 ۳روﻧﺪ ﻣﻬﻢ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮐﻪ در ﺳﺎل ۲۰۱۶
رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﺎم ادﯾﺐ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،دی ۱۳۹۴
ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ آﻧﻼﯾﻦ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ی ﯾﮏ دﮔﺮﺳﻮﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه
از ﻟﺤﺎظ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ،و اﯾﻦ دﮔﺮﺳﻮﯾﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﮔﺮ ﺳﺎل  ۲۰۱۵را ﺳﺎل ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﯿﺎورﯾﻢ ۲۰۱۶ ،ﺳﺎل ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن  ۲۰۱۵ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺟﺒﻬﻪ ی
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ .آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۱۶اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﺗﺎ ﺗﻼش ﻫﺎی ﺧﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺗﺎزه ای ﮐﻨﻨﺪ .در اداﻣﻪ  ۳روﻧﺪ ﻣﻬﻢ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺮای ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و در ﮐﻞ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻫﻤﻪ ی
آﻧﻬﺎ روی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺖ.
ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻟﺤﻈﻪ ای
اﺻﻄﻼﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل رواج ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ »ﻣﺎﯾﮑﺮو ﻣﻮﻣﻨﺖ« ﯾﺎ
»ﻟﺤﻈﻪ ای« اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﻬﯽ ﻫﻢ دارد .ﻣﺎﯾﮑﺮوﻣﻮﻣﻨﺖ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻟﺤﻈﺎت ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ زﻣﺎن
ﻫﺎﯾﯽ از ﻃﻮل روز ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻫﺪف وﻗﺖ ﮔﺬراﻧﯽ ﯾﺎ ﭼﮏ ﮐﺮدن ﭼﯿﺰی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﯽ دارد.
آﻣﺎر ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۴.۷ﺳﺎﻋﺖ از وﻗﺖ روزاﻧﻪ ی ﺧﻮد را روی
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺷﺎن ﺳﭙﺮی و  ۴۱درﺻﺪ از آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺸﺎن را ﭼﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﭼﮏ ﮐﺮدن ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﯾﻤﯿﻞ ،ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن
رﺳﺘﻮراﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺤﺪوده ی ﻧﺰدﯾﮏ و ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻈﺮات و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ی ﻗﯿﻤﺖ
ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎی ﺧﺮد ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ .ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻟﺤﻈﺎت ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺸﺘﺮی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ و ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ
ﻫﺪﻓﮕﯿﺮی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ اﻧﺘﻈﺎرﺷﺎن از اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﭼﯿﺴﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻋﻼن ﯾﺎ آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت

ﺗﺎزه ی ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺻﺮﻓﺎً از ﻫﺪﻓﮕﯿﺮی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ  ۷۰درﺻﺪ از ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه ی ﺧﻮد را از
دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ.
در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ آﻧﻼﯾﻦ و ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ی
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻟﺤﻈﻪ ای روی ﺑﯿﺎورﻧﺪ.

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﻓﻨﺎوری  Beaconدر ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﯾﺎدی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد و ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ در ﺳﺎل ۲۰۱۶

ﮐﺎﻣﻼ راﯾﺞ ﺷﻮد BI Intelligence .در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺗﺎ ﺳﺎل ۲۰۱۶
ً
ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﻓﻨﺎوری  Beaconﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮی را در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ
ﺑﺮ اﺳﺎس آن ،آﮔﻬﯽ ﺗﺨﻔﯿﻒ و ﯾﺎ ﻫﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ را ﺑﺮای او ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ
ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ارﺗﺒﺎط و ارزش آﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی ،ﺑﻪ دﮔﺮﺳﻮﯾﯽ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﭘﻮﺷﺎک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی از

ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﺶ در ﺣﺎل ﻋﺒﻮر اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر رﻗﯿﺒﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ او ﺑﻦ
ﺗﺨﻔﯿﻒ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.

ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی روی وﺑﺴﺎﯾﺖ
ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ ۷۳ .درﺻﺪ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ۸۶ .درﺻﺪ از
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﺮﯾﺪﺷﺎن ﻧﻘﺶ دارد.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی در ﺳﺎل ۲۰۱۶
ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺮای ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﭼﯿﺰی
ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی آﻧﯽ روی ﺧﻮد وﺑﺴﺎﯾﺖ .اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ دﺳﺘﯿﺎر ﺧﺮﯾﺪ
ﺷﺨﺼﯽ روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ،ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺒﮏ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ،ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب وﺑﺴﺎﯾﺖ ،و ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ
ﺳﺎزی ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺧﺮﯾﺪار ،ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده روی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ و ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی دﮔﺮﺳﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ اﺳﺖ .ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ آﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از روﻧﺪ ﻫﺎی در ﺣﺎل ﻇﻬﻮر ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

