی کنیم به سهم بازار بیشتری دست پیدا خواهیم کرد. پس به روابط  نحوی که روابط سالم با افراد را ارزیابی می

طور مناسبی گفت و گو  دارد؟ آیا با آنان به های مشترکی وجود اندازه کافی مراقب افراد هستید؟ آیا ارزش اهمیت دهید. آیا به

 بینید؟ کنید؟ آیا اصال آنان را می می



 شروع در نقطه آغازین (۰

شوند و مانند  شوند که در واقع به منظور رسیدن به نقطه پایان وارد میدان می ترین و آخرین دونده تلقی می بازاریابان همواره سریع

شود. مشکل اصلی این است که برنده  کار گرفته می پایانی و با هدف رسیدن به نقطه پایان بهای هستند که در لحظات  نیروی دونده

های دو، پیش از شروع مسابقه و قبل از رسیدن دونده آخر به نقطه پایان مشخص است. هر فرد بازاریابی  یا بازنده بسیاری از مسابقه

 ۱توانند با حداکثر سرعت بدوند. اما بهترین بازاریابان دوندگان دو ماراتن  یداند که بازاریابان م که کمپینی را اداره کرده باشد می

کنند. بنابراین در آغاز راه  برند. در واقع آنها مشتری را درگیر یک سفر می ای هستند که از ترکیب سرعت و استقامت بهره می دقیقه

ترین محصول برای  نیم که محصول ما بهترین و صحیحباید از خود بپرسند چه باید بکنیم؟ برای چه کسی تولید کنیم؟ چه ک

 مشتری باشد؟

 بیان اهداف بلندپروازانه (۳

شویم که ما را در نزدیک شدن به این  مان با معنا است. بنابراین همواره جذب برندهایی می همه ما دوست داریم فکر کنیم زندگی

ک اشاره داشته باشد یا حتی نمود چالشی جهانی مانند ابتکار زنجیره تواند به انسانیت مشتر رسانند. این مفهوم می معنا یاری می

های موفق با پیدا کردن مخاطبانی از قالبی بلندپروازانه به منظور ایجاد یک  مارت باشد. هر یک از این شرکت تامین پایدار وال

 .اند برده  مدت بهره کمپین طوالنی

 چاالکی یک قانون است (۴

ویژه در  اند. این قاعده به های بازاریابی بوده های بازاریابی معموال به دنبال برگزاری کمپین اغلب واحد در طول پنج سال گذشته

های بازاریابی، تجزیه و  ریزی برای ایجاد کمپین های بزرگ با تعداد مشتریان بیشتر در حال تغییر است. حالت قدیمی برنامه سازمان

های آتی منسوخ شده است. بازاریابان اکنون به دنبال  ها برای طراحی کمپین یافته گیری از تحلیل نتایج و یادگیری و بهره

در  (Visa) های شرکت ویزا دهد. نمونه این تحول فعالیت طور مستقیم با مشتریان پیوند می وگوهایی هستند که آنان را به گفت

 .کنند برداری می جام جهانی است. برندهایی نظیر ویزا از رویدادهای مهم به نفع خود بهره

کند و بیشتر شبیه اتاق تجارت  های نوین فعالیت است. بازاریابی اکنون در نقش یک خط تولید عمل می ذهنیت خالق مستلزم روش

 .دهد های بازار واکنش نشان می است که به فراز و نشیب

 ادامه -پایان به اصل شروع  -تبدیل اصل شروع  (۱

های بازاریابی  عنوان یک استاندارد عملیاتی خواهد بود. گردش کار کمپین خطا به -اصول آزمونپنج سال آتی شاهد رشد و گسترش 

سازی.  های پس از پیاده اندازی کمپین و تجزیه و تحلیل های نخستین، کمی خالقیت، راه هنوز هم حجم زیادی دارد. تجزیه و تحلیل

 .تا فرآیندهای خالقانه و تحلیلی در تعاملی مثبت ترکیب شوند ها و قطعات مجزا باید پیوندی ایجاد شود در میان این بخش

 شفافیت یک فضیلت است (۶



شده است، اما اکنون  تر ایجاد یک اسطوره و فروش آن تلقی می مارک متیو، معاون ارشد شرکت یونیلور، معتقد است بازاریابی پیش

ها کار بسیار دشواری است. هر کسی با  روزها حفظ اسطوره گذاری آن با سایرین است. این شامل یافتن یک حقیقت و به اشتراک

ها نفر در میان بگذارد.  تواند به هر چیزی دسترسی داشته باشد و در نهایت آن را با میلیون چند کلیک ساده به راحتی می

گذارند که  وب قدم می گذاری حقایق اطمینان دارند، در نمایشی مبتنی بر اندازه کافی نسبت به، به اشتراک هایی که به شرکت

 .مشتریان قدردان آن خواهند بود

 ها ها با قدیمی ادغام جدیدترین(۷

ای بیش از تهیه  به باور بسیاری بازاریابی و تبلیغات مترادف یکدیگر هستند. درست است که بازاریابان در حال حاضر وظیفه

ها. بازاریابان  های تبلیغاتی شرکت ه ارتباطات توجه دارند تا پیامهای تبلیغاتی را بر عهده دارند، مشتریان نیز اکنون بیشتر ب پیام

دهد. براساس تحقیقات، صنایع  کنندگان را به سوی نتایج دلخواهشان سوق می طراحان سفرهایی هستند که مشتریان و مصرف

. اما این کاهش چندان شدید های آنالوگ مثل تلویزیون خواهند بود مختلف در سه سال آتی شاهد کاهش توجه مشتریان به رسانه

درصد  ۴۲میالدی بیش از  ۰۲۰۲نخواهد بود، برای مثال در صنعت کاالهای مصرفی سهم تلویزیون از آمیخته بازاریابی در سال 

ال شود به دنب های دیجیتال باشند. بلکه توصیه می جویی از رسانه طور صددرصد به دنبال بهره شود. بازاریابان نباید به بینی می پیش

راهکارهایی باشند که این دو روش را به صورت یکپارچه و سازگار به کار بندد. در این صورت آنان که پشت ویترین هستند تمایل 

 .اند به هواداران و طرفداران برند شما تبدیل خواهند شد به خرید پیدا خواهند کرد و مشتریانی که قبال خریدار بوده

 تغییر را از خود شروع کنید (۸

ای  کند. مشتریان تعاملی نمونه گذاری برای سازمان ایجاد ارزش می گذاری است که در قالب بازده سرمایه دارایی نوعی از سرمایه

کنند. در  ایده مقاومت می  های سازمان هستند اما بازاریابان اغلب شکایت دارند که مدیران مالی در برابر پذیرش این دیگر از دارایی

کنند: بسیاری از آنان درک مناسبی از ابزارهای محرک تعامل ندارند و از این رو توانایی یافتن راهی  اشتباه میواقع بازاریابان 

ایده را نیز ندارند. به اعتقاد جیم استنگل اگر بتوانید تعامل را ارزیابی کمی نمایید هر مدیر ارشد مالی   کننده برای پذیرش این قانع

 .آن را خواهد پذیرفت

 گفرهن (۹

ترین عامل اشاره کرد. فرهنگ اغلب به  عنوان مهم توان به فرهنگ مشتری مداری به در میان تمامی فاکتورهای محرک تعامل می

ها و  ای خاص از ارزش توان فرهنگ را مجموعه تر است. می شود، در حالی که مفهومی گسترده اشتباه مفهومی ساده تلقی می

شوند. مشارکت مشتری مستلزم بر عهده گرفتن نقشی  و مزایا، تبلیغات و انگیزه متجلی می هایی دانست که در قالب حقوق فعالیت

 .وکار پایدار نخواهد بود محوری در فرهنگ سازمان است. در غیر این صورت کسب

 همپای مشتریان پیش روید (۰۲



ها بوده است. در  نده سریع تر از رفتار سازمانکن اند. تغییرات رفتار مصرف های مصرفی رنج برده ها از نبود فناوری ها سال سازمان

اند که اعضای آن اقداماتی همگام را انجام  ای خودجوش فراهم کرده بوک و توییتر جامعه هایی نظیر فیس دنیای کنونی شرکت

ازاریابی همچون شود. ب دهند. بازاریابان مسوول تبیین اصولی برای توسعه سازمان هستند که براساس تغییرات محیطی اعمال می می

 .کند کنندگان و اعضای سازمان عمل می پلی میان مصرف

 هایی از جنس حریم خصوصی دغدغه (۰۰

به خوبی از درجه اهمیت حفظ حریم خصوصی اطالع دارند. در این  Home Depot و eBay هایی نظیر کنندگان شرکت مصرف

گذاری و  کنند. آنان طالب به اشتراک همه چیز قلمداد میگذاری  میان نسل جدیدی از بازاریابان ارزش را در به اشتراک

ها اطالع دارند. از دیدگاه آنان افراد با به  سازی همه چیز هستند. آنان به خوبی از بهای به دست آوردن ارزشمندترین شخصی

 .گذارند ل به اشتراک میدهند. در واقع آن را در ازای کسب ارزشی قابل قبو گذاشتن اطالعات شخصی چیزی از دست نمی  اشتراک

 گیری برای اتخاذ تصمیم یادگیری اصول تصمیم (۰۰

گرفته تا بخش خدمات مشتریان و  IT های مختلف سازمان از بازاریابی امروز مثل سابق منزوی نیست بلکه به خوبی با بخش

رآیندهای متقابل کاربردی و مشترک وارد شده پردازد. بازاریابان به منظور کارآیی بیشتر باید قادر باشند در ف لجستیک به تعامل می

سازی  های مختلف سازمان تهیه کنند. این امر مستلزم پذیرش تصمیمات و معیارهای پیاده هایی را برای عرضه به بخش و گزارش

ند؟ نقش ک گذار آن کیست یا چه بخشی است؟ فروشنده را چه کسی انتخاب می آنها است. در صورتی که خریدی الزم است، سرمایه

بخش بازاریابی در قبال واحد فناوری اطالعات یا واحد مالی چیست؟ بازاریابان پیشرو اکنون به دنبال یادگیری و درک فرآیندهای 

 .گیری کاربردی متقابل هستند تصمیم

 اعتمادسازی فرمول دارد (۰۳

غلب افراد اهمیتی به افشای این اطالعات شخصی کنند. ا ها در هر بار تعامل با مشتریان خود اطالعاتی را جمع آوری می سازمان

دهند و معتقد هستند این اطالعات روزی در کمک به آنها به کار گرفته خواهند شد. چالش اصلی زمانی روی خواهد داد که  نمی

یا ارائه اطالعات به  برداری کنند مثل ارسال تبلیغات ها از این اطالعات به نحوی مغایر با عالیق و انتظارات مشتریان بهره سازمان

ای از اقدامات مفید است.  حل مناسب استفاده از مجموعه شرکایی مورد اعتماد که ممکن است از اطالعات سوءاستفاده کنند. راه

شود. زیرا  تر می ای به نام حفظ حریم خصوصی کمرنگ شود و در نهایت دغدغه شود، اعتماد بیشتر می مند می مشتری از مزایا بهره

 .شوند ن شما توانسته است ثابت کند که اطالعات در مسیری به نفع مشتری به کار گرفته میسازما

 زیاده روی نکنید (۰۴

پرسد که آیا به اطالعاتی که نیاز  ای پیش رویتان باز شده و از شما می سایتی هستید. ناگهان صفحه تصور کنید در حال مشاهده وب

شوید.  شود و شما وارد صفحه خدمات مشتریان می ای باز می تان منفی باشد پنجره اگر پاسخاید یا خیر؟  اید دست پیدا کرده داشته

 .شود نظری مثبت را یادداشت کنید شوید و از شما در خواست می سایت شرکت وارد می اگر پاسخ مثبت باشد شما به وب



کنید به نوعی به مشتری کمک کنید و  عی میها آمده است تعامل امری مثبت است. شما به این روش س براساس آنچه در نظریه

آیند. به یاد داشته باشید که تعامل و استفاده از  نظر مثبت وی را جلب کنید. اما در این حالت مشتریان چندان راضی به نظر نمی

هر جایی استفاده  های تعاملی مستلزم فرآیندی بلندمدت است. این باور که چون شما قدرت اتوماسیون دارید و باید آن را در روش

 .کنید، چندان صحیح نیست

 چپ مغز یا راست مغز؟ (۰۱

های چپ مغزی دارند رو به  هایی دارد. امروزه استخدام نیروهایی که توانایی تحلیل بندی بازاریابی نیز هم چون دنیای سیاست قطب

ها برای افرادی است که قرار است به صورتی  ناییآل در یک سازمان مستلزم دو مجموعه متفاوت از توا ایده  افزایش است. بازاریابی

اندازه در اختیار دارند. بهترین  های چپ مغزی و راست مغزی را با هم و به یک  یکپارچه فعالیت کنند. معدودی از افراد قابلیت

انگیز را در  شگفتهای متنوع برخوردار هستند و در مجموع شخصیتی  ای از مهارت حل استخدام افرادی است که از مجموعه راه

 .گذارند. چنین افرادی بهترین تیم بازاریابی را برای سازمان شما تشکیل خواهند داد محل کار به نمایش می

 

 
 


