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به جای مقدمه
* چندساعتدرروزباموبایلخودکارمیکنید؟وچندساعتتلویزیونمیبینید؟! 

      *چرادیجیکاالفقطبرایاپلیکیشنموبایلیخوددرتلویزیونتبلیغکرد؟
* چراکافهبازارمدعیاستکهبیشاز۱۰%پهنایباندایرانرادردستدارد؟ 

* آیامیدانیدهزینهطراحییکاپلیکیشنموبایلچندمیلیونتوماناست؟ 

شــدیداًبــهایــنجملــهایمــاندارمکــه»موبایــلمارکتینــگتنهــاراهموفقیــتکســبوکارهادرســال۲۰۱۷
خواهــدبــود«.آمــاروزارتارتباطــاتوفنــاوریاطالعــاتونظــامپایــششــاخصهایفنــاوریاطالعــاتدر
ســال93نشــانمیدهــدکــهضریــبنفــوذتلفــنهمــراهدرایــرانبیــشاز85درصــداســتوشــایدنیمــی
ــی ــایقابلتوجه ــهرقمه ــدک ــتفادهمیکنن ــتاس ــهاینترن ــمندومتصــلب ــایهوش ــرادازتلفنه ــناف ازای
اســت.اینکــهموبایلهــایهوشــمندبــاچــهســرعتیدرحــالنفــوذهســتندنیــازیبــهآمــارنــدارد!امــااینکــه

مــاکجــایایــنمیــدانقــرارداریــمنیــازبــهتوجــهویــژهایــیدارد.

عــالوهبــربازاریابــیمســتقیمموبایلــینظیــراپلیکیشــنهــایموبایــل؛وبســایتهایموبایــلفرندلــیو...
کــهدرادامــهبــهاصــولایــنروشهــااشــارهخواهــمکــرد؛شــبکههایاجتماعــیموبایلــینیــزامــروزهتبدیــل
ــبکههای ــنش ــنو...ازپرطرفدارتری ــتاگرام،الی ــرام،اینس ــدهاند،تلگ ــبش ــتقلبیرقی ــانهمس ــکرس ــهی ب
موبایلــیمیباشــندکــهدربســتراینترنــتمیتوانــدبــررویموبایلهــانصــبوبــهارســالودریافــتپیــام
ــت ــدهاس ــبش ــهموج ــوندک ــناختهمیش ــنش ــیآنالی ــیدربازاریاب ــوانتحول ــانههابهعن ــنرس ــد.ای برس
ــهانتشــار ــدودرآنب ــامخــودایجــادنماین ــیرابان ــایموبایل بســیاریازشــرکتهاوکســبوکارها؛گروهه
ــازی ــدزمینهس ــامیتوانن ــنگروهه ــراندرای ــزودنکارب ــطهاف ــدوبهواس ــودبپردازن ــبخ ــواومطال محت

محبوبیــتبرنــدخــودراایجــادنماینــد.
ــرویسهای ــاتوس ــدخدم ــورمیتوانن ــنمنظ ــیبدی ــتنزمان ــاگذاش ــهایوب ــچهزین ــدونهی ــعب درواق

ــرانبشناســانندوبرندینــگخــودراتقویــتنماینــد. خــودرابــهکارب
بهطورکلــیشــبکههایاجتماعــیعملکــردقدرتمنــدیدارنــدزیــراکــهدرکمتریــنزمــانبــهانتشــارمحتــوا
میــانکاربــرانبســیارخواهنــدپرداخــتوایــنســرعتانتشــاربهعنــوانمزیتــیبــرایشــبکههایاجتماعــی

ــود. ــناختهمیش ش



4

ــیدرشــبکههایاجتماعــی ــهاصــلبازاریاب ــمدرفصــل»موســامارکتینــگ«ب ــلکــهدرکتاب ازســالقب
ــمو ــزارکردهای ــهبرگ ــنزمین ــزدرای ــایتخصصــینی ــاوکارگاهه ــمآموزشه ــگپرداخت ــلمارکتین وموبای
ــده ــدای ــابچن ــنکت ــیدرتلگــرام«قصــددارمدرای ــدبازاریاب ــاب»8ترفن ــدازاســتقبالبیســابقهازکت بع

ــانبگــذارم. ــاشــمادوســتاندرمی ــلراب ــاموبای ــرایکســبدرآمــدب ــادهب فوقالع

من عماد گوگانی هستم!
ــنآشــناشــوید ــاتم ــبوخدم ــاالت؛کت ــاســایرمق ــابدوســتداشــتیدب ــنکت ــدنای ــدازخوان ــربع اگ
میتوانیــدازطریــقســایتwww.emadg.comآموزشهــایدیگــرموجــودرادنبــالکنیــدیــااینکــهاولیــن
ــا دســت خالی«رادریافــت ــاعنــوان»انفجــار ب کتــابتخصصــیاجــرایکمپیــنتبلیغاتــیآنالیــنراب
کنیــدویــادرهمایشهــاوکارگاههــایمــاشــرکتکنیــد.بههرحــالازاینکــهبازهــمشــماراببینــمخوشــحال
خواهــمشــد.درپایــانازشــمامیخواهــمدســتورالعملهایایــنکتــابرابهدقــتمطالعــهکنیــدو توصیــه 

می کنــم پیشــنهاد ویــژه صفحــه آخــر را از دســت ندهیــد!
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1- راز 80% از برنامه های محبوب کافه بازار چیست؟

ــای ــنه ــداپلیکیش ــردم؛رش ــدک ــلرارص ــایموبای ــته ــقمارک ــورتدقی ــابهص ــاوماهه ــنهفتهه م
جدیــدرادرموضوعــاتمتنــوعبررســیکــردمودرنهایــتبــهیــکرازبــرایاپلیکیشــنهــایمیلیونــیرســیدم.
برنامــهموبایلــیآخریــنخبــر؛آپــارات؛دیــوار؛برترینهــاو...درکنــارهمــهظرفیتهــایبازاریابــیکــهدر
اختیاردارنــددریــکنکتــهمشــترکهســتندوآنهــمقابلیــتبهروزرســانیلحظــهایوآنالیــنآنهاســت.بــا
ــرایخــودطراحــی ایــنمیــزانمیتوانیــمنتیجــهبگیریــمکــهاگــرقــرارباشــدیــکاپلیکیشــنموبایلــیب
ــی ــهموبایل ــانیبرنام ــروروبهروزرس ــهس ــتاتصــالب ــدقابلی ــناصــلبای ــنومهمتری ــماولی ــدکنی وتولی

موردنظــرباشــد.

ــان ــونتوم ــدمیلی ــتاتیکچن ــورتاس ــهبهص ــمک ــازارمیبینی ــهب ــیرادرکاف ــهگاهبرنامههای ــدگ هرچن
ــن ــاهای ــکموجکوت ــدازی ــهبع ــدک ــتمیکن ــرثاب ــقوطوالنیت ــایدقی ــیتحلیله ــتهاندول ــروشداش ف

ــوند. ــذفمیش ــلح ــیهایموبای ــهازگوش ــانیرفتهرفت ــدمبهروزرس ــلع ــهدلی ــاب برنامهه

برای ساختن یک برنامه موبایلی از کجا شروع کنم؟!
ــاامــروزفکــر ــهایــنپیچیدگــیکــهت ــاiosب لطفــًانترســید!طراحــیوســاختیــکبرنامــهاندرویــدیی
ــه ــاشــدیداًب ــد،م ــتوکســبدرآم ــرایموفقی ــهب ــنهســتیمک ــااینجــایکارمطمئ ــدنیســت.ت میکردی
ــازداریــموایــناپلیکیشــنجــدایازموضــوعوســاختارش داشــتنیــکاپلیکیشــنموبایلــیاختصاصــینی
ــتاســت؛ ــهاینترن ــتبهروزرســانیواتصــالب ــکویژگــیمهــمداشــتهباشــدوآنهــمقابلی ــًای ــدحتم بای
امــاحتمــًاداریــدبــاخــودفکــرمیکنیــدکــهســفارشوبرنامهنویســییــکاپلیکیشــنموبایلــیقطعــًاچنــد

میلیــونتومــانهزینــهدارد...
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بلــهدرســتاســت؛اگــرشــماهمیــنامــروزبــهشــرکتمــاویــاهــرتیــمبرنامهنویســیدیگــریتمــاس
ــات ــافــالنامکان ــهیــکاپلیکیشــنموبایلــیب ــازب بگیریــدوبهعنوانمثــالبگوییــدآقــایگوگانــیمــننی
دارمقطعــًابــایــکفاکتــورچندمیلیونــیروبــروخواهیــدشــد!امــابــرایطراحــیوســاختیــکاپلیکیشــن
ــد!مــندر ــدشــمابدانی ــهکــدنویســیرازیهســتکــهســایربرنامــهنویســاندوســتندارن ــازب ــدوننی ب
آخــرایــنکتــابفیلمــیرابــهشــمامعرفــیمیکنــمکــهدرایــنفیلــم3راهحــلفوقالعــادهبــرایســاخت
اپلیکیشــناختصاصــیبــدونکــدنویســیبــهشــماآمــوزشدادهشــدهاســتوشــماخودتــانمیتوانیــدبــرای

خــودیــکبرنامــهموبایلــیحرفــهایبســازید!
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2- خانم ها پول سازترین گروه مخاطبان

یــکجــدولازبرنامههــایمحبــوبوپرفــروشکافــهبــازارتهیــهکنیــد!بعــدازبررســیدقیــقآمــارنصــب،
شــماهــممثــلمــنشــگفتزدهخواهیــدشــد!

آشــپزی؛آرایــشوزیبایــی؛مــدوپوشــاک؛ترفندهــاو...موضوعــاتهمیشــهداغدربرنامههــایموبایلیانــد
ــاو ــیخانمه ــنموبایل ــکاپلیکیش ــرایی ــانب ــروهمخاطب ــازترینگ ــهپولس ــدک ــانمیده ــننش وای
دختــرانهســتند.پــساگــرهنــوزواردحــوزهخاصــینشــدهایدویــابــهدنبــالموضوعــیبــابیشــترینحجــم

ــد! ــاراجــدیبگیری درخواســتهســتیدخانمه

البتــهبــههمــانمیــزانکــهدرخواســتواســتقبالدرایــنحــوزهباالســت؛اپلیکیشــنوبرنامههــایموبایلــی
بســیاریهــمطراحــیوعرضهشــدهاســت؛پــسصــرفحضــوردرایــنزمینــهضامــنموفقیــتشــمانیســت
ــیدوروی ــتهباش ــتداش ــیخالقی ــدکم ــعیکنی ــوید.س ــازارش ــنب ــدیواردای ــورتتکبع ــدبهص ونبای

نیازهــایکمتــردیدهشــدهمخاطبــانخــودتمرکــزکنیــد.بزاریــدیــکمثــالبزنــم:
برنامــهموبایلــیدرکافــهبــازارهســتبــاعنــوان»عکــسپرســنلیبانــوان!«ایــنبرنامــهفوقالعــادهســاده

عکــسشــمارادریافــتمیکنــدودریــکفریــمبــاپوشــشپرســنلیقــرارمیدهــد.تمــام!

ــروش ــانف ــونتوم ــنلحظــهبیــشاز۱۰میلی ــاای ــدهبهظاهــرمســخرهت ــنای ــدهمی ــباســتبدانی جال
داشــتهاســت!
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3- صفرتا صد برگزاری کالس آنالین در تلگرام

قبــاًلدرکتــاب8ترفنــدبازاریابــیدرتلگــرامایــنایــدهرامطــرحکــردموبســیاریازمخاطبــانتوانســتند
ــاارائــهتخصــصخــوددربســتررایــگانتلگــرامبــدونهیــچســرمایهایبــهدرآمــدمناســبی بهســادگیوب

برســند.

آیــافکــرمیکنیــدمیتــواندرهفتــهدوکالسآنالیــنتحــتتلگــرامبرگــزارکــردوازهــرشــرکتکننده
۱۰هــزارتومــانهزینــهدریافــتکنیــد؟!میشــود؟نمیشــود؟!

بلــهکــهمیشــود،یعنــیقطعــًامیشــود.چنــدنفــرازدوســتانومشــتریانمــنبــههمیــنآســانیدرحــال
برگــزاریایــنکالسهــایآنالیــنهســتند.آمــوزشمجــازیآنالیــنبــاکاهــشهزینــه,زمــانوبــدوننیــاز
بــهرفتوآمــدیــکپدیــدهمحبــوبدرســالهایاخیــراســتکــههمیشــهابــزاراجــرایآنپیچیــدهیــاگــران
ــلانجــام ــااســتفادهازگروههــادرتلگــرامایــنامــکانبهآســانیوباالتریــنکیفیــتقاب ــیامــروزب ــودول ب

. ست ا

کالس آنالین! – رازهای گروه
ــیاز ــدیک ــتمیکن ــروریفعالی ــودکپ ــوزشک ــیوآم ــوزهروانشناس ــهدرح ــنک ــتریانم ــیازمش یک
ــا ــت؛ام ــردهاس ــیک ــنپیشبین ــایآنالی ــزاریکالسه ــودرادربرگ ــهخ ــودآوریمجموع ــایس روشه

ــه؟ چگون
اواًلفقــطالزمنیســتکــهبــهفکــربرگــزاریکالسباشــیدبلکــهباکمــیخالقیــتســعیکنیــدســناریو
مناســببــاکســبوکارخــودراپیشبینــیکنیــدمثــلهمیــنکالس؛مشــاورهآنالیــن؛ارائــهخدمــاتبرخــط

بــهمشــتریانو...
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درهمــهایــنمــواردشــرطالزمارائــهخدمــاتمناســبودادههــایبــاارزشاســتپــساولســعیکنیــد
خــودراجــایمشــتریبگذاریــدوببینیــدآیــاحاضــرهســتیدبــرایایــنکالسیــاخدمــاتهــزارتومــانهزینه
کنیــدیــانــه.بعــدبایــدبــاترفندهایــینظیــربازاریابــیویروســی؛کانــالو...کــهدرادامــهاشــارهخواهــمکــرد
شــروعبــهجمــعآوریبانــکاطالعــاتمناســبیازمخاطبیــنخــودکنیــد؛ودرنهایــتبایــددادههــایمتنــی؛
تصویــریوصوتــیخــودرابســازیدبعــدیــککالسآنالیــندریــکروزوســاعتمناســبپیشبینــیکنیــد،

: مثاًل
 کالس آنالین آموزش درست کردن ژله تزریقی 

پنجشنبه ساعت 17 تا 19 به همراه 1 ساعت زمان پرسش و پاسخ
 هزینه شرکت در کالس: فقط 9.900 تومان!

بــرایشــروعکافــیاســتیــکگــروهجدیــدبســازیدوکســانیکــهبــهروشهــایپیشبینیشــدههزینــه
ــد ــدبای ــیکردهای ــرایکالسپیشبین ــهب ــدیک ــددرزمانبن ــدبع ــروهکنی ــدراواردگ ــتکردهان راپرداخ
دادههایــیکــهازقبــلآمادهشــدهاندرابهصــورتمنســجموگامبــهگامدرگــروهمنتشــرکنیــدتــالشکنیــد
ازهمــهظرفیتهــایویدیویــی،صوتــیومتنــیاســتفادهکنیــد.ازیــکدوســتهــمبخواهیــدکــهدرحیــن
ــرانپاســخ ــهپرســشهایکارب ــانزمــانکالسب ــدپــسازپای زمــانآمــوزشنظــمگــروهرامدیریــتکن

دهیــدودرنهایــتدرپایــانروزگــروهراببندیــدوبــاپولــیکــهکســبکردهایــدکیــفکنیــد!
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4-  چگونه قبل از تولید، کل تیراژ یک محصول را با موبایل بفروشیم؟

ــا ــاًلفروشــگاهکیــفوکفــش؛انتشــاراتکتــابی تصــورکنیــدکــهصاحــبیــککســبوکارهســتیدمث
ــد ــدشــماعرضــهخواهــدشــدوشــمابتوانی ــراژازمحصــولجدی ــنتی ــردااولی ــه؛وف ــووپوشــاکزنان مانت

ــه؟ ــت...ن ــادهاس ــید!فوقالع ــودرابفروش ــراژاولخ ــلازعرضــهمحصــولکلتی ــروزقب ــنام همی

ــروف ــالمع ــکمث ــای ــدب ــد.اجــازهدهی ــاناســتفادهکنی ــدازروشدســتهبندیمخاطب ــنراهبای ــرایای ب
ایــنمــوردرابیشــترتوضیــحدهــم.فــرضکنیــدشــماصاحــبیــکانتشــاراتکتــابدرزمینــهیداســتانو
ــیهاعرضــه ــدآنرادرکتابفروش ــابجدی ــککت ــاپی ــسازچ ــدپ ــادیبای ــتید.بهصــورتع ــانهس رم
ــا ــماازماهه ــدش ــالتصــورکنی ــود.ح ــهش ــابفروخت ــراژاولکت ــاهتی ــنم ــسازچندی ــایدپ ــاش ــدت کنی
قبــلیــکاپلیکیشــنرایــگانبــاموضــوعکتــابوکتابخوانــی،انتشــارچکیــدهالکترونیکــیکتــبمشــهور،
ــار ــارفرهنگــی،زندگینامــهنویســندگانمحبــوب،داســتانوداستاننویســیو…طراحــیوآنرادراختی اخب
مشــتریانومخاطبــانخــودقــراردهیــدودرزمــانکوتاهــیبرنامــهموبایلــیشــمابیــنهــزارانعالقهمنــد
واقعــیدرزمینــهکتابخوانــینفــوذخواهــدکــرد.حــاالاگــرشــمایــککتــابجدیــدچــاپکنیــدبهراحتــی
ــه ــودراب ــابخ ــراژکت ــگاندرروزاولکلتی ــنرای ــناپلیکیش ــاهمی ــانیب ــقاطالعرس ــدازطری میتوانی
فــروشبرســانید!ایــندرحالــیاســتکــهرقیبــانشــمابــاصــرفهزینههــایکالنماههــادرگیــرفــروش

ــتند. ــودهس ــایخ کتابه

ــاهمیــنمثــالســادهاهمیــتداشــتنیــکبرنامــهموبایلــیرایــگانباقابلیــتبهروزرســانیبــرایهمــه ب
ــی ــایتلگرام ــاگروهه ــای ــنکاررادرکاناله ــدای ــمامیتوانی ــدش ــود.هرچن ــبوکارهامشــخصمیش کس
یــااینســتاگرامنیــزانجــامدهیــدولــیبــدونشــکوجــودیــکاپلیکیشــناختصاصــیبانــاموبرنــدشــماقطعــًا

مزایــایبســیاربیشــتریرابــرایبازاریابــیشــماایجــادخواهــدکــرد.
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5- #780* خود شوید!

ــد ــهخری ــادرب ــاق ــاآنه ــماب ــهش ــتندک ــیهس ــرویسهایموبایل ــنس آپ؛۷8۰؛۷۲4و...ازمعروفتری
ــا ــهدرویکیپدی ــدک ــترهاUSSDمیگوین ــنبس ــهای ــتید.ب ــیو...هس ــوربانک ــوض،ام ــتقب ــارژ،پرداخ ش

اینگونــهتعریفشــدهاســت:
ــتوری( ــددس ــقک ــامازطری ــالپی ــانUnstructuredSupplementaryServiceData)ارس ــاهم »USSDی
ــه ــادیب ــقUSSDشــباهتبســیارزی ــامازطری ــاطپی ــامدرشــبکهGSMاســت.ارتب ــکروشارســالپی ی
ــن ــزرگبی ــالفب ــکاخت ــباهتهای ــنش ــهای ــودکلی ــاباوج ــک)SMS(داردام ــقپیام ــامازطری ــالپی انتق
ــرددو ــرهمیگ ــبکهذخی ــدندرش ــتش ــسازدریاف ــهSMSپ ــورتک ــنص ــهای ــتب ــوداس ــندوموج ای
درزمانــیدیگــربــرایمقصــدفرســتادهمیشــودامــادرUSSDپیغــامدرهمــانزمــانارســالدریافــتخواهــد
گردیــد.تفــاوتعمــدهدیگــرایــناســتکــهUSSDیــکروشبرقــراریارتبــاطبیــنگوشــیبــاشــبکهو
برعکــساســتامــاپیامــکبــرایارتبــاطگوشــیبــاگوشــیبــهکارمــیرود.شــمامیتوانیــدبــااســتفادهاز
ــک* ــنی ــوارهبی ــد.پیغامهــایUSSDهم ــانپیامهــایUSSDموردنظــرراارســالنمایی گوشــیهایخودت

ــوند.« ــزدادهمیش ــنتمی ــمارههایتلف ــبازش ــنترتی ــدوبدی ــورمیگردن و#محص
بیاییــدکمــیهــمآیندهنگــرباشــیم!تصــورکنیــدحتــیدریــکفروشــگاهفیزیکــیهــمبتوانیــدموبایــل
ــد ــدپرداخــتراانجــامدهی ــایــکتأیی ــد؛بارکــدرااســکنوب ــهمحصــولموردنظــرنزدیــککنی خــودراب
ــگاههای ــًافروش ــاطبیعت ــتورانی ــکرس ــیدری ــاحت ــود!ی ــذفش ــرح ــدوقدیگ ــاًلصن ــهاص بهطوریک

ــازیو… مج
ســهولتوامنیــتبــدونرقیــبســرویسهایپرداختــیتحــتموبایــلقطعــًابــرگبرنــدهایخواهنــدبــود
بــرایکســببیشــترینســهمبــازاربانکــی.هرچنــدهنــوزدرایــراندســتگاههایحکومتــیونظارتــیبرخــی
ــزی ــلممی ــوجقاب ــنم ــیای ــدول ــالکردهان ــرussdاعم ــتنظی ــوعازپرداخ ــنن ــرایای ــاراب محدودیته
نخواهــدبــود.پــسبــرایکســبوکارخــودهرچــهکــهباشــدراهکارهــای»پرداخــتآســان«بــاموبایــلرا

ــد. ــیکنی ــًاپیشبین حتم
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البتــهایجــادزیرســاختاختصاصــیUSSDقطعــًابــرایبنگاههــایاقتصــادیکوچــکتوجیــهمالــینخواهــد
ــا ــادکده ــاایج ــهب ــدک ــتفادهکنی ــراچههاییاس ــروعازس ــرایش ــمب ــهمیکن ــنتوصی ــرایهمی ــتب داش
ــما ــرایش ــگانب ــلرابهرای ــقموبای ــیازطری ــایبانک ــادتراکنشه ــکانایج ــماام ــرایش ــیب اختصاص
ــزد ــوانکارم ــشرابهعن ــرتراکن ــدیازه ــگاندرص ــرویسرای ــنس ــالای ــهدرقب ــدوالبت ــممیکنن فراه
ــت ــهقابلی ــردک ــارهک ــال«اش ــارسپ ــه»پ ــوانب ــطمیت ــایتهایواس ــتس ــد.ازایندس ــتمیکنن دریاف

ــزدارااســت. USSDرانی
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6- کانالی به اندازه کل جمعیت جیبوتی!

کانالهــایتلگرامــییــاصفحــاتاینســتاگرامامــروزهیکــیازپرمخاطبتریــنتریبونهــایموجــوداســت.
صفحــهیــکبازیگــربــا۲میلیــونفالــووریــاکانــالجــکوســرگرمیبهانــدازهکلجمعیــتکشــورجیبوتــی!
تعرفــهتبلیــغدریکــیازایــنکانالهــابیــشاز5۰۰هــزارتومــاناســتکــهروزی۲تبلیــغمنتشــرمیکنــد
وتــاچندیــنهفتــههــمرزرودارد.بــایــکحســابدودوتاچهارتــایســادهمیتوانیــمپــیبــهدرآمــدماهیانــه
3۰میلیــونتومانــیمدیــرایــنکانــالببریــم!کســبوکاریکــهنــهپــولبــرقوگازدارد؛نــهاجــارهمحــل

کارونــههزینــهنیــرویانســانیبلکــهفقــطزمــانمیخواهــدوکمــیهمــت.
ــی ــیویروس ــولبازاریاب ــتفادهازاص ــتاس ــهوداس ــکمش ــایپرترافی ــهدرکاناله ــیک ــناصل مهمتری
اســت؛یعنــیتولیــدمحتواهایــیکــهســایرکاربــرانآنهــارابــهاشــتراکبگذارنــد.ســؤالاصلــیاینجاســت
کــهمحبوبترینهــاچــهویژگیهایــیدارنــدومــردمدوســتدارنــددرمــوردچــهچیزهایــیصحبــتکننــد؟

ــد؟ ــهاشــتراکبگذارن ــیراب ــدچــهچیزهای ــردمدوســتدارن بهعبارتدیگــرم

* کاربــردی بــودن:بــهاشــتراکگذاشــتنیعنــیاهمیــتدادن،کمــکبــهدوســتانهمیشــهاحســاس
ــرای ــردیب ــمندوکارب ــبارزش ــتراکگذاریمطال ــهاش ــیب ــدفنهای ــله ــددراص ــهآدممیده ــیب خوب
ــد. ــهکنی ــردیتهی ــددادههــایخــودرابهصــورتکارب ــنســعیکنی ــرایهمی ــهدیگــراناســتب کمــکب

ــب ــانراجال ــزیمحصولت ــهچی ــدچ ــهبفهمی ــتک ــناس ــدنای ــردش ــدمنحصربهف ــت: کلی * جذابی
میکنــد.ازخالقیتتــاناســتفادهکنیــدوراهذهــنمــردمراپیــداکنیــد.آیــامحصولتــانمیتوانــدکاریکنــد
کــههیچکــسبــاورشنشــود؟آیــاایــدهیــامســئلهایکــهدرنظرتــاناســتقابلیــتایــنراداردکــهازاذهــان
مــردمفراتــربــرودوکاریشــگفتانگیزانجــامدهــد؟یکــیازراههایــیکــهمیتوانیــدبــاآنحــواسمــردم
راجلــبخودتــانکنیــدوشگفتزدهشــانکنیــدایــناســتکــهالگوهــاوانتظارهــایقبلیشــانرابشــکنید

ــهآنهــامعرفــیکنیــد. ــازهب ویکچیــزت
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* داســتان ســازی:اگــریکــیازدوســتانتانبیایــدبرایتــانبگویــدکــهیکبــارفــالنتعمیرکار،ماشــینش
ــی ــغومشــاهدهعین ــدنصدهــاتبلی ــهدی ــنخــودشب ــهاســت،همی ــینگرفت ــچپول رادرســتکــردهوهی
ــه ــتانهان ــد.داس ــازیکنی ــتانس ــودداس ــایخ ــرایرویداده ــدب ــعیکنی ــسس ــیارزد.پ ــام وآزمونوخط
ــکمحصــول ــتممکــنازی ــنحال ــنوقابلاعتمادتری ــهملموستری ــد.ب ــیدارن ــهزحمت ــدن ــتمیگیرن وق
یــاخدمــاتتعریــفمیکننــدوغیرمســتقیمآنرابــهبقیــهپیشــنهادمیکننــد.تردیــدنکنیــدکــهمــردمبــه

ــد. ــرازشــمااعتمــاددارن دوستانشــانبیشت

ــگار ــدان ــوهمیدهن ــزرگجل ــتثناییراب ــایاس ــهارزشه ــالت،وقتیک ــی:معام ــی مال * صرفه جوی
جذابتــرهســتند.بهعبارتدیگــرهرچــهنیــازیقابلتوجهتــرومنحصربهفــردفردتــرباشــد،بیشــتردر
مــوردشصحبــتمیشــود.پیشــنهادهایاســتثناییبــاتوقعــاتمــردمبــازیمیکننــدودرنتیجــهبیشــتربــه
اشــتراکگذاشــتهمیشــوندوعنصــردیگــریکــهرویتشــخیصارزشــمندبــودنیــکخبــریــاپســتاثــر
میگــذارد،دردســترسبــودنآناســت.شــایدنامعقــولبــهنظــربرســدولــیمحــدودکــردنزمــاننتیجــه

ــد. ــرهــمبکن ــدآنهــارامؤثرت ــرحتــیمیتوان دادنیــکخب
ــا ــارب ــابانفج ــددرکت ــیرامیتوانی ــیویروس ــمبازاریاب ــیدرعل ــترو6راهکارعملیات ــایبیش ویژگیه

ــد. ــهکنی ــیمطالع ــورتخصص ــتخالیبهط دس
ــرکت ــایت،ش ــروبس ــهه ــیداردک ــایخوب ــالویژگیه ــیکان ــابهطورکل ــتنمونهه ــدایازایندس ج
ــا ــوندام ــوآنمیش ــرانعض ــهکارب ــدبهطوریک ــتهباش ــهایدرآنداش ــتکمخبرنام ــددس و…میتوان
نمیتواننــدپیامــیبــرایســایرافــرادارســالکننــدوفقــطمدیــرانایــندسترســیرادارنــدکــهبــرایتمامــی
ــد ــرانفقــطپیامهــایشــمارامیخوانن ــهاســتوکارب ــالیــکمســیریکطرف ــببفرســتند.کان اعضــامطل
پــستوجــهداشــتهباشــیدکــهبــرایحفــظمخاطــببایــدبهتریــنپیامهــارابــاآنهــابــهاشــتراکبگذاریــد.
ــادههــاوصدهــاهــزارمخاطــبرادریکجــاجمــعکنیــد. ــدهآلاســتت ــالیــکرســانهنامحــدودای کان
ــرانو...از ــردیجــیکاال؛ورزش3,عصــرای ــاهبســیاریازوبســایتهاوبرندهــانظی ــانکوت ــنزم درهمی
ــاکانــالبــهقلــبمخاطبــانخــودنفــوذکردهانــد.ازویژگیهــایکانــال ایــنفرصــتاســتفادهکردهانــدوب
ــام,داشــتن ــزانتعــدادمشــاهدههــرپی ــام,نمایــشمی ــودن،قابلیــتحــذفپی ــرهب ــدمدی ــه:چن ــوانب میت

لینــکعمومــیویکتــا،حفــظاطالعــاتکاربــرانوغیرقابــلمشــاهدهبــودناعضــاو...اشــارهکــرد.



15

7- پساتحریم از تهدید تا فرصت

تمــامتالشــیکــهمــاتــااینجــاانجــامدادهایــمبــرایجــذبمخاطبــانفارســیزبانازطریــقکافــهبــازار
یــاســایرمارکــتهــایایرانــیاســتولــیمیتوانیــمبــهایــننکتــهتوجــهکنیــمکــهبــاافــزودنیکزبــان
جدیــدبــهکســبوکارواپلیکیشــنخــودمیتوانیــممخاطبــانکلدنیــاراهــدفبگیریــموبازدیــدوفــروش
ــمو ــبمیکن ــدسیاســیشــدیداًجل ــایایجادشــدهجدی ــهفضاه ــهشــماراب ــم.توج ــرکنی ــودرا۱۰۰براب خ
مهمتــرازهــرچیــزشــخصًاایــده۱۰۰برابــرکــردنمخاطبــانباعرضــهدرplaystoreوســایراپاســتورهای
بینالمللــیراتأکیــدمیکنــم.خوشــبختانهپــسازســالهاایــرانبــهمــداراقتصــادیجهــاننزدیــکشــده
اســتوبرنــدهواقعــیکســیاســتکــهزودتــرازبقیــهازایــندرگاههــایجدیــدنهایــتاســتفادهرانمایــد؛
یعنــیعــالوهبــراپاســتورهایداخلــینظیــرکافــهبــازاربرنامــههــدفخــودرادرصورتیکــهحــوزهکاری
ــد؛اپلیکیشــنخــود ــراردهی ــیق ــانبینالملل ــایمخاطب ــرمبن شــماکشــشایــنموضــوعراداشــتهباشــدب
ــید؛از ــرباش ــروجهانیت ــایفراگی ــدهنیازه ــدبرطرفکنن ــعیکنی ــد؛س ــیکنی ــهطراح ــورتچندزبان رابهص
ــدازبازارهــای ــالشکنی ــتت ــدودرنهای ــننیازهــایخارجــیاســتفادهکنی ــرایتأمی ــیب ظرفیتهــایداخل
بکــربــرایموبایــلمارکتینــگشــروعکنیــد؛قطعــًاانتشــاراپلیکیشــنموبایلــیدراپاســتورهایخارجــیبــا
حجــمدرخواســتچنــدبرابــریمنجــربــهتعــدادنصــببســیارباالتــریازحــدانتظــارشــماخواهــدشــدو

درنهایــتبرنــدشــماراتبدیــلبــهیــکبرنــدبینالمللــیخواهــدکــرد.
بــدونشــکشــماهــمدوســتداریــدکــهمخاطبــانخــودرایکشــب۱۰۰برابــرکنیــدوبهجــایریــال،
ــری ــرونایابت ــالایدههــایفراگیرت ــهدنب ــدوب ــیکنی ــدخــودراجهان ــسکمــیدی ــد!پ ــتکنی دالردریاف

دربــازارباشــید.
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Wearable marketing - 8- پیشگویی برای فردا

خــبدرآخریــنایــدهقصــددارمکمــیبهپیــشگویــیهایــیازآینــدهبپــردازم.قطعــًاشــماهــمدوســت
ــدهذهنیــتداشــتهباشــید؛ویافتــنپاســخایــنســؤالکــه5ســال ــدســالآین ــراتچن ــارهتغیی ــددرب داری
آینــدهگرایــشمــردمدراســتفادهازتکنولــوژیچــهســمتوســوییخواهــدداشــتمهمتریــنچالــشیــک

کســبوکارخواهــدبــود.
ــزرگ ــایب ــیکمپانیه ــماندازرقابت ــهوچش ــندغدغ ــهمهمتری ــلب ــروزWearabletechnologyتبدی ام
نظیــرگــوگل،اپــلومایکروســافتشــدهاســتوقطعــًابزرگتریــنتغییــراتدرچنــدســالآینــدهمربــوطبــه
ــاامکانــاتفوقالعــادهبخشــیاز ایــنحــوزهخواهــدبــود.ســاعتهایهوشــمندiosیــااندرویــدوعینکــیب
دســتآوردهــایایــنحــوزهاســتکــهلــزومتوجــهبــهایــنعرصــهوســازگارکــردنبازاریابیهــاینویــن
ــاایــنابــزاررابهشــدتحائــزاهمیــتکــردهاســت.توصیــهمیکنــمدرایــنزمینــهبیشــترمطالعــهکنیــد ب
وســعیکنیــدجــزءاولیــننفراتــیباشــیدکــهدرحــوزهکاریخــودازایــنابــزاربهعنــوانیــکنســلجدیــد

ــد. ــتفادهمیکن اس
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