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۱۳درسبازاریابیبرایکسبوکار
نویسنده: contently.com - ترجمه: بنفشه عطرسائی

بدانم.  بازاریابی  درباره  را  بود همه چیز  باعث نشده   MBA رشته  در  کردنم  تحصیل 

اولین  اما وقتی در دوران دانشجویی  بود،  به من آموخته  را  اولیه  دانشگاه اصول 

استارتاپ خود را راه اندازی کردم، خیلی به مشکل برخوردم. چهار سال پس از تاسیس 

شرکت، به درآمد ساالنه 2 میلیون دالر رسیدیم، اما آزمون وخطای فراوانی را در طول 

مسیر تجربه کردیم تا در نهایت من یاد گرفتم چطور محصولی تولید کنم، به سئو 

فکر کنم، کانال های توزیع مناسب را پیدا کنم و موضوعات مهم دیگر را یاد بگیرم. 

به این ترتیب بود که ناگهان متوجه شدم موانع گذشته دیگر چندان ترسناک نیستند، 

اما کسب وکار بزرگ و گسترده هم مشکالت خاص خودش را داشت. حاال که تقریبا 

به ساحل آرامی رسیده ام، می خواهم آنچه در طول این سال ها درباره بازاریابی یاد 

گرفته ام را با شما به اشتراک بگذارم. در این مقاله 13 درس بزرگ بازاریابی به شما 

می دهم که ای کاش استادانم در دانشکده بازاریابی به من یاد داده بودند.
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۱.بازاریابیخیلیقبلترازارسالمحصولشروعمیشود
را  مخاطبان  باید جذب  عمومی محصول  معرفی  یا  کارتان  برنامه  تعیین  از  قبل 

آغاز کنید. مثال، من پیش از این که حتی یک کلمه محتوا درباره جدیدترین شرکتم 

بنویسم، 1259 عضو را به خبرنامه آن جذب کرده بودم. چگونه؟ یکی از پست های 

فقط  و  بود  ساده  خیلی  پست  این  شد.  وایرال  مجازی  فضای  در  من  لینکدین 

راه اندازی خبرنامه را اعالم می کرد و مواردی که مخاطب بعد از اشتراک دریافت 

می کرد را نشان می داد.

 

2.روزمعرفیمحصولیاخدمترابهشانسواگذارنکنید
به طور  زیرا  بودم،  خوش شانس  بسیار  جدیدم  خدمات  از  یکی  ارائه  هنگام  من 

تصادفی به سایت معرفی محصول پروداکت هانت برخوردم و مطالب نه چندان 

کاملم را برای آن ها ارسال کردم. با این که این کار را دیروقت انجام دادم، اما یکی از 

ادمین ها لطف کرد و محصول من را در ساعات اولیه روز بعد معرفی کرد. در همان 

لحظه ما چهار فروش و 10 هزار بازدیدکننده داشتیم، اما پس ازآن روز دیگر هرگز 

زمان معرفی محصول را به شانس واگذار نکردم. از آن زمان تاکنون 10 معرفی موفق 

محصول انجام داده ام  و برای تهیه یک برنامه بازاریابی مناسب هر محصول ماه ها 

وقت گذاشته ام. هر وقت تصمیم به معرفی محصول گرفتید باید:

• فهرستی از افرادی تهیه کنید که می توانند از شما پشتیبانی کنند

• فهرستی از کانال هایی تهیه کنید که می توانید محصولتان را در آن ها معرفی کنید

• در روز معرفی، محتوای تایید شده و پست های آماده برای رسانه  های اجتماعی 

داشته باشید

 

۳.محتوارادرچندینکانالتوزیعکنید،زیرانمیدانیدکدامنتیجهبهتری
دارد

وقتی تقویم معرفی محصول تهیه می کنید، حتما برای معرفی محصول در چندین 

کانال برنامه ریزی کنید. جزییات اصلی تغییر زیادی نمی کند، پس معرفی محصول در 
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یک کانال دیگر به تالش اضافه ای نیاز ندارد. مثال ما چند ماه برای معرفی محصول 

جدیدمان در سایت پروداکت هانت برنامه ریزی کردیم، اما در بین 10 محصول برتر 

روز قرار نگرفت. بااین حال، در همان روز موفقیت بزرگی در ردیت داشتیم و تعداد 

بازیدکننده های محصولمان در عرض 24 ساعت به 150 هزار نفر رسید.

 

4.بهچیزیفراترازمعرفیمحصولفکرکنید
ما در سال 2018 با ارائه اولین نسخه محصول جدیدمان اشتباه بزرگی کردیم. حتی 

با این که 10 هزار نفر در عرض چند روز از سایت ما بازدید کردند، هیچ برنامه و 

افزایش  با  روز معرفی  در  نداشتیم. وقتی  اطالعات تماسشان  گرفتن  برای  ابزاری 

ترافیک مواجه می شوید، حتما راهی برای سر زدن مجدد به سایتتان و پیگیری 

کارهایتان در اختیار مخاطبان قرار دهید. در سال 2019، وقتی خبرنامه ای راه اندازی 

را  کاربران  اطالعات  تا  دادیم  قرار  در  سایت  اقدام  به  دعوت  دکمه  چند  کردیم، 

جمع آوری کنیم و در عرض دو روز 1500 نفر در این خبرنامه عضو شدند.

 

5.ازروزاولرویسئوتمرکزکنید
سئو یک فرآیند تدریجی است. ایجاد اعتبار برای وب سایتتان و این که دیگران به کار 

شما لینک دهند، زمان می برد. پس هرچقدر زودتر روی سئو تمرکز کنید، وضعتان 

بهتر می شود. می توانید در اوایل کار بر عوامل درون صفحه موثر در رتبه بندی مثل 

تگ های عنوان یا توضیحات طوالنی تمرکز کرده و به دیده شدنتان کمک کنید. در 

واقع، با این اقدام به خوانندگان و موتورهای جستجو نشان می دهید که کارتان 

را خوب بلد هستید. اما همچنین توصیه می کنم به شدت بر ایجاد لینک پشتیبان 

)بک لینک( تمرکز کنید. مهم ترین نکته در ایجاد بک لینک نوشتن پست مهمان 

تحقیقات  انتشار  با  می توانید  است.  خودتان  دامنه  در  معتبر  وب سایت های  در 

دست اول یا ارائه ابزارهای منحصربه فردی که پوشش گسترده مطبوعاتی را تضمین 

می کنند، بک لینک های بیشتری ایجاد کنید.
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6.هنگامانتظاربرایبهبودرتبهسایتتانصبورباشید
ما در سال گذشته تحقیقات جدیدی درباره کلیدواژه های وبالگ خود انجام دادیم و 

فهرست جدیدی از کلیدواژه های هدف شناسایی کردیم که جستجوی زیاد داشتند 

و رقبا نمی توانستند از آن ها تقلید کنند، زیرا در غیر این صورت بهبود رتبه سایتمان 

چندین ماه یا حتی یکی دو سال طول می کشید. ما قبال مقاالت طوالنی منتشر 

می کردیم، اما به منظور تولید سریع تر محتوا و استفاده از تمام کلیدواژه ها تصمیم 

گرفتیم پست های کوتاه تری هم بنویسیم. در سال 2021، این روش کم کم نتیجه 

داد. حاال ترافیک سایتمان 250 درصد افزایش یافته که دلیل اصلی آن استفاده از 

کلیدواژه  های ارزشمند در مقاالت است.

 

7.تهیهفهرستایمیلیضروریاست
خبرنامه ایمیلی یکی از بهترین راه ها برای دستیابی منظم و دائمی به مخاطبان 

است. من 4 خبرنامه را برای بیش از 5000 مشترک می نویسم و مدیریت می کنم و 

2 خبرنامه را با بیش از 2000 مشترک تعطیل کردم، چون وقت کافی برای رسیدگی 

به آن نداشتم.

 

8.پروژههایجانبیمیتوانندترافیکسایتتانراافزایشدهند
در آوریل 2021، چت باتی ساختم و امیدوار بودم وایرال شود که نشد. در نتیجه 

آن را کنار گذاشتم و فراموشش کردم. در نوامبر 2020 ساختار بازار تغییر کرد و من 

آن را در بعضی کانال های فعال مانند لینکدین توزیع کردم که فورا توجه مخاطبان 

را جلب کرد. حاال این چت بات رتبه ای در گوگل به دست آورده و هر ماه ترافیک 

کمی را به سایت اصلی ما هدایت می کند. حتی اگر پروژه جانبی با صدای اصلی 

برند یا استراتژی بازاریابی شما کمی تفاوت دارد، آن را کنار نگذارید. در واقع یکی از 

محصوالت اصلی ما هم به عنوان یک پروژه جانبی شروع شد و در ابتدا آن را برای 

ایجاد ترافیک و عالقه مندان بیشتر ایجاد کردیم و در نهایت بسیار گسترده شده و 

به محصول اصلی تبدیل شد.
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9.یکچکلیستمنسجمبرایتوزیعمحتواتهیهکنید
توزیع محتوای پراکنده نتایج پراکنده ای دارد. تالش های شما برای توزیع محتوا 

باید با هم سازگار باشد. چند کانال  مناسب برای شرکت خود پیدا کنید و مدام در 

آن ها پست  بگذارید تا مخاطبان شما را بشناسند.

 

۱0.بامشتریانخودگفتگوکنید)نهاینکهفقطگویندهباشیدوبهصحبتهای
آنهاتوجهنکنید(

این نکته برای انواع تیم ها کارساز است و بازاریابی باید از افکار همه ذینفعان تاثیر 

بگیرد. من معموال از مشتریان قدیمی می خواهم که در جلسات طوفان فکری ما 

شرکت کنند. آن ها دوست شرکت شده اند و در طول سال  ها کمک های زیادی به 

ما کرده اند. مثال، وقتی برای اولین بار در حال بررسی تبلیغات پولی بودیم، یکی از 

مشتریان قدیمی در جلسات شرکت کرد و بر اساس تجربیات خود مشاوره هایی 

برای استفاده از گوگل ادز داد و در نهایت با آژانس پیشنهادی او کار کردیم.

 

۱۱.کاربرانشبکههایاجتماعیدوستدارندباافرادصحبتکنندنهبابرندها
هر شرکتی باید در رسانه های اجتماعی فعال باشد، اما من معتقدم که صفحه های 

اولویت داشته باشند.  شخصی شما در رسانه های اجتماعی باید بر صفحه کاری 

مردم می خواهند با بنیان گذاران، کارشناسان و رهبران برندها ارتباط برقرار کنند. 

به عالوه، وقتی می دانید با چه کسی صحبت می کنید، مکالمه بسیار آسان تر می شود. 

بگذارم،  اشتراک  به  را  اخبار شرکت  بیشتر  من ترجیح می دهم در صفحه شرکت 

لینک هایی به محتوای سایت بدهم و خدمات پشتیبانی به مشتریان ارائه دهم.

 

۱2.تجربیاتخوبوبدرابهاشتراکبگذارید
شاید از دور این طور به نظر برسد که کارشناسان رسانه های اجتماعی عالی هستند، 

هر کاری انجام می دهند به نتیجه می رسد و مدام درباره دستاوردهای جدیدشان 

پست می گذارند )به خصوص در لینکدین(. اما من فکر می کنم صحبت درباره گام های 
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اشتباهی که در مسیر برداشته اید هم ارزشمند است. یکی از کارهای موردعالقه من 

نوشتن درباره محصول یا ویژگی جدیدی است که داریم روی آن کار می کنیم. این 

رویکرد به من امکان می دهد:

• توضیح دهم چرا این محصول یا ویژگی را می سازیم

• نگاهی به پشت صحنه تولیداتمان دارد

• اطالعات خاص مثل پول و وقتی که برای آن هزینه می کنیم را اعالم می کند، زیرا 

مردم اعداد و ارقام را دوست دارند و این موارد ویروسی می شوند.

 

۱۳.بازاریابیهمیشهبهمعنایجذبفوریمشترینیست
بسیاری از موفقیت های من در بازاریابی نتیجه اعتماد و صبر است. با ارائه ارزش 

نزدیک  به شما  وقتی  کنید. سپس  ایجاد  اعتماد  آن ها  در  به مشتریان،  بی منت 

شدند، بگویید چگونه می توانید به آن ها کمک کنید.

می دانم که این موارد ساده هستند، اما در نهایت همیشه باید سراغ آن ها بروید.
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