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ده راهکار خالقانه برای محصوالت قدیمی
برایان تریسی مترجم: ژان بقوسیان

هر محصول یا خدمتی که باعث شده به جایگاه فعلی خود در کسب وکار یا صنعت 

برسید، برای پیشبرد بلندمدت شما کافی نیست.

80 درصد محصوالت و خدماتی که مردم پنج سال پیش استفاده می کردند، امروز 

که  و خدماتی  20 درصد محصوالت  میانگین  به طور  یعنی  منقرض شده اند؛  دیگر 

در بازار امروز ارائه می شود، از جمله محصوالت خود شما، در مدت 12 ماه منسوخ 

می شود و باید آن ها را با محصوالت و خدمات جذاب تری جایگزین کرد.

با اینکه شاید مقابله با مشکل منسوخ شدن محصوالت در نگاه اول دشوار به نظر 

آید، اما راه حل های خالقانه با پرسیدن سواالت درست آشکار خواهند شد. همواره 

این  که  برسید  ایده هایی  به  تا  بپرسید  و خدمات خود سواالتی  درباره محصوالت 

محصوالت و خدمات را قابل بازاریابی یا سودآورتر کند.
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این سواالت را مدام از خود بپرسید و به آن ها پاسخ دهید.
1. آیا محصوالت و خدماتتان استفاده های دیگری هم دارند؟ آیا شرکت ها، صنایع 

یا مشتریان دیگر هم می توانند از آن ها استفاده کنند؟

یکی از قوانین ما این است که اگر محصول یا خدمت خوبی دارید که مشتریان آن 

را نمی خرند، به جای محصول، مشتریان را عوض کنید. شاید تالش های بازاریابی 

و فروش را بر بازار هدف اشتباهی متمرکز کرده اید.

و  محصوالت  تا  کنید  تقلید  یا  کپی  را  دیگری  شرکت  کارهای  می توانید  آیا   .2

این است که  کارها در کسب وکار  از هوشمندانه ترین  بهتر شود ؟ یکی  خدماتتان 

رقبای موفق خود را تحسین کنید و به دنبال راه  هایی برای انجام کارها به روشی 

بهتر از آن ها باشید.

به دنبال راه هایی برای انتقال یک نوآوری یا فناوری از یک صنعت به صنعتی دیگر 

باشید. هنری فورد ایده خط تولید خود را با مشاهده عملکرد کارخانه بسته بندی 

گوشت به دست آورد.

از کدام کسب وکارهای موفق در اطراف خود می توان ایده برداری کرد تا کسب وکاری 

کاراتر و سودآورتر داشته باشید؟

دوباره  یا  دهید  تغییر  کنید،  تصحیح  را  خود  فعلی  محصول  می توانید  آیا   .3

بسته بندی کنید تا متفاوت کار کند یا به نظر آید؟ آیا می توانید تغییر جدیدی به 

آن اضافه کنید؟ »والت دیزنی« و »روی دیزنی« در اواخر دهه 1940 مشغول بازدید 

از باغ های تیوولی کپنهاگ بودند که دریافتند این پارک بی عیب است و یک دانه 

کبریت یا تکه کاغذ در هیچ جای آن نیفتاده است. برعکس، تقریبا همه پارک های 

سرگرمی بزرگ و کوچک در آمریکا از جمله کانتی ِفیرز و رودس کثیف، پر از آشغال 

و پسمانده غذا بودند. در آن لحظه فکر تاسیس دیزنی لند به ذهن والت رسید. او 

گفت: »می خواهم پارکی بسازم که آنقدر تمیز و زیبا باشد که والدین از همه جای 

دنیا کودکانشان را بارها و بارها برای بازدید از آن بیاورند«.
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و  بزرگ تر، قوی تر  را  آن  آیا می توانید  تقویت  کنید؟  را  آیا می توانید محصول   .4

درخشان تر  کنید؟  آیا آن را به روشی توسعه می دهید تا جذاب تر باشد؟

من هر سال خانواده خود را به گردش یک  هفته ای در دریای کارائیب با کشتی 

»شکوه دریاها« می برم. زمانی که این کشتی ساخته شد، بزرگ ترین کشتی تفریحی 

تاریخ بود که گنجایش 5000 نفر را داشت. این کشتی هفت محوطه کامال مختلف 

از نیمه  استوایی تا کویری و تعداد زیادی رستوران اروپایی و آمریکایی دارد.

 

یا  کوتاه تر  کوچک تر،  را  آن  می توانید  آیا  کنید؟  کوچک  را  آن  می توانید  آیا   .5

آیا  ساده تر شود؟  تا  می کنید  کم  یا  آن حذف  از  را  چیزی  چه  کنید؟  اقتصادی تر 

می توانید آن را به اجزایش تقسیم کنید و آن ها را جداگانه بفروشید؟ 

6. نظرتان درباره یک جایگزین چیست؟  آیا می توانید مواد، فرایند، روش تولید و 

توزیع یا تبلیغ و بسته بندی متفاوتی برای آن در نظر بگیرید؟

7. آیا می توانید اجزای محصول یا خدمت خود را تغییر دهید یا چیدمان آن را 

عوض کنید؟ آیا راهی هست که محصول یا خدمتتان را جذاب تر، قابل فروش تر، 

ارزان تر یا مطلوب مشتریان بیشتری کنید؟

8. آیا می توانید تفکر خود را برعکس کنید و رویکردی کامال متفاوت با آنچه امروز 

انجام می دهید در پیش بگیرید؟ یکی از کارهای متضادی که چند سال پیش انجام 

دادم این بود که برای فروش موجودی بیش از اندازه محصول، به جای کاهش 

قیمت، آن را افزایش دادم. به خاطر ارزش دریافتی باالتر و پاداش هایی که در نظر 

گرفته بودیم، آنقدر محصول فروختیم که در چند ماه اخیر به آن نرسیده بودیم.
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9. آیا می توانید محصول خود را با چیز دیگری ترکیب کنید؟ آیا می توانید آن را با 

موارد دیگری ترکیب کنید تا ارزش بیشتری پیدا کند؟

قیمت  با  یا خدمت خاص  محصول  یک  در  مشتری  که  مواردی  همه  ترکیب  با 

مشخص نیاز دارد، پیچیدگی ها و عدم قطعیت های خرید را تا حد زیادی کاهش 

داده و در عین حال جذابیت محصول یا خدمت را افزایش می دهید.

امکان پذیر  چیزی  چنین  گاهی  بیابید؟  ضایعات  برای  کاربردی  می توانید  آیا   .10

است.

الکترودها  این  دارد.  الکترودهای چسبنده وجود  تولیدکننده  درباره یک  داستانی 

دایره هایی سه اینچی بودند که مرکز آن  ها سوراخ شده بود و دور انداخته می شدند. 

یک روز تولیدکننده تصمیم گرفت این ضایعات را بسته بندی کند. این الکترودها 

کاربری های متفاوتی مثل ضربه گیر در و کمد، ضربه گیر قاب  های آویخته شده به 

دیوار و نشانه روی چمدان های مسافری پیدا کردند. این محصول برای مشتریان 

بسیار جذاب بود و تقریبا هیچ هزینه ای برای شرکت نداشت.

دنیا را از زاویه دید مشتریان خود ببینید. نیازها و خواسته هایی که مشتریان مایل 

هستند برای برطرف کردن آن ها هزینه کنند کدامند؟ چگونه می توانید نسبت به 

رقبا تجربه خرید بهتری برای مشتریان خود رقم بزنید؟ برای این سوال پاسخ های 

زیادی وجود دارد.

تمرین های عملی
1. سه روش ویژه برای بهبود محصوالت و خدمات فعلی و افزایش جذابیت آن ها 

برای مشتریان مشخص کنید.

2. با 10 نفر از بهترین مشتریان خود تماس بگیرید و نظرات و پیشنهاد های آن ها را 

برای جذاب تر و مفیدتر کردن محصوالت و خدمات خود بپرسید. از تعداد ایده های 

خوبی که به شما ارائه می کنند، شگفت زده خواهید شد.
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