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لیســت بهتریــن فیلــم و ســریال هــای تاریــخ ســینمای جهــان بــا موضــوع بازاریابــی و فــروش کــه 

بــا دیــدن آنهــا تحــول بزرگــی در کســب و کارتــان رخ خواهــد داد.

بــرای اکثــر مــا فیلــم و ســریال بیشــتر بــا ژانرهــای کمــدی، ترســناک، اکشــن، درام و غیــره معنــی 

پیــدا کــرده کــه شــاید بــر روی طــرز تفکــر و ســبک زندگــی مــا تغییــر ایجــاد کرده انــد امــا بعیــد 

اســت کــه باعــث پیشــرفت شــغلی و کســب و کار مــا شــده باشــند. برخــی از مــا هــم فیلــم دیــدن 

را بهانــه ای بــرای جمع هــای خانوادگــی و دورهمــی دوســتانه و لــذت بــردن یــا فرامــوش کــردن 

اتفاقــات بــد یــک روز انتخــاب کرده ایــم. 

بــه همیــن دلیــل تصمیــم گرفتیــم تــا نــگاه شــما را بــه فیلم هــای اطرافتــان کــه شــاید نــام آنهــا را 

هــم شــنیده باشــید تغییــر دهیــم. فیلــم و ســریال هایی کــه در ایــن مطلــب قصــد داریــم بــه شــما 

عزیــزان معرفــی کنیــم بــا موضــوع بازاریابــی و فــروش هســتند. ادعــا نمــی کنیــم و ســازندگان 

ایــن فیلم هــا نیــز چنیــن ادعایــی ندارنــد کــه بــا مشــاهده ایــن فیلــم و ســریال ها رویــه شــغلی 

و کاری شــما دگرگــون خواهــد شــد امــا قطعــا انگیــزه، ایــده و کمــک بزرگــی بــرای تغییــر مســیر 

و پیشــرفت خواهنــد بــود. دقــت داشــته باشــید کــه ایــن لیســت همیشــه آپدیــت خواهــد شــد 

پــس ایــن مطلــب را ذخیــره کنیــد و هــر از گاهــی بــه آن ســر بزنیــد.

برترین فیلم و سریال های تاریخ جهان با موضوع بازاریابی و فروش

شــاید تاکنــون فیلــم و ســریال های زیــادی بــا موضــوع بازاریابــی و فــروش تولیــد شــده باشــند 

ولــی مــا تصمیــم گرفتیــم بــه مــواردی اشــاره کنیــم کــه در ایــن زمینــه شــهرت و موفقیت هــای 

زیــادی کســب کرده انــد و حداقــل یکبــار خودمــان آنهــا را دیده ایــم تــا بتوانیــم بــه خوبــی حــس 

خودمــان و تجربــه ای کــه داشــتیم را منتقــل کنیــم. بــا مــا همــراه باشــید.

1



بهترین فیلم ها و سریال ها )با موضوع بازاریابی و فروش(

www.modireweb.com

•    The Pursuit of Happiness در جستجوی خوشبختی:

ــک زندگــی واقعــی شــخصی اســت  ــه از ی ــم برگرفت ــن فیل ــه ای ــم ک ــد بگویی ــز بای اول از هــر چی

کــه قصــد دارد بــرای تأمیــن مخــارج زندگــی و پســر کوچکــش، کارگــزار بــورس شــود. در ایــن راه 

تمــام تــاش خــود را بــه کار می گیــرد و از فــروش دســتگاه های اســکنر پزشــکی شــروع می کنــد 

و همزمــان بــه فکــر شــرکت در دوره کارآمــوزی بــا موضــوع کارگــزاری بــورس اســت. از ایــن فیلــم 

یــاد خواهیــد گرفــت کــه چطــور پشــتکار، تــاش و ایمــان بــه نتیجــه تاش هایــی کــه می کنیــد 

شــما را در عرصــه شــغلی موفــق خواهــد کــرد.

 

:Boiler Room    •

ایــن فیلــم بــا موضــوع فــروش اســت و روایتگــر دانشــجویی اســت کــه از دانشــگاه اخــراج شــده 

و انتظــارات بیــش از حــد و غیــر واقــع گرایانــه پــدرش او را تحریــک می کنــد تــا خــودش را اثبــات 
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کنــد. بــه همیــن دلیــل شــغلی را شــروع می کنــد کــه در آن بــه عنــوان یــک دالل ســهام فعالیــت 

دارد و بــه کمــک آن موفقیت هــای زیــادی کســب می کنــد. در ایــن فیلــم یــاد می گیریــد کــه 

چطــور بایــد محصــوالت خودتــان را بفروشــید و چطــور در برخــی مواقــع دســت نگــه داریــد و بــه 

ارزش کاری کــه می کنیــد فکــر کنیــد.

 

•    The Social Network ) شبکه اجتماعی(:

ایــن فیلــم حــول محوریــت شــبکه اجتماعــی فیســبوک و فــراز و نشــیب های دیجیتــال مارکتینــگ 

ــک  ــوان ی ــه عن ــد ب ــم شــما می توانی ــن فیل ــدن ای ــا دی ــون آن ســاخته شــده اســت. ب در پیرام

بازاریــاب از ایده هــای آن الهــام بگیریــد و بــا چالش هــای دشــواری کــه بــه دنبــال هــر ایــده وجــود 

ــی  ــی، درآمــد خوب ــه بازاریاب ــه حرف ــا اینک ــم متوجــه می شــوید ب ــن فیل دارد آشــنا شــوید. در ای

بــرای شــما خواهــد داشــت امــا اوضــاع بــه ســرعت تغییــر می کنــد و بایــد محتــوا و زمینه هــای 
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فرهنگــی را مقــدم بــر فــروش بدانیــد. یــاد خواهیــد گرفــت کــه اگــر محصــول بــا کیفیــت داشــته 

باشــید پــول بــه ســراغ شــما خواهــد آمــد و وظیفــه شــما نیســت کــه همــه مشــتریان را راضــی 

نگــه داریــد.

 

•    Wall Street )وال استریت(:

ایــن فیلــم بــا فیلــم گــرگ وال اســتریت متفــاوت اســت. در ایــن فیلــم یــک ســهامدار طمعــکار 

را بــه تصویــر می کشــد کــه حاضــر اســت بــرای رســیدن بــه موفقیــت بــه هــر کاری دســت بزنــد 

و حتــی فعالیت هــای غیــر قانونــی انجــام دهــد. بنابرایــن بــرای شــما کــه در حــوزه بازاریابــی و 

فــروش فعالیــت داریــد بــا دیــدن ایــن فیلــم متوجــه خواهیــد شــد کــه نبایــد بــرای رســیدن بــه 

موفقیــت از برخــی حــد و مرزهــا عبــور کنیــد. بــا دیــدن ایــن فیلــم یــاد خواهیــد گرفــت کــه چطــور 

ایده هــای واضــح از چیــزی کــه بــه آن عاقــه داریــد بســازید، نیــچ فعالیــت خــود را مشــخص 
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کنیــد، برندســازی شــخصی انجــام دهیــد، چطــور از تکنیک هایــی کــه جــواب داده انــد اســتفاده 

کنیــد و چطــور یــک محیــط کاری ایــده آل بســازید.

 

•    Death of a Salesman) مرگ فروشنده(:

ــه  ــردی را ب ــت و پیرم ــر اس ــور میل ــم از آرت ــن اس ــه همی ــنامه ای ب ــه از نمایش ــم برگرفت ــن فیل ای

تصویــر می کشــد کــه چندیــن ســال در یــک شــرکت بازاریــاب بــوده اســت. امــا ایــن فــرد بــه دلیــل 

اســتفاده از روش هــای قدیمــی و ناکارآمــد نتوانســته موفقیــت خوبــی در جامعــه ســرمایه داری 

بــرای خــود دســت و پــا کنــد بــا اینکــه در شــهر خــود مشــتریان خوبــی دارد. در نهایــت بعــد از 

بازنشســتگی بــه دلیــل نداشــتن حقــوق مناســب و مقایســه زندگــی خــود بــا بــرادرش کــه در ایــن 

ــن  ــا مشــاهده ای ــد. ب ــد می افت ــه فکــر ایده هــای جدی ــد اســت ب حرفــه بســیار موفــق و ثروتمن

ــا  ــد از تکنیک هــای روز دنی ــروش همیشــه بای ــی و ف ــه در بازاریاب ــت ک ــد گرف ــاد خواهی ــم ی فیل

اســتفاده کنیــد.
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:Tommy Boy    •

ایــن فیلــم در حــوزه بازاریابــی و فــروش کــه بــا ژانــر کمــدی در هــم آمیختــه شــده روایتگــر فــردی 

اســت کــه پــس از فــوت پــدرش بایــد کارخانــه خانوادگــی خــود را از ورشکســتگی نجــات دهــد. در 

ایــن فیلــم شــاهد ظهــور یــک فروشــنده بــا اســتعدادی هســتید کــه تحــت فشــارهای زیــاد دســت 

بــه اقداماتــی می زنــد کــه بتوانــد کارخانــه پــدرش را حفــظ کــرده و مشــتریان قدیمــی را راضــی 

نگــه دارد. بــا دیــدن ایــن فیلــم یــاد خواهیــد گرفــت کــه بازاریابــی و فــروش فراتــر از شــعار دادن 

و دســت دادن هــای مصنوعــی بــا مشــتریان اســت بلکــه بایــد بتوانیــد بــه نیازهــای آنهــا گــوش 

دهیــد و آنهــا را رفــع کنیــد تــا موفــق باشــید.
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•     Pirates of the Silicon Valley: ) غارتگران دره سیلیکون(

اگــر تــا بــه حــال بــه دنبــال خریــد کتــاب، ویدیــو یــا صوتــی از بیــل گیتــس و اســتیو جابــز بودیــد 

ــل و مایکروســافت را بســازند و  ــی اپ ــا یعن ــزرگ دنی کــه چطــور توانســتند دو شــرکت غــول و ب

هنــوز در صــدر قــدرت باقــی بماننــد بــا ایــن فیلــم جــواب ســؤاالت خودتــان را خواهیــد گرفــت. در 

ایــن فیلــم بــا جملــه معروفــی از اســتیو جابــز آشــنا خواهیــد شــد کــه می گویــد: »هنرمنــد خــوب 

کپــی می کنــد و هنرمنــد حرفــه ای مــی دزدد« و بیــل گیتــس می گویــد: »موفقیــت یــک تهدیــد 

اســت. حالتــی اســت کــه افــراد باهــوش را بــه ایــن فکــر وا مــی دارد کــه نمی تواننــد ببازنــد«.
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•    Thank You for Smoking: )ممنون که سیگار می کشید(

ایــن فیلــم داســتان فــردی بازاریــاب را نشــان می دهــد کــه در یــک شــرکت تنکابــو و تولیــد کننــده 

ســیگار فعالیــت دارد. ایــن فیلــم بــه شــما نشــان می دهــد کــه چطــور برخــی افــراد بــرای موفــق 

شــدن و پــول در آوردن تبلیغاتــی انجــام می دهنــد و طــوری بازاریابــی بــرای محصوالتشــان 

انجــام می دهنــد کــه خودشــان هــم می داننــد ایــن محصــول آن چنــان هــم مفیــد و مؤثــر بــرای 

ــا وجــود مضــرات  مشــتریان نیســت. تکنیــک متقاعدســازی مشــتری بــرای پذیرفتــن حقایــق ب

ــه  ــد ک ــر نکنی ــه اشــتباه فک ــا ب ــان اســت. ضمن ــی نمای ــه خوب ــم ب ــن فیل ــب آشــکار در ای و معای

ــدگان ســیگار اســت بلکــه ســیگار تنهــا یــک  ــم حمایــت از تولیــد کنن ــی ایــن فیل مضمــون اصل

محصــول بــه عنــوان نمونــه اســت.
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•    Dead Poets Society: ) انجمن شاعران مرده(

در کمتــر لیســتی از فیلم هــای مخصــوص بازاریابــی و فــروش، اســم ایــن فیلــم را می بینیــد بــا 

ــم متوجــه  ــن فیل ــدن ای ــا دی ــن مضمــون اســت. ب ــا ای ــن فیلم هــا ب اینکــه یکــی از تأثیرگذارتری

خواهیــد شــد کــه اگــر صاحــب ایــده هســتید یــا در مــورد موفقیــت یــک ایــده بــرای بازاریابــی و 

فــروش اطمینــان داریــد بایــد هــر چــه ســریع تر آن را اجــرا کــرده و تســت کنیــد. ایــن فیلــم بــه 

شــما هشــدار می دهــد کــه چطــور از دســت دادن فرصت هــا می توانــد بــه نابــودی شــما منجــر 

شــود.
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•    The Wolf of Wall Street: ) گرگ وال استریت( 

یقینــا یکــی از بهتریــن فیلم هــا بــا موضــوع بازاریابــی و فــروش همیــن فیلــم گــرگ وال اســتریت 

ــن اسکورســیزی تحســین  ــی مارتی ــو و کارگردان ــاردو دی کاپری ــازی شــاهکار لئون ــا ب ــه ب اســت ک

همــه را برانگیخــت. ایــن فیلــم داســتان فــردی را بــه تصویــر می کشــد کــه بــا اســتعداد بی نظیــر 

خــود در جلــب نظــر مشــتریان، متقاعدســازی آنهــا و در نهایــت فــروش محصــول ســعی دارد 

ثــروت زیــادی را کســب کنــد. ایــن فیلــم برگرفتــه از زندگــی واقعــی جــوردن بلفــورت از بــی پولــی 

تــا رســیدن بــه قله هــای ثــروت در ســهام و بــازار اســت.
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•    Moneyball: ) مانیبال( 

فیلمــی عجیــب و تأثیــر برانگیــز کــه بــا دیــدن آن یــاد می گیریــد چطــور بــا روش غیــر ســانتیمانتال 

و غیــر احساســی از داده هــای مختلــف رقبــای خــود اســتفاده کنیــد و بــه شــکلی متفــاوت از آنهــا 

جلــو بزنیــد. اگــر می خواهیــد یــاد بگیریــد کــه چطــور بــا بودجــه کــم، اصاحــات انجــام دهیــد، 

ــی  ــم خوب ــه همیشــه هــم معل ــد داشــته باشــد، تجرب ــی بای ــده آل چــه ویژگی های ــذار ای بنیانگ

نیســت ایــن فیلــم را ببینیــد. همچنیــن بــا دیــدن ایــن فیلــم متوجــه خواهیــد شــد کــه بایــد 

بــه ذات و اســتعداد درونــی خودتــان بیشــتر اعتمــاد کنیــد، آمــار و ارقــام در بازاریابــی و فــروش 

حــرف اول را می زننــد و نبایــد بــا موفقیت هــای کوچــک مغــرور شــوید و بــه آنهــا بســنده کنیــد.
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•    Mad Men: )مد من(

ــورک اســت و داســتان  ــادی در نیوی ــه دهــه 60 می ــوط ب ســریال Mad Men ســریالی درام مرب

ــر  ــد در »هن ــات ســعی می کنن ــای تبلیغ ــه در دنی ــد ک ــت می کن ــان را روای ــردان و زن گروهــی از م

فــروش« بــه تبحــر و شــهرت کامــل دســت پیــدا کننــد. در ایــن فیلــم می بینیــد کــه چطــور شــیوه 

ــوز  ــا هن ــروز قدیمــی اســت ام ــی ام ــای دیجیتال ــه در دنی ــا اینک ــروش حضــوری ب ــی و ف بازاریاب

روشــی مؤثــر محســوب می شــود و بــا نــوآوری و خاقیــت می تــوان هنــوز از آن اســتفاده کــرد. بــا 

ــه  ــور می شــوند ب ــان و مدیــران مجب ــر می شــود، کارکن ایــن حــال هــر چقــدر ایــن شــرکت بزرگ ت

روش هــای جدیدتــر روی بیاورنــد تــا بتواننــد پابرجــا باشــند.

 

12



بهترین فیلم ها و سریال ها )با موضوع بازاریابی و فروش(

www.modireweb.com

•    The Joneses: )خانوادٔه جونز( 

ســریال محبــوب و معــروف بعــدی در زمینــه بازاریابــی و فــروش کــه درس هــای زیــادی بــرای یــاد 

دادن بــه شــما دارد. بــا دیــدن ایــن ســریال متوجــه خواهیــد شــد کــه چطــور از اســتراتژی های 

یونیــک و مؤثــر بــرای بهبــود فعالیت هــای بازاریابــی خودتــان اســتفاده کنیــد. ایــن ســریال 

ــد  ــه ســمت خری ــا شــناخت شــما ب ــد مشــتریان ب ــه چطــور کاری کنی ــاد می دهــد ک ــه شــما ی ب

محصــوالت حرکــت کننــد بــدون آنکــه نیــاز بــه فعالیت هــای بازاریابــی گســترده و هزینه بــر 

داشــته باشــید. خاصــه بــا دیــدن ایــن ســریال بــه هــر مهارتــی کــه نیــاز داشــته باشــید دســت 

ــه ســؤاالت شــما پاســخ می دهــد. ــگار ب ــد و هــر قســمت آن، ان ــدا می کنی پی
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•    House of Cards: )خانه پوشالی(

ســریالی بســیار معــروف بــا مضمــون بازاریابــی اســت کــه 5 درس بــزرگ بــه شــما خواهــد داد کــه 

قطعــا روی فعالیــت شــرکتتان تأثیــر بزرگــی خواهــد گذاشــت. هیــچ موقــع فرقــی بیــن همــکاران 

خانــم و آقــا قائــل نشــوید و ســعی نکنیــد آنهــا را دور بزنیــد، در مــورد اطاعاتــی کــه بــا دیگــران 

بــه اشــتراک می گذاریــد محتــاط باشــید، بــه زیردســتان خودتــان احتــرام بگذاریــد، اولویــت خــود 

را حــل مشــکات بگذاریــد و بدانیــد کــه هــر چیــزی پایانــی دارد.

 

•    The Founder: )بنیانگذار(

ایــن داســتان کــه در واقــع در مــورد ســازنده مــک دونالــد اســت، شــخصیت اصلــی یــک فروشــنده 

دســتگاه ســازنده میلــک شــیک اســت. در ایــن فیلــم می بینیــد کــه چگونــه بنیانگــذار مــک دونالد 

بــا ثبــات و تعهدپذیــری نســبت بــه اهــداف اولیــه کســب و کار توانســته بــه غــول رســتوران های 

ــن  ــا ای ــروش چطــور متحــول شــدند. ب ــی و ف ــل شــود و بازاریاب ــا تبدی ــره ای در تمــام دنی زنجی
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حــال بــا جنبه هــای ســیاه و تاریــک ایــن قضیــه هــم آشــنا خواهیــد شــد و یــاد خواهیــد گرفــت 

کــه فعالیت هــای بازاریابــی و فــروش بایــد حــد و مــرز مشــخصی داشــته باشــند. بــا دیــدن ایــن 

فیلــم یــاد خواهیــد گرفــت کــه چطــور مشــکات خودتــان را بــا مشــتریان حــل کنیــد و چطــور 

بایــد ایــده و رویکردهــای مختلــف را تســت کنیــد. ضمنــا بــه اهمیــت قراردادهــای کاری کــه بــا 

دقــت نوشــته شــده اند پــی خواهیــد بــرد و اینکــه هــر تصمیــم در بازاریابــی ماننــد دومینــو عمــل 

می کنــد و اشــتباه بــودن آن کلیــه فعالیت هــا را از بیــن خواهــد بــرد.

 

:2009 Lemonade    •

ایــن فیلــم در مــورد 15 فــرد بازاریــاب حرفــه ای اســت کــه بعــد از اینکــه از کار بیــکار شــدند 

زندگــی آنهــا بــه طــور لک تغییــر پیــدا کــرد. بــا ایــن فیلــم آموزنــده و انگیزشــی یــاد می گیریــد کــه 

چطــور انگیــزه خــود را بــرای پیشــرفت کــردن کســب و کار و نــوآوری و خاقیــت بــه کار بگیریــد و 

مشــتریان را بــه ســمت خودتــان جــذب کنیــد حتــی اگــر در وضعیــت بســیار بــدی هســتید.
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•    The Big Short: ) رکورد بزرگ(

فیلــم بعــدی در لیســت مــا بــا موضــوع بازاریابــی و فــروش، فیلــم The Big Short اســت کــه در 

رابطــه بــا ســرمایه گــذاری و تجــارت در مواقعــی کــه بحــران مالــی و ورشکســتگی قریــب الوقــوع 

را حــس می کنیــد، درس هــای زیــادی بــرای گفتــن دارد. بــا دیــدن ایــن فیلــم یــاد خواهیــد گرفــت 

کــه بــدون تحقیــق کــردن در مــورد رقبــا و آنالیــز دقیــق، کارهــا و رفتارهــای آنهــا را تقلیــد نکنیــد و 

همیشــه کارهــای ریســک بــاال و بــا درآمــد زیــاد مناســب نیســتند. همچنیــن ایــن فیلــم بــه شــما 

یــاد می دهــد کــه چطــور بــا یــک پیــش بینــی دقیــق و تحلیــل درســت از شــرایط موجــود و درگیــر 

نشــدن در ظواهــر ماجــرا، می توانیــد از یــک واقعــه شــوم، بــه ســامت عبــور کنیــد و تهدیدهــای 

کســب و کارتــان را بــه فرصــت تبدیــل نماییــد.
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:Suits    •

ــه شــخصیت آن  ــروش اســت ک ــی و ف ــر درام در حــوزه بازاریاب ــا ژان ــم ب ــک فیل ســریال Suits ی

ــا  ــال نتایــج بدســت آمــده از کمپین هــای مختلــف اســت. درس هایــی کــه می توانیــد ب ــه دنب ب

ــه یــک پرســتیژ و  ــاز ب ــه نی ــد ایــن اســت کــه تأثیرگــذاری مثبــت اولی ــدن ایــن ســریال بگیری دی

ظاهــر مناســب دارد، گاهــی اوقــات بایــد تصمیمــات دشــوار و پــر ریســک بــرای کســب و کارتــان 

بگیریــد، شــبکه ســازی در بازاریابــی و فــروش بســیار مهــم اســت، نبایــد اجــازه دهیــد احساســات 

شــما تصمیــم بگیرنــد، اگــر اعتمــاد بیــن شــما و مشــتریان بشــکند از هیــچ راهــی نمی تــوان آن 

را دوبــاره ســاخت و همیشــه موفقیــت کوچــک بهتــر از باخــت بــزرگ اســت.
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در ایــن مطلــب لیســتی از بهتریــن فیلــم و ســریال هــای تاریــخ ســینما و تلویزیــون بــا موضــوع 

بازاریابــی و فــروش معرفــی شــدند کــه هــر کــدام بــر روی یــک یــا تعــدادی از تکنیــک هــای ایــن 

حــوزه تمرکــز داشــته انــد. اگــر شــما هــم از آن دســته مدیــران و یــا عاقــه مندانــی هســتید کــه 

مــی خواهیــد در ایــن صنعــت موفــق شــوید حتمــا توصیــه مــی کنیــم کــه زمانــی مجــزا بــرای 

ــع آموزشــی  ــرده در لیســت مناب ــای نامب ــم و ســریال ه ــد. فیل ــا اختصــاص دهی مشــاهده آنه

معتبــر و البتــه بــا ســبک متفــاوت در حــوزه بازاریابــی و فــروش هســتند کــه بــه ارتقــای شــغلی و 

کاری شــما کمــک زیــادی خواهنــد کــرد.
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