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چهار مفهوم کلیدی در برنامه ریزی استراتژیک
نویسنده: برایان تریسی - ترجمه: ژان بقوسیان، بنفشه عطرسائی

چهار اصل برنامه ریزی استراتژیک هرگز منسوخ نمی شوند. موفقیت یا شکست در 

هر یک از این چهار حوزه می تواند منجر به تغییرات اساسی مثبت یا منفی در نتایج 

کسب وکار شود.

حوزه تخصص خود را تعیین کنید
اولین اصل، تخصص است. امروز در دنیایی زندگی می کنیم که باید در یک حوزه 

دهیم.  انجام  عالی  و  استثنایی  به شکلی  را  محدودی  کارهای  و  باشیم  متخصص 

انتخاب حوزه تخصص تاثیر زیادی بر آینده کسب وکار دارد.

در یک محصول یا خدمت، در بخشی از مشتریان یا در بخشی از بازار متخصص 

شوید. وقتی در حوزه محصول یا خدمتی متخصص شوید، توضیح آن ساده است. 
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یا  عمر«  »بیمه  می دهید:  پاسخ  فورا  چیست؟«   »کارتان  می پرسند  شما  از  وقتی 

»جراحی ارتوپدی« یا »رستوران های دریایی« یا »نرم افزار های سازمانی« و غیره.

بازار خود را انتخاب کنید
در  است.  بازار  به  مربوط  کنید،  انتخاب  می توانید  که  دیگری  تخصصی  حوزه 

به  من  مثال،  برای  شوید.  متخصص  مشتریان  از  خاصی  نوع  به  خدمت رسانی 

عنوان یک سخنران حرفه ای کسب وکار از یک طرف با مدیران و روسای شرکت ها و 

از طرف دیگر با صاحبان شرکت های کوچک و متوسط در همه جای دنیا در تعامل 

هستم. من در سطح جهانی فعالیت می کنم، در 67 کشور سخنرانی کرده ام، 70 

کتاب نوشته ام و چندین برنامه آموزشی صوتی و تصویری تهیه کرده ام. مخاطبان 

و صاحبان  کارآفرینان  دیگر  از طرف  و  روسا  و  مدیران  از یک طرف  این مطالب 

کسب وکارها هستند. من در این زمینه متخصص هستم.

می توانید در یک حوزه جغرافیایی متخصص باشید. یک سوپرمارکت فقط بر یک 

محله تمرکز می کند. یک تولیدکننده می تواند در عرضه محصوالتش به سراسر دنیا 

متخصص باشد؛ اما در هر حالت باید متخصص باشید و حوزه تخصص خود را 

مشخص کنید.

از رقبا متمایز شوید
دومین مفهوم در برنامه ریزی استراتژیک، تمایز است. هدف بازاریابی ایجاد تمایز 

است. هدف فروش ایجاد تمایز است. در کسب وکار باید محصول یا خدمت خود 

را متمایز کنید تا برتر از محصوالت رقبا شود و گزینه بهتری به حساب آید.

اپل  نباشد«.  فروش  به  نیازی  که  است  آن  بازاریابی  »هدف  دراکر:  پیتر  قول  به 

معرفی  یا خدمت جدیدی  این شرکت محصول  وقتی  است.  فوق العاده ای  مثال 

باشند.  اولین خریداران  تا  خیابان می خوابند  در  و  مردم صف می کشند  می کند، 
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باال  کیفیت  به  اپل  محصوالت  ازآنجاکه  ندارند.  فروش  به  نیازی  محصوالت  این 

مشهورند، محصول جدید فقط با معرفی فروخته می شود.

مزیت رقابتی
»مزیت رقابتی« اصطالحی دیگر برای ایجاد تمایز است. گاهی حوزه تمایز را »حوزه 

برتری« می نامیم. مایکل پورتر از مدرسه کسب وکار هاروارد معتقد است که به یک 

»ارزش افزوده منحصربه فرد« نیاز داریم، یعنی ارائه چیزی به مشتریان که برایش 

ارزش قائل هستند، تمایل دارند در ازای آن پولی بپردازند و هیچ رقیب دیگری 

نمی تواند آن را ارائه کند.

مزیت رقابتی شما چیست؟ چه چیزی محصول یا خدمتتان را از محصوالت رقبا 

دریافت  شما  از  خرید  با  مشتریان  که  منحصربه فردی  ارزش افزوده  می کند؟  برتر 

می کنند و هیچ فرد دیگری قادر به ارائه آن نیست، کدام است؟ شاید پرسیدن این 

سواالت و پاسخ دادن به آن ها مهم ترین بخش استراتژی کسب وکار باشد.

مشتری ایده آل را انتخاب کنید
سومین اصل استراتژی بازاریابی، بخش بندی است. بسیاری از کارشناسان بازاریابی 

بخش بندی،  می شود.  خالصه  بخش بندی  در  بازاریابی  امروزه  که  باورند  این  بر 

شفاف سازی دقیق مشتریان خاصی است که بیش از دیگران به کیفیت محصول یا 

خدمت تخصصی شما اهمیت می دهند .

یک استراتژی این است که بازار هدف و مشتری ایده آل خود را مشخص کنید و 

سپس فقط بر تبدیل شدن به گزینه برتر مردم در آن بخش بازار و در حوزه آن 

محصول یا خدمت خاص تمرکز کنید.

یک استراتژی دیگر این است که اگر به میزان دلخواه به مشتریان فعلی نمی فروشید، 
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مشتریانتان را تغییر دهید. مشتریان جدیدی پیدا کنید که به ویژگی های خاص 

محصول یا خدمت شما بیشتر اهمیت می دهند.

هرچه تعریف شفاف تری از مشتری ایده آل خود داشته باشید، سازماندهی تبلیغات 

ساده تر می شود و آن ها را دقیقا به سمت مشتریانی معطوف می کنید که می خواهید 

جذبشان کنید و بیشتر از دیگران به محصول تخصصی شما اهمیت می دهند.

تمرکز داشته باشید
چهارمین اصل استراتژیک بازاریابی، تمرکز است. پس از اینکه تخصص پیدا کردید، 

و  توجه  به  را  منابع تان  100 درصد  کردید، می توانید  و بخش بندی  متمایز شدید 

تمرکز بر بهترین و سودآورترین مشتریان احتمالی اختصاص دهید.

وقتی محصول یا خدمتی عالی ارائه کردید و بهترین مشتریان عالقه مند به خرید 

با توان مالی خرید با قیمت هایی سودآور را یافتید، آن وقت باید تمرکز خود را به 

تسلط بر آن بخش بازار معطوف کنید.
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