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بازاریابــی بشــارتی )Evangelism Marketing( یکــی از مؤثرتریــن انــواع بازاریابــی 

ــنتی  ــای س ــر از روش ه ــر مقرون به صرفه ت ــا 10 براب ــر و ت ــر مؤثرت ــه 5 براب ــت ک اس

اســت. در ایــن مطلــب بــا تعریــف، سرچشــمه و مزایــای بازاریابــی بشــارتی و نکاتــی 

بــرای اجــرای مؤثرتــر آن آشــنا خواهیــد شــد.

ــه  ــم ب ــه ه ــبیه ب ــرکت ها ش ــیاری از ش ــوالت بس ــه محص ــازاری ک ــا در ب ــن روزه ای

ــی و  ــال زدن ــدا کــردن کســب وکاری کــه خدمــات و محصــوالت مث نظــر می رســد، پی

متفاوتــی را ارائــه می کنــد احســاس لــذت بخشــی را در انســان بــه وجــود مــی آورد 

ــان  ــواده و اطرافی ــا خان ــتن آن ب ــان گذاش ــه در می ــل ب ــر تمای ــت در براب ــه مقاوم ک

بســیار دشــوار اســت. در واقــع، شــرکت هایی کــه چنیــن حســی را در مشتریانشــان بــه 

وجــود می آورنــد، پــاداش خــود را بــا تبلیغــات رایــگان، امــا بســیار مؤثــری دریافــت 

ــان  ــا اطرافی ــت ب ــاس مثب ــن احس ــتن ای ــتراک گذاش ــه اش ــق ب ــه از طری ــد ک می کنن

ــن  ــه در ای ــارتی )Evangelism Marketing( ک ــی بش ــود. بازاریاب ــر می ش امکانپذی

ــم پرداخــت، تالشــی در جهــت تقویــت هرچــه بیشــتر  ــه شــرح آن خواهی ــب ب مطل

 )Evangelist( ایــن فرآینــد و تبدیــل مشــتریان بــه ُمَبّشــران یــا بشــارت دهنــدگان

برنــد اســت.

ــوان آن را پیاده ســازی  ــه می ت ــی اجــازه ای چیســت و چگون ــد: بازاریاب بیشــتر بخوانی

کــرد؟
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بازاریابی بشارتی چیست؟

 Word of( ــه دهــان ــوع پیشــرفته تر از بازاریابــی دهــان ب بازاریابــی بشــارتی یــک ن

Mouth( بــه شــمار مــی رود. ایــن گونــه از بازاریابــی عمدتــًا رایــگان تمــام می شــود؛ 

ــای  ــردن اعض ــد ک ــتای متقاع ــه در راس ــتند ک ــما هس ــتریان ش ــن مش ــه ای ــرا ک چ

ــد.  ــرای امتحــان کــردن محصــوالت شــما تــالش می کنن ــواده و دوســتان خــود ب خان

در واقــع، بشــارتی کــه بــه عنــوان معنــای واژه Evangelism در نظــر می گیریــم، بــا 

آوردن خبرهــای خــوب در ارتبــاط اســت و ریشــه مذهبــی دارد؛ امــا ایــن بشــارت چــه 

ــد؟ ــدا می کن ــی پی ــا بازاریاب ــی ب ارتباط

ــا  ــول ی ــک محص ــه ی ــه ب ــادی« ک ــر »اعتق ــه خاط ــتری ب ــارتی، مش ــی بش در بازاریاب

ــه  ــا ب ــب آنه ــور ترغی ــه منظ ــران ب ــه« دیگ ــرای »موعظ ــزه الزم ب ــرویس دارد انگی س

خریــد را پیــدا می کنــد و خــود نیــز بــه »بشــارت دهنــده« یــا »ُمبشــر« برنــد تبدیــل 

می شــود.

ــمار  ــه ش ــروش ب ــش ف ــرای افزای ــا ب ــن روش ه ــی از مؤثرتری ــارتی یک ــی بش بازاریاب

مــی رود؛ زیــرا مــردم بــه پیشــنهاد افــرادی کــه می شناســند بیشــتر اعتمــاد دارنــد. بــه 

عــالوه، نقــد و بررســی های صادقانــه از محصــوالت مختلــف نیــز بــه نوعــی بازاریابــی 

ــده  ــه تولیدکنن ــی ب ــه خاطــر عــدم وابســتگی مال بشــارتی محســوب می شــوند کــه ب

ــد  ــول متقاع ــد محص ــه خری ــود را ب ــان خ ــان، مخاطب ــای غیرتبلیغاتیش و انگیزه ه

می کننــد.
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بازاریابــی بشــارتی در مقایســه بــا ســایر انــواع بازاریابــی بــه بودجــه بســیار کمــی نیــاز 

ــز داشــته باشــد،  ــر روی آن تمرک ــد ب ــه کســب وکار بای ــزی ک ــا چی ــع، تنه دارد. در واق

بهبــود کیفیــت محصــوالت و خدماتــی اســت کــه عرضــه می کنــد تــا اشــتیاق مــردم 

ــه  ــی کــه شــرکت ب ــد. در صورت ــدا کنن ــت پی ــه ارجــاع دیگــران رغب بیشــتر شــود و ب

عرضــه محصــوالت و خدمــات باکیفیــت پایبنــد نباشــد، هیــچ بعیــد نیســت کــه تحت 

تأثیــر بازاریابــی بشــارتی منفــی قــرار بگیــرد؛ بــه ایــن معنــی کــه مــردم تجربه هــای 

ناخوشایندشــان را بــا اطرافیــان خــود در میــان خواهنــد گذاشــت و میــل بــه خریــد در 

آنهــا را از بیــن می برنــد. ایــن بــه نوبــه خــود می توانــد بــه ســقوط کســب وکار منتهــی 

ــی  ــراض در شــبکه های اجتماع ــا اعت ــک مشــکل ی ــه ی ــی ک شــود؛ مخصوصــًا هنگام

ــود. ــی« می ش »ویروس

گاهــی بازاریابــی بشــارتی بــا بازاریابــی مشــارکتی اشــتباه گرفتــه می شــود. بــا وجــود 

اینکــه در هــر دوی ایــن انــواع بازاریابــی بــه دنبــال ترغیــب مخاطــب بــه جلــب نظــر 

دیگــران هســتیم، امــا در بازاریابــی بشــارتی انگیــزه الزم بــرای توصیــه بــه دیگــران بــر 

مبنــای اعتقــاد و بــاور شــخص توصیــه کننــده پدیــد می آیــد و نــه بــه خاطــر دریافــت 

پــول یــا پــاداش. در واقــع، هــدف توصیــه کننــده یــا بشــارت دهنــده، صرفــًا ســود 

رســاندن بــه دیگــران اســت.
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منشأ بازاریابی بشارتی

ــام  ــه ن ــل، ب ــرکت اپ ــبق ش ــران اس ــی از مدی ــوان یک ــارتی را می ت ــی بش ــدر بازاریاب پ

»گای کاوازاکــی« دانســت. او در کتــاب خــود بــه نــام »هنــر آغــاز کــردن و چگونگــی 

ــه  ــردم ب ــل م ــارتی را تمای ــی بش ــه بازاریاب ــروی محرک ــا« نی ــاندن رقب ــون کش ــه جن ب

بهتــر ســاختن جهــان معرفــی می کنــد. همانطــور کــه در بــاال نیــز اشــاره شــد، اساســًا 

مشــتریان مبشــر تنهــا بــه خاطــر بــاور و اعتقــادی کــه دارنــد اســتفاده از محصــوالت 

ــد. ــه می کنن ــه دیگــران توصی ــا خدمــات مــورد نظــر خــود را ب ی
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مزایای بازاریابی بشارتی

اســتفاده از بازاریابــی بشــارتی مزایــای عمــده ای را بــرای کســب وکار در بــردارد کــه از 

ــر اشــاره کــرد: ــه مــوارد زی ــوان ب ــه می ت آن جمل

بازاریابــی بشــارتی باعــث افزایــش جــذب مشــتریان و کاهــش هزینــه جــذب مشــتری 

می شــود.

ــما  ــای ش ــن بازاریاب ه ــما بهتری ــد ش ــوالت و برن ــای محص ــارت دهنده ه ــوالً بش معم

ــه از آنجایــی کــه درآمــدی از شــرکت شــما کســب  ــز محســوب می شــوند؛ چــرا ک نی

ــری  ــان کمت ــک و گم ــد، ش ــی دارن ــتیاق باالی ــور و اش ــال، ش ــن ح ــد و در عی نمی کنن

ــی،  ــران واقع ــه مبش ــی ک ــن یعن ــد. ای ــود می آی ــه وج ــان ب ــه گفته هایش ــبت ب نس

ــل  ــه مشــتریان بالفع ــوه ب ــل مشــتریان بالق ــرای تبدی ــردی ب ــه ف شــانس منحصــر ب

ــا وجــود افزایــش کیفیــت مشــتریان  ــه عــالوه، ب ــد. ب ــد دارن ــی مبشــران جدی و حت

ــد. ــش می یاب ــا کاه ــذب آنه ــه ج ــده، هزین ــذب ش ج

 

مبشران به مشاوران رایگانی برای برند شما تبدیل می شوند

مبشــران برنــد هــر جــا کــه الزم باشــد نقــش مشــاور بــه خــود می گیرنــد و از ارائــه 

ــر  ــالوه ب ــق، ع ــن طری ــد. از ای ــغ نمی کنن ــود دری ــازنده خ ــای س ــا و ایده ه توصیه ه

اینکــه بــاری از دوش شــرکت و تیــم پشــتیبانی شــما برداشــته می شــود، یــک شــبکه 
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مفیــد و مشــتاق از عالقمنــدان دوآتشــه بــرای برندتــان شــکل می گیــرد کــه می توانیــد 

بــه آن تکیــه کنیــد.

 
ــه  ــد و مشــتاق ب ــی بشــارتی یــک جامعــه فعــال از مشــتریان عالقمن بازاریاب

وجــود مــی آورد

مشــتریان راضــی و مبشــر بــا ارائــه توصیه هــای خــود بــه دیگــران و جــذب آنهــا بــه 

عنــوان مشــتری یــا یــک مبشــر دیگــر، یــک جامعــه فعــال از مشــتاقان برنــد شــما بــه 

ــا اســتفاده از سیاســت های بازاریابــی و برگــزاری رویدادهــای  ــد کــه ب وجــود می آورن

ــرداری  ــا بهــره ب ــد و بیشــتر از آنه ــه ایــن جوامــع شــکل بدهی ــد ب ــف می توانی مختل

کنیــد.

 
ــواهد و  ــوردی و ش ــات م ــمند از مطالع ــع ارزش ــک منب ــارتی ی ــی بش بازاریاب

ــد ــاد می کن ــما ایج ــرکت ش ــرای ش ــت ب ــرات مثب نظ

نظــرات و شــواهد مثبــت اســتفاده از محصــوالت و خدمــات از جملــه منابــع ارزشــمند 

هــر کســب وکار محســوب می شــوند کــه بــا اتــکا بــه آنهــا می تــوان تردیــد مشــتریان 

بالقــوه نســبت بــه تعامــل یا خریــد را برطــرف کــرد. بهتریــن تولیدکننــدگان ایــن منابع 

ــد  ــد و محصــوالت شــما اشــتیاق بیشــتری دارن ــه برن افــرادی هســتند کــه نســبت ب

)مبشــران(. اگــر مجموعــه ای از ایــن منابــع در دســترس مخاطــب هــدف شــما باشــد، 
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بــه راحتــی می توانــد تحقیقــات خــود را انجــام بدهــد و حتــی خــودش بــا مبشــران 

ــام پرســش های  ــا شــما پاســخ تم ــاس ب ــه تم ــاز ب ــدون نی ــرده و ب ــرار ک ــاط برق ارتب

خــود را بــه صادقانه تریــن شــکل ممکــن دریافــت کنــد. 

 

بازاریابی بشارتی، گونه ای از تبلیغات بی طرفانه است

مبشــران، نظــرات شــخصی و اشــتیاق خــود نســبت بــه برنــد و محصــوالت آن را بــا 

دیگــران بــه اشــتراک می گذارنــد و بــه عبارتــی بــرای شــما تبلیــغ می کننــد؛ امــا بــه 

دلیــل بی طرفــی و عــدم وابســتگی بــه شــرکت شــما سخنشــان بیشــتر و بهتــر بــر دل 

ــواع  ــن ان ــه خــود یکــی از مؤثرتری ــه نوب ــی بشــارتی ب می نشــیند. در نتیجــه، بازاریاب

تبلیغــات محســوب می شــود کــه احتمــال بــه مراتــب باالتــری بــرای تبدیــل مخاطــب 

7

https://modireweb.com


بازاریابی بشارتی چیست و چه منفعتی برای کسب و کار شما دارد؟

www.modireweb.com

ــه  ــاد اســت ک ــدر زی ــغ آنق ــن تبلی ــدرت ای ــع، ق ــه مشــتری خواهــد داشــت. در واق ب

برخــی از برندهــا بیشــتر موفقیــت خــود را مدیــون بازاریابــی بشــارتی هســتند.

 

بازاریابی بشارتی یک زنجیره و روند بی پایان است

معمــوالً بــرای انــواع مختلــف بازاریابــی یــک نقطــه آغــاز و یک نقطــه پایان مشــخص 

ــه  ــان ب ــره بی پای ــک زنجی ــب ی ــد در قال ــارتی می توان ــی بش ــا بازاریاب ــم، ام می کنی

ــل  ــه مبشــر تبدی ــه یــک مشــتری ب ــب ک ــن ترتی ــه ای ــات خــود ادامــه بدهــد؛ ب حی

می شــود و بــا جلــب نظــر دیگــران، آنهــا را نیــز بــه مبشــران دیگــری تبدیــل می کنــد 

و ایــن رونــد ادامــه پیــدا می کنــد. البتــه بایــد توجــه داشــته باشــید کــه الزمــه ادامــه 

ایــن زنجیــره و قطــع نشــدن آن، حفــظ و افزایــش کیفیــت محصــوالت و خدماتــی 

ــه از پیشــنهاد خــود  ــر اینصــورت، مبشــرهای اولی ــد. در غی ــه می دهی ــه ارائ اســت ک

پشــیمان خواهنــد شــد و بــا توجــه بــه اینکــه بــرای تبلیــغ محصــوالت شــما از آبــروی 

ــل می شــوند. ــد شــما تبدی ــان سرســخت برن ــه مخالف ــه گذاشــته اند، ب خــود مای

ــا  ــاط ب ــرد مدیریــت ارتب ــا اهمیــت و کارب بیشــتر بدانیــد: CRM چیســت؛ آشــنایی ب

مشــتری در کســب و کارها
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یک خالصه آماری از بازاریابی بشارتی

اگــر هنــوز بــرای اســتفاده از بازاریابــی بشــارتی متقاعــد نشــده اید بــه آمــار و ارقــام 

زیــر توجــه کنیــد:

ــارتی  ــی بش ــطه بازاریاب ــه واس ــتریان ب ــرد مش ــون دالر از هزینه ک ــاالنه 6 تریلی • س

ــی، مســتقیمًا عامــل 13 درصــد از کل فــروش  ــوع از بازاریاب ــن ن انجــام می شــود و ای

ــت؛ ــف اس ــرکت های مختل ش

ــتر از  ــود بیش ــتان خ ــواده و دوس ــای خان ــنهادهای اعض ــه پیش ــردم ب ــد م • 90 درص

ــد؛ ــاد می کنن ــات اعتم تبلیغ

• تأثیر ناشی از بازاریابی بشارتی 5 برابر بیشتر از تبلیغات پولی است؛

• 64 درصــد از مدیــران بازاریابــی بــر ایــن باورنــد کــه بازاریابــی بشــارتی و بــه طــور 

کلــی، انــواع مختلــف بازاریابــی دهــان بــه دهــان مؤثرتریــن اســتراتژی های بازاریابــی 

هســتند؛

• 82 درصــد از بازاریاب هــا بــرای افزایــش آگاهــی نســبت بــه محصــوالت و خدمــات 

شــرکت متبــوع خــود و 43 درصــد نیــز بــه منظــور افزایــش حجــم فــروش مســتقیم از 

ــد. ــی بشــارتی بهــره می گیرن بازاریاب
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ــد  ــر برن ــه مبش ــود را ب ــتریان خ ــه مش ــارتی: چگون ــی بش ــتراتژی بازاریاب اس

ــم؟ ــل کنی تبدی

بــا وجــود اینکــه بازاریابــی بشــارتی عمدتــًا بــه صــورت طبیعــی انجــام می شــود، امــا 

بــا برنامــه ریــزی بــرای انجــام برخــی اقدامــات ســاده می توانیــد بــه مشــتریان خــود 

بــرای برداشــتن گام بعــدی و تبدیــل شــدن بــه مبشــر برنــد انگیــزه بدهیــد. در ایــن 

راســتا بــه نــکات زیــر توجــه کنیــد:

 

- بــه بخــش خدمــات مشــتریان بــه عنــوان یــک منبــع طالیــی بــرای تبدیــل مبشــران 

بالقــوه توجــه کنیــد
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اگــر بخواهیــد بــرای تبدیــل مشــتری بــه مبشــر فقــط یــک کار انجــام بدهیــد بایــد 

ــه  ــد. توجــه ب ــز کنی ــو و شــنیدن نقطــه نظــرات مشــتریان خــود تمرک ــر روی گفتگ ب

بازخوردهــای مشــتریان بــرای درک ابعــاد مثبــت و منفــی تجربیــات آنهــا از محصــوالت 

یــا خدمــات شــما ضــروری اســت. از ایــن طریــق می توانیــد از برتری هــا و همچنیــن 

ــن  ــه ای ــه ب ــد. توج ــدا کنی ــی پی ــد آگاه ــا داری ــه رقب ــبت ب ــه نس ــی ک ــاط ضعف نق

ــرای  ــه مشــتریانتان نشــان می دهــد کــه ب بازخوردهــا و انجــام اقدامــات مقتضــی ب

آنهــا و نیازهایشــان اهمیــت قائلیــد.

توجــه کنیــد کــه بــر طبــق یــک نظرســنجی، 70 درصــد تجربه هــای خریــد بــر مبنــای 

احساســی کــه مشــتری نســبت بــه طــرز رفتــار برنــد داشــته شــکل گرفته انــد. لــذا اگــر 

مشــتری شــما ببینــد کــه واقعــًا بــه نظراتــش اهمیــت می دهیــد یــا جــدًا بــه دنبــال 

حــل مشــکل وی هســتید از بــه اشــتراک گــذاری احســاس مثبــت خــود بــا دیگــران 

دریــغ نخواهــد کــرد.

البتــه تبدیــل مشــتریان راضــی بــه مبشــر کار زیــاد دشــواری نیســت؛ حتــی چــه بســا 

ــا در  ــل شــوند؛ ام ــه مبشــران شــما تبدی ــه طــور خــودکار ب ــراد ب ــن اف بســیاری از ای

طــرف مقابــل، اهمیــت مشــتریانی کــه بــه مشــکل برخورده انــد را نیــز نبایــد دســت 

کــم بگیریــد. در واقــع، مشــتریان مشــکل دار نــه تنهــا مانعــی بــر ســر برنامــه بازاریابــی 

ــرای  ــانی ب ــیار درخش ــای بس ــه فرصت ه ــوند، بلک ــوب نمی ش ــما محس ــارتی ش بش

ــد مشــکالت  ــد. چنانچــه بتوانی ــه شــمار می آین ــان ب ــه مبشــر برندت ــل شــدن ب تبدی
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آنهــا را بــه ســرعت و دقــت از میــان برداریــد، انتخــاب برنــد خــود در مقابلــه بــا رقبــا را 

بــه یــک گزینــه آســان تبدیــل خواهیــد کــرد و بــا جلوگیــری از بــروز دوبــاره مشــکالت 

ــه  ــد ک ــم می زنی ــرای مخاطــب رق ــان ب ــا برندت ــی را در تعامــل ب ــه خوب مشــابه، تجرب

انگیــزه الزم بــرای بــه اشــتراک گــذاری آن تجربــه و تــالش بــرای جلــب نظــر دیگــران 

ــد. ــاد می کن را ایج

 

- اصل صداقت را رعایت کنید

نکتــه بســیار تأثیرگــذاری کــه در کلیــه برنامه هــای بازاریابــی خــود بایــد بــه آن توجــه 

داشــته باشــید اهمیتــی اســت کــه مــردم بــرای صداقــت قائلنــد و لــذا پیــش از هــر 

چیــزی، بایــد دقــت کنیــد کــه همــه آنچــه کــه در مــورد محصــوالت یــا خدمــات خــود 

ادعــا می کنیــد بــر مبنــای واقعیــت باشــد؛ در غیــر اینصــورت ایــن حــس در مخاطــب 

بــه وجــود می آیــد کــه فریــب خــورده و لــذا هرگونــه تمایــل بــرای دعــوت از دیگــران 

در وی از بیــن خواهــد رفــت. در واقــع، یکــی از دالیلــی کــه امــروزه شــرکت های بــزرگ 

در هنــگام معرفــی محصــوالت و خدمــات خــود دقــت نظــر زیــادی بــه خــرج می دهنــد 

تقویــت امــکان بازاریابــی بشــارتی اســت. آنهــا تــالش می کننــد کــه در تبلیغــات خــود 

صــادق باشــند تــا بــر روی تمایــل مــردم نســبت بــه در میــان گذاشــتن تجربه هــای 

مثبــت خــود تأثیــر منفــی نگذارنــد.
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- برند خود را از رقبا متمایز کنید

مشــتریان شــما فقــط وقتــی بــه مبشــر برنــد تبدیــل می شــوند کــه احســاس کننــد 

کــه محصــول شــما گل سرســبد بــازار اســت و رقبــا در برابــر آن حــرف خاصــی بــرای 

ــه  ــازار هــدف ب ــاره ب ــگام تحقیــق درب ــد. بنابرایــن الزم اســت کــه در هن گفتــن ندارن

نظــرات مــردم دربــاره رقبــای خــود توجــه داشــته باشــید. در ایــن راســتا بررســی کنیــد 

ــد و ســپس  ــه جــای شــما شــرکت های رقیــب را انتخــاب می کنن ــه چــرا عــده ای ب ک

ــد. ــل کنی ــی تبدی ــه ایده هــای عملیات ــد را ب ــه دســت می آوری ــه ب ــی ک اطالعات

شــاید خــأ خاصــی وجــود دارد کــه محصــول شــما می توانــد آن را پــر کنــد؛ یــا اینکــه 

ــز شــوید.  ــه متمای ــد از بقی ــا اعمــال تغییــرات کوچکــی در محصــول خــود می توانی ب

ــا  ــل محصــول ی ــده هــدف و ســپس جــرح و تعدی ــس از تعییــن نقطــه متمایزکنن پ

بازاریابــی و یــا پیــام برنــد بــر اســاس بازخوردهــای دریافتــی، تغییــرات انجــام شــده 

را از طریــق همــه ابزارهــای ارتباطــی موجــود و مخصوصــًا شــبکه های اجتماعــی بــه 

اطــالع عمــوم برســانید تــا همــه بداننــد کــه گــوش شــنوایی داریــد.

ــرای  ــی ب ــه مزایای ــت و چ ــرا چیس ــا درونگ ــی ی ــی ربایش ــد: بازاریاب ــتر بخوانی بیش

دارد؟ آنالیــن  کســب  و کارهای 
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- مشــتریان خــود را بــه تعامــل، گفتگــو و تولیــد محتــوا در اینترنــت ترغیــب 

کنیــد

ــد موضوعــی  ــان بای ــاره محصــوالت و برندت ــه گفتگــو درب ــرای ترغیــب مشــتریان ب ب

بــرای ایــن گفتگــو فراهــم کنیــد. طبیعتــًا اگــر ایــن احســاس نســبت بــه برنــد شــما 

وجــود داشــته باشــد کــه ضــروری یــا قابــل اعتمــاد نیســت و تفــاوت خاصــی بــا رقبــا 

نــدارد، مبشــری بــرای بازاریابــی بشــارتی پیــدا نخواهیــد کــرد؛ بنابرایــن همانطــور کــه 

در مــورد قبلــی ذکــر شــد بایــد منحصــر بــه فــرد و خــالق باشــید و نشــان بدهیــد کــه 

بــا بقیــه فــرق داریــد.

ــا  ــان ترین آنه ــه آس ــود دارد ک ــدف وج ــن ه ــق ای ــرای تحق ــی ب ــای مختلف روش ه

ــه  ــن ب ــت. ای ــی اس ــبکه های اجتماع ــت در ش ــاد مزاحم ــدون ایج ــرم و ب ــور ن حض

خصــوص در مــورد پاســخگویی بــه شــکایات در ایــن بســترها اهمیــت دارد. هرچــه 

بیشــتر بــا مشــتریان خــود در شــبکه های اجتماعــی تعامــل داشــته باشــید، احتمــال 

ــد  ــر بتوانی ــود. اگ ــتر می ش ــث بیش ــه بح ــا ب ــتان آنه ــا دوس ــدگان ی ــال کنن ورود دنب

ــا ایجــاد یــک  ــد، ب ــه تعامــل واداری ــدگان مخاطــب خــود را ب ــال کنن دوســتان و دنب

حلقــه از افــراد عالقمنــد بــه برنــد خــود، طــرف مقابــل را بــه نوعــی بــه یــک مبشــر 

ــد. ــل کرده ای ــد تبدی برن

یــک روش دیگــر بــرای تشــویق مــردم بــه تعامــل بــا برنــد و بــه اشــتراک گــذاری آن 

ــر  ــه پیش ت ــت ک ــن« اس ــک »گیمیفیکیش ــتفاده از تاکتی ــان، اس ــا اطرافی ــالت ب تعام
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ــما  ــب و کار ش ــر کس ــری ب ــه تاثی ــت و چ ــن چیس ــام »گیمیفیکیش ــا ن ــه ای ب در مقال

ــا  ــل روش ه ــن قبی ــتفاده از ای ــا اس ــم. ب ــه آن پرداخته ای ــل ب ــه تفضی ــذارد؟« ب می گ

ــتراک  ــه اش ــال ب ــد و احتم ــب کنی ــتر جل ــود را بیش ــان خ ــه مخاطب ــد عالق می توانی

ــد. ــش بدهی ــران را افزای ــا دیگ ــان ب ــذاری تجربه هایش گ

 

- فرآیندهای منتهی به بازاریابی بشارتی را تسهیل کنید

ــروری  ــر ض ــی غی ــه پیچیدگ ــت از هرگون ــران اینترن ــاوری، کارب ــر فن ــروزه در عص ام

ــز وجــود پیچیدگــی مشــکل  ــی بشــارتی نی ــب، در بازاریاب ــن ترتی ــه همی ــد. ب گریزانن

زا خواهــد بــود. بنابرایــن اگــر می خواهیــد کــه محتــوای شــما بــه اشــتراک گذاشــته 

شــود، تــا جایــی کــه امــکان دارد بــه اشــتراک گــذاری محتــوا را بــرای مخاطــب خــود 

آســان تر کنیــد و اگــر می خواهیــد مــردم از وب ســایت شــما اســتفاده کننــد، محیــط 

کاربــری آن را پیچیــده و شــلوغ نکنیــد. همچنیــن، ســاده تر کــردن فرآیندهایــی ماننــد 

ثبــت نــام، کســب اطالعــات بیشــتر دربــاره شــما و محصوالتتــان و دریافــت راهنمایــی 

ــر نظــر مشــتریانی خواهــد داشــت کــه  ــه ســزایی ب ــر ب و کمــک در مواقــع الزم، تأثی

ــه  ــید ک ــته باش ــر داش ــه خاط ــوند. ب ــل ش ــما تبدی ــد ش ــران برن ــه مبش ــد ب می توانن

ــرای مشــتری  ــدون دردســر ب هیــچ چیــزی از دریافــت خدمــات ســریع، مناســب و ب

خوشــایندتر نیســت.
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- به اهمیت رضایتمندی کارکنان شرکت توجه داشته باشید

کارکنــان هــر کســب وکار از جملــه مهم تریــن عوامــل مؤثــر در بقــا، رشــد و شــکوفایی 

آن هســتند. کارکنــان شــرکت هــر روز بــا مشــتریان شــما ارتبــاط دارنــد و لــذا، تأثیــر 

قابــل توجهــی بــر میــزان رضایــت آنهــا از محصــوالت و خدمــات شــما خواهند داشــت. 

بنابرایــن، کارکنــان و رضایتمنــدی آنهــا همیشــه بایــد یکــی از نخســتین اولویت هــای 

بیزینــس پلــن یــا برنامــه کســب وکار شــما باشــد.

اگــر یــک مشــتری ناراضــی بــا یکــی از کارکنــان شــرکت شــما تعامــل مثبتــی داشــته 

باشــد، خیلــی زود نظــرش تغییــر خواهــد کــرد. بــه خاطــر داشــته باشــید کــه مشــتری 

در صورتــی بــه مبشــر برنــد تبدیــل می شــود کــه احســاس کنــد کــه برنــد مــورد نظــر 

ــاس  ــن احس ــنود. همی ــش را می ش ــًا نظرات ــت و واقع ــل اس ــت قائ ــرای وی اهمی ب

اســت کــه باعــث می شــود مشــتریان شــما بــا اشــتیاق بــه ســراغ دوستانشــان برونــد 

و تجربــه مثبتشــان را بــا آب و تــاب بــا آنهــا در میــان بگذارنــد. از طــرف دیگــر، بدیهــی 

اســت کــه نارضایتــی کارکنــان شــرکت شــما بــر رفتــار و نحــوه تعامــل آنهــا بــا مشــتری 

ــرای کمــک بــه مشــتری،  تأثیــر می گــذارد و عــدم وجــود شــوق و اشــتیاق در آنهــا ب

شــور و اشــتیاقی را بــرای تبدیــل شــدن او بــه یــک مبشــر برنــد بــه وجــود نخواهــد 

آورد.
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- برای مبشران برند خود مشوق در نظر بگیرید

بــه منظــور ترغیــب مشــتریان بــرای ادامــه راه بــه عنــوان مبشــران برنــد می توانیــد 

ــق،  ــن طری ــد و از ای ــر بگیری ــا در نظ ــرای آنه ــی را ب ــای خاص ــوق ها و پاداش ه مش

مراتــب قدردانــی خــود را نشــان بدهیــد.

 

 

سخن پایانی

در گذشــته بــاور بــر ایــن بــود کــه بــرای پــول درآوردن بایــد هزینــه کــرد؛ امــا ایــن باور 

ــه مبشــران  ــش کشــیده می شــود؛ چــرا ک ــه چال ــی بشــارتی ب ــا اســتفاده از بازاریاب ب

برنــد شــما صرفــًا بــه خاطــر عالقــه و اشــتیاقی کــه نســبت بــه برنــد و محصوالتتــان 
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ــه مؤثرتریــن  ــه رایــگان و ب ــه اســتفاده از آنهــا ترغیــب کــرده و ب ــد دیگــران را ب دارن

ــد. ــرای شــما تبلیــغ می کنن شــکل ممکــن ب

ــای  ــر از تاکتیک ه ــل 10 براب ــارتی حداق ــی بش ــه بازاریاب ــید ک ــته باش ــر داش ــه خاط ب

بازاریابــی ســنتی مقرون به صرفــه تــر اســت و هزینــه جــذب مشــتری را بــه کمتریــن 

ــر  ــب ب ــن مطل ــه در ای ــه مــواردی ک ــا توجــه ب ــن ب ــزان ممکــن می رســاند؛ بنابرای می

شــمردیم، بــرای اســتفاده از ایــن نــوع از بازاریابــی برنامــه ریــزی کنیــد تــا در مــدت 

زمــان نــه چنــدان طوالنــی، »بشــارت« و مــژده موفقیــت کســب وکار خــود را دریافــت 

نماییــد.
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