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4 دلیل موفقیت آمازون
نویسنده: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

آمازون  خوردند.  دیگر، شکست  تجاری  نام  هزاران  که  شد  موفق  درجایی  آمازون 

توانست یک نام تجاری پیشگام جهانی بسازد که محل استقرار آن، اینترنت است.

برخالف نام های تجاری اینترنتی )ebrands( که به سرعت به درون سیاه چاله فضای 

مجازی مکیده شدند، آمازون متوجه شده بود اینجا جایی است که شما نمی توانید 

برای  که  می دانست  آمازون  و  است  شبکه  یک  دست کم  اینترنت،  بایستید.  تنها 

رسیدن به موفقیت در شبکه )Web( باید خودش هم یک شبکه )network( بشود.

استراتژی آمازون
آنچه آمازون انجام داد، این بود که استراتژی مرکزی توزیع و پخش نام های تجاری 

مستعمراتی دنیای واقعی، مثل نایکی، مک دونالدز، کوکاکوال و … . را اقتباس کرد و 
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آن را در دنیای مجازی کامپیوتر و شبکه، اعمال نمود. این، استراتژی ساده ای بود؛ 

همه جا حضورداشته باشید و توسط همه دیده شوید.

»جف بزوس« )Jeff Bezos(، مؤسس آمازون، می دانست که اگر بخواهد یک نام 

تجاری مجازی پیشگام بشود، باید به اندازه فلش منحنی نایکی، قوس های طالیی 

مک دونالدز یا پاپانوئل قرمز و سفید کوکاکوال، همه جا حضور دائم داشته باشد. 

آمازون می بایست در همه جای شبکه موجود باشد و همیشه فاصله آن با کاربران، 

تنها چند کلیک )Click( باشد.

کوکاکوال و دیگران از دو شیوه به حضور همه جانبه شان دست یافته بودند. شیوه 

حضور  سوپرمارکت ها،  قفسه های  در  خیابان ها،  در  کاالهایشان  بود:  توزیع  اول، 

فیزیکی داشتند. شیوه دوم، تبلیغات بود.

تبلیغات یک کیمیای مدرن بود که توانسته بود بیش از یک قرن، از کاالها، نام 

تجاری بسازد؛ تا دهه نود میالدی، تبلیغات، مترادف برندینگ شده بود. درحالی که 

است،  گازدار  و  شیرین  قهوه ای رنگ  نوشیدنی  یک  کوکاکوال،  می گفت  ما  به  کاال 

تبلیغات به ما می گفت که کوکاکوال، چیزی فراتر از این است.

نام تجاری اینترنتی و تبلیغات!
بین  فاصله  اینترنت،  در  که  بود  اینجا  مشکل  تجاری اینترنتی،  نام  یک  برای 

ابزاری  به عنوان  اینترنت  درهرحال  بود. چون  کمتر  بسیار  و شرکت،  مصرف کننده 

دوسویه و برای نقل وانتقال دوطرفه اطالعات معرفی می شد. درحالی که تبلیغاتی 

را  این  نام های تجاری جهانی طراحی می شد، کاری خالف  برای ساختن  قبال  که 

انجام می داد.

بیلبورد،  کرده است:  برقرار  ارتباط  رسانه های یک سویه  از طریق  تبلیغات همیشه 
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می نشستند؛  آن ها  بودند.  تماشاچی  تنها  مصرف کنندگان،  رادیو.  تلویزیون، 

ساکت می شدند؛ گوش می کردند؛ ولی اینترنت همه این ها را تغییر داد. ناگهان 

مصرف کنندگان دارای صدا شده بودند. می توانستند نظرات خودشان درباره نام های 

تجاری را روی صفحه پیام بنویسند تا دیگران هم آن را بخوانند. می توانستند به 

همراه دیگر مشتریان ناراضی، گروه های مباحثه و تبادل نظر تشکیل دهند.

نام های تجاری که زمانی کنترل پیام های خود را در دست داشتند، حاال می دیدند که 

شعارهای تبلیغاتی شان، زیر بار تمام نشدنی اطالعاتی که مشتریان ارسال می کنند، 

تحلیل می رود.

پیامی که، برای نام های تجاری اینترنتی وجود داشت، بسیار ساده بود: اطالع رسانی 

باید  یابند،  اگر می خواهند در همه جا حضور  برقرار کنند و  رابطه دوسویه  کنند و 

به گونه ای متفاوت بیندیشند.

اندیشیدن به گونه متفاوت، دقیقا همان کاری بود که آمازون انجام داد. در ۱۹۹۶، 

زمانی که آمازون هنوز یک کتاب فروشی کوچک آنالین )online( بود، بزوس به ایده 

بکرش رسید.

بازاریابی وابسته یعنی سایت های دیگر هم بتوانند کاالهای آمازون را بفروشند؛ نام 

تجاری آمازون را تبلیغ کنند و در قبال هر فروش، کمیسیون دریافت کنند. انگیزه 

سایت های همکاریکننده ساده بود: درآمد بیشتر در قبال همان میزان فعالیت.

انگیزه آمازون هم همان قدر روشن بود. به این وسیله با شبکه گسترده تری مرتبط 

 )URL( می شد؛ تا اینکه بخواهد بنشیند و صبر کند که کاربران، نامش را در یوآرال

تایپ کنند.
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زیبایی طرح بازاریابی وابسته آمازون در، ارتباط یافتن آن با تقریبا همه وب سایت های 

موجود بود.

بااین حال، طرح بازاریابی وابسته آمازون، تنها نیمی از معادله بازاریابی بود. نبوغ 

آمازون در این بود که در سایت خودش، هردوی این ها را باهم ترکیب کرده بود. 

به جای اینکه در سایت خودش، تنها به معرفی هر کتاب و نقل گزیده ای از آن اکتفا 

کند، مشتریان می توانستند نقدهای خود را در مورد هر کتاب ارسال کنند یا درباره 

هر کاال به مشتریان دیگر اطالعات بدهند. بدین صورت اطالع رسانی دهان به دهان، 

داخل خود سایت انجام می شد. مشتریان به یکدیگر اطالع می دهند و این امکان 

را دارند که از طریق صفحه پیام، باهم رابطه دوسویه برقرار سازند.

اسباب بازی  دی وی دی،  نیست.  ساده  کتاب فروشی  یک  دیگر  آمازون  امروزه، 

سیستم های صوتی، سی دی، نرم افزار، تجهیزات آشپزخانه و حتی سفرهای سیاحتی 

آن قدر گسترده ساخته، که معرف  را  نام تجاری اش  امروز هویت  هم می فروشد. 

خرید امن و راحت از طریق اینترنت است.

آمازون نشان می دهد که هر نام تجاری ای که می خواهد در شبکه بزرگ شود، باید 

که  بداند  دارد  نیاز  ببافد. همین طور  را  بازاریابی خود  تارهای شبکه موفق  بتواند 

اینترنت یک رسانه دموکراتیک است. درنهایت آمازون به این دلیل موفق شد که 

مشتری را ستاره نمایش کرد.

4 رمز موفقیت آمازون
1. شمول. در آمازون، مشتریان فقط موجودات بی صدایی که کاال می خرند، نیستند. 

آن ها می توانند کاال بفروشند )مثل کتاب دست دوم( یا نظر خود را درباره محصوالت، 

به دیگر خریداران منتقل کنند.
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2. شبکه پردازی. برای آمازون، شبکه پردازی یک ضیافت نهار گران قیمت نیست که 

در پایان آن، کارت های ویزیت ردوبدل می شود. برای آمازون، شبکه پردازی، یعنی 

ایجاد یک شبکه واقعی از هزاران وب سایت که با کلیک کردن می توانید از همه 

آن ها، وارد صفحات شبکه آمازون شوید.

3. اطالعات. تمامی اطالعات موردنیاز مشتریان آمازون، قبل از خرید یک کتاب 

یا یک سی دی به آن ها داده می شود و آن ها می توانند مطمئن شوند که آیا این 

همان چیزی است که به دنبالش می گردند، یا نه. آن ها می توانند اطالعاتی چون 

قیمت، زمان ارسال کاال، آنچه خریداران دیگر درباره این کاال فکر می کنند و حتی 

لیستی از کاالهای مشابه را در اختیار داشته باشند.

4. تمرکز. گرچه آمازون گه گاهی به کمپین های تبلیغاتی تلویزیونی، گریز زده است، 

ولی به طورمعمول برای یافتن مشتری از راه های مقرون به صرفه تری چون اینترنت 

و بازاریابی ویروسی استفاده می کند.
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