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فصل اول

ي واقعا بازاریابی محسوب می شود!چه چیز

.برقرار می شودشما میان شما و خریداران کاال و خدماتکه رابطه ارزشمندي استبازاریابی 

یـا  و خواندن ، توسط شنیدن،، در یک آگهی، دریک نمایشمیلتلفنی، توسط ای، شخصیرابطه می تواند آنالین، این

بازاریاب طرف شما توسط یک ازمشتري شما را می شناسد تا زمانی که که دیدن شکل بگیرد. این رابطه از لحظه اي 

اتفـاق نخواهـد   ، احتماال بـراي شـما   هستیددارد. اما اگر شما یک چریک نظامیترغیب می شود ادامهچریک زیرك

افتاد.

مشتري را جذب کنید و نمی ودتان را به هر دري می زنید تاشما خ–، می دانید شما آنچه را که چریک ها می دانند

هید که ایـن رابطـه ارزشـمند شـامل     تشخیص می دچوندهید. تري را تحت هیچ شرایطی از دست بآن مشخواهید

محض).(کاملیک تجربه –همان بازاریابی واقعی است

، آسـان و  کننـده ارضاءري را براي مشترابطهاین زهر لحظه ابازاریاب چریک این است کهشما به عنوان یک وظیفه

د. زمانی که اینگونه عمل کنید، به درستی یک متخصص بازاریابی چریکی خواهید بود.یکنارزشمند

خدمات شما برقرار می شود.بازاریابی رابطه ارزشمندي است که میان شما و خریداران کاال و
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ما بـه شـما طـالي    ،قدرتمنديمزیت رقابتیچنینبه دست آوردن به این اندازه خوب بودن آسان نیست. براي ولی

ه و در اینجا ب، اینها همه طالست، به عقیده مام.را می دهیایمخالصی که از گنجینه بازاریابی چریکی استخراج کرده 

ص بر روي کاغذ قرار گرفته اند!صورت تکه هاي ناب و خال

بازاریابی از لحظه اي که شما می خواهید خدمت یا محصولی را براي فروش به دیگران ارائه کنید، شروع می شود. در 

افـراد کجـا   چیست؟ه فروش برسانید: نام چیزي که شما می خواهید بباید پاسخ داده شوندمهمیآن لحظه سئواالت

؟ قیمت آن چقدر است؟ افراد چگونه می توانند وجه را پرداخت کنند؟ تولید آن براي می توانند آن را خریداري کنند

د شد؟نهایی در وبسایت و در فروشگاه عرضه خواهشما در چه رنگشما چقدر هزینه داشته است؟ محصوالت

کنـد. قابلیـت تغییـر   چون بازاریابی هم به همـین روش تغییـر مـی    ،مثل باد تغییر می کنندسواالتپاسخ هاي این 

.بخشی از ژن بازاریابی چریکی است

خیلی ساده عمل کنید (برنامه)بر اساس یک طرحدر بازاریابی دارد: اول اینکه همدو بخش دیگربازاریابی چریکی ژن

که همه بتوانند آن را انجام دهند.

یی است. بیشتر افراد پاسخ هابرنامهمتعهد بودن به آن ،بمانندبه آن پاي بندانتها که همه نمی توانند تا ،بخش دوم

؛ در ابتداي کار سـود بـاال مـی    دنتظار دارند، که حاصل نمی شو؛ نتایج فوري اانتظار دارند، که محقق نمی شودسریع

محقق نخواهد طرحکنند که آننتیجه آنها طرح خود را رها می کنند و یقین میخواهند، که به دست نمی آید. در

.شد. و آنها از بازاریابی گله مند هستند که براي آنها موثر نبوده است

بازاریابی واقعا یک تجربه کامل است.
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به وجـود آمـده   (این کتاب)بازاریابی چریکیه شرط اینکه به درستی انجام شود. باستی بازاریابی براي همه موثرول

.تا به شما در انجام یک بازاریابی صحیح کمک رسانداست 

ریابی چریکی عبور از یک نوع بازاریابی بی صاحب به بازاریابی جریان غالب را فراهم آورده اسـت. ایـن روش پیـام    بازا

کـار  هم کسب وکه در ادامه می آید دلیل سادهبه دوو مکانی در کالیفرنیا به اکثر نقاط دنیا رسانده استخود را از

:هم کوچک را شامل می شودهاي بزرگ و

.خیلی آسان به انجام رساندتواند یک موضوع پیچیده را این روش می .1

همیشه موثر خواهد بود.ی انجام دهیددرستبهاگر این روش را.2

ب تبدیل شـما بـه یـک    هدف این کتارا فرا گرفته است. روشرت استفاده درست و مناسب این مها،بازاریاب چریک

ابی خواهیـد فهمیـد کـه تمـام بازاریـ     ،تبدیل شـدید چریکبازاریاب. بعد از آن که شما به یک استبازاریاب چریک

غیر چریکی تنها توجه بـه  بازاریابی دراست.نتابیرون از شرکت کسیهر شخصی از درون شرکت شما با هرارتباط

از جزئیات غفلت نمی کنند.هرگزبازاریاب هاي چریک. اما غفلت می شوداز جزئیاتکلیات می شود و

اغلب فعالیت هـا ذشته است. در گبه طریقی جذاب حقیقت دادننشانی می داند که امروزه بازاریابی بازاریاب چریک

نبودند.جذابحتیهمو بیشتر آنها حقیقت نبودشامل بازاریابی 

و "آماده.... آتش...."بازاریابی بدون طرح و برنامه مانند جنگیدن تحت امر فرمانده اي است که ابتدا می گوید : 

پس از آن فرمان هدف گیري را صادر می کند.

بازاریابی، حقیقتی است که جذاب و فریبنده جلوه داده می شود.
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یک رویداد و اتفاق. بازاریابی چریکـی آغـاز و حـد    نهیک فرآیند و جریان است بازاریابینمی فهمیدند که اکثر مردم

آن . حتـی در کـار خـود را بفروشـید   مگر درصورتی که شما کل کسـب و –میانی دارد اما به ندرت پایان می پذیرد 

نباید یک پایان داشته باشد مگر اینکه شما کسب کار خود را به یک کم عقل فروخته باشید.صورت هم

موسیقی، نویسندگی، بازیگري، –بر می گیرد همه گونه هاي هنري را درابازاریابی فراتر از یک هنر است، مطمئن

اما خودتان را فریب ندهید که شما یک هنرمند –تصویرگري، عکاسی، خوانندگی ، نقاشی، فیلم برداري، رقص

کارتان است. اگر هر گونه خشنودي هم به وجود آید هستید. شما یک چریک هستید و تمرکز شما بر سود کسب و

هایی که شما در این راه دریافت می تمجیدجوایز یا تعریف وقاطع سود است نه به خاطر به خاطر افزایش مداوم و

کنید. 

بی تفاوتی و مسـامحه  ابراز احساسات همراه است اما یک بازاریابی عالی اغلب باتشویق وهنري عالی اغلب با یک اثر

یک اثر هنري نیست. هنوز بسـیاري از بازاریـاب هـاي    چرا این گونه است؟ چون این بازاریابی است و دنبال می شود.

تشویق و تحسین نمی شوند گمان می کنند که بازاریابی آنها موثر نیست. بازاریـابی بـه   کارشان درغیر چریک چون 

کشـاورزي بپردازیـد. اغلـب    بـه بروید وندرت در کوتاه مدت موثر خواهد بود اگر شما نتایج آنی و فوري می خواهید

، کشاورزي سریع تر از بازاریابی به نتیجه می رسد. اما حتی بهترین کشاورزان هـم نمـی تواننـد رونـد کاشـت     اوقات 

و برداشت را با عجله انجام دهند.داشت

. ما خوشـحالیم کـه ایـن    به ندرت بالفاصله موثر استلییت موثر واقع خواهد شد وو در نهابازاریابی چریکی همواره 

بازاریابی یک روند و جریان است نه یک رویداد و اتفاق

است.شانمشتریان واقعی براي دستیابی به اهداف بازاریابی فرصتی براي آموزش مشتریان احتمالی و
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تاجرانی را ببینیم که تمام عوامل موفقیت به جز صـبر  دیگر ریختقسمت را در ابتدا توضیح می دهیم. نمی خواهیم 

را دارند.

درخشان تا مشتریان یفرصت.شماستدر اینجا ارائه می شود: این یک شانس بزرگ براي بازاریابی ازمتفاوتیتعریف 

پیروز شوند. اهداف آنها کسب پول شانچگونه در دستیابی به اهداف کهاحتمالی و مشتریان واقعی را آموزش دهید 

کـاهش وزن  و یاپیدا کردن یک جفتبیشتر، گسترش کسب و کار، کوچک کردن دور کمر، پیشرفت در بازي گلف، 

بازاریابی شانس شماست تا به آنها نشان دهید که چگونه می توانند رویاهایشان را به حقیقت تبدیل کننـد. مـا   ، دباش

دهید تـا  اختیار مشتریان قرارپس شما می توانید اطالعات رایگان دردقیقا در میانه عصر اطالعات زندگی می کنیم 

د.نخود برسبه مقاصدکهکنید شانککم

یا خدماتی که شما ت بازاریابی ممکن است به محصوالتاین کار را با اطالعات انجام دهید یا موفقیشما بتوانیدشاید 

راشما می تواند مشکالت مخاطبانمحصولبه طول انجامدهم کهچقدربستگی داشته باشد، هرپیشنهاد می دهید

ریمسـ یـن گونـه عمـل مـی کنیـد در      حل کند. بنابراین خودتان را یک حالل مشکالت تصور کنید. زمانی که شـما ا 

بودن خواهید بود.موفق بازاریاب چریک 

مـی شـود در  حل مشکالت ما باید بپذیریم که بازاریابی همچنین شامل یک رکن هنري نیزالبته عالوه بر مهارت در

یا ،خواهیدبه مسیري که شما میبراي ترغیب کردن آنهااستمتقاعد کردن افراد است؛ راهیحقیقت بازاریابی هنر

زیـرا مسـیري کـه    ،کردن به انجام کارهایی که شما می پسندیدبازداشتن از کارهایی که آنها انجام می دهند و وادار

شان کمک کند، آنهـا  است که زندگی آنها را آسان تر کند، به آنها در دستیابی به اهدافشما پیشنهاد می کنید قرار

وظایف شـما  نهادي شما قرار است براي مشتریان انجام دهد. بنابراین یکی ازپیشچه که مسیریا هر–را شادتر کند 

به عنوان بازاریاب چریک این است تا ببینید که مسیر شما براي افراد چه چیزي به ارمغان می آورد.
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متوقف شویم تا نسبت به یک چیز آگاه شوید. آیا ما به شما می گوییم که بازاریـابی  اینجا براي لحظه اي اجازه دهید

بازاریـابی چریکـی  .! چـون بازاریـابی چریکـی آسـان نیسـت     چنین چیزي نمی گـوییم هرگزچریکی آسان است؟ ما 

دارد بـر درراکارهـا  ، اطمینان، بهره وري، نداشتن استرس و لذت ناب انجام صـحیح راییخصوصیات خوبی مانند کا

شما باید به شدت سخت کار کنید.بازاریاب چریک بودنبراي د بنابراین ولی این خصوصیات شامل آسانی نمی شو

هفته سه روز در1971از سال سخت کار کنید. جی نیاز نداشته باشید که شما اب را فراهم کرده ایم تااما ما این کت

هیچ بازاریاب چریکی خوره کار نیست..تا خودتان را خسته کنیدنمی کنیماغواءکار کرده است پس ما شما را 

منطقه طالخیز
جوینـدگان طـال   چـادر بـه   مردي به منطقه طالخیز کالیفرنیا رفت تا شانس خود را بـا فـروختن   1853سال در

بنابراین مرد نتوانست ،می خوابیدند. با این حال آب و هوا مناسب بود و جویندگان طال در فضاي بازامتحان کند

هیچ چادري بفروشد. ولی او مرد خالقی بود و به هر طریق که بود موفق شد و از شانس خود استفاده کرد و نـام  

ناخته شده است.او تا امروز به عنوان یک فرد خالق و موفق ش

او چه کسی است؟و...واقعاً او چطور پولدار شد؟

پارچـه ضـخیم و مقـاوم چادرهـا بـراي      هاي او را نمی خـرد تصـمیم گرفـت تـا از    که متوجه شد کسی چادراو

کار درست کند. نام او لوي اشتراوس بود.جویندگان طال شلوار

خود را تغییر دهند.بازاریابی هنر واداشتن مردم است تا فکر
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اري در امان خواهنـد  اختیار به افراد خوب عمل شود بازاریاب هاي چریک از گرفتتفویضاگر در استخدام، آموزش و 

بخش هـاي  ادي بر بازاریابی دارند زیرااثر زیاینهااختیار چه اثري بر بازاریابی دارند؟ تفویض، آموزش و بود. استخدام

به مشتري از رابطه با شما هستند.تجرجدایی ناپذیر

هستند، مانند تجربـه  قدرت برند شما موثرتوان وبازاریابی چریکی تحقق این واقعیت است که بسیاري از جزئیات بر

بدست آمده خود را مشاهده می کنید!میزان رضایتمندي شما وقتی سود وارابطه با شممشتري از
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توصیه هاي مفید منابع انسانی
در مصاحبه متقاضیان کار، آنها را دریک اتاق با یک میز و دو صندلی به مدت دو ساعت بدون هیچ راهنمایی تنها 

ا چه کاري انجام می دهند. گردید و ببینید که آنهبگذارید و بعد از دو ساعت به اتاق باز

بخش مهندسی به کار بگیرید.اگر آنها میز را زیرورو کرده بودند آنها را در

.اگر آنها درحال شمردن ته سیگارهاي درون سطل زباله بودند، آنها را در بخش مالی به کار بگیرید

خش مشاوره بفرستید.دست و بلند بلند حرف زدن بودند، آنها را به باگر آنها در حال تکان دادن

.اگر آنها با صندلی ها حرف می زدند، اداره کارگزینی مکان مناسبی براي آنان است

سیستم هاي اطالعات کـامپیوتري موقعیـت   عینک آفتابی سبز به چشم داشتنداگر آنها موهاي بلند و ،

خوبی براي آنها است.

 پشتیبانی ساخته شده اند.اگر اتاق آکنده از بوي عرق بود، شاید آنها براي قسمت

.اگر آنها درباره قیمت میز و صندلی از شما می پرسند، آنها را در بخش خرید به کار بگیرید

صندلی بحث می کنند که چوب سخت متعلق به جنگل هاي بارانی نیست، واگر آنها درباره جنس میز

روابط عمومی مکان مناسبی براي آنها است.

جنس مدیریت هستند.، آنها ازاگر آنها خوابیده بودند

حال نوشتن خاطرات خود بودند، آنها را به تیم گزارشات فنی ملحق کنید.اگر آنها در

   اگر آنها حتی به چیزي نگاه هم نمی کردند تا زمانی که شما وارد اتاق شوید، آنها را در بخـش حراسـت

به کار بگمارید.

که به نظر می رسد بد نیست، آنها را بـه بخـش بازاریـابی    اگر آنها به شما بگویند که اوضاع آنقدرها هم

بفرستید.
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والت دیزنی و ري کراك
رسـتوران هـاي مـک    بنیانگـذار –و ري کراك -موسس شرکت فیلم سازي دیزنی-والت دیزنی گفته می شود 

یک مکان حضور داشتند یک روز هر دوي آنها در.وسواسی بودندآدم هاي بیش از اندازه منظم وهر دو –دونالد 

هیچ کدام از آنها نمی خواسـتند تـا دسـت بـه     چون مدتی همزمان در دستشویی به یکدیگر می رسند. پس ازو

بی صبرانه منتظر بودند که شخص دیگري وارد شود و دستگیره در دستشویی بزنند پس شروع به گفتگو کردند و

دقیقه طول بکشد، به طوري که زمانی که در باز شد هـر 20شان کند که باعث شد گفتگويدستشویی را بازدر

دوي آنها با عجله به سوي در دویدند تا قبل از بسته شدن در خارج شوند.
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نظم و ترتیب
هر ثانیـه  ترتیب چیزي است که درترتیب آن چیزي نیست که در صبح دوشنبه ها اتفاق می افتد. نظم ونظم و

کثیف است گمان می کنند که مسیر اگر افراد ببینند که محوطه ساختمان شما نامنظم وباید ادامه داشته باشد.

محوطه ساختمان شما منظم و تمیز باشند آنها مسیر اینگونه نامرتب و بی دقت است. و اگرکار شما نیزکسب و

مرتب می پندارند.کار شما را نیز منظم وکسب و

بر روي نیمکتی نشسته سپري کردیم وEpcotی کردیم مدت زمانی را در زمانی که ما از شرکت دیزنی بازدید م

پشـت  دقیقه روي زمین باقی نمی مانـد و افـرادي از  10مدتی که آنجا بودیم هیچ زباله اي  بیشتر ازدربودیم و

مـی  زنظافـت را بـه صـحنه بـا    می داشتند و نظـم و ابرها می آمدند و سریع آشغال ها را بردکورهاي بوته زار و

دقیقه دو بار تمیز می کردند چون دیزنی اهمیت نظم 30گرداندند. همچنین کارکنان دیزنی دستشویی ها را هر 

نظافت را به خوبی می داند.و

هستند؟ر و پا قرص مک دونالدبه چه دلیل افراد زیادي مشتري پ

دستشویی هاي تمیز.1

هاي خوشمزه (سیب زمینی سرخ کرده)فرنچ فرایز.2

وال اصالً به حساب نمی آیند. مدیران اجرایی مک دونالد می دانند که دستشویی هاي تمیـز  در این ساهمبرگره

ترفند رایگان بازاریابی است و مردم بر اساس تمیزي یا شلختگی محوطه ساختمان رستوران تصمیم یک سالح و

به خرید می گیرند.

. زیرا که مـدیران  کثیفی پیدا کنیدتوانید اثري از بی نظمی وم بروید نمی ورنورداستاگر به یکی از فروشگاه هاي

ترتیب یک سالح و ترفند بازاریابی است. م می دانند که نظم وورنورداست
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فصل دوم

چه چیزي بازاریابی محسوب نمی شود

کسـب و کـار   وي دانستن بازاریابی بـا نمـایش  اما مسا،می شودنمایش دادهبا اینکه بازاریابی براي عموم مردم 

را می توان به عنـوان  وجود ندارد. بازاریابیاشتباه است. شغلی به عنوان نمایش کسب و کار که شامل بازاریابی شود،

ترغیب مردم به حساب آورد ولی لحظه اي هم نمی توان آن را بـه عنـوان   فروشندگی، برطرف کننده مشکالت ورکا

شما باید براي .خص دیگري وجود دارد که شغل او سرگرم کردن مردم استش.برشمردکننده جمعی از مردمسرگرم 

.م کنید. شما یک چریک هستیدتجربه یک خرید مثبت و عالی را فراهافراد

تبلیغـات فـرق   چون بازاریابی مسلما بـا  ،بازاریاب هاي چریک می دانند که فرقی نمی کند که چه میزان تبلیغ کنند

هـم شـما در  هـر انـدازه  .تبلیغات یکی از آنهـا اسـت  براي بازاریابی چریکی وجود دارد که ترفندسالح و200دارد. 

.ترفند دیگر را نادیده بگیرید199بلیغات موفق باشید نباید ت

تبلیغات اما،ست که به کار گرفته می شودزمان زیادي ادرست است که تبلیغات توسط افراد زیادي دیده می شود و

.به اندازه اي که در گذشته موثر بود امروزه تاثیر گذار نیستبه تنهایی 

پـین تبلیغـاتی مـی    یـک کم طـرح  انتظار ندارید که خیلی موثر باشد چه می کنید؟ اگر یک وبسایت داشته باشید و

نیست. پس چه چیزي چطوره؟ آیا به اندازه سابق موثر(روابط عمومی)PR.منتظر غم و اندوه باشیدریزید؟ پس باید

موثر است؟



می شود!نچه چیزي بازاریابی محسوب -12صفحه 

و می خواهید که تبلیغ می کنید اگر یک وبسایت دارید و آن را.خواهد بودهاي بازاریابی موثرترکیب روشبی شک 

سـالح و امامخصوص به خود را دارداثرها موثر هستند و هر قسمتبدانید که همه این،یک قرارداد تبلیغاتی ببندید

کمک می کنند تا موثر واقع شـوند و ایـن بـه خـاطر ذکـاوت و هوشـیاري       د هاي بازاریابی چریکی به هر روشیترفن

.دنهایی در جنگ باعث پیروزي نمی شوترفند به تچون سالح و،چریک ها است

ولـی بـه عنـوان یـک     .ایمیل و تماس تلفنی به تنهایی بازاریابی محسوب نمی شـوند ،تبلیغاتکه به این خاطر است 

ترفنـد بـه تنهـایی    سالح و200هیچ یک از با بازاریابی برابر.موثر خواهند بودروش هاقسمت از ترکیب و مجموعه

استفاده هوشمندانه از این سالح ها و ترفند ها است.نیست بلکه 

همه می دانند که افراد قبل از خرید سري به اینترنت می زنند و اجناس را مشاهده می کنند. آیا آنالین بودن فوت و

ـ  برابربازاریابی است امابخشی از ترفند الین بودنفن کسب و کار شما است؟ آن ه کـار با کل بازاریابی نیست و نیـاز ب

این چریک ها هستند که با اطالعات و اقدام خود باعث می شـوند تـا   زیادي دارد. ما امیدواریم که شما پی ببرید که 

می تواند ایـن وظیفـه را انجـام   بدون دیگري به سختی به طوري که یک عامل.هاي بازاریابی موثر واقع شوندترفند

آورده ایم تا اطالعات دقیقـی  از ترفند هاي بازاریابی چریکی را گردما گلچینی.با یکدیگر موثر خواهند بودلیدهد و

،دارید را فراهم کنیم. عمل به این اطالعات به شما بستگی دارد به طوري که بدون به کـار گیـري شـما   که شما نیاز

این اطالعات بی معنی هستند.

از ترکیب هاي مختلفی از آنها سالح نیست، بلکه خرد استفاده 200بازاریابی هیچ کدام از این 

در شرایط مختلف است.
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طرز برخورد تلفنی
طریق تلفن نگران روزي ما به فروشگاه هاي میداس موفلر دعوت شدیم چون آنها درباره ناتوانی جذب مشتري از

میـداس  طریق تلفن است که خیلی جالب است اما کارمنـدان  درصد ارتباطش با مشتریان از100میداس .بودند

فرصت درصد از29آن تماس ها قرار مالقات می گذاشتند که خیلی افتضاح است یعنی آنها درصد از71تنها با 

دست می دادند.ها را از

متوجه شدم که بیشتر اوقات تماس هاي تلفنی توسط فردي ،بررسی می کردمحالی که شخصاً فروشگاه ها رادر

حالـت  در،گفتگو با مشتريآن فرد پرمشغله بود و در،سخ دادن تلفن نداردپاسخ داده می شوند که تمایلی به پا

یا درونگرا بود. ،روحی بد

و جاي تعجب .این کار را انجام دهددوست نداشتمسئول جواب دادن به تلفن ها بود که دلیل این بود که فردي

ید یک محصول جدید وقت بگیرند. ما به نبود که بسیاري از افرادي که تماس می گرفتند نمی توانستند براي خر

فقـط نصـف روز طـول مـی     که شرکت میداس پیشنهاد کردیم که یک برنامه آموزشی پاسخ به تلفن برگزار کند

کسـی نمـی توانـد در فروشـگاه     "ل کرد و یک قانون جدید وضـع کـرد   کشید. میداس از ایده ما به گرمی استقبا

آن میداس در طـول  . پس از"آموزشی پاسخ به تلفن را گذرانده باشدمیداس به تلفن پاسخ دهد مگر اینکه دوره

درصد از تماس هاي تلفنی را به خرید تبدیل کند که بیانگر بیش از یک میلیون دالر سود بود 94ماه توانست 6

در ازاي هزینه ناچیزي که آنها صرف کردند.

امـا  ،شد براي بسیاري از شرکت ها این یـک فرصـت بـود   زمانی که بازاریابی از طریق نامه هاي پستی انجام می 

بازاریابی از طریق نامه هاي پستی نیاز به اصالح زیادي دارد و شرکت ها براي اسـتفاده از ایـن روش بایـد    امروزه

قدرت تخیل چریک ها را به کار بگیرند. 



می شود!نچه چیزي بازاریابی محسوب -14صفحه 

شـبکه هـاي   برگ و بازاریـابی در کاالوتخفیفبازاریابی تلفنی یا توزیع بنمحدود بهبازاریابی را،بسیاري افرادهنوز

امـا هـیچ کـدام از آنهـا بـه عنـوان کـل بازاریـابی         استهمه این فعالیت ها بخشی از بازاریابی .می پندارنداجتماعی 

.ند واحد موثر خواهد بوداریابی با یک ترففکر نکنید که در دوره کنونی باز.محسوب نمی شوند

تمبرهاي پستی
زیادي نامه دریافت می کنند و بیشتر این نامه هـا بـدون   می دانند که مردم هر روزه تعداد بازاریاب هاي چریک

شوند به سطل زباله انداخته می شوند پس چریک هایی که با این حقیقت روبرو می شوند بایـد بـراي   این که باز

11نامـه ارسـالی   هـر به نظر شما راه حل آنها چیست؟ بازاریاب هاي چریک بـر .این موضوع چاره اي بیندیشند

آنها تصمیم می گیرند که نامه ها را با بهترین سرویس پستی ارسال کنند ولی به جـاي یـک   .انندتمبر می چسب

سنتی و شـش  3دو تمبر،سنتی4دو تمبر،سنتی6آنها یک تمبر .تمبر استفاده می کنند11تمبر واحد آنها از 

ار را انجام می دهنـد؟ چـون   چرا آنها این ک.سنتی روي نامه می چسبانند و سپس نامه را پست می کنند2تمبر

تمبر داشته باشد دریافت نکرده است و آن نامه توجه گیرنده را به 11آنها می دانند که گیرنده هرگز نامه اي که 

سـت  اچون این اولین بار در زنـدگی او ،آن را خواهد خواندخواهد کرد وخود جلب می کند و گیرنده نامه را باز

ماهیـت بازاریـابی چریکـی    این گونه اقدامات جزء ذات و.بر بر آن دریافت کرده استکه نامه اي با این تعداد تم

.انرژي و قدرت تخیل هستند،ندارند ولی نیازمند زمانبرهستند که هزینه بیشتري در

مثـل  روش دیگري که در ارسال نامه می توانید به کار بگیرید این است که ابتدا نامه ارسالی را به کشوري دیگـر 

چون براي گیرنده شما جالب خواهد .تغال پست کنید سپس آن نامه از پرتغال به مقصد اصلی شما پست شودپر

دیگر مثل پرتغال دریافت کند که این همان چیزي است که ما بود که یک نامه با تمبر و نشان پستی یک کشور

.با قدرت تخیل چریکی مورد استفاده قرار می دهیم
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بر مـی  دستیابی به مخاطبان هدف را دروهمه جانبهبازاریابی چریکی تمام روش هاي مناسب و ممکن براي ارتباط

مشخص آنها را تجربه کنید و دهاي بازاریابی موجود را بدانید،گیرد. شما به عنوان یک بازاریاب چریک باید تمام ترفن

شما به ارمغان خواهد آورد.را براي بیشترین سود،کنید که ترکیب کدام ترفندها

ترکیب روش هاي بازاریابی
میلیون دالر بـه دسـت   1,5چهار ترفند بازاریابی ماهیانه بیش از ما بازاریابی را سراغ داریم که تنها با استفاده از

ز:چهار ترفندي که او استفاده می کند عبارتند ا.مام اند پاپ استتخت خواباو بازاریاب فروشگاهمی آورد.

پیام هاي بازرگانی رادیویی مردم را به وبسایت و نمایشگاه او دعوت می کنند..1

وبسایت او به سواالت بازدیدکنندگان پاسخ می دهد و آنها را به دیدن نمایشگاه هدایت می کند..2

فروشندگان آموزش دیده از ظرفیتی که توسط رادیو و وبسایت به وجـود آمـده اسـت بـه خـوبی بهـره       .3

کنند.برداري می 

این خرید براي باعث می شوند که مشتریان ازبالشیدو بالش و دو رو،مالفه،هدیه هایی از قبیل لحاف.4

.انجام دهند(بازاریابی دهان به دهان)دیگران هم تعریف کنند و اصطالحا بازاریابی شفاهی

خیلـی گـران تمـام    ،بگوییم که نه؟ باید بازاریابی خیلی گران تمام می شودفکر می کنید ترکیب این ترفندهاي 

بنابراین به عنوان یک بازاریاب چریک ایـن بایـد هـدف شـما باشـد:      .نمی شود ولی به شدت موثر واقع می شود

.بازاریابی اي بازاریابی است که خیلی پرهزینه نباشد و در عین حال خیلی موثر باشد

بازاریـاب  .فندهاي بازاریابی به آسانی اتفاق نمی افتـد اما ترکیب مناسب تر،تقریباً آسان به نظر می رسداین امر

بدسـت آوردن در،قربانی مـی کننـد  (و راحتی خودشان)سهولت کارازهاي چریک آموخته اند که آنچه را که

سود جبران کنند.
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سـریع بروشـور  د تصمیم می گیرنـد تـا   افرا.چیز دیگري که به تنهایی بازاریابی محسوب نمی شود بروشورها هستند

بروشـورها ممکـن   .فکر می کنند با این روش بازاریابی مورد نیاز آنها انجام می شـود چون،کنندپخش وهایی تهیه 

مسـلما است یک حلقه ارتباطی خیلی مهم در زنجیره بازاریابی باشند که به موفقیت منجر می شوند اما یک بروشور

ممکن است در گذشته بروشورها بازاریابی تلقی می شدند اما اکنون دیگـر آن  .محسوب نمی شودبه تنهایی بازاریابی 

.شما یک بازاریاب چریک باشیداالن زمان شماست مخصوصا اگر.زمان نیست

چون بسیاري از کسب و کارها فقط به علت نادیده گرفتن این نکته شکست ،به این نکته مهم باید خیلی توجه کنید

زاریابی خود استفاده کنید مردم اگر از طنز در با.ند و آن نکته این است که در بازاریابی از طنز استفاده نکنیداده خور

و مـزاح  اگـر شـما در بازاریـابی از طنـز    .ک و طنز جالب شما را بازگو خواهند کرد نه پیشنهادي که ارائه می کنیدج

د. طنز و مـزاح  دهنده و تکراري می شوآزارخواهد بود و بعد از آن براي بار اول یا شاید بار دوم جالب،استفاده کنید

متخصص فکر می کنند که بازاریـابی بایـد   با این حال بعضی افراد غیر،دنا از همان ابتدا خراب می کبازاریابی شما ر

.مزه باشدخنده دار و با

این فکـر را از ذهـن  .زیرك بودن دعوت می کندهمین افراد فکر می کنند که این نوع بازاریابی مردم را به باهوش و

قسمت بازاریابی شما را به خاطر می سپارند اما این پیشنهاد شماست که آنها باید به ترینبا مزهافراد .پاك کنیدتان

را از پیشنهاد شما می مکد.دقت وکه توجه یک انگل بازاریابی استشوخیوطنز.خاطر بسپارند

د بخش خنده دار پیام شما را متوجه می بازاریابی جاي شوخی و جک نیست. اگر از شوخی استفاده کنید، افرا

شوند ولی اصل پیام و پیشنهاد شما را خیر!
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بازاریابی براي افرادي پیچیده است که نمی توانند .از سر بیرون کنیدهمچنین این نکته که بازاریابی پیچیده است را

آنها کارشان را با یک.بودد مورد پسند بازاریاب هاي چریک خواهایقینسادگی بازاریابی را درك کنند اما این موضوع 

ایـن مسـلما   .تا آن را بـه سـرانجام برسـانند   به آن طرح متعهد می شوند یابی چریکی آغاز می کنند سپسطرح بازار

.پیچیده نیست

به علـت ایـن   بازاریابی در.شایع درباره بازاریابی استنادرست بازگو می کنیم چون یک تصورخرآما این نکته را در

ما افرادي را می بینیم که همـه چیـز را درسـت    .دست می رودسود بیشتري ازعواملبت به دیگرنستصور نادرست

پیام متناقض

هدیه هایی را بـین  ، خودفرهنگ سازي و رسیدن به اهداف مورد نظرمخدر به منظوریک سازمان مبارزه با مواد

.دانش آموزان یک مدرسه پخش کرد. با این حال آن هدیه ها برخالف آنچه آنها انتظار داشتند تاثیر گذاشت

چرا به "هایی را بین بچه ها توزیع کرده بود که روي آنها نوشته شده بود : چرا این اتفاق افتاد؟ آن سازمان مداد

"مصرف مواد خیلی بی تفاوت هستید؟

معناي جمله تغییر می نوشته روي مداد هم کوتاهتر می شد وکه بچه ها مداد هایشان را می تراشند،همانطوري 

.روي مدادها باقی می ماند"مواد مصرف کنید"پس از مدتی فقط عبارتکرد.

.سازد یا شکست دهدبنابراین توجه به جزئیات می تواند پیام کمپین شما را موثر

خی یک انگل بازاریابی است که توجه و دقت را از پیشنهاد شما می مکد.طنز و شو
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کـه  درصـورتی  .دچار اشـتباه مـی شـوند   آغاز می کنند و آن زمانی است کهانجام می دهند تا اینکه آنها بازاریابی را 

.غلط را ندراندبازاریاب هاي چریک این تصور

بازاریابی .مرتب از دست می دهندبازاریابی معجزه نمی کند و افرادي که انتظار معجزه از بازاریابی دارند فرصت ها را

.خواهید خوردشکست ،اگر شما از بازاریابی انتظار معجزه دارید.نیازمند صبر و برنامه ریزي است

زمینـه  کارها در شانسی است که با دیگر کسب و،کار خود سود به دست آوریدبازاریابی فرصتی است که از کسب و

.امـا یـک معجـزه نیسـت    وانید روابط پایـدار برقـرار کنیـد   یا صنعت خودتان همکاري کنید و یک فرایند است که بت

یت!موقعیت، موقعیت، موقع

.دو نکته مهم وجود دارد که شما باید درباره موقعیت بدانید

شهر را داشته اند، اما آنها آمریکا روزگاري بهترین موقعیت درکارهاي ورشکسته دربسیاري از کسب و.1

عامل بازاریابی دیگر را نادیده گرفته بودند. مکـان و 199بیش از حد بر این عامل حساب کرده بودند و 

.خوب عامل مهمی است ولی به تنهایی کافی نیستموقعیت 

.شهر شما اینترنت استو درکشوربهترین مکان و موقعیت در.2

حقیقـت آن راه جدیـد   . در، به خرید بپردازندهستند که بتوانند در یک مکان جدیدهاي نوییافراد به دنبال راه

که هر لحظه بهتر می رااینترنت نباشید، مکانی. و اگر شما درنت استآن مکان جدید همان اینترخرید آنالین و

.از دست می دهیدد،شو
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فصل سوم

تولد بازاریابی چریکی

بـه عنـوان یـک تحلیـل گـر ضـد       به وجود آمد زمانی کـه مـن   1957در سال فکر می کنم که بازاریابی چریکی

نیم صفحه یک رو می نوشتم یک یا یک ودر من باید گزارشات تحقیقات را ،کردمخدمت می اطالعات ارتش آمریکا 

بـه طـوري   ،مرا به حرفه تبلیغات راهنمایی کردو همچنین .مفید عمل کردن را آموختوبه من اهمیت مختصرکه 

از آن چـون دقیقه تایـپ کـنم و پـس    ه درکلم80که در ابتدا به عنوان یک منشی کار می کردم چون می توانستم 

آگهی نویس پذیرفته شدمعنوان یک به ندآگهی ها و پیام هاي بازرگانی که من می نوشتم تاکنون استفاده نشده بود

.بنویسم تا بهترین باشدايآگهیو سرانجام یاد گرفتم تا چگونه 

Greenمن تجربه کافی پیدا کرده بودم تا بتوانم آگهی هاي برندهاي معروفی ماننـد  در نهایت  Giant،Pillsbury،

Chrysler،Procter & Gamble،Kellogg’s،Sears، وQuaker Oatsبـا  کارمن فهمیدم که در.را بسازم

.دست اول استفاده کنماز کارهاي عملی وشرکت هاي بزرگ با حساب هاي بانکی بی انتها باید دقت داشته باشم و

انـرژي  ،ترشـرکت هـاي کوچـک در صـنایع جدیـد از قبیـل: کـامپیو       کردم و بـراي  خودم را آغازپس از آن من کار

مـورد  بازاریـابی  اطالعات،playboyرستوران هاي زنجیره اي فست فود به عالوه مجله ،آبیتشک هاي،خورشیدي

.این شرکت ها سرمایه هاي آنچنانی نداشتند ولی درعین حال ایده هاي بزرگی داشـتند .می کردمنیازشان را فراهم

آنها اختیارمناسب این شرکت ها را دربازاریابیداشتند و توانستم روشدریافتم که آنها به چه چیزي نیازسرعت به 

ند بنابراین آنها تحـت  بازاریابی استفاده می کردند متفاوت بوداین روش ها با روش هایی که افراد بزرگ در.دهمقرار
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را يچیزعهده عواقب روش هاي اشتباه برآیند و باید هرند که ازنبودشرکت هاي کوچک تر قادر.فشار قرار داشتند

به شغل نوشته دون نیازمن چندین کتاب درباره کسب درآمد ب،در آن زمان.اول درست انجام می دادندبارهمان در 

دعـوت  یـا دانشگاه کالیفرنبرکلی کسب درآمد بدون شغل بود که باعث شد براي تدریس در پردیس ،اولکتاب.بودم

.شوم

که دربـاره افـرادي   بیشتر، نتیجه تحقیق یک ساله من بدون کمک گوگل بودراه براي کسب درآمد555،کتاب دوم

با بودجه محدود اختصاص یک فصل به چگونگی بازاریابیدرآندست آورده بودند وه پول زیادي ببود که بدون شغل

.باشندسرشار از مطالب آموزندهبرکلی هر دو کتاب کمک کردند تا کالس من در.داده بودم

شـلوار ،موهاي بلنـد دانشجویان ما بیشتر،جی"ا بلند کرد و پرسید یکی از دانشجویان دستش ر،یک روز در کالس

کارهـا  جیب هاي خالی و ایده هاي بزرگ براي کسب و کار داریم امـا ایـده اي دربـاره بازاریـابی آن کسـب و     ،جین

؟این مورد به ما معرفی کنیدمی توانید کتابی در.نداریم

من فهمیدم که در کار با شرکت هاي بزرگ با حساب هاي بانکی بی انتها باید دقت داشته باشم و از کارهاي 

عملی و دست اول استفاده کنم. پس از آن من کار خودم را آغاز کردم و براي شرکت هاي کوچک در صنایع 

جدید برنامه می دادم.

اولـین رتبـه   و البتـه هاي نویسندگی استشکلمن همیشه معتقدم که نوشتن آگهی در رتبه دوم پرسودترین "

"...استنوشته هاي خون بها (خریدن آزادي کسی)

فیلیپ دوزنبري -
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بـه  بعـد از کـالس  ."برگردمپیشنهادي من قول می دهم که هفته بعد با کتاب هاي ،بله":احمقانه اي گفتمبه طور

بـه  سـپس .هایی مناسب براي پیشنهاد بـه دانشـجویان پیـدا کـنم امـا هـیچ کتـابی نیـافتم        کتابخانه رفتم تا کتاب

برگشتم وسانفرانسیسکو رفتم تا به کتابخانه دانشگاه استنفورد بروم و کتاب مناسبی آنجا بیابم اما دوباره دست خالی

ه کتاب هاي هم.سن جوز، ساکرامنتو و سانفرانسیسکو نیز وضع به همین صورت بود،نددر کتابخانه هاي عمومی اوکل

ماهانـه  کردم به نظر می رسید بـراي صـاحبان شـرکت هـایی نوشـته شـده بودنـد کـه         می پیدا بازاریابی موجود که

مناسب بیان توانایی به عالوه آن کتاب ها .که بچه هاي کالس من شامل آنها نمی شدنددالر بودجه دارند 300،000

اما مـن بـه دانشـجویانم قـول یـک      .مخمیازه بکشم و گیج شومدتی پس ازمطالب را نداشتند و باعث شدند که من 

یک لیست از راههایی که شرکت هـا مـی تواننـد بـدون     .کتاب داده بودم پس انجام دادم آنچه را باید انجام می دادم

نـام داشـت کـه    "راه بازاریابی بدون سرمایه زیاد527"لیست من .هیه کردمرا ت،سرمایه گذاري زیاد بازاریابی کنند

.عنوان کتاب پذیرفته نشددقیقا آن چیزي بود که دانشجویان من نیاز داشتند اما در دپارتمان تایید

جنگ را چریک ها هدف متداول پیروزي در.در زمان جنگ مواجه شدمي نظامیهمان زمان بود که با چریک هادر

.جنگ استفاده کنندمتداول درنیاز دارند تا از روش هاي غیر،ا چون منابع مالی مناسب ندارنددارند ام

عنوان فرعی .این یک عنوان مناسب براي کتابی بود که من براي دانشجویان کالسم می نوشتمبله.بازاریابی چریکی

زمانی که من این کتاب .بود"کوچک شماکارکسب ورموز کسب سود باال از":که فرض ها و نویدها را بیان می کرد

و از اینکه قرار اسـت بـیش از   را براي دانشجویان خودم می نوشتم قصد نداشتم که به صورت سري و مجموعه درآید 

تعادلاسترس،ازرهاییمالی،استقاللچونمتداولیاهدافکارودر کسبمندانشجویانکهدانستممیمن

باتوانندنمیآنهااما. کنندمیدنبالراخواهد،میدلشانکهمیزانهربههایشانشرکتگسترشوزندگیدر

.کننداستفادهمتداولغیرروش هايازاینکهمگریابنددستاهدافاینبهبازاریابی
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باعث شد من یکـی از اولـین مولفـان    اما این کتاب.فروخته شود هیچ اطالعی نداشتمزبان62میلیون نسخه به 21

.ویرایش از کتاب خودش را نمی فهمد61دنیا شوم که 

کتـاب .بـه وجـود آمدنـد   ،کتاب هم از همان جرقه اي که کتاب بازاریابی چریکی را ایجاد کرده بودهاي دیگرنسخه 

ارم تا کتاب هـایی بنویسـم کـه    سخت به وجود نمی آیند بلکه من نیاز دکه من می نویسم از الهام یا حتی کارهایی

.دننیازهاي دیگران را برطرف کن

کارهاي کوچک داشتند و آنهایی که کسب و؟من افتادبا موهاي بلند و شلوار جینواقعا چه اتفاقی براي دانشجویان

آنهـا از بازاریـابی   بایـد بگـویم کـه    ؟هاي پیشنهادي من به آنها کمک کـرد آیا روش؟هیچ کس آنها را نمی شناخت

،اپـل :اکنـون تقریبـا همـه آنهـا را مـی شناسـند      وهـم چریکی براي ساختن شرکت هاي بزرگ خود استفاده کردند 

بعد ها مرا بـه  آنها.را شامل می شوندرهبران دره سیلیکونچندین نفر از دیگرواچ پی، اوراکل،ادوبی،مایکروسافت

تا از سمینارهاي بازاریابی چریکی گزارش دهند.مرکز مدیریت خود بردند

تعادلاسترس،ازرهاییمالی،استقاللچونمتداولیاهدافکارودر کسبمندانشجویانکهدانستممیمن

باتوانندنمیآنهااما. کنندمیدنبالراخواهد،میدلشانکهمیزانهربههایشانشرکتگسترشوزندگیدر

.کننداستفادهمتداولغیرروش هايازاینکهمگریابنددستاهدافاینبهبازاریابی

اما اگر یاد بگیرید چطور از آنها ،شما می توانید تعداد کمی خرگوش بگیرید.ایده ها مثل خرگوش ها می مانند"

"خرگوش خواهید داشت مراقبت کنید به زودي شما تعداد زیادي

جان اشتاین بک-
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آنها هم می توانند و باید از بازاریابی چریکی استفاده کنند دنیا تشخیص دادند که ها درهمزمان بزرگ ترین شرکت 

Fortuneشرکت برتر فورچون (100لیستاعضايبسیاري از.تا سودشان را افزایش دهند تا از من خواستند )100

دهند شانس به دست سرمایه گذاري اندکی انجام میدرحالی که و می خواستند ،شرکت هاي آنها سخنرانی کنمدر

.باالتر را از دست ندهندآوردن سود 

مردي که یک روز.العاده به وجود آوریدکارهاي فوقشما نمی توانید به تنهایی کسب ونکته مهم دیگر این است که 

شنید از من درخواست کـرد  را می کرد پس از اینکه صحبت هاي مدپارتمان کارآموزي کالیفرنیا اجراسمینارها را در

شـما  "او جـواب داد  "؟سـخنگوي مـن  "من با تعجب پرسیدم .می تواند به عنوان سخنگوي من فعالیت کندکه آیا

فروشگاه لوازم خانگی

قطعـه زمـین   رفت متوجـه شـد کـه در   یک روز که او به سرکار.مردي یک فروشگاه لوازم خانگی کوچک داشت

مدتها بعد در آن ساختمان جدید یک فروشگاه لـوازم  .سمت راست فروشگاه او یک ساختمان جدید بنا می کنند

قطعه زمین سـمت چـپ فروشـگاه مـرد     یک ماه بعد در.خانگی خیلی بزرگتر از فروشگاه کوچک مرد افتتاح شد

یک فروشگاه لوازم خانگی ساز جدیدي آغاز شد و پس از تکمیل ساختمان مرد متوجه شد که آنجا نیزساخت و

فروشگاه سمت راست خود مواجه شد که برآن بدتر از آن این بود که یک روز مرد با بنر.بزرگ افتتاح خواهد شد

و همچنین فروشگاه سمت چپ نیـز بنـري بـا ایـن     "درصد تخفیف50–افتتاحیه ویژهفروش "نوشته شده بود 

.بزرگتـر بـود  فروشگاه مـرد برافراشته بود و هر کدام از بنرها از"درصد تخفیف75–حراج فوق العاده "مضمون 

روشی چریکی صاحب فروشگاه کوچک که می دانست نمی تواند با قیمت هاي فروشگاه هاي بزرگ رقابت کند از

نصب کرد که بر آن نوشته شده بوداستفاده کرد و بنري در باالي فروشگاه خود

ورودي اصلی
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صحبت شـما  مسئولیت کارسخنرانی و نوشتن کتاب هستید باید یک شخصی داشته باشید که احتماال خیلی درگیر

بـه عنـوان   را بارهـا بگوییـد   بایـد  که جزییاتیو،را براي شما انجام دهمرا به عهده بگیرد. من می توانم چنین کاري

"به من بپردازیدسخنگوي شما بازگو می کنم اگر شما درصدي از هر برنامه اي که من رزرو می کنم را

بازاریابی چریکی بین المللی به وجود آمد و صحبت درباره بازاریابی چریکی همه جـا منتشـر   بنابراین به این طریقو

دخترم،و هم اکنون توسط سخنگوي جدیدمربیل شی،تالش هاي سخنگوي آخر منبازاریابی چریکی به خاطر.شد

.ه استخیلی رشد و گسترش یافت،امی

شرکتبرنداداره می شود و،یف کتاب ها هم استتالکه همکار من درجینیخدا را شکر توسط همسرم ،شرکت ما

ایـن  وآشـنایان خـود را بـه کـار بگیـریم      که اقوام وگسترش یافته است و ما فرصت این را داریم رشد وبه خوبی ما 

مـی  کـه  آنچه را ابی چریکی به شما گوشزد می کندبازاری،گذشته از این.موضوع را بدون شرمندگی دنبال می کنیم

من همیشه می خواهم تـا نیـروي نویسـندگی و سـخنرانی خـود را      .توانید به دیگران واگذار کنید هرگز انجام ندهید

،از زمانی که وسایل ارتباطی از قبیل اینترنت و شبکه هاي اجتماعی به دنیاي بازاریـابی وارد شـده انـد   .مافزایش ده

بازاریـابی چریکـی را توسـعه    همکاري می کنم تا با کمک آنها بتوانیمبا کارشناسان ارتباطیمن از طریق این وسایل

.ببخشیم

واقع می شود خیلی رشد کرده شگفت آوري ساده است و به خوبی موثرزاریابی چریکی به خاطر اینکه به طوربا

.است



25صفحه –بازاریابی چریکی  

فصل چهارم 

گسترش بازاریابی چریکی

10بازاریابی چریکی فرصت هاي زیادي براي کارآفرینی به وجود آورد. بازاریابی چریکـی بـه   ،درست از همان آغاز

واقعا و به درسـتی  د که مهم ترین آنها این است که بازاریابی چریکیزیادي پیدا کرشکوفا شد و طرفداراندلیل زیر

.باعث افزایش سود می شود

.پیچیده نیستخیلی بازاریابی چریکی ساده است و.1

خواهد شد.بازاریابی چریکی اگر به درستی به کار گرفته شود همیشه موثر واقع.2

انگیزي دارد به طوري که توجه همـه را جلـب مـی کنـد و همـه مـی       بازاریابی چریکی نام جالب و وسوسه .3

خواهند که آن را امتحان کنند.

.مناسب کسب و کارهاي کوچک است که با آهنگ بی سابقه اي رشد می کنندبازاریابی چریکی .4

.بد است هزینه معقولی داردبازاریابی چریکی صرف نظر از اینکه اوضاع اقتصادي شرکت چقدر.5

.چریکی حالت هاي جدید بازاریابی را شامل می شودبازاریابی.6

بازاریابی چریکی استرس و نگرانی درباره بازاریابی را از بین می برد..7

.دنیاي ارتباطی جدید ایده آل استبازاریابی چریکی براي اینترنت و .8

اي بزرگ نیز بازاریابی چریکی به همان اندازه که براي کسب و کارهاي کوچک مناسب است به کسب و کاره.9

.کمک می کند
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.بازاریابی چریکی به تمام کسب و کارهاي کره زمین کمک می کند تا بتوانند سود بیشتري کسب کنند.10

ه آنجا زمینـ .م که یکی از خاستگاه هاي تمدن مدرن استه اناحیه سانفرانسیسکو بی زندگی کردمن در،خوشبختانه

مناسب بـراي گسـترش   زمینه تاریخی و1970ا پرورش دهم و در دهه تا بازاریابی چریکی نوپا رمساعدي فراهم بود

.تکنولوژي در خانه من فراهم شددانش و معلومات وازبا یک سونامی بازاریابی صحیح

بازاریابی کامپیوتري افرادي هستند که همه چیز درباره تکنولوژي می دانند ولی هیچ یک فوران دانش! اما مغز متفکر

تر بـه  هـاي کـامپیو  براي خورهریابی کامپیوتري جدید توسط خوره هاي کامپیوتربازا.چیز درباره بازاریابی نمی دانند

زمانی قصد داشتم که یک کامپیوتر بخـرم امـا   .هاي کامپیوتر هم قابل فهم استخورهفقط براي وجود آمده است و

سه تا قرص آسپیرین بـراي  تا دوه دوان دوان به غرفه پزشکی رفتم توسط شیوه بازاریابی آنها گیج شدم به طوري ک

اسـت امـا مـن    امپیوترکه همه دانش نزد مخ هـاي کـ  من نمی گویم .سردرد ناشی از همهمه بازاریابی موجود بگیرم

افرادي که .این عرصه قدم می گذارند در بیشتر امور دانش و تخصص کافی داشته باشندیی که درانتظار دارم که آنها

من با آنها مواجه شدم یا داراي کسب و کارهاي قدیمی بودند کـه دربـاره بازاریـابی بـه وسـیله آمـوزش هـاي عهـد         

مغزي داده شده اند یا داراي کسب و کارهاي تکنولوژیکی عصر جدید بودند کـه بـا   شستشويدقیانوس که دیده اند 

صنایعی تشکیل می دادنـد کـه در  آنها شرکت هایی را در. دستورالعمل هاي تحلیلی و آنالیزي خود گیج شده بودند

این عصر نیـاز بـه   .الیی براي بازاریاب هاي چریکی استعصر طاکنون.استوجود نداشتها خودشانزمان تولد من ی

،سخنرانی ها،به وسیله کتاب هاکه من این اطالعات راقابل استفاده و قابل فهم درباره بازاریابی دارد ،اطالعات عملی

انجمن هاي ،وبسایت ها،ه هاي آموزشیبرنام،مقاله ها،بولتن هاي خبري،مصاحبه هاي رادیو و تلویزیونی،سمینارها

بازاریابی کامپیوتري جدید توسط خوره هاي کامپیوتر براي خوره هاي کامپیوتر به وجود آمده است و فقط براي 

.هم قابل فهم استخوره هاي کامپیوتر 
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همه .گره ها براي تمام بازاریاب ها که نیاز دارند تا یک بازاریاب چریک باشند منتشر کرده امکنسخنرانی در،آنالین

همه می توانند یاد وهمه می توانند با آن سود کنند .را دارندهمه استطاعت اجراي آنمی توانند آن را درك کنند و

آن را به خاطر اینکـه اسـترس   همه وجربه کنندهمه می توانند آن را ت.بگیرند که چطور آن را درست به کار گیرند

.چریکی را برطرف می کند دوست دارندبازاریابی غیر

صنعت کامپیوتر در مقابل صنعت اتومبیل

اگـر جنـرال موتـورز ماننـد     "اظهار کرده اسـت  بیل گیتس صنعت کامپیوتر را با صنعت اتومبیل مقایسه کرده و

دالري که با یک گـالن سـوخت   25شده بود ما همگی اکنون اتومبیل هاي با تکنولوژي همگامصنعت کامپیوتر

اگـر  "شرکت جنـرال موتـورز اظهـار کـرد کـه      ،در پاسخ به اظهار بیل گیتس.مایل راه می روند داشتیم1000

گـی  ما همگی اتومبیل هایی را می راندیم که ویژ،جنرال موتورز مانند مایکروسافت با تکنولوژي توسعه یافته بود

:هاي زیر را داشتند

.اتومبیل شما بدون هیچ دلیلی هر روز دو بار خراب می شد.1

نو رنگ می کردند شما مجبور بودید تا یک اتومبیل جدید بخرید.مرتبه که خطهاي جاده را ازهر.2

جـاده  کار می افتاد و شما باید آن را به کنارآزاد راه ازاتومبیل شما گاهی اوقات بی هیچ دلیلی در.3

اتومبیل را خاموش می کردید و آن را دوباره روشن می ،می کشیدید و همه پنجره ها را می بستید

.کردید و قبل از اینکه بتوانید ادامه دهید باید پنجره ها را دوباره باز می کردید

پنج برابر سـریع تـر و   ،مطمئن بود،خورشید کار می کردمکینتاش اتومبیلی درست کرد که با نور.4

.درصد از جاده ها می توانست حرکت کند5روي ابر آسان تر براي رانندگی است اما فقط بردو بر
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کـه بـراي کمـک بـه کسـب و     -که چطور این روش جدید بازاریابی الب ترین جنبه هاي فعالیت این استاز جیکی 

شـروع بـه جـذب عالقـه     –و نوید قدرت در مقابل کسب و کارهاي بزرگ را می دهد کارهاي کوچک به وجود آمده 

.کارهاي بزرگ را کرده استو همان کسب 

کنگره هـاي ملـی آن شـرکت هـا     دعوت نامه هاي شرکت هاي غول آسا یکی پس از دیگري براي من می آمد تا در 

آنها من را استخدام می کردند تا افراد آنها را آموزش دهم که چگونه از بازاریـابی چریکـی بهـره منـد     .سخنرانی کنم

بازاریابی مشابه باشیم که به خاطر سرمایه گذاري بردرگذشته از این آنها تعجب کرده بودند که چرا ما نباید قا.شوند

چرا ما نباید این بازاریابی بی صاحب که درحال تبدیل بـه بازاریـابی   ؟شرکت هاي کوچک سود بیشتري کسب کنیم

؟غالب است را بپذیریم

"ایمنـی کلـی  خطـا در "واحـد  دماي آب و چراغ هاي هشداردهنده همه با یک چراغ هشدار،روغن. 5

.جایگزین می شدند

که می خواهیـد کیسـه   شدن سئوال می کرد: آیا شما مطمئن هستید کیسه هواي ایمنی قبل از باز. 6

؟شودهوا باز

شما نمی توانستید وارد شوید مگـر  اتومبیل شما بدون هیچ گونه دلیلی قفل می شد و،اهی اوقات. گ7

.را باز می کردید و کلید را می چرخاندید و پایه آنتن رادیو را مـی گرفتیـد  اینکه همزمان دستگیره در

)لید کامپیوترصفحه کCtrl+Alt+Deleteکلید هاي (کنایه از

خریـداران مـی بایسـت تـا راننـدگی را      ،که جنرال موتورز یک اتومبیل جدید معرفی می کردبارهر. 8

.دوباره از اول بیاموزند چون هیچ کدام از خصوصیات جدید مشابه اتومبیل قدیمی نبود

.شما می بایست دکمه استارت را فشار می دادید تا موتور را خاموش کنید. 9
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از اینکه می بینم سخنگوي مـن آخـرین کتـاب    ،هر بار که من براي مخاطبان زیادي در کنگره ها سخنرانی می کنم

این کتاب ها دو نوبت در سـال منتشـر مـی    بازاریابی چریکی من را به مخاطبان معرفی می کند خوشحال می شوم.

می نویسم و کتاب دیگـر را به تنهاییمن یکی از کتابها.شته می شوندمختلف من نوهاي شوند که با ماشین تحریر

من با جدیت درمـورد آنهـا   ،شدندزمانی که شبکه هاي اجتماعی فراگیر.یک مولف همکار می نویسیمرا با مشارکت

سرشـناس در و همچنین توانسـتم بـا شـین گیبسـون یـک شخصـیت       .مطالعه کردم و یک کتاب درباره آنها نوشتم

یـت مـی کـرده اسـت     آنهـا فعال که مدتها قبل از اینکه من بدانم شبکه هاي اجتماعی چیسـت در فیسبوك و توییتر

و انتشـار اطالعـات  ایـن رو تماعی گسترش یافته است ازآنجایی که استفاده از شبکه هاي اجاز.همکاري تالیف کنم

.بسیار فراوان شده استکتاب هاي بازاریابی چریکی 

آزارايجامعهیاروهگفرد،هیچمسیرشدروکندمیرعایترااخالقیاستانداردهايباالترینچریکیبازاریابی

.بینندنمی

اصطالحات اداري جدید

Adminisphereتصـمیم هـایی کـه از    .از اعضاي ساده رتبـه بنـدي مـی شـوند    : الیه هاي سازمانی که باالتر

.ارجاع می یابند اغلب شدیدا نامناسب و نامربوط به مشکالتی هستند که باید حل شوندادمینیس فیر

Alpha Geekگروه کاريیک اداره یا ترین فرد درترین و ماهر: آگاه.

Blamestorming     کسی که دریک گروه درباره اینکه چرا مهلت و سررسید از دست مـی رود یـا یـک پـروژه :

.شکست می خورد و چه کسی مسئول آنها است بحث می کند
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Chainsaw Consultant خـارج شـرکت آورده مـی شـود تـا تعـداد       (مشاور اره موتوري): کارشناسی کـه از

.مسئولیت این کار رها شونددهد تا روساي باال ازکارکنان را کاهش

Chips & Salsaابتدا ما باید پی ببـریم کـه آیـا    ".(چیپس و سالسا): چیپس = سخت افزار ؛ سالسا = نرم افزار

"ل در چیپس شما است یا سالساي شمامشک

CLMانتقـاد از رئـیس   .می شـود بخردانه استفاده (حرکت محدود کننده شغل): براي توصیف کارهاي نابجا و نا

.جدي محسوب می شودCLMتان در حالی که او صداي شما را می شنود یک 

Cube Farmپارتیشن به اتاق هاي مکعبی تقسیم می کنند بـه ایـن   : دریک اداره سالن بزرگی را با استفاده از

جهت به آن مزرعه مکعب ها می گویند.

Dilbertedدر "دیلبـرت "که این اصطالح از ماجراهاي .قرارگرفتن توسط رئیس تاناستفاده و ظلم : مورد سو

پیرمرد مشخصات را براي چهارمین بار در .من دوباره دیلبرتد شده ام". داستان هاي تصویري اقتباس شده است

".این هفته اصالح کرد

Flight Risk کنند استفاده می شود: براي توصیف کارمندانی که ممکن است به زودي شرکت یا بخش را ترك.

GOOD Job درآمد که افراد به خاطر پرداخت بدهی هاي خود انجام می شغلی پر."رهایی از بدهکاري“: شغل

.باشند بدهی خود را پرداخت کنند آن را رها می کننددهند و به محض اینکه آنها قادر

Idea Hamstersافرادي که همیشه و در همه حال خالق ایده هستند :.

Mouse Potatoمقابل اصـطالح کـوئچ پوتـاتو کـه     : اصطالحی که براي خوره هاي اینترنت به کار می رود در

براي خوره هاي تلویزیون به کار می رود.

Ohnosecondتشخیص می دهید یک اشتباه بزرگ انجام داده اید: بخش کوچکی از زمان که در آن.
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Percussive Maintenanceدستگاه الکترونیکی تا دوباره کار کند: ضربه زدن به یک.

Prairie Doggingیک اداره شخصی فریاد می زند یا چیزي با صداي بلند می : زمانی استفاده می شود که در

.خود را از پارتیشن ها باال می آورند تا ببینند که چه شده استو افراد سر،افتد

SITCOMs (Single Income, Two Children, Oppressive Mortgage)دوتا بچـه ،(درآمد واحد ،

خانـه از کار دست می کشد تا درپول ها بچه دار می شوند و یکی از آنها از: اتفاقی که وقتی خرمبلغ رهن باال)

.بچه ها مراقبت کند

Stress Puppyشخصی که به نظر می رسد از نگرانی و ناله کردن لذت می برد :.

Tourists .افرادي که براي فرار از کار در کالس هاي آموزشی شرکت می کنند :

Treeware اصطالح هکرها براي مدارك و دیگر اطالعات چاپی :

Umfriendبه عنوان مثال وقتـی کسـی را اینطـور    ،: یک رابطه شخصی نامشخص یا یک رابطه صمیمی مخفی

"...دوستم...اوم،.این دایان است“معرفی می کنید 

Uninstalledشرکت کـامپیوتري کـه   زمانی که در صندوق صوتی یک معاون در.: حسن تعبیر از اخراج شدن

شما با یک معاون آنیستال شده تماس گرفته اید لطفا شماره اصلی ما را شماره "ند می شنوید تعدیل نیرو می ک

) recruitment: (معادل.اپراتور بخواهید شما را راهنمایی کندگیري نمایید یا از

Xerox Subsidy:شخصی دیگرمحل کارحسن تعبیر از قاپیدن فتوکپی هاي رایگان از

Yuppie Food Stamps:این اصـطالح  . دالري پرداخت می کنند20هاي بانکی همه جا اسکناس خودپرداز

.اغلب زمانی که می خواهید اسکناس را بعد از ناهار خرد کنید استفاده می شود
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می گفـت: تـو نبایـد سـعی     یاد گرفتم که دیگرم لئوبرنت استمشاوریکی از دو مشاورم که نام ،من از هوارد گوساج

کنی که همه چیز را به همه کس بگویی چون دیگر چیزي براي گفتن باقی نمی ماند و همچنین نباید همـه چیـز را   

بـه  به جاي آن تو باید سعی کنی و موفق شوي که بعضی چیزهـا را  .به هیچ کس یا هیچ چیز را به همه کس بگویی

کتاب هاي بازاریابی چریکی براساس گفته هاي مشاوران من بنا شدند و سعی مـی کننـد بعضـی    .اد بگوییبعضی افر

.دنو به نظر می آید که موثر واقع می شو.چیزها را به بعضی افراد بگویند

در اینترنـت نشـات گرفتـه    "مطلب پیدا نشـد 404"از پیام خطاي این اصطالح .بی عرضه استکسی که:404

او از"استفاده این اصـطالح ایـن اسـت کـه     مثالی از .است که به معنی این است که مطلب درخواستی پیدا نشد

	".است404درخواست نکن؛ او  	

کلک زدن در رقابت

او یک دي وي دي به .دمردي به یک ایستگاه تلویزیونی مراجعه کرد و تبلیغات به ارزش یک دقیقه خریداري کر

.مدیر تلویزیون داد و زمان دقیق پخش آگهی خود را نیز مشخص کرد

مرد تلویزیون خود را روشن کرد و به کانال مورد نظر رفت و منتظر پخش آگهی ،درست قبل از زمان معین شده

تن یکنواخت کـه  یک صداي شدید و با.شدیک تست صدا و تصویر آغاز،درست زمان پخش آگهی او.خود ماند

مرد خیلی خوشحال شد لبخندي زد و تلویزیـون را  .به مدت یک دقیقه ادامه داشت و تصویر نیز ثابت باقی ماند

.خاموش کرد

	؟گهی این مرد را آنقدر خوشحال کردچه اتفاقی افتاد که این آ 	
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ابی زمـانی کـه مـن اولـین کتـاب بازاریـ      .کردمبازاریابی رخ می دهد بازکه دررا بر تغییراتیمن ذهن خودبنابراین

اما درحال حاضر اگر بازاریابی چریکی شامل اینترنت نشود به سـرعت از رده  .نوشتم اینترنت وجود نداشتچریکی را

،1مـیم هـا  ، شبکه هـاي اجتمـاعی  ،ل تکنولوژيامروزه شامست که بازاریابی چریکیبه همین خاطر ا.خارج می شود

ان ادامـه مـی   ارتباط از طریق شبکه می شود. بازاریابی به تغییر در زم،پیشرفت غیرانتفاعی،بوم شناسی،روانشناسی

وجود برنامهوجدیدي یک اپلیکیشنبراي هر چیز"که به ما یادآوري می کنند که مانند متخصصان تکنولوژي.دهد

نیم چنـین  قریبا هـم اکنـون مـی تـوا    تو"چیز جدید یک کتاب وجود داردبراي هر"ما می توانیم بگوییم که "دارد

بازاریـابی  ،پهـن ارتبـاطی وجـود نداشـتند    بانـد ،گوشی هاي موبایل،من فکر می کنم که اگر اینترنت.ادعایی کنیم

.دست تکنولوژي کار می کنددست دربازاریابی چریکی امروزه.چریکی چطور رواج پیدا می کرد

است و در دوران رکود اقتصادي هم دوسـت  همراه شده بازاریابی چریکی به خوبی با افزایش کسب و کارهاي کوچک 

بـه اشـتباه   چریـک بسیاري از بازاریاب هـاي غیـر  .گسترش یافته استشتنی است و هیچ تعجبی ندارد که اینطوردا

بازاریابیمی کنندفکریا.تصور می کنند که بازاریابی چریکی به معناي بازاریابی غافلگیرانه است ولی این طور نیست

به فصل دوازدهم با موضوع بازاریابی چریکی با استفاده از میم ها مراجعه کنید.1

؟گهی این مرد را آنقدر خوشحال کردچه اتفاقی افتاد که این آ

او خبردار .کاندیداي سیاسی براي به دست آوردن یک مقام محلی در اداره اي با بودجه محدود بوداین مرد یک 

بنـابراین او بـا   .دقیقه اي گـران قیمـت در تلویزیـون ترتیـب داده اسـت     30شد که رقیب پولدار او یک تبلیغات 

ر را به عنـوان آگهـی خـود    استفاده از خالقیت چریکی خود درست قبل از تبلیغات رقیب خود تست صدا و تصوی

تلویزیون هاي خود را خاموش کنند یا کانال را تغییر دهند ،پخش کرد به این امید که آن باعث شود تا بینندگان

.و تبلیغات رقیب او را نبینند 	 	
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کـه  را مغایر با اصول اخالقی می دانند نیست یا آن اینطورهرگزیک بازاریابی شعاري است که فریبکارانه است یا اي

ه یـا  گرو،و هیچ فردهاي اخالقی را رعایت می کنددبازاریابی چریکی باالترین استاندار.نیستگونهبه هیچ وجه این 

نگـران  لـی بازاریابی چریکی آزار می بینند رقیبـان شـما هسـتند و   تنها کسانی که از.ندجامعه اي از آن آزار نمی بی

هستید.پناه مادرنباشید چون شما 
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فصل پنجم

چریکیسادگی بازاریابی 

باشند پیچیـده  بایدآنچه کهافراد را گیج و سردرگم می کنند چون آنها بیشتر ازبسیاري از نظریه هاي بازاریابی

کارها پذیرفته شده است این است کسب ویکی از دالیلی که بازاریابی چریکی به گرمی از سوي شرکت ها و.هستند

می توانند در کار شما درحالی که تکنولوژي هاي شگرف جدید .قابل فهم استخیلی ساده وبلکهکه پیچیده نیست 

افزایش دهند بازاریابی چریکی به آن تکنولوژي ها اجازه نمی دهد که کار شما را منفعت شما رامفید باشند یا سود و

کـه باعـث   اسـت  یک مزیت رقابتی قدرتمنـد  کار یک هدف بازاریابی چریکی است وسهولت.ندکنسختومغشوش

تعـداد کـه   بنابراین به هرخوشحال است که خریدار خوشحال باشدفروشنده زمانی.دهی کار می شودسرعت و سود

شما قـادر بـه تـامین ایـن     نیازمند کیفیت و خدمات خوب است ومی توانید خریداران را خوشحال کنید که این امر 

.مولفه ها هستید و آن زیاد پیچیده نیست

،سـوت ،این حرکت ها را انجام دهید و هر چقدر می خواهید زنگ.تشکیل شده استراگیرروند کلی از پنج حرکت ف

مطمـئن شـوید کـه همـه پـنج      امـا .اضافه کنیـد به روش خود تجهیزات ارزان قیمت ،اپلیکیشن،تکنولوژي،سیستم

ریابی باید یک چیز عجیب و این اقدامات را انجام دهید و هرگز فکر نکنید که بازاپس.را انجام داده ایدحرکت فراگیر

.سخت باشد
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گوش بـه  .استهاي شما نیاز دارد و مهارت گوش دادننیاز به دستان شما ندارد بلکه به گوشفراگیراولین حرکت 

در رسانه هاي گروهـی توجـه   ،زنگ مشکالت باشید. در موقعیت هاي اجتماعی و شبکه هاي اجتماعی هوشیار باشید

توجه خـود  ؟مشکالتی که نیاز به حل شدن دارند،صحبت می کنند،آیا آنها درباره مشکالتی که دارند.داشته باشید

این .و مشکلی که شما می توانید آن را حل کنید انتخاب کنیدرا به مشکالتی که هنوز راه حلی ندارند معطوف کنید 

به من نگویید که شنیدن و.با گوش هاي شما آغاز می شوداولین حرکت فراگیر.گونه باید به فرصت ها پاسخ دهید

.استاي پیچیده کارگوش دادن 

. راز موفقیت این است که بدانید کجا اطالعات را پیدا کنید و چگونه آنها را استفاده کنید

آلبرت انیشتین-

بازده بیشتر

بر اینکه کسی در فروشگاه نیست تـا آنهـا را   مشتریان شکایت هایی دریافت می کرد مبنی صاحب فروشگاهی از

.راهنمایی کند

یک مخروط ساده توانست به بازده بیشتري دست یابد؟با استفاده ازصاحب فروشگاه چطور

از آنجایی که مخروط هـا را نمـی   گذاشت.او در آبسردکن فروشگاه لیوان هاي آبخوري به شکل مخروط کاغذي 

این استراتژي ساده باعث شد کـه  .توان بر هیچ سطحی قرارداد کارکنان مجبور بودند تا به سرعت آب را بنوشند

،سـالن با اختصاص زمان بیشتري به رسیدگی به مشتریان درکارکنان به زمان استراحت خود سرعت ببخشند و

.کارایی خود را افزایش دهند
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ممکـن  .حل مشکل دیگران براي شما چقدر هزینه خواهـد داشـت  این است که مشخص کنیدن حرکت فراگیردومی

نه انجام یا خرید آن بـراي شـما چقـدر هزینـه خواهـد     اگرواطالعات و خدمات حل کنید است شما بتوانید آن را با

حرکـت هـاي فراگیـر   .دیـده نگیریـد  خیلی مراقب باشید که چیزي را نااین مرحله از حرکت هاي فراگیر؟ درداشت

هوشـیار بـا   یتولیدکننـدگان .حتی کـوچکترین خطـایی کنیـد   می دهند بنابراین شما نبایداشتباه ها را بزرگ جلوه

پیشتازي ژاپن افرادي را براي شمارش خطا استخدام می کنند تا به آنها کمک کنند تـا خطـا هـایی کـه آنهـا نمـی       

بازاریاب هاي چریک قادرند که خطاهاي خود .د انبوه مرتکب شوند کاهش پیدا کندخواهند در دنیاي دلهره آور تولی

پیچیده محسوب می شود.را شمارش کنند و عدد مورد عالقه آنها صفر است. اجتناب از خطا به ندرت یک کار شاق

موضوع کلی این کتاب است. زمانی که هزینه هاي انجام پیشنهاد خود را محاسـبه مـی کنیـد    سومین حرکت فراگیر

اگـر شـما یـک تلـه     .ندازیـد ت بازاریابی آن را نیز از قلم نیهزینه هاي بازاریابی آن را نادیده نگیرید و همچنین ضرور

طریق بازاریابی شما و آنها از ها در تله موش شما بیفتندبید مگر اینکه آندنیا در شما را نخواهد کو،موش بهتر بسازید

.مخصوصا اگر آن بازاریابی چریکی باشدجذب می شوندهاي تانبه سوي تله 

اگر .رفتن نیست بلکه یک برنامه نجات استاز معرکه درراي فروش یک ایده محسوب می شود وکلیدي ب،بازاریابی

.بازاریابی آن باعث خواهد شد که راه حل شما به دیگران انتقال یابد،شما یک راه حل خیلی عالی مطرح کنید

.اگر با افراد درباره خودشان صحبت کنید ساعت ها با شما صحبت خواهند کرد

دیزرائیلیبنجامین -

.رفتن نیست بلکه یک برنامه نجات استکلیدي براي فروش یک ایده محسوب می شود و از معرکه در،بازاریابی



سادگی بازاریابی چریکی-38صفحه 

برسید و شما می توانید به آن برسید اگـر  مناسب راه حل یک به دنبال راه حل گشتن کار خوبی است اگر بتوانید به 

مغزدار خوشمزه وشما مقداري میوه اگر.بازاریابی بخشی از هزینه کاالها نبودپیش از تاریخدوراندر.ی کنیدبازاریاب

پوسـت  ی ازرا بـا یکـ  آن میوه هااال چندین مشت ازیک غارنشین گرسنه نزدیک می شد شما احتممغذي داشتید و

آن مرد برروي شانه هاي خود حمل می کرد مبادله می کردید.حیوان که پشمالو هاي نرم و

هـاي محـل شـما    سوپر مارکتوه هاي مغزدار و دانه هاي روغنی در مغذي ترین میخوشمزه ترین و،بهترین،امروزه

این.شوندمی ) معرفیمواد غذایی(مجله تخصصی وبسایت ها و تبلیغات در مجله گورمتطریقاز،عرضه می شوند

.ده شـوید کاالهاي خود به دنیا آماو عرضهنوع بازاریابی هزینه دارد بنابراین بهتر است شما براي آن قبل از پیشنهاد 

.سرمایه اي است ولی پیچیده نیستاز معاملهبله بازاریابی بخشی 

و خدماتی چون آنها کاال.قرص بعضی کسب و کارها هستندپاومشتري پرزیادياکنون درك می شود که چرا افراد

.برندسـازي شـده اسـت   یک پدیـده بـه نـام    یک ویژگی انسانی که باعث بروز،را می پسندند که به آنها اعتماد دارند

یکی از وظایف یک بازاریاب چریک این است کـه مشـتریان را   .برندسازي کمک می کند تا افراد به شما اعتماد کنند

موقعیت چسبناك

وقتی که مرد به خانه بازگشت چیزي اختراع کـرد کـه   .به جنگل رفتروزي مردي با سگ خود براي پیاده روي

.اکنون میلیون ها دالر ارزش دارد

؟واقعا آن مرد چه چیزي اختراع کرد

ک به لباس مرد چسبیده بود وقتی مرد به خانه بازگشت آنهـا را زیـر  خشطول پیاده روي در جنگل چند خاردر

به این ترتیب او زیپ چسبی .آن طریق می چسبند را کشف کردآنها ازمیکروسکوپ بررسی کرد و مکانیزمی که 

.را اختراع کرد
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البته کیفیت یکی از فاکتورهایی است که اعتماد را به دنبـال دارد و .متقاعد کند که به پیشنهاد هاي او اعتماد کنند

بخشی از اعتماد را حاصل می کند و فاکتور دیگري که .استومین حرکت فراگیراست که بخشی از سبه همین دلیل

تیبانی و خدمات محصوالتی اسـت  می دهد توانایی پشرابه افراد تازه کار فرصت عرض اندام در مقابل افراد کهنه کار

راضـی  ا خوشـحال و تریان خود رفراموش نکنید که یکی از اهداف مقدس شما این است که مش.دنمی فروشکه آنها

زوما براي شما رایگان نیست و فراهم کردن خدمات عالی ل.دنبراي شما انجام می دهخدمات عالی این کار راکنید و

دارند تا آنها را انجام دهد و آن فرد به به خصوص این خدمات به فردي نیاز.نیاز داردزیاديو تالشآن به کارالبته

و در ایـن  دهدانجامفردي را استخدام کنید که بخواهد خدمات پس از فروش را.نمی دهدرایگان این کارها را انجام 

که در هزینـه خـدمات مـوثر اسـت در    عاملی.خواهید بودر تبدیل شدن به یک چریک مقام اولصورت شما در مسی

را به صورتی کـه یـک بازاریـاب    اما به یاد داشته باشید که اگر آن.بازاریابی و کاالها قرار می گیردامتداد هزینه هاي 

.هزینه خدمات درجه یک بیش از آن قیمت قول داده شده خواهد شدانجام دهید ،چریک انجام می دهد

این چیـزي  .م دهیدشما باید این خدمات را انجادارد زمان این دوره ازخدمات به محصوالت دری کهبه دلیل اهمیت

تعریف صحیح از خدمات این اسـت  .می کنندنیست که معلم یا پدرتان به شما گفته باشد یا رقیبان درباره شما فکر

که خدمات بایـد  و هرگز فکر نکنید".ودخدمات آن چیزي است که مشتري می خواهد یا دوست دارد انجام ش":که

.استاین حرکت چهارم فراگیر.ه اي باشدچیز پیچید

شـلوغی  ،فـروش دربـاره آنو.چریکی درباره آن بحث می کنـد موضوعی است که کل بازاریابیحرکت پنجم فراگیر

یا موفقیت یک وبسایت یا تغییر نسبت بازدیدکنندگان سایت اال یا پذیرفتن یک پیشنهاد نیستفروشگاه یا گردش ک

.آن حرکـت پـنجم سـود اسـت    .نیستمعیاري که شما بتوانید نام ببریدو هیچ جایزه یا رکورد فروش نیست .نیست

.خدمات آن چیزي است که مشتري می خواهد تا انجام شود
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کسر کنید براي شما باقی می ماند. فرقی نمی کند که ارقام دیگر آنچه پس از اینکه هزینه هاي دیگر کسب و کار را

شـما را  چیـزي اسـت کـه   آناست که باید درخشان باشـد و سودشما چقدر درخشان باشد این رقمکاردر کسب و

. سـود شـما  که کسب و کار خود را گسترش دهیـد این امکان را می دهدکارتان حفظ می کند و به شمادرکسب و

ترغیب می کند و سود باید دلیل ابتدایی شما براي ورود بـه کسـب و  و مشتریان را جذباست که سرمایه گذاران را

خـود و  و خانواده شما آن را به خود و کارکنانرشد دهید وهر ساله سود سالم رااست کهباشد. این وظیفه شماکار

سود فـرار و  .به این دلیل است که سود شما میزان موفقیت شما را منعکس می کندهمچنین آینده خود بدهکارید و

.به سختی به دست می آید ولی پیچیده نیستصادق است و

ست اما به دست آوردن موفقیت شرکت شما ضروري اموفقیت است و برايپنج حرکت فراگیراین پنجمین حرکت از

ا به آنجایی که و برعکس مسیر مستقیمی است ممکن است سرباالیی باشد اما همیشه دقیقمشکلی نیست آنها مسیر

.ختم خواهد شدشما مجسم می کنید

است:تشکیل یافتهپنج حرکت فراگیرد کلی بازاریابی ازرون

یک مسئله اي را انتخاب کنید که بتوانید آن را حل کنید..کنیدشما باید بتوانید خوب گوش .1

.هزینه خواهد داشتمعین کنید که حل مشکل براي شما چقدر.2

.حل خود را نادیده نگیریدهزینه ها و ضرورت بازاریابی راه .3

آنچه که می فروشید خدمات ارائه کنید.به هر.4

.شما باقی می ماند)و کارسب سود کنید(آنچه که پس از کسر هزینه هاي دیگر در ک.5
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ششمفصل

چریکیبازاریابیانگیزشگفتاسرار

راهبهراو کار خودکسبکهزمانی. استکلمهیکتنهاکدامهرکهاستراز20شاملچریکیبازاریابیاسرار

فراتـر برآوردهاي تـان تریناز درخشندهصورتاینر دباشیدداشتهتوجهموردرابرمال شدهراز20ایناندازیدمی

پوشـیده چریـک هـاي بازاریـاب برولیاندپوشیدههمهبررازهااینکهاستآورحیرتمنبراياین. رفتخواهید

.نیستند

تعهد. 1

تبلیغاتکهکردممیکارتبلیغاتیآژانسیکبرايکهزمانیاستشدهاقتباسشغلمدرمنخاطرهیکازرازاولین

کـه ايدر دورهکـه بـود بدتر ایـن از آن. کردمیتولیدمرتبهو یکمینسیبرايراسیگارکنندهتولیدشرکتیک

آنکردنـد مـی اسـتفاده بیشتريسیگارتعدادمردانولیکشیدندمیسیگارمردانبهنسبتزنانازبیشتريتعداد

ازرابرنـد هویـت ، بازاریابیازاستفادهباباید: بودمشخصمابرنامه. بودشدهپذیرفتهزنانهسیگاریکعنوانبهبرند

کلمهکه"cathexis".نبودآسانکاراینولییابدافزایشبرندفروشکهدرحالیدادیممیتغییرمردانهبهزنانه

بـاال خیلـی کثکسـیز بـا کاالیکسیگار. کندمیبیانراچیزيبهافرادعاطفیتعلقمیزاناستیونانیریشهبااي

راخـود شـامپوهاي برندهاخانماکثریتچوناستآسانبازاریابیتوسطشامپوتغییربههاخانمکردنوادار. است

بـه سـیگاري افـراد کـه درصـورتی استپایینکثکسیزباکاالییشامپوبنابرایندهندمیتغییرمرتباسالدر طول

مزرعـه بـه هنريکارگردانو یکعکاسدوکردممیکارآنجامنکهآژانسی. دهندمیتغییرراخودسیگارندرت
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مـی انجامواقعیهايکابويکهاقداماتیدر آنجاهفتهدوبایدآنها. فرستادتگزاسغربدرکارکناندوستانازیکی

میهااسبومردانو شاملدادمیرا نشانوسترنزیبايمنظرهیکبایدهر عکس. کشیدندتصویر میبهرادهند

از تـیم یـک شـد مـی انجامعکسبرداريکهدر زمانی. گرفتمیقراردر عکسگاويهیچیازنهیچنبایدولیشد

سـرزمین کـه بودنـد کـرده راتخیلیمکانیکآوردنوجودفکر بهشیکاگودربرنتلئوتبلیغاتآژانسخالقافراد

!"بیاییدمارلبوروسرزمینبهبیایید،باحالمکانیبه"بوداینآنهاو شعار. داشتناممارلبورو

و کـابوي یکوآمریکاغربزیباییاز آنهاکدامهرودرآمدندمناسبهاياندازهو بهشدندظاهرخوبیبههاعکس

افـراد کـه سـیگارهایی ویژگیوو بورنگدر هر عکس. دادمینشانرامارلبوروسیگاربستهیکعالوهبهاسبیک

تبلیغـاتی کمپـین تـاثیر تحـت کـامالً اولسـال درمـارلبورو برندگروه. بودشدهنوشتهپسندندمیبیشترسیگاري

، هـا مجلـه ، ویزیـون تلدرمردانـه مـارلبورو وکردنـد گذاريدالر سرمایهمیلیون18آنبرکهطوريبهقرارگرفتند

تاکسی

مـی کارآنهارويکههاییآگهیدربارهو در تاکسیرفتیممیتبلیغاتیآژانسسمتبهتاکسیدریکماروزي

تبلیغـاتی هـاي آگهیکهکنیدفکر میواقعاًشما"پرسیدوبرگرداندراسرشراننده. کردیممیصحبتکردیم

تاثیرکهمنرويهاآگهی"کرد:اضافهاوبود؟همشایددونمنمینبودآلایدهمشتريیکمسلماًاو"؟موثرند

نوعچهشما"پرسیداز اوماازیکی."خریدنخواهموامنخریدهتبلیغاتشخاطربهرامحصولیهرگزمن. ندارند

درآنخمیردندانترینپرفروشبهاو"کنممیاستفادهگلیمازمن"گفتاو"کنید؟میاستفادهخمیر دندانی

تاکسـی راننـده چـون کنممیاستفادهآنازوندارمآنتبلیغاتبهکاريمنولی"دادادامهوکرداشارهزمان

. "بزنممسواكغذاییوعدههرازبعدتوانمو نمیهستم

.گذاردمیتاثیرشماومنوبر اوچنیناینبرندقدرت
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Theفیلماصلیملودي، وسترنهايموسیقیودر رادیوعالوهبهوشددیدهکشورسراسرو بیلبوردهايهاروزنامه

Magnificent Sevenمـارلبورو پوسـترهاي مرد، سالآنطولدر. شدشنیدههماست،منعالقهموردفیلمکه

آگـاهی مارلبورووجودو ازاستچیزيچهسمبلوکیستاوکهدانستندمیهمه. شدتبدیلفرهنگینمادیکبه

همانهنوز همداشتدر کشور رافروشرتبهو یکمینسیزمانیکهمارلبوروسیگاربرند، سالآندر پایان. داشتند

برنـد یـک عنـوان بههمهدر نزدآنهابرندهمهنوزکهاستاینعلتکهدادنشانگروههايبررسی. داشترارتبه

دریـک کـه بـود دادهنشـان مردانهمحیطیدرراخشنیمردهايماآژانسکهاینبا. شودمیمحسوبزنانهسیگار

نگاهیحاضرزمانبهاینجادربدهیداجازهاما. بودنخوردهتکانیهیچبرندفروشولیکنندمیکارسختیبهمزرعه

.بیندازیم

زنـان بـراي هـم ومـردان برايهمکهطوريبهاستآمریکامتحدهایاالتدرسیگارترینپرفروشمارلبورو، امروزه

پـنج از هرواستدنیادرسیگارترینپرفروشمارلبورواکنونهمهمچنین. شودمیمحسوبسیگارترینپرفروش

ورادیـو درسـیگار تبلیغـات جز ممنوعیتبه. استمارلبورواز آنهایکیشودمیفروختهزمیندر کرهکهسیگاري

مشـابه بازاریـابی کمپـین یـک . اسـت نیافتـه تغییربازاریابیباچیزي، سیگارقیمتکشیدنفلکسر بهوتلویزیون

از لحـاظ برنـد بهترینعنوانبهمارلبورواکنونکهاستکردهکسبموفقیتیمارلبوروقبلیخوردهشکستکمپین

.شودمیشناختهتاریخدربازاریابی

و افتـاد اتفـاق چریکیبازاریابیرازاولینقدرتعلتبهموفقیتاین؟یافتدستجایگاهیچنینبهمارلبوروچطور

.استتعهدرازآنواستیکیموفقو کارکسبیکیاعالیگلفبازيیکیاخوبازدواجیکرازبارازاین
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: کهاستاینآنوبدهیددستازراآنشماکهخواهمنمیاماکنمبازگواینجادررانکتهاینکهندارمدوستمن

مـی باعـث کـه استتعهد. نیستسودآورتعهدبامتوسطبازاریابییکاندازهبهحتیتعهدبدوندرخشانبازاریابی

.شودواقعموثربازاریابیشود

هیئـت رئـیس بلکـه بودنـد آوردهوجودبهراآنهابازاریابیکهنبودندخالقیافرادمارلبوروبازاریابیکمپینقهرمان

بـه خودمانکهکردمییادآوريمابهوماندباقیکمپینبااولروزازکهبودموریسفیلیپمارلبوروشرکتمدیره

بازاریـاب یـک اینکـه خـاطر بهIVکالمنجوزفاز. نشودواقعموثربالفاصلهاستممکنبازاریابیکهبودیمگفتهاو

.کنممیتشکراستچریک

تعهد

هـاي دیـواره . رفتنـد مخـزن تـه بهدوهروافتادند، بودمایعیازپرکهاياستوانهمخزنیکدرونقورباغهدو

.یافتنجاتدیگريومردهاقورباغهازیکیحالاینبابودندلغزندهوعموديمخزن

؟شدچنینچرانظر شمابه

کردرهاراشنا کردنسپسوکردشنامدتیبرايآنهاازیکیوافتادندخامهبزرگمخزنیکدرونهاقورباغه

بـه خامـه شـدن تبدیلباعثاوحرکتکهطوريبهدادادامهکردنشنابهسماجتبادیگرقورباغه. شدغرقو

.کندپیدانجاتوبماندشناورکرهتکهآنرويبرتوانستقورباغهوشدکرهتکهیک

مـی پیـدا نجاتیاشدخواهدغرقشمابازاریابیکمپینآیاکهکندمعینتواندمیشمااستقامتوتعهدمیزان

.کند
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گذاريسرمایه.2

بازاریـابی . اسـت گذاريسرمایهآنوکندمییادآوريشمابهرااستبازاریابیحقیقتکهآنچهبازاریابیرازدومین

ازوداردریسـک کمتـر بهـادار اوراقبـورس ازودهیدانجامدرستراآنکهدرصورتیاستگذاريسرمایهبهترین

ایـن . دهیـد انجامدرستآن را کهدرصورتیکنممیتاکیددوبارهامادهدمینتیجهبهترگذاريسرمایهانواعدیگر

.دهیدانجامدرستراآنکهکندکمکشمابهتااستآمدهوجودبهکتاب

محتاطانهگذاريسرمایهیکعنوانبهرابازاریابیهمیشه، VO5افراد، کالور-آلبرتوشرکتبنیانگذار، الوینلئونارد

نداشـته انتظـار بازاریابیازآورمعجزهنتایج. کندمیتصدیقرااونظردقتایناوشرکتموفقیت. کندمیتوصیف

راشـد خواهدحاصلکهموفقیتیعوضدرکنندمیمعجزهمحتاطانههايگذاريسرمایهازکمیتعدادتنهاباشید

.شدخواهدمنجرموفقیتآنبهرازهاایندانستنوباشیدداشتهانتظار

استقامت.3

شخصـی اولـین . بودخواهدچریکیبازاریابیدرشماحامییکخویشتنداريکهکندمیگوشزدشمابهرازسومین

شمابهراممکنتوصیهبدترینولیدارددوستخیلیراشماکهاستشخصیکندمیدلسردبازاریابیازراشماکه

بازاریـابی شـیوه جریاندردیگرانازبیشترکههستندشمادوستانوخانواده، همکاران، کارکنانافراداین. کندمی

میتوصیهشماحامیانتریننزدیککهاستعلتهمینبهوشوندمیخستهآنازدیگراناززودتروهستندشما

استاستواروسازگارشمابازاریابیکهشویدمطمئنکهاستاینشماوظیفه. دهیدتغییرراخودبازاریابیکهکنند

تغییـر راتـان بازاریـابی کـه کننـد میتوصیهشماقطارانهمکهزمانییعنی. شودمیمحسوبرازسومیناینکه

آنهـا کـه دانیـد مـی شـما چونکنیدرهاخودحالبهراآنهاسپسوکنیداستقبالگرمیبهآنهاازبایدشمادهید

.استهاچریکهايویژگیازیکی، دادنانجامآخرتاراکاري. ندارندچریکیخالقیت
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تناسب.4

شمابرايایجاد می شودمتفاوتیفردتوسطشماوبسایتازقسمتهرکهزمانیکهاستمشکالتیدربارهبعديراز

هـر کـه افراديباشماواستکشیطنابمسابقهیکمثلبازاریابینیستسالمموقعیتیکاین. آیدمیوجودبه

برندهمسابقهدر توانیدمیافراديباشما. ببریدرامسابقهتوانیدنمیکشندمیمتفاوتسمتیکبهراطنابکدام

. بکشندیکسانسمتیبهراطنابآنهاهمهکهشوید

کـه کنیدکمکواستمتناسبشمابازاریابیتمامکهشویدمطمئن. هستیدرازچهارمینکارگیريبهمسئولشما

بابلکهرسندنمینتیجهبهتنهاییبهافرادتوسطبولسوپروکشیطنابهايرقابت. شودقدرتمندتربازاریابیتمام

.شوندمیختمپیروزيبههاتیمکلمشارکت

محتوا.5

هـر مناسـب زمانوکندنمیهزینهویژههايجلوهوبرقوزرقبراياو. داندمیخوبیبهشمامادررارازپنجمین

کـه اسـت خـاطر همـین بـه . دهـد مـی اهمیتاساسیچیزهايبهخودخریداولویتدروداندمیخوبیبهراکار

کهدهدمینشاناکنونامابودساله12فردیکبامشابهمردمهوشسطحگذشتهدر. داردناممحتوارازپنجمین

خریـداري رابهترین، موادمیانازتااستباهوشکافیاندازهبهاو. استشمامادرسطحمشابهعمومیهوشسطح

مـی کنیدمیپیشنهادشماکهرامواديآنهاواستصادقنیزشمااحتمالیمشتریانمورددرموضوعهمینوکند

.دانندنمیرادواینتفاوتآنهاکهنکنیدفکروهستندمدکهمواديفقطنهخواهند

.کنیداجتناببودنجدااز همبایدهمکاريبراي

آلیساتباب-
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آمیزهوترکیب.6

مـورد درونیستموثرامروزه، بودموثردرگذشتهکهاياندازهبهتبلیغاتکهکندمییادآوريشمابهرازششمین

گمنـامی بهمسیريتوانندمیهاوبسایتکهانددریافتهافرادازبسیاري. استصورتهمینبهوضعنیزآگهیارائه

؟استموثرچیزچهپس. باشندمالی

ارائهتبلیغاتصورتایندراستبازاریابیترفندهايازايآمیزهوترکیباستموثرچریکهايبازاریاببرايآنچه

چوناستآمیزهششمراز. شودتراثربخشوبسایتکهشوندمیباعثآنهادويهروکندمیترقويراآنهاآگهی

داردنیـاز جانبههمهتالشیبهبازاریابیامروزهواستگذشتهشدمیانجامواحدترفندیکبابازاریابیکهروزهایی

.باشدموفقتا

کهايمطالعه؟دهندمیقرارنظرمدرافاکتورهاییچهخدماتومحصوالتوبرندهاانتخاببرايافرادشمانظربه

قیمـت ، هسـتند موثرخریدیکدرکهفاکتورهاییتماممیاندرکهساختآشکاراستشدهانجامتبلیغاتعصردر

ایـن ازیکـی . دارنـد بسـتگی قیمـت ازتـري مهـم فاکتورهايبهآنهادرصد86یعنیگیردمیقرارپنجمردیفدر

قیمتهايبرچسب

مـثالً کننـد میتنظیمشدهبرآوردقیمتازترپایینکمیراخودمحصوالتهايقیمتهافروشگاهازبسیاري

درکهکنندمیفکرهمه. کنندمیثبتدالر99دالر100جايبهوسنت99ودالر9مقداردالر10جايبه

اصلیدلیل. داردرویهاینکهنیستدلیلیاینامارسندمینظربهترپایینمشتریانبرايهاقیمتصورتاین

بـراي شـود مجبـور فروشـنده تـا اسـت شدهانجامدلیلاینبهرویهاین؟ چیستگذاريقیمتروشاینبراي

هـا اسکناسزدنجیببهازوشدهثبتفروشمیزانبنابراینکندبازراصندوقهر مشتريپولبقیهپرداخت

.شودمیجلوگیريصندوقدارتوسط
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تحـت کـه کننـد احسـاس تـا خواهنـد میافراد. گرفتمیقرارچهارمردیفدرکهبودگزینشوانتخابفاکتورها

. دانندمیراآنقدرگزینندمیبرراشماانتخابوقتیآنهاکهاستدلیلاینبهو–نهشماولی–هستندحمایت

مشـتري کـه چیزيهر"یعنیخدماتامروزهکهباشیدداشتهیادبه. گیردمیقرارفاکتورهاسومرتبهدرخدمات

آموختهشمابهپدرتانیارئیسکهچیزيیاایدگرفتهیادمدرسهدرشماکهنیستچیزيآنخدمات. "پسنددمی

.شودمیشمردهکنندمیخریدآنهااساسبرمردمکهفاکتورهاییسومردیفدرکهاستمهمآنقدرخدمات. است

نـابودي باعـث سـریعتر چریکیبازاریابیباشندنداشتهکیفیتشمامحصوالتاگر. داردتعلقکیفیتبهرتبهدومین

اشـتباه بـه . شدخواهندمطلعشمامحصوالتبودنکیفیتبیازسرعتبهبیشتريافرادچونشدخواهدشمابرند

مشـتریان آنچه"کهاستاینچریکهايبازاریابنزددرکیفیتتعریف. داردبستگیشمابهکیفیتکهنکنیدفکر

کیفیتـی بـه افرادالبته. دهیدمیقرارآندرشماکهنیستچیزيآنو"آورندمیدستبهشماارائهوپیشنهاداز

مـی کسـب شـما محصولازخودشانکهکیفیتیدربارهبیشترآنهاولیدهندمیاهمیتدهیدمیترتیبشماکه

نـدرت بـه وداردبسـتگی مشـتري بـه مـورد اینکهدانندمیهمیشهچریکهايبازاریاب. دهندمیاهمیتکنند

.استشمابهمربوط

اطمینان.7

مـی افـراد . کندزدهشگفتراشمااستممکنکهدارداختصاصچیزيبهخریددرموثرفاکتورهايدررتبهاولین

همیننیزچریکیبازاریابیرازهفتمینکهدارنداطمینانآنهابهکهکنندخریدهاییبرندازدارندتمایلکهگویند

چقدر حالشماکاالهايکهبگوییدآنهابهبلکهکنیدمیدرستخوبراکاالهاچقدرشماکهنگوییدمردمبه"

".کنندمیخوبراآنها

برنتلئو-
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باتاباشیداستواروقدمثابتتاکنیدسعیبنابراین. بخشدمیاطمینانمشتریانبهکهاستچیزيشماتعهد. است

.آوریدفراهمدرستمحتوايیکوکنیدارائهمتناسبپیامیکو، کنیدرفتارگذاريسرمایهیکمثابهبهبازاریابی

قـدم ثابـت واسـتوار کافیاندازهبهوباشدداشتهتعهدچنانگذاريسرمایهیکبهتواندمیکسیچهشمانظربه

؟کننداطمینانکندمیپیشنهاداوآنچهبهمردمتابماند

بردباريوصبر.8

صـبور شـما اگـر . هسـتند شکیباوصبورافرادکهاستچریکیبازاریابیرموزازرازهشتمینهمانباالسئوالپاسخ

سـرمایه پشـت محکـم وقـرص تابودخواهیدضعیفاندازهازبیشوشویدمیمشکلدچاربودنمتعهددرنباشید

سـختی بـه صـورت ایـن درکـه کنیدکاريدستراخودبازاریابیکهشویدمیوسوسهبالفاصلهوبایستیدگذاري

هـر شـما کـه اسـت عالمتیکاینوبپردازیددیگريکاربهبایدشایدباشیدنداشتهصبرشمااگر. ماندمیاستوار

.نباشیدبودنچریکبازاریابمناسباستممکنباشیدخوبهمچقدر

حیرت.9

چیـزي چهبهافرادپس. کنندنمیتبلیغاتیابازاریابیبهزیاديتوجهافراد: کهاستاینکنندهنگرانحقیقتیک

یـا بازاریـابی چیـز آناوقـات گـاهی . کنـد جلـب راآنهـا توجهکهچیزيهربهکهاستاینجواب؟کنندمیتوجه

آورحیـرت عاملیکوسیلهبهراافرادتوجهبایدشماکهاستخاطراینبهونیستنداینهامعموالًامااستتبلیغات

.کنیدجلبخودبازاریابیدر
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راحتی.10

بـه چـون بگـوییم شـما بهراآنمجبوریمما. بگوییمدروغشمابهمجبوریمبگوییمشمابهرارازدهمیناینکهبراي

آنعمرتماماحتماالشمااینکهخاطربهبیشترامارساندمیآسیبخودتانبههمچنینوشماخانوادهکار،وکسب

.ایدداشتهباوررا

حقیقت

خانهبهاو. شدبستهشدتبهفوراولیشددر باز، کوبیدراايخانهو درشدواردروستاییبهحقیقتنامبهزنی

تکرارو بارهابارهارونداین. شدبستهاورويبهسرعتبهوباز شددردوبارهکوبیدراخانهآندرورفتدیگري

در راشـدت و بـه کننـد میمنبهنگاهیکافرادچرا"پرسیداوازورفتداستانخانهبهحقیقتسرانجام. شد

دریکراخودتکنسعیشوند،مواجهآشکارحقیقتباتوانندنمیافرادبیشتر"دادپاسخداستان"بندند؟می

مـی نقلداستانیککردمیبازدر راکهکسیهربرايودادانجامراکارهمانحقیقت".کنیمخفیداستان

.داشتندمینگهشامبرايرااوحتیوکردندمیدعوتداخلبهرااوهمهاستثنابدون. کرد

توجهدورههابچهکهاستشدهگفتهمابه. کنیدفراموشراایدشنیدهآنهاتوجهدورهوهابچههر چیز درباره

ازداسـتان شـدن تمـام ازبعدهابچهکهچیزياولینکنیدتعریفداستانیبچهیکبراياگرامادارندکوتاهی

بچـه همـان همبزرگترهاوهستندهاداستانعاشقهابچه"بگودوباره"کهاستاینکنندمیدرخواستشما

. اندکردهرشدکههستندهایی

بلکـه نکنیـد ارائهراآشکارحقایقآنهابه. کنیدزدهحیرتخودواقعیهايداستانباراخوداحتمالیمشتریان

.کردخواهندتوجهشمابازاریابیبهآنهاصورتایندربگوییدآنهابهجذابهايداستان
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.استثروتزمان: استایندروغآن

انجامرامطالعاتیمریلندوپنسیلوانیاهايدانشگاهوروپر، گالوپ، هریسنظرسنجیهايموسسه. نیستدرستاین

رالیسـت آندراولرتبهزمان، 1988سالدر. داردراارزشبیشترینمردمنزددرچیزيچهکهببینندتااندداده

دهمینکهاستخاطراینبه. استزندگیآنبلکهنیستثروتزمانکهدانندمیمردماکنوناماداشتاختیاردر

. کنیـد تلـف راخودمشتریانازیکهیچزمانکهدهیدنمیاجازهخودبهشما. است"مناسبوراحت"عبارتراز

شـما باکهکسانیوقتدرتاباشندمناسبوراحتکهکنیدتنظیمجوريکارتانوکسبدرراچیزهمهبایدشما

.شودجوییصرفهکنندمیمعامله

واتومبیـل پـارك شـرایط وبگیرنـد تماسشماباآسانیبهویابندآگاهیشمادربارهآسانیبهمردمکهدهیداجازه

تلـف هـم رامشـتري وقـت ازثانیهیکحتی. سازیدآسانآنهابرايرااطالعاتوخدماتدریافتوهزینهپرداخت

زنـدگی برابـر زمـان کـه دانندمیمشتریان. دیدنخواهیددوبارهرامشتريآنهرگزاحتماالًاینصورتغیردرنکنید

.دانیدمیراایننیزشمااکنونواست

رضایت. 11

امـا نکندمتالشیراشمارویاهايامیدواریمکهشویممیمواجهرازيباچریکیبازاریابیراز20معرفیراهمیانهدر

ازبیشـتر کـه کنیـد قبـول راحقیقتاین. بگویدشمابهکسیبایدراآنشویدچریکبازاریابیکخواهیدمیاگر

بپردازیدفروشبهتوانستیدمیبازاریابیبامنحصراشماگذشتهدر. کنیدفروشخوببازاریابیباتوانیدنمیگذشته

ازبازاریابیباوکنیممیزندگیتوقفبدونهايرسانهعصردراکنونما. نیستحالمانندوجههیچبهگذشتهاما

مـی چریـک هايبازاریاببه"اياجازهبازاریابی"خودکتابدرگادینسث. استدشواريکاربرآمدنفروشعهده

رضـایت . کنیدبازاریابیطریقآنازبتوانیدتاکنیدتالشافرادرضایتبرايبلکهنکنیداقدامفروشبرايفقطگوید

مـی رضـایت آنهـا ازکمـی تعـداد ودارندمیدریغراخودرضایتافرادبیشتر. استچریکیبازاریابیرازیازدهمین
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لحظـه همـان تـا دارنـد تمایـل افـراد درصـد 4لحظـه هردرکهاستشدهبرآورد. بپذیرندراشمابازاریابیتادهند

وبداننـد شـما دربارهدیگرمورددویایکخریدازقبلتادارندنیازدیگردرصد4وکنندخریداريراشمامحصول

داشـته دوسـت کارشاناینخاطربهراآنهابایدشماودهندنمیاهمیتچیزهایتانوشمابهاصالًدیگردرصد92

.شودجوییصرفهشماپولوزماندرشوندمیباعثچونباشید

رضایتیبازاریابی

پشـت درکـوچکی هـاي آگهیکندمیادارهآمریکاشرقیشمالدرراموفقخیلیتابستانیکمپیککهزنی

یاتماسازايدرهابچهوالدینبهکهداندمیاینراخودکمپخوبمشخصهیکاو. کندمیمنتشرهامجله

چنـین اوکمـپ کـه شـوند مـی باعـث کوچکهايآگهیآنآیا. دهدمیهدیهديويديیکایمیلیانامه

. استخیرجواب؟ کندتجربهراموفقیتی

تـا گمـارد مـی اتاقـک آندرمشـاور دویایکاو. شودمیبرپازمستانهرکهدارداتاقکیکخودکمپدراو

. دهنـد قرارتابستانیکمپکنندگانناماختیار ثبتدررایگانبهديويديمجموعهیکونفیسهايعکس

کـه بگـوییم بایـد ؟ کنندنامثبتکمپدربعدتابستانفصلبرايهابچهوالدینتاشودمیباعثشیوهاینآیا

، در کمـپ خوشـحال کننـدگان شـرکت وکنندمیتماشاراهاديويديوالدین. نیستموثرهمکمیحتی

موفـق کمـپ کـه شـود مـی باعثاینآیا. بینندمیراعالیو تجهیزاتجذاباندازهايچشم، مجربمشاوران

آنشرایطوکمپبارایگانبهمنزلدربتوانندوالدینکهاستآنديويديتوزیعدلیلتنها. تقریباًنه؟ باشد

.شوندآشنا
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ایـده تمـام . ببخشـید وسعتراآنهارضایتکهکنیدسعیمشتاقبسیارمشتریانرويبهتمرکزبرايتالشجايبه

نباشـید قادرشمااستممکن. داردوجوددیکشنريدراکنون")Opt-In(جستنشرکت"چراکهاستاینرضایت

بهآنوسیلهبهتوانیدمیشودمیمحسوببازتريراهیکصرفاًبازاریابیکهزمانیامابپردازیدفروشبهبازاریابیبا

.کنندمیعجلهندرتبهچریکهايبازاریاب. بپردازیدفروش

مشارکت.12

درچیـز همـان کـردن زمزمـه یـا واستخیابانطرفآندرکهشخصیبهحرفیزدنفریادمیانتفاوتمشارکت

مشـارکت کـه اسـت خـاطر همـین بـه داردوجـود زیـادي تفـاوت دانیـد میکههمانطورواستشخصیکگوش

هـاي آگهـی بـرخالف . اسـت مشارکتقابلیتاینترنتخصوصیاتبهترینازیکی. شودمیمحسوبرازدوازدهمین

تـا : داردمشـارکت درمـوثري قابلیـت وبسایتیکهستندطرفهیکهايرسانهکهآگهیچاپیاتلویزیونیورادیو

انجـام باکهکندشرکتمسابقهیکدریاکنددریافتخبرنامهیکیارایگانگزارشیکتواندمیشخصیکهآنجا

مشـارکت هـاي قابلیـت تمـام ازچریـک هـاي بازاریاب. شودمیبرداشتهکردنبرقراررابطهسويبهگاماولینآنها

دنیابهفیسبوكوتوییترتوسطنیزايمشابهمشارکتهايقابلیتهمچنینوبرندمیبهرهمزیتعنوانبهاینترنت

بـراي راخـود هـاي بچـه اندکردهاستفادهمنظور آشناییبههاديويديازکهافراديدرصدچهاروهشتاد

شـوند باعـث یـا شوندنامثبتهمبچهآنخواهریابرادراستممکنهمچنینواندکردهنامثبتبعدتابستان

بعـدي هـاي تابسـتان برايبلکهتابستاناینبرايتنهانهآنهاوکنندشرکتهمهاهمکالسییااقوامهايبچه

.کنندنامثبتهم

خـاطر بهتنهاکندمیکسبباالییسودزیادخیلیهزینهبدونچریکیخالقیتازاستفادهباکمپاینصاحب

.بخشدمیگسترشرارضایتسپسوآوردمیدستبهرامشتريرضایتاینکه



اسرار شگفت انگیز بازاریابی چریکی-54صفحه 

دلیلبهموفقیتاین؟شوندمیموفقبسیارجهانیبازاریابیدرجدیدهايرسانهاینچراشمانظربه. شودمیارائه

.داریدچریکبازاریابیکعنوانبههمشماکهقابلیتی، استآنهامشارکتیقابلیت

امـروزه امـا نبـود آسـان صـمیمی وگرمرابطهیککردنبرقراراجتماعیهايشبکهواینترنتورودوظهورازقبل

اولـین درکـس هـیچ . کنیـد مـی دركخوبرااینباشیدچریکبازاریابیکشماکهدرصورتیاستآسانخیلی

پیشـنهاد مالقـات اولـین درجینـی همسـرم بـه وکردمراکاراینمنحالاینبادهدنمیازدواجپیشنهادمالقات

بایـد کنیـد مـی فکـر آنبـه همشمااگرببرندلذتنامزديدورانازتادارنددوستنفرهامیلیوناما. دادمازدواج

.داردروشیچنیننیزبازاریابیکهبدانید

دارادامههايفروش.13

ماننـد مـوارد بعضـی درکـه آیـد مـی دستبهزیاديپولفروشهرباکهکنندمیتصورچریکغیرهايبازاریاب

باشمامدتبلندروابطاززیادپولمواردبسیاريدرولیداردحقیقتبله، قیمتگرانهايخانهوجتهواپیماهاي

کـه نیسـت تعجـب جـاي . شـود مـی حاصـل شوندمیانجاماولفروشازبعدکهدارادامههايفروشومشتریان

شکستکارهاوکسبدرصد70تقریبا. آیدمیدستبهاولیهفروشازبعدواقعیپولکهاستاینرازسیزدهمین

میانجامخریداینکهازپسمشتریانکهخاطراینبهبلکه، دقتبیخدماتیاپایینکیفیتخاطربهنهخورندمی

مطمـئن پسکنندجذبمشتريیکتاکنندمیکارسختیبهچریکهايبازاریاب. شوندمیگرفتهنادیدهدهند

بـه مشتريیککهزمانی. دادنخواهندانجامراتوجهیبیخاطربهمشتريآندادندستازریسکآنهاکهباشید

".استکنندهامیدوارارتباطاتدربارهبلکهنیستهافایلدانلودیاهاآیکونرويبرکلیکتنهاصحیحتعامل"

اشلوسبرگادوین-
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اوبـا خـانواده یـک اعضايمانندوشودمیمحسوبخانوادهازعضویکعنوانبهاوشودمیاضافهمشتریانلیست

؟نیستطوراینآیا. گیریدنمینادیدهراآمدهدنیابهتازهنوزادیکهرگزشما. شودمیرفتار

وابستگی. 14

مـوثر اکنـون شـد مـی انجامدرگذشتهکهروشیواستپیوستهتاریخبهتنهاویکهومنزويهايکارآفریندوران

تعدادیادوآنطیکهاست"استراتژیکهايپیمان"نامبهايپدیده،آناصلیدالیلازیکیکهطوريبهنیست

هزینـه وپیوند می زنندهمبهراخودنیروهايدارندروپیشدرکهبازاریابیمورددرحداقل، کاروکسببیشتري

بـه بـودن وابسـته ارزش، معاملـه . کنندمیتقسیمنیزراآمدهدستبهدرآمدهايهمچنینوشوندمیسهیمراها

بازاریـاب . اسـت چریکیبازاریابیرموزازرازچهاردهمینوابستگیکهاستعلتهمینبهآموزدمیمابهرایکدیگر

هزینههاشرکتکهزمانیکه"جوشیهمبازاریابی"ازاستعبارتکهدارندبودنوابستهبرايعنوانیچریکهاي

ایـن خودتانامیدواریمکهاست"وابستهبازاریابی"آندیگرناموشودمیاستفادهشوندمیسهیمرابازاریابیهاي

عبـارت ایـن . اسـت شـده رایـج "عملکرديبازاریابی"عنوانتحتامروزهرازاینو. کنیدبررسیگوگلدرراعبارت

شماخدماتیامحصوالتتاکنندمیتالشامانیستندشمابگیرانحقوقازکهافرادي: کهشودمیتوصیفاینطور

بـه شـما برايحقیقتدروکنندمیدریافتدستمزدباشندداشتهکاراییکهصورتیدرتنهاورسانندفروشبهرا

میدستبههاشرکتبازاریابیدرعضویتراهازراخودهايهزینهکمکدنیادرنفرهامیلیون. پردازندمیفروش

.برندمیباالراخودفروشهاهزینهافزایشبدون، راهاینازشرکتهامیلیونمقابلدروآورند
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تعـداد هاوبسایتبرايمخصوصاًوکاروکسببهبودبرايوابستههايعضوبهکمکمنظوربهچریکهايبازاریاب

بـه برسـند موفقیـت بـه چطـور تادهندمیآموزشراوابستههايشرکتوکنندمیفراهمفروشاطالعاتزیادي

بـه کهآنهابهتریناماشوندنمیموفقوابستهعضوهايبیشترطبیعتاً. بردخواهندسودآنهاکهدارنداطمینانعالوه

. کننـد مـی سوددالرهزارچندینسالدروشوندمییاد"عالیوابستهعضوهاي"عنوانبهشوندمینایلموفقیت

سـودهاي چنینکهباشدداشتهوابستهعضوهزاراناگرکندمیعملخوبمیزانچهبهشرکتیککهکنیدتصور

غازهاازدرسی

بالپرندههرکههنگامی؟ کنندمیپروازنمایشیطوربهمهاجرغازهايچراکهایدپرسیدهخودازحالبهتاآیا

Vحالـت درپـرواز بـا . آوردمیوجودبهمطلوبیشرایطسرشپشتپرندهحرکتبرايدهدمیتکانراهایش

خواهـد  کندمیپروازتنهاییبهپرندههرکهزمانیبیشتر ازدرصد71حداقلپرندگاندستهتمامحرکتشکل

سـختی وکندمیشدنکشیدهوسنگینیاحساسناگهان، ماندمیعقبغازهاترکیبازغازیکوقتهر. بود

.گرددبر میدیگرغازهايترکیببهسرعتبهوآوردمیتابراکردنپروازتنها

بـه کـه آنهاییبادر مقایسههستندسهیمراوحدتحسومشتركمسیریککهکارهاییوکسب، غازهامثل

دیگـر در دوره مـا . برسندخواهندمیکهجاییبهآسانتروسریعترتوانندمیدهندمیانجامراکاراینتنهایی

.کنیمنمیزندگیآنهابهافتخارومستقل، منزويهايکارآفرین

.شودمیآنجایگزیندستهنوكدردیگريغازوچرخدمیعقببهشودمیخستهغازیککههنگامی

هـاي شـریک کار گروهیبهموفقیتکهدهندمیتشخیصباشندداشتهفهمغازهامیزانبهکارهاوکسباگر

هـاي بودجـه شـدن سـهیم وهـا دسـتورالعمل تغییـر ، سـخت کارهايدادنانجامتعویض، جوشیهمبازاریابی

.داردبستگیبازاریابی
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مـی راتـو پشتهممنبخارانیرامنپشتاگر"کهشودمیخالصهایده ایندراینهاهمه. کنندمیکسبزیادي

ازکنیـد عمـل بهتـر کـار ایندرشماچقدرهر. دارمراتوهوايهممنباشیداشتهمراهوايتواگریعنی"خارانم

.کردخواهیدکسببیشتريدرآمدبودنوابسته

افزارجنگ.15

بازاریاببراي. استشدهمعنا"نبردهادرپیروزيوجنگیدنبرايالزمتجهیزات"عنوانبهدیکشنريدرافزارجنگ

گیرنـد میقراراستفادهموردودسترسدرآسانکهاستهاییتکنولوژيافزارشانجنگدانندمیکهچریکهاي

کهسازدمیقادرراچریکهايبازاریابراز،ایندانستن. شودتلقیرازیکعنوانبهتواندمیسختیبهتعریفاین

خـدمات ارائـه وبازاریـابی بهکنندمیصرفزیاديهايهزینهراهایندرکهکسانیهمانندزیادهزینهصرفبدون

جوشیهمبازاریابی

. اسـت آمـده وجـود بـه "دارمراتـو هـواي هـم منباشیداشتهمرااگر هواي"ایدهپایهبرجوشیهمبازاریابی

"کمکـی بازاریـابی "یـا "مشتركبازاریابی"یا"دیگرانباارتباطات"هاينامبهگذشتهدرجوشیهمبازاریابی

قـرار خودمو کارکسبمحلدرراشماآگهیمنیعنیجوشیهمبازاریابی. استگرفتهمیقراراستفادهمورد

هاينامهبهراشماکاروکسباطالعیهمن. دهیدقرارخودتانو کارکسبمحلدرمراآگهیشمااگردهممی

هـم هـاي بازاریـابی امـروزه . کنیـد ضـمیمه خودهاينامهبهمراهاياطالعیهشمااگرکنممیضمیمهخودم

ابتـدا درکـه ببینیدآگهییکشمااستممکن. شودمیاستفادهدنیادر کلهموآمریکادرهمزیاديجوشی

پایانبهباواستکوکاکوالشرکتآگهیکنیدمیتصورآگهیمیانهدرامااستدونالدمکبهمتعلقکنیدفکر

هايشرکتبرعالوه. استبودهمربوطدیزنیشرکتفیلمآخرینبهواقعاًآنکهشویدمیمتوجهآگهیرسیدن

.کنندمیاستفادهجوشیهمبازاریابیازنیزکوچکهايشرکتازبسیاريکردیماشارهکهبزرگ
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کاروکسببرايراخاصهايتکنولوژيمااستعلتهمینبهوباشندقدیمینبایدهاتکنولوژيترکیب. بپردازند

افـزار جنـگ کـه کسـانی بـراي امـروزه اسـتثنائا واستآورسرسامتوسعهوتغییرسرعت. کنیمنمیپیشنهادشما

آوردمیفراهمرابهتريارتباطاتاینترنتکهنیستتردیديجاي. استسودمندپذیرندمیراچریکهايبازاریاب

وجودبهخدماتارائهبرايبهتريموقعیتکهطوريبهاستکردهفراهمرامشتریانبهخودکارپاسخگوییامکانو

.هستندآگاهاجتماعیهايرسانهتاثیربههمهامروزه. استآورده

؟هستندکسانیچهمشتريدیگرمنمشتریان

مشتریان"کهپرسیداز خودراسئوالاینواستپروازبلندخیلیکهاستشدهبازمننزدیکیدررستورانیک

صاحببنابراینبودموآرایشسالن هايآمددستبهکهجوابیهستند؟کارهاییوکسبچهمشتريدیگرمن

. کـرد اهدارایگانشامدو وعدهبرايبنیکخودمایلیدوشعاعدرآرایشسالن هايصاحبانتمامبهرستوران

یـک تابخریدیکیبایدکهآنهاییازیکینهاستشرطییافرضپیشهیچبدونرایگانشاموعدهدومنظورم

آن. کنیدمیاستفادههاچهارشنبه5:30تا5:15ساعتبینکهرایگانهايژتونیاکنیددریافترایگانوعده

ورفتنـد رستورانبهآرایشسالن هايصاحبحالهربه. بودشرطینهومورديشاملنهرایگانشاموعدهدو

خیلـی رایگـان شـام هـاي وعـده ازکـه آنهـا . برگشـتند خودکارمحلبهآنازپسوبردندلذتخودغذاياز

صاحب. کردندمیصحبترستورانآنکیفیتدربارهمشتریانباخودآرایشهايدر سالنبودندشدهخوشحال

وهستنداوحشر و نشربرايکنترلمرکزعنوانبهآرایشهايسالنکهبوددادهتشخیصدرستیبهرستوران

بـراي ايگسـترده شـفاهی بازاریـابی اندكخیلیزمانیدرتوانست، کنترلمرکزآنازکردناستفادهوسیلهبه

بیـرون صـف ویافتتري دستطوالنیرزرو هايلیستبهرستورانآن، ماهششدر طول. دهدانجامرستوران

شد.ترطوالنیداشتندفعالیتدرآنجاسال10مدتبهکهاطرافهايرستوراناز صفرستوران
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میچشمبهدرخشانوعظیمتبلیغاتیتابلوهايکنیدمینگاهکهطرفهربهبرویدنیویوركدرتایمزمیدانبهاگر

مـی بهـره آنهاازدنیاهايبازاریاببزرگترینهنوزاماهستندگرانخیلیتابلوهاایننگهداريوکردندرست. آیند

کهفرديهزارانبهراشماتوجهآنجايبهوکنیمنمیپیشنهادشمابهراافزارجنگوسالحازنوعاینماامابرند

تابلوهـاي آنبـه کننـد مـی نگـاه خودموبایلگوشیبهکهاياندازهبهآنها. کنیممیجلبهستندتایمزمیداندر

مـی تغییـر دنیـا همچنانکه. باشدآنهاموبایلهايگوشیبایدشماسالحپسکنندنمینگاهبرقوزرقپرتبلیغاتی

.دهندمیافزایشراخودسودچریکهايبازاریاباستتغییراتاینمقدمصفدرتکنولوژيوکند

چیـزي رستورانکهبدانیدباید"اند؟کردههزینهبازاریابیاینبرايچقدرآنها، خب"پرسیدمیاز خودتانشما

درآرایـش سالن هـاي صاحبانبرايغذاهايوعدهبرايتنهااستنکردههزینهخودشکارياز محدودهخارج

مشتريدیگرشمامشتریان"بپرسیداز خودبایدشمابنابرایناستکردههزینهخودرستوراندو مایلیمحدوده

.کنیدتوجهافرادآنبهسپسو"؟هستندکسانیچه

محورتکنولوژيورزشیهايکافه

ورزشیرویدادهايبودندشدهمتصلماهوارهبهکهتلویزیونینمایشگرچندینباکهداشتورزشیکافهیکالمر

ماهوارهازبازياماشدبرگزار میکافهنزدیکاستادیومدریکبیسبالمسابقهروزیک. کردمیپخشرامحبوب

تـا کنـد فـراهم راامکـان اینخودمشتریانبرايتوانستچریکیخالقیتباالمربنابراینشدنمیپخشمحلی

کند؟فراهمراامکاناینتوانستچطورالمر. کنندتماشااودر کافهرابازي
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آزمایش.16

ایـن پاسخدارید؟تعهدچیزچهبهکهدهیدمیتشخیصچطوراما، کنیممیتحسینرابازاریابیدرتعهدقدرتما

صـورت ایـن درباشیدآزمایشبهمایل. شودمیمشخصچریکیبازاریابیرازینمشانزدهازکردناستفادهباوالس

درمهـم خیلـی کلمـه سـه چریـک هـاي بازاریاببراي. استارزشباشماتعهدازچیزچهکهدانستخواهیدشما

موفقیـت بـه رسـیدن راهدرتوانیـد مـی شـما . آزمـایش وآزمـایش ، آزمـایش : ازاندعبارتکهدارندوجودبازاریابی

دهیـد انجـام امتحانوآزمایشبیشترچقدرهر. دهیدکاهشآزمایشباراهزینهکمهايشکستریسک، درخشان

بازاریـابی هـاي ترفنـد وهاسالحتمامبایدابتدا: استسادهنسبتاچریکیبازاریابیروند. دانستخواهیدبیشترشما

ترفنـدهاي ترکیـب بـه سـپس کنیـد امتحـان رارسـند مینظربهشماکارمناسبکهآنهاییوبشناسیدراموجود

کههاییدرسازوبردباررهبریکهايراهنماییازتعهد. بمانیدمتعهدانتهاتادارندراعملکردبهترینکهبازاریابی

.آیدمیدستبهگیرید،میمالیافتخارسويبهخودمسیرامتحانازشما

یـک بایـد اسـتفاده قابـل حالتبهآنهادریافتبرايوشوندمیدرآوردهرمزبهمعموالًايماهوارههايسیگنال

نوبـت بـه کـه کنیدپرداختامتیازحقايماهوارهشرکتبهوکنیدتهیهترانسپوندرنامبهالکترونیکیدستگاه

ورزشیکافهیکالمرشریکهمچنین. کندرمزگشاییرامربوطهايسیگنالتاکنندتنظیمراشماترانسپوندر

بـه آنهـا شـد مـی برگزاررقابتیکهروزهاییدر. کردتهیهنیزترانسپوندریکوکرداندازيراهشهر دوریکدر

مـی عـوض هـم بـا راترانسپوندر هاشهر فقطهرمحلیهايبازيشدهرمزگشاییهايسیگنالگرفتنمنظور

.کردند
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سنجش.17

ترفنـدهاي ازبعضـی کـه کنیدقبولراواقعیتاین. کندبرابردوراشماسودتواندمیواقعاچریکیبازاریابیرازاین

بازاریـاب یـک عنوانبهشماوظیفه. خورندمیشکستکامالدیگربعضیاماکنندمیاصابتهدفبهشمابازاریابی

نانوپخش

پـی بـراي . اسـت شـده وضـع ، همکار ماچریکبازاریاب، اسمیتارولتوسطکهاستجدیدواژهیکنانوپخش

. کـنم بـازگو شـما برايرابودوایاگرادارويفروشندهتاجر کهیکداستاندهیداجازهکلمهاینمعنايبهبردن

نـام فراگیـر پخـش روشایـن کهکندتبلیغکشورملیدر تلویزیونراوایاگرادارويکهگرفتتصمیماوروزي

امتحـان رادیگـري روشگرفتتصمیمبنابرایننکردکسبچندانیموفقیتتبلیغاتیکمپینآنبااواما. داشت

کابلیهايشبکهدرفقطرامحصولمخواهممیمن"گفتاوبهورفتتلویزیونیایستگاهمدیرپیشبهاو. کند

پخشبودبرگزیدهاوکهروشی."اسپنیااسپایکهايشبکهمثالًکنمتبلیغاستشدهطراحیمردانبرايکه

روشتـا کـرد مراجعـه مـدیر بهتاجرمرددیگربار. زیادآنقدرنهاماکردبهتر عملاندکیکهداشتناممحدود

شـده طراحـی مردانسالمتبرايکههاییبرنامهزماندراوبازاریابیتاگرفتتصمیموکندامتحانرادیگري

ایـن بـا کامالًهنوزاوامادادنتیجهقبلازبهترروشاین. گویندمیخردپخشروشاینبهکهشودپخشاند

در سـالمت هـاي شبکهاو: کردپیداراخودمناسببازاریابیگونهتریناو دقیقسرانجام. بودنشدهراضینتایج

سروکارجنسیناتوانیمشکلبامخصوصاکههاییبرنامهدرراخودآگهیوکردانتخابرامردانههايتلویزیون

کمپـین ترتیـب و بدینداشتقراراوهدفبازاردرکردمیتماشارابرنامهآنکهکسیهر. کردپخشداشتند

.داردنامنانوپخشروشآناکنونو. شدهمراهزیاديسودبااوبازاریابی
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کـه پولیازنیمیکهدانممیمن"گویدمیوانامیکرجانمعروفمیلیونر. بدانیدراآنهاتفاوتکهاستاینچریک

والزمتوجهوسیلهبه".استنیمهکدامآندانمنمیکهاینجاستمشکلامارودمیهدربهکنممیتبلیغاتصرف

راهابازندهازهابرندهودهیدمیهدربهراتانسرمایهازنیمهکدامکهدانستخواهیدزوديبهشمادقیقامتحان

کـار شـما باکهکسیهربه. استضروريچریکهايبازاریاببرايامانیستآسانیکاراین. دادخواهیدتشخیص

هـا پاسخسپسو"؟شدیدباخبرمادربارهطریقچهاز"بپرسدراسئوالاینمشتريهرازکهکنیدتوصیهکندمی

کهشویدمطمئنکنیدمیبرآوردهاشکستازراهاپیروزيکهزمانی. کنیدثبتخودیادداشتدفتردردقتبهرا

درنیسـتند مـوثر کنیـد مـی فکـر شـما کـه چیزهابعضیچونایدگرفتهنظردررامدتبلندومدتکوتاهشرایط

وظیفـه سـنجش . بگذارنـد تـاثیر آنهـا تـا اسـت الزمتريطوالنیمدتفقطوشوندمیواقعموثرخوبیبهحقیقت

.نیستآماتورها

دریاییمرغ

پیـدا غذاکهزمانیوگردندمیغذادنبالبهوکنندمیپروازدر آسمانايدایرهصورتبهمدامدریاییمرغان

فرضیهايدر دایرهفقطوگردندبر میآسمانبهدوبارهوآورنددرمیعزاازشکمیوآیندمیفرودکنندمی

. استآنهاهايغریزهقویترینازیکیروشاینچونکنندپیداغذابتوانندتاکنندمیپروازدر آسمان

ديويو دينوارهـا چریـک هـاي بازاریـاب . استمداومیادگیريچریکهايبازاریابدر ذهنغریزهقویترین

سـپس کننـد، میمطالعهمتنوعیکتاب هايوکنندمیشرکتدر سمینارها، کنندمیمشاهدهآموزشیهاي

مـی رسـند، مـی از راهکهجدیدياطالعاتسراغبهوکردهغرقدرخوداندگرفتهیادکهراچیزهاییهمهآنها

.هستندمداومیادگیريحالدرهمیشهچریکهايبازاریابکهاستدلیلهمینبهروند



63صفحه –بازاریابی چریکی  

روشنگري.18

آوردندستبهوشدنترآگاهدرحالشما. استرازاینازمامنظوردقیقاًدهیدمیانجاماالنشماکهکاريهمین

.استچریکیبازاریابیرموزترینارزشباازیکیروشنگريراز. هستیدبازاریابیدربارهبیشتراطالعات

کردنتقویت.19

کـه بیاموزیـد سـرعت بـه شماکهکنیدفرضوکردخواهیدتجربهرموزاینوسیلهبهراشدبیانکهمفاهیمیشما

شـما بـه راهنمـایی یکماکنید؟میچهآنازبعد. شودمیموثريمنفعتوسودبهمنجرشماجدیدهايدیدگاه

بازاریـابی رازنـوزدهمین هماندهیدانجاماینازپسبایدکهواقعیراز. نباشیدمتکیخودهايجایزهبه: کنیممی

مراقـب چشـمی چهـار آنهـا شوندمیترزیركروزهرشمارقباي. کنیدتقویتراخودبازاریابیطرح: استچریکی

توانیـد نمـی شما. بگیرندپیشیشماازحتییاشوندبرابرشماباتاهستندهاییراهمترصدکهدرحالیهستندشما

تـر سـودمند وتـر قـوي وموثرترراآنوکنیدتقویتراخودحملهبایدشماکنیدتحملوبدهیدحسابحقفقط

.کنید

بانوان شب

مجـرد هـاي خـانم بـه آنچونداشتبهتريکاسبیهاکافهازیکی. داشتندقرار خیابانیکدر عرضکافهدو

رقـابتی مزیـت یکعنوانبهتواندمیچیزيچهکهفکر کرددومکافهصاحب.کردمیعرضهرایگاننوشیدنی

هـاي خـانم همـه زودخیلی. کردنصباز کافهبیروندرتابلویکخودچریکیخالقیتوسیلهبهاو. کندعرضه

مهـاجرت چنـین باعـث کهبودشدهنوشتهاو چهتابلويبررويدانیدمی. شدندرهسپاراوکافهسويبهمجرد

؟شدانبوهی

"رایگانشکالت"بودشدهنوشتهتنهاتابلورويبر
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تشـویق بـا رازمـان چریکهايبازاریاباماکنیدتشویقراخودتان، کارهامناسبدادنانجامخاطربهاستممکن

نداشتوجودشمابرايرقابتیاگر. کنندمیپیشرفتوقفراخودزمانآنجايبهبلکهدهندنمیهدرخودکردن

دسـترس درگذشـته ازبیشتربازاریابیدانشوداریدرقیبمسلماشمااماباشندمتفاوتشمابرايکارهابودممکن

انتهـایی طـرح آنباشـید چریـک بازاریـاب یـک اگـر اماداردمیانوآغازچریکیبازاریابیطرحیک. داردقرارهمه

.نخواهد داشت

اجرا.20

شـما کـه استاینرازآنوگیرندمیقرارحاشیهدردیگررازهاينبریدکاربهراچریکیبازاریابیرازبیستمیناگر

بـه دنیـا . بگیریدیادآموزشیدالیلبهراآنهافقطنهوبگیریدکاربهخودروزمرهزندگیدرراهاایدهاینتمامباید

تماموبودنخواهدونیست، نبودهکردنیتماشاچیزچریکیبازاریابی. تفکراهلافرادبهنهداردتعلقعملاهلافراد

کـار بهراارزشمندرموزاینزیستنبرايکهاستاینباشیدبایدشماکهچیزيواستمربوطعملوحرکتبهآن

رفتـار بـه راآنهـا قلیلـی عدهامابندندنمیکاربهراآنهاخوانندمیرامطالباینکهافرادياکثرمتاسفانه. ببندید

اقداماتچطورکهکنندمیمشاهدهوکنندمیادارهآنهاباراخودکاروکسب، کنندمیتبدیلخودواقعیزندگی

هـم پـرداز خیـال ،چریکهايبازاریاب. دیدندمیخوابدرراآنفقطکهشودمیقاطعیسودکسببهمنجرآنها

مـی پـرواز بالخیاالتورویاهاآنبهکهدهندمیانجامرااقداماتیکنندپردازيخیالکهاینازبیشتراماهستند

.دهند

میلیـونر خواهـد  راشـخص شـود عملآنهاازیکیبراساساگرکهداردایدهچهارهر سالهمتوسطشخصیک"

."کرد

تریسیبرایان-
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."کنیمدنبالراآنهاباشیمداشتهشهامتمااگرشوندتبدیلواقعیتبهتوانندمیمارویاهايهمه"
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سـود بـه راایدآموختهچههرسپسوبیاموزیدبازاریابیدربارهباشیدقادرکهاستاینبازاریابیارزشمندابزاریک

دربارهچیزياگر.کنیدشروعبازاریابیدربارهیادگیريباکهاستاینآنالینبازاریابیکلیدهايازیکی. کنیدتبدیل

.استضعیفشکبیاینترنتدرشماموفقیتشانسدانیدنمیبازاریابی

ایننیستالزم. کندمیفراهمنیاز داریدشرایطیهربرغلبهبرايکهفزایندهنیرويیکشمابرايراز20این

امروزيرااگر بازاریابیاما. استاجباريچریکهايبازاریاببرايآنهاباکردنزندگیاماکنیدحفظرارازها

هر . داریدکنند،جلبراشمامشتریاننظرخواهندمیکهآنهاییدر برابرمحکمرقابتیمزیتیکشمابشناسید

.بودخواهیدبهتردر بازاریابیشویدهمگامپیشرفتوترقیبابیشتروبدانیدبازاریابیبیشتر دربارهچقدر شما
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