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چگونه نیچ مارکت یا بازار اختصاصی پیدا کنیم؟
businessnewsdaily.com - ترجمه: بنفشه عطرسائی

که  بازار گسترده تر است  از یک  یا متمرکز  اختصاصی یک محدوده تخصصی  بازار 

کسب وکارها می توانند با خدمت رسانی به آن  ها خود را از رقبا متمایز کنند.

که  کنند  پیدا  خود  صنعت  در  را  اختصاصی  بازار  یک  باید  کسب وکارها  صاحبان 

نیاز هایش تامین نشده یا فراموش شده باشد.

برای پیدا کردن بازار اختصاصی مناسب خود، این استراتژی را دنبال کنید: مخاطبان 

هدف را انتخاب کنید، یک نیاز نادیده  گرفته  شده یا تحقق  نیافته را مشخص کنید، 

درباره مشتریان تحقیق کنید، برنامه کسب وکارتان را طراحی کنید و کسب وکارتان را 

برای مخاطبان خاص بازاریابی کنید.
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چه کسب وکارتان را در یک صنعت خاص و منحصر به فرد  و چه در یک بازار اشباع 

کنید. پس  متمایز  رقبا  از  را  برای جلب توجه مخاطبان، خود  باید  کنید،  تاسیس 

کارآفرینان باید یک بازار اختصاصی ویژه را هدف قرار دهند و برای جذب آن گروه 

از مخاطبان، استراتژی بازارشان را اصالح کنند.

بازار اختصاصی چیست؟
بازار اختصاصی یک محدوده تخصصی یا متمرکز از یک بازار گسترده تر است که 

کسب وکارتان به طور اختصاصی به آن خدمت رسانی می کند. یافتن بازار اختصاصی، 

کسب وکار شما را از رقبا متمایز می کند و باعث می شود در حوزه خودتان برجسته 

شوید. بازار اختصاصی، حفره ای در بازار فعلی است که در آن گروهی از مشتریان یا 

مخاطبان هدف به پیشنهاد فروش منحصربه فرد شما توجه می کنند. این مخاطبان 

افرادی هستند که به آن ها خدمت رسانی نشده و نیازشان تامین نشده است یا 

این توانایی را دارند که به بازار بزرگ تر و سودآورتری تبدیل شوند.

یافتن بازار اختصاصی برای صاحبان کسب وکارهای کوچک مهم است، زیرا نه تنها 

برای  بلکه می خواهند مخاطبان وفاداری  دنبال یک جریان درآمد ثابت هستند، 

شما  به  باثبات  و  محکم  اختصاصی  بازار  یک  به  خدمت رسانی  کنند.  پیدا  خود 

اطمینان می دهد که گروه خاصی از مشتریان به جای رفتن سراغ رقبا، تمایل دارند 

از شما خرید کنند. گاهی راه اندازی کسب وکار در یک بازار اختصاصی این توانایی را 

به کارآفرینان می دهد که قیمت  های باالتری برای محصوالت یا خدماتشان در نظر 

بگیرند. این نسبت جدید عرضه و تقاضا، به ویژه برای افرادی که در یک صنعت 

جدید پیشگام هستند، بسیار سودآور است و این فرصت را به شما می دهد که در 

زمینه فعالیت خود به متخصص و رهبر فکری تبدیل شوید.

مثالی از بازار اختصاصی
در هر صنعت بازارهای اختصاصی مختلفی وجود دارد. اگر به محصول خاصی فکر 

https://modiresabz.com


3

می کنید که می تواند یکی از نیازهای منحصربه فردتان را تامین کند، احتماال یک 

ایده خوب برای ایجاد بازار اختصاصی پیدا کرده اید. مثال، اگر یک شرکت پوشاک، 

زنان شاغلی که مدام سفر می کنند را هدف قرار دهد، باید خط تولید لباس های 

بی نیاز به اتو که چروک نمی شوند راه بیندازد تا این نیاز ویژه آن ها را تامین کند.

وقتی یک بازار اختصاصی حفره ای در یک بازار بزرگ تر را پر کند که هیچ کس تاکنون 

به آن توجه نکرده است، به سودآوری می رسد و آن محصول به یک نیاز ضروری 

تبدیل می شود. مثال، یک شرکت تحویل پوشک نوزاد در نیوجرسی خدمات مناسب 

و مقرون به صرفه ای به والدین نوزادان ارائه می کند که حاال بسیاری نمی توانند بدون 

آن زندگی کنند و آمازون این شرکت را به قیمت 545 میلیون دالر خریده است.

استراتژی بازار اختصاصی چیست؟
حاال که با تعریف بازار اختصاصی آشنا شدید، چطور می توانید چنین بازاری برای 

شرکت خود ایجاد کنید؟ هر کارآفرینی که چنین هدفی دارد، می تواند از استراتژی 

پنج مرحله ای زیر استفاده کند:

1. مخاطبان هدف را انتخاب کنید. برای تعیین بازار اختصاصی خود، اول باید یک 

بازار بزرگ تر و کلی را انتخاب کنید. پس بهتر است بر حوزه ای تمرکز کنید که در آن 

دانش کافی دارید و سپس زیرمجموعه های جالب آن بازار را مشخص کنید.

2. یک نیاز تامین نشده را مشخص کنید. مخاطبان را تحلیل کرده و شکاف های 

موجود در بازار را شناسایی کنید. محصوالت و خدماتتان باید درد فعلی مخاطبان 

را تسکین دهند و نیازشان را برطرف کنند. بخشی را انتخاب کنید که قابلیت رشد 

داشته باشد.

تا  کنید  تحقیق  مخاطبان هدف  درباره  باید  کنید.  تحقیق  مشتریان  مورد  در   .3

نیازها، اهداف، انگیزه ها، نگرانی ها و انتظاراتشان را بشناسید. جذب مخاطبان از 

همان ابتدای توسعه محصول ضروری است. اگرچه باید این تحقیقات را از همان 
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ابتدای راه اندازی کسب وکار انجام دهید، اما باید مدام مشتریان و رقبا را ارزیابی 

کنید.

4. برنامه کسب وکارتان را طراحی کنید. برنامه ای طراحی کنید و در آن محصوالت 

و خدماتی که ارائه می دهید، نیازهایی که برطرف می کنید، مشتریان ایده آلتان و 

روش قیمت گذاریتان را مشخص کنید. ایده کسب وکارتان را به دقت بررسی کنید 

تا بازتابی از دانش و شناخت شما از مخاطبان هدف باشد.

5. کسب وکارتان را برای مخاطبان خاص بازاریابی کنید. همان طور که محصول یا 

خدماتتان اختصاصی است، تالش های بازاریابیتان هم باید متمرکز و خاص باشد. 

آگهی ها، پست های وبالگی و پادکست های هدفمند، ابزار ارزشمندی برای انتقال 

پیام شما به افرادی است که احتماال به ایده تجاری خاص شما عالقه مند هستند. 

یک  سالم،  تغذیه  درباره  محلی  رادیویی  برنامه  یا  پادکست  یک  در  مثال، حضور 

استراتژی بازاریابی هدفمند و مناسب برای کسب وکار کوچکی است که محصوالت 

وگان می فروشد.

این مراحل به شما کمک می کند تا با موفقیت به مخاطبان هدف خدمت کنید. این 

سخت کوشی، ارائه خدمات مناسب به مشتری و تمایل به ارزیابی دوره ای و مداوم 

بازار هدف، شما را در مسیر راه اندازی یک کسب وکار اختصاصی موفق قرار می دهد.

چگونه می توان بازار های اختصاصی را شناسایی کرده و بر آن ها تسلط یافت؟
کارآفرینان، هنگام شناسایی و تسلط بر یک بازار اختصاصی، باید چند ویژگی مهم 

را  زیر  ویژگی های  باید  احتمالی شما  بگیرند. مخاطبان  نظر  در  را  مصرف کنندگان 

داشته باشند:

1. باید به راحتی قابل شناسایی باشند. مشتریان احتمالی که یافتنشان آسان باشد، 

از ویژگی های برجسته یک بازار اختصاصی هستند. باید افرادی که حاضر به معامله 

با شما هستند را بر اساس چند ویژگی مهم پیدا کنید. اگر نتوانید مشتریان ایده آل 

خود را در یک گروه مشخص قرار دهید، برنامه کسب وکارتان شکست می خورد.
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2. باید کامال در دسترس باشند. اگر می خواهید بازار اختصاصیتان سودآور باشد، 

مشتریان احتمالی باید در دسترس باشند و دسترسی به  آن ها مقرون به صرفه باشد، 

وگرنه ایده جذابتان به هیچ جا نمی رسد. 

مثال، شاید من راهکار ایده آلی برای عشایر دامدار در دشت های مغولستان تهیه 

كنم، اما راهی برای دسترسی به  آن ها و ارائه اطالعات و راهکارم نداشته باشم. پس 

نبود دسترسی هم باعث می شود برنامه  تان بی نتیجه بماند.

کوچک  کسب وکارهای  کنید.  پیدا  تامین نشده ای  یا  فراموش شده  بازار  باید   .3

اگر می خواهید  اما  را اشباع  کرده اند،  بازارها  از  استارتاپ های مشتاق بسیاری  یا 

کسب وکار اختصاصیتان برجسته شود، باید بازاری تامین نشده یا فراموش شده را 

بازارهایی  یا  فراموش شده  تامین نشده، کامال  بازارهای  قرار دهید. همیشه  هدف 

وجود دارند که خدمات ضعیفی به آن ها ارائه شده است و باید به جستجوی این 

بازارهای اختصاصی بروید. 

 Google Ads و   Google Analytics از  می توانید  وب هاستینگ  حوزه  در  مثال، 

استفاده کرده و جستجوهای بی نتیجه را پیدا کنید و سپس با بازارها یا گروه هایی 

آشنا شوید که نیازهایشان برآورده نشده است. 

سایت های  و  شاخص ها  بررسی  اختصاصی،  بازار  یافتن  برای  دیگر  روش  یک 

رتبه بندی مصرف کنندگان است تا بتوانید حوزه هایی که خدمات ضعیف دریافت 

کرده اند را پیدا کنید.

4. باید یک بازار احتمالی بزرگ پیدا کنید. برای اینکه کسب وکارتان سودآور باشد، 

باید بازارهای کلی و اختصاصیتان آن قدر بزرگ باشند تا بتوانید با فروش محصوالت 

و خدماتتان در آن ها درآمد کسب کنید. 

كافی مشتریان هم  تعداد  احتمالی،  به مشتریان  دسترسی  و  بر شناسایی  عالوه 

تا  باشد  داشته  متناسبی  اندازه  باید  کسب وکاری  هر  احتمالی  بازار  است.  مهم 

سرمایه گذاری و ورود به آن توجیه داشته باشد. مثال، ارائه خدمات به انسان های 

ماه نورد یک بازار اختصاصی است. اگرچه شناسایی و حتی دسترسی به ماه نوردان 

بازار اختصاصی،  این  افراد اصال کافی نیست و  این  اما فعال تعداد  آسان است، 
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سودآور نخواهد بود. تعداد کم مشتریان به معنای رشد کم یا رشد نکردن است. 

پس این مورد هم یکی از ویژگی های مهم سودآوری در بازارهای اختصاصی است.
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