
 

 

 بازاریابی چریکی چیست؟

 

ی اینکه این نوع از بازاریابی به کنیم دربارهصحبت می بازاریابی چریکی ی یک مبحث مهم به نامدر این پادکست آموزشی درباره

 .کنندچه شکلی است و چگونه برندها و کسب و کارهای مختلف کوچک و بزرگ در جذب و حفظ مشتری از آن استفاده می

  

 :تعریف بازاریابی

کی ران کسب و کارها بحث تبلیغات و بازاریابی را یدر ابتدا بهتر است تعریفی از بازاریابی داشته باشیم. معموال بسیاری از افراد و مدی

دانند ولی در عمل این دو مورد یکی نیستند و با هم تفاوت دارند و اگر بخواهیم ارتباطی بین این دو مبحث ایجاد کنیم باید می

 :تیبه عبار ودشتبلیغات یک بخش یا یک زیر مجموعه از بازاریابی است که برای جذب مشتریان جدید انجام می :بگوییم

اده بازاریابی ایجاد تغییر در نگرش در استف ولی ی آن کسب و کار را شناساندتوان به وسیلهتبلیغات کانالی است که می

  .است از محصوالت

 :تعریف بازاریابی چریکی

خورد که به درد نمی ای است و یا مبحثی استکنیم مبحث پیچیدهخورد فکر میبه گوش ما می بازاریابی چریکی زمانی که اسم

ولی این نوع از بازاریابی هم اکنون از سمت کسب و کارهای مختلف بسیار مورد توجه قرار گرفته است و به شدت روی آن سرمایه 

با  وزهامر که است بازاریابی از جدیدی نوع چریکی بازاریابی واقع در. دهندمی  کنند و به این طریق بازاریابی خود را انجامگذاری می

شود یکی از نکات اصلی که به طور کلی در زمینه بازاریابی وجود دارد این است که بازاریابی نیز شناخته می بازاریابی مدرن عنوان

توان داشت تمرکز بر مشتریان فعلی است تا اینکه بخواهیم مشتریان جدیدی را پیدا کنیم. اطالعات و آماری که از مشتریان فعلی می

افتن کنند و مدام به فکر یکنم که کسب و کارها روی مشتریان فعلی خود تمرکز نمیاست. متاسفانه گاها مشاهده میبسیار ارزشمند 

مشتریان جدید هستند در صورتی که همان مشتریان فعلی در افزایش درآمد و فروش و برند سازی بسیار کمک کننده هستند. مسلما 

 ی خرید مشتری است کهنیازی به جذب ،اعتماد سازی و صرف هزینه نیست ولی تجربهی کمتری دارند زیرا مشتریان فعلی هزینه

کند که دوباره این کار را انجام خواهد داد یعنی دوباره از محصوالت ما استفاده خواهند کرد و یا اینکه فقط یکبار بوده تعیین می

 :مرحله داشته باشد 3تواند بازاریابی می است. در واقع

 :ابی قبل از خرید مشتریبازاری  1-

این نوع از بازاریابی قبل از خرید مشتری و زمانی است که مشتری به تازگی با کسب و کار ما آشنا شده است و ظاهر کسب و کار را 

کند که این مرحله خود شامل آورد و نسبت به خرید تصمیم گیری میی آن به دست میمشاهده کرده است و اطالعاتی درباره
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های اجتماعی صفحات های فراوانی است. اینکه اگر سایت داریم چگونه صفحات آن را ایجاد کنیم و چگونه در داخل شبکههزیرشاخ

 .خود را مدیریت کنیم تا اعتمادسازی ایجاد شود

 :مرحله پس از خرید و کسب تجربه  2-

حال کسب تجربه و استفاده است. در این مرحله دهد و در ی دوم زمانی است که مشتری اعتماد کرده و خرید را انجام میمرحله

 .رسد یا خیری سوم میکند که آیا به مرحله بعد یا همان مرحلهکاربر مراحل بعدی را تعیین می

 :گیری در مورد خرید دوبارهتصمیم 3 -

اید. اگر ما نتوانیم مراحل یک و نمگیری میی دوباره از محصوالت ما تصمیمای است که کاربر در مورد استفادهی سوم، مرحلهمرحله

توانیم برای باری رسیم، زیرا در صورت عملکرد ضعیف در این مراحل، نمیی سه نمیدو را به درستی انجام دهیم، دیگر به مرحله

 .ایم استفاده نمایددیگر از کاربر بخواهیم از محصوالت جدید ما و از مواردی که برایش تولید کرده

ی دوم است، یعنی زمانی که کاربر به خرید قانع شده، بنابراین یکی از مهمترین مواردی که ما باید به آن توجه نماییم، همان مرحله

 ینحوه مشتری، با ما رفتار نوع و برخورد ینحوه جمله از مواردی  باشد.دهد و در حال استفاده از محصول میخرید خود را انجام می

ی دوم بازاریابی بسیار گذاری به او، آموزش استفاده پس از خرید، در مرحلهح انتظارات مشتری، چگونگی ارزشسط کردن برطرف

 .شودها به خریدهای بعدی منجر میحائز اهمیت هستند و داشتن عملکرد مناسب و صحیح در آن

تی انجام توانیم تبلیغاغات است، یعنی ما چگونه مییکی از مواردی که در بازاریابی چریکی اهمیت بسیار زیادی دارد، تفاوت در تبلی

 با را ثالم این بزنیم، مثالی زمینه این در بخواهیم اگر. نماید متمایز کارها و کسب سایر و رقبا به نسبت را ما  دهیم که کسب و کار

 .کنیممی بیان زیر صورت به داستان یک

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :ای از بازاریابی چریکینمونه

 

ی کناری ی دیگر قرار گرفته بود. روزی دو مغازهها کوچک بود و میان دو مغازهدر یک شهر سه مغازه وجود داشتند، یکی از این مغازه

 "تخفیف ویژه تا هشتاد درصد"ی اولی باالی سر درب خود عبارت ازههای خاص داشته باشند. مغگیرند که یک سری طرحتصمیم می

ی وسطی که هم کوچکتر نماید. مغازهرا درج می "حراج ویژه"نماید. دیگری در باالی سر درب خود در بنری بزرگ عبارت را ثبت می

را جذب نماید، از بازاریابی چریکی استفاده کرد.  تواند مشتریان خودی دیگر، نمیاز این دو بوده و هم با وجود بنرهای بزرگ دو مغازه

باشد. شاید اگر هر استفاده نمود. این یک نوع متفاوت از بازاریابی می "درب ورودی اصلی"ی خود از عبارت وی در سر درب مغازه

رد. اما جلوی فعالیت آنان را بگی تواندتواند بنرهای آنان را پاره کند یا چگونه میافتاد که چگونه میکس دیگری بود به این فکر می

عه ی دیگر به آن مراجی کوچک را ببینند و حتی بیش از دو مغازهوی با یک طرز فکر خاص کاری کرد که دیگران بتوانند این مغازه

با یک  توانیماینکه ما چگونه می .بازاریابی چریکی هنر متمایز کردن تبلیغات و کسب و کار و خدمات است نمایند. بناربراین

ی ی محصوالت خود اقدام نماییم و در نتیجه یک تجربههای خاص دیگر، برای ارائهی خدمات یا روشروش خاص برای تبلیغات و ارائه

بخش برای مشتریان خود ایجاد نماییم که بارها و بارها خرید خود را تکرار نمایند و عالوه بر خودشان، ما را به دوستان، آشنایان لذت

ان خود نیز توصیه نمایند تا آنان نیز از محصوالت ما استفاده نمایند.با این کار، بازاریابی دهان به دهان نیز به صورت خودکار و همکار

 .افتد. با این کار شما با یک تیر دو نشان میزنیدبرای کسب و کار اتفاق می

عمال ما بتوانیم بازاریابی را به درستی برای کسب و کار خود ا های مختلف سلسله مراتبی به هم پیوسته هستند و اگربنابراین بازاریابی

نماییم، شاهد افزایش فروش فوق العاده هستیم و یک سری از مشتریان راضی خواهیم داشت که دائما ما را به افراد مختلف معرفی 

 .نمایندمی



 

 

بگیرد. از نوع خاص تبلیغات استفاده کنید و به این امیدواریم این پادکست آموزشی مورد توجه و استفاده شما کاربران گرامی قرار 

توانید هر روز بیشتر و بیشتر رضایت مشتریان را از ارائه محصوالت و خدمات خود جلب نمایید. سپاس که با فکر کنید که چگونه می

 .ما همراه بودید. موفق و پیروز باشید
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