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ایجاد مزیت رقابتی
برایان تریسی مترجم: ژان بقوسیان

مهم ترین عامل در فروش موفق ایجاد مزیت رقابتی است. برای موفقیت در فروش، 

باید مشتریان را متقاعد کنید که محصوالت شما برتر و مطلوب تر از محصوالت رقبا 

است. تمایز، کلید موفقیت در فروش است.

در حال حاضر مزیت رقابتی تان چیست؟ 

چه چیزی باعث می شود محصول شما در ذهن مشتری برتر از هر محصول مشابه 

دیگری باشد؟

حوزه برتری شما
ارائه  به مشتری  را  یا خدمت شما چه چیزی  برتری شما چیست؟ محصول  حوزه 

می دهد که آن را از همه جهات به مطلوب ترین گزینه تبدیل می کند؟  
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مزیت اصلی خرید و استفاده از محصول یا خدمت شما که آن را به گزینه ای بهتر 

از محصوالت رقبا تبدیل می کند، کدام است؟ 

مزیت رقابتی ارائه شده توسط محصول، خدمت یا شرکت شما،  قلب همه تالش های 

رقابتی و کلید موفقیت شما  بازار  بقا و موفقیت تان در  بازاریابی و فروش، دلیل 

است. به گفته پیتر دراکر: »اگر مزیت رقابتی ندارید، هر چه زودتر دست به کار 

شوید و یکی بسازید«.

اگر از کارتان مطمئن نیستید یا اگر محصولتان مزیت رقابتی ندارد، از خود بپرسید: 

چطور می توانست باشد؟ اگر بخواهم در بلندمدت موفق شوم، باید چطور باشد؟

ارزش افزوده منحصربه فرد
باید  که  است  معتقد  رقابتی  مزیت  حوزه  در  هاروارد  کارشناس  پورتر،  مایکل 

»ارزش افزوده منحصربه فردی« برای مشتریان داشته باشید.

الزم نیست از همه رقبا برتر باشید. فقط باید محصولی ویژه، متفاوت و ارزشمندتر 

به مشتریان خاص مورد نظرتان ارائه دهید.

مزیت رقابتی شما از نظر کدام مشتریان واقعا متفاوت است؟ تقریبا هر محصول 

یا خدمت مزایای خاصی دارد که آن را به گزینه بهتری برای یک گروه خاص از 

مشتریان تبدیل می کند؛ 

که  است  این  کادیالک ها  رقابتی  مزیت  می فروشید.  کادیالک  کنید  تصور  مثال 

اتومبیل های لوکسی هستند و تصویر ذهنی مشتریان از آن، اتومبیلی با کیفیت 

از  از خود بپرسید »این مزیت رقابتی برای کدام دسته  اما باید  بسیار باال است؛ 

مشتریان مهم است؟«

خرید  مالی  توانایی  که  است  جذاب  افرادی  برای  کادیالک  مطلوب  ویژگی های 

اتومبیل های لوکس را دارند. 

بازار هدف شما افرادی نیستند که فورد، شورولت یا سوبارو سوار می شوند،  بلکه 

مشتریان ثروتمندی هستند که درآمد زیادی دارند؛ بنابراین کادیالک چه ارزش افزوده 
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منحصربه فردی دارد که آن را به گزینه ای برتر از بی.ام.دابلیو، آئودی یا مرسدس بنز 

تبدیل می کند؟

برای پیشرفت در بازار رقابتی، محصولتان باید حداقل در چهار حوزه متفاوت و برتر 

باشد:

1. کیفیت بهتر
کیفیت توسط مشتریان تعریف می شود. مشتری شما چه تعریفی از کیفیت دارد؟

2. سریع تر و نتایج بهتر
ارائه  رقبا  محصوالت  از  سریع تر  نتایجی  طریق  چه  از  شما  خدمت  یا  محصول 

می دهد؟ چرا از نظر مالی و شخصی برای مشتری توجیه دارد؟ اینکه محصول یا 

خدمت شما نتایج و منافعی را سریع تر از رقبا ارائه می دهد، چه تغییری در زندگی 

و کار مشتری ایجاد می کند؟

3. ارزان تر
محصول شما می تواند از نظر قیمت و از نظر هزینه بلندمدت مالکیت، ارزان تر از 

محصوالت رقبا باشد. اگر ارزان تر باشد چه مفهومی برای مشتری دارد و چرا خرید 

با قیمت کم تر از شما به جای خرید با قیمت باالتر از رقبا به نفع مشتری است؟ 

4. ساده تر یا مناسب تر
مشتریان تنبل هستند و همیشه محصول یا خدمتی را ترجیح می دهند که استفاده 

از آن راحت تر باشد. 

راحت تر  راحت تر است؟ چرا  از کدام جهات  یا خدمت شما  از محصول  استفاده 

است؟ از چه نظر راحت تر است؟ چه تغییری در کار یا زندگی مشتری به وجود 

می آورد؟ 

اگر همه موفقیت فروش به توانایی شما برای متمایز کردن محصول یا خدمتتان 
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شود،  دیده  مطلوب تر  گزینه  عنوان  به  تا  باشد  داشته  بستگی  رقبا  از محصوالت 

آن وقت رقبایتان چه کسانی هستند.

نقاط قوت خود را به حداکثر برسانید
تمام موفقیت فروش به توانایی شما برای متمایز کردن محصول یا خدمتتان از 

محصوالت رقبا و تبدیل آن به گزینه ای مطلوب تر بستگی دارد؛ 

در این صورت، رقبای شما چه کسانی هستند؟ چرا مشتریان از رقبا خرید می کنند؟ 

یا  محصول  می کنند  حس  جهاتی  چه  از  می بینند؟  آن ها  در  را  مزیت  هایی  چه 

خدمت رقبا برتر از شما است؟

است؟  از شما  برتر  از چه جهاتی  رقبا  و خدمات  که محصوالت  بگویید  صادقانه 

چگونه می توانید مزایای رقبا یا مزایایی که مشتری در رقبا می بیند را تقلید کنید؟ 

برای معرفی محصول یا خدمت    به طریقی که باعث حداکثر کردن نقاط قوت شما 

و تاکید بر نقاط ضعف و آسیب پذیری رقبا شود، چه می توانید بگویید یا چه کاری 

می توانید انجام دهید؟

اغلب محصوالت و خدمات مشابه هستند؛ مثل رستوران هایی که غذای مشابه ارائه 

می دهند. در این حالت، روش ایجاد تمایز، ارائه خدمات بهتر، گرم تر و دوستانه تر 

به مشتریان است. 

در بسیاری از موارد، به خصوص وقتی مشتری محصول یا خدمت را کاالیی می داند 

که همه جا در دسترس است، کیفیت ارائه خدمات یک مزیت رقابتی به حساب 

می آید که باعث ایجاد حاشیه امن برای شما در ذهن مشتری می شود.

گاهی همه آنچه برای جذب مشتری الزم دارید این است که در یک حوزه خاص و 

مهم از نظر او، برتر باشید.
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یک تمرین: پشت کارت ویزیت خود دلیلی ده تا پانزده کلمه ای بنویسید که باعث 

می شود یک مشتری مردد و بسیار آگاه به جای خرید از دیگران از شما خرید کند.

اگر نتوانید مزیت رقابتی خود را پشت کارت ویزیت بنویسید، به احتمال زیاد اصال 

آن را نمی شناسید یا نمی توانید هنگام فروش از آن بهره ببرید.

تمرین های عملی
1. دو دلیل برتری محصول یا خدمت خود نسبت به محصوالت رقبا را ذکر کنید.

2. دو نتیجه، مزیت یا پیشرفتی که مشتری با خرید محصول شما به جای خرید 

محصول مشابه از رقبا، از آن ها بهره مند می شود را ذکر کنید.
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