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سرمقاله
ــی  ــه عل ــم ک ــا خــود فکــر مــی کنی ــر کار خــود مــی نشــینیم و ب گاهــی در دفت

رغــم انــرژی کــه صــرف بهبــود کیفیــت محصــوالت خــود کــرده ایــم و هزینــه 

هایــی کــه صــرف تبلیغــات و بازاریابــی محصوالتمــان نمــوده ایــم، چــرا 

محصــوالت و خدماتمــان آنقــدر کــه مــا انتظــار داریــم خریــداری نــدارد؟ چــرا 

تبلیغــات مــا نتیجــه ای در بــر نــدارد ؟ چــرا وفــاداری مشــتریانمان روز بــه روز 

کاهش می یابد؟

کــردن  پیــدا  و  مشــکل  یابــی  ریشــه  صــرف  را  هــا  شــب  و  هــا  روز 

مقصرمــی کنیــم، غافــل از اینکــه ایــن مــا هســتیم کــه در پیــدا کردن مشــتری 

بــرای آنهــا نــا توانیــم. اغلــب مــا تبلیغــات را بــه چشــم هنــر نــگاه مــی کنیــم و 

چنیــن مــی پنداریــم کــه تنهــا بــا ترکیــب رنگهــا و شــکلهای جــذاب مــی توانیــم 

قلــب و نهایتــا کیــف پــول مشــتری را بــه طــرف خــود جــذب کنیــم، در حالیکــه 

هنــر تنهــا یــک رو از ســکه تبلیغــات اســت. تبلیغــات قبــل از اینکــه یــک هنــر 

باشــد یــک علــم اســت و تنهــا زمانــی موثــر خواهــد بــود کــه بعنــوان آمیــزه 

ای از علــم و هنــر اســتفاده شــود. انجــام تحقیقــات بازاریابــی، شناســایی 

ــک  ــا و گرافی ــرح ه ــا ط ــب آن ب ــه روز، و ترکی ــات ب ــب اطالع ــان و کس مخاطب

ــا هویــت ســازمان، باعــث افزایــش چشــم گیــر اثــر بخشــی  هــای هماهنــگ ب

تبلیغــات مــی شــود.

 تنهــا چیــزی کــه نیــاز داریــم یــک راهنمــا ســت. راهنمایــی کــه نقشــه گنــج را 

در اختیارمــان قــرار دهــد تــا بــا دنبــال کــردن آن بتوانیــم قلــه هــای فــروش 

را فتــح کنیــم و قلــب مشــتریان خــود را تســخیر کنیــم.

ــات  ــن تبلیغ ــش نوی ــر دان ــه ب ــا تکی ــعی دارد ب ــواره س ــدرن، هم ــات م تبلیغ

راهکارهــای کارا و عملــی بــرای ارتقــای کســب و کارهــای ایرانــی  ارائــه  دهد.
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رقص رنگ 
در طراحـــــــی داخلی
آیــا تــا بحــال اتفــاق افتــاده کــه وارد فضایــی شــوید و ناخــودآگاه احســاس خوبــی بــه شــما 
دســت دهــد؟ و یــا برعکــس، احساســی نــه چنــدان جالــب شــما را تحــت تاثیــر قــرار دهــد 

ولــی متوجــه منشــاء آن نباشــید؟
بله، اغلب این رنگ فضاست که ما را ناخودآگاه  تحت تاثیر خود قرار می دهد.

رنــگ هــای روشــن بــه نظــر مــی رســد 
ــترش داده  ــا را گس ــای فض ــه مرزه ک
انــد در حالــی کــه رنــگ هــای تیــره 
ــد. ــش می دهن ــته تر نمای ــا را بس فض

رنــگ آمیــزی ســطوح مختلــف و یــا نورپــردازی بــا اســتفاده از 
رنــگ هــای متنــوع، می توانــد بــه فضــای اطــراف مــا هیجــان 
و پویایــی ببخشــد. بــرای ایجــاد حــس هماهنگــی و امتــداد 
ــم  ــاز داری ــه رنگ هــای همســانی نی ــه ب در فضــای کار و خان
کــه فضاهــای مختلــف را بــه هــم متصــل کننــد و احساســی 

مملــوء از آرامــش بــه مــا منتقــل کننــد.
رنــگ، عنصــری بســیار مهــم و تاثیرگــذار در طراحــی داخلــی 
اســت. ایــن موضــوع بــه هیــچ وجــه مســئله  ســاده ای 
نیســت. اســتفاده از رنــگ نــه تنهــا بــرای برقــراری ارتبــاط 
ــه  ــت، بلک ــروری اس ــری ض ــر ام ــد و کارب ــن برن ــح بی صحی
بایــد بــه قــدری بــا ظرافــت اســتفاده شــود کــه بخــش هــای 
خاصــی از مغــز را تحریــک کــرده و احساســات مــورد نظــر را 
بــه شــخص قــرار گرفتــه در فضــا القــاء کنــد. زمانــی کــه یــک 
طــراح داخلــی قصــد انتخــاب رنــگ بــرای فضــای مشــخصی را 

دارد بایــد جزییــات بســیاری را در نظــر بگیــرد.

ــر فضــا چــه  ــر رنــگ ب اصــول اولیــه رنــگ در فضــا )از تاثی
می دانیــد؟(

رنــگ نــه تنهــا بــر فضــای اطــراف خــود تاثیر مــی گــذارد بلکه 
از محیــط نیــز تاثیــر مــی گیــرد، همچنیــن رنــگ تحــت تاثیــر 
نــوری اســت کــه از اطــراف بــر آن تابیــده مــی شــود. ایــن 
موضــوع را در طــول روز و بــه هنــگام تابــش نــور در ســاعات 
مختلــف می تــوان بــه راحتــی  مشــاهده کــرد. نــور مســتقیمی 
کــه در هنــگام صبــح بــر ضلــع شــرقی ســاختمان مــی تابــد 
ــتقیم در  ــور غیرمس ــش ن ــری از تاب ــیار متفاوت ت ــر بس تاثی
ســاعات بعــد از ظهــر دارد، تاثیرگــذاری نورهــای مصنوعــی 
ــزان مشــهود  ــه همیــن می ــز ب ایجــاد شــده در ســاختمان نی

اســت.
عباراتــی ماننــد رنگ هــای اصلــی، مکمــل، گــرم، خنــک، 
ــتفاده  ــرد در اس ــم و پرکارب ــیار مه ــم بس ــایه و… مفاهی س
از رنــگ در طراحــی داخلــی هســتند. بــرای مثــال اســتفاده 
ــگ   ــتر رن ــدن بیش ــته ش ــث برجس ــل باع ــای مکم از رنگ ه
اصلــی مــی شــود و موجــب می شــود فــرم اشــباع شــده بــه 

نظــر برســد.
همینطــور یــک رنــگ خاکســتری خنثــی در پس زمینــه آبــی، 
ــا قــرار  ــی کــه ب ــه نظــر مــی رســد در حال ــگ گــرم ب یــک رن

گرفتــن در یــک پس زمینــه قرمــز، رنگــی کامــالً خنــک جلــوه 
مــی کند.اســتفاده صحیــح از رنــگ باعــث ایجــاد نقــاط کانونی 

در فضــا مــی شــود و بــه آن شــخصیت مــی بخشــد.

ــا  ــه ب ــی ک ــناختی رنگ)رنگ های ــی و روانش ــرات فیزیک تاثی
روان آدم بــازی می کننــد(

ــر  ــه هــر رنگــی تاثی ــات شــده اســت ک ــی اثب ــاظ علم ــه لح ب
ــی  ــا م ــا الق ــدن م ــر ب ــی را ب ــناختی خاص ــی و روانش فیزیک
ــت را  ــن قابلی ــالً فیزیکــی اســت، ای ــز رنگــی کام ــد. قرم کن
ــم را  ــن توه ــرد و ای ــاال بب ــا را ب ــب م ــان قل ــه ضرب دارد ک
ــذر  ــال گ ــتری در ح ــرعت بیش ــا س ــان ب ــه زم ــد ک ــاد کن ایج
اســت. همچنیــن اثبــات شــده اســت کــه رنــگ قرمــز 
ــان  ــوع نش ــن موض ــد و ای ــی ده ــش م ــا را افزای ــتهای م اش
دهنــده تاثیرگــذاری فیزیکــی رنــگ بــر بــدن انســان اســت. 
از ســوی دیگــر رنــگ آبــی، رنگــی کامــالً انتزاعــی اســت و بــه 
لحــاظ روانــی، افــکار، ارتباطــات و نقــاط تمرکزی مــا را تحریک 
مــی کنــد. زرد نیــز بعنــوان رنگــی احساســی شــناخته شــده 
اســت، در مواقعــی خــوش بینــی و اعتمــاد بنفــس ایجــاد مــی 
کنــد و در برخــی اوقــات اضطــراب و افســردگی می آفرینــد. 
بســیار مهــم اســت کــه ایــن فاکتورهــا را در طراحــی فضــای 

کار و زندگی مــان در نظــر بگیریــم.

رنگ و ادراکات سه بعدی)رنگ ها و تّوهم های فانتزی(

ــر  ــگ ب ــر رن ــذاری عنص ــه تاثیرگ ــد ب ــی بای ــی داخل در طراح
روی فضــا و اشــیاء توجــه زیــادی باشــد. رنــگ هــای روشــن 
و گــرم اشــیاء را نزدیک تــر و گرم تــر نشــان می دهنــد و 
رنگ هــای تیــره باعــث می شــوند کــه اشــیاء ســنگین تر و 
ــه نظــر مــی  ــه نظــر برســند.رنگ هــای روشــن ب کوچک تــر ب
رســد کــه مرزهــای فضــا را گســترش داده انــد در حالــی کــه 

ــد. ــش می دهن ــته تر نمای ــا را بس ــره فض ــای تی ــگ ه رن
بــه  ابــزار بســیار مهمــی در شــکل دادن  ایــن  مــوارد   
احســاس، فضــا و جــو یــک اتــاق هســتند. رنــگ آمیــزی یــک 
ســقف بــه رنــگ تیــره ارتفــاع را کوتاه تــر نشــان می دهــد و 
رنــگ آمیــزی روشــن دیوارهــا تصــور اتــاق بزرگتــری را در 

بیننــده ایجــاد مــی کنــد.

بــا ایــن تفاســیر، اســتفاده از رنــگ در طراحی داخلی مســئله 
بســیار حســاس و چالــش برانگیــزی اســت. بــا یــک اشــتباه 
جزیــی در  انتخــاب رنــِگ فضــا، تاثیــر مشــهودی بــر میــزان 
میــزان  و  خانــواده  اعضــای  روحیــه  کارکنــان،  کارآمــدی 
ــود. ــته می ش ــره ای گذاش ــگاه رنجی ــک فروش ــروش در ی ف
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،،
شرکت های اینتراکتیو به 

شرکت هایی گفته می شود که 
فرآیند برندینگ یک  کسب  
و کار را  با بیشترین تاکید 
بر عنصر خالقیت پی ریزی 
می کنند و یا به عبارتی با 

نگاهی 360 درجه! فرآیند 
برندینگ را انجام می دهند.

تردیــدی نیســت کــه هویــت یــک کســب وکار اســت کــه مشــتری را وفــادار خــود 
می کنــد و منجــر بــه خلــق چیــزی بــه نــام برنــد می شــود. حساســیت در مدیریــت 
آنچــه کــه هویــت یــک کســب  و کار را شــکل می دهــد بــه قــدری زیــاد اســت کــه 
پــای شــرکت های اینتراکتیــو بــه موضــوع بــاز می شــود. شــرکت های اینتراکتیــو 
بــه شــرکت هایی گفتــه می شــود کــه فرآینــد برندینــگ یــک  کســب  و کار را  بــا 
ــا  ــی ب ــه عبارت ــا ب ــد و ی ــزی می کنن ــی ری ــت پ ــر خالقی ــر عنص ــد ب ــترین تاکی بیش

نگاهــی 360 درجــه! فرآینــد برندینــگ را انجــام می دهنــد.

ــد برندینــگ و بخشــی از  ــه فرآین ــم ب ــی مــی اندازی در ایــن نوشــتار نگاهــی کل
ســرویس های ارائــه شــده توســط شــرکت های اینتراکتیــو.

تا بحال شطرنج بازی کرده اید؟

ــک  ــات ی ــه خدم ــف مجموع ــن گام در تعری ــن و مهمتری ــتراتژی، اولی ــن اس تعیی
شــرکت اینتراکتیــو اســت. هیــچ کســب  و کاری نمی توانــد بــدون در دســت 
ــر  ــاً تفک ــش رود و مطمئن ــی پی ــه خوب ــگ ب ــد برندین ــه راه در رون ــتن نقش داش
اســتراتژیک همــان چیــزی اســت کــه از شــرکت های بــزرگ بــه یــادگار می مانــد.

ــل  ــناخت کام ــدد و ش ــر متع ــای فک ــکیل اتاق ه ــا تش ــو ب ــای اینتراکتی ــرکت ه ش
کســب  و کار، اســتراتژی  برنــد را شــکل می دهنــد. ایــن اســتراتژی شــامل طــرح 
ریــزی بــرای کلیــات برنــد، معمــاری اطالعــات و تجربــه کاربــری )UX(، کمپین هــای 

تبلیغاتــی، اســتراتژی محتــوا و مــوارد دیگــری از ایــن دســت اســت. 

درخشش ابدی یک ذهن

اســتراتژی  شــما هــر قــدر هــم کــه دقیــق و خالقانــه باشــد بایــد خروجــی بصــری 
ــه کار  ــاد ب ــه زی ــت ک ــد واژه ای اس ــر چن ــت ه ــد. خالقی ــته باش ــردی داش و کارب
ــه  ــی ک ــودن پروژه های ــم ب ــه ک ــان ب ــه اطرافم ــی ب ــا نگاه ــی ب ــود ول ــرده می ش ب

ــم. ــی می بری ــاب باشــند پ ــت ن ــک خالقی خروجــی ی
ــی  ــه طراح ــود ب ــگ خ ــد برندین ــاز دوم از فرآین ــو در ف ــرکت اینتراکتی ــک ش ی
لوگــو، طراحــی و پیــاده ســازی ســایت، طراحــی بروشــورهای تبلیغاتــی، توســعه 
برنامه هــای کاربــردی، تولیــد تیزرهــای ویدیویــی و … می پــردازد. ولــی بــه 

ــا  ــه اینه ــه هم ــید ک ــته باش ــاد داش ی
ــک اســتراتژی  مشــخص و  ــه ی ــر پای ب
بــا خالقیــت محــض ایجــاد شــده انــد. 

هدف رفتن است و باز هم رفتن

هرآنچــه  ســازی  پیــاده  از  بعــد 
توزیــع  زمــان  داشــتیم،  الزم  کــه 
فــرا  آنهــا  از  صحیــح  اســتفاده  و 
رســیده اســت. از ایــن پــس فرآینــد 
و  محصــوالت  اینترنتــی  برندینــگ 
بــا  و  آغــاز می شــود  خدمــات شــما 
 ،SEO اســتفاده از ابزارهایــی ماننــد
ایمیــل  کلیکــی،  ســرویس های 
و  اجتماعــی  شــبکه های  مارکتینــگ، 
… برنــد شــما شــکل خواهــد گرفــت.

در ایــن گام بهبــود و توســعه بســیار 
پراهمیــت اســت، منظــور ایــن کــه 
ــه در  ــی ک ــت های ــت فعالی ــرار نیس ق
مرحلــه ی ســوم انجــام مــی گیــرد یــک 
بــرای همیشــه باشــد بلکــه  بــار و 
ماننــد یــک چرخــه فعــال روز بــه روز 

می شــود. بزرگتــر 

بــا شــرح  بعــدی  هــای  در فرصــت 
بــا  بیشــتر  مثال هــای  و  جزئیــات 
خدمــات  و  اینتراکتیــو  شــرکت های 
می توانــد  کــه  هیجان انگیز شــان 
کســب  و کارهــای مختلــف را دگرگــون 

کنــد، آشــنا خواهیــم شــد.

برندینگ
با راهکارهای 360 درجه !
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کمپین
 به درون نگاه کن

کــن”  نــگاه  درون  “بــه  کمپیــن  دهیــد  اجــازه 
شــرکت اینتــل را بررســی کنیــم کــه از ســال 
2013 بــه بعــد اجــرا شــده و این شــرکت در حال 
حاضــر نیــز بــر روی آن تمرکــز کــرده اســت. ایــن 
ــی  ــی قدیم ــعار تبلیغات ــه ش ــاره ای ب ــن اش کمپی
ایــن شــرکت یعنــی “درونــش اینتــل اســت” هــم 
دارد کــه میــراث قدیمــی اینتــل بــوده و داســتان 
ایــن شــرکت را بیــان مــی کنــد یعنــی در داخــل 
تمــام وســائل محاســباتی یــک اینتــل وجــود دارد. 
کمپیــن بازاریابــی ویدیویــی “بــه درون نــگاه کــن” 
ــردم  ــه م ــت ک ــاه اس ــم کوت ــدادی فیل ــامل تع ش
ــه درون خودشــان و کشــف اینکــه  ــگاه ب ــه ن را ب
ــزی در وجودشــان خــاص اســت تشــویق  چــه چی
مــی کنــد. ایــن کمپیــن بســیار مــردم محــور 
بــوده و بــه آنهــا چهارچوبــی بــرای بیــان داســتان 
هــای شــگفت انگیزشــان مــی دهــد. یکــی از 
ــن  ــن کمپی ــز ای ــان انگی ــیار هیج ــای بس ویدیوه
کــه  اســت    Look Inside FC Barcelona
در ایــن ویدیــو اینتــل تبدیــل بــه کلــوپ بــزرگ 
طرفــداران تیــم بارســلونا شــده و حلقــه ارتباطــی 
ــا )ورای  ــلونا در دنی ــداران بارس ــام طرف ــن تم بی
فرهنــگ هــا و زبــان هــای مختلــف( شــده اســت.
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هــر کســی کــه تنهــا اطالعاتــی اولیــه در رابطــه بــا 
ایمیــل مارکتینــگ داشــته باشــد حتمــا مــی دانــد کــه 
ایــن ابــزار یکــی از قدرتمنــد تریــن و بــا صرفــه تریــن 
ابــزار بازاریابــی آنالیــن درعرصــه تجــارت الکترونیــک 
ابــزاری  هــر  نبریــد  یــاد  از  هیچــگاه  امــا  اســت. 
هرچقــدر قدرتمنــد باشــد، اگــر در جــای مناســب 
خــود و بــه طــور درســت اســتفاده نشــود هیــچ کارآیــی 
نخواهــد داشــت. فقــط خریــد یــک نــرم افــزار ایمیــل 
ــما  ــرمایه ش ــت س ــرای بازگش ــی ب ــگ تضمین مارکتین
نخواهــد بــود. نــرم افــزار ایمیــل مارکتینــگ کــه 
تصمیــم بــه خریــد آن داریــد و اســتراتژی بازاریابــی 

ــکان  ــد، حداالم ــاده کنی ــد پی ــی خواهی ــه م ــی ک ایمیل
بایــد شــامل مراحلــی باشــد تــا نتیجــه مــورد انتظارتان 
ــه کلیاتــی  را فراهــم کنــد. در اینجــا بطــور مختصــر ب

ــم. ــن مراحــل اشــاره مــی کنی در مــورد ای

مرحله 1: تعریف اهداف بازاریابی ایمیلی
اهــداف بازاریابــی ایمیلــی خــود را تعییــن کنیــد. 
ــورد از  ــد م ــا چن ــک ی ــد ی ــی توان هــدف هــای شــما م

ــد: ــر باش ــوارد زی م
1- برند سازی 2- جذب مشتریان جدید

 3- ایجــاد فــروش فــوری 4- افزایــش نــرخ نگهداری 

ــی  ــتریان فعل ــا مش ــاط ب ــراری ارتب ــتریان 5- برق مش
6- ارائــه اطالعــات دربــاره محصــوالت و خدمــات

مرحلــه 2 : تعییــن اســتراتژی هایــی در جهت رســیدن 
ــه اهداف ب

در رونــد ایمیــل مارکتینــگ خــود اســتراتژی هایــی را 
ــی  ــر بازاریاب ــی و تاثی ــر بخش ــه اث ــد ک ــر بگیری در نظ
ــد.  ــتر کن ــه اول را بیش ــده در مرحل ــر ش ــی ذک ایمیل
و  خریــد  کــه  هایــی  چاشــنی  از  اســتفاده  ماننــد 
اســتفاده از خدمــات را بــرای مشــتری جــذاب تــر 
مــی کنــد از قبیــل ارائــه جوایــز، برگــزاری مســابقات، 
ارســال نامــه هــای یــادآوری و نیــز گنجانــدن برنامــه 

ــره. ــی و غی ــای آموزش ه

مرحله 3 : برقراری ارتباط تنگاتنگ با مشتری
قالــب ایمیــل، موضــوع ایمیــل و همچنیــن محتــوای آن 
از مــواردی اســت کــه بایــد بــرای درســت و مناســب 
ــت  ــه بهتریــن حال ــا ب ــودن آن هــا حســاس باشــید ت ب

خــود بــرای مخاطــب تبدیــل شــود.

مرحله 4 : تحلیل و ارزیابی نتایج
ایمیــل  رونــد  در  آمــده  بدســت  نتایــج  ارزیابــی 
ــما  ــی ش ــوده و بازاریاب ــروری ب ــیار ض ــگ بس مارکتین
را هدفمندتــر مــی کنــد کــه در نهایــت باعــث خواهــد 
شــد بــه نقــاط ضعــف و قــوت خــود پــی ببریــد. ارزیابی 
نتایــج معمــوال از بررســی شــاخص هایــی همچــون 

ــود: ــی ش ــل م ــر حاص ــوارد زی م
1- نــرخ کلیــک 2- نــرخ لغــو عضویــت هــا 3- درصــد 
ــزان  ــوند 4- می ــی ش ــوروارد م ــه ف ــی ک ــل های ایمی

ســفارش هــای دریافتــی
در نظــر داشــته باشــید کــه در ایمیــل مارکتینــگ 
ــر روی  ــز ب ــی تمرک ــد ســایر روال هــای بازاریاب همانن
ــج  ــی نتای ــت، ارزیاب ــتریان اس ــه مش ــت و عالق خواس
ــراری  ــت برق ــما را در جه ــوق ش ــل ف ــل ازمراح حاص

ــد. ــی کن ــاری م ــب ی ــا مخاط ــر ب ــی بهت ارتباط

4 پله تا موفقیت درایمیل مارکتینگ

آمار نفوذ اینترنت در ایران

 

    آیا می دانید که ...

 نفوذ اینترنت در ایران در ســـال 91  برابر
 60 % می باشد!

   در هر ثانیه 8 نفر به کاربران اینترنت در ایران 
اضافه می شود!

   طبق آمار در سال 1395 حدود 90 درصد مردم 
ایران از اینترنت به صورت گسترده استفاده 

خواهند نمود!

  رقیبان شما با استفاده از سایت خود و تبلیغات            
در فضای اینترنت در حال افزایش مشتریان        

خود می باشند!

     اکثر این مشتریان روزی مشتریانی بودند که این 
خدمات را به روش سنتی دریافت می کردند!
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زمانــی کــه اصــول تفکــر طراحــی بــا اســتراتژی ســازمانی و 
ــه شــدت  خالقیــت ترکیــب شــود، موفقیــت کســب و کار ب
افزایــش مــی یابــد، ولــی ایــن اتفــاق چگونــه رخ مــی دهــد؟

ــرای  ــوژی ب ــک متدول تفکــر طراحــی )Design Thinking( ی
ــرای  ــح ب ــای صحی ــن راه کاره ــده و یافت ــائل پیچی ــل مس ح
مشــتریان نهایــی اســت.در تفکــر طراحــی از منطــق، خیــال 
پــردازی و شــهود اســتفاده مــی کنیــم تــا خروجــی ایــده آل 
بــرای مشــتری نهایــی کســب و کارمــان داشــته باشــیم. یــک 
ــل  ــالً راه ح ــه کام ــت بلک ــور نیس ــکل مح ــراح، مش ــن ط ذه
محــور و عمــل گــرا اســت، ایــن موضــوع نیازمنــد ترکیــب 

ــل اســت.  دو مفهــوم تحلیــل و تخیّ

همانگونــه کــه Harold Nelson مــی گویــد: طراحــی بــه 
حالتــی  اســت،  متفــاوت  و  جدیــد  چیــزی  ایجــاد  معنــی 
ــکل  ــده و مش ــای پیچی ــت ه ــده موقعی ــل کنن ــه ح ــال ک فع
ــتراتژی  ــعه اس ــته توس ــد در هس ــی بای ــد.تفکر طراح باش
ــی  ــر طراح ــرد. تفک ــرار بگی ــازمانی ق ــرات س ــر و تغیی موث
ــکان  ــا، م ــات، فراینده ــول، خدم ــر روی محص ــد ب ــی توان م
ــن  ــد بهبــود یافت ــزی کــه نیازمن ــر چی ــای فیزیکــی و ه ه
ــی  ــال شــود. شــما م ــا انســان هاســت، اعم ــل ب ــرای تعام ب
توانیــد نحــوه رهبــری، مدیریــت، خالقیــت و نــوآوری خــود 

ــد. ــی کنی را طراح

افــراد در حــوزه  از شــناخته شــده تریــن   Tim Brown
تفکــر طراحــی و ایجــاد خالقیــت ســازمانی اســت. او در 
کنفرانس هــای بســیاری در ایــن بــاره صحبــت کــرده و 
بعنــوان یکــی از شــرکت کننــدگان کلیــدی همــواره در 
اجــالس اقتصــادی Davus  حضــور دارد. وی در پرفــروش 
تریــن کتــاب خــود کــه Change by Design نــام گرفــت بــا 
جزییــات بیشــتری بــه موضــوع تفکــر طراحــی و خالقیــت در 

آن پرداختــه اســت:
ــی  ــی نم ــامل صنایع ــاً ش ــی صرف ــر طراح ــت در تفک »خالقی
شــود کــه بــر پایــه خالقیــت فعالیــت مــی کننــد. تفکــر 
ــد  ــی مانن ــکان های ــه از آن در م ــت ک ــی اس ــی، روش طراح
حــوزه  در  ســازمان  یــک  -کــه   Kaiser Permanente
ــت  ــزان مراقب ــا می ــود ت ــی ش ــتفاده م ــت- اس ــالمت اس س
از بیمــاران را بــا طراحــی دوبــاره مدیریــت زنجیــره تامیــن، 

ــند. ــود بخش بهب

ــی  ــه م ــت ک ــی اس ــران خالق ــوص رهب ــی مخص ــر طراح تفک

ــود  ــازمان خ ــف س ــطوح مختل ــر را در س ــن تفک ــد ای خواهن
پیــاده ســازی کننــد و جایگزیــن هــای جدیــدی را بــه تجــارت 

و جامعــه ارائــه دهنــد.”
فاکتورهــای  مهمتریــن  کنــد  مــی  ســعی  طراحــی  تفکــر 
خالقیــت را تحریــک کنــد و امــکان ایجــاد یــک نســخه عملــی 
از تفکــری انتزاعــی را ایجــاد کنــد. ایــن تفکــر بــر ایــن پایــه 
اســتوار اســت کــه یــک ایــده اجــرا نشــده ارزش چندانــی 
نــدارد و انجــام هــرکاری بــه انــدازه فکــر کــردن راجــع بــه 

آن ارزشــمند اســت.

یکــی از جــذاب تریــن بخــش هــای تفکــر طراحــی، تاکیــد آن 
بــر رشــد خالقیــت اســت. یکــی از مثــال هــای تفکــر طراحــی 
کــه بــه رشــد خالقیــت کمــک مــی کنــد به این شــکل اســت: 
پــرورش، تعریــف، تصویرســازی، پروتوتایــپ، آزمایــش. بــا 
ــن مراحــل چهارچــوب مشــکل مشــخص مــی شــود،  طــی ای
ســواالت صحیــح پرســیده مــی شــوند، ایــده هــای جدیــدی 
مطــرح مــی شــوند و در نهایــت بهتریــن پاســخ هــا انتخــاب 
مــی شــوند. هرچنــد ایــن مراحــل شــکلی خطــی ندارنــد و 

مــی تواننــد چندیــن بــار تکــرار شــوند.

Evelyn Huang کــه یکــی از معــروف تریــن فعالیــن حــوزه 
 Capital One تفکــر طراحــی اســت و پــروژه موفقــی را در

Labs پیــاده ســازی کــرده، مــی گویــد:
از  عمیــق  شــناختی  بــا  پیشــرفت  کــه  معتقدیــم  »مــا 
مشــتریان مان آغــاز مــی شــود. بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
تفکــر طراحــی روش مــورد عالقــه مــا بــرای ســاخت محصول 
ــد.  ــاز دارن ــه آن نی ــتریان مان ب ــه مش ــت ک ــی اس و خدمات
ایــن متدولــوژی ویژگــی مهمــی بــه نــام -ســریع شکســت 
بخــور- دارد، کــه بــه مــا اجــازه مــی دهــد بــه ســرعت روش 
ــش  ــازیم و آزمای ــم، بس ــخیص بدهی ــان را تش ــت م موفقی
کنیــم. مــا زمــان کمتــری را بــرای برنامــه ریــزی تلــف مــی 
کنیــم و بیشــتر بــه عمــل کــردن مــی پردازیــم و ســعی مــی 
ــه  ــتری ب ــگاه مش ــراردادن در جای ــا ق ــان را ب ــم خودم کنی

ــش بکشــیم.” چال

تفکــر طراحــی بحــث نوینــی اســت کــه در کشــور مــا کمتــر 
بــه آن پرداختــه شــده اســت، بــرای کســب اطالعات بیشــتر 
در ایــن زمینــه ســخنرانی Tim Brown در TED بــا موضــوع 
داســتان هایــی از خالقیــت و بــازی و مقــاالت پــروژه ای در 
دانشــگاه اســتنفورد کــه بــه ایــن موضــوع اختصــاص یافتــه 

مــی تواننــد مفیــد باشــند.

تفکر طراحی:
یک استراتژی برای خالقیت
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اســتراتژی  انتخــاب  دنبــال  بــه  کــه  زمانــی 
بازاریابــی بــرای کســب و کار خــود هســتیم، بایــد 
بــه فکــر تمامــی اقشــار مشــتریانمان باشــیم. 
راه کارهــای هوشــمندانه ای بــرای بــه نمایــش 
درآوردن برنــد وجــود دارد و تکنیک هــای زیــادی 
هســت کــه شــاید خــود شــما نیــز هم اکنــون 
از  درســت  درک  می کنیــد.  اســتفاده  آن هــا  از 
فضــای کســب وکار جامعــه و اطــالع از نقــش برنــد  در ایــن 
ــات  ــزو ملزوم ــدار ج ــب وکاری پای ــعه کس ــرای توس ــا، ب فض
ــاذ  ــن اتخ ــوع و همچنی ــن موض ــر ای ــرای درک بهت ــت. ب اس
تصمیم هــای صحیــح در جهــت توســعه کســب وکار نیازمنــد 

آشــنایی بــا انــواع اســتراتژی های بازاریابــی هســتیم.
تشــکیل  بســیاری  انــواع  از  بازاریابــی،  اســتراتژی های 
شــده اند کــه در ایــن مطلــب بــه شــکلی خالصــه بــه شــش  

اســتراتژی  مهــم بازاریابــی می پردازیــم.

بازاریابی کمیاب
 Tickle Me Elmo ــکی ــخصیت عروس ــال 1996 ش در س
کــه آدمــک پشــمالوی قرمز رنگــی بــود، بــه شــدت محبــوب 
شــد. مــردم بــرای خریــد  Tickle بــه فروشــگاه ها هجــوم 
بردنــد ولــی بخــش جالــب ماجــرا اینجــا بــود کــه پیــدا کردن 
ــن  ــاً غیرممک ــد آن تقریب ــود و خری ــاب ب ــک نای ــن عروس ای
بــود.  نســخه ای از ایــن عروســک کــه در اینترنــت بــه 
قیمــت  دالر   1000 از  بیــش  نیــز  می رســید  فــروش 
ــی راز  ــوان پرداخــت آن را نداشــت. ول داشــت و کســی ت

ــود؟ چنیــن محبوبیتــی چــه ب

ــتراتژی های  ــمندانه ای اس ــکل هوش ــه ش ــرکت Tyco ب ش
بازاریابــی خــود را اتخــاذ کــرده بــود. آن هــا مخاطــب را بــه 
خوبــی می شــناختند و بــرای معرفــی محصــول راه کارهایــی 
ماننــد معرفــی در محبوب تریــن اجراهــای تلویزیونــی را 

انتخــاب کــرده بودنــد.

Tyco ایــن توهــم را ایجــاد کــرده بــود کــه هــر لحظــه 
ــی  ــازار ارائــه خواهــد کــرد ول ــه ب عروســک محبوبــش را ب
بــه جــای ارائــه محصــول، بــر روی تبلیــغ بیشــتر و بیشــتر 
عروســک هایش کار می کــرد. ایــن موضــوع تــا جایــی پیــش 
ــد  ــر می زدن ــگاه ها س ــه فروش ــر روز ب ــردم ه ــه م ــت ک رف

6 استراتژی برتر بازاریابی 
برای موفقیت کسب و کار

تــا نکنــد جــزو اولیــن کســانی نباشــند کــه عروســک جدیــد 
ــد. همیــن اســتراتژی باعــث  ــاوت  Tickle را می خرن و متف
شــد کــه شــرکت Tyco بــه ســود میلیــون دالری از فــروش 

ــد. ــی اش برس ــز معمول ــک های قرم عروس

بازاریابی نهان
گــزارش  فیلــم  نهــان،  بازاریابــی  از  صحبــت  زمــان  در 
ــن  ــه در چندی ــم ک ــن فیل ــد. ای ــان میافت ــه یادم ــت ب اقلی
ســال آینــده اتفــاق میافتــد، نیروهــای ویــژه امنیتــی را بــه 
نمایــش می گــذارد کــه بــا اســتفاده از فنــاوری مجرمــان را 

ــد. ــتگیر می کنن ــام جــرم، شناســایی و دس ــل از انج قب

در بازاریابــی نهــان نیــز، مشــتریان مان را بــدون اینکــه 
متوجــه باشــند مــورد هــدف تبلیغــات مــا هســتند، بــا 
اســتفاده از تکنولوژی هــای مختلــف تحــت تاثیــر قــرار مــی 

ــم. دهی
مــا همــواره تحــت تاثیــر تبلیــغ ناخــودآگاه محصوالتــی 
هســتیم کــه قصــد  دارنــد ثابــت کننــد بــرای نیازهــای مــا 
ــاً  ــم. حتم ــا داری ــد آن ه ــه خری ــاز ب ــده اند و نی ــی ش طراح
ــینمایی  ــم س ــک فیل ــد را در ی ــک برن ــه ی ــاری ک ــن ب آخری
ــیدن  ــد؟ نوش ــاد داری ــه ی ــد ب ــی دیدی ــه تلوزیون ــا برنام ی
ــرو  ــیگار مارب ــا س ــان و ی ــر محبوب ت ــط بازیگ ــوال توس کوکاک
بــر لــب نقــش اصلــی فیلــم، این هــا همــه نشــانه های 

ــتند. ــان هس ــی نه ــارزی از بازاریاب ب

بازاریابی دلیل محور

 TOMS شــنیده اید؟ TOMS آیــا تــا بحــال نامــی از برنــد
یــک برنــد معــروف در حــوزه کفش هــای ورزشــی اســت کــه 
طــی دورانــی، در شــعاع چندیــن کیلومتــری فضــای شــهری، 

هــر کــس یــک جفــت از آن هــا را بــه پــا کــرده بــود.

ــول  ــن اتفــاق جالــب اســت، شــرکت TOMS ق ــل ای دلی
داده بــود کــه بــه ازای هــر جفــت کفشــی کــه خریــده شــود، 
یــک جفــت کفــش بــه کــودکان کشــورهای فقیــر اهــدا 
کنــد. معادلــه ســاده ای اســت: مــردم خریــد را دوســت 
بــا مــد هماهنــگ نشــان دادن را  دارنــد، خودشــان را 
دوســت دارنــد و همچنیــن دوســت دارنــد کــه ثابــت کننــد 
ــد  ــد از برن ــرای خری ــل الزم را ب ــس دالی ــتند، پ ــر هس خیّ

TOMS دارنــد.

بازاریابی متحدانه
ایــن روش فوق العــاده ای بــرای بازاریابــی اســت کــه شــاید 
ــاب  ــه در کت ــرای نمون ــیم. ب ــداد آن باش ــه رخ ــر متوج کمت
ــواره  ــره ای Barnes and Noble هم فروشــی هــای زنجی
ــرار دارد. همراهــی  ــرکت Starbucks ق کافــی شــاپ ش
ــوان  ــن دو مجوعــه از دهــه 90 آغــاز شــده اســت و بعن ای

ــا کنــون نیــز ادامــه دارد. ــه ت یــک بازاریابــی متحدان

ایــن روش بازاریابــی باعــث توجــه بــه هــر دو برند می شــود 
ــه  ــد ک ــاد نمی کن ــا ایج ــن آن ه ــی بی ــه رقابت ــی هیچگون ول

منجــر بــه متضــرر شــدن هــر یــک از آنهــا شــود.

بازاریابی ارتباطی
مشــتری  رضایــت  و  حفــظ  بازاریابــی،  ســبک  ایــن  در 
بازاریابــی  اســتراتژی های  دارد.  قــرار  اول  الویــت  در 
ارتباطــی بــر روی مشــتری های فعلــی تمرکــز می کننــد و 
بــه شــما کمــک می کننــد تــا ارتبــاط بهتــری را بــا مشــتریان 

ــد. ــاد کنی ــود ایج خ
از شــرکت ها در حــال حاضــر از سیســتم های  بســیاری 
مدیریــت ارتبــاط مشــتری )CRM( اســتفاده می کننــد کــه 
ــد.  ــوده تر می کن ــیار آس ــتری را بس ــا مش ــاط ب ــد ارتب فرآین
ایــن را فراهــم می کننــد کــه  ایــن سیســتم ها امــکان 
ــم و  ــال کنی ــتری را دنب ــق مش ــا و عالی ــا، فعالیت ه خریده

ــم. ــاذ کنی ــح را اتخ ــات صحی ــا تصمیم ــر اســاس آن ه ب
زمانــی کــه شــناخت جامــع نســبت بــه مشــتریان خــود پیــدا 
کردیــد، می توانیــد متوجــه شــوید کــه چــرا شــما را دوســت 
دارنــد و چــه اســتانداردهایی را بایــد رعایــت کنیــد تــا یــک 

کســب وکار مشــتری محــور باقــی بمانیــد.

بازاریابی دهان به دهان

و  دیده شــدن  ماننــد  بازاریابــی  اســتراتژی  هیــچ 
شنیده شــدن عمــل نمی کنــد و بــرای آن هیــچ راه کاری بــه 

خوبــی بازاریابــی دهــان بــه دهــان پاســخگو نیســت.
بهتریــن خدمــات خــود را ارائــه دهیــد و اجازه دهیــد افراد 
راجــع بــه شــما بــا یکدیگــر صحبــت کننــد. بــرای راحت تــر 
کــردن ایــن فرآینــد، از ابزارهــای آنالیــن اســتفاده کنیــد تا 
ــد  ــتری های جدی ــت مش ــما و هدای ــا ش ــاط ب ــراری ارتب برق

ــد. ــر باش ــمت تان راحت ت ــه س ب
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آماری در مورد کاربران لینکدین

7. 18 درصد تحصیالت تکمیلی
9. 13 درصد فناوری اطالعات و خدمات مربوط به آن

8 .11 درصد خدمات مالی
4 . 8  درصد بازاریابی و تبلیغات

تاریخچه لینکدین

2003: با عضویت 350 نفر دعوت شده از طرف 5 نفر موسس 
لینکدین شروع بکار کرد!

2012: 150 میلیون نفر عضو داشت و در آمد سالیانه آن 
به 522 میلیون دالر رسید!

1- پروفایل تان را تکمیل کنید
تجــارت  برنــد  روح  شــما  پروفایــل 
پروفایــل  ایــن  آنالیــن شــما اســت. 
ــام شــما در موتورهــای  ــا جســتجوی ن ب
داده  نمایــش  مطمئنــا  جســتجوگر 
نــام  دیگــران  کــه  زمانــی  می شــود. 
ــا اطالعــات  شــما را جســتجو می کننــد ت
کاملــی راجــع بــه محصــول، خدمــات، 
قبلی تــان  تجربه هــای  یــا  شــرکت 
بدســت آورنــد یــک پروفایــل کامــل 
راه گشــا  می توانــد  لینکدیــن  در 
باشــد.  ارزش هایتــان  افزاینــده   و 
مطمئــن باشــید کــه اطالعــات پروفایــل 
شــده  تکمیــل  بصــورت ٪100  شــما 

باشــد.

2- با همه ارتباط برقرار کنید
ــا  ــن ادع ــا در لینکدی ــازه کاره ــی ت برخ
می کننــد کــه فقــط بایــد بــا افــرادی 
ــا را از  ــه آن ه ــم ک ــرار کنی ــاط برق ارتب
ــاد  ــا اعتم ــه آنه ــیم و ب ــل می شناس قب
داریــم. جایگاهــی کــه ایــن تفکــر از آن 
ناشــی می شــود کامــالً مشــخص اســت. 
ولــی شــما چطــور انتظــار داریــد کــه 
بــدون برقــراری ارتبــاط بــا 85 میلیــون 
ــای  ــن، موقعیت ه ــال لینکدی ــر فع کارب
پیــدا  جدیــدی  ارتباطاتــی  و  شــغلی 

ــد؟ کنی
ــه می شناســید  ــا کســانی ک ــط ب ــر فق اگ
ــای  ــید، موقعیت ه ــته باش ــاط داش ارتب
ــه روش  ــا را ب ــنهادی آن ه ــغلی پیش ش
شــنید  خواهیــد  نیــز  دیگــری  هــای 
چــرا کــه بصــورت مرتــب از کانال هــای 
مختلــف بــا آنهــا در ارتبــاط هســتید. 
ــزار  ــک اب ــوان ی ــد بعن ــن بای از لینکدی
شــبکه ســازی آنالیــن اســتفاده کنیــم، 
غریبه هــا  بــه  بــه صراحــت  را  خــود 
ــا کاری  ــه آی ــم ک ــم و ببینی ــی کنی معرف
از دســتمان بــرای آنهــا ســاخته اســت؟

3- کامل بودن بخش وب سایت
ایــن یــک فعالیــت پایــه  اســت کــه 
همــه بایــد انجــام دهنــد. کار ســاده ای 

اســت. اطالعــات جزیــی و کامــل را در بخــش مربــوط بــه وب ســایت در پروفایــل خــود 
قــرار دهیــد تــا وقتــی کســی از پروفایــل شــما دیــدن کــرد، ترغیــب بــه کلیــک روی 

ــام وب ســایت شــما شــود. ن

4- متفاوت باشید
همیشــه از تماشــای پروفایل هــای لینکدیــن خســته می شــویم و خوابمــان می گیــرد. 

اغلــب آنهــا خســته کننــده و بــدون هیــچ نقطــه جذاب شــخصیتی هســتند. 
بــه بخــش خالصــه زندگــی خودتــان یــک داســتان جــذاب اضافــه کنیــد، یــک ویدیــو 
pop-up داشــته باشــید کــه بعــد از چنــد ثانیــه در صفحــه شــما ظاهــر شــود و اینکــه 

حداقــل بــه بقیــه دقیقــاً بگوییــد چــه کســی هســتید، چــه کاری از دســت تان 
ــد؟  ــا بکنی ــه آنه ــد ب ــد و چــه کمکــی می توانی برمیای

کاری کنید که موقع مطالعه پروفایل تان خواب از سر بقیه بپرد.

5- برای دیگران توصیه نامه بنویسد
ــم. هــر  ــه دیگــران در توســعه پروفایل شــان کمــک کنی ــای ممکــن ب ــا ج ــد ت ــا بای م
قــدر بیشــتر بدهیــد، بیشــتر نصیب تــان خواهــد شــد. قبــل از اینکــه دوســتان تان 
از شــما درخواســتی کننــد، بــرای آن هــا توصیــه نامــه بنویســد و از کارشــان تعریــف 
ــما  ــن کار ش ــد. ای ــدا کن ــش پی ــان افزای ــار پروفایل ش ــود اعتب ــث ش ــا باع ــد ت کنی

ممکــن اســت، یــک ســال کاری فوق العــاده را بــرای آنهــا رقــم بزنــد.

6- به گروه های هدفمند بپیوندید
مهــم نیســت کــه کســب وکار شــما چیســت، بایــد بیشــترین میــزان اهمیــت را بــه 
ــت در  ــت و فعالی ــت، عضوی ــادی در مدیری ــع زی ــد. مناف ــن بدهی ــای لینکدی گروه ه
ــید،  ــته باش ــو داش ــزار عض ــن ه ــا چندی ــی ب ــر گروه ــود دارد اگ ــا وج ــن گروه ه ای
می توانیــد بعنــوان یــک شــبکه اجتماعــی مســتقل بــه آن نــگاه کنیــد کــه از طریــق  
آن پیــام  تــان را منتشــر می کنیــد. از طریــق ایــن گروه هــای بــا شــرکای تجــاری 
ــد. ــا می دهی ــری ارتق ــه باالت ــه مرحل ــدی آشــنا می شــوید و کســب وکارتان را ب جدی

7- حساب لینکدین خود را به توییتر متصل کنید
برخــی اوقــات می شــود کــه مــا از بازنشــر یــک توییــت در لینکدیــن بازخــورد 
بیشــتری می گیریــم. ایــده بســیار خوبــی اســت کــه ایــن دو حســاب کاربــری را بــه 
ــورت  ــا را بص ــود آنه ــای خ ــرار دادن in# در توییت ه ــا ق ــم و ب ــل کنی ــر متص یکدیگ

ــز بفرســتیم. ــن نی ــه لینکدی انتخــاب شــده ب

8- پروفایل قدرتمند برای شرکت تان ایجاد کنید
لینکدیــن روز بــه روز بســتر خــود را توســعه می دهــد. یکــی از بخش هایــی کــه هــر 
روز بیشــتر رشــد می کنــد، صفحــه شــرکت اســت.  شــما مــی  توانیــد بــه ایــن بخــش 
ــان  ــه محصــول و خدمات ت ویدیــو اضافــه کنیــد و اطالعــات جزیــی و دقیــق راجــع ب
ــا کار  ــا آنه ــه ب ــرادی ک ــرکت  و اف ــی از ش ــر دقیق ــا تصوی ــد ت ــرار دهی را در آن ق

ــد. ــه ده ــد، ارائ می کنی
در نظــر داشــته باشــید، همانقــدری کــه لینکدیــن بــه شــما ایــن فرصــت را می دهــد 
کــه کســب وکار خــود را توســعه دهیــد، ممکــن اســت وجــود اطالعــات ناقــص یــا غلــط 
ــا دقــت تمــام پروفایــل خــود را  از شــما در آن بــه وجهــه تــان لطمــه بزنــد. پــس ب

تکمیــل کنیــد و بــه نکاتــی کــه مطــرح شــدند، توجــه کافــی داشــته باشــید.

8 نکتــه کلیدی برای فعالیت تجاری در 

لینکدین
لینکدیــن شــبکه اجتماعــی جذابــی اســت. آنقــدر جــذاب و کاربــردی کــه در طــول 
ــر  ــال حاض ــت و در ح ــرده اس ــر ک ــود را دوبراب ــران خ ــداد کارب ــته، تع ــال گذش س
هــر ثانیــه بــه تعــداد کاربرانــش افــزوده می شــود. اگــر قــرار باشــد بــرای توســعه 
کســب وکار خــود از یــک شــبکه اجتماعــی اســتفاده کنیــم، مطمئنــاً لینکدیــن را بــه 
فیس بــوک، توییتــر، یوتیــوب و بقیــه ترجیــح خواهیــم داد. هرچنــد ایــن شــبکه های 
اجتماعــی نیــز دوست داشــتنی هســتند و کاربــرد مخصــوص بــه خــود را دارنــد ولــی 
ــن  ــن ای ــر گرفت ــا در نظ ــب وکار دارد. ب ــعه کس ــژه ای در توس ــگاه وی ــن جای لینکدی
موضــوع کــه لینکدیــن بزرگتریــن شــبکه اجتماعــی تجــارت و متخصصیــن در جهــان 
ــی  ــود میاید.وقت ــه وج ــا ب ــت م ــر در ذهنی ــک تغیی ــه آن ی ــدن ب ــا وارد ش ــت، ب اس
وارد لینکدیــن می شــویم، حالت مــان عــوض می شــود و رفتــار حرفــه ای تــری از 
خــود بــروز می دهیــم. مکالمات مــان بــر محــور همکاری هــای تجــاری و تراکنش هــای 
مالــی صــورت می گیرنــد و همــه چیــز بــر پایــه توســعه کار حرفــه ای و توســعه 
ــرای  ــزار قدرتمنــد ب ــه اســتفاده از ایــن اب تجــارت می چرخــد. اگــر هنــوز شــروع ب
رشــد کســب وکارتان نکرده ایــد، بهتــر اســت کــه زودتــر ایــن کار را انجــام دهیــد و 

ــید. ــه باش ــت رفت ــای از دس ــران فرصت ه ــدد جب درص
رعایــت ایــن 8 نکتــه بــه شــما در ایجــاد یــک کســب وکار الکترونیــک بــر پایــه 

لینکدیــن کمــک خواهــد کــرد.
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بــدون شــک طراحــی جــذاب بــرای یــک ســایت مهــم اســت امــا مهــم تــر از 
آن کاربردپذیــری طــرح وب ســایت اســت، بــه طوریکــه عامل تعییــن کننده 
موفقیــت یــا شکســت آن مــی باشــد. در اینجــا روی جزئیــات پیــاده ســازی 
ســایت بحــث نمــی کنیــم، بلکــه بــر روی روش هایــی صحبــت مــی کنیــم کــه 
ــرای تجــارت خــود داشــته  ــر گــذار ب باعــث خواهــد شــد وب ســایتی تاثی

باشــید، مخاطــب خــود را شــناخته و بــه تعاملــی مناســب بــا وی برســید.

کاربران چگونه فکر می کنند؟
عــادات کاربــران یــک ســایت از عــادات خریــداران یــک فروشــگاه متمایــز 
نیســت. همانطــور کــه بــه بازدید صفحــات جدیــد مــی پردازند، برخــی ازمتن 
هــا را نــگاه مــی کننــد و بــر روی اولیــن لینکــی کــه مــورد عالقــه شــان اســت، 
یــا توجــه شــان را جلــب مــی کنــد، یــا برایشــان مبهــم اســت کلیک مــی کنند.

و  کیفیــت  قــدردان  کاربــران 
هســتند اعتبــار 

تجربــه ثابــت کــرده اگــر محتــوای 
باالیــی  کیفیــت  از  ســایت  یــک 
برخــوردار بــوده و ایــن محتــوا بــا 
تبلیغــات و طــرح ســایت هماهنــگ 
ســایت  وب  شــود،  حمایــت 
تعــداد  بــوده و  مخاطــب پســند 
بازدیــد بیشــتری خواهــد داشــت. 
بــه همیــن دلیــل اســت کــه در 
طراحــی ســایت محتــوا بــر طراحــی 

دارد. ارجهیــت 

مطالــب  اســکن  بــه  کاربــران 
کننــد مــی  بســنده 

کاربــران  تحقیقــات نشــان داده 
نــکات مــورد نظــر خــود را در یــک 
صفحــه وب دنبــال مــی کننــد و 
در  کاربــر  بــرای  محتــوا  تمامــی 

مرکــز توجــه قــرار نــدارد.

با دست کاربران 

طراحی سایت خود را انجام دهید!

کاربران بی طاقت هستند
اگــر وب ســایت شــما در نــگاه اول آن چیــزی نباشــد کــه کاربــر انتظــارش 
را دارد، هــم طــراح آن وب ســایت در کارش شکســت خــورده و هــم 
شــرکت شــما بــه نتیجــه مطلــوب خــود نخواهــد رســید. چنانچــه یــک وب 
ســایت در نــگاه اول خواســت بیننــده را در مقابــل چشــمان او قــرار 
ــدا کــردن ســایتی جایگزیــن هدایــت کــرده  ــه ســمت پی ندهــد، وی را ب
ــه را  ــن نکت ــا ای ــان واقع ــایت ت ــرح س ــم در ط ــی کنی ــنهاد م ــت. پیش اس
جــدی بگیریــد. اگــر وب ســایت شــما دیــده نشــود مطمئــن باشــید ســایر 

ــت. ــد داش ــی نخواه ــما اهمیت ــرکت ش ــن ش ــازات آن و همچنی امتی

کاربران انتخاب بهینه ای ندارند
کاربــران معمــوال بــا دقــت و بــه طــور منطقــی بــه دنبــال اطالعــات نیســتند. 
اولیــن مــوردی کــه نظــر آن هــا را جلــب کــرده و بــه آن هــا ایــن حــس را 
ــق یافــت مــی شــود  ــن طری ــم مــورد نظرشــان از ای ــد کــه آیت منتقــل کن
را کلیــک مــی کننــد. آن هــا یــک خــط مســتقیم و منطقــی بــرای جســتجو 

ندارنــد.
کاربران می خواهند کنترل داشته باشند.

ــود  ــه خ ــد ک ــی خواهن ــی م ــران اینترنت ــه کارب ــید ک ــته باش ــه داش توج
کنتــرل مرورگــر را در دســت داشــته باشــند. اینکــه چــه پنجــره ای بــاز 
مــی شــود و اینکــه اطالعــات ثابتــی کــه مدنظــر آنهاســت در سراســر 
جســتجوی شــان در ســایت ارائــه شــود بــرای آن هــا اهمیــت دارد. آن هــا 
پنجــره هــای pop up را نمــی پســندند و در هــر قســمت از ســایت انتظــار 

دارنــد کــه بــه راحتــی بتواننــد بــه 
صفحــات قبلــی بازگردنــد و مســیر 

خــود را عــوض کننــد.

کاربران چگونه فکر نمی کنند؟
 Krug اولیــه  قوانیــن  مطابــق 
صفحــات  اســتفاده،  قابلیــت  در 
وب بایــد واضــح و خــود تعریــف 
ــایت  ــراح س ــی ط ــند. کار اصل باش
ــای  ــت ه ــی از عالم ــواره رهای هم
ســوال اســت. همــه چیــز در یــک 
ــر  ــوده و ه ــح ب ــد واض ــایت بای س
ــود  ــرای خ ــی ب ــود، تعریف ــم خ آیت
باشــد و بــه چشــم کاربــر آشــنا 
بنمایــد. بــا عــدم شــفافیت مفهــوم 
متــون و آیتــم هــا در صفحــه ایــن 
بــه عهــده کاربــر قــرار  امــر را 
نتیجــه  خــودش  کــه  ایــد  داده 
و  بیــرون بکشــد،  از آن هــا  ای 
نتیجــه  ایــن  نکنیــد  فرامــوش 
گیــری مــی توانــد مثبــت یــا منفــی 
باشــد. ایــن امــر باعــث مــی شــود 
حرکــت کاربــر ازنقطــه A بــه نقطــه 
ســوال  عالمــت  یــک  شــبیه   B
ــج  ــب گی ــوده و موج ــن او ب در ذه
شــدن وی و در نهایــت خــروج او از 

ــود. ــما ش ــایت ش س
 یــک ســاختار تمیــز و اصولــی کمک 
ــد لینــک  ــر بتوان ــا کارب مــی کنــد ت
مــورد نظــر خــود را بــه راحتــی 
ــه  ــرعت ب ــه س ــخیص داده و ب تش

ــد.  ــود برس ــدف خ ه
همانطــور کــه مــی دانیــد از آنجایی 
کــه چشــم کاربــران صفحــه ســایت 
را بــر اســاس F-Pattern اســکن 
مــی کنــد شــما مــی توانیــد لینــک 
ــا اســتفاده از  هــای مــورد نظــر را ب
ایــن الگوهــا در دیــد رس کاربــران 
ــتا و  ــن راس ــد. در همی ــرار دهی ق
ــم  ــاط مبه ــردن نق ــم ک ــت ک در جه
در طراحــی ســایت، بهتــر اســت 
تصاویــری کــه بــه منظــور توضیــح 
مــی  قــرار  ســایت  در  مطالــب 
صفحــه  چــپ  ســمت  در  گیرنــد 

ــوند. ــته ش گذاش
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در ایــن شــکی نیســت کــه اپلیکیشــن هــای موبایــل آینــده تجــارت را شــکل مــی 
ــا ســال 2017، 25 درصــد از داد و ســتدهای  دهنــد. آمــار نشــان می دهــد کــه ت

ــت. ــد گرف ــورت خواه ــا ص ــمند و تبلت ه ــی های هوش ــن در گوش آنالی
مطمئنــاً ایــن بــه معنــی آن نیســت کــه شــرکت شــما از آنچــه کــه در ایــن زمینــه 
انجــام خواهــد داد، کامــالً مطلــع اســت. اســتراتژی برنامــه هــای کاربــردی موبایــل 
در شــرکت شــما چگونــه اســت؟ چــه برنامــه ای بــرای بــه موفقیــت رســاندن ایــن 

اســتراتژی هــا داریــد؟

قبــل از اینکــه بــه ســؤاالت چــی و چگونــه پاســخ دهیــد، بایــد بــه ســؤال چــرا 
فکــر کنیــد. چــرا شــرکت شــما بــه یــک اپلیکیشــن بــرای گوشــی هــای هوشــمند 
نیازمنــد اســت؟ پاســخ ایــن ســؤال در نحــوه اســتفاده مشــتریان شــما از 
ــای  ــد از روش ه ــا می توانن ــر آن ه ــت.  اگ ــه اس ــان نهفت ــوالت ت ــات و محص خدم
منعطــف بــرای تعامــل بــا شــما اســتفاده کننــد، شــما چــرای الزم را بــرای شــروع 

ــد. ــل خــود داری اســتراتژی موبای

اجزای اصلی استراتژی توسعه 

اپلیکیشن موبایل

مــا  اســت.  چگونــه  بعــدی  ســؤال 
مبنــای  بــر  اپلیکیشــن  توســعه  بــا 
مــان،  اســتراتژی  اصلــی  اهــداف 
ــیم.  ــی رس ــؤال م ــن س ــخ ای ــه پاس ب
منعطــف،  بتوانــد  کــه  اپلیکیشــنی 
توجیــه کننــده و مرتبــط بــا کارمــان 
ــک  ــا در ی ــدف م ــد ه ــد، می توان باش

باشــد.  اســتراتژیک  برنامــه 

در ایــن مطلــب بــه اجــزای اصلــی 
برنامه هــای  توســعه  اســتراتژی 
پردازیــم. مــی  موبایــل  کاربــردی 

کاربــری  تجربــه  روی  بــر 
کنیــد تمرکــز 

ــری در  ــه کارب ــل از تجرب ــش کام دان
ارتبــاط بــا محصــول یــا خدمــات، یکــی 
ــت.  ــتراتژی اس ــی اس ــزای اصل از اج
تعامــل  پایــه  بــر  شــما  اســتراتژی 
طراحــی،  هــدف  اســت.  اســتوار 
رابــط کاربــری اســت کــه بــه مشــتری 
ــه او  ــد ک ــه بده ــزی را ارئ ــاً چی دقیق
ــواره  ــه هم ــه ای ک ــد، برنام ــی خواه م

همــراه او باشــد. 
شــرکت  مدیرعامــل   Sean Mahoney

AndPlus مــی گویــد: بیشــتر اوقــات 
می کننــد  تصــور  مــان  مشــتریان 
کاربــری  رابــط  طراحــی  پــی  در  مــا 
هســتیم کــه صرفــاً  زیبــا بــه نظــر 
برســد. ایــن بســیار مهــم اســت کــه 
ــه  ــتفاده از برنام ــد از اس ــتری بع مش
چــه احساســی داشــته باشــد، کالفــه 
شــده و خوشــحال باشــد کــه باالخــره 
کار بــا برنامــه تمــام شــده اســت و یــا 
ــه چــرا اینقــدر زود  ناراحــت شــود ک
ــتر  ــت بیش ــاد و نتواس کارش راه افت
لــذت  برنامــه  اســتفاده  از  ایــن  از 

ــرد. بب
تمامــی مــواردی کــه ممکــن اســت 
مشــتریان بــا آن هــا برخــورد کننــد 
ــال  ــر اتص ــود. اگ ــی ش ــد پیش بین بای
خواهــد  اتفاقــی  چــه  شــد  قطــع 
افتــاد؟ اگــر مشــتری بالفاصلــه دکمــه 
بازگشــت را بزنــد چــه مــی شــود؟ 
همــه و همــه بایــد دقیــق بررســی 

شــوند.

بــرای  درســتی  ســازوکار 
توســعه دهنده هــا در نظــر 

یــد بگیر

ــه  ــاس تجرب ــر اس ــما ب ــتراتژی ش اس
در  ولــی  می گیــرد  شــکل  کاربــری 
توانمندســازی  بــه  بعــدی  مرحلــه 
خواهیــد  نیــاز  دهنــدگان  توســعه 
و  هــا   API از  اســتفاده  داشــت. 
ســرویس های تحــت Cloud بایــد در 
راس قــرار بگیرنــد. API هــا ماننــد 
هســتند،  ســاختمانی  بلوک هــای 
ابزارهایــی کــه توســعه دهنــدگان از 
آن هــا بــرای یکپارچــه ســازی اطالعات 
دیگــر  و  اجتماعــی  شــبکه های  بــا 
ــی  ــتفاده م ــت وب اس ــای تح برنامه ه

کننــد.
اجرایــی  ارشــد  مدیــر   Ty Amell

کــه  اســت  معتقــد   ،StackMob در  
زمینــه  در  دقیــق  اســتراتژی  یــک 
از  اســتفاده  موبایــل  برنامه هــای 
مفهــوم API و تلفیــق آن بــا ســرویس 
هــای تحــت Cloud اســت. بســترهایی 
ــل  ــل عم ــه موبای ــت برنام ــه در پش ک
ســازی  ذخیــره  ماننــد  کننــد،  مــی 
اطالعــات، تشــخیص هویــت کاربــر، 
شــبکه های  بــا  ســازی  یکپارچــه 
اجتماعــی و ... را می تــوان بصــورت 

آمــاده و از طریــق API هــا پیاده ســازی 
ــعه دهنده  ــن کاری توس ــا چنی ــرد، ب ک
فرصــت ایــن را پیــدا می کنــد کــه 
ــه  ــی تجرب ــود را روی طراح ــز خ تمرک

کاربــری بهتــر بگــذارد.

درآمــدزا  مکانیــزم  یــک 
کنیــد ایجــاد 

موبایلــی  برنامه هــای  اســتراتژی 
ــه دنبــال ایجــاد فضایــی  شــما بایــد ب
بــه  بتواننــد  کاربــران  کــه  باشــد 
راحتــی در آن بــا کســب و کار شــما 
ــاً در  ــند و طبیعت ــته باش ــل داش تعام
نهایــت منجــر بــه فــروش آن هــا از 
طریــق برنامــه تــان شــود. ایــن کار در 
ــکل  ــه ش ــد ب ــه، می توان ــل اولی مراح
رایــگان باشــد ولــی باالخــره بایــد بــه 

ــود. ــم ش ــدزا خت ــه درآم ــک نقط ی

بــه گفتــه Alex Genadinik پدیدآورنــده 
Problemio، اســتراتژی هــای کلیــدی 

درآمــد  و  توزیــع  نحــوه  روی  بایــد 
بازاریابــی  کننــد.  تمرکــز  زایــی 
ــا  ــگان در App Store ه ــای رای برنامه ه
پردرآمدتریــن  و  اســت  راحت تــر 
ابتــدا  در  موبایــل  روی  برنامه هــای 
بــه شــکل رایــگان ارائــه مــی شــوند.

در واقــع کاربــر در ابتــدا هیــچ هزینــه 
برنامــه  بــا  کار  شــروع  بــرای  ای 
پرداخــت نمی کنــد ولــی برنامــه او 
بــا  کــه  می رســاند  نقطــه ای  بــه  را 
را  این هــا  کاش  گویــد:  مــی  خــود 
ــت  ــه اس ــن لحظ ــتم. در ای ــم داش ه
کــه می تــوان مبلــغ بیشــتری بابــت 
خدمــات اضافــی و ویژگی هــای جدیــد 

دریافــت کــرد.

درک ایــن موضــوع کــه کــی و کجــا 
بایــد مبلــغ دریافــت کنیــم، کلیــد 

اســت. اســتراتژی  طراحــی 

اولیــه  اینکــه، تفکــرات  نهایــت  در 
طــول  در  مطمئنــاً  کاربــری  ســمت 
زمــان و بــا تقاضــای بیشــتر تغییــر 
ــی از  ــه مثبت ــن نکت ــرد. ای ــد ک خواه
تعامــل اســت کــه بایــد بــا گشــاده 

کنیــد. اســتقبال  آن  از  رویــی 
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   چرا بازاریابی ویدیویی
                       بهترین گزینه است؟

آمار سال 
 2012

بازاریابی 
ویدئویی

٪75

ــرکت  ــات ش ــق تحقیق  طب
 ،Eloqua

طریــق  از  تبلیغــات 
ویدیــوی آنالیــن تعــداد 
را  هــا  اشــتراک  لغــو 
 75 مخاطبــان  جانــب  از 
مــی  کاهــش  درصــد 

. هــد د

٪51
ــر  ــز معتب ــار مراک ــق آم طب
زمینــه  در  تحقیقاتــی 
اینترنتــی،51  بازاریابــی 
مشــترکین  درصــد 
آنالیــن  ویدیوهــای 
تبدیــل بــه مشــتری شــده 
انــد. همچنیــن ویدیــوی 
آنالیــن موجــب 76 درصد 
در  خریــد  بــه  تمایــل 
شــود. مــی  تماشــاگران 

1.8 میلیون واژه!

طبــق تحقیقــات دکتــر James McQuivey ایــن عــدد معــادل ارزش هــر 
یــک دقیقــه ویدیــو اســت! آیــا انــرژی و تــوان نوشــتن 1.8 میلیــون 
واژه را داریــد؟ ایــن عــدد چیــزی معــادل 3600 صفحــه وب اســت! 
اگــر قــادر باشــید هــر صفحــه وب را در یــک ســاعت بنویســد، چیــزی 
حــدود 150 روز طــول می کشــد تــا بــه تأثیــر گــذاری 1 دقیقــه 

ویدیــو برســید.
ــای  ــاخت ویدیوه ــی و س ــی ویدیوی ــدی، بازاریاب ــه دی ــن زاوی ــا چنی ب
ســرمایه  و  انــرژی  صــرف  بــرای  راه  بهتریــن  آنالیــن،  تبلیغاتــی 

بازاریابــی اســت. 

٪403

یــک  گــزارش  طبــق 
امــالک  مشــاور  گــروه 
مشــاورین  اســترالیایی، 
امالکــی کــه در وب ســایت 
قــرار  ویدیــو  خــود 
می دهنــد 403٪ بیشــتر 
از بقیــه بنگاه هــای امــالک 
مشــتری جــذب می کننــد.

100 میلیون

شــود.  مــی  دیــده  وب  فضــای  در  ویدیــو  تعــداد  ایــن  روزانــه 
بســیاری از این هــا، ویدیوهــای فراگیــری هســتند کــه هــر روز جــزو 
ــودک  ــا ک ــه ی ــک گرب ــم ی ــد فیل ــد.  مانن ــرار  می گیرن ــا ق پربازدیده

ــک!  بانم
تعــداد بســیار زیــادی هــم هســتند کــه بــه دنبــال ویدیوهــای آموزش 
انــواع مهارت هــا هســتند و بســیاری دیگــر نیــز بــه دنبــال خریــد یــک 

محصــول یــا ســرویس بــه تماشــای ویدیوهــای تشــریحی می نشــینند.

٪80
ــه  ــار ارائ ــه آم ــه ب ــا توج ب
مجمــع  ســوی  از  شــده 
ایــن  آنالیــن،  ناشــران 
میــزان کاربــران اینترنتی 
اســت کــه در طــی 30 روز 
آن  در  کــه  ســایتی  بــه 
ویدیــو تماشــا کرده انــد، 
بازگشــته اند. ایــن آمــار 
اســت! العــاده ای  فــوق 

ثانیــه   30 در  کاربــران  از   ٪33
نخســت، 45٪ در طــی یــک دقیقــه 
و 60٪ در طــی 2 دقیقــه پنجــره 

نمایــش ویدیــو را می بندنــد.  

5 دقیقه
برخــالف کاربــران کامپیوتــر، کاربــران 
گوشــی هــای موبایــل صبــر بیشــتری 
ــران  ــد. کارب ــو دارن در تماشــای ویدی
 3 اندرویــد  دقیقــه،   2.4 آیفــون 
دقیقــه و کاربــران ipad نزدیــک بــه 5 
دقیقــه بــه تماشــای ویدیوهــا ادامــه 

می دهنــد.

15 ثانیه
Jun در ســال   طبــق مطالعــات گــروه 
2011،  ویدیوهایــی کــه کمتــر از 15 
ثانیــه باشــند، 37 درصــد بیشــتر از 
ویدیوهایــی بــه اشــتراک گذاشــته 
می شــوند کــه بیــن 30 ثانیــه تــا یــک 

دقیقه انــد.

ــروری  ــی، م ــی اینترنت ــای بازاریاب ــیوه ه ــاب ش ــل از انتخ ــم قب ــی کنی ــه م توصی
بــر آمــار تاثیــر گــذاری هــر کــدام از ایــن شــیوه هــا داشــته باشــید. در اینجــا 
اطالعاتــی دربــاره تاثیــر ویدیــو مارکتینــگ مطابــق تحقیقــات تحلیلــی ســال 2012 

در اختیــار شــما قــرار مــی دهیــم.

هزینــه ای کــه در ســال 2012 صــرف تبلیغــات ویدیویــی آنالیــن شــده از مــرز 3 
میلیــارد دالر گذشــته اســت. آمارهــا نشــان مــی دهنــد ویدیــو مارکتینــگ رشــد 

باالتــری نســبت بــه ســایر روش هــای تبلیغــات اینترنتــی داشــته اســت.
تعــداد بیننــدگان ویدیــوی آنالیــن بــه 193.3 میلیــون بیننــده در ســال 2012 

رســیده اســت.

بــا توجــه بــه اعــداد و ارقامــی کــه online publisher association در رابطــه 
ــه  ــرادی ک ــد از اف ــت 80 درص ــرده اس ــر ک ــگ منتش ــو مارکتین ــر ویدی ــا تاثی ب
یــک ویدیــوی تبلیغاتــی را مشــاهده کــرده انــد طــی ســی روز آینــده دوبــاره بــه 
مشــاهده آن پرداختــه انــد و حتــی آمــار جالــب تــری نیز در ایــن باره وجــود دارد:

 
ــد. 22 درصــد از وب  ــات بیشــتر مــی رون ــال کســب اطالع ــه دنب 26 درصــد ب
ســایتی کــه در ویدیــو آمــده بازدیــد مــی کننــد. 15 درصــد از شــرکتی کــه در 
ویدیــو اشــاره شــده، دیــدن مــی کننــد. 12 درصــد محصــول معرفــی شــده در 

ویدیــو را مــی خرنــد.

جالب است بدانید که افراد ...

از چیزهایی را که هم می بینند و هم می شنونداز چیزهایی را که می بیننداز چیزهایی را که می شنوند

203070 %%%
 به خاطر می آورند
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Human resource officers, 
market researchers and 
pollsters have become 
highly dependent on the 
use of interactive tech-
nology for interviewing. 
Thanks to the proliferation 
and relative low cost of in-
ternet access, webcams 
and smart phones, most 
of the population is con-
nected digitally in some 
way to information sources 
and information collec-
tors. However, market re-
searchers have found that 
making digital data collec-
tion the sole source for ac-
quiring information has led 
to erroneous conclusions 
and faulty market data.  
The conclusion reached in 

several white papers writ-
ten on the subject is that 
the face-to-face interview 
offers information that is 
not otherwise available 
through digital communi-
cation.

First, a face-to-face in-
terview provides the in-
terviewer with nonverbal 
communication cues. Eye 
contact, squirming, hand 
or foot tapping, crossing 
the arms and other body 
motions often are more 
communicative than the 
words that are spoken. 
These movements are 
missed during digital inter-
action, even with the use 
of a webcam, which often 

is focused solely on the 
face or upper body.  Body 
language has been used 
by side-show psychics, at-
torneys, police officers and 
salespeople for centuries 
as a means by which an in-
dividual’s true feelings and 
beliefs have been gleaned.  
Personal interaction is the 
only way in which to cap-
ture this subtle information.

Second, vocal inflections 
communicate feelings in 
a way that written commu-
nications such as chat or 
a short-answer response 
cannot. For example, the 
response “Wonderful” can 
be ironic, enthusiastic or 
sarcastic, depending on 
the manner in which the 
respondent says the word.  
Vocal inflections may also 
not be as clear during web-
cam or telephone interac-
tions as they are during 
in-person interview situ-
ations. Microphones are 
engineered to reduce or 
filter out what is perceived 
as extraneous noise, and 
in the process, they flatten 
out sound transmissions. 

Finally, the face-to-face 
interaction allows the inter-
viewer to control the situ-
ation in a way that digital 
interactions do not. Many 
people attempt to multi-
task while speaking on 
the telephone or working 

on the computer. Distrac-
tions during an interview 
reduce a respondent’s un-
derstanding of the ques-
tion and his or her thought-
fulness when answering. 
More often than not, the 
response is done with little 
thought in an effort to “get 
on with things.”  Moreover, 
if the respondent is in the 
presence of another per-
son, such as with children 
at home or in the office, re-
sponses may be guarded 
in an effort to be “politically 
correct” or as an approval-
seeking measure. The in-
fluence of others makes 
the response less reliable 
and less accurate. An in-
person interview situation 
removes external influenc-
es and ensures that the re-
spondent is focused on the 
questions asked.

Digital technology has low-
ered communication costs 
and expanded the reach of 
businesses in their ability 
to interface with customers 
and job applicants, but the 
personal touch afforded 
by face-to-face interac-
tions can never be bested 
by technological advance-
ments.  Use technology as 
a filtering mechanism, but 
maintain in-person inter-
views with the demograph-
ic group under observation 
in order to gain the best 
and most on-target infor-
mation.

First, a face-to-face 
interview provides the 
interviewer with nonverbal 
communication cues. Eye 
contact, squirming, hand 
or foot tapping, crossing 
the arms and other body 
motions often are more 
communicative than the 
words that are spoken.

face-to-face interaction allows the 
interviewer to control the situation in 
a way that digital interactions do not
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 8 Hot Tips for Better Brand 

Recognition Online

Brand recognition is essential for success 
on the Internet today given the competi-
tiveness of the online landscape.  You may 
be a businessman promoting your brick-
and-mortar business online or an Internet 
marketer who desires to create a memo-
rable brand.  Regardless of what you do, 
your particular brand must stand apart if 
you expect to reach success on the Inter-
net.

Here are 8 hot tips to help you achieve bet-
ter brand recognition online:

. Exceed your target market’s expecta-
tions by providing value.  Becoming the 
“go-to” person in your industry or niche re-
quires that you go a bit further than your 
competition.  Consider offering teleconfer-
ences, webinars, and other instructional 
or informative classes to your target audi-
ence.  Think outside the box!

. Develop and maintain a blog.  Unlike 
a website page a blog allows your target 
market to get a glimpse of who you really 
are, your hobbies, and what you enjoy in 
life.  Blogs inform, educate, and even en-
tertain.  While a blog is highly useful for 
keeping your target audience informed 
and updated about your company, prod-
ucts, and services, it’s also a great way to 
develop a loyal following.  Readers come 
to know and trust you.

. Create and share great content.  Content 
should be informative, educational, useful, 
entertaining, and engaging.  In short, it 
should compel your reader to want to learn 
more and answer your visitors’ questions.  
Create fresh, unique content regularly and 
share it via your blog, social media, You-
Tube videos, podcasts, email, even your 
company newsletter.

. Remember that you are your brand.  
Speak your mind and focus consistently 
on keeping your name first and foremost 
in the minds of those in your target mar-
ket.  The old saying “Out of sight and out 
of mind” is true!  Consider sponsoring local 
charity events, speak at seminars or work-
shops, write a book.

. Stay consistent across all marketing 
materials and media.  It is essential that 
you use the same logo, slogan, and photo 
across all forms of communication with 
potential clients.  Be consistent in your 
branding efforts from your website/blog to 
social media, email signature, newsletters, 
company letterhead, business cards, and 
other marketing materials.

. Stay in touch.  What better way to stay 
in the minds of potential customers than to 
communicate regularly?  Whether through 
email or a newsletter offer your target au-
dience tips, how-tos, and other information 
they’re interested in.

. Be creative.  Sure, trifold brochures are 
often used at events and seminars and 
they’re common among career profes-
sionals, but do you want to be thought of 
as common?  Common is boring.  Be dar-
ing and bold; choose to be different when 
it comes to collateral items like business 
cards, brochures, stationery, and even en-
velopes.

. Provide outstanding customer service.  
The Internet makes it easier than ever to lis-
ten to what customers are saying, whether 

good or bad.  When someone posts a neg-
ative comment about your company, prod-
uct, or service, you have an opportunity to 
respond, and you should.  Great customer 
service encompasses both the good and 
the bad.  Online, a negative comment can 
spread like wildfire and ruin your reputa-
tion.  Gracefully handle any problems or 
issues promptly.  Provide a guarantee you 
can back up, unsurpassed service after 
the sale, and quick turn around time.

A memorable, recognizable brand is key to 
success in today’s business arena regard-
less of your industry.  It takes creativity, 
time, and effort to make your brand stand 
out.  On the other hand, if you don’t make 
the effort or take the time, the success of 
your business may be in jeopardy.  Imple-
ment some or all of the tips above in your 
branding efforts and see the difference as 
recognition of your brand grows exponen-
tially!
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