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 )Growth Hacking( بــا بهره بــرداری از اســتراتژی های مبتنــی بــر هــک رشــد
ــازده ممکــن را بــه دســت بیاوریــد. ایــن  ــه، بیشــترین ب ــا حداقــل هزین می توانیــد ب

ــود.   ــن مســیر خواهــد ب ــب چــراغ راهنمــای شــما در ای مطل

ــورده  ــتان خ ــه گوش ــد« )Growth Hacking( ب ــک رش ــارت »ه ــال عب ــا تابه ح آی
اســت؟ اگرچــه سال هاســت کــه ایــن عبــارت در دنیــای کارآفرینــی و بازاریابــی مطــرح 
اســت، امــا هنــوز هــم در بســیاری از مــوارد به درســتی و بــه نحــو احســن از پتانســیل 
آن بهره بــرداری نمی شــود. اگــر بــه دنبــال درک صحیــح یــا بهتــر هــک رشــد هســتید 
ــر رســید و رشــد  ــه حداکث ــوان از حداقل هــا ب و می خواهیــد بدانیــد کــه چطــور می ت

قابل مالحظــه ای را تجربــه کــرد، بــه مطالعــه ایــن مطلــب ادامــه بدهیــد.
طبیعتًا پیش از هر چیزی باید با تعریف »هک رشد« آشنا شویم.

بیشتر بدانید: 7 استراتژی کارآمد در بازاریابی دیجیتال که باید بدانید
 

هک رشد چیست؟
هــک رشــد بــه فرآینــد آزمایــش و پیاده ســازی آن دســته از اســتراتژی های بازاریابــی 
ــب وکار  ــازده کس ــریع و پرب ــد س ــر رش ــرًا ب ــه منحص ــود ک ــالق می ش ــی اط و تبلیغات
ــا  ــال ایــن هســتیم کــه ب ــه دنب ــا اســتفاده از هــک رشــد ب ــد. درواقــع، ب تمرکــز دارن
حداقــل هزینــه، به ســرعت بــه نتایــج مطلوبــی دســت پیــدا کنیــم. قســمت »هــک« 
ایــن عبــارت بــه پیــدا کــردن میانبرهــای زیرکانــه ای کــه نتایــج قابل مالحظــه ای را بــه 

ــاره دارد. ــد اش ــار می آورن ب
بســیاری از شــرکت ها )به خصــوص اســتارتاپ ها( بــا اســتفاده از اســتراتژی های 
ــت  ــازار تثبی ــود را در ب ــگاه خ ــرده و جای ــه ک ــمگیری را تجرب ــد چش ــد، رش ــک رش ه
ــه ســاده و مشــهور اشــاره کــرد: ــه ایــن دو نمون ــوان ب ــال، می ت ــد. به عنوان مث کرده ان

• دراپ باکس که با معرفی هر کاربر جدید، به شما فضای اضافی می دهد.

• هاتمیــل کــه بــا اضافــه کــردن فقــط یــک خــط بــه ایمیل هــای ارســالی کاربــران )بــا 
 PS: :مضمــون ثبت نــام بــرای دریافــت یــک آدرس ایمیــل بــه همــراه لینــک مربوطــه
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I love you. Get your free e-mail at Hotmail( تعــداد کاربــران خــود را در عــرض 
18 مــاه بــه 12 میلیــون نفــر رســاند.

ــه  ــط ب ــه فق ــد ک ــور کنی ــد تص ــک رش ــارت ه ــمت »رشــد« عب ــه خاطــر قس ــاید ب ش
ــف  ــواع مختل ــه ان ــه هم ــت ک ــن اس ــت ای ــا واقعی ــورد؛ ام ــتارتاپ ها می خ درد اس
کســب وکار بــا هــر انــدازه و مقیاســی می تواننــد بــه کمــک تکنیک هــای هــک رشــد، 

ــه پیشــرفت خــود ســرعت ببخشــند. ــا حداقــل بودجــه ب ب
 

 
هکر رشد کیست؟

ــر  ــک هک ــد ی ــرا می کن ــن و اج ــد را تدوی ــک رش ــتراتژی های ه ــه اس ــردی ک ــر ف ه
ــای  ــا بازاریاب ه ــد ب ــر رش ــه هک ــت ک ــه اینجاس ــا نکت ــود؛ ام ــوب می ش ــد محس رش

ــر رشــد، »رشــد« اســت.  ــرق دارد؛ هــدف هک ــی ف معمول
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ــد  ــیع تری دارن ــم انداز وس ــه چش ــی ک ــای معمول ــالف بازاریاب ه ــر، برخ به عبارت دیگ
و مثــالً بــه دنبــال موضوعاتــی ماننــد شــناخت هرچــه بیشــتر برنــد یــا روابــط عمومــی 
ــان  ــه نش ــی عالق ــتراتژی ها و تاکتیک های ــه اس ــط ب ــد فق ــای رش ــتند، هکره هس
ــد کــه باعــث رشــد کســب وکار می شــود؛ بنابرایــن، چنانچــه یــک اســتراتژی  می دهن
یــا تاکتیــک فاقــد چنیــن پتانســیلی باشــد، رغبتــی نســبت بــه آن نخواهنــد داشــت.

بیشتر بخوانید: 10 استراتژی بازاریابی آنالین که کسب وکارتان را رونق می بخشد
 

قیف هک رشد: شاخص های مهمی که باید زیر نظر بگیرید
همان طــور کــه گفتیــم، هکرهــای رشــد بــه دنبــال اســتراتژی هایی هســتند کــه باعــث 
رشــد می شــود. طبیعتــًا بخــش مهمــی از هــر یــک از اســتراتژی های بازاریابــی، تعییــن 
روشــی بــرای ســنجش موفقیــت آن اســت. بســیاری از هکرهــای رشــد پارامترهــای 
پنج گانــه ای را در قالــب یــک مســیر مشــخص به عنــوان شــاخص های ســنجش 
موفقیــت خــود زیــر نظــر می گیرنــد کــه از آن هــا به عنــوان »قیــف هــک رشــد« یــاد 

ــد از: ــده عبارت ان ــیر یادش ــل مس ــم؛ مراح می کنی
• جذب: جذب مشتری جدید؛

• فعال سازی: متقاعد کردن مشتری نسبت به استفاده از محصول؛
• حفظ: حفظ مشتریان کنونی و از دست ندادن مشتری؛

• درآمد: افزایش سوددهی؛
• ارجاع: ترغیب مشتریان فعلی به ارجاع دیگران.
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ــی و  ــرای پویای ــا ب ــن مؤلفه ه ــه ای ــود هم ــد، وج ــاهده می کنی ــه مش ــور ک همان ط
موفقیــت کســب وکار ضــروری اســت.

 
پیش نیاز فرآیند هک رشد: لزوم تثبیت پایه های موفقیت

پیــش از تدویــن و اجــرای سیاســت های مرتبــط بــا هــک رشــد بایــد بــا پاســخ بــه 
ــد: ــزی کنی ــت خــود را پی ری ــد ســؤال اساســی، پایه هــای موفقی چن

- مشــتری شــما کیســت و چــه می خواهــد؟ پیــش از هــر چیــزی بایــد بــه تناســب 
ــای  ــا نیازه ــد ب ــما بای ــول ش ــر، محص ــد؛ به عبارت دیگ ــه کنی ــازار توج ــا ب ــول ب محص
ــه ایــن منظــور الزم اســت کــه درک جامــع و مانعــی از  مشــتری هماهنــگ باشــد. ب
ــایر  ــالت و س ــیت، تحصی ــن، جنس ــالً از س ــد؛ مث ــت بیاوری ــه دس ــود ب ــتریان خ مش
ــات الزم  ــب اطالع ــرای کس ــه ب ــد ک ــید؛ بدانی ــا آگاه باش ــی آن ه ــای جمعیت ویژگی ه
ــد  ــکالتی دارن ــا و مش ــداف، چالش ه ــا، اه ــه ارزش ه ــد؛ چ ــه می کنن ــا مراجع ــه کج ب
ــق  ــن طری ــذا. از ای ــد و قس علی ه ــل کن ــا را ح ــد آن ه ــما می توان ــول ش ــه محص ک
ــد. ــق بدهی ــتریان تطبی ــونای مش ــا پرس ــد را ب ــک رش ــتراتژی های ه ــد اس می توانی

- فرآینــد ســفر مشــتری چــه ســبک و ســیاقی دارد؟ منظــور از ســفر مشــتری، فرآینــد 
مشــتری شــدن مشــتری شماســت کــه معمــوالً از مرحلــه آگاهــی بــه تبدیــل می رســد؛ 
بــه ایــن معنــی کــه پــس از آگاهــی از وجــود مشــکل یــا نیــاز، مشــتری در نهایــت بــه 
ایــن نتیجــه می رســد کــه بهتریــن محصــول یــا ســرویس بــه شــما تعلــق دارد و بــه 

بخشــی از قیــف هــک رشــد شــما تبدیــل می شــود.
ــم در  ــای مه ــی از مؤلفه ه ــل دارد؟ یک ــی در تبدی ــش مثبت ــما نق ــایت ش ــا وب س - آی
پیشــبرد اهــداف بازاریابــی مرتبــط بــا رشــد، طراحــی تبدیل-محــور وب ســایت اســت؛ 
ــای  ــتن گام ه ــرای برداش ــات الزم ب ــردن اطالع ــدا ک ــر در پی ــه کارب ــی ک ــن معن ــه ای ب
ــالش  ــن در ت ــان و همچنی ــر تخصــص و اعتبارت ــی ب ــن شــواهدی مبتن بعــدی و یافت
بــرای تعامــل بــا شــما، بایــد مســیر همــواری را در پیــش داشــته باشــد. بــرای بررســی 
و تســت وضعیــت وب ســایت خــود می توانیــد از گــوگل آنالیتیکــس، کنســول 

ــد. ــتفاده کنی ــی )A/B( اس ــت های دوبخش ــن تس ــوگل و همچنی ــتجوی گ جس
ــدل  ــی دارد؟ م ــدل SMART همخوان ــا م ــوع ب ــما در مجم ــی ش ــدل بازاریاب ــا م - آی
SMART ازجملــه مدل هــای معــروف و محبــوب اســت کــه بــر دقیــق بــودن 
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)Specific(، قابل اندازه گیــری و ســنجش بــودن )measurable(، قابل دســتیابی 
ــی  ــت زمان ــتن محدودی ــودن )Relevant( و داش ــط ب ــودن )Achievable(، مرتب ب
ــدم  ــت ق ــر جه ــه ه ــاری ب ــر، ب ــد دارد. به عبارت دیگ ــداف تأکی )Time-bound( اه
برنداریــد و اهــداف رؤیایــی یــا مبهــم تعییــن نکنیــد. ببینیــد کــه بــه دنبــال چــه چیزی 
هســتید و آن چیــز چگونــه بــه رشــد کســب وکار شــما کمــک می کنــد؛ ســپس بــرای 
ــدف  ــق ه ــرای تحق ــد و ب ــزی کنی ــا آن برنامه ری ــط ب ــاخص های مرتب ــنجش ش س

ــد. ــی مشــخص در نظــر بگیری ــازه زمان ــک ب موردنظــر ی
 

 
استراتژی های هک رشد

پــس از کســب اطمینــان از اینکــه بــرای هــر یــک از ســؤاالت پیش نیــاز بــاال پاســخ 
مناســبی داریــد می توانیــد بــه ســراغ تدویــن اســتراتژی هــک رشــد بــرای کســب وکار 
ــوع خــود برویــد. معمــوالً هــدف اســتراتژی های هــک رشــد، افزایــش هــر چــه  متب
ســریع تر مشــتریان یــا گســترش جامعــه کاربــران بــا حداقــل هزینــه اســت و عمــوم 
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آن هــا در یکــی از ایــن ســه دســته کلــی قــرار می گیرنــد: 
• بازاریابی محتوایی )استفاده از محتوا برای ترویج و تبلیغ برند(
• بازاریابی محصول )ترویج استفاده از محصول با خود محصول(

• تبلیغات )ترویج پولی(
اســتفاده از روش هــای مختلــف بازاریابــی محتوایــی، بــا عنایــت بــه نــوع تاکتیــک و 
ــه ای  ــه مقرون به صرف ــد گزین ــوید می توان ــل می ش ــا متوس ــه آن ه ــه ب ــی ک اقدامات
بــرای افزایــش آگاهــی مــردم و اعتبــار محصــول و به تبــع آن، هــک رشــد کســب وکار 
باشــد. ازجملــه روش هــای مؤثــر بازاریابــی محتوایــی می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره 

کــرد:
• راه انــدازی وبــالگ و تولیــد محتــوای ارزشــمندی کــه مخاطــب را ترغیــب بــه در میــان 

گذاشــتن آن بــا دیگــران می کنــد؛
• وبالگ نویسی به عنوان مهمان برای سایت های دیگر؛

• تولید محتوا برای شبکه های اجتماعی؛
• نوشتن کتاب های الکترونیکی و مقاالت جامع و مستند؛

• تولید و شرکت در برنامه های پادکست؛
• اجرا و شرکت در وبینار؛

• برگزاری مسابقه و اعطای جایزه؛
• متقاعد ساختن وبالگ نویس ها و تولیدکنندگان محتوا برای بررسی محصول؛
• پیوستن به فروم ها، گروه ها و جوامع مجازی مرتبط و متناسب در اینترنت؛

• بهره برداری از پلتفرم های پرسش و پاسخ؛
• اینفلوئنسر مارکتینگ )بازاریابی از طریق افراد تأثیرگذار شبکه های اجتماعی(؛
• استفاده از ایمیل مارکتینگ یا بازاریابی ایمیلی برای تقویت رابطه با کاربران؛

• بهبود دامنه دسترسی به محتوا به کمک سئو؛
• تــالش بــرای قــرار گرفتــن در ســایت ها و دایرکتوری هــای مرتبطــی کــه محصــوالت 

ــد. ــا هــم مقایســه می کنن ــف را ب شــرکت های مختل
ــف،  ــای مختل ــتفاده از تاکتیک ه ــا اس ــا ب ــود ت ــالش می ش ــول ت ــی محص در بازاریاب
محصــول موردنظــر جذاب تــر بــه نظــر برســد و جامعــه ای از کاربــران بــرای آن شــکل 
ــرای هــک رشــد از ایــن  ــه روش هــای مناســب ب ــد. ازجمل ــدا کن ــه و توســعه پی گرفت
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ــرد: ــر اشــاره ک ــوارد زی ــه م ــوان ب ــق می ت طری
ــا اســتفاده از یــک  ــدن )FOMO( ب ــه عقــب مان ــدی از پدیــده تــرس از قافل • بهره من

ــه؛ ــر دعوت نام ــی ب ــی مبتن ــتم ثبت نام سیس
ــدف  ــا ه ــتری ب ــازی مش ــذب و فعال س ــد ج ــن در فرآین ــتفاده از گیمیفیکیش • اس

ــی؛ ــای مقتض ــه پاداش ه ــن ارائ ــری و همچنی ــه کارب ــردن تجرب ــایندتر ک خوش
• ارائــه مشــوق هایی بــرای ارجــاع دیگــران کــه هــم بــرای ارجــاع دهنــده و هــم بــرای 

کاربــر جدید ســودمند باشــد؛
• بازاریابی مشارکتی که از کمک دیگران برای هک رشد استفاده می کند.

روش ســوم بــرای هــک رشــد، تبلیــغ در شــبکه های اجتماعــی یــا خریــداری تبلیغــات 
کلیکــی )PPC( اســت کــه در صــورت اســتفاده صحیــح و به موقــع می توانــد راهــکار 

مناســبی بــرای ترویــج و رشــد کســب وکار باشــد.
طبیعتــًا بــا توجــه بــه تعریفــی کــه بــرای هــک رشــد ارائــه کردیــم، مصادیــق مرتبــط 
بــا آن نمی توانــد صرفــًا بــه مــوارد ذکــر شــده محــدود شــود؛ بلکــه راه بــرای ابتــکار و 
نــوآوری بــاز اســت و همیشــه بــا توســل بــه خالقیــت خــود می توانیــد اســتراتژی های 

نوینــی را تدویــن و اجــرا کنیــد. 

مقاله مرتبط: چگونه برای رشد سئو، استراتژی بازاریابی محتوا بسازیم؟
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نمونه های معروف هک رشد
ــه برخــی از  ــی هــک رشــد، ب ــا پتانســیل عملیات ــان به منظــور آشــنایی شــما ب در پای

معروف تریــن نمونه هــای اجرایــی آن اشــاره می کنیــم. 
ــاره  ــا اش ــه آن ه ــاال ب ــه در ب ــل ک ــس و هاتمی ــد دراپ باک ــک رش ــتراتژی های ه - اس

شــد.
- اســتراتژی هــک رشــد جیمیــل: در ابتــدای معرفــی جیمیــل ثبت نــام در ایــن ســرویس 
صرفــًا از طریــق دعوت نامــه امکان پذیــر بــود و همیــن باعــث ایجــاد تــرس از قافلــه 
عقــب مانــدن در کاربــران اینترنــت شــد و عطــش آن هــا را بــرای دریافــت یــک آدرس 

انحصــاری در جیمیــل بیشــتر کــرد.
- اســتراتژی هــک رشــد فیس بــوک: فیس بــوک بــا اســتفاده از ســازوکار اطالع رســانی 
ایمیلــی خــود بــرای رویدادهایــی ماننــد تــگ شــدن کاربــران توانســت میــزان تعامــل 

آن هــا را افزایــش داده و رشــد قابل توجهــی را در مدت زمــان کوتاهــی تجربــه کنــد.
- اســتراتژی هــک رشــد توییتــر: توییتــر بــا سیســتم پیشــنهاد خــودکار حســاب های 
توییتــری متناســب تر بــرای دنبــال کــردن، بــه کاربــران انگیــزه داد تــا تعامــل خــود را 

بــا ایــن پلتفــرم حفــظ کننــد و پــس از مدتــی آن را رهــا نکنــد.
ــر  ــر اینفلوئنس ــی ب ــا متک ــد پوم ــک رش ــتراتژی ه ــا: اس ــد پوم ــک رش ــتراتژی ه - اس
مارکتینــگ بــود و در ایــن راســتا از فوتبالیســت معــروف آرژانتینــی یعنــی پلــه کمــک 

گرفــت.
- اســتراتژی هــک رشــد لینکدیــن: لینکدیــن در ابتــدا بــا تمرکــز بــر حــوزه ای کــه بــه 
آن آشــنایی داشــت )یعنــی فنــاوری( در منطقــه ای کــه می شــناخت )یعنــی ســیلیکون 
ــب وکار  ــازی کس ــتن شبکه س ــش گذاش ــه آزمای ــه بوت ــرای ب ــتفاده از آن ب ــی( و اس ول
ــان را  ــره کل جه ــده و باالخ ــم ش ــر ه ــق دیگ ــا و مناط ــت وارد حوزه ه ــور توانس مح

پوشــش بدهــد.
- اســتراتژی هــک رشــد پینترســت: پینترســت نیــز هماننــد جیمیــل از سیســتم ثبت نام 
ــر خــود را  ــرور تصاوی ــرد. به عــالوه، ســازوکار م ــه اســتفاده می ک ــر دعوت نام ــی ب مبتن
ــر را  ــت کارب ــید و می توانس ــر می رس ــه نظ ــا ب ــه بی انته ــرد ک ــن ک ــوی تدوی ــه نح ب

ــد. ــر خــود کن ســاعت ها درگی
- اســتراتژی هــک رشــداوبر: شــرکت حمل ونقــل اوبــر بــا تکنیــک هــک رشــد خاصــش 
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ــا  ــکاری ب ــه هم ــف را ب ــب وکارهای مختل ــان کس ــرمایه گذاران و صاحب ــت س توانس
مــدل کســب وکار خــود متقاعــد کنــد؛ به این ترتیــب کــه کمپینــی بــه راه انداخــت کــه 
طــی آن ســرمایه گذاران و صاحبــان کســب وکارهای فعــال در حــوزه سان فرانسیســکو 

را بــا خودروهــای خــود در ایــن محــدوده می چرخانــد.
- اســتراتژی هــک رشــد یوتیــوب: یوتیــوب، به اشــتراک گذاری ویدئوهــا در ســایت های 
مختلــف را امکان پذیــر کــرد و از ایــن طریــق جایــگاه خــود را به عنــوان منبعــی بــرای 
ــکان  ــالوه، ام ــرد. به ع ــت ک ــد تثبی ــودمند بودن ــوای س ــال محت ــه دنب ــه ب ــرادی ک اف
ــه  ــی ک ــغ تبلیغات ــردن از مبل ــهم ب ــن س ــران و همچنی ــر کارب ــت نظ ــی و ثب امتیازده
ــرای رشــد هــر چــه  ــوب ب ــز از دیگــر اســتراتژی های یوتی ــد نی ــوگل دریافــت می کن گ

بیشــتر اســت.
- اســتراتژی هــک رشــد اینســتاگرام: اینســتاگرام امــکان بــه اشــتراک گذاری تصاویــر 
ــرد و از  ــا ســایر شــبکه های اجتماعــی فراهــم ک بارگــذاری شــده در پلتفــرم خــود را ب

ــد.  ــران شــبکه های اجتماعــی مختلــف را نیــز جــذب کن ایــن طریــق توانســت کارب
ــر ارائــه ویژگی هــای  ــا تمرکــز ب - اســتراتژی هــک رشــد واتســاپ: واتســاپ از ابتــدا ب
ــای  ــه معن ــان )ب ــی دهان به ده ــای بازاریاب ــا از مزای ــرد ت ــالش ک ــران ت ــر کارب موردنظ

ــد شــود. ــان و دوســتان خــود( بهره من ــه ارجــاع اطرافی ــران ب ترغیــب کارب

ــرای کســب و کارها  بیشــتر بخوانیــد: 10 مزیتــی کــه بازاریابــی شــبکه های اجتماعــی ب
دارد
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حرف آخر
اســتفاده از تاکتیک هــای هــک رشــد بــه شــما کمــک می کنــد تــا بــا حداقــل هزینــه، 
ــاده ای  ــای س ــه، هک ه ــوان نمون ــد. به عن ــت کنی ــن را دریاف ــازده ممک ــترین ب بیش
ــا  ــص فضــا ی ــا تخصی ــل ی ــای ایمی ــک ســاده در انته ــک لین ــردن ی ــه ک ــد اضاف مانن
ــد  ــده ای مانن ــای شناخته ش ــد نام ه ــه رش ــران ب ــاع کارب ــا ارج ــی ب ــات اضاف امکان
هاتمیــل و دراپ باکــس کمــک شــایانی کــرده اســت. البتــه پیــدا کــردن تاکتیک هــای 
مناســب هــک رشــد همیشــه آســان نیســت؛ بااین حــال بــا تکیــه بــر آنچــه کــه بــا 
ــه  ــاال ب ــه در ب ــور خالص ــه به ط ــی ک ــد و روش های ــب آموخته ای ــن مطل ــه ای مطالع
آن هــا اشــاره کردیــم می توانیــد اولیــن گام هــا را در مســیر رشــد و توســعه کارآمــد و 

ــد.   ــود برداری ــب وکار خ ــه کس مقرون به صرف
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