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ــک اســتراتژی  ــی ی ــی پارتیزان ــا بازاریاب ــی )guerilla marketing( ی ــی چریک بازاریاب
ــد  ــه بازاریابــی تمرکــز می کن ــر تاکتیک هــای نامتــداول کم هزین تبلیغاتــی اســت کــه ب
ــد  ــا ببینی ــد ت ــته را بخوانی ــن نوش ــود. ای ــه می ش ــر نتیج ــول حداکث ــث حص و باع

ــردی دارد. ــی چریکــی چیســت و چــه کارب بازاریاب

 Jay Conrad Levinson اصطــاح بازاریابــی چریکــی یــا بازاریابــی پارتیزانــی توســط
در کتابــی بــا نــام »تبلیغــات چریکــی« کــه در ســال 1984 منتشــر کــرده بــود، ابــداع 
ــکلی از  ــه ش ــده ک ــه ش ــام گرفت ــی اله ــگ چریک ــاح از جن ــن اصط ــت. ای ــده اس ش
ــورد  ــک م ــای کوچ ــتراتژی های دارای تاکتیک ه ــه اس ــت و ب ــم اس ــای نامنظ جنگ ه
ــا  ــن تاکتیک ه ــیاری از ای ــود. بس ــوط می ش ــلح مرب ــای مس ــر نظامی ه ــتفاده غی اس
ــند.  ــری می باش ــای غافلگی ــا و المان ه ــدی، یورش ه ــکاری عم ــا، خراب ــامل کمین ه ش
ــی در  ــن تاکتیک های ــی از چنی ــی چریک ــی، بازاریاب ــای چریک ــد جنگ ه ــت مانن درس
صنعــت بازاریابــی اســتفاده می کنــد. در ایــن مقالــه شــما خواهیــد دیــد کــه بازاریابــی 

چریکــی چیســت و چــه کاربــردی برایتــان خواهــد داشــت.
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بازاریابی چریکی چیست؟
ایــن ســبک بازاریابــی بــر اســتراتژی های بازاریابــی نامتــداول، انــرژی و تخیــل زیــاد 
تکیــه دارد. بازاریابــی چریکــی دربــاره بدســت آوردن مشــتری بــا غافلگیــری، اثرگــذاری 
ــود  ــه می ش ــت. گفت ــی اس ــبکه های اجتماع ــاد در ش ــوای زی ــد محت ــت و تولی ثاب
بازاریابــی چریکــی در مقایســه بــا روش هــای ســنتی بازاریابــی، تاثیــر بســیار بیشــتری 
روی مصــرف کننــده می گــذارد. ایــن امــر بدیــن ســبب محقــق می شــود کــه بیشــتر 
کمپین هــای بازاریابــی چریکــی، می خواهنــد یــک تاثیــر آنــی و شــدیدی در ســطحی 

ــد.  ــاد کنن ــر ایج ــخصی تر و مانات ش
ــرای کســب و کارهــای کوچکــی کــه می خواهنــد بــه مخاطبیــن  بازاریابــی چریکــی ب
زیــادی دســت یابنــد ایــده آل اســت. بــا ایــن وجــود شــرکت های بــزرگ نیــز در شــکل 
ــتفاده  ــن روش اس ــیع از ای ــای وس ــل کار کمپین ه ــرای تکمی ــی ب ــای محل کمپین ه
ــبک  ــن س ــم ای ــراد ه ــزرگ، اف ــک و ب ــای کوچ ــب و کاره ــدای از کس ــد. ج می کنن

ــد.   ــکار می گیرن ــا کار بیشــتر ب ــن شــغل ی ــرای یافت ــوان روشــی ب ــی را بعن بازاریاب
آنچــه دربــاره بازاریابــی چریکــی، عاقــه بازاریاب هــا را واقعــًا بــه خــود جلــب می کنــد 
ماهیــت کم هزینــه ایــن روش اســت. درواقــع ســرمایه گذاری حقیقــی در ایــن روش، 
یــک ســرمایه گذاری خــاق و عقانــی اســت. بنابرایــن اگــر ایــده ای بــرای اســتفاده از 
ایــن روش داریــد بــا هزینــه کمــی می توانیــد آن را اجــرا کــرده و نتایــج شــگفت انگیزی 

ــب کنید.  کس

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

تاریخچه بازاریابی چریکی 
ــه  ــی ک ــاد مســیح در جای ــل از می ــا 4000 ســال قب ــوان ت ــی را می ت تاریخچــه بازاریاب
مصریــان از پاپیــروس بــرای ایجــاد پیام هــای فــروش و پوســترهای دیــواری اســتفاده 
کردنــد دنبــال کــرد. آنچــه مــا آن را تبلیغــات و بازاریابــی ســنتی می دانیــم بــه آرامــی 
ــی نداشــته  ــا پیشــرفت بزرگ ــا ســال 1900 واقع ــا ت ــه ام در طــول قرن هــا شــکل گرفت

اســت. 
ــی  ــدف اصل ــه ه ــد ک ــق ش ــی محق ــنتی در زمان ــات س ــی و تبلیغ ــکوفایی بازاریاب ش
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تبلیغــات، بجــای ســرگرم کــردن یــا درگیــر کــردن مصــرف کننــده، بــه آمــوزش نحــوه 
اســتفاده از محصــول یــا خدمــات تبدیــل شــد. در دهــه 1960، کمپین هــا بــر تبلیغــات 
ــو  ــد رادی ــی مانن ــف رســانه های جمع ــردن در کانال هــای مختل ــه ک ــا هزین ســنگین ب
تمرکــز داشــتند. از دهــه 1980 و اوایــل دهــه 1990، تلویزیــون کابلــی شــروع بــه پخــش 
پیام هــای تبلیغاتــی نمــود. مهمتریــن بنیان گــذار ایــن امــر در آن زمــان، MTV بــود. در 
آن زمــان، آژانس هــا بــرای اثرگــذاری بیشــتر روی مصــرف کننــده، بــا هــم مشــاجراتی 
ــرار  ــی ق ــدف بازاریاب ــه ه ــه اینگون ــز از اینک ــدگان نی ــن مصرف کنن ــد. بنابرای می کردن
داشــتند خســته بودنــد. بــه همیــن جهــت زمــان تغییــری بــزرگ فــرا رســیده بــود. در 
ســال Jay Conrad Levinson ،1984 موضــوع »بازاریابــی چریکــی« را در کتــاب خــود 

بــه میــان آورد.  
لوینســون در کتابــش روش هــای منحصربفــردی بــرای رســیدن بــه شــکل های 
ــی  ــد. هــدف بازاریاب ــا آن هــا پیشــنهاد می کن ــه ب ــن مقابل ــات و همچنی ســنتی تبلیغ
ــا بودجــه انــدک  ــرای تبلیغــات ب ــود کــه از تاکتیک هــای نامتــداول ب چریکــی ایــن ب
ــو،  ــی، رادی ــی پارتیزان ــل از اســتفاده از بازاریاب ــی قب ــان یعن اســتفاده شــود. در آن زم
تلویزیــون، و صنعــت چــاپ درحــال رشــد ســریعی بودنــد و بــا رشــد آن رســانه ها، بــه 
ــز بیشــتر و بیشــتر می شــد.  ــه در آن هــا انجــام می شــد نی ــات ســنتی ک ــع تبلیغ طب
ــب  ــن ترتی ــد. بدی ــده بودن ــته ش ــات خس ــاع تبلیغ ــز از آن اوض ــدگان نی مصرف کنن
متخصصیــن علــم بازاریابــی بــه روش هــای جدیــدی فکــر می کردنــد کــه قــادر باشــند 
توجــه افــراد را جلــب نماینــد. بنابرایــن ایــده لوینســون مــورد توجــه قــرار گرفــت. او 
ــه و هوشــمند باشــند  ــرد، بیدادگران ــد شــوکه کننده، منحصربف ــد کمپین هــا بای می گوی
تــا بتواننــد همهمــه ایجــاد کــرده و توجــه زیــادی را بــه خــود جلــب کننــد. در همیــن 
راســتا کســب و کارهــای کوچــک تغییــر روش تفکــر خــود را آغــاز کردنــد و بــه روش 
کامــا جدیــدی در بازاریابــی دســت یافتنــد. ایــن روش کــه اکنــون بــه عنــوان بازاریابی 

ــان درحــال رشــد اســت.  چریکــی شــناخته می شــود همچن

 

3

https://modireweb.com


بازاریابی چریکی چیست؛ هر آنچه باید درباره این شیوه جذاب 
تبلیغاتی بدانید

www.modireweb.com

انواع بازاریابی چریکی
ــی  ــی پارتیزان ــام داده، بازاریاب ــرکت ALT TERRAIN انج ــه ش ــته بندی ک ــق دس مطاب
ــی  ــی چریک ــی، بازاریاب ــی خارج ــی چریک ــای بازاریاب ــی دارای زیرمجموعه ه ــا چریک ی

ــی، بازاریابــی چریکــی کمیــن رویــداد، و بازاریابــی چریکــی تجربــی اســت.  داخل
• بازاریابــی چریکــی خارجــی: ایــن روش بازاریابــی، ماننــد قــرار دادن یــک شــیء قابــل 
ــا قــرار دادن کارهــای هنــری موقــت روی پیاده روهــا و  حــذف روی یــک مجســمه، ی
ــه  ــن زمین ــد در ای ــی می توانن ــط شــهری اســت. ایده هــای مختلف خیابان هــا در محی

اســتفاده شــوند. 
ــی  ــوع خارجــی بازاریاب ــی مشــابه ن ــی: ایــن شــیوه بازاریاب ــی چریکــی داخل • بازاریاب
ــد  ــی اســت و تنهــا تفاوتــی کــه دارد ایــن اســت کــه در داخــل اماکنــی مانن پارتیزان
ــود. در  ــام می ش ــگاه انج ــاختمان های دانش ــد و س ــز خری ــار، مراک ــتگاه های قط ایس
نتیجــه بــا توجــه بــه قابلیت هایــی کــه در داخــل اماکــن وجــود دارنــد بایــد بررســی 

ــد. ــه اجــرا درآین ــی انجــام شــده و ایده هــای خــوب ب کامل
• بازاریابــی چریکــی کمیــن رویــداد: ایــن روش بازاریابــی، در زمــان مناســب، بصــورت 
ــرای افزایــش تعــداد مشــتری های یــک  ــد و ب ــرای رویدادهــا کار می کن اختصاصــی ب
رویــداد مثــل کنســرت یــا مســابقه ورزشــی و امثــال آن اســتفاده می شــود. هــدف از 
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ایــن نــوع بازاریابــی، ارتقــاء یــک محصــول یــا خدمــات در یــک روش قابــل توجــه و 
معمــوال بــدون اجــازه اسپانســر خــود رویــداد اســت. 

• بازاریابــی چریکــی تجربــی: ایــن روش بازاریابــی، شــامل تمــام انــواع فــوق می شــود؛ 
ــل و  ــا، تعام ــر از تماش ــی فرات ــت. یعن ــد اس ــا برن ــی ب ــل عموم ــد تعام ــط نیازمن فق
تجربــه ای شــخصی بــرای مخاطــب ایجــاد می نمایــد تــا در خاطــر وی مانــدگار بشــود. 
شــاید کل ایــده بازاریابــی پارتیزانــی مقــداری گیــج کننــده بنظــر برســد. بــه همیــن 

ــده اند.   ــه آورده ش ــی در ادام ــوع، مثال های ــدن موض ــن تر ش ــرای روش ــل ب دلی

بیشتر بخوانید: بازاریابی ویروسی چیست؟
 

مزایای بازاریابی چریکی
ــردن  ــا وارد ک ــته کننده، ب ــداول و خس ــای مت ــاف روش ه ــی برخ ــیوه بازاریاب ــن ش ای
ــن،  ــد. بنابرای ــه می کن ــب توج ــذت، جل ــاد ل ــاید ایج ــودن و ش ــود ب ــوک، رازآل ش
ــه آن وقــت  ــرای تجرب ــات ب ــرای مشــاهده و درک آن و در بســیاری از اوق مخاطــب ب
می گــذارد. بــه همیــن علــت بــه راحتــی از ذهــن او پــاک نمی شــود. هزینــه کــم نیــز 
از دیگــر مزایــای بازاریابــی پارتیزانــی اســت کــه آن را بــرای طیــف وســیعی از کســب 
ــن مزیــت  ــوق، شــاید مهمتری ــوارد ف ــر م ــد. عــاوه ب ــل اســتفاده می کن و کارهــا، قاب
آن، تکــراری نشــدن باشــد، زیــرا ماهیــت خاقیت محــور بــودن آن، همــواره تازگــی و 

ــد.  ــن می کن ــش را تضمی ــد بودن جدی
بصــورت خاصــه می تــوان گفــت مزایــای بازاریابــی چریکــی یــا پارتیزانــی عبارتنــد از 
هزینــه انــدک، تاثیــر آنــی، ثبــات زیــاد، ساختارشــکن بــودن، بــه یادماندنــی بــودن، 
کاربــرد فــراوان، تکــراری نشــدن، خســته کننــده نبــودن، رازآلــود و مفهومــی بــودن. 
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کسب و کارهای بزرگ چگونه از بازاریابی چریکی استفاده می کنند؟ 
ــرای فعالیت هــای تبلیغاتــی کســب  بازاریابــی چریکــی در اصــل مفهومــی بــود کــه ب
ــرای  ــن، مانعــی ب ــا ای ــود. ام ــم، بوجــود آمــده ب و کارهــای کوچــک دارای بودجــه ک
ــرکت های  ــوالً ش ــد و معم ــوژی نش ــن ایدئول ــاق ای ــزرگ در انطب ــای ب ــب و کاره کس
ــان  ــل کمپین هایش ــرای تکمی ــومی، ب ــی غیرمرس ــای بازاریاب ــن روش ه ــر از چنی بزرگت
ــه کســب و کارهــای  ــی ک ــد هنگام ــا معتقدن ــد. برخــی از بازاریاب ه اســتفاده می کنن
ــک  ــن کار، ی ــد نتیجــه ای ــی اســتفاده می کنن ــی چریک ــزرگ، از تاکتیک هــای بازاریاب ب
بازاریابــی چریکــی صحیــح نخواهــد شــد. عــاوه بــر ایــن، شــرکت های بزرگتــر بودجــه 
بســیار بیشــتری نیــز دارنــد و برنــد آن هــا از قبــل بــه خوبــی ســاخته و شــناخته شــده 
ــزرگ  ــای ب ــرای کســب و کاره ــد ب ــی می توان ــی چریک ــای بازاریاب و اجــرای تاکتیک ه
ریســک زیــادی بــه همــراه داشــته باشــد. در برخــی از مــوارد، تاکتیک هــای بازاریابــی 
چریکــی می تواننــد بــا شکســت مواجــه شــده و درنهایــت بــه یــک کابوســی در روابــط 
بــا مخاطــب تبدیــل شــوند. امــا ایــن مــورد، در کســب و کارهــای کوچــک، ریســک 

ــد.  ــه حســاب نمی آی ــی ب بزرگ
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ــد  ــه ش ــت مواج ــا شکس ــه ب ــی ک ــی چریک ــرای بازاریاب ــی ب ــال خوب ــوان مث ــه عن ب
می تــوان هــراس بمــب بوســتون در ســال 2007 را نــام بــرد کــه توســط یــک شــرکت 
ــی  ــن بازاریاب ــک کمپی ــوان ی ــه بعن ــد. آنچ ــاد ش ــه 2007 ایج ــازی در 31 ژانوی فیلم س
 Aqua Teen Hunger Force ــام ــه ن ــد ب ــم جدی ــک فیل ــاخت ی ــرای س ــی ب چریک
ــه یــک هــراس بمــب در ســطح شــهر شــد. شــرکت فیلم ســازی  آغــاز شــد تبدیــل ب
بــرای پیاده ســازی تکنیکــی از بازاریابــی چریکــی، پاکاردهــای LED دارای باتــری کــه 
کاراکتــر Mooninite از یــک کارتــن را شبیه ســازی می کــرد را در مکان هــای تصادفــی 
مختلفــی در تمــام بوســتون، ماساچوســت و شــهرهای اطــراف نصــب کــرد. پاکاردهــا 
در طــول روز خامــوش بودنــد و در شــب روشــن شــدند تــا کاراکتــر Mooninite را در 
حالتــی کــه انگشــت کوچــک خــود را بــاال بــرده نشــان دهنــد. ایــن ابزارهــا در کنــار 
ــا ابزارهــای بمــب  هــم، ویژگی هایــی را شبیه ســازی کردنــد و بخاطــر شــباهتی کــه ب
ــانی ها و  ــا آتش نش ــردم ب ــدند و م ــت ش ــاد وحش ــث ایج ــی زود باع ــتند خیل داش
ــا هزینــه کــردن 2 میلیــون  مرکــز پلیــس تمــاس گرفتنــد. ایــن کمپیــن کار خــود را ب
دالر بصــورت ناتمــام بــه پایــان رســاند و نــکات مثبــت و منفــی زیــادی دریافــت کــرد. 
ــد:  ــکو می گوی ــرمایه گذاران Spark PR در سانفرانسیس ــی از س ــکی، یک ــا سکلس دن
ــت  ــد وحش ــون می توان ــک کارت ــر در ی ــه آن کاراکت ــرد ک ــر نمی ک ــس فک ــچ ک »هی
ــار بگذاریــم،  ــان مــردم شــهر بوجــود آورد. اگــر احساســات را کن بمب گــذاری را در می
واقعــا یــک کمپیــن خــاق بــود. مــردم ایــن را بــه خاطــر خواهنــد ســپرد. بســیاری 
ــک  ــا ی ــی ب ــای چریک ــا کمپین ه ــم از م ــا کار می کنی ــا آن ه ــا ب ــه م ــی ک از برندهای
المــان رازگونــه می خواهنــد. امــا خودشــان دقیقــا نمی داننــد ایــن چــه معنایــی دارد. 
ــرده و آن را  ــر ک ــه را پررنگ ت ــن تجرب ــن می توانســتند ای ــن کمپی ــدرکاران ای دســت ان
بــه شــکلی قابــل اســتفاده بــرای اهــداف آموزشــی و مشــاوره ای در صنایــع مختلــف 

ــد. « درآورن
ــته،  ــت های گذش ــا و شکس ــرکت ها از موفقیت ه ــیاری از ش ــه بس ــد ک ــر می رس بنظ
درس هــای زیــادی گرفته انــد. یکــی از برندهایــی کــه تجربــه شــگفت انگیزی در 
ــوال  ــرکت کوکاک ــه 2010، ش ــاه ژانوی ــت. در م ــوال اس ــی دارد کوکاک ــی چریک بازاریاب
ویدئــوی »ماشــین شــادی« را بــا کمــک کارگــزاران بازاریابــی تعاملــی ســاخت. ایــن 
ویدئــو، یــک ماشــین فــروش کوکاکــوال را بــه نمایــش می گــذارد کــه چیــزی بســیار 
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ــرداری آن در دانشــگاه  ــت فیلم ب ــک می فروشــد. موقعی ــک نوشــیدنی خن بیشــتر از ی
اســتی جونــز در نیویــورک بــوده و فیلم بــرداری بــا اســتفاده از 5 عــدد دوربیــن مخفــی 
بصــورت اســتراتژیک انجــام شــده و دانشــجویانی کــه در ویدئــو مشــاهده می شــوند 
هیــچ اطاعــی از دوربین هــا نداشــته اند. بــه همیــن علــت واکنش هــا کامــا واقعــی 
هســتند. ویدئــو بصــورت ویروســی منتشــر شــد و اکنــون بیــش از 4/5 میلیــون نفــر 
ــو در مــاه مــی ســال 2010، جایــزه  ــد. ایــن ویدئ روی یوتیــوب آن را مشــاهده کرده ان
ــم بیشــترین  ــن فیل ــرد. ای ــت ک ارزشــمند CLIO Gold Interactive Award را دریاف
 ROI نفــوذ را در برزیــل، مکزیــک، ژاپــن و وروســیه داشــته اســت.  پــس از مشــاهده
ــا  ــادی« را ب ــم »ش ــه ت ــت ک ــم گرف ــوال تصمی ــو، کوکاک ــن ویدئ ــگفت انگیز روی ای ش

عرضــه چندیــن ویدئــوی دیگــر بــا اســتفاده از همیــن مفهــوم ادامــه دهــد. 
 

چگونه کسب و کارهای کوچک از بازاریابی چریکی استفاده می کنند؟ 
چــرا بازاریابــی چریکــی می توانــد راه حــل درســتی بــرای کســب و کار کوچــک شــما 
ــا ایــن  ــًا کم هزینــه اســت و ب باشــد؟ زیــرا هنگامــی کــه بــه خوبــی اجــرا شــود، غالب
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وجــود بــه مخاطبیــن زیــادی منتــج می شــود. همچنیــن می توانــد راه بســیار خوبــی 
ــت و کســب شــهرت بخاطــر خــوب  ــز در رقاب ــب توجــه، نشــان دادن تمای ــرای جل ب
ــص  ــن متخص ــی، چندی ــه کارآفرین ــا مجل ــه ای ب ــد. در مصاحب ــودن باش ــاوت ب و متف
ــا  ــد. آن ه ــخن گفته ان ــی س ــی چریک ــاره راز بازاریاب ــی درب ــی چریک ــس بازاریاب آژان

اعتقــاد دارنــد:
• بازاریابی چریکی، ساختارشکن، به یادماندنی و آشوبگر است.

• بازاریابــی چریکــی، برنــدی را تبلیــغ می کنــد کــه تــا انــدازه ای غیــر مجــاز محســوب 
می شــود. 

• بازاریابــی چریکــی، یــک حالــت ذهنــی اســت. یعنــی اگــر ایــده ای کــه اجــرا می کنیــد 
ارزش خبــری نداشــته باشــد چریکی نیســت. 

 Blair Witch یکــی از مشــهورترین مثا ل هــای اســتفاده از بازاریابــی پارتیزانــی، پــروژه
یــا جادوگــر بلیــر اســت. ایــن پــروژه یــک فیلــم ترســناک روانشناســی آمریکایی اســت 
کــه توســط پنــج تــن از فارغ التحصیــان دانشــگاه ســنترال فلوریــدا بــا بودجــه کــم و 
یــک دوربیــن ســاخته شــده اســت. دو نفــر از آن هــا یــک کمپیــن اینترنتــی راه انــدازی 
کردنــد تــا شــایعه هایی را دربــاره جادوگــر بلیــر پخــش کننــد. آن هــا ســایتی درســت 
ــی را  ــی خیال ــبح جنگل ــاره ش ــایعه ها درب ــن ش ــد ای ــیله آن بتوانن ــه وس ــا ب ــد ت کردن
بهتــر گســترش دهنــد. آن هــا بــا ایــن جمله هــا شــروع کردنــد: »در اکتبــر 1994،  ســه 
ــرای  ــی کــه ب ــد در حال ــگل نزدیــک برکتســویل در مریلن دانشــجوی فیلم ســازی در جن
ــای  ــد رد پ ــال بع ــک س ــدند. ی ــد ش ــد ناپدی ــرداری می کردن ــتند، عکس ب ــک مس ی

آن هــا پیــدا شــد. «
ــه  ــد و توج ــش ش ــراوو پخ ــبکه ب ــم روی ش ــن فیل ــش ای ــل 1998، پیش نمای در آپری
 duo ــراوو از ــبکه ب ــده ش ــی تهیه کنن ــس از مدت ــرد. پ ــب ک ــود جل ــه خ ــادی را ب زی
ــرا  ــازد، زی ــر بس ــر بلی ــای جادوگ ــرای کامنت ه ــتقل ب ــایت مس ــک س ــه ی ــت ک خواس
ــث و  ــه بح ــراوو و صفح ــایت ب ــی از س ــش بزرگ ــده و بخ ــاد ش ــای آن زی کامنت ه
گفتگــوی آن را اشــغال  کــرده بودنــد . فعالیــت بازاریابــی چریکــی آن هــا آنچنــان خــوب 
ــد.   ــد شــده بودن ــه آن عاقمن ــم مــردم ب ــود کــه پیــش از ســاخت فیل عمــل کــرده ب
مایــک منلــو، یکــی از ســازندگان پــروژه جادوگــر بلیــر می گویــد »ماجــرا از ایــن قــرار 
بــود. ســایت در تابســتان 1998 روی اینترنــت قــرار گرفــت و در مــاه نوامبــر، متوجــه 
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شــدیم کــه در فســتیوال Sundance Film پذیرفتــه شــده ایم. در آن زمــان مــا تمــام 
همهمــه و گفتگــو دربــاره ایــن کار را بــه همــراه داشــتیم و بــا دســت پــر بــه ســاندنس 
می رفتیــم. دلیلــش ایــن نبــود کــه پــول خــرج کردیــم. علتــش ایــن بــود کــه از قبــل، 

طرفــدار داشــتیم. طرفدارانــی کــه حتــی فیلــم را هنــوز ندیــده بودنــد. «

ــتفاده از آن در  ــل اس ــای کام ــت؛ راهنم ــوا چیس ــی محت ــد: بازاریاب ــتر بخوانی بیش
رها کســب وکا

 
مثال هایی از پیاده سازی بازاریابی پارتیزانی در کسب و کارها

شــرکت دســتمال Bounty بازاریابــی خوبــی بــه ایــن روش انجــام داده اســت. ایــن 
شــرکت، شــیرین کاری های بزرگــی ماننــد یــک فنجــان بــزرگ قهــوه در حالــت افتــاده، 
ــرده  ــاد ک ــورک ایج ــای نیوی ــال ذوب در خیابان ه ــر درح ــتنی غول پیک ــک بس ــا ی ی
ــغ  ــرای تبلی ــردی ب ــات، راه منحصربف ــل کلم ــتفاده از حداق ــا اس ــد، ب ــن برن ــت. ای اس
محصــول خــود و کاربــرد آن یافتــه اســت. شــاید از خــود بپرســید آیــا یــک بیلبــورد 
ــًا  ــه! واقع ــه ن ــت ک ــن اس ــخ ای ــد؟ پاس ــام ده ــی انج ــن تبلیغ ــت چنی نمی توانس
نمی توانســت. امــروزه فرهنــگ بــه گونــه ای پیــش رفتــه کــه تــاش می شــود از هــر 
ــه همیــن دلیــل  ــا تبلیغــات از زندگــی حــذف شــوند. ب ــی اســتفاده شــود ت راه ممکن
اســت کــه افــراد، در کارهــای کامپیوتــری و نــرم افزارهــای تلفن هــای هوشــمند خــود، 
گزینه هــای بــدون تبلیغــات را ترجیــح می دهنــد. امــا ایــن کمپیــن، بــه راحتــی یــک 
تبلیــغ ســنتی، قابــل چشــم پوشــی نیســت. عــاوه بــر ایــن، اگــر در مســیر کار خــود، 
یــک بســتنی بــزرگ درحــال ذوب و افتــاده در خیابــان ببینیــد، آیــا توقــف نمی کنیــد 
و چنــد لحظــه بــه تماشــای آن نمی پردازیــد؟ یکــی دیگــر از خاقیت هــای ایــن برنــد 
در تبلیــغ مــورد نظــر ایــن اســت کــه آن هــا بزرگتریــن مشــکلی را کــه محصولشــان 
برطــرف می کنــد شناســایی کــرده و ســپس یــک راه غیــر معمــول پیــدا کرده انــد تــا 

اســتفاده از محصــول خــود را در میــان عمــوم گســترش دهنــد. 
یکــی از مکان هــای معمــول بــرای اســتفاده از تکنیک هــای بازاریابــی چریکــی خطــوط 
عابــر پیــاده هســتند. اگــر خاقیــت خوبــی داشــته باشــید، خطوطــی کــه روی خیابــان 
ــال  ــرای مث ــد. ب ــم می کنن ــرداری فراه ــرای بهره ب ــادی ب ــکان زی ــوند ام ــیده می ش کش
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ــد کــه از بســته  شبیه ســازی خطــوط بــه ســیب زمینــی ســرخ شــده توســط مکدونال
ــاره  ــه درب ــت. آنچ ــوده اس ــی ب ــده جالب ــده اند ای ــارج ش ــد خ ــد مکدونال ــر برن همبرگ
ــه آن خطــوط  ــن ک ــر ای ــه عــاوه ب ــن اســت ک ــد ای ــب توجــه می کن ــدام جل ــن اق ای
کارایــی خــود را بعنــوان خطــوط عابــر پیــاده حفــظ کرده انــد بصــورت جزئــی از یکــی 

ــده اند.  ــی ش ــد نقاش از محصــوالت مکدونال

 

آیا بازاریابی چریکی فقط مختص استفاده های تجاری است؟ 
ایــن روش بازاریابــی را می تــوان بــه دالیــل و بــرای اهــداف مختلفــی اســتفاده کــرد، 
ــال رخدادهــای خــاص  ــرای مث ــرا مهمتریــن عامــل ســازنده آن خاقیــت اســت. ب زی
جهانــی ماننــد روز جهانــی مبــارزه بــا ایــدز یــا ســرطان و ...، موقعیت هایــی هســتند 
ــرای آن هــا حاصــل  کــه اســتفاده از بازاریابــی پارتیزانــی می توانــد توجــه زیــادی را ب

کنــد. 
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