
 بازاریابی چریکی پاسخی علمی به نیاز کسب و
 کاره��ای کوچ��ک ب��رای بق��ا در بازاره��ای رق��ابتی
 س��نگین اس��ت. اینروزه��ا ک��ه خصوص��ا اجن��اس
 چینی در حال تبر زدن به ریش��ه تولی�دات داخل��ی
 ایرانی است ، حضور رقابت آمیز کسب و کارها و
 تولیدی های کوچک ایرانی در ب��ازار رق��ابت بی��ش
 از پی��ش نیازمن��د حم��ایت و مراقب��ت ب��رای بق��ا

هستند.
 بازاریابی چریکی که به بازاری��ابی پ��ارتیزانی ه��م
 شناخته می شود ، می تواند ای��ن نق��ش حم��ایتی
 را بر عهده گرفته و بدون نیاز به برنامه ریزی های
 حرفه ائی و متخصص��ین س��طح ب��ال ب��ه کس��ب و
 کاره��ای کوچ��ک کم��ک نمای��د ک��ه حری��ف رقب��ای
 خ��ارجی و دی��د غل��ط مخاطبینش��ان درب��اره به��تر

بودن کیفیت کالهای خارجی بشوند.
 بازاریابی چریکی برای شماست اگر می خواهی��د
 کسب و ک�اری راه ان�دازی نمایی�د و مطمئنی�د ک�ه
 باید موف�ق ش�وید و ب�ه علوه هزینه ه�ای کلن�ی

برای تبلیغات کسب و کارتان ندارید.
 بازاریابی پارتیزانی به کار شما می آید اگر کسب
 و کار ک�وچکی را اداره می کنی�د ول�ی در وض�عیت
 ب��ازار رق��ابتی ، ب��ازار خ��ود را «خ��راب» توص��یف
 می کنید و بازارتان انتظارات لزم را برای شما ب��ر

آورده نمی کند.
 بازاریابی چریکی این وع��ده را ب��ه ش��ما می ده��د
 که با رعایت چند نکته ساده موفق خواهی��د ش��د
 تح��ولی در وض��عیت اقتص��ادی کس��ب و کارت��ان

ایجاد نمایید و از نتایج آن حیرت زده شوید.
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 اگ��ر مایلی��د بازاری��ابی چریک��ی وض��عیت درام��دی
 کسب و کار شما را به مرزهای بسیار بالی خود
 پرتاب نماید لطف�اZ ای�ن کت�ابچه و مق�الت تکمیل�ی

  را مط���العهhttp://blog.teczip.comآن در پایگ���اه 
نمایید و آن ها را به خاطر بسپارید و بکار ببندید!

 م��ن ه��ادی ص��رامی همیش��ه منتظ��ر انتق��ادات و
 نظرات و پیشنهادهای شما هستم. من را ه��م از
 موفقیت ها و تجربیات خودتان بی خبر نگذاری��د. ب��ا
 م����ن همیش����ه می توانی����د ب����ا آدرس ایمی����ل

hadi_sarrami@yahoo.comتم������اس حاص������ل  
نمایید.

با احترام 

www.irtanin.com www.irebooks.com www.ircdvd.com

www.omideiran.ir کتابخانه الکترونيکی اميد ايران www.yekdl.com

http://blog.teczip.com/
mailto:hadi_sarrami@yahoo.com


 می باشند که مایل به مراوده با کس��ب واگر مرد
 کار ش�ما باش�ند ، بازاری�ابی ای��ن توانائیس�ت ک��ه
 ش��ما بتوانی��د عقای��د ای��ن مردم��ان را وابس��ته ب��ه
صلح کسب و کارتان نگه داشته یا عوض نمایید.
 جملتی مانن��د اینک��ه «نوش��ابه فق��ط پپس��ی» را
 زیاد شنیده اید و جملتی مانند اینکه: «حال یکب��ار
 هم نوش��ابه زم��زم را امتح��ان ک��ن! جدی��داZ بس��یار
 خوشمزه شده!” را ه��م باره��ا ش��نیده ای��د. دق��ت
 کنید! توانائی نگه داشتن یا عوض نم��ودن عقای��د

مردم!
 من این را می دانم ک��ه ک��اتلر نویس��نده بازاری��ابی
 خ����وب ش����ناخته ش����ده در ای����ران ک����ه هن����وز
 نوش�ته های ده�ه هفت�ادش در دانش�گاه های م�ا
 آم��وزش داده می ش��وند نظ��ری مخ��الف ب��ا ای��ن
 تع��اریف م��ن دارد. م��ن کتاب ه��ای وی را باره��ا
 خوان����ده ام! امی����دوارم ش����ما بتوانی����د ن����تیجه
 آموزش ه��ای کتاب ه��ای ک��اتلر را در ب��ازار ای��ران
 ببینید و بتوانید تشخیص دهید که آن آموزش ها ،
 بازاریابی را در این بحران بازار ما تا چه ح��دی ب��ه
 ی�ک ش�وخی تب�دیل نم�وده. بن�ا ب�ر ای�ن خ�واهش
 می کنم اندک فرصتی بدون هی�چ پی�ش قض�اوتی
 به من بدهید تا آنچه را ک��ه می توان��د در کس��ب و
 کارهای امروز ما ایرانی ها تغیی�رات ج�دی بوج�ود
 بیاورد را با شما در میان بگ��ذارم و ب��رای ای��ن ک��ار
 لزم دارم تا شما مرتبا در ذهنتان نگویید «نه!این

تعریفش نیست و آن تعریف درست است»!
 خ��وب بع��د از ای��ن جن��گ اول بیایی��د ب��ه بحثم��ان
 برگردیم: اگر شما در فکر راه اندازی یک کس��ب و
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 کار کوچ��ک هس��تید و ی��ا مال��ک ی��ک کس��ب و ک��ار
 کوچک مانند یک مغازه، یک تولی�دی کوچ�ک ، ی�ک
 وب سایت اینترنتی یا حتی یک مزرع��ه هس��تید ،
 قب��ل از انج��ام ه��ر ک��اری بای��د زم��انی را ص��رف
 برنامه ریزی ب�رای آنچ�ه می خواهی�د انج�ام دهی�د
 نمایی��د و برن��امه درس��ت و دقیق��ی ب��رای انج��ام
 بهترین کار ممکن داشته باشید. محور این برنامه
 که ش�ما بای�د ب�رای کس�ب و ک�ار خودت�ان ترتی�ب
 دهی��د و پ��س از آن از روی آن ب��ه کس��ب و ک��ار
 مش���غول ش���وید را بای���د چگ���ونگی برخ���ورد ب���ا
 مردمانی که با کسب و کار ش��ما م��راوده دارن��د ،
 تشکیل دهد. دست آخر ایشان هستند ک��ه ب��ابت
 فعالیت شما به شما پول پرداخت خواهد نم��ود و
 یا بابت مواد اولی�ه از ش�ما پ�ول دری�افت خواهن�د
 نمود و به ه��ر جه��ت یک��ی از مهم��ترین دلی��ل راه
 اندازی کسب و کار توسط ش�ما ه�م همی��ن پ�ول

مورد بحث در این وسط می باشد.
 خوب اگر محور برن�امه ش�ما را مردم�ان درگی�ر ب�ا
 کسب و کارتان تشکیل می دهد پس بای�د بتوانی�د
 اهمیت نگه داری ی��ا تع��ویض عقای��د ایش��ان را در
 مواجهه با کسب و کارتان درک نمایی��د! بن��ابر ای��ن
 شما می توانید مطابق با تعریف ب��ال ای��ن نکت��ه را
 بدانید که بازاریابی تا چه میزان برای کسب و کار

شما حیاتی است.
 آنچه به عن��وان بازاری��ابی س��نتی می شناس��یم ،
 نوعی ایجاد تمایل در بازار نسبت به محص��ولمان
 با تکیه بر قدرت پول و تبلیغ��ات س��همگین اس��ت.
 ای��ن ن��وع بازاری��ابی ه��ر چن��د می توان��د ب��رای ه��ر
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 کس��ب و ک��اری معج��زه نمای��د ام��ا اش��کال آن در
 اینجاست که تنها چند شرکت ب��زرگ مانن��د ای��ران
 خودرو ، سایپا ، شرکت نفت و بانک ه��ای رن��گ و
 وارن��گ می توانن��د از آن  اس��تفاده نماین��د. ب��رای
 تولیدی ها و شرکت های متوسط مانند کارخ��انه
 هائی مثل چی توز ، ک�اله ، به�ران و امث�ال آن ه�ا
 حیطه ائیست ک�ه تنه�ا گهگ�اهی می ت�وان ب�ه آن

 احتیاط! و در نهایت کس��ب ونزدیک شد و البته با 
 کارهای کوچ��ک مانن��د فس��ت ف��ود فروش��ی س��ر
 خیابان ما هم البته باید آنرا بکلی فراموش نماید!
 عل��ت ای��ن ام��ر ه��م هزین��ه س��نگین ای��ن ن��وع
 بازاریابی است. هر ش��رکتی نمی توان��د از عه��ده
 روزی تنها ده دقیقه تبلیغ تلویزیونی در کانال یک

ایران بر اید!
 اینجاست ک�ه م�ن ب�ا ج�دیت می گ�ویم هن�وز ه�م
 بازاریابی برای صاحبان کس�ب و کاره�ای کوچ�ک
 ام���ری مه���م و حی���اتی اس���ت! ول���ی ن���وعی از
 بازاریابی که مخصوص کسب و کارهای کوچک و
 متناسب با هزینه های آن ها طراحی ش�ده باش��د
 و بتواند از هزینه های اندک نتایج بزرگ به ارمغان

بیاورد.
 بازاری�ابی چریک�ی دقیق�اZ ای�ن مفه�وم را پوش�ش
 می ده��د و ای��ن ق��درت را دارد ک��ه هم��ان معج��زه
 بازاریابی سنتی را برای شرکت های کوچ��ک ب��ه

ارمغان بیاورد.
 اجازه بدهید در همین ابتدای ک��ار تکلیفم��ان را ب��ا
 مقدار هزینه های بازاریابی پ��ارتیزانی ی��ا چریک��ی
 مش��خص نم��اییم. منظ��ور از ک��م هزین��ه ب��ودن
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 بازاریابی چریکی به هیچ وج��ه ب��ی هزین��ه ب��ودن
 آن نیست. به هر جهت ش��ما همیش��ه بای��د مبل��غ
 مشخص���ی را بط���ور ث���ابت ب���رای برنامه ه���ای
 بازاریابی خود در نظ��ر بگیری��د. ای��ن ک��ار را ن��وعی
 س��رمایه گ��زاری در نظ��ر بگیری��د و ایم��ان داش��ته
 باشید که اگر آنرا بدرستی انجام بدهید بازگشت
 س��رمایه ش��گفت آوری ب��رای ش��ما ب��ه ارمغ��ان

خواهد داشت.
 برای مقدار این سرمایه م��ن پیش�نهاد می کن�م از
 تکنیک من اس��تفاده نمایی��د: م��ن ب��ه کارفرمای��انم
 پیشنهاد می کنم ب��رای ه��ر کس��ب و ک��ار جدی��دی
 مبلغی را ب��رای هش��ت م��اه بازاری��ابی آن قب��ل از
 شروع ، کنار بگذارند و برنامه های بازاریابی خ��ود
 را بروی این مبلغ متمرکز کنند و در ادامه مبلغ��ی
 وابس��ته ب��ه ن��وع ک��ار بی��ن پ��انزده ت��ا س��ی و پن��ج
 درصد در آمد حاصله از فروش را ه��م ب��رای ادام��ه
 کمپین بازاریابی  در نظر بگیرند و همیشه به این
 مبلغ وفادار باقی بمانند. ای��ن پیش��نهاد می توان��د
 چن��انچه ش��ما در بازاری��ابی چریک��ی ت��ازه ک��ار

هستید ، پیشنهاد مفیدی برای شروع باشد.
 اما به خاطر داشته باشید ک��ه بازاری��ابی چریک��ی
 به میزان هزین�ه ائی ک�ه ب�رای بازاری�ابی در نظ�ر
 می گیری��د تکی��ه نم��ی کن��د. بازاری��ابی چریک��ی
 متمرک��ز ب��ر س��اختار ش��کنی تبلیغ��اتی در ب��ازار و
 متم��ایز ش��دن از طری��ق شکس��تن ذهنی��ت ه��ای
 معمول مخاطبین با اس��تفاده از ابتک�ار و ن�و آوری
 است و چنانچه در جائی لزم باشد هزینه بالئی
 را در بر می گیرد و در جائی که لزم نباشد از ی��ک
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 قانون کل�ی پی�روی م�ی نمای�د: “ هی�چ مبلغ�ی را
 پرداخت ننمایید مگر آنکه مطمئن باشید می تواند
 چند ده برابر خود را برای شما به ارمغان بیاورد!”
 اگر فکر می کنید اینگونه خرج نمودن در بازاریابی
 ش��هامت و جس��ارت خاص��ی را نی��از دارد البت��ه
 درست فکر کرده اید! در یک بازار سردرگم چنی��ن
 اس�تراتژی البت�ه نی�از ب�ه جس�ارت بس�یار ب�الئی

دارد!
 چیزی که در بازاریابی چریک��ی ب��روی آن متمرک��ز
 می ش��ویم بس��یار س��اده و در عی��ن ح��ال ظری��ف
 اس��ت: شناس��اندن محص��ولمان ب��ه مخ��اطبین
 خاصش ، فهمیدن نظراتش��ان درب��اره آن ، اص��لح
 عقایدشان و در نهایت پیگیری آن ها تا مرز فروش

مجدد و مجدد!
 برای اینکار از زوایائی از زندگی روزم��ره کس��ب و
 کارمان می توانیم استفاده نم�اییم ک�ه آن ه�ا ه�م
 البت��ه چیزه��ای پیچی��ده و غی��ر قاب��ل دسترس��ی

 بصورت کلی کاری که ما تحت بازاری��ابینیستند. 
 چریک��ی انج��ام می دهی��م اس��تفاده بیش��ینه از
 ریزجزئیات کس�ب و کارم��ان ب��رای اج��رای برن��امه

بازاریابی مان است.
 خلقی��ت و دی��د درس��ت در ای��ن راه نق��ش م��وثری
 بازی می نماید. مثلZ همه ما می دانیم ک��ه س��ر و
 ک��ار بازاری��ابی ب��ا ن��ام و برن��د و لوگ��وی کس��ب و
 کارم��ان ، تعیی��ن دقی��ق محص��ولت و خ��دماتمان ،
 تعیی��ن روش ه��ای تولی��د آن ه��ا ، رن��گ ، ان��دازه ،
 شکل ، بسته بندی ، ساختمان محل کسب و کار
 ، تبلیغات ، ارتباطات ، نقاط ارتباطی ، وب س��ایت
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 اینترن���تی ، ایمیل ه���ای اینترن���تی ، آموزش ه���ا ،
 خدمات پس از فروش ، طراحی قدم های بعدی ،
 دریافت بازخورد از مخاطبین ، طرز برخورد ، ط��رز
 رفتار ، طرز نگرش ، عقیده ائی که درب�اره کس�ب
 و کارت��ان داری��د و عقی��ده ائی ک��ه ب��اور داری��د ک��ه
 مخاطبینتان بای��د درب��اره کس��ب و کارت��ان داش��ته
 باشند و ابزارهائی مانند اینهاست. با ای��ن وص��ف
 ای��ن ک��ار بازاری��ابی پ��ارتیزانی اس��ت ک��ه تعیی��ن
 می کند که لوگوی شما در پشت شیشه اتومبیل
 ه��ای درگی��ر در کس��ب و ک��ار ش��ما ق��رار بگی��رد و
 آدرس وب س���ایت ش���ما روی آیین���ه آسانس���ور
 ورودی شرکت و اینکه امضای شما در زیر ایمی��ل
 هائی که ارسال می نمایید چه بای�د باش�د و چ�ه

نباید باشد.
 مطمئن��م ک��ه اج��رای ط��رح ه��ای خلق��انه ب��ا ای��ن
Zابزاره��ا نیازمن��د مب��الغی پ��ول اس��ت ول��ی لطف��ا 
 لحظ��ه ائی از جل��وی م��انیتور بلن��د ش��وید و در
 اتاقتان قدم بزنید و به این فکر کنید ک��ه می ت��وان
 چه طرح های ساده ول��ی مهیج��ی را ب�ا مق��داری
 خلقیت از دل ای�ن ابزاره�ا بی�رون آورد ک�ه بتوان�د
 چهارچوب ذهن مش�تری ش�ما را ب�ر ه�م بری�زد و

بروی شما متمرکز نماید!
 قریب به دو سال پی��ش م��ن بادکن��ک ه��ائی پ��ر از
 هلیوم بدست کودکان در یک��ی از خیابان ه��ا دادم
 که روی آن تبلیغ هیجان انگیزی از ی��ک فروش��گاه
 اسباب بازی فروشی بود. تقریباZ از هر جای ش��هر
 که به آسمان نگاه می نمودی��د بادکن��ک ه��ائی را
 می دید و خواه نا خواه به آن سمت کش��یده م��ی
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 شدید با این تصور اولیه که ش��اید جش��نواره ائی
 براه افتاده. نکته در این بود که بچه ها خیل��ی زود
 بند بادکنک را رها می کردند و بادکن��ک ب��ه س��مت
 بال پرواز می کرد. خیلی طول نکشید ک��ه م��ردان
 مسنی را در شهر می دیدی که بادکنک ه�ای پ�ر
 از هلی��وم ب��ا دستش��ان ب��رای پ��رواز کلنج��ار م��ی
 رفت! و البته نزدیک ب��ه سص��ت درص��د مخ��اطبین
 پیام موجود را دریافت کرده بودند. شص��ت درص�د
 دوازده هزار والدین کودک صاحب بادکنک! هزینه
 تمام شده؟ فقط هفت��اد ه��زار توم��ان!!! بعلوه ده
 نف���ر نی���روی ک���اری ش���امل خ���انواده ص���احب

فروشگاه!
 امیدوارم توانسته باش��م در س��ه چه��ار پ��اراگراف
 بال آنچه را که ب��ه منظ��ور س��اختار ش��کنی ب��رای
 بازاریابی چریکی بکار می برم را به شما رس��انده
 باش��م و حج��م ک��اری را ک��ه می ت��وان ب��رای ی��ک
 کمپین بازاریابی چریکی ارزان قیمت انج��ام داد را

نیز!!!
 اجازه بدهید مثال دیگری بزنم: در طراح��ی ک��ارت
 ویزیت در بازاریابی سنتی به شما می گوین��د ک��ه
 کارت ویزیت برگه تبلیغات شما نیست ، بنا بر این
 آنرا تا آنج��ا ک��ه می توانی��د س��اده طراح��ی کنی��د و
 فق��ط در آن اس��م و نش��ان تج��اری و آدرس��تان را
 قرار دهید و همیش��ه آن��را در ی��ک ط��رف طراح��ی

کنید.
  در بازاری��ابی چریک��ی ب��ه ش��ما می گ��ویم ک��ارت
 ویزیتتان ه��م یک��ی از نق��اط برخ��ورد مخ��اطبین ب��ا
 کسب و کار شماست ، بنا بر این آنرا ب��دون هی��چ
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 ملحظه ائی چنان طراحی نمایید ک��ه مخ��اطب را
 قانع س�ازد ک�ه ش�ما به�ترین کس�ی هس�تید ک�ه
 درب��اره آن مش��کل خاص��ش می توان��د ب��ه ش��ما
 مراجع��ه نمای��د! ب��رای اینک��ار اگ��ر لزم اس��ت غی��ر
 متعارف باشید و حتی اگر لزم اس��ت ش��لوغ!!! و
 از آن مهمتر پش��ت آن ه��م م�ال شماس�ت ، پ�س

آنرا تبدیل به کاغذ یادداشت مخاطبین نکنید!
 امیدوارم بخوبی به آن مسلط شده باشید: هم��ه
 نقاط برخورد با مخاطب ، حتی کوچکترین آن ها و

ساختار شکنی خلقانه و ارزان!!!
 این یعنی بازاری�ابی چریک�ی ک��ه معج��زه ائیس��ت
 ب��رای کس��ب و کاره��ای کوچ��ک ک��ه می توان��د

بخوبی آن ها را توسعه دهد.
اما اجازه دهید تا برویم بسراغ اصول و قواعد:

 ی���ک اس���تراتژی بازاری���ابی چریک���ی چیس���ت؟
 اس��تراتژی بازاری��ابی چریک��ی متش��کل اس��ت از
 برن��امه ائی دقی��ق ب��ه هم��راه ری��ز جزئی��ات زی��اد
 درباره اینکه از چه ابزار تبلیغاتی و به چه شکلی
 و در چ��ه زم��ان و چگ��ونه می خ��واهیم اس��تفاده
 نماییم. این ش�امل تبلیغ��اتی اس��ت ک��ه ت�اثیراتی
 لحظه ائی ب�روی مخاطب�ان می گ�ذارد و همزم�ان
 تبلیغاتی که در دراز مدت عقی�ده م�ردم را نس�بت
 به کسب و کار شما عوض می نماید و تعهدی به
 اینکه باید بر سر ای��ن برن��امه ایس��تاد و پافش�اری
 نم���ود ت���ا از اعتق���اد خودم���ان ب���ه ای���ن برن���امه
 مخاطبینمان نیز قانع شوند که می توانند آنرا باور

نمایند.
 بازاریابی عملیاتی ی��ک ی��ا دو روزه ب��رای تبلیغ��ات
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 نیست. برنامه ائی برای تعریف چگونگی برخ��ورد
 با مخاطبین هدف کس��ب و ک��ار اس��ت ک��ه تعیی��ن
 می کند کی ، کجا و چگ��ونه مخ��اطبین را بی��ابیم و
 چگ��ونه ایش��ان را متقاع��د نم��اییم ک��ه بیاین��د و

مشکلشان را با محصول ما مرتفع نمایند.
 اج��ازه دهی��د ب�ا ی��ک مث��ال ملم��وس پی��ش بروی��م:
 ش��ما می توانی��د ی��ک تولی��د کنن��ده پیراه��ن ه��ای
 ورزشی باشید و در ی�ک گوش�ه گ�م پی�چ و واپی�چ
 های بازار در یک کارگاه در بس��ته مش��غول تولی��د
 البسه ورزشی باشید. صبح به آنجا بروید و شب
 در آنج���ا را بس���ته و ب���ه خ���انه برگردی���د و البت���ه
 مش��تری های ش��ما ه��م مغ��ازه داران ب��ر خیاب��ان
 اص��لی باش��ند. همچنی��ن می توانی��د کارگ��اهی
 داشته باشید که اگرچه مقداری برای رسیدن به
 آن باید کوچه پس کوچه طی کرد ولی تابلوه��ای
 مناسب ب��رای رس��یدن ب��ه آن وج��ود دارد و نم��ای
 ظاهری آن هم ک��املZ مش��تری پس��ند اس��ت و در
 ح��ال ج��ذب مش��تریان بیش��تر ح��تی بص��ورت غی��ر
 عم��ده ب��ا ای��ن ه��دف  اس��ت ک��ه در آین��ده ائی ن��ه
 خیلی دور یکی از همان مغازه های سر کوچه را
 برای عرضه مستقیم خودش دست و پ�ا نمای�د! و
 تقریباZ تمام ورزشکاران ورزشگاه های ش��هر ه��م
 بدانن��د ک��ه می توانن��د در آن ک��وچه پ��س ک��وچه
 البسه مورد نیازشان را با قیمت مناس��ب از خ��ود
 تولید کننده بخرند به علوه اینکه خود تولید کننده
 می توان��د ای��رادات احتم��الی را در هم��ان مح��ل

برایشان مرتفع نماید.
 فک��ر می کنی��د اج��رای ط��رح بازاری��ابی دوم ک��ار
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 پیچیده و غیر ممکن و یا نیازمند هزینه بال باشد؟
 من اینطور فکر نم�ی کن�م! ای�ن یعن�ی اس�تراتژی

بازاریابی!
 برای تغییر کسب و کار کوچک شما به یک کسب
 و کار ب�زرگ لزم نیس�ت ت�ا ش�ما ف�وق لیس��انس
 مدیریت بازرگانی داشته باشید. اما لزم است ت�ا
 دقیقاZ بدانی��د در ح��ال انج��ام چ��ه ک��اری هس��تید و
 می خواهید آنرا ب�ه کج�ا ببری�د و ب�رای ای�ن ه�دف

دست به جمع آوری اطلعات بزنید.
 اجازه دهید یک ق�ول ب�ه ش�ما ب�دهم: اگ�ر هج�ده
 اصل ذکر شده در زیر را ب��ا دق��ت ب��ال و ظراف��ت و
 بی اشکال انجام دهید ، ظرف مدتی بی��ن ی��ک ت��ا
 دوسال ابعاد کسب و کار خودتان را بین یک تا دو
 برابر خواهید نمود. ای��ن ق�ول بزرگیس�ت پ�س ب�ه
 آنچه شرایط این قول است ب��ا دق��ت فک��ر کنی��د و

آن ها را بخوبی به خاطرتان بسپارید:
 اول – درب��اره مخ��اطبین ه��دفتان ش��امل جن��س ،
 سن ، اخلقیات ، باورها ، علی��ق ، س��لیق و ه��ر
 آنچ��ه می توانی��د ت��ا ه��ر ان��دازه ک��ه می توانی��د
 اطلع��ات جم��ع آوری نمایی��د. هرچ��ه ب��ازه ای��ن
 اطلع���ات بزرگ ت���ر و دق���ت آن ه���ا ب���التر باش���د
 م��وفقیت ش��ما تض��مینی ت��ر خواه��د ب��ود. بخ��اطر
 داشته باش��ید ک��ه اطلع��ات درس��ت ق��درت ق��رن

بیست و یکم است.
 دوم – برن��امه ائی ب��رای بازاری��ابی کس��ب و ک��ار
 خودتان پیاده سازی نمایید. درب��اره برن��امه ریزی و
 هم����ه ای����ن مط����الب در وبلگ م����ن در آدرس

http://blog.teczip.com ه�م می توانی�د اطلع�ات 
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 ج��امعتری بدس��ت بیاوری��د. ای��ن برن��امه بای��د ه��م
 دورنمای کلی و آنچه را ک��ه می خواهی��د ب��ه آنج��ا
 بروی��د را مش��خص نمای��د و ه��م آنچ��ه را در ری��ز
 جزئیات باید پیاده نمایید. بخاطر دارید که خلقیت

و ساختار شکنی باید در آن موج بزند!
 س��وم – ب��ه ای��ن برن��امه متعه��د ش��وید. برن��امه
 بازاریابی که بر اساس اص��ول بازاری��ابی چریک��ی
 پیاده س�ازی ش�ده باش�د ، ص�د در ص�د ب�ه ن��تیجه
 خواهد رسید. تنها مس�أله ائی ک�ه بس�یاری را از
 دیدن ای��ن نتای��ج مح��روم می کن��د ، ناب��اوری و ک��م
 حوصلگی است. بسیاری از افراد بعد از یک��ی دو
 م��اه ک��ه ن��تیجه ائی از کمپی��ن بازاری��ابی چریک��ی
 ش��ان ندیدن��د ب��ه ای��ن ن��تیجه می رس��ند ک��ه پ��س
 جواب نمی دهد و آنرا رها می نمایند. باور داشته
 باشید که باید به آن متعهد باشید. متقاعد نمودن
 مردم فقط و فقط از طریق تعهد شما به آنچ��ه در

بازار به نمایش می گذارید وابسته است.
 چهارم – برنامه تان را به عن��وان س��رمایه گ��زاری
 قلم���داد نمایی���د و از هزین���ه نم���ودن ب���رای آن
 نهراس��ید. آنج��ا ک��ه لزم اس��ت ت��ا هزین��ه ائی
 پرداخت شود ب��دون هی��چ هراس��ی آن��را پرداخ��ت

نمایید.
 پنجم – ریتم و یکنواخ��تی را در برن��امه ت��ان حف��ظ
 نمایید. برن��امه ش��ما نبای��د برن��امه ائی ب��رای ی��ک
 هفته باش�د. اینک��ه هم�ه برن��امه بازاری��ابی ش�ما
 این باشد که سالی ی��ک هفت��ه در تلوزی��ون تبلی��غ
 نمایید ، اگر آنرا انجام ندهید بسیار ب��رای جیبت��ان
 مفیدتر خواهد بود! برنامه ائی بریزید ک��ه بتوانی��د
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 به آن پایبند باشید و بطور مداوم آنرا اجرا نمایی��د.
 یک برنامه هجومی لحظه ائی نتیجه چریک��ی ب��ه

بار نخواهد آورد.
 شش��م – تض��مینی ب��رای مش��تریان آین��ده ت��ان
 داشته باشید. ایشان باید به ش��ما اعتم��اد کنن��د.
 گوش و چشم مخاطبین شما پر است از وع��ده و
 وعید های دروغی��ن ص��احبان کس��ب و کاره��ا. ب��ه
 مخاطبین آینده تان تضمین بدهید که کارتان را ب��ا
 کیفیت انجام می دهید و بروی این نکته متعهدی��د

و آنرا تا به آخر پیش خواهید برد.
 هفتم – به تعه��دات خ��ود ب��ا ق��درت عم��ل نمایی��د.

 اگ��ر ب��اعثآنچ��ه را می گویی��د انج��ام دهی��د ح��تی 
 ضرر مالی شما شود. ای�ن ی�ک قاع�ده اس�ت ک�ه
 یک مشتری ناراض�ی ص�د مش��تری را از کس�ب و
 کار شما باز می دارد! مثالی بزنم: من ی��ک س��ی
 دی آموزش ویزیتوری برای کار آفرینی در دو م��اه
 طراحی نمودم که بسیاری ب��ا کم��ک آن مش��غول
 ب��ه حرف��ه ویزیت��وری ش��ده اند ( اطلع��ات بیش��تر
 درب�����اره آن�����را در ای�����ن آدرس م�����ی یابی�����د:

www.teczip.comبرخی اوقات شخص�ی مبل��غ .(  
 آن��را ب��ه حس��اب م��ن واری��ز م��ی نمای��د و آدرس
 پستی اش را ب��رای م��ن ارس��ال م��ی نمای��د. م��ن
 بسته را برای وی پست می کن��م. آدرس اش��تباه
 است و پست آنرا باز م��ی گردان��د. بع��د از تم��اس
 تلفنی آدرس اص��لح می ش��ود و م��ن مج��دداZ آن��را
 ارسال می کنم و باز هم پست آنرا باز می گرداند
 تا در نهایت در بار سوم بسته به دست س��فارش
 دهن��ده م��ی رس��د. بی��ش از دو براب��ر هزین��ه ک��ل
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 دری�افتی فق�ط ص��رف هزین��ه پس�ت پیش��تاز م�ی
 ش��ود! و البت��ه ای��ن هزین��ه ائیس��ت ک��ه م��ن در

 هزین��ه پس��تی ب��ه عه�ده م��نتبلیغاتم گفته ام که 
 است! بنا بر این اگ��ر ده ه��ا ب��ار ای��ن آدرس ع��وض
 شود من بدون هیچ شکایتی آن��را مج��دداZ ارس��ال

خواهم نمود.
  و البت��ه ب��ه اینگ��ونه هی��چ مش��تری ، ناراض��ی

نخواهد بود.
 هشتم – بازاری��ابی چریک��ی چن��د وجه��ی اس��ت!
 اینکه شما تعدادی تراک��ت ب��رای کس�ب و کارت��ان
 پخش نمایید یک استراتژی بازاریابی نیست. ی��ک
 برن��امه بازاری��ابی از تع��داد متن��وعی از ابزاره��ای
 تبلیغاتی و ارتباطی بطور همزمان اس��تفاده م��ی
 نماید. برنامه شما بای��د کمین��ه از ترکی��ب ده اب��زار
 تبلیغاتی و ده ابزار ارتباطی ایجاد شده باش��د ت��ا

بتوان به آن بازاریابی چریکی گفت.
 نهم – برنامه شما باید مشخصاZ بروی پیدا نمودن
 مشتری جدید ، ف��روش اول و برن��امه منس��جمی
 ب��رای فروش ه��ای بع��دی متمرک��ز باش��د. س��ود
 دهی در بازاریابی چریکی اتفاقی است ک��ه بع��د
 از فروش اول رخ می دهد بنا بر این برن��امه ش��ما

نباید بروی فروش اول به پایان برسد.
 دهم – خ��ود را در مع��رض مش��تریان ق��رار دهی��د.
 پاسخگو باشید! همیشه آماده باشید تا سئوالی
 را ک��ه ب��رای ی��ک مش��تری بوج��ود آم��ده را پاس��خ
 دهید و این را مرتبا و کاملZ واضح به همه ایش��ان
 بگویید و آن ها را به این کار ترغیب نمایی��د. اج��ازه
 دهی��د ت��ا احس��اس مش��تریان ش��ما ب��ه کس��ب و
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کارتان احساس « یال بخر و برو بیرون! » نباشد!
 ی���ازدهم – س���اختار ش���کن باش���ید! ش���ما بای���د
 متفاوت باشید و این تفاوت را باید در همه وج��وه
 بازاریابیت��ان ب��ه نم��ایش بگذاری��د. اج��ازه دهی��د ت��ا
 مشتری در مواجهه با تبلیغات و ارتباطات ش��ما ،
 نوعی از هیجان دیدن چیزی جدید و شگفت آور را
 احس��اس نمای��د و همیش��ه مراق��ب ایج��اد لبخن��د
 بروی لبان ایش��ان باش��ید. ای��ن یعن��ی ن��ود درص��د

موفقیت!
 دوازده���م – مرتب���ا از مش���تریان خودت���ان نظ���ر
 س���نجی ب���ه عم���ل بیاوری���د ت���ا مطمئن ش���وید
 ابزاره��ای بازاری��ابی ک��ه اس��تفاده م��ی نمایی��د
 کاربردی و موثرن��د. م��ن معم��ولZ از فرم ه��ای نظ��ر
 س��نجی اس��تفاده م��ی کن��م. بعض��ا نتای��ج بس��یار
 مفیدی برای کمپین های بازاریابی ام ب��ه ارمغ�ان
 می آورند ک�ه ب�ا میلیون ه�ا توم�ان پ�ول نمی ت�وان
 آن��را خری��د. مطمئن ش��وید ک��ه هم��ه ابزاره��ای
 بازاریابی تان نتایج مستقیم یا غیر مس��تقیمی را

با خود برایتان به همراه آورده اند.
 س��یزدهم – ب��ه مش��تریانتان نش��ان دهی��د ک��ه ب��ا

 وارد خ��انوادهخری��د از ش��ما ره��ا نخواهن��د ش��د و 
 مصرف کنندگان شما خواهند گردید و هم��واره در
 صدد خواهید بود تا رضایت ایشان را بط��ور کام��ل
 جلب نمایی��د. در عم��ل نی��ز اینک��ار را ب��دقت انج��ام

دهید و برای آن برنامه مناسبی داشته بشید.
 چهاردهم – با کسب و کارهای موازی با کسب و
 کارتان ایجاد رابطه برنده برنده نمایی��د و از من��افع
 اتح��اد ب��ا کس��ب و کاره��ای غی��ر رقی��ب نه��ایت
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استفاده دو طرفه را ببرید.
 پانزدهم – از برترین فن آوری ها استفاده لزم را
 بنمایید. برای پیشرفته ترین و جدیدترین فن آوری
 ه��ا هزین��ه نمایی��د و اج��ازه دهی��د ت��ا سیس��تم
 بازاریابیت��ان م��درن و ب��روز باش��د. ف��ن آوری ه��ای
 جدی���د امکان���ات بس���یار به���تری را هم���واره در
 اختیارتان می گذارن��د. ب��رای ش��ناخت آن ه�ا وق��ت
 بگذارید و تلش کنید تا همیشه آن ها را در اختیار

داشته باشید.
 ش��انزدهم – ای��ن ق��انون غی��ر قاب��ل شکس��تن
 بازاریابی چریکی شماست: همه مش�تریان را ت�ا
 سر حد و نهایت امکان با کم��ک کمپی��ن بازاری��ابی
 تان راض��ی نگ��اه داری�د. در هفتمی��ن اص�ل مث��الی

برای سر حدات این تعهد بیان کردم!
 هفدهم – کیفی��ت داش�ته باش�ید. در ب�ازار ام�روز
 اگر جنس بنجل��ی را ارائه نمایی�د خیل��ی ب�ا اقب�ال
 جدی روبرو نخواهید شد. مردم امروز دیگر فری��ب
 بسته بندی های زیبا و رنگ های فریبنده را نم��ی
 خورند. آن ها انتظار دارند شما دقیقاZ همان چیزی
 باشید که می گویید بنا بر این دقیقاZ همان چی��زی

باشید که می گویید!
 هجدهم – بع��د از ت��دارک دی��دن برن��امه بازاری��ابی
 تان و شروع به اجرای آن هر روز بدنبال تق��ویت و
 اصلح  بهینه سازی آن باشید. نظز سنجی ه��ا و
 جمع آوری اطلعات از نتایج کمک بزرگی ب��ه ای��ن
 اصل می نمایند. برنامه بازاریابی شما اگر پوی��ا و
 خود بهینه گر نباشد بزودی از بین خواهد رف��ت و
 بخاطر داشته باشید وظیفه این بهینه س��ازی ب��ه
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عهده شماست و نه شخص دیگری!

 خوب! با اتکا به این اصول شما می توانید برن��امه
 ائی برای بازاریابی تان تدارک ببینید. اکنون نوبت

به اجراست!
 اولین چیزی که در این زمان باید ب��رای آن ت��دارک
 ببینید هزینه های اجرای ای��ن برن��امه اس��ت. به��تر
 اس��ت ک��ه ب��رای ت��دارک هزینه ه��ای آن حس��اب و
 کت����اب دقیق����ی از مناس����بترین قیم����ت ه����ا و
 مناس��بترین کیفیت ه��ای ب��ازار در اختی��ار داش��ته
 باشید. شما اکنون می دانید چه می خواهید ، بن��ا
 ب���ر ای���ن می توانی���د از ارائه دهن���دگان لوازم���ات
 بازاریابیتان قیمت های مختلف خدمات مورد نی��از
 کمپین بازاریابی تان را گرفته و هزینه ها را تا ح��د

بسیار دقیقی محاسبه نمایید.
 در محاسبه هزینه ها باید به ای��ن نکت��ه ه��م دق��ت
 نمایی��د ک��ه بس��یاری مواق��ع هزین��ه ه��ائی نهفت��ه
 وج��ود دارن��د و بس��یاری مواق��ع هزین��ه ه��ائی
 پیش بینی نشده. مثلZ در ی��ک ش��ب س��رد مجب��ور
 می شوید برای پرسنل نصب اس��تندهایتان ش��ام
 و نوشیدنی گرم تهیه نمایید و یا یک��ی از پرس��نل
 اشتباهاZ یکی از پوستر ها را بروی جعب��ه مرب��وط
 به اداره برق نصب می کند که مجبور خواهید بود
 بابت آن ب��ا اداره ب��رق ب��ه مص��الحه برس��ید! به��تر
 اس��ت همیش��ه مبلغ��ی را ب��رای ای��ن هزینه ه��ای
نهفته و هزینه های پیش بینی نشده کنار بگذارید.

به اینترتیب به زمان اجرا نزدیکتر می شوید!
 اما دقیقاZ شما قرار است چه کاری انجام دهی��د؟
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 شما در یک برنامه بازاریابی چریک��ی دس��ته ائی
 از ابزارهای بازاریابی را ک��ه مط��ابق ب��ا اطلع��ات
 شما می توان��د در رش��د کس��ب و کارت��ان و آوردن
 مخاطب به محل کسب و کارت��ان مفی��د باش��ند را
 انتخاب نموده و از آن ها در برنامه ائی که با کمک
 اصول بال پیاده سازی نمودی��د بک��ار م��ی بری��د. در
 زیر تعدادی از این ابزاره��ا را ن��ام می ب��رم و البت��ه
 بخاطر داشته باشید که با تعهد به اصل خلقی��ت
 این ، هیچ گ��اه نمی توان��د هم��ه ابزاره��ای موج��ود

باشد!
 شما باید برای یک یک این ابزارها ط��رح و نقش��ه

مشخص و بخصوصی پیاده سازی نمایید:
ابزارهای اینترنتی:

  امروز بسیاری از مخاطبین ه��ر کس��ب و ک��اری ،
 بسیاری از سئوالت خ��ود را در این��ترنت جس��تجو
 می کنند ، بنا بر این کسب و کار شما باید حض��ور

پر رنگی در اینترنت داشته باشد.
 این به عهده شماس��ت ک��ه تص��میم بگیری��د ک��دام
 ی��ک از ابزاره��ای اینترن��تی ب��رای ش��ما ک��ارا ت��ر
 هستند اما بهتر است قبل از تصمیم گیری ب��روی

همه آن ها به حد کافی بررسی انجام دهید.
راه اندازی وب سایت و صفحات شخصی 

 اداره وبلگ کاری 
 خرید بنر در وب سایت ها و وبلگ های بزرگ 

  ارسال ایمیل گروهی ( که باید بشدت با احتی��اط
با آن برخورد نمود که وارد مبحث اسپم نگردد! ) 
  حضور در شبکه های اجتماعی مانند فیس ب��وک

و توییتر و فعالیت در آن ها 
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  حضور در فروم ها و انجمن های گفتگو و فعالیت
در آن ها 

  حض��ور در س��الن ه��ای چ��ت و بدس��ت گرفت��ن
مدیریت آن ها 

  ایجاد پروفای��ل ه��ای متع��دد رایگ��ان ی��ا خری��داری
شده

هفته نامه و ماهنامه های الکترونیکی 
 این ها فعالیت ه��ائی هس��تند ک��ه م��ن ب��ه عن��وان
 ابزاره��ای بازاری��ابی چریک��ی اینترن��تی آن ه��ا را

تجربه نموده ام.
ابزارهای اطلع رسانی سطح شهر:

  این م��ورد ب��ا ت��وجه ب��ه ح��وزه فع��الیت محل��ی آن
 البته چیزی فرات��ر از پخ��ش تراک��ت اس��ت. اگ��ر ب�ا
 دقت ب��روی آن برن��امه ریزی ش��ود ه��م پ��ای دیگ��ر
 ابزاره��ا نتای��ج مخص��وص ب��ه خ��ود را ب��از م��ی

گردانند.
نصب آگهی بروی محل های تبلیغات شهری

چسباندن پوستر
نصب اطلعیه در تابلو های ادارات دولتی

کارت ویزیت
پارچه نویسی خیابانی

استفاده از ویترین مغازه ها
همکاری با مغازه داران

آگهی روی در منازل
 روزنامه های نیازمندی ها ( معم��ولZ از ای��ن یک��ی
 انتظ��ارات م��ا ایرانی ه��ا بیش��تر از ح��د واقع��ی

بازخورد آنهاست! )
نقاشی روی دیوارهای قدیمی
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تابلو های اعلنات
ارسال نامه مستقیم

ارسال کارت پستال یا یادداشت یاد بود
 کاتالوگ ها و تراک��ت ه�ا و دیگ��ر ابزاره��ای چ��اپی

تکزن
تبلیغات رسانه های گروهی:

  این یکی البت��ه ب��ه دلی��ل هزینه ه��ای ب��ال بای��د ب��ا
 دق��ت و ظراف��ت بیش��تری انتخ��اب ش��ود و البت��ه
 نکات زیادی هم برای حساس��یت در آن ه��ا وج��ود

دارد.
تبلیغات تلویزیون ملی

تبلیغات تلویزیون استانی
تبلیغات رادیو ملی

تبلیغات رادیو محلی
تبلیغات در موج اف ام

 تلویزی��ون ه��ای مرب��وط ب��ه ش��هرداری در س��طح
شهر

تلویزیون های داخل اتوبوس های واحد
تبلیغات بدینه اوتوبوس های واحد

دیوار نویسی های شهرداری
استندهای سر چهار راه

علمک های تبلیغاتی گردان چهار راهی
کوه نویسی های جاده ائی

استند های پمپ بنزینی
 همچنین ب��ه ی��اد داش��ته باش��ید ک�ه بغیی��ر از ای��ن
 ابزارها بزرگترین ابزار بازاریابی شما ، خود ش��ما
 هستید که با حض��ور در بی�ن مخاطبینت��ان و مح��ل
 های تجمعشان می توانید تأثیرات بس��یار مثب��تی
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 در نطر ایشان بوجود بیاورید. برای اینکه به فنون
 ویزیتوری چریکی برای حضور در بین مخاطبینتان
 از طری��ق اص��ولی و ک��ارا و ب��ا ت��أثیر ب��ال مس��لط
 شوید می توانید برنامه آموزش ویزیتوری چریکی

  را تهی��ه نمایی��د.www.teczip.comم��ن در آدرس 
 مطمئناZ مطالب بسیاری در آن خواهی�د ی�افت ک�ه
 ش���ما را تب���دیل ب���ه قدرتمن���دترین اب���زار بخ���ش

بازاریابی تان خواهد نمود.
در انتها فقط یک تذکر:

 تجربه یک ابزار دیگ��ر را ه��م ب��ه م��ن نمایان��ده ک��ه
 معمولZ در هیچ کتاب بازاریابی درب��اره آن توض��یح
 داده نشده. کاری به میزان علمی بودن یا نب��ودن
 آن ندارم ولی مطمئنم که کاملZ در بازاریابی تأثیر
 قابل رویتی دارد. این اب��زار خ��وش بین��ی و مثب��ت

نگاه کردن به نتیجه کار است.
 اینطور به نظر می رسد که اگر شما همه برن��امه
 بازاری��ابی ت��ان را بخ��وبی ب��ه اج��را در آوری��د ول��ی
 انتظار موفقیت از آن نداشته باش��ید و ب��ه ن��وعی
 منتظر موفقیت آن نباشید و انتظار شکس��ت آن��را
 داشته باشید ، ط��رح ش�ما ب�دلیل عجی��ب غری��ب
Zمتافیزیکی ، م��ؤثر واق��ع نخواه��د ش��د! ای��ن اص��ل 
 درباره خرافات نیست! من هم اصلZ آدم خرافاتی
 نیستم ول��ی مطمئن��م ک��ه امی��دواری و ایم��ان ب��ه
 طرح بازاریابی تا ده درصد آن��را بیش��تر ب��ه س��مت
موفقیت سوق می دهد! آنرا هم امتحان نمایید!
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موفقیت شما اسباب غرور من است                  

هادی صرامی                                  
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