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  بازاریابی ها و تنوع آن

دهنده،   و چه خدمات  وکار است. اگر این شریان به هر علتی قطع شود، چه تولیدکننده  مشتری، شریان حیات دنیای کسب

رو، صاحبان مشاغل تولیدی و خدماتی همواره   ی حیات خود در میان انبوه رقبا نخواهند بود. از این  هیچ کدام قادر به ادامه

 های مختلف، سعی در حفظ جریان دائمِی این شریان دارند. های بازاریابی  با تکیه بر استراتژی

 جدول محتوایی

 1 بازاریابی و تنوع آن 

o 1.1 1 .( بازاریابی علت محور)Cause Marketing 

o 1.2 2 .( بازاریابی محدوده ی نزدیک)Close Range Marketing 

o 1.3 3 .(مند )  بازاریابی رابطهRelationship Marketing 

o 1.4 ۴ .( بازاریابی تراکنشی)Transactional Marketing 

o 1.5 ۵ .( بازاریابی با اصل کمیابی)Scarcity Marketing 

o 1.6 ۶ .( بازاریابی فراخوان برای عمل)Action Marketing-to-Call 
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o 1.7 7 .( بازاریابی دهان به دهان)Word of Mouth Marketing 

o 1.8 8 .( بازاریابی ویروسی)Viral Marketing 

o 1.9 9 .(گرا )  بازاریابی تنوعDiversity Marketing 

o 1.10 10 .(کاری )  بازاریابی های پنهانUndercover Marketing 

o 1.11 11 .( بازاریابی های فصلی)Seasonal Marketing 

o 1.12 12 .( بازاریابی های انبوه)Mass Marketing 

o 1.13 13 .( بازاریابی های ایمیلی)Email Marketing 

o 1.14 1۴ . (بازاریابی های روابط عمومی) Public Relations Marketing 

o 1.15 1۵ .( بازاریابی های بشارتی)Evangelism Marketing 

o 1.16 1۶ .( بازاریابی های آنالین)Marketing Online 

o 1.17 18 .( بازاریابی های آفالین)Offline Marketing 

o 1.18 19 .( بازاریابی های اِشانتیونی)Freebie Marketing 

o 1.19 20 .(گرا )  بازاریابی های برونOutbound Marketing 

o 1.20 21 .( بازاریابی های مستقیم)Direct Marketing 

 1.20.1 های بازاریابی های مستقیم عبارتند از:  بارزترین مشخصه 

o 1.21 22 .(گرا )  بازاریابی های درونInbound Marketing 

o 1.22 23 .(ای )  بازاریابی های خبرنامهNewsletter Marketing 

o 1.23 2۴ .(محور )  بازاریابی های مقالهArticle Marketing 

o 1.24 2۵ .( بازاریابی های نمایشگاهی)Trade show Marketing 

o 1.25 2۶ .( بازاریابی های محتوایی)Content Marketing 

o 1.26 27 .( بازاریابی های موتور جست و جو)Search Marketing 

o 1.27 28 .(ای )  بازاریابی های قطرهDrip Marketing 

o 1.28 29 .( بازاریابی های جاویژه)Niche Marketing 

o 1.29 30 .( بازاریابی های جامعه گرا)Community Marketing 

o 1.30 31 .(های اجتماعی )  بازاریابی های رسانهSocial Media Marketing 

o 1.31 32 .(ای متقاطع )  بازاریابی های رسانهMedia Marketing-Cross 

o 1.32 33 .( بازاریابی های تبلیغاتی)Promotional Marketing 

o 1.33 3۴ .( بازاریابی های کسب و کار)Business Marketing-to-Business 

o 1.34 3۵ .( بازاریابی های ابری)Cloud Marketing 

o 1.35 3۶ .(و کار به مصرف کننده )  بازاریابی های کسبConsumer Marketing-to-Business 

o 1.36 37 .( بازاریابی های موبایلی)Mobile Marketing 

o 1.37 38 .( بازاریابی های کمینی)Ambush Marketing 

o 1.38 39 .( بازاریابی های تلفنی)Telemarketing 
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o 1.39 ۴0 .( بازاریابی های ائتالفی)Alliance Marketing 

o 1.40 ۴1 .(سازی شده )  بازاریابی های شخصیPersonalized Marketing 

o 11.4 ۴2 .( بازاریابی های پایگاه داده)Database Marketing 

o 1.42 ۴3 .بازاریابی مشارکتی ()Affinity Marketing 

o 1.43 ۴۴ .( بازاریابی فرقه ای فرهنگی)tural Marketing-Cult 

o 1.44 ۴۵ .( بازاریابی چریکی)Guerrilla Marketing 

o 1.45 ۴۶ .( بازاریابی انسان گرا)Humanistic Marketing 

o 1.46 ۴7 .( بازاریابی شیفتگان برند)Brand Lover Marketing 

 بازاریابی و تنوع آن

دارای انواع بسیار متنوعی هستند و اگر متناسب با مختصات و اهداف هر کسب وکاری انتخاب و  های بازاریابی استراتژی

انواع  ی سودآوِر درازمدت با مشتری خواهند شد. در ادامه به معرفی  اجرا شوند، موجب پایه ریزی یک رابطه

برند نوع استراتژی مختلف سخن خواهیم گفت که ضامن افزایش مشتریان جدید و توسعه  ۴7می پردازیم و از  بازاریابی

 وکارها خواهند بود.  کسب

 (Cause Marketingبازاریابی علت محور ). 1

شوند.   محور بر مبنای عللی پیش می رود که از سوی مشتریان و نیز خوِد یک برند، درخور توجه تلقی می  بازاریابی علت

های هدف کسب و کار مربوطه است. استراتژی بازاریابی   سازمانی پیرامون حوزه  شناسایی این علل نیازمند دانش درون

 های بارز این نوع بازاریابی است.  نمونه از جمله (Toms Shoesشرکت تولیدی کفش تامز )

ازای هر جفت کفشی که   های خیرخواهانه به نفع اقشار محروم جامعه است و به  دغدغه ی اصلی این شرکت ترویج فعالیت

از تولیدات تامز خریداری شود، شرکت یک جفت کفش رایگان به کودکان نیازمند هدیه خواهد کرد. برند کفش تامز توانسته 

از مشتریانی وفادار به برند برخوردار « یکی بخر، یکی هدیه کن»به « یکی بخر، دو تا ببر»ای   ت با تبدیل ترفند کلیشهاس

 زدنی برای خود کسب کند.  شود و اعتباری مثال

 (Close Range Marketingبازاریابی محدوده ی نزدیک ). 2

یا بلوتوث به گوشی یا تبلت کاربرانی  Wifiای تبلیغاتی از طریق ه  بازاریابی محدوده ی نزدیک عبارت است از ارسال پیام

نیز گفته « بازاریابی مجاورتی»ی نزدیک حضور دارند. به این نوع استراتژِی تبلیغ محصوالت یا خدمات،   که در فاصله

 شود.  می

 (Relationship Marketingمند )  بازاریابی رابطه. 3

دنبال برقراری   فروش محصوالت یا خدمات نیست )بازاریابی تراکنشی(، بلکه به امروزه هدف بسیاری از برندها فقط

مندتر باشد، به همان نسبت مبلغ باالتری را صرف   ی بلندمدت با مشتری هستند. هرچه مشتری به یک برند عالقه  رابطه

 ان دارند.فروشان سنتی نیز به صحت این ادعا اذع  محصوالت یا خدمات آن برند خواهد کرد. خرده
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نشان داده است که میزان خرید مشتریان  (Walgreensای والگرینز )  ی زنجیره  بررسی میزان خرید مشتریان داروخانه

سایت و موبایل، شش برابر باالتر از مشتریانی است که خرید   های فروش این برند شامل فروشگاه، وب  از تمامی کانال

 دهند.  صورت حضوری انجام می  خود را فقط به

 (Transactional Marketingبازاریابی تراکنشی ). ۴

فروشانی که مدام باید محصوالتی را در حجم انبوه به فروش برسانند، امری   ویژه برای خرده  افزایش و استمرار فروش به

ها و   خفیفی ت  ی کوپن، ارائه  شان را از طریق عرضه  توانند مشتریان  فروشان می  برانگیز است. خرده  چالش

هایی مانند تارِگت   فروشی  گذاران نیز جلب شود. اَبَرخرده  های استثنایی ترغیب به خرید کنند تا نظر سرمایه  فروش

(Target) های خرید بکشانند.  مند را به پای صندوق  دائما در حال برگزاری رویدادهای تبلیغاتی هستند تا مشتریان عالقه 

 (Scarcity Marketingبی )بازاریابی با اصل کمیا. ۵

برخی محصوالت به علت کیفیت باال یا عدم دسترسی آسان به مواد اولیه ی آن، به تعداد محدود تولید می شوند. تعداد آماده 

ی فروش این محصوالت هرگز جواب گوی تقاضای انبوه نیست و شاید حتی خود تولیدکننده تصمیم بگیرد که این 

-Rollsمعرض خرید گروهی اندک قرار بدهد. برای مثال، رولز رویس فانتوم دراگون )محصوالت کمیاب را فقط در 

Royce Phantom Dragon)  که به مناسبت سال اژدها برای بازار خودروی چین تولید شده بود، ظرف مدت کوتاهی به

علت سفارشی بودن و تعداد فروش کامل رسید. قیمت این خودرو باالتر از اغلب خودروهای موجود در بازار بود، اما به 

 گیری مواجه شد.  محدود با استقبال چشم

 (Call-to-Action Marketingبازاریابی فراخوان برای عمل ). ۶

ها به مشتریان بالقوه یا افزایش فروش از   سایت  بازاریابی فراخوان برای عمل عبارت است از تبدیل ترافیک وب در وب

های تبدیل، درصد   توان از طریق استراتژی  یر عناصر طراحی وب. میهای بصری و سا  طریق متن، ویژگی

 شوند، افزایش داد.  ی آن می  بازدیدکنندگان آنالینی را که مشتری یک برند یا عضو خبرنامه

 (Word of Mouth Marketingبازاریابی دهان به دهان ). 7

شود. مردم معموال از   ات از فردی به فرد دیگر گفته میبازاریابی دهان به دهان یا توصیه ای، به انتقال شفاهی اطالع

ی خود و تعریف ماجراهایی که با خریداری محصوالت یا خدماتی خاص تجربه   صحبت در مورد برند مورد عالقه

ترین راهکارهای افزایش فروش است.   شوند. تبلیغ دهان به دهان از جمله قدیمی  زده می  اند، بسیار هیجان  کرده

ی ایجاد تبلیغات موثق دهان به دهان را برای محصوالت یا   دانند که چگونه زمینه  خوبی می  ریابان امروزی بهبازا

 خدمات خود فراهم کنند.



 
 (Viral Marketingبازاریابی ویروسی ). 8

کنند، مدام در حال   خاطر ایجاد می  ، یعنی برندهایی که در مشتری حس تعلق(Cult Brandsزاریابان برندهای فِرقه )با

کنندگان جهان زنده نگه   شان را در قلب و ذهن مصرف  های نو در کسب وکار خود هستند تا بتوانند محصوالت  ایجاد ایده

ساز رؤیاپردازی مشتری در   شود، باید زمینه  دیدی که به بازار عرضه میدارند. این قبیل برندها معتقدند هر محصول ج

 .  ی برند محبوبش باشد  مورد محصوالت آینده

افتد و درست مثل   ها می  کنند که اسمش سر زبان  العاده را رو می  گاهی بازاریابان برندهای فرقه، محصولی چنان فوق

سزایی   شدن محصوالت یا خدمات یک برند به موضوع صحبت مردم نقش به شود. تبدیل  یک بیماری ویروسی فراگیر می

 در شناخته شدن آن برند دارد.

 (Diversity Marketingگرا )  بازاریابی تنوع. 9

های مختلف مشتریان بر   گرا عبارت است از تدوین یک طرح بازاریابی سفارشی از طریق بررسی گروه  بازاریابی تنوع

 ها و نیازهای خاص هر گروه.  بینی  های فرهنگی شامل سالیق، انتظارات، عقاید، جهان  مبنای تفاوت

 (Undercover Marketingکاری )  بازاریابی های پنهان. 10



تان شود. تیزر   محصول یا خدمات   ی اطالعات را در اختیار مشتری قرار ندهید، کافی است تا جذب  ن که همهگاهی همی

ی تبلیغ با پنهان   گذارد، اما سازنده  فیلمی را در نظر بگیرید که فقط یک بخش خیلی جزئی از داستان فیلم را به نمایش می

 حریک کنجکاوی مخاطب به تماشای فیلِم کامل را دارد.هایی حساب شده از داستان سعی در ت  کردن بُرش

 (Seasonal Marketingبازاریابی های فصلی ). 11

وهوایی یا تعطیالت سراسری، فرصتی مناسب برای جذب مشتریان جدید محسوب   رویدادهای فصلی مانند تغییرات آب

های تبریک و   ی کارت  دهنده  که ارائه (Hallmarkفروشی هالمارک )  شوند. برای مثال، روز ولنتاین برای خرده  می

ای برای   هایی که اهمیت ویژه  شود. با نشانه رفتن مناسبت  اجناس کادویی است، یک روز خیلی خاص محسوب می

 توانید خودتان را در زندگی آنها جا بیندازید.  تر می  تان دارند، راحت  مشتریان

 (Mass Marketingبازاریابی های انبوه ). 12

تولیدکنندگان کالن برای اینکه توسط رقبا کنار زده نشوند، باید بتوانند حجم انبوهی از محصوالت تولیدی خود را بفروشند. 

نظر برسد، در حالی که چنین دیدگاهی در مورد این استراتژی به دور از   بازاریابی انبوه شاید مانند یک روش شلیکی به

 واقعیت است.

ی خود  توانند مشتریان بالقوه  کنند تا بدانند چگونه می  ها می  ل کالنی را صرف تحلیل کالن دادهوکارهای بزرگ پو کسب

که در  (Walmartای والمارت )  زنجیره برندشان ترغیب کنند. فروشگاه را در سطح ملی به خرید محصوالت یا خدمات

زد است. این برند در   ع بازاریابی زبانهای جهان قرار دارد، در این نو فروشی   ترین خرده  صدر جدول موفق

 کند.  های بازاریابی انبوه، بسیار زیرک است و حسی آشنا و صمیمی در مشتری ایجاد می  فعالیت

 (Email Marketingبازاریابی های ایمیلی ). 13

آوری و   لقوه، به جمعی زیادی از بازاریابان اینترنتی برای جذب مشتریان با  در پی افزایش کاربران فضای مجازی، عده

وکار به   اند. در واقع بازاریابی ایمیلی برای بسیاری از بازاریابان کسب  دهی اطالعات ایمیل روی آورده  سازمان

، اغلب در IBMروست که مشاوران شرکت    ، کانال اصلی ارتباط با مشتریان است. از همین(B2Bکار )مدل   و  کسب

 شوند.  ی خود دیده می  بادل اطالعات ایمیل با مشتریان بالقوههای صنعتی در حال ت  نمایشگاه

 ( Public Relations Marketingبازاریابی های روابط عمومی) . 1۴

های   های بازاریابی است. بازاریابان زبده با همکاری رسانه  ترین استراتژی  بازاریابی روابط عمومی، از جمله پُراهمیت

دهند. همچنین در مواردی که کنترل   ی محصوالت یک برند را افزایش می  مزایای ویژهجمعی میزان آگاهی عموم از 

شود، وجود یک استراتژی روابط عمومی کارآمد بسیار حائز اهمیت است. در زمان حیات استیو   امور از دست خارج می

کرد و هنوز نیز   برگزار میجابز، شرکت اپل همیشه برای معرفی محصوالت جدید خود یک کنفرانس مطبوعاتی خبرساز 

 این استراتژی با وجود روی کار آمدن مدیران جدید ادامه دارد.

 (Evangelism Marketingبازاریابی های بشارتی ). 1۵



نوعی معرف آن محسوب   ی یک برند هستند و به  بازاریابی بشارتی عبارت است از گسترش مشتریانی که شیفته

 ان جزئی از شخصیت خود آنهاست.ش  شوند، گویی برند محبوب  می

 (Online Marketingبازاریابی های آنالین ). 1۶

های اقتصادی به دنیای اینترنت، شاهد ظهور نوع جدیدی از بازاریابی، تحت عنوان بازاریابی آنالین   با گسترش فعالیت

ز بنرهای آنالین گرفته تا تبلیغات هستیم. تالش اصلی بازاریابان آنالین این است که توجه کاربر را به هر ترفندی، ا

 ، به خود جلب کنند.(pop upsها )  آپ  پاپ

و مجموعه ای از  A/Bهای هِک رشد، شامل تست   اغلب اقدامات بازاریابی استراتژیک آنالین ترکیبی از استراتژی

بارز این استراتژی در  ی  کند. نمونه  رسانی مؤثرتر جلب می  منظور اطالع  ترفندهایی است که توجه کاربر را به

ی فوری   مشهود است که فقط با دریافت کد پستی یک برآورد هزینه (GEICOی ِگیکو )  اقدامات بازاریابی شرکت بیمه

 (Event Marketingبازاریابی های رویداد محور ). 17دهد.  انجام می

قات مردم به دنبال علتی برای خرید خود ترین راهکارهای افزایش فروش است. اغلب او  برگزاری رویداد از جمله عالی

ی   ی ساالنه  های مناسبتی در اختیارشان قرار داد. برای مثال، رژه  توان با برپایی گردهمایی  هستند و این علت را می

در روز شکرگزاری، اکنون به بخشی از فرهنگ آمریکا تبدیل شده است که دو رویداد مورد  (Macy’sشرکت ِمیسیز )

 زند: یکی شکرگزاری و دیگری خرید کردن.  مردم این کشور را به یکدیگر پیوند می ی  عالقه

 (Offline Marketingبازاریابی های آفالین ). 18

جوی راهکارهای نوینی هستند که   و  امروزه بسیاری از برندها با گسترش افزایش شمار کاربران فضای مجازی در جست

مندتر شوند.   های نوظهور ادغام کنند تا مشتریان به برندشان عالقه  آفالین را با فناوریهای بازاریابی   بتوانند استراتژی

کند در آغوشش بگیرند.   برای مثال، کوکا کوال نوعی دستگاه فروش خودکار طراحی کرده است که از مشتریان دعوت می

دهد تا   نی است، بلکه به مشتری فرصت میبستگی برند کوکا کوال با احساس شادما  این استراتژی نه تنها حاکی از هم

 صورت آفالین تجربه کند.  واقعی محصول را به   خود

 (Freebie Marketingبازاریابی های اِشانتیونی ). 19

ترین قیمت   ی رایگان محصوالت تبلیغاتی یا فروش تولیدات یک برند با نازل  بازاریابی اشانتیونی عبارت است از عرضه

 که فروش سایر محصوالت یا خدماِت وابسته افزایش پیدا کند.به این منظور 

 (Outbound Marketingگرا )  بازاریابی های برون. 20

ی خود شناخته و به حضورش در میان رقبا پی برده شود. برندها   کند که توسط مشتریان بالقوه  گاهی یک برند نیاز پیدا می

های هدف نزدیک شوند و مشتری   تک گروه  ی خود به تک  ی فهرستی از مشتریان بالقوه  توانند با شناسایی و تهیه  می

گرا متوسل شد و   افزار حسابداری خود را آغاز کرد به بازاریابی برون  روش نرمجدید پیدا کنند. زمانی که مایکروسافت ف



های هدف را شناسایی و سپس به   ریزی کند، ابتدا شرکت  قبل از اینکه با هیچ شرکتی برای مالقات حضوری برنامه

 برقراری تماس و جذب مشتری اقدام کرد.

 (Direct Marketingبازاریابی های مستقیم ). 21

بازاریابی مستقیم عبارت است از برقراری ارتباط مستقیم با مشتریان فعلی و بالقوه از طریق نامه، ایمیل، پیامک، تراکت و 

چی   های پستی یا یک پُست  توانید با همکاری شرکت  سایر ابزارهای تبلیغاتی. پس از شناسایی دقیق بازار هدف می

 شان دسترسی پیدا کنید.  تکاربلد، به مشتریان خود درست در محل سکون

ها   شان با انبوه نامه  ی زیادی از مردم مایل نیستند صندوق پستی  این استراتژی یک جنبه ی منفی نیز دارد و آن اینکه عده

 (L. L. Beanفروشی اِل. اِل. بین )  های تبلیغاتی پُر شود، این درحالی است که برای مثال بازاریابان خرده  و کاتالوگ

ای تنظیم کنند که مشتری خود، مشتاقانه منتظر دریافت   گونه  های بازاریابی مستقیم این شرکت را به  اند برنامه  تهتوانس

 شان باشد.  تبلیغات

 
 های بازاریابی های مستقیم عبارتند از:  بارزترین مشخصه

 شوند. تالش بازاریابان مستقیم بر این است که   اتژی پیام های تبلیغاتی مستقیما به خود مشتری ارسال میدر این استر

های مرورگرهای وب،   ی تلفن همراه، کوکی  اعضای بازار هدف را شناسایی و از طریق آدرس ایمیل، شماره

 ی فکس یا کد پستی مشتریان، با آنها ارتباط برقرار کنند.  شماره

 ب در بازاریابی مستقیم به انجام عملی خاص فراخوانده می شود. به عبارتی، در این استراتژی با نوعی فراخوان مخاط

تلفن رایگان تماس      شود که با یک شماره  برای عمل مواجه هستیم. در برخی تبلیغات از مشتریان بالقوه خواسته می

 شده است، کلیک کنند.سایت لینک داده   بگیرند یا روی آدرسی که به یک وب

 پذیر قرار دارد، فارغ از اینکه پاسخ مشتری از چه کانالی   ردیابی و سنجش   تأکید بازاریابی مستقیم روی پاسخ های قابل

 ارسال شده است.

  مقیاس گرفته تا اَبَرشرکت  های کوچک از استارتاپ  ( هایی که به فهرست فورچونFortune 500راه پیدا کرده )   ،اند

ای   توان به تعداد مشتریان بالقوه  توانند از بازاریابی مستقیم استفاده کنند. با اجرای صحیح این استراتژی می  گی میهم

 دهند پی برد و به این طریق از نرخ بازگشت سرمایه مطمئن شد.  که به فراخوان عمِل یک تبلیغ پاسخ می

 شان ایجاد آگاهی   شود که هدف  هایی دست گذاشته می  مجای فراخوان برای عمل، روی پیا  در تبلیغات عمومی به

مند ساختن این گروه به محصوالت یا خدمات یک برند است. حتی در تبلیغات   احساسی در مشتریان هدف و عالقه

افتد که بتوانند میزان تأثیرگذاری مثبت خود را روی سوددهی شرکت   ندرت اتفاق می  های عالی، به  عمومی با طراحی

 ه اثبات برسانند.ب

 (Inbound Marketingگرا )  بازاریابی های درون. 22



توانند از این   ها می  گیرند. شرکت  های تولیدی یا خدماتی تماس می  خیلی اوقات مشتریان بنا به دالیل مختلف با شرکت

د، استفاده کنند. برای مثال، ان  گیرنده خریداری نشده  فرصت برای فروش سایر محصوالت یا خدماتی که هنوز توسط تماس

گیرند، سؤال   از مشتریانی که جهت چک کردن موجودی حساب خود تماس می (Chaseکار ِچیس )  و  بانک کسب

انداز بازنشستگی یا دریافت سایر خدمات بانکی نیز مایل   کند که آیا به خریداری خط اعتباری، شرکت در طرح پس  می

 هستند یا خیر.

 (Newsletter Marketingای )  های خبرنامهبازاریابی . 23

دهند و دارای ارزش   های یک برند رخ می  تنظیم خبرنامه با موضوع برخی اتفاقات قابل انتشاری که در خالل فعالیت

های بازاریابی است. برای مثال، شرکت خدمات مالی ماتلی فول   ترین استراتژی  خبری نیز هستند، از جمله جالب

(Motley Fool) ها   گذارد. این خبرنامه  ی هدف به اشتراک می  را با جامعهگذاری خود   هاست که بینش سرمایه  سال

 اند.  سزایی در رشد باورنکردنی این شرکت داشته  ی مشارکت در میان اعضا، نقش به  با ایجاد حس تعلق و انگیزه

 (Article Marketingمحور )  بازاریابی های مقاله. 2۴

ش و اهمیت باالیی برخوردار است، ابزاری قدرتمند برای نشان نویسی در صنایعی که تخصص و کاردانی از ارز  مقاله

)نوعی گزارش تخصصی « ی سفید  مقاله»ها در قالب   شود. برخی نوآوری  دادن دانش و مهارت یک برند محسوب می

ای از   هویژه زمانی که الزم باشد به عد  شوند، به  گذاری می  رسانی( معرفی و اشتراک  معتبر با هدف آموزش یا اطالع

 مشتریان متخصص، اطالعات فنی داده شود.

ی رایانش ابری اختصاص دارد.   سایت آمازون به مقاالت سفید با موضوع دانش فنی در حوزه  برای مثال، بخشی از وب

 ی جذب مشتریان متخصص است.  ترین انواع بازاریابی در زمینه  ای از پیچیده  این استراتژی نمونه

 (Trade show Marketingی نمایشگاهی )بازاریابی ها. 2۵

وقت از   بسیاری از محصوالت ابتدا باید امتحان و بعد خریداری شوند. کمتر کسی حاضر است بابت خودرویی که نه هیچ

های صنعتی   هایی که با حضور گروه  داند، پولی پرداخت کند. در نمایشگاه  نزدیک دیده است و نه چیزی در مورد آن می

 شود تا جدیدترین تولیدات برندهای مختلف را از نزدیک مشاهده و امتحان کند.  شوند، به مشتری امکان داده می  برپا می

های   ی خود در نمایشگاه  سازی غرفه  هر ساله زمان زیادی را به آماده (Fordبرای مثال، شرکت خودروسازی فورد )

های   را در معرض نمایش عموم بگذارد. این قبیل نمایشگاهدهد تا تولیدات جدیدش   المللی خودرو اختصاص می  بین

کنندگان قرار   ها را در اختیار خبرنگاران و مصرف  ی دست اول جدیدترین تولیدات شرکت  خودرو شانس تجربه

 دهند.  می

 (Content Marketingبازاریابی های محتوایی ). 2۶



سازی مشتریان بالقوه از محصوالت یا   منظور آگاه  محتوا به بازاریابی محتوایی عبارت است از تنظیم متن و انتشار

جا و مناسب موجب   کار نیاید، اما در موارد به  کارها به  و  ی کسب  خدمات یک برند. ممکن است این استراتژی در همه

 شود.  های مستقیم فروش می  تأثیرات مثبت بدون استفاده از روش

 (Search Marketingو )بازاریابی های موتور جست و ج. 27

وجو   شان را قبل از مطرح کردن با دیگران، از موتورهای جست  کنیم که مردم معموال سؤاالت  در روزگاری زندگی می

جو   و  ها کاربر را به کندوکاو در این موتور جست  گویی به سؤاالت، روزانه میلیون  پرسند. مهارت گوگل در پاسخ  می

جو پی ببرید، فقط کافی است نگاه کوچکی به نقش مؤثر   و  به قدرت بازاریابی موتورهای جست کشاند. برای اینکه  می

 جو صنعت بازاریابی را متحول کرده است.  و  ی بازاریابی بیندازید. این موتور جست  گوگل در حوزه

د. در گذشته اغلب جو هستن  و  کار خود را مدیون این موتور جست  و  فروشانی که رشد کسب  چه بسیار خرده

کردند، اما بازدهی   تبلیغ می (Yellow Pageهای زرد )  های راهنمای مشاغل یا همان کتاب  کارها در کتاب  و  کسب

 آید.  تر می  شان، هر سال پایین  ی حجم مخاطبان  های اطالعاتی به علت کاهش پیوسته  تبلیغات در این بانک

 (Drip Marketingای )  بازاریابی های قطره. 28

های   ای از پیام  ای( که نوعی استراتژی ارتباطی است، بازاریابان مجموعه  ای )یا همان قطره  در بازاریابی چکه

کنند. این   ای ارسال می  صورت قطره  ی یک برند به  نویس شده را در طول زمان به مشتریان فعلی یا بالقوه  پیش

 توان استفاده کرد.  ای نیز می  های رسانه  گیرند، اما از سایر خروجی  به خود می ها اغلب شکل بازاریابی ایمیلی را  پیام

 (Niche Marketingبازاریابی های جاویژه ). 29

ی این گروه از جمله اسرار موفقیت در بازارهای   شده  شناسایی اقلیتی خاص و برآورده ساختن نیازهای نادیده گرفته

ی زیادی در سراسر جهان متقاضی خرید کفش هستند   تولید کفش را در نظر بگیرید. عدهپُررقیب است. برای مثال، صنعت 

تری برخوردارند و   هایی تولید کنند که از متقاضیان انبوه  ی اول کفش  و بسیاری از برندهای پیشرو سعی دارند در درجه

 مورد نیاز عموم هستند.

های   باز، تصمیم گرفت کفش  جه قرار دادن جماعت اسکیتبا مورد تو (Vansدر این میان، تولیدی کفش َونس )

 برد تولید کند تا بتواند در بازار پُررقیب کفش دوام بیاورد.  مخصوص اسکیت

 (Community Marketingبازاریابی های جامعه گرا ). 30

گویی به نیازها و   سخی مشتریان فعلی و پا  گوی فعاالنه در جامعه  و  اندازی گفت  بازاریابی جامعه گرا بر راه

جای تمرکز روی معامالت بعدی، به دنبال   های این گروه خاص از مشتریان استوار است. این استراتژی به  خواسته

تواند به بازاریابی دهان به دهان نیز   گرا حتی می  ارتقای وفاداری و تعهد مشتریان فعلی برند است. بازاریابی جامعه

 بینجامد.

 (Social Media Marketingهای اجتماعی )  بازاریابی های رسانه. 31



شمار   گذاری روی مشارکت مشتریان به  های اجتماعی مانند فیسبوک و توئیتر، بستر بسیار مناسبی برای سرمایه  رسانه

نسبتا سریعی است.  ی رشد  شود، اما در حال تجربه  های اجتماعی هنوز نوپا محسوب می  آیند. بازاریابی رسانه  می

کارمند را به  30هایی با بیش از   دپارتمان (Southwest Airlinesِوست )  هایی مانند خطوط هواپیمایی ساوث  شرکت

 های اجتماعی اختصاص داده است.  برقراری ارتباط فعال با مشتریان در رسانه

 (Cross-Media Marketingای متقاطع )  بازاریابی های رسانه. 32

رسانی به مشتریان هدف از طریق چندین کانال ارتباطی مانند ایمیل،   ای متقاطع عبارت است از اطالع  ریابی رسانهبازا

 سایت و تبلیغات کاغذی یا آنالین با هدف پیشبرد متقاطع محصوالت یا خدمات یک برند.  نامه، وب

 (Promotional Marketingبازاریابی های تبلیغاتی ). 33

اندازد تا تصمیم خرید محصوالت یا   بازاریابی تبلیغاتی نوعی استراتژی بازاریابی است که مشتری را به وسوسه می

شود که   های گوناگونی برای ترغیب به خرید استفاده می  خدماتی خاص را عملی کند. در این نوع بازاریابی از مشوق

 عبارتند از:

 آییم. برگزاری مسابقه از جمله   ابقه و دریافت جوایز رایگان سر ذوق میمسابقه: همه ی ما از برنده شدن در مس

مقیاس است که موجب ارتقای آگاهی از برند و جذب مشتریان جدید   وکارهای کوچک  ابزارهای بازاریابِی مناسب کسب

 شود.  می

 میلیارد کوپن در سال  302د، دست آم  ی پردازش کوپن به  کوپن: طبق گزارشی که از خدمات دهندگان پیشرو در زمینه

درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. همچنین طبق اعالم شورای کوپِن  ۶توسط بازاریابان صادر شد که  2007

کنند. گویا این ابزار بازاریابی هنوز   درصد جمعیت آمریکا از کوپن استفاده می 7۶انجمن بازاریابی تبلیغاتی، بیش از 

 مقیاس است.  کارهای کوچک  و  ای برای کسب  صرفه  به  راتژی مقرونکارآیی دارد و است

 دهد محصول مورد نظر را پیش   شود که به مشتری امکان می  محصول رایگانی گفته می  به نمونه   اشانتیون : اشانتیون

حان کردن رایگان بردار است، اما باید در نظر داشت که امت  ی اشانتیون هزینه  از خریداری، امتحان کند. عرضه

ای   زنجیره   ی فروش شود. برای مثال، سوپرمارکت  تواند موجب افزایش گسترده  محصوالت یک برند، می  نمونه

دهد، اما نه به این علت که مشتریان مدام در مورد کیفیت این شیرینی سؤال   پای لیمو اشانتیون می (Publixپابلیکس )

 شتریان فروشگاه به خرید این محصول است.پرسند، بلکه هدف اصلی ترغیب م  می

 (Business-to-Business Marketingبازاریابی های کسب و کار ). 3۴

وکارهای   ها )شامل کسب  کار، به نوعی فعالیت بازاریابی توسط اشخاص یا سازمان  و  بازاریابی کسب و کار به کسب

وکار به سایر شرکت ها   فروش محصوالت یا خدمات یک کسبها و سایر نهادها( گفته می شود که امکان   تجاری، دولت

 یا سازمان ها را فراهم می کند.

رسند یا به منظور تقویت   این محصوالت یا خدمات توسط شرکت یا سازمانی که خریداری شده اند مجددا به فروش می

کار   و  ی از عملیات داخلی کسبشوند و شاید نیز در پشتیبان  محصوالت یا خدمات کسب و کار خریدار، استفاده می



را  IBMکار   و  زدنی است. رشد کسب  در این نوع بازاریابی مثال IBMخریدار مورد استفاده قرار بگیرند. شرکت 

توان به اتخاذ راهکارهای هوشمندانه ی این برند در بازاریابی فروش محصوالت خود به سایر کسب و کارها و دولت   می

 های جهان نسبت داد.

 (Cloud Marketingبازاریابی های ابری ). 3۵

ی منابع و ابزار بازاریابی در یک بستر آنالین برقرار هستند تا مشتریان یا وابستگان   در این نوع جدید از بازاریابی، همه

های   تابگذاری، گسترش و بهبود ببخشند. برای مثال، ک  بتوانند منابع و ابزار موجود را عالوه بر استفاده و اشتراک

ی فروش هستند، در یک فروشگاه دیجیتال نمایش   سایت آمازون آماده  هایی که در وب  ها و سریال  الکترونیکی و فیلم

 قابل دسترسی هستند. (Kindle Fireهایی مانند کینِدل فایِر )  شوند که از طریق حساب کاربری آنالین یا دستگاه  داده می

 (Business-to-Consumer Marketingبه مصرف کننده ) و کار  بازاریابی های کسب. 3۶

کننده، دستیابی سریع و مداوم به مشتریانی است که واقعا از محصوالت یا   وکار به مصرف  هدف نهایی بازاریابی کسب

مومی ی کوپن، نمایش ع  گر نباشند. در این استراتژی راهکارهایی مانند عرضه  خدمات یک برند خرید کنند و فقط نظاره

ی پیشنهادات ویژه، موجب ترغیب   های واقعی و آنالین( و ارائه  ها )ویترین  فروشگاه   محصوالت، طراحی ویترین

 شوند.  مشتریاِن هدف به خریداری محصوالت یک برند می

معامله  کننده، تالش بر این است که توجه مشتری بالفاصله جلب شود و  وکار به مصرف  های بازاریابی کسب  در کمپین

های استثنائی و   های ویژه، تخفیف  تر است و اغلب از طریق فروش  ها کوتاه  جوش بخورد. مدت زمان این کمپین

 شود.  صورت آنالین نیز قابل استفاده هستند، اقدام به جذب مشتری می  های تخفیف که به  ی کوپن  عرضه

 (Mobile Marketingبازاریابی های موبایلی ). 37

گویند. در این استراتژی   های هوشمند(، بازاریابی موبایلی می  ویژه گوشی  ی دستگاه موبایل را )به  وسیله  بی بهبازاریا

سازی شده با توجه به وقت محلی و مختصات جغرافیایی و با هدف تبلیغ محصوالت،   ای از اطالعات شخصی  مجموعه

 شوند.  می ای خاص به کاربران تلفن همراه ارسال  خدمات یا ایده

 (Ambush Marketingبازاریابی های کمینی ). 38

کننده بدون پرداخت هزینه ی اسپانسری، با رویداد یا برندی خاص همراه می شود تا روی رویداد   در بازاریابی کمینی تبلیغ

برند همواره احتمال دارد مورد نظر سرمایه گذاری کند یا ارزش ویژه برندی را که با آن همراه شده است باال ببرد، اما این 

 از ارزش رویداد اصلی کم کند.

 (Telemarketingبازاریابی های تلفنی ). 39

ها در جذب مشتری به این   بازاریابی تلفنی بخش مهمی از فرایند فروش محصوالت به مشتریان است و بسیاری از شرکت

صورت   ی فروش به  ای بازاریابی مستقیم است، نمایندهه  کنند. در بازاریابی تلفنی که از جمله روش  استراتژی تکیه می



شان را بخرند و گاهی طی تماس تلفنی قرار یک مالقات   کند که محصوالت یا خدمات  تلفنی از مشتریان بالقوه تقاضا می

 کند.  رو در روی آنالین از طریق وبینار را نیز با مشتری هماهنگ می

شوند قابل   گیری خودکار پخش می  ای که با شماره  های صوتِی از پیش ضبط شده  این استراتژی همچنین در قالب پیام

آمیز   ی زیادی مزاحمت  ی عده  اجراست. البته ناگفته نماند که بازاریابی تلفنی چندان مورد استقبال مردم نیست و به عقیده

« فروش تلفنی»و  (Inside Sales« )فروش داخلی»گلستان و ایرلند با عنوان شود. بازاریابی تلفنی در ان  تلقی می

(Telesales) شود.  نیز شناخته می 

 (Alliance Marketingبازاریابی های ائتالفی ). ۴0

 کار به منظور ادغام منابع در تالش  و  گذاری مشارکتی بین دو یا چندین کسب  بازاریابی ائتالفی عبارت است از سرمایه

 برای تبلیغ و فروش محصوالت یا خدماتی خاص.

 (Personalized Marketingسازی شده )  بازاریابی های شخصی. ۴1

گونه از   شود و در واقع نوعی افراط  نیز شناخته می« تک  به  بازاریابی تک»سازی شده با عنوان   بازاریابی شخصی

استراتژی تالش بر این است که برای هر مشتری یک محصول  تالش برای ایجاد تفاوت در محصوالت مشابه است. در این

های سفارشی تولید   که کفش (Nike IDکار برند نایکی )  و  گیر کسب  فرد تولید شود. رشد چشم  خاص و منحصربه

 تک حاصل شده است.  به  کند، با تکیه بر همین استراتژِی بازاریابی تک  می

 (Database Marketingبازاریابی های پایگاه داده ). ۴2

های مشتریان فعلی و   سازی شده با رجوع به پایگاه داده  های شخصی  بازاریابی پایگاه داده عبارت است از تولید پیام

شود و   منظور تبلیغ محصوالت یا خدمات یک برند. این استراتژی از جمله انواع بازاریابی مستقیم محسوب می  بالقوه به

 پذیر قابل برقراری ارتباط با مشتریان است.  ی ابزارهای نشانی  مستقیم توسط همه درست مانند بازاریابی

تمرکز اصلی بازاریابی پایگاه داده روی تحلیل داده ها قرار دارد و همین نکته تفاوت اصلی این استراتژی با بازاریابی 

کید دارند تا بتوان مدل رفتاری مشتریان را های آماری تأ  مستقیم است. بازاریابان پایگاه داده روی استفاده از تکنیک

 ها در انتخاب گروه هدف برای برقراری ارتباط بهره گرفت.  طراحی کرد و از این مدل

تری در مورد   های کامل  های داده هستند، زیرا هرچه داده  اجراکنندگان این استراتژی از مشتریان پروپاقرص پایگاه

 تری را طراحی کنند.  های دقیق  بان می توانند مدلمشتریان در اختیار باشد، بازاریا

های   کار. پایگاه  و  ی کسب  های داده  کننده و پایگاه  ی مصرف  های داده  بازاریابی پایگاه داده بر دو نوع است: پایگاه

کننده( کاربرد دارند، یعنی   کار به مصرف  و  کسب) B2Cکننده در کسب و کارهای مدل   ی مصرف  داده

 کننده است.  شان خوِد مصرف  کارهایی که طرف حساب  و  کسب



تر هستند، زیرا این   دهند پیچیده  کار، اغلب در نوع اطالعاتی که ارائه می  و  ی بازاریابی کسب  های داده  پایگاه

به آنها متعهد باشند  کننده باید  ی مصرف  های داده  های داده ملزم به رعایت قوانین حفظ حریم خصوصی که پایگاه  پایگاه

 نیستند.

 (Affinity Marketingبازاریابی مشارکتی ). ۴3

های استراتژیکی که به نفع   پیمان شدن با برندهای مکمل از طریق ایجاد شراکت  بازاریابی مشارکتی عبارت است از هم

ی جذب مشتریان جدید و   وظیفهی افزایش فروش و دیگری   هر دو طرِف شراکت باشند. در این استراتژی یک برند وظیفه

 گیرد.  ارتقای آگاهی از برند را بر عهده می

 (Cult-tural Marketingبازاریابی فرقه ای فرهنگی ). ۴۴

توان با تحریک محرک های رفتاری غیر زمان مندی که در فرقه   ای فرهنگی تصور می شود که می  در بازاریابی فرقه

کنندگان یک برند را افزایش داد. بازاریابی فرقه ای از نقاط روشِن فهرست   صرفهای مذهبی نیز مشاهده می شوند، م

 انواع بازاریابی های نوظهور است که اصول علمی اجتماعی غیرزمان مند را به روشی قدرتمندانه به کار می بندد.

 (Guerrilla Marketingبازاریابی چریکی ). ۴۵

هزینه که از طریق خالقیت، ازدحام جمعیت و   پایه ای، غیرسنتی و کمهای   بازاریابی چریکی عبارت است از روش

گیری به تبلیغ رویدادها، محصوالت یا خدمات یک برند و حتی اعالم افتتاح کسب و کارهای جدید   عنصر غافل

 پردازند.  می

 (Humanistic Marketingبازاریابی انسان گرا ). ۴۶

های غیرفرهنگی   ای نسبتا محدود از فقدان  ان وجود دارد. این نیازها که مجموعهدر نیازهای انسانی حالتی از احساس فقد

هستند، در انواع مختلفی مانند نیازهای جسمی )غذا، سرپناه، امنیت و پوشاک(، نیازهای اجتماعی )احساس تعلق و عاطفه( 

 شوند.  بندی می  گری( دسته  و نیازهای فردی )دانش و خودبیان

 (Brand Lover Marketingشیفتگان برند )بازاریابی . ۴7

ی بازاریابی شیفتگان برند در تقابل با بازاریابی سنتی برند مطرح شده است. این روزها انرژی حیات بسیاری از   ایده

توانند به برند محبوب خود جان ببخشند. اما چه عواملی موجب   برندها رو به زوال است، حال آنکه شیفتگان یک برند می

 شود؟  سته شدن برندی خاص در میان رقبا و دستیابی به طرفداران پروپاقرص میبرج

ی برندهای فرقه وارد شود، باید در مشتری حس تعلق خاطر ایجاد کند و احساسی   هر برندی برای اینکه بتواند به دسته

 د.گونه از خطر نابودی رهایی پیدا کن  سرشار از عشق را به مشتریانش هدیه بدهد تا این

 


