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ــن شــیوه  ــم در ای ــی دارد و چطــور مــی توانی ــگ چیســت؟ چــه مزایای ــچ مارکتین نی

ــم  ــئله خواهی ــن مس ــه ای ــروب ب ــه از مدی ــن مقال ــویم؟ در ای ــق ش ــی موف از بازاریاب

ــراه باشــید. ــا هم ــا م پرداخــت ب

ــر راه  ــر س ــزرگ ب ــی ب ــی چالش ــد و قدیم ــای قدرتمن ــه رقب ــم ک ــا می دانی ــه م هم

کســانی اســت کــه بــه تازگــی تصمیــم گرفته انــد وارد کســب و کاری جدیــد شــوند. 

ــر  ــا براب ــات آنه ــه تبلیغ ــا هزین ــه تنه ــد ک ــود دارن ــی وج ــا رقبای ــی از حوزه ه در برخ

بــا میــزان فــروش ســاالنه کســانی اســت کــه تازگــی وارد بــازار شــده اند. اســتراتژی 

هــای مختلفــی وجــود دارنــد تــا ایــن افــراد نیــز بتواننــد در کنــار رقبــای قدرتمنــد، 

ــا گوشــه  ــگ ی ــچ مارکتین ــن روش هــا اســتراتژی نی ــد. یکــی از ای کســب درآمــد کنن

بــازار اســت. بــا ادامــه متــن همــراه شــوید تــا بــا مفهــوم گوشــه بــازار و همچنیــن 

ــای آن آشــنا شــوید.  مزای

ــه در  ــج آن ک ــواع رای ــا ان ــنایی ب ــت: آش ــی چیس ــف بازاریاب ــتر: تعری ــه بیش مطالع

کســب و کارها بــکار مــی رود

 

نیچ مارکتینگ چیست؟

ــروع  ــازه ای را ش ــت ت ــد فعالی ــد داری ــه قص ــتید ک ــرادی هس ــته از اف ــر از آن دس اگ

ــازار جدیــدی شــوید و می خواهیــد محصــوالت و خدمــات خــود را در  کنیــد و وارد ب
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آن معرفــی کنیــد، بــی شــک بــا رقبــای بســیار قــوی و بــزرگ در ایــن حــوزه مواجــه 

خواهیــد شــد. حــال ســوال ایــن اســت کــه چــه اســتراتژی مــی توانیــد بــه کار ببریــد 

کــه بــدون ایجــاد حساســیت بــرای رقبــای بــزرگ، کســب درآمــد کنیــد؟ یکــی از راه 

هــای کســب درآمــد در فعالیتــی جدیــد کــه مــی خواهیــد وارد آن شــوید، اســتفاده 

از قســمتی از بــازار اســت کــه بــزرگان ایــن حــوزه بــه ســراغ آن نرفتــه انــد. ایــن نــوع 

ــد.  ــگ می گوین ــچ مارکتین فعالیــت هــا را در اصطــاح نی

ــا بازیابــی گوشــه ای  ــازار ی نیــچ مارکتینــگ )Niche Marketing( یــا همــان گوشــه ب

بــه معنــی متمرکــز کــردن فعالیت هــای بازاریابــی در قســمت کوچکــی از بــازار اســت. 

بــه قســمتی از بــازار کــه کمپانی هــا و برندهــای بــزرگ بــه هــر دلیلــی بــه آنهــا وارد 

ــرکت ها  ــد. ش ــت می گوین ــچ مارک ــد، نی ــی مانده ان ــر باق ــان بک ــده اند و همچن نش

و کمپانی هایــی کــه اســتراتژی بازاریابــی خــود را بــر اســاس ایــن نــوع بازارهــا بنــا 

می کننــد و نیازهــای آنهــا را برطــرف مــی کننــد، بــه اصطــاح نیــچ مارکتینــگ گوینــد. 

ــی و  ــت عال ــتراتژی و فرص ــک اس ــگ ی ــچ مارکتین ــه نی ــت ک ــوان گف ــع می ت در واق

ــم،  ــه ای ک ــا بودج ــد ب ــا بتوانن ــت ت ــر اس ــای کوچکت ــب و کاره ــرای کس ــردی ب کارب

خدمــات و یــا محصوالتشــان را بــه مشــتریان خاصــی ارائــه دهنــد. 
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تفاوت بین بازاریابی عمومی با بازاریابی گوشه ای

همــان طــور کــه در بــاال اشــاره کردیــم، در بازاریابــی گوشــه ای، شــرکت ها و کمپانی هــا 

ســعی می کننــد اســتراتژی بازاریابــی را بــر اســاس نیازهــای قشــر خاصــی از جامعــه 

تعریــف کننــد. ایــن شــرکت ها بــه جــای ورود بــه بــازار انبــوه، تمرکــز بــر روی یــک 

گوشــه از بــازار را انتخــاب می کننــد. همــه مــا مــی دانیــم کــه نیازهــای بــازار بی شــمار 

هســتند. شــرکت ها می تواننــد بــا دانــش عمیــق در مــورد مشــتریان خــود، اطمینــان 

حاصــل کننــد کــه محصــول و یــا خدمــات ارائــه شــده آنهــا مــورد توجــه مشــتریان 

ــرد.  ــرار می گی هــدف ق
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در مقابــل بازاریابــی گوشــه ای، بازاریابــی عمومــی قــرار دارد. ایــن نــوع بازاریابــی بدون 

در نظــر گرفتــن قشــر خاصــی از جامعــه ســعی مــی کننــد خدمــات و یــا محصــوالت 

ــن  ــرد. در ای ــرار گی ــا مــورد توجــه مشــتریان بیشــتری ق ــه دهــد ت اســتاندارد را ارائ

ــود. در  ــیم نمی ش ــه تقس ــر و جداگان ــای کوچکت ــه بخش ه ــدف ب ــی ه ــوع بازاریاب ن

ایــن نــوع بازاریابــی شــرکت ها معمــوال بــه جــای ســود کــم در حاشــیه بــازار، بــر روی 

حجــم بــاالی فــروش تمرکــز خواهنــد کــرد. 

 

 

مزایای نیچ مارکتینگ

چــرا از نیــچ مارکتینــگ اســتفاده کنیــم؟ در پاســخ بــه ایــن ســوال مــی تــوان گفــت 

کــه نیــچ مارکتینــگ مــی توانــد فوایــد زیــادی بــرای کســب و کارهــا داشــته باشــد. 

اولیــن مزایــای اســتفاده از بازاریابــی گوشــه ای مــی تــوان بــه بــازار رقابتــی خلــوت 
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ــا خدمــات خاصــی را  ــد کــه کاال ی ــم مــی گیری ــی کــه شــما تصمی اشــاره کــرد. زمان

ارائــه دهیــد، بــی شــک کمپانــی هــای  کمتــری مــی تواننــد بــا شــما رقابــت کننــد. 

هــر چــه رقبــای شــما کمتــر باشــد، بــرای شــما بهتــر اســت و راحــت تــر مــی توانیــد 

کاال و خدمــات خــود را ارائــه دهیــد. 

زمانــی کــه شــما شــناخت خوبــی از مخاطبــان خــود پیــدا کردیــد و یــک گوشــه از 

بــازار را بــرای ارائــه کاال و خدمــات انتخــاب کردیــد، دیگــر بــرای جــذب مخاطــب بــه 

بــی راهــه نخواهیــد رفــت. بــا شــناخت کامــل از مخاطبــان خــود، دیگــر شــما هزینــه 

و زمــان خــود را صــرف پلتفــرم هایــی نمــی کنیــد کــه مخاطبــان شــما در آن حضــور 

ــا گــروه خاصــی از افــراد ســروکار  ــا توجــه بــه اینکــه در نیــچ مارکتینــگ ب ندارنــد. ب

داریــد، مــی توانیــد از عکــس هــا، عبــارات و کلمــات خاصــی اســتفاده کنیــد کــه بــه 

ســادگی بتوانــد در دل مخاطبانتــان بنشــیند. شــما مــی توانیــد بــه ســادگی بــه زبــان 

خودشــان حــرف بزنیــد و بــا آن هــا ارتبــاط قــوی تــری برقــرار کنیــد. 

ســود بــاال مــی توانــد از دیگــر مزایــای اســتفاده از نیــچ مارکتینــگ باشــد. بــا توجــه 

بــه اینکــه در نیــچ مارکتینــگ یــک بــازار کــم رقابــت اســت، از ایــن رو شــرکت هــا و 

کمپانــی هایــی کــه از ایــن اســتراتژی اســتفاده مــی کننــد، مــی تواننــد محصــوالت و 

یــا خدمــات خــود را بــا قیمتــی بــاال ارائــه دهنــد. معمــوال کســانی کــه در ایــن بازارهــا 

فعالیــت مــی کننــد محصــوالت و خدمــات خاصــی و انحصــاری را ارائــه مــی دهنــد، 

از ایــن رو مصــرف کننــدگان حاضــر بــه پرداخــت مبلــغ باالتــری هســتند. 
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بازاریابــی گوشــه ای مــی توانــد بــرای زمانــی کــه مــی توانیــم مشــتریان خــود را بــر 

اســاس ویژگــی خاصــی دســته بنــدی کنیــم، مفیــد باشــد. مشــتریان مــی تواننــد بــر 

اســاس ویژگــی هایــی همچــون موقعیــت جغرافیایــی، ســن و ســال، میــزان درآمــد 

و ... دســته بنــدی شــوند و بــر اســاس ســلیقه و عایــق آنهــا محصــوالت و خدمــات 

خــود را بــه آنهــا ارائــه دهیــد. بــا توجــه بــه بــازار هــدف مــی توانیــد میــزان ســطح 

کیفیتــی محصــول ارائــه شــده، قیمــت محصــول و یــا شــیوه ی ارائــه ی آن )از جملــه 

ــد.  ــف، عمده فروشــی و …( را تعییــن کنی محصــول دارای تخفی

ــه  ــوان ب ــگ مــی ت ــچ مارکتین ــای اســتفاده از نی ــه از مزای ــوان گفــت ک در کل مــی ت

جلــب رضایــت کامــل مخاطبــان هــدف، ایجــاد پایگاهــی از مشــتریان وفــادار، بــاز 

ــه  ــا ب ــه رقب ــر و البتــه برتــری نســبت ب ــه ســوی بازارهــای بزرگت شــدن دریچــه ای ب

ــا خدمــات اشــاره کــرد.  ــودن محصــوالت و ی علــت خــاص ب
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نیچ مارکتینگ برای چه کسب و کارهایی مفید است؟

اســتراتژی نیــچ مارکتینــگ معمــواًل بــرای اســتارتاپ هایــی کــه در یــک حــوزه خــاص 

بــا افــرادی مشــخص کار مــی کننــد گزینــه ای ایــده آل اســت. کســانی کــه بــه تازگــی 

ــد را  ــزرگ و قدرتمن ــای ب ــا رقب ــت ب ــی رقاب ــازار شــوند و توانای ــل هســتند وارد ب مای

ــل  ــه تمای ــد. کســانی هــم ک ــره ببرن ــی گوشــه ای به ــد از بازاریاب ــی توانن ــد، م ندارن

دارنــد بــا ســرمایه کــم کســب درآمــد کننــد نیــز نیــچ مارکتینــگ مــی توانــد انتخابــی 

هوشــمندانه باشــد. البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه تنهــا شــرکت هــا و کمپانــی هــای 

کوچــک بــه ایــن نــوع بازاریابــی تمایــل ندارنــد؛ گاهــی شــرکت هــای بــزرگ هــم از 

ایــن اســتراتژی اســتفاده مــی کننــد. 

یکــی از ســواالت متــداول در زمینــه نیــچ مارکتینــگ ایــن اســت کــه در چــه شــرایطی 

الزم اســت کســب و کارهــا از ایــن اســتراتژی اســتفاده کننــد؟ اگــر کســب و کارهــا در 

یکــی از شــرایط زیــر قــرار بگیــرد، اســتفاده از اســتراتژی نیــچ مارکتینــگ رونــد رشــد 

کســب و کار را بهبــود مــی بخشــد.

1.    زمانی که تعداد رقبا در کسب و کار شما زیاد است.

2.    زمانی که بازار کسب و کار شما اشباع شده است.

3.    زمانــی کــه تــازه وارد هســتید و قــدرت چندانــی بــرای رقابــت بــا رقبــای قدرتمند 

ید. ندار
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4.    زمانــی کــه در زمینــه کســب و کار خــود قدرتمنــد هســتید امــا دوســت داریــد 

نســبت بــه رقبــای خــود متمایــز باشــید.

 

چگونه مخاطب های بازریابی نیچ مارکتینگ را پیدا کنیم؟

قبــا بــه ایــن موضــوع اشــاره کردیــم کــه الزم اســت مشــتریان را بــر اســاس ویژگــی 

ــن کار  ــرای ای ــی ب ــای متفاوت ــدی ه ــیم بن ــد؛ تقس ــدی کنی ــته بن ــی دس ــای خاص ه

وجــود دارد کــه مــی توانیــد بــا توجــه بــه کســب و کار خــود مناســب ترین روش را 

ــازار هــدف دقیــق تــر باشــید و  انتخــاب کنیــد. هــر چقــدر بیشــتر در پیــدا کــردن ب

ــرد. ــد ک ــر عمــل خواهی ــازار هــدف خــود را بشناســید، موفق ت ــر ب بهت
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ــراد  ــته بندی اف ــن دس ــی: در ای ــت جغرافیای ــاس موقعی ــر اس ــگ ب ــچ مارکتین 1.    نی

را طبــق موقعیــت مکانــی آنهــا دســته بندی کنیــد. بــرای مثــال ســامانه درخواســت 

ــرای یــک منطقــه خــاص طراحــی شــده اســت. تاکســی کــه ب

2.    نیــچ مارکتینــگ بــر اســاس جمعیــت شناســی: یکــی از پارامترهایی کــه می¬توان 

ــه ســن، جنســیت، شــغل،  ــوان ب ــی ت ــرار داد م ــراد را در دســته هــای خاصــی ق اف

طبقــه اجتماعــی، میــزان تحصیــات، میــزان درآمــد و ... اشــاره کــرد. ایــن پارامترهــا 

ــا  ــن آنه ــود را در بی ــازار هــدف خ ــد ب ــا شــما بتوانی ــای مناســبی هســتند ت گزینه ه

انتخــاب کنیــد. بــرای مثــال مــی تــوان بــه فــروش کفــش هــای زنانــه اشــاره کــرد.

3.    نیــچ مارکتینــگ بــر اســاس روانشناســی: در تقســیم بنــدی بر اســاس روانشناســی 

مــی تــوان افــراد را بــا توجــه بــه ویژگــی هــای شــخصیتی، عقایــد، ســبک زندگــی و 

ــراد را بشناســید.  ــر اف ــد بیشــتر و بهت ــی توانی ــن روش م ــرد. در ای ... دســته بندی ک

بــرای مثــال مــی تــوان بــه طراحــی بــازی هــای کامپیوتــری بــه ســبک جنگــی اشــاره 

 . د کر

4.    نیــچ مارکتینــگ بــر اســاس محصــول: یکــی دیگــر از راه¬هــای اســتفاده از نیــچ 

مارکتینــگ مــی تــوان بــه مرحلــه تولیــد محصــول اشــاره کــرد. شــما مــی توانیــد یــک 

محصــول خــاص و گاهــی منحصــر بــه فــرد را تولیــد کنیــد و روی آن محصــول تمرکــز 

کنیــد. شــما مــی توانیــد تنهــا یــک محصــول یــا خدمــت را ارائــه کنیــد و در کنــار آن 

بــه مشــتری مــداری و ســایر خدمــات آن توجــه کنیــد. بــرای مثــال مــی تــوان بــه 
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جــای یــک گل خانــه بــزرگ بــا انــواع مختلــف گل، انــواع مختلــف کاکتــوس هــا را در 

انــدازه هــای متفــاوت و در شــکل هــای مختلــف ارائــه کنیــد. 

5.    نیــچ مارکتینــگ بــر اســاس قیمــت: در ایــن دســته بنــدی بــر روی قیمــت تمرکــز 

کنیــد. محصــول شــما یــا معمولــی و ارزان قیمــت اســت و یــا بســیار لوکــس و خــاص 

بــا قیمــت بــاال. در ایــن دســته بنــدی الزم اســت حتمــا بــه نــوع محصــول، موقعیــت 

جغرافیایــی، جمعیــت شناســی و روانشناســی دقــت کنیــد.

 

 

ــا محصــوالت  ــه خدمــات و ی ــرای ارائ ــازار را ب ــوان گوشــه ب ــه مــی ت چگون

خــود پیــدا کــرد؟

ــه  ــوری ک ــد ط ــه دهی ــود را ارائ ــات خ ــا خدم ــوالت و ی ــد محص ــه بتوانی ــرای اینک ب

ــر طــرف کــردن  ــرای ب ــازار ب بیشــتر دیــده شــود، الزم اســت ابتــدا شــکافی کــه در ب

نیــاز یــک گــروه خــاص از مشــتریان وجــود دارد و کمتــر کســی بــه آن توجــه کــرده 

اســت را پیــدا کنیــد. البتــه مــی توانیــد بــه قســمتی از بــازار وارد شــوید کــه کامــًا 

10



نیچ مارکتینگ چیست؟ گوشه بازار چه خبر است؟

www.modireweb.com

بکــر اســت و تــا بــه حــال کســی بــه آن توجــه نکــرده اســت و شــما اولیــن نفــری 

ــی کــه حــوزه فعالیــت و مشــتریان  هســتید کــه آن را شناســایی کــرده اســت. زمان

هــدف خــود را شناســایی کردیــد مــی توانیــد از اســتراتژی هــای بازاریابــی هدفمنــد 

اســتفاده کنیــد تــا پیــام خــود را بــه مشــتریان برســانید. 

 یکــی از روش هــای ســاده بــرای اینکــه بفهمیــد کــه کســب و کارهــای رقیــب شــما 

ــد،  ــه مــی دهن ــات خــود را ارائ ــان محصــوالت و خدم ــه چــه دســته ای از مخاطب ب

اســتفاده از ابــزار پــر کاربــرد گــوگل اســت. بــا ســرچی ســاده در گــوگل مــی توانیــد 

ــد. از  ــرده ان ــز ک ــازار تمرک ــای شــما روی چــه گوشــه ای خــاص از ب ــه رقب ــد ک بفهمی

ــازار هــدف اســتفاده کنیــد.  کلمــات پیشــنهادی گــوگل مــی توانیــد بــرای انتخــاب ب

زمانــی کــه یــک کلمــه را در گــوگل ســرچ مــی کنیــد، گــوگل کلمــات مرتبطــی را کــه 

ــن  ــد. ای ــی ده ــنهاد م ــما پیش ــه ش ــته ب ــران داش ــن کارب ــرچ را در بی ــترین س بیش

کلمــات کلیــدی پیشــنهادی گــوگل مــی توانــد گزینــه ای مناســب بــرای انتخــاب بــازار 

هــدف در نیــچ مارکتینــگ باشــد. 

عــاوه برگــوگل، ابزارهــای زیــادی بــرای ســرچ کلمــات کلیــدی کــه مــی توانــد بــرای 

شــما مفیــد باشــد در دســترس هســتند. ایــن ابزارهــا هــم ماننــد کلمــات پیشــنهادی 

ــن  ــد در ای ــه ابزارهــای قدرتمن ــر. از جمل ــی باالت ــا دقت ــه ب ــد، البت ــوگل کار مــی کنن گ

زمینــه مــی تــوان بــه ســایت mangools.com و moz.com اشــاره کــرد.
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چطور می توان بازاریابی گوشه ای را به کار برد؟

نیــچ مارکتینــگ بــا مطــرح کــردن ســواالتی بــرای بهبــود فعالیــت در دســت اقــدام 

آغــاز خواهــد شــد. شــما الزم اســت پــس از انتخــاب مشــتریان هــدف جواب ســواالت 

زیــر را بــا دقــت بررســی کنیــد. 

•    مشتریان انتخابی در شبکه های اجتماعی چه چیزهایی را دنبال می کنند؟ 

•    یا اینکه چه مجله و یا روزنامه ای را مطالعه می کنند؟

•    به چه وب سایت هایی عاقه دارند؟ 

•    چه نوع تبلیغاتی بیشتر بر روی آنها تاثیر گذار است؟ 

ــا آن،  ــد متناســب ب ــی توانی ــی هــای مشــتریان م ــات و ویژگ ــع آوری اطاع ــا جم ب

ــه  ــد بســته ب بازاریابــی را شــروع کنیــد. تکنیــک هــا و روش هــای بازاریابــی می توان
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ارزش هــای بــازار هــدف متفــاوت باشــد. گاهــی الزم اســت بــه صــورت نامحســوس 

بازاریابــی شــود و گاهــی هــم بایــد واضــح و آشــکار بازاریابــی کنیــد. 

در کل می توان گفت که نیچ مارکتینگ در 7 مرحله قابل اجراست. 

•    مرحلــه اول: پیــدا کــردن و انتخــاب بخشــی از بــازار کــه نیــاز خــاص و بــرآورده 

نشــده ای دارنــد.

•    مرحلــه دوم: انجــام تحقیقــات در مــورد بــازار بــرای مشــخص شــدن انــدازه بــازار 

 . ست ا

•    مرحلــه ســوم: الزم اســت از امــکان پذیــری برندینــگ در نیــچ مارکتینــگ مطمئــن 

. ید شو

•    مرحله چهارم: الزم است کانال های توزیع را به خوبی شناسایی کنید.

•    مرحله پنجم: برنامه ریزی برای دستیابی به بازار

•    مرحله ششم: الزم است ایده ها و فعالیت های خود را اجرا کنید. 

•    مرحلــه هفتــم: الزم اســت بــه صــورت مــداوم بــازار را رصــد کنیــد تــا فرصــت هــا 

و تهدیــدات را شناســایی کنیــد و از امــکان ادامــه اســتراتژی مطمئــن شــوید.
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جمع بندی

بــه صــورت کلــی مــی تــوان گفــت کــه نیــچ مارکتینــگ مثــل یــک ســوخت قــوی، 

موتــور کســب و کار را روشــن مــی کنــد. الزم اســت بــرای موفقیــت در نیــج مارکتینــگ 

از اســتراتژی هــای خــاص و کاربــردی کــه بــه آنهــا اشــاره شــد، اســتفاده کنیــد تــا 

بتوانیــد در گوشــه بــازار موفــق عمــل کنیــد. نیــچ مارکتینــگ بــه دلیــل نبــود رقبــای 

زیــاد، هــدف قــرار دادن بخــش خاصــی از بــازار و همچنیــن نیــاز بــه ســرمایه کــم یکی 

از روش هــای مفیــد دیجیتــال مارکتینــگ اســت کــه بــرای کســانی کــه می خواهنــد 

وارد بــازار کســب و کار شــوند، گزینــه ای مفیــد و کاربــردی اســت. بــا برنامــه ریــزی و 

همچنیــن نیازســنجی مناســب و انتخــاب درســت بــازار هــدف و مشــتریان هــدف بــه 

ســادگی مــی تــوان در نیــچ مارکتینــگ موفــق شــد.
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