
 در بازار شرفتیپ یبرا B2B یابیبازار هاییاستراتژ

 

 نیادر  اندیشند.می یو خروج میمستق یهاراه کار کنند، آنها عمدتا بهیفکر م B2B یابیبازارراهبردهای ها به شرکت زمانی که

با شما ارتباط برقرار تا مخاطبان به خدمات شما پاسخ دهند و  دیقانع کننده و متقاعد کننده باش یافاست که به اندازه ک نی، هدف افرآیند

 کنند.

 وسعت پیدا کرده است B2B یابیبازار یهایاستراتژ یایدن امروزه . اماقرار دارندشما  یابیها در کمربند ابزار بازار کینوع تکن نیا

شرکت در گوگل جستجو  کی یابیو ارز افتنی یبرا دارانیخر ادیکرده است. به احتمال ز رییتغ یخدمات حرفه ا دارانیو رفتار خر

 شما را بررسی کنند.کنند تا یم

 .استراهبردها ها یاز استراتژ یعیوس فیاستفاده کامل از ط یماندن به معنا ی، رقابتامروزه

ادامه این مقاله به در ؟ ضرورت داردامروز  یرقابت طیدر مح تیموفق یبراها این استراتژیاز  کیکدامآید که این سوال پیش می

 پردازیم.می B2B یابیبازار هاییاستراتژبررسی و توضیح این 

 موجود  B2Bهای بازاریابیاستراتژی

 تخقیق و پژوهش 

بازار  قاتیاست. از تحق B2B یابیبازار یهایاستراتژو یکی از مدرن  یابیتالش بازار نوعو اساس هر  هیپا و پژوهش قاتیتحق

 ینیع یمبنا کی. آنها به شما اتخاذ کنید یآگاهانه تر ماتیکند تا تصمیبه شما کمک م قیدق ی، مطالعات علمبرند قاتیگرفته تا تحق

 دهند.در اختیار شما قرار می جینتا یریاندازه گ یرا برا یارزشمند یمبنا. همچنین دهندیشما م یابیبازار یبرا

به نحو شایسته تری دهد که یقرار م یتیامر شما را در موقع نیکه ا کنید،شناسایی میخود را بهتر  انی، مشترقاتیتحقدادن انجام  با

کدام  رسید کهبه این موضوع میدهد. شما یشما را م یندهایعملکرد فراشیوه به شما  نیبازار همچن قاتی. تحقدیکن رسانی تاآنها خدم

 شود.اجرا می یشتریب تیشرکت شما با موفق یهاجنبه



که در مورد  یینشان داده است که شرکت ها قاتیتحق ریروشن است. مطالعات خود ما در مورد تأثکامال  قاتیتحق ریثتأمیزان 

کسانی  نسبت به ی باالتریو تا دو برابر سودآور دارندرشد  عتری، سه تا ده برابر سردهندیانجام م کیستماتیس قاتیخود تحق انیمشتر

 .، دارنددکننینم قیکه تحق

 طاقچه محور راهبرد 

در  یهاشرکت نیتر عیکه سرنشان داده بارها  قاتیاست. تحق یتخصص و هدف گذار، دوره شما یتجار توجهات نیاز مهمتر یکی

از صنعت باشد که  یحوزه ادر  دیبا البته این موردباشند.  یحوزه تخصص کیمتخصص در  متمایل به این سمت هستند کهحال رشد 

این  باشید.چون و چرا  یمتخصص و رهبر ب دیتوانیم نکه در آ ییفضابه این معنی که  آن داشته باشید.درک باالیی در مورد شما 

 باشد. B2B یابیبازار هاییاستراتژ تواند یکی ازموضوع می

همین امر  کند.مشخص  دیدهیآنچه را انجام م قا  یدارد دق لیتما رای، زکندیشما را آسان تر م یابیبازار یهاتمام تالش تخصصداشتن 

 کند. زیبالفاصله شما را از رقبا متما گرددموجب می

 

  قابلیت باالبا  تیوب ساداشتن 

رای سازمان یا شرکت محسوب ا بهییدارا نیاز مهمتر یکیشرکت شما برای  تیوب ساداشتن ، امروز یبازار خدمات حرفه ا در

وب  کیاست.  شتریب اریبس تالیجیبروشور د ای لبوردیب کی نیبودند اها در گذشته معتقد از شرکت یطور که برخ. همانشودمی

اطالعات تخصص آن در  یغن شیشرکت و نما کی نیمرکز حضور آنال B2B یابیبازار یهایاستراتژبه عنوان یکی از موفق  تیسا

 آید.به حساب می بازار

ارائه دهندگان  افتنی یبرا نیبالقوه به صورت آنال انیاست. مشتر دید جادیا یمهم برابسیار کاربردی و ابزار  کیشما  تیسا وب

 . به دست آوریدکسب و کار  یشانس خود را برا دیتا بتوان ابندیشرکت شما را ب تیبتوانند وب سا دیآنها با. کنندیخدمات جستجو م

ارائه  یدرصد مردم هنگام بررس 80. دهد یارائه م یشرکت خدمات حرفه ا تیوب سا تیاز اهم یواضح ریما تصو قاتیتحق

 شود.تاکنون محسوب می یمنبع اطالعات نیتر جیراوب سایت   کنند.مراجعه می تیدهندگان خدمات به وب سا



بر درک مخاطبان  این قابلیت را دارد کیوب و گراف یاست. طراح یطراح شود جزءبه آن توجه  دیشما که با تیوب سابخش  نیدوم

  .بگذارد ریشما تأث

ها و انتقال کردن شرکت زیمتما یرا برا یفرصت فوق العاده ا نیا یعنی .ستیجذب مخاطب اغلب قابل درک ن یبرا یطراح قدرت

 آورد.به وجود می شرفتیپ یها برااعتبار شرکت

، هااز دستگاه یعیوس فیاستفاده از آن در ط تی، قابلضرورت داردشما  تیوب سا یبرا بسیارکه  یاز مالحظات گرید یکی، آخر در

  .دهد با دستگاه کاربر سازگار شودیشما اجازه م تی، که به وب ساویسپانسیر یاز جمله تلفن همراه است. طراح

 جستجو  یموتورها یساز نهیبهSEO 

یا موتور جستجو  یساز نهیکه به نجاستیابه راحتی پیدا کنند. شما را  تیبتوانند سا دیهدف شما با نیمخاطب ور که گفته شدط همان

رشته  کی SEO اگرچه،  باال در مقابل رشد کم رشد شود.یمطرح م B2B یابیبازار یهایاستراتژبه عنوان یکی از  SEOهمان 

 شده است. لیتشک یاز دو جزء اصل تی، اما در نهااستپیشرفت و در حال  دهیچیپ

SEO یدیعبارات کل نیکند. ایمخاطبان شما استفاده م یشما برا تیمهم در سا میانتقال مفاه یهدفمند برا یدیاز عبارات کل تیدر سا 

 تمرکز دارد.بر خدمات و تخصص شما که مطرح است اغلب 

جستجو اجازه  یبه موتورها نیشما ارتباط برقرار کند. ا تیجستجو در مورد وب سا یاست که با موتورها نیا تیاز سئو سا هدف

 کنند.  دیجستجوگران تول یبرا را یمرتبط تر جیدهد تا نتایم

جستجو شروع به معتبرتر شدن  یموتورهاکنند، ارتباط پیدا میشما  تیمعتبرتر و مرتبط به وب سا یهاتیکه وب سا همان گونه

 کنند.یکسب م یباالتر یهارتبهآنها  جهیدر نت. کنند یشما م تیسا

 

 یاجتماع یرسانه ها 

نشان دهنده  قاتیتحق. بمانند یخدمات حرفه ا یهاتا در شرکت مطرح است یاجتماع یهاکه رسانه دیداشت ازین یشتریبه مدرک ب اگر

  کنند.آنالیز می یاجتماع یرا در رسانه ها دی، ارائه دهندگان خدمات جددارانیدرصد از خر 60از  شیاست که ب این



نشان داده  یارجاع یابیدر مورد بازار ریمطالعه اخ کی کرده است. رییتغ یاجتماع یهابه دنبال رسانه زیمراجعات ن تیماه یحت

 یاجتماع یهارسانهشود. یانجام م یاجتماع یهار تخصص بر اساس تعامالت در رسانهب یدرصد از ارجاعات مبتن 17است که 

ارزشمند  رگذارانیو تأث نیدهد تا با مخاطبیبه شما امکان م نیشما هستند. ا ی، تخصص و محتوابه شهرت دنیرس یبرا کاتالیزوری

 .دیارتباط برقرار کن

 غاتیتبل 

 کند: غیدر آن تبل قابل قبول و موثریتواند به طور یکه شرکت شما م موجود استها عامل ستمیاز س یتعداد

  اتینشر .1
 یاجتماع یها رسانه .2
 Yahooو  Bing نیو همچن  Google Adsجستجو  یموتورها یابیبازار .3

شما  دیمحتوا داشته باشد و هم تخصص و هم د یریدر بارگ ینقش مهم قادر است نیهمچن .دهدیفقط خدمات شما را ارتقا نم غاتیتبل

 دهد. شیرا افزا

 ریمجدد و سا یری، هدف گLinkedIn. دیاست استفاده کن یکه مناسب خدمات حرفه ا یغاتی، مهم است که از اشکال تبلحال نیا با

مناسب صنعت را  نیمخاطب ما  یدهند که مستق یامکان را م نیبه شما ا رایعملکرد را دارند ، ز نیمتمرکز بر صنعت بهتر غاتیتبل

 شود. یم یریبارگ یکمتر برا نهیو هز شتریب کی، نرخ کل شتریب لی، که منجر به تبد دیهدف قرار ده

 هدف دشوارتر باشد.  نییتع یاهداف خدمات حرفه ا یتواند گران تر بوده و برا یجستجو م یموتورها یابی، بازار گرید یسو از

 یهاوجود دارد. شرکت B2B یابیبازار یهایاستراتژبه عنوان یکی از  غاتیاز انواع تبل کیاز هر  یکه انواع مختلف بدانیدمهم است 

 موفق بدانند. شیآنها را کم و ب ینعت تخصصو ص ی، هدف گذارغاتی، هدف تبلممکن است بسته به بودجه یخدمات حرفه ا

 یارجاع یابیبازار 

شما دارد.  B2B یابیبازار یهایاستراتژ استرا یبرا یمهم یامدهایپ نیا. کرده است رییتغ یارجاع خدمات حرفه ا تیکه ماهگفته شد 

 ت.روش را آشکار کرده اس نیاز ا یو مهم دیجنبه جد یدر خدمات حرفه ا یارجاع یابیبازار یها یمطالعات ما در مورد استراتژ

تخصص در  لیبرند با شهرت گسترده به دل کی قادر هستید، ستیل نیموجود در ا فنون هیمحتوا همراه با بق یابیاستفاده از بازار با

 . دیمنطقه خود بساز

 یساز نهیو به شیآزما 

مستمر را بر  ماتیتصم کنید. همچنینخود را تکرار  یابیبازار یهاکه تالش دهدفرصت را می نیبه شما ا یساز نهیو به شیآزما

 .دیاتخاذ کن یو نه بصر رانهیسخت گ یهااساس داده

 دیمستمر شماست. هرگز نبا یراهنما زین یساز نهیو به شی، آزماشودمحسوب میشما  یابیو اساس بازار هیپا قیکه تحق رگونه همان

 . دیکن میخود را متوقف کرده و آنها را بر اساس آن تنظ یابیبازار یهانیکمپ شیآزما

 یو گزارش ده لیو تحل هیتجز 

در مورد تمام  قیدق یهاداده یجمع آور یمهم است. برا اریبس جیموثر نتا یریاندازه گ یمناسب برا یارهایمع لیو تحل هیتجز

 .دیدار ازین یی، به ابزارها SEOو  یاجتماع یخود گرفته تا رسانه ها تی، از وب ساخود یهاتالش

Google Analytics شما است.  تیسا کیتراف لیو تحل هیو تجز یریاندازه گ یبرا یابزار ضرور کیMOZ تواند به شما در یم

 .کمک کند SEO جیمطالعه و بهبود نتا

کنند تا ی. آنها به شما کمک مستین یزیکند و چه چ یکار م یزیچه چ دیکند تا واقعا  بدان یبه شما کمک م شیو آزما لیو تحل هیتجز

 .دیکن لیعلم تبد کیبه  یشکل هنر کیخود را از  یابیبازار یهاتالش



 

 سخن پایانی

  B2B یابیبازار یهایاستراتژدائما   دی، شرکت شما بابماند یباق یرقابت نکهیا ی. برادیراحت نشو ای دیاست که ثابت نمان نیمهم ا نکته

 کند. دایبهبود پ یبرا کارهاییکرده و راه  یابیشما را ارز

 نهیها را در زمداده تیکه با موفق ییهااما امروزه شرکت .است شرفتیدر حال پ عتریو سر شتریب یبا سرعت نیآنال یابیبازار یایدن

 .کنندیکرده و از آنها استفاده م یعملکرد خود جمع آور

با  یو همراه رانیروز بازار ا طیشرا لیو بازار با تحل تیریعرصه مد نیاز متخصص یبا کمک جمع یدیگروه مشاوره س تیریمد

 ت،یچرخه فعال یزیبرنامه ر ت،یریمد یهانهینو و اثربخش در زم یمختلف. مفتخر به کسب دستاورد یهاشیاصناف در گرا انیمتول

 است. دهیجهت ارتقاء کسب و کار گرد کپارچهیبازار و فروش  قاتیتحق

 !باشدیکوچک و متوسط م عیاقتصاد صنا یگروه مشاوره، کمک به چرخه ها نیاز خدمات ا هدف

خود دارد. آنچه در گروه  یو پژوهش یتیرا در رزومه فعال یمتفاوت یو صنعت یخدمات یبا واحدها یسابقه همکار یدیمشاوره س گروه

 ییکسب و کار، رشد کسب و کار تا مرحله شکوفا جادیا ده،یا یساز یاتیشود، خلق، پرورش، ظهور وعمل یانجام م یدیمشاوره س

 . باشدیم
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