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 چشیىی ثبصاسیبثی ٔؼشفی ثٝ پؼت ایٗ دس.اػت خٛسدٜ تبٖ ٌٛؽ ثٝ چشیىی ثبصاسیبثی لجیُ اص ثبصاسیبثی حٛصٜ دس خذیذی ٔفبٞیٓ اخیش ػبِٟبی دس حتٕب

 .ٔیپشداصیٓ ػبدٜ ٔثبَ چٙذ ثب ٕٞشاٜ

 :هیکٌٌد هعرفی ایٌگًَِ را چریکی بازاریابی

 ٚ ٟ٘بدٜ فشاتش سا ٌبْ چشیىی ثبصاسیبثی. ٕ٘بیذ ٔی وبسٌیشی ثٝ ٚوبس وؼت یه حفظ ٚ تٛػؼٝ ثشای سا ٞب ساٞجشد ٚ ٞب ثش٘بٔٝ اص صیبدی ثخؾ چشیىی ثبصاسیبثی

. اػت آٖ ثٛدٖ ثش ٞضیٙٝ” traditional marketing-ػٙتی ثبصاسیبثی“ دس ٔٛخٛد ٔؼبیت خّٕٝ اص.وٙذ ٔی پیٍیشی تٛأبً كٛست ثٝ سا ٔتؼذدی اٞذاف

 ٘ٛػی ثشٚص ٔٛخت ٘یبص ایٗ. ٘ذاس٘ذ سا آٖ ٞبی ٞضیٙٝ تمجُ أىبٖ آٖ، اص ٌیشی ثٟشٜ ثٝ ػاللٝ سلٓ ػّی وٛچه ٞبی ؿشوت ٔذیشاٖ اغّت وٝ آ٘دب تب

 چشیىی ثبصاسیبثی اص ثبصاسیبثی، ٔذیشیت ادثیبت دس .ا٘ذ ٕ٘ب٘ذٜ ثٟشٜ ثی آٖ اص ٘یض ثضسي ٚ ٔتٛػظ ٞبی ؿشوت اِجتٝ. ؿذ وٛچه ٞبی ؿشوت ثشای ثبصاسیبثی

 اص اػتفبدٜ ثش تالؽ آٖ دس وٝ اػت ثبصاسیبثی ٞبی ثش٘بٔٝ اص ٘ٛػی چشیىی ثبصاسیبثی ٚالغ دس. اػت ؿذٜ ثشدٜ ٘بْ ٘یض ٞضیٙٝ ثذٖٚ ثبصاسیبثی ػٙٛاٖ ثٝ

 ٘بْ اص وٝ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ چشیىی ثبصاسیبثی .اػت ٕٔىٗ ثبصدٜ حذاوثش داسای وٝ ؿٛد ا٘دبْ سٚتیٗ ؿشایظ ثشخالف ٚ خاللیت ٚ ٘ٛآٚسی پبیٝ ثش ٞبیی پشٚٔٛؿٗ

 وٕیٗ، لجیُ اص ٔٙظٕی ٘ب ٚ غیشٔؼَٕٛ حشوبت اص ٘بٔٙظٓ یب چشیىی ٞبی خًٙ دس افشاد دا٘یذ ٔی وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ. اػت ٞب چشیه ٔب٘ٙذ پیذاػت آٖ

 ٚ ٞب پشٚٔٛؿٗ ثب ٚ ٕ٘بیٙذ ٔی اػتفبدٜ ثبصاسیبثی كٙؼت دس ٔـبثٝ ٞبی ثش٘بٔٝ اص ٘یض چشیىی ثبصاسیبثی دس. ٕ٘بیٙذ ٔی اػتفبدٜ آٚس تؼدت حشوبت ٚ حٕالت

 احؼبػبت ٚ تٛخٝ حذاوثش وٙذ ٔی تجّیغبت ثشای وٝ ای ٞضیٙٝ ثب چشیىی ثبصاسیبثی. ٕ٘بیٙذ ٔی خزة خٛد ثٝ ٚ ٔتؼدت سا ٔخبعجبٖ خٛد ٞبی ثش٘بٔٝ

 دسكذ ٞفتبد چشیىی ثبصاسیبثی دس ٔذیشاٖ .اػت ٔـتشی حبفظٝ دس تجّیغ حفظ آٖ ٘تیدٝ ٚ ٌیشد ٔی ٘ظش دس ػٙتی ثبصاسیبثی ثب ٔمبیؼٝ دس سا ٔـتشی

 .ٕ٘بیٙذ ٔی ثبصاسیبثی ٞبی اثضاس ػبیش كشف ٘یض سا دسكذ ػی ٚ تجّیغبت كشف سا خٛد ٞبی ثٛدخٝ

 .شَد هی هَضَع ایي بْتر درک هَجب چریکی بازاریابی از هثال چٌد

 صٔبٖ دس افشاد اػتىٝ ٕ٘ٛدٜ عشاحی اتٛثٛع ٞبی ایؼتٍبٜ ثشخی دس سا كٙذِی یه ؿشوت ایٗ تجّیغبت ثشای ا٘ذاْ تٙبػت خذٔبت دٞٙذٜ اسائٝ ؿشوت یه

 ٘ـبٖ ٔخبعجیٗ ثٝ ا٘ذاْ تٙبػت ثشای حّی ساٜ ػٙٛاٖ ثٝ سا ٔٛاسدی تجّیغ، ایٗ ٟ٘بیت دس دٞذ، ٔی ٘ـبٖ سا ٚص٘ـبٖ اضبفٝ ٚ ٚصٖ كٙذِی سٚی ثش ٘ـؼتٗ

 ثؼیبس چؼت وٕه ثٝ سا عال ٞبی ػىٝ چشیىی، ثبصاسیبثی ا٘دبْ ٔٙظٛس ثٝ ؿشوت ایٗ. ثبؿذ ٔی چؼت تِٛیذ ؿشوت یه ثٝ ٔشثٛط دیٍش ٔثبَ .دٞذ ٔی

 سا ٞب آٖ وشدٖ خذا لذست داس٘ذ، سا ٞب آٖ ثشداؿتٗ للذ ٚ ٌشد٘ذ ٔی ٔٛاخٝ ٞب ػىٝ ایٗ ثب افشاد وٝ ٚلتی ٚ چؼجب٘ذ ٔی ٞبی خیبثبٖ دس خٛد ٔحىٓ

 ٘لت ٔتفبٚت ٞبی ٔحُ دس فّؾ صیبدی تؼذاد چشیىی تجّیغبت وٕپیٗ یه دس ؿشوت ایٗ. ؿٙبػیذ ٔی سا Nikon ؿشوت حتٕب ػْٛ؛ ٔثبَ .٘ذاؿتٙذ

 ػىؼجشداسی حبَ دس افشاد ایٗ اص ٞبیـبٖ فّؾ ٚ دٚسثیٗ ٚػیّٝ ثٝ وٝ دٞذ ٔی ٘ـبٖ سا خجشٍ٘بسا٘ی تلٛیش ٞب ٔحُ ایٗ اص افشاد ػجٛس ٍٞٙبْ وٝ اػت وشدٜ

 ٔی اسائٝ سا وبسائی حذاوثش ٚ ٞضیٙٝ حذالُ ثب ٞٛؿٕٙذا٘ٝ تجّیغبتی چشیىی ثبصاسیبثی ٚالغ دس .دٞذ ٔی ٕ٘بیؾ سا Nikon دٚسثیٗ تجّیغ ٟ٘بیت دس ٞؼتٙذ

 ٕٞچٙیٗ ٚ فىش عشص ٚ افشاد سٚا٘ـٙبختی اػبع ثش چشیىی ثبصاسیبثی. اػت آٖ اػبع ٕ٘بیذ ٔی ٔتٕبیض سا چشیىی ثبصاسیبثی وٝ اكِٛی خّٕٝ اص. ٕ٘بیذ

 .ثبؿذ ٔی ثبصاسیبثی دس ٞب تىِٙٛٛطی اص ثیـتش ثىبسٌیشی ٚ ا٘جٜٛ ثبصاسیبثی ٔمبثُ دس ٞذف ثبصاس ثش ثیـتش تٕشوض فشٚؽ، خبی ثٝ ٔٙبفغ ثش تبویذ آٟ٘ب، ٚاوٙؾ

 :اًد ًوَدُ بیاى چٌیي سادُ بِ را چریکی بازاریابی اًجام هراحل ایراى بازاریابی پارک هشاٍریي

 ٔلشف ای، سػب٘ٝ ٞبی ٌضیٙٝ ٔحلَٛ، ثبصاس، خذٔت، دْٚ ٌبْ دس (دٞیذ ا٘دبْ ٔؼتٕش كٛست ثٝ سا ثبصاس تحمیمبت یؼٙی) ثٍیشیذ ٘ظش تحت سا ثبصاس اثتذا

 ایٗ ثٝ ٚ وٙیذ ؿٙبػبیی سا ؿشوت ٚ ٔحلَٛ ٞبی ٔضیت اص ٔٛاسدی ٚفبداس، ٔـتشیبٖ ثشخی ٕٞفىشی ثب  ٕ٘بییذ ؿٙبػبیی سا تىِٙٛٛطی، ، سلبثت وٙٙذٌبٖ،

 .ٕ٘بییذ ٔـخق خاللب٘ٝ ٞبی ؿیٜٛ ثٝ آٖ ٔدشیبٖ ٚ دلیك ٔىبٖ ٚ صٔبٖ ثب سا ٘فٛر ٞبی سٚؽ . ٕ٘بییذ ؿٙبػبیی سا خٛد ؿشوت سلبثتی تٕبیض عشیك

 اخشای. آٚس٘ذ دػت ثٝ سا الصْ حٕبیت اخشا، اص ٘ظش ٔٛسد ٘تیدٝ حلَٛ تب ٚ ثشدٜ حّٕٝ ثبصاس ثٝ ٔـخق ٞبی ثش٘بٔٝ ثب تٛا٘ٙذ ٔی ٟ٘بیی  ٔشحّٝ دس ٔذیشاٖ
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 خبیٍضیٗ خذیذی خاللب٘ٝ ٞبی سٚؽ ثب سا آٟ٘ب ٚ ٕ٘ٛدٜ حزف ٘ذاس٘ذ سا الصْ اثشثخـی وٝ ٞبیی سٚؽ ٚ ٕ٘بییذ اسصیبثی ٔـخق ٞبی صٔبٖ دس سا ٞب ثش٘بٔٝ

 ؿذٜ ثٛٔی ٞبی سٚؽ اص ٕٞٛاسٜ ایشاٖ ثبصاسیبثی پبسن ٔـبٚسیٗ. ٕ٘بیٙذ وؼت سا ٘تیدٝ حذاوثش حذالُ، ٞضیٙٝ ثب ثتٛا٘ٙذ ٞب ثش٘بٔٝ ایٗ وٝ ؿىّی ثٝ. ٕ٘بییذ

 Guerrilla Marketing ٕٞبٖ یب چشیىی ثبصاسیبثی ٔؼٙبی ٔب٘ٙذ اكّی ٔفبٞیٓ دسن ثشای .ٕ٘بیٙذ ٔی اػتفبدٜ ثضسي ثش٘ذٞبی ٚ ٞب ثبصاس ثٝ حّٕٝ ثشای

 ٘ٛؿتٝ ”چشیىی ثبصاسیبثی“ ػٙٛاٖ ثب وتبثی اص ٞبیی ثخؾ ٔمبِٝ ایٗ دس سٚ ٕٞیٗ اص ثبصٌشدیٓ، إِّّی ثیٗ ٘ظشاٖ كبحت ٚ ػشكٝ ایٗ ثضسٌبٖ ثٝ اػت ثٟتش

 ؿذٜ ٘ٛؿتٝ چٙیٗ ایٗ وتبة ایٗ خّذ سٚی ثش. وشد خٛاٞیٓ ثبصٌٛ ػبصی ػبدٜ ثب ٚ خالكٝ ثلٛست سا لبخبس سوٙی ٕٞبیٖٛ تشخٕٝ ٚ ِٛیٙؼٖٛ وٙشاد خی

 :اػت

 ؿٕب وٛچه ٞبی تدبست اص والٖ ػٛدٞبی آٚسدٖ ثذػت ثشای اسصاٖ ٚ آػبٖ ٞبی اػتشاتظی

 چیست؟ بازاریابی

 حتی یب ٚ ثبصاسیبثی دس ٔٛفمیت ثشای. ثبؿٙذ داؿتٝ سا ؿٕب ثب ٕٞىبسی ثٝ تٕبیُ وٝ اٌش آٟ٘بػت ػمبیذ حفظ یب ٔشدْ ػمبیذ وشدٖ ػٛم ٞٙش ثبصاسیبثی

 لجال وٝ ثپزیش٘ذ سا خذیذ خذٔبت ٚ ٔحلٛالت اص ٘ٛػی یب ٚ دٞٙذ تغییش سا خٛد ٔلشفی ٔحلَٛ ٘ٛع ٔشدْ وٝ وٙیذ وبسی ثبیذ ؿٕب چشیىی ثبصاسیبثی

 ٘ٝ ٔیذا٘یٓ فشآیٙذ یه سا ثبصاسیبثی وٝ اػت دِیُ ٕٞیٗ ثٝ دسػت ٚ ٕ٘یـٛد ٔیؼش ػبَ یه ٚ ٔبٜ یه یب ِحظٝ یه دس چیضی چٙیٗ. اػت ٘ذاؿتٝ ٚخٛد

 ٔیب٘ٝ ٚ آغبص اٚ ثبصاسیبثی وٝ ٔیذا٘ذ خٛثی ثٝ چشیىی ثبصاسیبة یه ٚ ثبؿذ ؿذٜ تـىیُ سٚیذاد چٙذیذٖ اص ؿٕب ثبصاسیبثی فشآیٙذ اػت ٕٔىٗ .سٚیذاد یه

 فشآیٙذ ٕ٘یتٛاٖ ٞشٌض ٚ ثبؿذ ٔی تؼٕیٓ لبثُ ٚثؼبیت یه ػبصی ثٟیٙٝ ٚ ػئٛ سٚ٘ذ ثشای ؿشایظ ٕٞیٗ دلیمب. ؿذ ٔتلٛس ٕ٘یتٛاٖ ثشایؾ پبیب٘ی ِٚی داسد

 ایٗ دس ٚثؼیٕب ٔمبِٝ ثٝ ٔیتٛا٘یذ ثبصاسیبثی ا٘ٛاع ٚ ٔفبٞیٓ ٔٛسد دس ثیـتش اعالػبت وؼت ثشای. ٕ٘ٛد خالكٝ وٛتبٜ صٔب٘ی ثبصٜ دس ٚ ٔدٕٛػٝ یه دس سا ػئٛ

. داسد ثیشٚ٘ی خٟبٖ دس ٞشوؼی ثب ؿٕب ؿشوت وٝ اػت وٛچىی تٕبع ٞش چشیىی ثبصاسیبثی .ٕ٘بییذ ٔشاخؼٝ چیؼت ٔبسوتیًٙ یب ػٙٛا٘جبصاسیبثی ثب صٔیٙٝ

 !٘یؼت پَٛ صیبدی ٔمبدیش ٌزاسی ػشٔبیٝ ٔفْٟٛ ثٝ ایٗ ٚ ثبصاسیبثی صیبد ٞبی فشكت یؼٙی وٛچه، تٕبع ٞش

 چریکی بازاریابی اٍلیِ اصَل

 اص ٘یٕی چشیىی ثبصاسیبثی دس ِٚی ؿذ خٛاٞذ ٔب ثؼذی ٔـتشیبٖ ٚ آیٙذٜ ثٝ ٔشثٛط فشآیٙذ ایٗ ٔیىٙیٓ فىش وٝ اػت آٖ ثبصاسیبثی صٔیٙٝ دس سایح اؿتجبٞی

 وشدٖ فشأٛؽ ثب. ثٛد خٛاٞذ ؿٕب ثؼذی ٞبی فؼبِیت ثٙبی ػًٙ آٟ٘ب ٔٛسد دس اعالػبت آٚسی خٕغ ٚ ٔیـٛد دادٜ اختلبف فؼّی ٔـتشیبٖ ثٝ صٔبٖ

 ثبصاسیبثی .سفت خٛاٞذ ٞذس ثٝ ٔـتشیبٖ آٖ وؼت ثشای ؿذٜ كشف ا٘شطی ٚ ٞضیٙٝ تٕبٔی ٔٙبػت ٚ دلیك اعالػبت آٚسی خٕغ ػذْ ٚ ٌزؿتٝ ٔـتشیبٖ

 ٚصٖ ثیبٚس٘ذ، دس ثیـتشی پَٛ ٔیخٛاٞٙذ آٟ٘ب ثبؿٙذ، ٔٛفك خٛد آیٙذٜ ٚ حبَ دس وٝ وٙیذ وٕه خٛد ٔـتشیبٖ ثٝ تب اػت ٔٙبػت فشكتی ػُٕ دس چشیىی

 وٙیذ وٕه آٟ٘ب ثٝ ٔیتٛا٘یذ ؿٕب پغ. وٙٙذ تشن ٕٞیـٝ ثشای سا ػیٍبس یب ثبؿٙذ تش ػبِٓ ثؼبص٘ذ، سا خٛد ؿشوت وٙٙذ، خزة سا ٔخبِف خٙغ وٙٙذ، وٓ

 .دٞیذ ٘ـبٖ سا اٞذافـبٖ ثٝ سػیذٖ ثشای ٔٙبػت ساٜ ٚ

 .شواست هشتریاى هَرد در بلکِ ًیست شوا هَرد در چریکی بازاریابی کِ؛ ًکٌید فراهَش را ًکتِ ایي ّرگس

 تؼییٗ ویفیت ٚ وٕیت تؼییٗ ٚ آصٔبیؾ ٚ افشاد دادٖ لشاس تبثیش تحت افشاد، سفتبس عشص ثیٙی پیؾ ٚ ٌیشی ا٘ذاصٜ ثشای خذیذی ٞبی ساٜ چشیىی ثبصاسیبثی

 تلٛیش دس. ؿٙبخت ػّٓ یه ثؼٙٛاٖ أشٚصی تدبست د٘یبی دس ثبیذ ٘یض سا ثبصاسیبثی آٔٛص٘ذ ٔی ٔب ثٝ ٞب ا٘ؼبٖ سفتبس ٔٛسد دس سٚا٘ـٙبػبٖ وٝ ٕٞچٙبٖ. ٔیىٙذ

 !وٙٙذ أتحبٖ خٛد دػت سٚی ثش سا ٞب ػبػت ٔیتٛا٘ٙذ افشاد صیش
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 آٟ٘ب اص ای ٔدٕٛػٝ ثبیذ ٔیـٙبػیٓ، ٞٙش ثؼٙٛاٖ سا ٔٛػیمی ٚ ٞٙشپیـٍی ػىبػی، ٘ٛیؼٙذٌی، ٘مبؿی، وٝ ٕٞب٘غٛس اػت، ٞٙش اص ٘ٛػی ثبصاسیبثی ؿه ثذٖٚ

 ٚ تدبست ٔب ٟ٘بیی ٞذف ٚ ٘ذاسیٓ ٞٙشی ٚ ػّٕی خٙجٝ ثٝ وبسی ٚخٛد ایٗ ثب. ثٙبٔیٓ ٞٙش ٘یض سا ٔیـٛ٘ذ ٌشفتٝ وبس ثٝ چشیىی  ثبصاسیبثی دس ػٕٛٔب وٝ

 !ثبؿٙذ ؿذٜ ایدبد ثیـتش ٔٙفؼت وؼت ثشای ٚ چشیىی ثبصاسیبة یه تٛػظ ػّْٛ ٚ ٞٙشٞب ایٗ تٕبٔی ؿبیذ. ثٛد خٛاٞذ ٔٙبفغ وؼت

 

. ٔیجشد ثٟشٜ غیشٔتؼبسف اثضاسی اص آٖ ثٝ سػیذٖ ثشای ٚ ثٛدٜ آٚسی ػٛد ٔب٘ٙذ ؿذٜ تؼییٗ پیؾ اص ٞبی ٞذف د٘جبَ ثٝ وٝ اػت تبخشی چشیىی ثبصاسیبة

 .ٔیذا٘ٙذ فشدی اثتىبس ٚ خاللیت ثٝ ٚاثؼتٝ سا خٛد ػٛم دس ٚ ٕ٘یىٙٙذ ٚاثؼتٝ ػٍٙیٗ ٞبی ثٛدخٝ ٚ ٔبِی ػظیٓ ٔٙبثغ ثٝ ثٝ سا خٛد چشیىی ٞبی ثبصاسیبة

 چریکی بازاریابی جالب هثال

 ٔتٛخٝ خٛد وبس ٔحُ ثٝ ٔشاخؼٝ ٍٞٙبْ سٚصی داؿت، لشاس ٔؼتجش ٚ ثضسي فشٚؿی وتبة دٚ ٔیبٖ دس وٝ ثٛد وٛچه فشٚؿی وتبة ٔغبصٜ یه كبحت فشدی

 تٛخٝ خّت ثؼیبس ٚ ثٛد ثضسٌتش ٘یض ٔغبصٜ ػشدس اص حتی تبثّٛ ایٗ. ؿذ ”تخفیف دسكذ 50 ػبٍِشد، خـٗ ػظیٓ فشٚؽ“ ػٙٛاٖ ثب ساػتی ػٕت ٔغبصٜ تبثّٛ

 پیؾ اص ثیؾ ایٙذٚ ٔیبٖ دس ؿخق ایٗ ٔغبصٜ ٚ ٕ٘ٛد ٘لت ”تخفیف دسكذ 60 ثضسي، حشاج“ ػٙٛاٖ ثب تبثّٛیی ٘یض چپی ػٕت ٔغبصٜ ثؼذ سٚص. ٔیىشد

 ثشای ٔتفبٚت تبثّٛیی ثٛد، چشیىی ثبصاسیبة یه اٚ وٝ آ٘دبیی اص دٞذ؟ ا٘دبْ ٔیتٛا٘ؼت وبسی چٝ وٛچه فشٚؿی وتبة ایٗ كبحت. ٔیشػیذ ثٙظش ٔحمش

 !”اكّی ٚسٚدی دس“ ثٛد ؿذٜ ٘ٛؿتٝ تبثّٛ ایٗ ٕ٘ٛد،سٚ ٘لت ٔغبصٜ ػشدس دس ٚ ٕ٘ٛد عشاحی خٛد

 ؟ دارین ًیاز چریکی بازاریابی بِ هَقع چِ

 ٚ غیشٔٙتظشٜ غیشٔتؼبسف،:  ثبیذ وٝ اػت ایٗ چشیىی ثبصاسیبثی اكّی ٘ىتٝ .داسیذ ٘یبص ٔخبعت ٘ظش خّت ثشای سػب٘ٝ، یه ثٝ ِٚی ٘ذاسیذ، پَٛ وٝ ٍٞٙبٔی

 .ثبؿذ داؿتٝ ثیٙٙذٜ ثب تؼبُٔ دس یبدٔب٘ذ٘ی ثٝ ٚاوٙؾ ٚ ثبؿذ فشد ٔٙحلشثٝ ٚ اٍ٘یض خبعشٜ ٔؼٕٛالً

 : اٍلیِ قَاًیي

 وٝ ٔـتشیب٘ی اص پٛؿی چـٓ خبی ثٝ .ٕ٘بییذ كشف خذیذ ایذٜ اسائٝ ثش سا خٛد خاللیت ٚ ا٘شطی صٔب٘ی، ػشٔبیٝ ثبیذ ثبصاسیبثی، فشایٙذ ثش پَٛ كشف خبی ثٝ

 چشیه، یه ٚ ٘یؼت وبفی تجّیغبت ٔثُ ػالح یه خًٙ ایٗ دس وٝ ثذا٘یذ ثبیذ .ٕ٘بییذ آ٘بٖ پیٍیشی كشف سا ا٘شطی تٕبْ ثبیذ ا٘ذ، ٕ٘ٛدٜ خشیذ ثبس یه
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 ثبصاسیبثی ا٘دبْ آٔبدٜ ٞٙٛص. ٘یؼتیذ پزیش سیؼه اٌش .ٕ٘بیذ اػتفبدٜ ثبصاسیبثی ٔذسٖ ٚ ػٙتی ٞبی ػالح اص تشویجی اص ثبیذ ٔٛفمیت ثشای وٝ دا٘ذ ٔی خٛة

 .دا٘ٙذ ٔی ػبصٔبٖ ثشای سیؼه ثشٚص ػبُٔ سا ؿشوت یه چشیىی ثبصاسیبثی سٚیىشد ای، ثیٕٝ ٚ اػتجبسی ٔبِی، ٞبی ؿشوت اص ثؼیبسی .٘یؼتیذ چشیىی

 :سازی پیادُ

 چیؼت؟ ٕ٘بییٓ، ٔٙتمُ ٔخبعت ثٝ ثب٘یٝ 5 دس ثتٛا٘ٓ وٝ ٔٗ ٚوبس وؼت اكّی پیبْ: ثپشػیذ خٛد اص اَٚ  -

 .ٕ٘بییذ ا٘تخبة دسػتی ثٝ سا ٔخبعت ٔـتشی ٚ ثش٘ذ عجمٝ،. ٕ٘بییذ ٌضاسی ٞذف  -

 ٌشدد؟ ٔی ٔخبعت آصاس یب خٛؿٙٛدی ٔٛخت ؿٕب عشح آیب. وٙیذ فىش خٛة خٛد ٞذف پیشأٖٛ آثبس ٚ اثؼبد ثٝ  -

 .ٕ٘بییٓ تلٛس سا( ٘ٛآٚسی) ٕ٘ٛدٜ تجذیُ ثیشٚ٘ی حمیمت ثٝ تٛا٘ذ ٔی سا ایذٜ ایٗ وٝ ٞبیی سٚؽ تٕبْ ثبیذ. اػت دسخٝ 360 ثشسػی ٘ٛثت حبَ -

 ثب ػشیبَ یه كٛست ثٝ سا آٖ ثبؿیذ لبدس وٝ اػت ٕٔىٗ ثبؿذ، داؿتٝ ٔثجتی ٘تبیح ٚ اخشا دسػتی ثٝ ثبس یه چشیىی ثبصاسیبثی اٌش وٝ ٕ٘بییذ دلت

 .ٕ٘بییذ ثش٘ذیًٙ وٕپیٗ یه ثٝ تجذیُ ٚ د٘جبَ یىؼبٖ ٔضٕٖٛ ثب ِٚی ٔتفبٚت ٚ خزاة ػٙبسیٛٞبی

 : اجرا زهاى در

 یب ٚ ٔؼتمیٓ كٛست ثٝ یب ٚ ثشػذ ثضسي ٞبی سػب٘ٝ دػت ثٝ تب ٔؼشفی دیٍشاٖ ثٝ( اختٕبػی ؿجىٝ ٔثُ) سػب٘ٝ یه عشیك اص حتٕبً سا چشیىی ثبصاسیبثی پشٚطٜ

 سػب٘ی اعالع للذ وٝ اِٚیٝ ٞبی سػب٘ٝ ثبؿیذ، ٔغٕئٗ .ٕ٘بییذ خّت سا آ٘بٖ ٘ظش تب ٕ٘بییذ تٟیٝ فیّٓ ٚ ػىغ ٌضاسؽ، ثضسي ٞبی سػب٘ٝ ثشای غیشٔؼتمیٓ

 اػتجبس دسخٝ پیبْ، اػتجبس افضایؾ ثش ٔٛثش ػٛأُ اص یىی وٝ داسْ اػتمبد ٕٞیـٝ .ثبؿٙذ داؿتٝ سا وبفی اػتجبس ، داسیذ سا خٛد پشٚطٜ ٔىبٖ ٚ صٔبٖ اص اِٚیٝ

 ثٝ وٝ ٘تبیدی ٚ ٔحذٚد سا ؿٕب فىشی افك ایٗ صیشا ٘ىٙیذ، فىش خیبثب٘ی وبسی ؿیشیٗ یه ػٙٛاٖ ثٝ چشیىی ثبصاسیبثی ثٝ ػٙٛاٖ ٞیچ ثٝ.اػت پیبْ حبُٔ سػب٘ٝ

 .ٕ٘بیٙذ ٔی تضؼیف سا ٞؼتیذ آٖ د٘جبَ

 :فرٍش ًوایٌدگی یا کَچک ّای شرکت در چریکی بازاریابی سازی پیادُ برای گام 8

 ؿشٚع اثتذای دس وٝ اػت چیضی ثبصاسیبثی وٝ وٙٙذ ٔی فىش اؿتجبٜ ثٝ ثشخی .ثبؿذ ٔذ٘ظش ثبیذ ثبصاسی چٝ ٚ وؼی چٝ وٝ ٕ٘بییذ، تؼییٗ سٚصا٘ٝ كٛست ثٝ  -1

 ٞش اػبػی خض ثبصاسیبثی .ٌیشد لشاس وبس دػتٛس دس ثبصاسیبثی ثش٘بٔٝ دٚثبسٜ ؿذ، پَٛ ثی ؿشوت وٝ دسصٔب٘ی ػپغ ٚ ؿٛد ا٘دبْ ثبیذ ٚوبس وؼت یه

 وٙیذ ٔی فىش اٌش٘ٝ. ؿٛد دادٜ ٔأٔٛسیت ػبصٔبٖ دس فشد یه ثٝ سٚصا٘ٝ كٛست ثٝ ثبیذ ثبصاسیبثی دسٚالغ،. اػت خذٔبت ٚ وبال ٔؼشفی ٚ اسائٝ دس ٚوبسی وؼت

 .ؿٛیذ وبس ثٝ دػت خٛدتبٖ. ٞؼتیذ وٝ خٛدتبٖ ٘یؼت، پیشأٛ٘تبٖ ٔٙبػت فشد وٝ

 .وٙیذ تؼییٗ سا خٛد ثبصاسیبثی ثٛدخٝ  -2

 ثش٘بٔٝ ثی سا خٛد ٞبی پَٛ دفؼٝ یه سػٙذ، ٔی تٍٙٙب ثٝ ٚلتی ِٚی ا٘ذ، داؿتٝ صیبد ؿىؼت ثٝ ٔٙدش ٞبی تالؽ ثبصاسیبثی، ثٛدخٝ تؼییٗ خلٛف دس ثؼیبسی،

 ٚ وٙیذ ػُٕ فؼبال٘ٝ .دٞٙذ ٔی تخلیق ٔجّغی ٚ ٌشفتٝ ٞیدب٘ی تلٕیٓ یه خٛد، ٘ٛسچـٕی ٚ دا٘ٝ دٚس فشٚؿٙذٜ تّفٙی تٕبع اػبع ثش یب ٚ وشدٜ خشج

 ثٛدخٝ ثٝ سا خٛد ٘بخبِق دسآٔذ اص دسكذی تٛا٘یذ ٔی .ٕ٘بییذ خشج ثبصاسیبثی ثشای ثبیذ ٔیضاٖ خٝ وٝ وٙیذ ٌیشی تلٕیٓ ٚوبستبٖ وؼت ؿشٚع صٔبٖ دس

 . دٞیذ تخلیق ثبصاسیبثی ٔخبسج ثشای ای ثٛدخٝ ثبیذ. دٞیذ تخلیق ثبصاسیبثی

 .وٙیذ تؼییٗ پیؾ اص سا خٛد ثبصاسیبثی اثضاس -3

 سا خٛد ثبصاسیبثی ثش٘بٔٝ ٚ وٙیذ تحمیك خٛد، ٔخبعت ثٝ پیبْ ا٘تمبَ وب٘بَ ٚ سػب٘ٝ ثٟتشیٗ ٔٛسد دس.٘جبؿیذ خٛد فشٚؿٙذٜ ٞبی پیـٟٙبد دسیبفت ٔٙتظش فمظ

 ٔحیغی ٚحـی، ٞبی پؼت ٚیشٚػی، ثبصاسیبثی ٔثُ چشیىی ثبصاسیبثی اص ؿىّی یب آ٘الیٗ ٚ آفالیٗ سػب٘ٝ اِىتشٚ٘یىی، چبپی، ػٙتی، ؿٕب سػب٘ٝ آیب .ثٙٛیؼیذ

. دٞذ ٔی افضایؾ سا ػیٙشطی اثشثخؾ، سػب٘ٝ چٙذ اص ٕٞضٔبٖ اػتفبدٜ وٝ ثبؿیذ داؿتٝ خبعش ثٝ ؟ دٞذ ٔی لشاس ٞذف ؿٕبسا ٔخبعت یه وذاْ ؟ اػت...  ٚ

 وبفی Reach ٚ Frequency ثبیذ اكغالحبً. ٌشدد ٔٙدش خشیذ فشایٙذ تىشاس ٚ ٔخبعجبٖ اص ٔٙبػجی دسكذ ثٝ یبثی دػت ثٝ ثبیذ ٔٛفك، تجّیغبت/ ثبصاسیبثی

 .ٕ٘بیذ ایدبد
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 . ٕ٘بییذ تؼشیف ثٙذی صٔبٖ خذَٚ خٛد، ثبصاسیبثی ثشای -4

 فمظ. ٘یؼت ٘یبص پیچیذٜ آٔبسی تشػیٓ یب چبست یه .ٕ٘ٛد خٛاٞذ ؿذٜ كشف صٔبٖ ٚ ٔجّغ سكذ ثٝ لبدس ؿٕبسا ثبصاسیبثی، ػبدٜ ثٙذی صٔبٖ خذَٚ یه

 ػبَ ثش٘بٔٝ. ٘ذاسد ٔؼٙب صٔبٖ، ثذٖٚ ثش٘بٔٝ وٝ ثبؿذ یبدتبٖ .وٙیذ ٔـخق ػبال٘ٝ ٚ فلّی ٚ ٔبٞب٘ٝ ٞفتٍی، سا خٛد ثبصاسیبثی ٞبی تالؽ ٚ فؼبِیت ثش٘بٔٝ

 .٘جبؿیذ فٛسی ٘تبیح د٘جبَ ثٝ پغ. ثٛد خٛاٞذ دْٚ ػبَ پبیٝ اَٚ،

 .ثبصاسیبثی ػیؼتٓ ػبخت -5

 ثبصاسیبثی ػیؼتٓ یه دٞیذ اخبصٜ داسد، اؿشاف ثبصاسیبثی ػّٓ ثٝ ٚ اػت ػبصٔب٘تبٖ دس وٝ فشدی ٞش یب ٚ خٛدتبٖ. اػت ٘یبص صٔب٘ی ٚ ٔبِی ٌزاسی ػشٔبیٝ

 فشاٞٓ ثبصاسیبثی، ثش٘بٔٝ آٔیض ٔٛفمیت اخشای ثشای الصْ ٔٙبثغ وٝ صیشا. ٕ٘بیٙذ ٔی اؿتجبٜ ثبصاسیبثی ثش٘بٔٝ یه ایدبد فشایٙذ دس ثؼیبسی .ٕ٘بیذ عشاحی ٔٙبػت،

 .ؿٛد ا٘دبْ ثبصاسیبثی دٞیذ، اخبصٜ. ٕ٘بیٙذ ٕ٘ی

 : اخشا ، اخشا ، اخشا -6

 ثشای وغ ٞیچ ٚ ٘ذاسد ؿٕبسا ٘دبت للذ ؿٕب، ؿشوت خبسج دس وغ ٞیچ .اػت ثٟتش آٖ ٕ٘ٛدٖ اخشا دسٚالغ، أب اػت خٛة ثؼیبس ثش٘بٔٝ، یه داؿتٗ

 وٝ وؼی. اػت ثبصاسیبثی ثش٘بٔٝ ٔٛفمیت اكّی ػبُٔ الذاْ؛. ثٛد خٛاٞیذ ٚوبستبٖ وؼت ثبصاسیبثی ٔؼئَٛ وٝ ٞؼتیذ ؿٕب ایٗ. ٌشدد ٕ٘ی لذْ پیؾ ا٘دبٔؾ،

 .ؿٛد ٔی ٔٛفك وٙذ، ٔی ػُٕ

 :ٕ٘بییذ سكذ سا خٛد ثش٘بٔٝ اثشثخـی -7

 اتفبق وٝ فشٚؽ ٞش یب خذیذ ٔـتشی ٞش ثشای ؟ اػت ثٛدٜ چٝ ثش٘بٔٝ وبسآٔذتشیٗ ؿٕب، ثش٘بٔٝ وذاْ ؟ ایذ دادٜ ا٘دبْ ػبَ ٚ فلُ عی دس وبسٞبیی چٝ

 دسسٚ٘ذ ثبالیی آیی وبس وذاْ ٚ اثشثخـی وٕتشیٗ وذاْ وٝ ثذا٘یذ تب ٕ٘بییذ، دسج آٌٟی چٙذ یب یه ٔحه، ثشای ٕ٘بییذ؟ ٔی كشف پَٛ ٔیضاٖ چٝ افتذ، ٔی

 .ؿٛد ٔی ػٙدیذٜ ثّٙذٔذت دس ثبصاسیبثی اثشثخـی ثبؿیذ، داؿتٝ ٘ظش دس.داسد سا ثبصاس ثٝ ٚسٚد

  

 ثٟجٛد ٚ تلحیح -8

 دس ثبیذ سا وبسی چٝ. یبثذ ثٟجٛد ٚ تلحیح ثبیذ ٔٛاسدی چٝ ٚ ؿذٜ ا٘دبْ دسػت چیضی چٝ. ٕ٘بییذ ثبصٍ٘شی سا ؿذٜ ا٘دبْ ٞبی فؼبِیت ثبس، یه ٔبٜ 6 دس تمشیجبً

 .داسد ٚخٛد ػُٕ ٚ ثؼتش اص تشویجی ثٝ ٘یبص ثّىٝ ٘یؼت، ؿب٘ؼی خٛؽ ٘تیدٝ ٔٛفمیت وٙیذ، دلت دٞیذ؟ ا٘دبْ آتی ػبِٝ یه دٚسٜ

 :ٍکار کسب در چریکی بازاریابی از هَفق ٍ هعرٍف بسیار هثال دٍ

 The Blair Witch Project ثّش خبدٌٚش پشٚطٜ -1

 اػت ٔؼتٙذػبص دٚػت ػٝ سٚایت فیّٓ داػتبٖ. اػت ػب٘چض ادٚاسدٚ ٚ ٔبیشیه دا٘یُ وبسٌشدا٘ی ثٝ 1999 ٔحلَٛ تشػٙبن فیّٓ یه ثّش، خبدٌٚش پشٚطٜ

 آ٘دب وٝ وؼب٘ی . ٞؼتٙذ "ثّش خبدٌٚش" ٘بْ ثٝ ٔحّی افؼب٘ٝ یه دسثبسٜ ٔؼتٙذ فیّٕی تٟیٝ د٘جبَ ثٝ 1994 ػبَ دس ٔشیّٙذ ثٛسویتؼٛیُ، ٘ٛاحی دس وٝ

 فیّٓ آ٘بٖ، ؿذٖ ٔفمٛد اص ثؼذ ػبَ یه. اػت خبٔب٘ذٜ ثٝ ٞب آٖ اص وٝ سدپبٞبیی خض ثٝ ٘ـذٜ؛ دیذٜ ٞب آٖ اص اثشی ٞیچ دیٍش ٌٛیٙذ ٔی وٙٙذ، ٔی ص٘ذٌی

 ثبٚس٘ىشد٘ی ٔٛفمیتی فیّٓ، .ا٘ذ ٕ٘ٛدٜ ثشداسی فیّٓ ٚحـتٙبوی حٛادث اص سٚص 5 ٔذت دس دا٘ـدٛیبٖ ایٗ دٞذ ٔی ٘ـبٖ وٝ ؿٛد ٔی وـف آ٘بٖ اص ٔؼتٙذی

 ٞضاسدالس 750 فیّٓ ایٗ تِٛیذ ثٛدخٝ . ؿٛد ٔی ؿٙبختٝ ػیٕٙب تبسیخ ٞبی فیّٓ تشیٗ ٔٛفك اص یىی ػٙٛاٖ ثٝ وٝ عٛسی ثٝ وشد، وؼت ػْٕٛ ٚ ٞب سػب٘ٝ ٕٞٝ دس

 . اػت داؿتٝ دالس ٔیّی250ٖٛ حذٚد دس فشٚؿی أب اػت، ثٛدٜ دالس ٞضاس 50 آٖ تجّیغبتی ثٛدخٝ وُ CNN ٌضاسؽ اػبع ثش ٚ ثٛد

 

 


