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آیا تیم بازاریابی تان این 9 خصوصیت را دارند؟
مجله Entrepreneur - ترجمه: ژان بقوسیان - بنفشه عطرسائی

بازاریابی نیز مانند بسکتبال،  ساخت وساز و ابرقهرمانان مارول، بهترین نتیجه را در 

بزرگی  خیلی  بازاریابی  گروه  که  نیست  نیازی  می آورد.  به دست  گروهی  کار  قالب 

نفر فریلنسر؛ شاید هم  باشید و یکی دو  باشید؛  ممکن است فقط خودتان  داشته 

دپارتمان مجازی با ده ها نفر کارمند داشته باشید- اما مهم این است که هر کس به 

شکلی هماهنگ در کنار دیگری کار کند تا نتایج مثبتی حاصل شود.

با  شرکت هایی  و  مختلف  صنایع  در  گروه هایی  در  اختالف هایی  همیشه  چند  هر 

نیازهای گوناگون هست،  نه خصوصیت اصلی اما برای ایجاد گروهی فوق العاده موثر 

وجود دارد.
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9 خصوصیت مهم تیم بازاریابی
1. تخصص

بازاریابی آنالین به جهانی فوق العاده متنوع تبدیل شده و گسترش یافته است. 

صدها راهکار و تاکتیک متفاوت وجود دارد که می توانید از آن ها استفاده کنید،  از 

نوشتن مطالب تبلیغاتی برای شرکایی که با آن ها سروکار دارید گرفته،  تا به دست 

آوردن شهرت و آگاهی دو طرفه… بر این اساس بهترین گروه ها کسانی هستند 

که متخصصانی منحصر به فرد دارند. یعنی به عنوان کارشناسان واجد شرایط در 

رشته های خود فعالیت می کنند، نه کسانی که به جای تخصص در یک رشته در 

چند زمینه معلومات کلی دارند. به این ترتیب می توانید اثربخشی خودتان را در 

هر زمینه افزایش بدهید. در بخش های اختصاصی برتری داشته باشید نه صرفا در 

هر موردی.

2. ارتباطات
واضح است که بهترین گروه بازاریابی کسانی هستند که بی پرده، دقیق و مکرر به 

روابط خود ادامه می دهند. سرپرست گروه ها باید به اعضای گروه خود آموزش هایی 

دقیق و اطالعاتی واضح بدهند. هنگام رویارویی با چالش ها و تغییراتی که در حال 

ارتباطات به  انجام است، اعضای گروه باید نقش فعالی داشته باشند. همچنین 

همه کمک می کند تا مشکالت را با هم برطرف کنند، در مسیر کاری یکدیگر قرار 

نگیرند و سعی کنند حتی در زمان تغییرات نیز سرعت کاری خود را حفظ کنند.

3. هماهنگی
بازاریابی بر اساس ایده های مختلف به وجود می آید و این گونه نیست که همیشه 

فقط یک فرد بهترین ایده را مطرح کند. بهترین گروه ها به جای اینکه به تنهایی 

ایده ای داشته باشند،  به طور دسته جمعی چندین ایده ممکن مطرح می کنند تا 

با بررسی آن ها بتوانند بهترین انتخاب را داشته باشند. همچنین به تقسیم شدن 

مسئولیت ها در میان اعضای گروه نیز اهمیت می دهند. اگر کسی حجم کاری کمتری 

https://modiresabz.com


3

نسبت به بقیه داشته باشد. مسئولیت های اضافه دیگران را می پذیرد. اعضای گروه 

در زمان بندی و اتمام کارشان، برای حاصل شدن بهترین نتیجه همکاری می کنند.

4. رهبری
برای  مدیر  یک  وجود  دارند،   مشترک  اعضا هدفی  تمام  بازاریابی  گروه  در  گرچه 

رسیدن به نتیجه ای مطلوب الزم است.

مدیر گروه مسئول ایجاد چشم اندازی درست و گرفتن تصمیم های بزرگ است و 

در نهایت نیز مسئولیت اقدامات اعضای گروه را بر عهده می گیرد. این موضوع نه 

تنها به روابطی آرام و مخالفت هایی کمتر منجر می شود، بلکه تصمیم گیری ها را به 

نتیجه ای موثر و خارق العاده می رساند.

5. جهت گیری
در بازاریابی هر کسی باید بر روی اهداف مستقل خود، مانند بهبود توانایی نوشتار 

و بر روی اهداف گروه، مانند دستیابی به افزایش مشخص میزان مشتری کار کند.

برسند.  بهتری  نتایج  به  تا  گروه کمک می کند  اعضای  به  مانند چارچوبی  اهداف 

بدون جهت دادن به مسیر، ممکن است گروه ها چشم انداز اصلی شان را فراموش 

کنند. همیشه امکان تحقق اهداف وجود ندارد اما گروه هایی که هدفمند باشند 

معموال بهتر عمل می کنند.

6. اراده
باید این حقیقت را پذیرفت که موانع زیادی در بازاریابی وجود دارد. اما بهترین 

گروه های بازاریابی کسانی هستند که حداقل نگذارند این موانع برای مدتی طوالنی 

سد راهشان شود. اراده داشتن به اعضای گروه کمک می کند که راه حل هایی جایگزین 

انتخاب کنند و از وقوع مشکالت حتی در هنگام وقوع چالش های تهدیدآمیز نیز 

جلوگیری کنند.
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آن ها همه گزینه های ممکن را امتحان می کنند و به جای خسته شدن،  به کار خود 

ادامه می دهند.

7. انعطاف
مدام  موارد  این  همه  که  است  رقبا  و  کار  روند  تکنولوژی،  تاثیر  تحت  بازاریابی 

که  را  راهکارهای جدیدی  که  است  معنی  بدان  این  است.  یافتن  تغییر  در حال 

استفاده  که مدت ها پیش  کنید  راهکارهایی  دارند جایگزین  بیشتری  تاثیرگذاری 

و  است  بوده  شما  پاسخگوی  مدت ها  که  فکری  کردن  رها  یعنی  این  می کردید. 

گروه  بهترین  نکرده اید.  تجربه  را  آن ها  قبال  که  جدیدی  مسئولیت های  پذیرفتن 

روش  این  باشند.  منعطف  تغییرات  این  به  نسبت  که  هستند  کسانی  بازاریابی 

نیازمند تعهد گروه و اعضای گروه در کنار هم است.

8. مسئولیت پذیری
از راهکارهایتان به دالیل مختلفی مانند ضعف هدایت کردن یا ضعف  اگر یکی 

عوامل اجرایی با شکست مواجه شود،  چه کسی مسئولیت این شکست را بر عهده 

خواهد گرفت و پیشنهادی برای بهبودی اش خواهد داشت؟ یا اینکه چه کسی این 

شکست را از چشم دیگر اعضای گروه خواهد دید و آن ها را سرزنش خواهد کرد؟ 

درست است که گروه های بازاریابی بی عیب و نقص نیستند، اما حداقل باید این 

اشتباهات را بپذیرید و درصدد حل آن  ها باشند.

9. اشتیاق
کسانی که عالقه مند به کارهای خود باشند،  وقتشان را در رسانه های اجتماعی هدر 

نمی دهند. آن ها به دنبال حداقل استانداردها نیستند و کار را نصفه و نیمه رها 

نمی کنند. آن افراد دوست دارند که خالق باشند و به خود افتخار کنند. شکی نیست 

که بهترین نتایج را به همراه می آورند.

https://modiresabz.com


5

اگر یکی از این خصوصیت ها را نداشته باشید، پس بدانید دالیل مختلفی در این 

موضوع تاثیرگذار بوده است. اولین چیزی که به ذهنتان می رسد شاید این باشد 

که افراد مناسبی را استخدام نکرده اید، یا افرادی را که استخدام کرده اید کار خود 

عوامل  یا  باشد  در همکاری  وقفه ای  است  ممکن  نمی دهند.  انجام  درستی  به  را 

دیگری دخیل باشد. مثال مشکل می تواند از پروژه ای که انتخاب کرده اید باشد. اگر 

می خواهید این مشکالت را بر طرف کنید یا در همان ابتدای کار بتوانید تشخیص 

با  بتوانید به راحتی و  تا  ارزیابی کنید  را درست بررسی و  باید گروهتان  بدهید، 

موفقیت کارها را پیش ببرید.
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