ِ
ﻫﮏ رﺷﺪ؛ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﺎم ادﯾﺐ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،آذر ۱۳۹۴
اﺻﻄﻼح »ﻫﮑﺮ رﺷﺪ« ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎن اﻟﯿﺲ در ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .او ﻫﮑﺮ رﺷﺪ را ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﮑﺮ و ذﮐﺮش رﺷﺪ اﺳﺖ« و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ
اوﻟﻮﯾﺖ دﻫﯽ و آزﻣﻮدن اﯾﺪه ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﺪام ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و در اداﻣﻪ ی ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﯿﺸﺘﺮی از آﻧﻬﺎ
ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺎﻣﺶ ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ ی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً
ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ اﮔﺮ در ﻓﻀﺎی ﻓﻨﺎوری اﻣﺮوز ﻫﮑﺮ رﺷﺪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ،
ﺑﺎزارﯾﺎب ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﺻﻄﻼح ﻫﮑﺮ رﺷﺪ را ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎب ﻧﺴﺨﻪ ی  ۲.۰ﺗﻐﺮ
ﻧﺎم دﻫﯿﻢ ﺗﺎ اﻫﻤﯿﺖ آن ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ،اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮ ﺷﻮد.
در اداﻣﻪ ی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻫﮏ رﺷﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻘﻄﻪ ی ﺗﻼﻗﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻓﻨﺎوری داﻧﺴﺖ .اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﻤﺎم آن ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را در
ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ وﺑﺴﺎﯾﺖ ،ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻤﯿﻞ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ،ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﺷﺪه،
آﻣﺎر ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ وﺑﺴﺎﯾﺖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ،ﺳﺌﻮ ،ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺮود و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ از اﯾﻦ
دﺳﺖ در ارﺗﺒﺎط اﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺎی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای  ،A/Bﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪاوم ،آﻧﻬﺎ
را ﺗﮑﺮار ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻟﺤﻈﻪ ی ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ،ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ی ﻣﺸﺘﺮی ﻓﺮا
ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ روﯾﮑﺮد ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﺳﺎﻧﻪ ای ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ
اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎ از ﭘﺲ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی آن ﺑﺮﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ.
ﻫﮏ رﺷﺪ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؛ ﻫﮏ رﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ در ﭼﺮﺧﻪ ی ﺣﯿﺎت ﻣﺸﺘﺮی ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮﺧﻪ ی ﺣﯿﺎت ﻣﺸﺘﺮی اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد:
.1
.2
.3
.4

ﺟﻠﺐ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺧﺮﯾﺪ
ﺣﻔﻆ

 .5ارﺟﺎع
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﻫﺎی آﺷﯿﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺟﺬب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺮخ ﮐﻠﯿﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻮﮔﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ

ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻤﺎس ﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ ازای ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮد .ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺨﺶ

ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد .درﺻﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺠﺪد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺣﻔﻆ ،و ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﯿﮏ ﻫﺎی ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری روی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ارﺟﺎع ﯾﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان

ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻨﺠﺶ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد.

ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭘﯿﺸﺮان ﻫﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻨﻬﺎ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ دﻗﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ ،ﻣﺪام ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ .ﻫﮏ رﺷﺪ ،ﯾﮏ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ اداﻣﻪ دار و ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﺧﻮد در ﯾﮏ ﭼﺮﺧﻪ ی ﺻﺤﯿﺢ اداﻣﻪ

ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﻫﮏ رﺷﺪ ،ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد
دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﺮده اﻧﺪِ .ﭘﯽ ﭘﻞ ﺑﺎ  ۱۰دﻻر ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺎزه ای ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،رﺗﺒﻪ ی ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ .رﺗﺒﻪ ی دوم را ﻫﺎﺗﻤﯿﻞ

ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻟﯿﻨﮏ »اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎﺗﻤﯿﻞ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ« ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﯾﺮ ﺑﯽ ان ﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس ادﻏﺎم ﺧﻮدﮐﺎرش ﺑﺎ ﮐﺮﮔﺰﻟﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮان آن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﻧﯿﺰ در رﺗﺒﻪ ی ﺳﻮم ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ آن ﻣﯽ ﺗﻮان درس ﻫﺎی زﯾﺎدی از
دراپ ﺑﺎﮐﺲ ،ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ،اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﭘﯿﻨﺘﺮﺳﺖ ،ﯾﻮﺗﯿﻮب و دﯾﮕﺮان ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ
ﻫﺎی ﻫﮏ رﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﺧﻮد را ﭘﺲ داده اﻧﺪ را روی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ و از اﻣﺘﺤﺎن
ﮐﺮدن اﯾﺪه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﺮاس ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻫﮏ رﺷﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎ
و روﯾﺪاد ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﺗﻘﺎﺿﺎی زﯾﺴﺖ ﺑﻮم ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺳﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺰﻧﯿﺪ و از ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد ﻧﻬﺎﯾﺖ
اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺒﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ را در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزاﯾﺎﺑﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻫﮏ رﺷﺪ را در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ رﺷﺪ ﺑﺎ ﺻﺮف ﺣﺪ اﻗﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه ی ﻫﮑﺮ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ رﺷﺪ ،ﭼﺎﻟﺶ و ﻟﺬت ﻧﻬﻔﺘﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ژن اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﺧﻮن ﺧﻮد دارد ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎﻣﺶ ﭘﻮل ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

