


بازاریابی B2B چیست و چه مزایایی برای کسب وکارها دارد؟

www.modireweb.com

ــه  ــارت ب ــی تج ــا Business to Business Marketing )بازاریاب ــی B2B ی بازاریاب
تجــارت( گونــه ای مهــم از بازاریابی  هــای پرســود و پرتالطــم در دنیــای تجــارت اســت 
کــه ایــن روزهــا بــا گســترش هرچــه بیشــتر فعالیت هــای تجــاری در اینترنــت، حــاال 
نقــش مهمــی در بازاریابی هــای آنالیــن دارد. بــا مــا همــراه باشــید تــا بــه شــما ایــن 
نــوع بازاریابــی را بــه صــورت مفصــل توضیــح داده و ویژگی هــا و راهکارهــای کســب 

موفقیــت در آن را بازگــو کنیــم.

ــم  ــر می کنی ــا فک ــه م ــرض هم ــور پیش ف ــه ط ــود، ب ــی می ش ــث از بازاریاب ــی بح وقت
کــه در یــک طــرف ایــن بازاریابی هــا یــک شــرکت تجــاری و در طــرف دیگــر مشــتریان 
ــام بازاریابــی تجــارت بــه  ــا ن و مصرف کننــدگان قــرار دارنــد. ایــن نــوع بازاریابــی را ب
ــا در  ــراف م ــه در اط ــواردی ک ــب م ــه اغل ــد. اگرچ ــده می نامن ــا مصرف کنن ــتری ی مش
حــال رخ دادن اســت بــه همیــن صــورت می باشــد، امــا ایــن تنهــا بخشــی از مبحــث 
پیچیــده تجــارت اســت. در موضــوع بازاریابــی مبحثــی بــا عنــوان بازاریابــی تجــارت 
ــام  ــه ن بــه تجــارت )Business to Business Marketing( وجــود دارد کــه آن را ب
بازاریابــی B2B می شناســند. ایــن مبحــث اگرچــه از دیــد کاربــران و مشــتریان عــادی 
ــش  ــه بخ ــد ک ــت بدانی ــر اس ــا بهت ــت، ام ــده اس ــناخته ش ــر ش ــوارد دیگ ــر از م کمت

ــوع بازاریابــی صــورت می گیــرد. ــا در ایــن ن عمــده ای از تعامــالت تجــاری در دنی

بــا یــک تعریــف ســاده بایــد گفــت کــه بازاریابــی تجــارت بــه تجــارت همانطــور کــه 
از نامــش پیداســت، بــه تعامــالت تجــاری بیــن دو بیزینــس و کســب وکار مختلــف بــا 
یکدیگــر گفتــه می شــود. در ایــن حالــت یعنــی یــک کســب وکار تجــاری محصــوالت 
یــا ســرویس های خــود را بــه یــک کســب وکار تجــاری دیگــر می فروشــد و یــا در ازای 
ارائــه آن هــا، مبــادالت کاال بــه کاال و مــوارد مشــابه صــورت می گیــرد. توجــه بــه ایــن 
مســئله بــرای هــر تجارتــی حائــز اهمیــت اســت. اگرچــه مشــتریان معمــول و رایــج 
همــواره عواملــی موفقیت آمیــز بــرای کســب وکار شــما هســتند، امــا اگــر بتوانیــد بــا 
ــد در حجــم  ــکاری و معامــالت تجــاری شــوید، می توانی ــر وارد هم ــک تجــارت دیگ ی
گســترده ای اقــدام بــه توزیــع و فــروش محصــوالت و ســرویس هایتان کنیــد. درواقــع 
ــا  ــرای شماســت ام ــم ب ــی مه ــه مشــتریان ســاده یــک بخــش خیل ــروش عــادی ب ف
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ــما  ــاب ش ــکوی پرت ــد س ــب وکارها می توان ــر کس ــا دیگ ــه ب ــا چندجانب ــکاری دو ی هم
بــه ســمت موفقیــت زودهنــگام باشــد!

ــادالت بیــن تجارت هــا باشــد.  ــاالی مب شــاید مهم تریــن دلیــل ایــن مســئله حجــم ب
ــا فــروش عــادی  بــرای مثــال اگــر شــما یــک فروشــگاه تجهیــزات پزشــکی داریــد، ب
تکــی محصــوالت خــود بــه مشــتریان عــادی، فقــط چنــد فــروش در طــول روز خواهید 
داشــت. امــا اگــر طــرف قــرارداد شــما یــک تجــارت دیگــر مثــل یــک بیمارســتان یــا 
داروخانــه باشــد، مســلمًا مقــدار فــروش شــما چنــد ده برابــر از حالــت عــادی بیشــتر 
خواهــد بــود! بازاریابــی Business 2 Business در بعضــی از منابع با عنــوان بازاریابی 
ــی و  ــف جزئ ــا تعری ــود. ام ــناخته می ش ــز ش ــی )Industrial Marketing( نی صنعت
دقیــق بازاریابــی صنعتــی بــا مبحــث B2B تفاوت هــای اندکــی دارد. مهم تریــن نکتــه 
در ایــن مقایســه ایــن اســت کــه بازاریابــی صنعتــی بــه نوعــی زیرمجموعــه بازاریابــی 
ــالک  ــی م ــی صنعت ــن در بازاریاب ــد. همچنی ــاب می آی ــه حس ــارت ب ــه تج ــارت ب تج
ــک تجــارت  ــه دســت ی ــک تجــارت ب ــی ی ــوالً انجــام پروژه هــای صنعت ــی، معم اصل
ــاز  ــرکت های ساخت وس ــورد، ش ــن م ــال در ای ــن مث ــاالً بهتری ــت. احتم ــر اس دیگ
هســتند کــه بــا دریافــت و تحویــل پــروژه بــه صنعت گــران، پروژه هــای مشــتریان را 

ــد. ــام می دهن انج

ــرد. از  ــتفاده ک ــوان اس ــز می ت ــی نی ــب وکارهای اینترنت ــی در کس ــوع بازاریاب ــن ن از ای
قضــا برخــی از بزرگتریــن ایــن نــوع تجارت هــا فعالیــت عمــده ای در اینترنــت داشــته 
ــال،  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــرای خــود فراهــم کرده ان ــن بســتر ب ــادی از ای و ســوددهی زی
شــرکت های نرم افــزاری مثــل شــرکت های تولیدکننــده نرم افزارهــا و پکیج هــای 
ــا اعطــای نمایندگــی بــه دیگــر کســب وکارها بــه صــورت  امنیتــی )آنتــی ویــروس( ب

ــد. ــم می کنن ــود فراه ــروش خ ــرای ف ــتری ب ــای بیش ــن، کانال ه آنالی
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مزایــای بازاریابــی تجــارت بــه تجــارت )B2B( چیســت و چــرا بایــد روی آن 
ــرد؟ ــرمایه گذاری ک س

 
1. حجم فروش بسیار بیشتر به نسبت تجارت با مشتریان عادی

ــام  ــری انج ــم محدودت ــادی در حج ــای ع ــم، بازاریابی ه ــر گفتی ــه پیش ت ــور ک همانط
می شــوند. اولیــن و بزرگتریــن مزیــت بازاریابــی B2B نســبت بــه دیگــر بازاریابی هــای 
معمــول حجــم بــاالی مبــادالت در آن اســت. ایــن یعنــی اگــر شــما بتوانیــد محصوالت 
یــا ســرویس های خــود را بــه صــورت عمــده بــه یــک تجــارت دیگــر بفروشــید، انــگار 
کــه صدهــا و یــا هــزاران مشــتری در طــول روز داشــته اید! البتــه ایــن نکتــه را هــم باید 
در نظــر گرفــت کــه فــروش عمــده در حجــم زیــاد معمــوالً بــا تخفیف هــای متفاوتــی 
همــراه اســت. امــا بــا ایــن وجــود نیــز ســوددهی ایــن نــوع فروش هــا بــه مراتــب 

بیشــتر از حالــت عــادی اســت.

ــت و  ــخت تر اس ــی س ــی کم ــوع بازاریاب ــن ن ــدف در ای ــازار ه ــردن ب ــدا ک ــه پی اگرچ
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انعقــاد قراردادهــای تجــاری در ایــن حالــت پیچیدگی هــای خــاص خــود را دارد؛ امــا 
بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــد کــه دســتاوردهای ایــن ســختی ها در آینــده چقــدر مثبــت 
خواهــد بــود. درواقــع شــما بــا یــک بــار هماهنگــی و بســتن قــرارداد بــا یــک تجــارت 
دیگــر، کار را تمــام کــرده و فقــط بــه فــروش محصــوالت و ســرویس هایتان بــه یــک 
ــذب و  ــرای ج ــه ب ــز اینک ــه ج ــادی، ب ــت ع ــا در حال ــد. ام ــرارداد می پردازی ــرف ق ط
ــد،  ــه صــرف کنی ــرژی و هزین ــد زمــان و ان ــردن هرچــه بیشــتر مشــتریان بای ــدا ک پی
شــما بایــد هــزاران فــروش جداگانــه در چندیــن مــاه ثبــت کنیــد تــا بــه یــک قــرارداد 

معمــول در بازاریابــی B2B برســد.

بیشتر بخوانید: هک رشد چیست و چه جایگاهی در بازاریابی دارد؟
 

2. امکان همکاری و معامالت بلندمدت و دریافت سفارشات ثابت
نکتــه بســیار مهــم و حائــز اهمیــت دوم در ایــن نــوع بازاریابــی، امــکان ادامــه همکاری 
ــه،  ــواد اولی ــال م ــه دنب ــه ب ــی ک ــوالً تجارت های ــدت اســت. معم و فروش هــای بلندم
ســرویس ها یــا محصــوالت خاصــی هســتند، تمایــل زیــادی بــه اســتفاده از یــک نــوع 
ســفارش ثابــت و از یــک کســب وکار باکیفیــت دارنــد. ایــن یعنــی اگــر شــما محصــول 
یــا ســرویس بــا کیفیتــی ارائــه می کنیــد، شــانس اینکــه یــک همــکاری بلندمــدت بــا 
دیگــر تجارت هــا داشــته باشــید بســیار زیــاد می شــود. در ایــن حالــت شــما از بابــت 
ســفارش های مشــخص شــده در طــول روز، هفتــه یــا مــاه و شــاید یــک ســال آگاه 

بــوده و می توانیــد از مزیــت داشــتن سفارشــات ثابــت بهره منــد شــوید.

تقریبــًا همــه تجارت هــای امــروزی بــه نوعــی وابســته بــه تجارت هــای دیگــر هســتند. 
ایــن نیــاز در زمینه هــای مختلفــی دیــده می شــود و اگــر شــما بتوانیــد یکــی از ایــن 
نیازهــا را بــرای کســب وکارهای دیگــر برطــرف کنیــد، می توانیــد تــا مــدت طوالنــی بــا 
آن هــا همــکاری کنیــد. بــه عنــوان یــک مثــال خیلــی ســاده می تــوان بــه کترینگ هــا 
و رســتوران های تهیــه غــذا اشــاره کــرد. بســیاری از ایــن مجموعه هــای تهیــه غــذا، بــا 
دریافــت سفارشــات ماهیانــه و در خیلــی از مــوارد ســالیانه بــا شــرکت های دیگــر، برای 
آن هــا بــه صــورت روزانــه ســفارش تهیــه می کننــد. مســلمًا درآمــد ایــن رســتوران ها 
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در ایــن حالــت از فــروش تکــی غذاهــا بــه مشــتریان روزانــه خیلــی بیشــتر خواهــد 
. د بو

3. با بازاریابی B2B بیشتر از حالت معمول در معرض دید قرار می گیرید
ــیار  ــن بس ــه مخاطبی ــد ک ــک می کن ــب وکارها کم ــه کس ــی B2B ب ــت در بازاریاب فعالی
بیشــتری از فعالیــت آن هــا آگاه شــوند و در نتیجــه بتواننــد در شــرایط خیلــی بهتــری 
بــرای توســعه و گســترش نــام تجــاری خــود فعالیــت کننــد. همیــن مــورد نیــز منجــر 
بــه افزایــش اعتبــار برنــد و افزایــش هرچــه بیشــتر اعتمــاد کاربــران بــه آن کســب وکار 
ــد شــما در  ــام برن ــا ن ــه باعــث می شــود ت ــل توجهــی ک ــکات قاب می شــود. یکــی از ن
ــری در بیــن دیگــر مشــتریان پخــش شــود ایــن  ــه طــور مؤث ــی ب ــوع بازاریاب ایــن ن
ــا  ــن تجارت ه ــل بی ــکاری و تعام ــاده، هم ــتریان س ــالف مش ــوالً برخ ــه معم ــت ک اس

بســیار تنگاتنــگ و در خیلــی از مــوارد صمیمانــه اســت.

تجربــه نشــان داده کــه فعالیــت و تعامــالت دو یــا چندجانبــه چنــد شــریک تجــاری بــا 
یکدیگــر، منجــر بــه معرفــی و ایجــاد فرصت هــای شــغلی بیشــتری شــده اســت. ایــن 
یعنــی اگــر شــما بــا یــک کســب وکار وارد معامــالت تجــاری شــوید، شــانس اینکــه نــام 
برنــد شــما توســط آن تجــارت بــه دیگــر تجارت هــا انتقــال داده شــود بســیار بیشــتر 
از حالتــی اســت کــه اقــدام بــه فــروش محصــوالت بــه مشــتریان معمولــی کنیــد. چــرا 
کــه پیشــنهادات یــک تجــارت مســتقل بــه دیگــر تجارت هــا بازخــورد بســیار بهتــری 
نســبت بــه تعریــف و تمجیــد یــک مشــتری ســاده از کســب وکار شــما دارد. در حقیقت 
می تــوان گفــت بــا کمــک بازاریابــی تجــارت بــه تجــارت می تــوان بــه شــکل خیلــی 
مناســبی از روش بازاریابــی ویروســی بهره منــد شــد. بــا همــه ایــن تفاســیر می تــوان 
گفــت کــه ایــن نــوع از بازاریابــی قابلیــت ایجــاد موقعیت هــا و فرصت هــای تجــاری 

ــد. ــادی را دارا می باش زی

مقاله مرتبط: چطور اعتماد از دست رفته مشتریان را به دست بیاوریم؟
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ــازی  ــتری پیاده س ــی بیش ــاد خیل ــا ابع ــری ب ــان کمت ــی B2B در زم 4. بازاریاب
می شــود

ــان از  ــدر دادن زم ــت. ه ــب وکار اس ــر کس ــای ه ــن فاکتوره ــی از مهم تری ــان یک زم
رایج تریــن دالیــل شکســت تجارت هــای کوچــک و بــزرگ اســت. در بازاریابــی 
Business to Business زمانــی کــه شــما بــرای دریافــت و آماده ســازی سفارشــات 
ــف  ــتن ص ــت. داش ــادی اس ــت ع ــر از حال ــی کمت ــد خیل ــرف می کنی ــا ص ــه آنه و ارائ
سفارشــات ثابــت و از پیــش تعییــن شــده نقــش مهمــی در ایــن مــورد دارد. نتایــج 
تحقیقــات نشــان می دهنــد کمپانی هایــی کــه در ایــن نــوع بازاریابــی فعالیــت دارنــد، 
بــه خاطــر صرفه جویــی در زمــان، حداقــل 20 الــی 25% بهــره وری بیشــتری دارنــد. اینکه 
تعــداد مشــتریان شــما در ایــن نــوع بازاریابــی کمتــر از مقــدار عــادی اســت، باعــث 
ــا  ــرای ســفارش دهندگان ب ــا پروســه تکمیــل سفارشــات و ارســال آن هــا ب می شــود ت

ســرعت خیلــی بیشــتری انجــام شــود.

B2B 5. کاهش مخارج بی رویه در بازاریابی
از دیگــر مزایــای ایــن نــوع تجــارت می تــوان بــه کاهــش هزینه هــا در امــر پیاده ســازی 
آن هــا اشــاره کــرد. بــه خاطــر اینکــه بخــش عمــده ای از فعالیت هــای شــما در ایــن 
ــود،  ــام می ش ــده انج ــزی ش ــل برنامه ری ــودکار و از قب ــورت خ ــه ص ــی ب ــوع بازاریاب ن
ــد  ــام نشــان می دهن ــل صرفه جویــی هســتند. آمــار و ارق ــز قاب ــادی نی هزینه هــای زی
ــری  ــای کمت ــی 30% هزینه ه ــن 25 ال ــزی بی ــوزه چی ــن ح ــال در ای ــای فع کمپانی ه
ــارج  ــا، مخ ــن هزینه ه ــی از ای ــد. یک ــی دارن ــاری معمول ــرکت های تج ــه ش ــبت ب نس
مربــوط بــه بحــث پشــتیبانی مالــی اســت کــه در بازاریابــی تجــارت بــه تجــارت نقــش 
ــر  ــه خاط ــن ب ــود. همچنی ــما می ش ــای ش ــش هزینه ه ــث کاه ــته و باع ــری داش کمت
حجــم بــاالی سفارشــات، هزینــه تهیــه مــواد اولیــه و یــا مــوارد مشــابه نیــز بــرای شــما 
خیلــی کمتــر از حالــت عــادی خواهــد بــود. ایــن یعنــی تولیــد بیشــتر، ســود بیشــتر 

ــر! ــای کمت ــار هزینه ه در کن
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6. در بازاریابــی B2B می تــوان از فیدبک هــای اصولــی افــراد حرفــه ای 
ــرد ــتفاده ک اس

تحــت هــر شــرایطی، ایجــاد یــک تجربــه خرید خــوب بــرای مشــتریان باعث می شــود 
تــا آن هــا به ســراغ شــما آمــده و بــه نوبه خــود نظرشــان را در مــورد شــما و محصوالت 
ــد. خــب در ایــن صــورت ترجیــح می دهیــد نظــر  ــه شــما بگوین و ســرویس هایتان ب
ــما را  ــوالت ش ــا محص ــرویس ها ی ــدودی از س ــدار مح ــه مق ــاده ک ــتری س ــک مش ی
تهیــه کــرده اســت بشــنوید یــا یــک نظــر حرفــه ای و اصولــی از یــک کمپانــی متعبــر 
ــه  ــد؟ مســلمًا انتخــاب هم ــت کنی ــده ای از شــما داشــته اســت دریاف ــد عم ــه خری ک
ــود. از جایــی کــه ایــن نظــرات از ســوی تجارت هــای فعــال در  ــه دوم خواهــد ب گزین
حــوزه کاری شــما ارســال می شــوند، ایــن مــورد نــه تنهــا باعــث دریافــت پیشــنهادات 
و انتقــادات مفیــد و ســازنده بــرای شماســت بلکــه از طرفــی، یــک نــوع تبلیــغ خــوب 
هــم بــرای محصــوالت شــما می باشــد. در حقیقــت شــما بــا ارائــه محصــوالت خــوب 
ــت  ــان دریاف ــورد محصوالتت ــرات تخصصــی در م ــم نظ ــر، ه ــب وکارهای دیگ ــه کس ب
ــرار  ــد دیگــر مشــتریان ق ــا کمــک همیــن نظــرات، در محــدوده دی ــد و هــم ب می کنی
ــد مشــتری  ــد اگــر ایــن نظــرات مثبــت باشــند، چن خواهیــد گرفــت. حــاال فکــر کنی

مســتعد دیگــر نیــز بــرای مشــارکت بــا شــما صــف خواهنــد کشــید.
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7. بازاریابــی تجــارت بــه تجــارت بــه شــما در پیــدا کــردن بازارهــای جدیــد 
ــد ــک می کن کم

ــه مــردم  ــی فقــط محــدود ب ــه مشــتریان معمول فــروش محصــوالت و ســرویس ها ب
ــد  ــی جدی ــه دنیای ــه تجارت هــای دیگــر، پنجــره ای رو ب ــروش ب ــا ف عــادی اســت. ام
ــن موضــوع اشــاره  ــه ای ــز ب ــر نی ــازار پرتالطــم و پرمخاطــب اســت. پیش ت ــک ب از ی
کردیــم کــه بــا فعالیــت در ایــن حــوزه، بــا تجارت هــای کوچــک و بــزرگ دیگــری آشــنا 
می شــوید کــه هــر کــدام پتانســیل معرفــی کــردن شــما بــه شــرکت های تجــاری دیگــر 
را دارنــد. از طــرف دیگــر، شــما می توانیــد بــا راه انــدازی یــک شــبکه فــروش یکپارچــه 
و آنالیــن، راه خــود را بــه بازارهــای مختلــف بــاز کــرده و گســتره ی فعالیــت کاری خــود 

را بیشــتر و بیشــتر کنیــد.

8. بازاریابــی Business to Business بــرای شــما امــکان پیش بینــی 
ــد ــم می کن ــازار را فراه ــت ب وضعی

یکــی دیگــر از مزایــای خــوب B2B ایــن اســت کــه شــما را در شــرایطی قــرار می دهــد 
کــه در هرلحظــه اطالعــات مفیــدی از وضعیــت بــازار داشــته باشــید. تعامــل بــا دیگــر 
ــق  ــن طری ــنجید و از همی ــان را بس ــرایط کاری آن ــا ش ــود ت ــث می ش ــا باع تجارت ه
ــما  ــه ش ــن ب ــئله درضم ــن مس ــوید. ای ــا ش ــت بازاره ــی وضعی ــرایط کنون ــه ش متوج
کمــک می کنــد کــه حتــی بــرای برنامه هــای آینــده خــود نیــز پیش بینی هــای بهتــری 
ــه یــک شــبکه  ــی، ب ــوع بازاریاب ــن ن ــا فعالیــت در ای ــع شــما ب داشــته باشــید. درواق
تجــاری گســترده متصــل شــده و اطالعــات متعــددی از وضعیــت اقتصــادی حاکــم بــر 
بازارهــای مرتبــط بــه دســت می آوریــد. در ضمــن اهمیــت ارتباطــات و همکاری هــای 
ــده  ــد نادی ــز نبای ــما را نی ــه کاری ش ــال در زمین ــب وکارهای فع ــر کس ــا دیگ ــک ب نزدی
گرفــت چــرا کــه در ایــن حالــت شــما همــواره دارای دوســتان و مشــاورانی فعــال و 

آشــنا بــه فــن در اختیــار خواهیــد داشــت.

 

8

https://modireweb.com


بازاریابی B2B چیست و چه مزایایی برای کسب وکارها دارد؟

www.modireweb.com

 

ــت  ــد کاری ثاب ــک رون ــتن ی ــث داش ــارت باع ــه تج ــارت ب ــی تج 9. بازاریاب
د می شــو

ــود  ــان را نب ــدم موفقیتش ــل ع ــدند، دلی ــت ش ــه ورشکس ــی ک ــی از کمپانی های خیل
مشــتری و تولیــد انبــوه محصــوالت بــدون بــازار هــدف عنــوان کرده انــد. زمانــی کــه 
ــورد  ــد در م ــد، بای ــی می کنی ــرویس های خاص ــه س ــا ارائ ــد ی ــه تولی ــروع ب ــما ش ش
بــازار هــدف خــود تحقیــق کــرده باشــید. ممکــن اســت بــرای مدتــی بــازار شــما خــوب 
و پرســود باشــد امــا اگــر رقبــای شــما فعالیــت بهتــری داشــته باشــند، احتمــال اینکــه 
ــا در  ــت. ام ــاد اس ــیار زی ــود بس ــر ش ــما کمت ــوددهی ش ــرده و س ــقوط ک ــما س کار ش
بازاریابــی نــوع Business to Business شــما بــرای یــک مــدت مشــخص ســفارش 
ــدان  ــه شــما و کارمن ــه اول باعــث می شــود ک ــن مــورد در وهل ــد. ای دریافــت می کنی
شــما همیشــه کاری بــرای انجــام دادن داشــته باشــید و بنابرایــن، ذوق و شــوق کاری 
شــما محفــوظ باقــی می مانــد. چنیــن چیــزی باعــث می شــود تــا کارکنــان کســب وکار 
ــاده  ــت کار محــول شــده را آم ــه صــورت ثاب ــه مشــخص و ب ــک برنام ــق ی شــما طب

ــد. معمــوالً چنیــن ویژگــی مثبتــی در بازاریابی هــای B2B بســیار بیشــتر اســت. کنن
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10. بازاریابی B2B به شما اعتماد به نفس می دهد
ــن  ــه ای ــرد ک ــاره ک ــز اش ــه نی ــن نکت ــه ای ــد ب ــل، بای ــورد قب ــای م ــه گفته ه در ادام
ــه  ــه ب ــد کــه در آن، هــر دو طــرف معامل مــدل از بازاریابــی شــرایطی را فراهــم می کن
ویــژه طــرف فروشــنده، اعتمــاد بــه نفــس زیــادی داشــته باشــند. چنیــن قراردادهایــی 
ــد  ــمار می رون ــه ش ــی ب ــای مهم ــتند، قرارداده ــی هس ــنگین و حیات ــه س ــی ک از جای
ــک تجــارت  ــا ی ــر شــما ب ــد. اگ ــون می کنن ــک تجــارت را دگرگ ــی ی ــد بازاریاب ــه رون ک
دیگــر وارد معاملــه ای تجــاری شــده و بــه آن هــا در ازای دریافــت هزینــه یــا کاالهــای 
دیگــر محصــوالت خــود را ارائــه کنیــد، بــرای مــدت زمانــی بلنــد ســفارش هایی ثابــت 

خواهیــد داشــت.

ایــن موضــوع بــه تنهایــی نشــان دهنده اهمیــت و کیفیــت کار شــما خواهــد بــود و 
ــال آن اعتمــاد بــه نفــس شــما نیــز بیشــتر می شــود. مــورد بعــدی در امــان  بــه دنب
مانــدن از شــرایط نابســامان بــازار اســت. وقتــی بــا یــک شــریک تجــاری بــرای مدتــی 
طوالنــی قــرارداد داشــته باشــید، بــه نوعــی از شــرایط نامســاعد بــازار کــه هرازگاهــی 
ــی  ــه نوع ــتید و ب ــان هس ــود در ام ــت می ش ــز و درش ــای ری ــر تجارت ه گریبان گی
بــدون در نظــر گرفتــن شــرایط نامناســب اقتصــادی و شــرایط نابســامان بــازار، شــما 
بــه هــر حــال سفارشــات ثبــت شــده ای داریــد کــه می توانیــد بــرای کســب درآمــد از 

آن هــا اســتفاده کنیــد.

چطــور بازاریابــی B2B را بــه صــورت هدفمنــد پیاده ســازی کــرده و خودمــان 
را بــه خریــداران معرفــی کنیــم؟

برعکــس انــواع دیگــر بازاریابی هــا کــه بــا تبلیغــات تلویزیونــی یــا روش هــای تبلیغاتــی 
رایــج اقــدام بــه معرفــی یــک محصــول یــا ســرویس می کننــد، ایــن روش در بازاریابــی 
B2B جوابگــو نیســت! بگذاریــد ایــن مــورد را بــا ذکــر یــک مثــال واقعــی بهتــر توضیح 
ــواع  ــر ان ــا دیگ ــی ی ــات تلویزیون ــه در تبلیغ ــد ک ــت کرده ای ــال دق ــه ح ــا ب ــم. ت دهی
تبلیغــات، خبــری از تبلیــغ خودروهــای سوپراســپرت و گران قیمــت کمپانی هــای 
معــروف نیســت؟ چنــد ســال پیــش، زمانــی کــه از مدیرعامــل شــرکت خودروســازی 
Rolls-Royce )رولــز رویــس( کــه مشــهور بــه تولیــد ماشــین های لوکــس و تجمالتــی 
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اســت پرســیدند چــرا هیچ وقــت تبلیغاتــی از خودروهــای شــما در رســانه ها پخــش 
نمی شــود، آقــای تورســن مولــر در پاســخ گفــت: چــون مشــتریان مــا تاجرانی هســتند 
 Business to کــه وقــت تلویزیــون دیــدن ندارنــد! ایــن مســئله در مــورد بازاریابــی
ــانه ها  ــغ در رس ــفارش تبلی ــا س ــد ب ــما نمی توانی ــد. ش ــدق می کن ــز ص Business نی
تجارت هــای دیگــر را پیــدا کنیــد. تنهــا راه شــما ایــن اســت کــه محصــوالت باکیفیــت 
تولیــد شــده توســط شــما، خودشــان بــدون دخالــت خاصــی از ســمت شــما برایتــان 

تبلیــغ کننــد.

ــا  ــط ب ــغ و فق ــه تبلی ــاز ب ــدون نی ــه ب ــد ک ــه دهی ــی ارائ ــا سرویس ــول ی ــد محص بای
ــن  ــه همی ــند. ب ــما باش ــال ش ــه دنب ــد ک ــاب کن ــداران را مج ــوب، خری ــت خ کیفی
منظــور بایــد یــک ســایت مناســب داشــته باشــید تــا از طریــق بهینه ســازی های آن، 
ــن  ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــد. ب ــرار بگیری ــر ق ــای دیگ ــتریان و تجارت ه ــترس مش در دس
هــدف، بایــد از بازاریابــی اینترنتــی بــه ویــژه مــواردی همچــون »بازاریابــی محتوایــی« 
، »بازاریابــی ایمیلــی« ، »بازاریابــی شــبکه های اجتماعــی« و مــوارد مشــابه اســتفاده 
ــازی  ــا پیاده س ــد. ب ــم نگیری ــت ک ــئو را دس ــای س ــز توانایی ه ــن هرگ ــد. درضم کنی
ــی  ــتجو معرف ــای جس ــود را در موتوره ــایت خ ــئو، س ــز س ــای موفقیت آمی کمپین ه
ــا ایــن کار درصــد دیــده شــدن  ــه صفحــات اول نتایــج جســتجو ببریــد. ب کــرده و ب

ــد. ــش می دهی ــدت افزای ــه ش ــوه را ب ــتریان بالق ــرای مش ــود ب خ

امــا راه هــای ثابــت شــده دیگــری نیــز بــرای ایــن منظــور وجــود دارنــد کــه در ادامــه 
آن هــا را بــه صــورت خالصــه معرفــی می کنیــم:

 

• برگزاری وبینارهای اطالعاتی
ــان  ــوالت خودت ــد محص ــی، می توانی ــای اینترنت ــا و کنفرانس ه ــدازی وبیناره ــا راه ان ب
را بــه تعــداد کثیــری از مشــتریان مســتعد معرفــی کــرده و از ایــن طریــق بــه صــورت 

آنالیــن مشــتریان زیــادی پیــدا کنیــد.
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• راه اندازی غرفه در نمایشگاه های تجاری
هرســاله در ایــران انــواع و اقســام نمایشــگاه های تجــاری و اقتصــادی برگــذار 
ــی  ــه راحت ــه، ب ــاره غرف ــگاه ها و اج ــن نمایش ــرکت در ای ــا ش ــد ب ــود. می توانی می ش
ــاط برقــرار کــرده و در شــرایطی مناســب اقــدام بــه معرفــی  ــا صدهــا مشــتری ارتب ب
ــرای اســتارت آپ های  ــال ب ــوان مث ــه عن ــد. ب ــا ســرویس های خــود کنی محصــوالت ی
امــروزی و بــه ویــژه آنالیــن، می تــوان از نمایشــگاه های پرمخاطــب تلــکام و الکامــپ 

اســتفاده کــرد.
 

 • استفاده از سیستم خبرنامه
ــک  ــا کم ــد ب ــود، می توانی ــایت خ ــب در س ــرایط مناس ــازی ش ــاد و فراهم س ــا ایج ب
سیســتم خبرنامــه صدهــا مشــتری را بــه عضویــت در ایــن بخــش درآوریــد. ســپس 
می توانیــد بــا اســتراتژی های جالــب و کاربــردی ایمیــل مارکتینــگ بــه ســراغ جــذب 

ــد. ــت بروی ــتری های ثاب مش
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• بهره مندی از قابلیت های رسانه های اجتماعی
ــذب  ــای ج ــت از ابزاره ــتفاده درس ــی و اس ــبکه های اجتماع ــب در ش ــور مناس حض
مشــتری در ایــن رســانه ها، قدمــی مهــم و پرمنفعــت بــرای شــما و تجارتتــان خواهــد 
ــی در شــبکه های اجتماعــی  ــا کمــک اســتراتژی های بازاریاب ــوان ب ــع می ت ــود. درواق ب
از پتانســیل بــاالی ایــن رســانه ها بــه منظــور ایجــاد یــک بســتر قــوی بــرای معرفــی 
ــی  ــن اصل ــر مخاطبی ــه اکث ــرد. اگرچ ــتفاده ک ــرویس ها اس ــوالت و س ــد محص هدفمن
شــبکه های اجتماعــی کاربــران معمولــی هســتند، امــا ایجــاد یــک صفحــه یــا پروفایــل 
مناســب راهــی عالــی بــرای جلــب توجــه دیگــر تجارت هــا بــرای شماســت. در ایــن 
ــه نســبت دیگــر  ــه، اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی لینکدایــن و اینســتاگرام ب زمین

ــود. ــه می ش ــتر توصی ــبکه ها بیش ش

نتایــج نشــان داده کــه بیشــتر از 57% بازاریابــان از طریــق همیــن شــبکه های اجتماعــی 
بــا دیگــر تجارت هــا وارد معامــالت تجــاری شــده انــد. 41% از ایــن بازاریابــان موفــق، 

لینکدایــن را بهتریــن گزینــه بــرای تجارت هــای فعــال می داننــد.
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• استفاده از بازاریابی محتوا
ــا  ــد. ب ــود کنی ــت س ــن جه ــد از چندی ــوا می توانی ــی محت ــدی از بازاریاب ــا بهره من ب
ــای  ــغ و هزینه ه ــه تبلی ــازی ب ــا نی ــه تنه ــت ن ــا کیفی ــاری و ب ــوای انحص ــد محت تولی
هنگفــت آن بــرای دیــده شــدن نداریــد، بلکــه بــا ارائــه ایــن محتــوا بــه یــک منبــع 
ــم  ــا ه ــود ت ــر می ش ــئله منج ــن مس ــوید. همی ــل می ش ــردی تبدی ــی و کارب اطالعات
ــال و  ــارت فع ــک تج ــوان ی ــه عن ــما را ب ــاری، ش ــرکای تج ــم ش ــادی و ه ــران ع کارب
ــد، در حــوزه فعالیــت خــود و  ــه کنی ــوای خــوب ارائ باهویــت بشناســند. وقتــی محت
ــر  ــیار راحت ت ــت بس ــن حال ــتری در ای ــردن مش ــدا ک ــوید و پی ــر می ش ــان معتب رقیب

ــود. خواهــد ب

ــوزه B2B در  ــال در ح ــای فع ــش از 28% از تجارت ه ــد بی ــان می دهن ــات نش گزارش
ــه ای  ــوای حرف ــد محت ــرف تولی ــود را ص ــه خ ــف بودج ــًا نص ــر، تقریب ــال های اخی س
ــت  ــج مثب ــاهده نتای ــد از مش ــز بع ــدار نی ــن مق ــد. 63% از ای ــی کرده ان و اختصاص
بازاریابــی محتــوا، در نیمــه دوم ســال بودجــه بیشــتری بــرای ایــن مقولــه اختصــاص 

ــد. دادن

• شرکت در رخدادهای صنعتی و مراودات تجاری
ــل نمایشــگاه ها و کنفرانس هــای ســالیانه، شــما  ــات تجــاری مث ــا شــرکت در جریان ب
فرصتــی عالــی بــرای ایجــاد ارتبــاط بــا دیگــر تجارت هــا و شــرکت ها پیــدا می کنیــد. 
شــرکت در ایــن رخدادهــا نــه تنهــا شــما را از آخریــن جریانــات روز بــازار مربوطــه آگاه 
ــر را  ــب وکارهای دیگ ــه کس ــان ب ــی برندت ــانس معرف ــما ش ــرای ش ــه ب ــازد، بلک می س

نیــز فراهــم خواهــد کــرد.

بیشــتر بدانید:بازاریابــی چریکــی چیســت؛ هــر آنچــه بایــد دربــاره ایــن شــیوه جــذاب 
تبلیغاتــی بدانیــد

• محصوالت و سرویس های خود را با نگرشی جدید معرفی کنید
همانطــور کــه گفتــه شــد، خریــداران B2B کاربــران و مشــتریان عــادی نیســتند. ایــن 
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ــای  ــع تجارت ه ــتند. درواق ــده هس ــده ش ــوزش دی ــه ای و آم ــرادی حرف ــتریان اف مش
مختلــف صرفــًا بــه منظــور خریــد کاالهــا و محصــوالت دیگــر، یــک شــخص حرفــه ای 
و آشــنا بــه بــازار را بــرای ایــن کار اســتخدام می کننــد. ایــن یعنــی شــما بــرای قانــع 
کــردن چنیــن افــرادی نمی توانیــد از همــان شــیوه هایی کــه بــرای ترغیــب خریــداران 
ــاوت و  ــا نگرشــی متف ــد ب ــن بای ــد. بنابرای ــره بگیری ــد به ــی اســتفاده می کردی معمول
ــان  ــر، زم ــراد از شــما قیمــت کمت ــن اف ــد. ای ــن کار را انجــام دهی سیاســت مدارانه ای
ــا بعضــی  ــد ب ــد داشــت. شــما بای ــن درخواســت هایی خواهن ارســال ســریع تر و چنی
ــا آن هــا زیــاد چــک و چانــه  ــار آمــده و بــه قــول معــروف ب از ایــن درخواســت ها کن
نزنیــد. تمرکــز شــما بایــد روی نمایــش کیفیــت محصــوالت و برتری هــای آن هــا بــه 

ــا باشــد. ــا ســرویس های رقب نســبت محصــوالت ی

• بازار هدف خود را تعیین کنید
در بازاریابــی تجــارت بــه تجــارت کار شــما دنبــال کــردن و پیــدا کردن مشــتری نیســت. 
درســت برعکــس، کار شــما ایجــاد بســتری اســت کــه در آن مشــتریان بتواننــد شــما 
را پیــدا کننــد. بــرای ایــن کار بایــد ابتــدا بــازار هــدف خــود را مشــخص کــرده و بــا 
ــاد  ــه ایج ــدام ب ــوص، اق ــتری های مخص ــد مش ــذب بازدی ــای ج ــز روی روش ه تمرک
ــد  ــن کاری بای ــرای چنی ــد. ب ــد ســراغ شــما بیاین ــه مشــتریان هدفمن ــد ک راهــی کنی

اطالعــات و علــم کافــی از بــازاری کــه در آن فعــال هســتید داشــته باشــید.

• قیمت گذاری های رقابتی داشته باشید
یکــی از ویژگی هــای معامــالت B2B در اکثــر اوقــات، حجــم بــاالی سفارشــات اســت. 
ــه از  ــتند ک ــواردی هس ــال م ــه دنب ــی ب ــن بازاریاب ــتریان در ای ــر مش ــن خاط ــه همی ب
لحــاظ تعرفــه و قیمــت بــرای آن هــا بــه صرفه تــر باشــد. بــه همیــن خاطــر شــما بایــد 
ــا انتخــاب شــوید و  ــد از بیــن رقب ــا هــم بتوانی قیمت هــای رقابتــی داشــته باشــید ت

هــم مشــتریان بتواننــد سفارشــات بیشــتری بــه شــما بدهنــد.

مقاله پیشنهادی: چگونه در تجارت الکترونیک B2B موفق شوید
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B2B بعضی از نقاط ضعف و معایب بازاریابی
 

• محدود بودن طیف انتخاب ها
اولیــن و احتمــاالً بزرگتریــن عیــب ایــن نــوع بازاریابــی، محــدود بــودن بــازار هــدف 
آن بــه تجارت هــای فعــال در یــک یــا چنــد زمینــه اســت. درواقــع برخــالف مشــتریان 
 Business to Business ــی ــتند، در بازاریاب ــری هس ــر قش ــه از ه ــول ک ــج معم رای

بایــد فقــط بــه دنبــال مــوارد خــاص و مرتبــط بــا زمینــه کاری خــود باشــید.

• اجبار برای اعمال تخفیف روی قیمت ها
ــتقیمًا  ــما را مس ــرویس های ش ــا س ــوالت ی ــران محص ــول، کارب ــای معم در بازاریابی ه
ــت  ــر قیم ــر س ــم ب ــی و تفاه ــرات و هماهنگ ــری از مذاک ــد و خب ــداری می کنن خری
ــه آن هــا  ــد ب ــد. بای ــار بیائی ــدار کن ــا خری ــد ب ــا در تجــارت B2B شــما بای نیســت. ام
تخفیــف بدهیــد و روی سفارشــات بیشــتر، درصــد تخفیــف خــود را افزایــش دهیــد. 
ــه  ــد امــا ب ــه چشــم نمی خورن ــاال ایــن تخفیفــات آنقدرهــا هــم ب اگرچــه در حجــم ب
هرحــال، در مقایســه بــا فــروش عــادی، شــما مجبــور هســتید تــا قیمت هــای خــود 

را کاهــش دهیــد.
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• زمان بندی های خرید و فروش
اگــر بــه یــک فروشــگاه اینترنتــی مجهــز باشــید، شــما در فــروش محصــوالت معمولــی 
ــوده و سفارشــات را  ــن ب ــه آنالی ــی الزم نیســت ک ــه مشــتریان شــخصی، حت خــود ب
پــردازش کنیــد. همــه ایــن مراحــل بــه صــورت خــودکار و توســط سیســتم فروشــگاهی 
ــورت  ــه ص ــل ب ــام مراح ــد تم ــالت B2B بای ــا در معام ــوند. ام ــردازش می ش ــما پ ش
ــورت  ــما ص ــی ش ــروش اصل ــده ف ــا نماین ــما و ی ــود ش ــخص خ ــط ش ــتی و توس دس
بگیــرد. همیــن مســئله ممکــن اســت کمــی باعــث صــرف زمــان و انــرژی می شــود.

ــده  ــه مصرف کنن ــارت ب ــوان تج ــا عن ــود دارد و ب ــی وج ــری در بازاریاب ــث دیگ مبح
)Business to Consumer Marketing( شــناخته می شــود. بــه ایــن نــوع بازاریابی 
ــا  ــث را ب ــن مبح ــع، ای ــی از مناب ــود. در بعض ــه می ش ــف B2C گفت ــورت مخف ــه ص ب
 B2B ــی ــد. تفــاوت اصل ــز معرفــی کرده ان ــا Business to People نی ــوان B2P ی عن
ــن یــک  ــه بی ــی ک ــد و فروش های ــع خری ــا B2C در طرفیــن معامــالت اســت. درواق ب
ــا  ــد. م ــی B2C می دانن ــرد را بازاریاب ــی صــورت بگی ــدار حقیق ــک خری کســب وکار و ی
در مقالــه ای دیگــر، بــه صــورت اختصاصــی بــه بررســی و معرفــی ایــن نــوع بازاریابــی 

پرداخته ایــم.
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نتیجه گیری

در اواخــر ســال 2018 نــرخ مبــادالت ارزی در بازاریابــی B2B از مــرز 954 میلیــون دالر در 
ــش  ــا ســال 2023 بی ــدار ت ــن مق ــی می شــود ای ــک ســال گذشــت! پیش بین طــول ی
از 17% رشــد داشــته باشــد. ایــن آمــار و ارقــام نشــان می دهــد کــه در حــال حاضــر 
ــر  ــت. اگ ــرده اس ــدا ک ــت پی ــدر اهمی ــارت Business to Business چق ــث تج بح
ــدم را  ــن ق ــن آن تجارت هــای دیگــر هســتند پــس اولی ــه مخاطبی ــد ک ــی داری تجارت
ــه ایــن صــورت نیســت، شــاید  بــه خوبــی برداشــته اید. امــا اگــر کســب وکار شــما ب
ــرده  ــم ک ــرایطی را فراه ــد ش ــتراتژی های کاری بتوانی ــق اس ــردازی و تلفی ــا ایده پ ب
ــگاهی  ــر فروش ــال اگ ــرای مث ــد. ب ــما بیاین ــراغ ش ــه س ــز ب ــاری نی ــتریان تج ــه مش ک
ــرای  ــه دیگــر تجارت هــا، فرصتــی ب ــا پیشــنهاد ب خــرده فروشــی داریــد، می توانیــد ب
مشــارکت بــا دیگــران ایجــاد کنیــد. بــرای مثــال می توانیــد فــروش تکــی محصــوالت 
ــورت  ــه ص ــر ب ــب وکارهای دیگ ــرای کس ــژه ب ــنهادات وی ــف و پیش ــا تخفی ــود را ب خ

عمــده توصیــه کنیــد.

ــد  ــه در آن می توانی ــت ک ــروش اس ــکاری در ف ــارکت ها هم ــن مش ــری از ای ــوع دیگ ن
بــا معرفــی محصــوالت یــک کســب وکار )بــه همــراه کــد اختصاصــی خودتــان( اقــدام 
بــه واســطه گری و دریافــت پورســانت کنیــد. بــا همــه ایــن صحبت هــا بایــد اذعــان 
داشــت کــه اگرچــه شــروع یــک تجــارت در ایــن نــوع بازاریابــی کمــی ریســکی و بیش 
ــه  ــد، ب ــت برداری ــه را درس ــای اولی ــر قدم ه ــا اگ ــد، ام ــر می رس ــه نظ ــزرگ ب ــد ب از ح
صــورت اتوماتیــک بــه یــک منبــع مناســب بــرای دیگــر تجارت هــا تبدیــل می شــوید. 
ــرای  ــواره ب ــه هم ــی ک ــژه آن های ــه وی ــر، ب ــه کســب وکارهای دیگ ــد ک ــوش نکنی فرام
تولیــد و پخــش محصوالتشــان بــه مــواد اولیــه نیــاز دارنــد، همــواره بــه دنبــال تهیــه 
کــردن ایــن مــوارد هســتند. بنابرایــن اگــر فقــط بــا یکــی از ایــن شــرکت ها نیــز وارد 

مشــارکت شــوید، مقــدار زیــادی ســفارش دریافــت خواهیــد کــرد.
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