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B2C و B2B تفاوت های بازاریابی
نویسنده: thebalancesmb.com - ترجمه: بنفشه عطرسائی

 )B2C( با بازاریابی کسب وکار به مصرف کننده )B2B( بازاریابی کسب وکار به کسب وکار

متفاوت است. اگرچه در هر دو روش محصولی را به شخصی می فروشید، اما تجربه 

 B2B بازاریابی هنگام  است.  عمیق  بسیار  بازار  دو  این  بین  تفاوت  که  داده  نشان 

می بینید که کسب وکارها سخت تالش می کنند تا فرآیند خرید را ساده کرده و در وقت 

و هزینه های خود صرفه جویی کنند. خرید کسب وکارها بیشتر بر اساس منطق است 

و خرید مصرف کننده اغلب بر اساس احساسات است. هزینه های فروش B2B بسیار 

بیشتر از B2C است، زیرا معامله B2B به مالحظات بیشتری نیاز دارد، افراد بیشتری 

 B2B در فرایند کار مشارکت دارند و به تصمیم گیرندگان بیشتری نیاز است. مشتریان

اغلب می خواهند مطمئن شوند که خریدشان بازگشت سرمایه قابل توجهی به همراه 

دارد.
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B2B بازاریابی
بازاریابی B2B، بر »محصول و ویژگی های آن« تمرکز دارد و هیچ احساس شخصی 

و  بررسی خریداران سازمانی  به  فقط  نتیجه،  در  نیست.  در تصمیم خرید دخیل 

روش تصمیم گیری آن ها می پردازید. مثل این که نقش آن ها چیست؟ و چه چیزی 

برایشان مهم است؟

تا خود محصول. پس  دارد  توجه  کاربران محصول  به  بیشتر  بازاریابی  نوع  این 

مطالب بازاریابی شما باید عمیق تر باشد. موثرترین پیام های بازاریابی B2B نشان 

می دهد که محصول یا خدماتتان چگونه در وقت، پول و منابع افراد صرفه جویی 

می کند و پس ازاین خرید باید منتظر چه نوع بازگشت سرمایه ای باشند؟

برای  را  این محصول  اگر  بهره وری می فروشد.  نرم افزار  کنید شرکتتان  مثال، تصور 

کسب وکارها بازاریابی می کنید، باید به مشتریان احتمالی نشان دهید که استفاده 

از این نرم افزار باعث صرفه جویی در وقت و هزینه شان می شود، زیرا با کمک آن 

می توانند در بازه زمانی مشخص کارهای بیشتری انجام دهند. ازآنجاکه این خرید، 

خریدی بسیار مهم برای اکثر شرکت  ها است، انتظار دارند که امکان نمایش دقیق 

محصول و امتحان آن در فرایند فروش وجود داشته باشد.

B2C بازاریابی
وقتی برای مصرف کننده بازاریابی می کنید، باید بر »مزایا و نتایج محصول« تمرکز 

کنید. تصمیم مصرف کنندگان بیشتر احساسی است و همچنین متقاضی کانال های 

تولید متنوع هستند تا خریدشان راحت تر شود. مصرف کنندگان عالقه ای به پیام های 

بازاریابی طوالنی ندارند و دوست دارند مستقیم سر اصل مطلب بروید.

مصرف کنندگان نمی خواهند برای شناخت مزایای محصول شما تالش کنند، بلکه 

به  که  پیامی  کنید.  اعالم  آن ها  به  را  محصولتان  مزایای  خودتان  دارند  انتظار 
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مصرف کنندگان  همچنین  باشد.  قابل درک  و  ساده  باید  می دهید  مصرف کنندگان 

فرآیند خرید بسیار کوتاه تری نسبت به کسب وکارها دارند. آن ها می توانند ظرف 

چند دقیقه تا چند روز خرید کنند.

موثرترین استراتژی  بازاریابی B2C بر نتایج و مزایایی تاکید دارد که محصول یا 

خدماتتان برای مصرف کنندگان به ارمغان می آورد. مشتریان مایل اند درباره مزایای 

یک محصول یا خدمت و کمکی که به آن ها می کند، بیشتر بدانند. پس بر مشکل 

یا دردی تمرکز کنید که راه حلش را در اختیار دارید.

این  بدانند  برگردیم. مصرف کنندگان می خواهند  بهره وری  نرم افزار  به مثال  دوباره 

نرم افزار  آیا  بدانند  می خواهند  می کند.  آسان تر  را  آن ها  زندگی  چطور  نرم افزار 

تقویمی دارد، وارد کردن اطالعات به آن چقدر راحت تر است و چطور با گوشی ها و 

لپ تاپ های اعضای خانواده سینک می شود؟ در این مثال، مشتریان دنبال بازگشت 

سرمایه نیستند، بلکه فقط دنبال نرم افزاری هستند که بدون پیچیدگی و با روشی 

ساده زندگی آن ها را هم راحت تر کند.
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