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رمز موفقیت شرکت اسباب بازی  سازی ِوبکینز
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

از  کانادایی است که بیش  اسباب بازی سازی خصوصی  وبکینز یک شرکت  شرکت 

اسباب بازی های  شده  درک  ارزش  می فروشد.  اسباب بازی  حیوان  دالر  میلیون  صد 

به نسبت گران این شرکت به وسیله بازاریابی محتوایی آنالین عالی و کودک پسند 

ایجاد می شود. والدین به دلیل کیفیت محتوای آنالین، پول بیشتری می دهند.

کاناداست، سگ ها،  تورنتوی  در  گانز  شرکت  آن  مالک  که  ِوبکینز،  اسباب بازی های 

پانداها، گربه ها، اردک ها و سایر حیوانات پارچه ای کوچک اند. زمانی که فردی حیوانی 

را با خود به خانه می برد، می تواند به وب سایت وبکینز برود تا مشخصات حیوان را 

ثبت کند، برایش نامی بسازد و در فضای آنالین به او زندگی بدهد.

وب سایت شرکت، اجتماع مشتاقی را تشکیل می دهد که حول حیوانات پارچه ای 

https://modiresabz.com


2

معمولی ساخته شده است. بچه هایی که تازه وارد وب سایت می شوند راهنمای 

را شاد،  یاد می گیرند که چگونه حیواناتشان  آموزشی جذابی دریافت می کنند و 

سالم و مشغول نگه دارند.

برای آنکه قدرت این پدیده را ببینید، کافی است کودکی 4 ساله را در حال فعالیت 

در سایت تماشا کنید. تا با چشم خودتان نبینید باورتان نمی شود.

مدل کسب وکار وبکینز
بنا بر گزارش یکی از مقاالت نشریه Businessweek با عنوان »اسباب بازی هایی با 

زندگی دوم«، فروش ساالنه وبکینز بیش از صد میلیون دالر است. درآمد این شرکت 

فقط حاصل فروش اسباب بازی ها و وسایل پارچه ای مانند لباس و زیورآالت است. 

راستش، حیوانات پارچه ای این شرکت با چیزهایی که در هر اسباب بازی فروشی 

اجتماع  در  فقط  تفاوت  ندارند.  تفاوتی  هیچ  کرد،  خواهید  پیدا  دنیا  در  دیگری 

آنالین دنیای وبکینز است.

وب سایت وبکینز به تمام پرسش های احتمالی والدین در خصوص ایمنی، مدیریت 

زمان کودکان در سایت، اینکه سایت چگونه نقش ابزاری آموزشی را ایفا می کند و 

حتی اینکه اگر یک حیوان وبکینز مریض شد چه باید کرد، پاسخ می دهد.

طریقه  که  می بینند  را  هیجان انگیزی  آموزشی  راهنمای  سایت  تازه وارد  بچه های 

دنیای  در  را  آن  نگه داشتن  و مشغول  و چگونگی شاد، سالم  ثبت نام حیوانشان 

وبکینز توضیح می دهد.

نمونه ای است  بهترین  احتماال  و  فوق العاده  آموزشی  و  این یک سایت »جذاب« 

وبکینز خود  دنیای  بگیریم.  نظر  در  آنالین  بازاریابی محتوایی  برای  که می توانیم 

محصول نیست، بلکه سازوکار نگه داری و رشد است؛ اما در نهایت همین سایت 
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دلیل تبدیل شدن برند به چیزی است که امروز می بینیم. مولفه آنالین محتوای 

را  و خریداران  آموزش می دهد  این شرکت  پایگاه مشتریان  به  که  است  رایگان 

ترغیب می کند تا محصوالت وبکینز بیشتری بخرند. داشتن حیوانات خانگی بیشتر 

باعث می شود حیواناتتان بتوانند با هم بازی کنند و قفل امکانات انحصاری برای 

کسانی که حیوانات متعدد دارند باز شود.

آنالینش  با محتوای  دنیا می  خواهد  در  که هر کسب وکاری  کرده  را  کاری  وبکینز 

انجام دهد و محصول و محتوا را چنان با هم ادغام کرده که جدایی ناپذیر به نظر 

می رسند. محصول واقعا چیست؟ اسباب بازی یا تجربه آنالین؟ وبکینز در اینجا هنر 

بازاریابی محتوایی را به اوج خودش رسانده است.

وقتی محتوایی که برای مشتریانتان تولید می کنید به عاملی حیاتی در موفقیت 

محصول تبدیل شود، به یکپارچگی بی نقص بازاریابی محتوایی دست یافته اند.

دلیل فروش ِوبکینز
فروش وبکینز به این دلیل بیش از صد میلیون دالر است که شرکت گانز سایتی 

امن و آموزشی ایجاد کرده که پدر و مادرها می توانند بچه هایشان را بدون نگرانی 

در آن تنها بگذارند.

محتوای باکیفیت و رایگان دلیل رشد وبکینز است و انتظار می رود وب سایت باعث 

افزایش فروش شرکت شود، نه آنکه خود وب سایت به طور مستقیم درآمد ایجاد 

کند.

آگهی ها  این  اینکه  از  تبلیغاتی، صرف نظر  آگهی های  روی  به  دِر سایت  کردن  باز 

چقدر کودک پسندند، این برند را تهدید می کند و ارزش سایت را کاهش می دهد. 

شرکت پلی هاوس دیزنی چند سال پیش دِر سایتش را به روی آگهی های تبلیغاتی 
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باز کرد. پس ازاین اتفاق، جو پولیتزی دیگر اجازه نداد بچه هایش وارد سایت آن 

شرکت شوند. بچه های جو دیوانه وار روی آگهی ها کلیک می کردند. دیزنی فراموش 

کرد که هدف از وجود وب سایت پول درآوردن نیست، بلکه تحکیم روابط این برند 

خریدن  و  دیزنی  از  بیشتری  برنامه های  دیدن  به  مشتریان  ترغیب  یعنی  است؛ 

اسباب بازی های بیشتر از دیزنی.

شرکت گانز فقط آگهی های تبلیغاتی را که خودش برای محصوالت ِوبکینز ساخته 

منتشر می کند و ساخت آگهی را برون سپاری نمی کند.

نتیجه گیری
تمام کسب وکارها باید مثل وبکینز بسترهای محتوایی مخصوص خودشان را ایجاد 

کنند. بیشتر کسب وکارها متوجه نیستند که می توانند منابع آنالین خاص خودشان 

را برای مشتریان تولید کنند؛ منابعی که در نهایت منجر به وفاداری مشتریان و 

افزایش فروش می شوند.

زمانی که محصوالت بازاریابی محتوایی، مانند وب سایت های ارائه دهنده محتوای 

به طور  تقریبا  برندها  می رسند،  موفقیت  به  سفارشی،  چاپی  مجالت  یا  آنالین 

غریزی می خواهند دِر این بسترها را روی تبلیغات باز کنند. این تقریبا همیشه ایده 

بدی است. راه دادن پیام های دیگر به بستر محتوایی تان آنچه را می کوشید به 

مشتریانتان انتقال دهید تضعیف می کند. همچنین، همان طوری که کلیک کردن 

مشتریان دیزنی روی آگهی های تبلیغاتی و وارد شدنشان به وب سایت های دیگر 

کنترل اوضاع را از دست این شرکت خارج کرد و پدر و مادرها را از آن راند، کنترل 

اوضاع از دستتان خارج می شود.
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