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 مقدمه

هــاي  همــه روزه زيــر بمبــاران پيــام. بــريم ســر مــي در عصــر انفجــار تنــوع آــاال و خــدمات بــه
دهد آـه يـك       مينتيجة پژوهش نشان    . تبليغاتي براي محصوالت و خدمات متعدد هستيم      

انتخـاب از ميـان     . آنـد    پيام بازرگاني دريافت مـي     ٣٠٠٠مصرف آنندة معمولي روزانه حدود      
گيري در ميان حجم وسيع تبليغات، رقابتي بسيار فشرده را            اين گستردگي تنوع و تصميم    

 .آند ها ديكته مي به سازمان
تـر و    هـا سـخت     بـت تـر هسـتيم، بلكـه رقا        در بازار امرزو نه تنهـا شـاهد رقـابتي فشـرده           

 .طلبد قانون و موفقيت در اين بازار زيرآي و هوشمندي مديران را مي. اند تر شده زيرآانه
آننـد   مديران هوشمند هر روز صبح، با اين سؤال و دغدغه فكري آـار خـود را آغـاز مـي      

 ”آاال يا خدمت سازمان ما را خريداري آند؟ چرا مشتري بايد از ميان اين همه گزينه،“آه 
مـديران هوشـيار   . ر چنين شرايطي بهترين استراتژي، تمرآز برروي نقـاط قـوت اسـت      د
دانند آه رمز پيـروزي در چنـين بـازاري، تمرآـز بـرروي تمايزهاسـت و لـذا بـه شـدت از                     مي

آنند و تالش دارند تـا وجـوه تمـايز خـود را               پرهيز مي ” افتادن در دام همه چيز براي همگان      
 .  بسازندتر حفظ آرده و هر روز پررنگ

اند، به مـديران      داده” پدر تمايز “ آه به او لقب      تمايز يا نابودي  جك تراوت، نويسندة آتاب     
هـاي مناسـب      گزينـه . »موتور بازارهاي رقـابتي، حـق انتخـاب اسـت         «دهد آه     هشدار مي 

متعددي براي مشتريان آماده شده و اگر مرتكب اشتباه شويد، برايتان گران تمـام خواهـد                
گيـري آن خيلـي آسـان        آورنـد و بـازپس      ب و آارتـان را از چنگتـان بيـرون مـي           رقبا آس . شد

 .روند هايي آه اين واقعيت را درك نكنند از بين مي شرآت. نيست
 
 

 ١فصل 
  سلطة قدرتمند انتخاب

گذاريـد، بـه دريـايي از انـواع           اين روزها وقتـي قـدم بـه داخـل يـك سـوپرمارآت بـزرگ مـي                 
مشـكل ايـن اسـت آـه از ميـان ايـن انـواع، آـدام را                 . شـويد   گوناگون محصوالت خيـره مـي     

اي آـه ايـن روزهـا بـه وجـود آمـده ايـن اسـت آـه                     تفـاوت عمـده   . بايست انتخاب آنيـد     مي
آردنـد، بـه بازارهـاي        هـاي داخلـي بـا هـم رقابـت مـي             بازارهاي ملي، آه در آنهـا شـرآت       

ر در همه جـا     اند، آه در آنها هر آس با آسب و آار همة اشخاص ديگ              جهاني تبديل شده  
 .پردازد به رقابت مي

هـا   آنندگان چينـي بعـد از سـال        مصرف.  مثل چين را در نظر بگيريد       ملتي در حال رشد،   
هـاي متعلـق بـه دولـت چـين            خريد محصوالت غذايي بدون نام تجاري، آه توسط سـازمان         

 و در روند از ميـان مجموعـة بـزرگ    توانند هر بار آه به خريد مي   شدند، اآنون مي    توليد مي 
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حــال افزايشــي از محصــوالت داراي نــام تجــاري، آــه توليــد داخــل آن آشــور و يــا وارداتــي 
هــاي اخيـر، در ايـن آشـور بـازار ملـي در حــال       براسـاس بررسـي  . هسـتند، انتخـاب آننـد   

 نـام   ١٣٥هـم اآنـون     . رشدي براي محصوالت غذايي داراي نام تجاري ايجـاد شـده اسـت            
هـا هنـوز      چينـي . نتخاب در بازار آن آشور وجود دارد      تجاري محصوالت غذايي چيني براي ا     

حرآــت ” انتخــاب“ امــا در مســير يــك حكومــت جابرانــه  . راه درازي پــيش روي خــود دارنــد
 .آنند مي

اند، معتقدند آـه مواجـه شـدن بـا            آنندگان پرداخته  روانشناساني آه به مطالعة مصرف    
اسـاس نظـر دآتـر آـرول مـوگ،          بر. آنـد   مغز مـي   آنندگان را سبك   دريايي از انتخاب، مصرف   

توانند بالفاصله محقق شده و برآورده شوند، باعـث           هاي گوناگون آه همة آنها مي       انتخاب
مـردم از ديـدگاه بازاريـابي مثـل يـك غـاز             . شـود   ترهـا مـي     ها و حتي بزرگ     لوس شدن بچه  

آنهـا  . دهنـد  گيـري خـود را از دسـت مـي     تفاوت شده، توانايي تصميم خيال و چاق و بي     بي
حوصـلة آنهـا سـر    . آنند منزوي شده و از خود در مقابل تحريكات بيش از حد محافظت مي    

. آينـد  بازارهـا آـه رقابـت فراوانـي در آنهـا وجـود دارد بـا انتخـاب بـه حرآـت درمـي                   . رود  مي
هاي مناسب متعددي براي انتخاب مشـتريان آمـاده شـده و اگـر مرتكـب اشـتباهي                    گزينه

رقبــا آسـب و آارتـان را از چنـگ شــما در    . م خواهـد شـد  شـويد برايتـان بسـيار گــران تمـا    
هـايي آـه ايـن واقعيـت را درك            شـرآت . آورند و باز پس گيري آنها خيلي آسان نيست          مي

تان را فراموش آرده و تالش آنيد همـه چيـز        اگر منحصر به فرد بودن    . روند  نكنند از بين مي   
 .هيد دادبراي همگان باشد به سرعت وجوه تمايزتان را از دست خوا

ايـن شـرآت آـه روزگـاري توليـد آننـدة يـك ماشـين                . به داستان شـورولت دقـت آنيـد       
هـاي   قيمـت، اتومبيـل   هـاي گـران   باارزش خانوادگي بود، تالش آرد به عرصة توليد اتومبيـل   

تدريجًا وجوه تمايز آن شرآت و در نتيجه        . هاي آوچك و آاميون وارد شود       ورزشي، اتومبيل 
ف گرديد به نحوي آه شورولت در حال حاضر پشت سـر هونـدا،    آسب و آار شرآت تضعي    

 .فورد و تويوتا قرار گرفته است
 : آمار توليد اتومبيل چهار شرآت برتر به اين ترتيب بود١٩٩٨در سال 

  اتومبيل٧٣٥٦٣٣هوندا 
  اتومبيل٦٧٩٦٢٦تويوتا 
  اتومبيل٥٩١٠١٠فورد 

  اتومبيل٤٧٩٨٠٢شورولت 
شويد تا اهميت مـوارد تمـايز شـما آـاهش             ظر بگيريد باعث مي   اگر تغييرات بازار را در ن     

اگر شما اقدامي براي پابرجا نمودن وجوه تمايزتان به عمل نياورده و در ساية رقبـاي   .يابد
ــد    ــاقي بمانيــد، هميشــه ضــعيف بــاقي خواهيــد مان بــه داســتان شــرآت  . بزرگتــر خــود ب

 ِا ِگ بيرون نيامـد و اآنـون نيـز     اين شرآت هيچ گاه از زير ساية آ       . وستينگهاوس دقت آنيد  
اين شرآت بـه صـورت مـداوم        . يا به داستان شرآت گودريج دقت آنيد      . در ميان ما نيست   

پرداخـت و ايـن در حـالي بـود آـه اعتبـار همـة                  تـر خـود گـودير مـي        به تقليد از رقيب بـزرگ     
گـاه نتوانسـتند وجـوه       آنهـا هـيچ   . شـد   هـا بـه حسـاب شـرآت گـودير گذاشـته مـي               نوآوري

شـرآت گـودريج در     . تر را در اذهان مشتريان پابرجا سازند       ايزشان نسبت به رقيب بزرگ    تم
 .دهد حال حاضر به سختي به حيات خود ادامه مي

 
 دنياي بازار دنياي بي رحمي است

احساس مـا چنـين اسـت آـه اوضـاع بـدتر             . روي آرام شدن اين وضعيت شرط بندي نكنيد       
 . يشتري را به دنبال خواهد آوردانتخاب ب خواهد شد زيرا هر انتخاب، 
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 ٢فصل 
 چه باليي برسرپيشنهاد فروش منحصر به فرد آمده است؟

 تعريف پيشنهاد فروش منحصر به فرد
USP يا Unique selling proposition    اصطالحي دقيق است آه در سه بخـش زيـر تعريـف 

 :شده است
فقط آلمات، نه تعريف هر تبليغ بايد حاوي يك پيشنهاد براي مصرف آننده باشد نه      -١

هر تبليـغ بايـد بـه هـر مخاطـب خـود        . ها نه تبليغ ويتريني و نمايشي       زياد از فرآورده  
 ».مند شو اين فرآورده را بخر و از اين فايدة مشخص آن بهره«بگويد 

پيشــنهاد ارائــه شــده بايــد در مــورد چيــزي باشــد آــه رقبــا آن را عرضــه نكــرده يــا     -٢
 .د بايد منحصر به فرد باشدپيشنها. توانند عرضه آنند نمي

هاي ميليـوني را بـه حرآـت          پيشنهاد بايد آن قدر قدرت داشته باشد آه بتواند توده          -٣
 .يعني مشتريان جديدي را جذب فرآوردة شما آند. درآورد

 ١٩٦٠تر از سال      به مراتب مهم   ٢٠٠٣ايده منحصر به فرد بودن يا متفاوت بودن در سال           
مشـغول آشـوب بـه پـاآردن        ” فروختن يـا نفـروختن    “  به   در حالي آه مباحث مربوط    . است

از   هـا،     ايـن روزهـا فـروش تعـداد زيـادي از شـرآت            . بود، ناگهان نظم نوين جهاني فرارسيد     
 درصـد  ٧٠ شـرآت برتـر جهـان     ٥٠٠. توليد ناخالص ملي خيلـي از آشـورها بيشـتر اسـت           

 .تجارت جهاني را در دست دارند
 

  نخستين گام ساختن نام تجاري است
تمـايز دليـل توليـد      . سـازد   آنـد و آن را از ديگـران جـدا مـي             تمايز نـام تجـاري را تعريـف مـي         

 . شود هاي تجاري است و نزول آن باعث نابودي آنها مي نام
: آنـد  در اين مـورد چهـار آـنش نقـش بـازي مـي      . آورند  مردم چگونه از چيزها سر درمي     

هـا احتمـاًال بـا        گيري انسان   صميمفرآيند ت . يابي، تفكر، احساس و درك حسي      شم يا درون  
 .گيرد استفاده از يكي از چهار آنش فوق صورت مي

 
 تميز قائل شدن براي آاالها

هايي براي تمايز قائل شدن خـود   ها و محصوالت آشاورزي تازه نيز راه     حتي دنياي گوشت  
. سـت  را براي خود خلق آرده ا(U.S.P)يافته و بدين ترتيب پيشنهاد فروش منحصر به فرد     

 :توان به شرح زير در پنج بخش خالصه نمود آميز آنها را مي راهبردهاي موفقيت
 بـه آنهـا     Chiquitaموزهاي معمولي با افزودن برچسب      . (identify)مشخص آنيد    -١

 . به موزهاي بهتري تبديل شدند
شخصيت آارتوني گـرين جاينـت وجـه مميـزه و معـرف             . (personify) مجسم آنيد  -٢

 . دة سبزيجات شده استانواع مختلف خانوا
خواسـتند نـوعي خـاص و       آاران مـي   طالبي. بندي جديد به وجود آوريد      يك طبقه  -٣

گرفتنـد در     آنهـا تصـميم     . هاي خـود را از انـواع ديگـر آن متمـايز آننـد               بزرگ از طالبي  
بنامنـد، ردة محصـول     ” بـزرگ “ عوض اينكه اين نوع طالبي را به طور سـاده طـالبي             

طـالبي  “بندي جديدي از طالبي موسوم بـه         طبقه. د بياورند جديدي براي آن به وجو    
 .به بازار معرفي گرديد” آرنشا 

هـا اسـم اصـلي يـك محصـول جذبـة آـافي بـراي                 بعضي وقـت  . تغيير اسم بدهيد   -٤
فرنگي  توان در نوعي توت مصداق اين موضوع را مي . آورد  خوردن آن را به وجود نمي     

اي را    مردم دنيا ناگهان ميـوة مـورد عالقـه        چيني يافت آه با تغيير اسم آن به آوي،          
 .يافتند آه دوست داشتند بخورند

هـا بـا نـام خـوك در       گوشـت پـورك سـال     . يـابي آنيـد    ردة آاال را مجددًا موقعيت     -٥
دسترس بوده است و اين نام يادآور حيوانات آوچكي بـود آـه در گـل و الي غوطـه                    
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 آـه مـورد      گروه گوشت مرغ،  به    يابي مجدد،    اين نوع گوشت با موقعيت    . خوردند  مي
هاي سفيد بـه      عالقه مردم بود، پيوست و به عنوان محصول ديگري از گروه گوشت           

اين اقدام در شرايطي آه ذهنيت مصرف آننده از گوشت قرمز به            . بازار عرضه شد  
 .  اقدامي بجا و مناسب بود گرفت، ساز شكل مي عنوان گوشتي مشكل

 . آردن خود خواهيد يافتاگر اراده آنيد راهي براي متمايز
 

 ٣فصل 
 زندگي بخشيدن مجدد به پيشنهاد فروش منحصر به فرد

يـا  ” پيشـنهاد فـروش منحصـر بـه فـرد         “تـوان روي      تـر از قبـل مـي       اين روزهـا خيلـي سـخت      
هـا بـه همـين علـت بـه        اغلـب بازاريـاب   . هاي آن اتكـا نمـود       هاي يك محصول يا فايده      تفاوت

ــد  آورده مفــاهيم ديگــر روي ــا حــدودي در عرصــة ســيل  ع. ان آســاي  لــت ايــن امــر را بايــد ت
آننـد، و بـا نقـاط تفـاوت           آنها با ادعاهاي متضادي آه طرح مـي       . هاي جديد دانست    فرآورده

: ماننـد (انـد     آننـدگان شـده    بسيار آوچـك خـود، عمـًال باعـث گيجـي و سـردرگمي مصـرف               
 ).خميردندان ضد جرم ژالتيني با طعم نعناي تازه

استفاده از فنـاوري باعـث      . شوند   دارند به مرور خيلي شبيه هم مي       هاي رقيب   فرآورده
هــاي يكــديگر را اوراق آــرده، آنهــا را مــورد  هــاي رقيــب بتواننــد فــرآورده شــده آــه شــرآت
قرار داده و يك محصول را، حتي قبل از اينكه رقبا فرصت برپـا سـاختن    مهندسي معكوس

 .تقليد قرار دهندو استقرار وجوه تمايز خود را پيدا آنند، مورد 
هـاي جديـد و قدرتمنـد آـامپيوتري      توانند اين آار را انجام دهند؟ فنـاوري    آنها چگونه مي  

متـر اوراق آـرده و آنگـاه         متر به ميلـي    هاي جديد شما را ميلي      سازد تا ايده    آنها را قادر مي   
 .آن را آپي آنند

هـر چنـد سـال      شـرآت ژيلـت     . ايجاد تمايز راه ناممكني نيست، اما آار سختي اسـت         
ــي      ــل م ــه عم ــراش ب ــش ت ــدي در ري ــوآوري جدي ــار ن ــا عرضــة    . آورد يكب ــار را ب ــن آ ــا اي آنه

ــش ــراش ري ــراش  ، ريــش(Trac II)هــاي دو تيغــه  ت ــل تنظــيم   ت ، (Atra)هــاي دو تيغــة قاب
 انجـام  (Mach3)هـاي سـه تيغـه     تـراش   و اآنون با ريش (Sensor)گير   هاي ضربه   تراش ريش
 .اند داده

(Mach3)  امـا ايـن فـرآورده در واقـع نشـانگر آـار             . ر فقط يك فرآورده جديد است      در ظاه
تـرين محصـول     فرسا و اشتياق يك شرآت براي از رده خارج آردن پرفـروش            سخت و طاقت  

 .اخير خود آنهاست
 ٧٥٠بايسـت      بـه فـروش برسـد مـي        (Mack3)قبل آز انكه حتي يك ريش تـراش از نـوع            

 حق امتياز انحصاري در مـورد ايـن        ٣٥وعه شامل   مجم. شد  گذاري مي   ميليون دالر سرمايه  
” هاي تنظـيم شـده بـه صـورت متنـاوب            تيغه“ : فرآورده وجود دارد آه شامل حق انحصاري      

محـور جلـو    “روي صورت و عملكرد جديد      ” آشاندن“ تر   ها به منظور آم     تيزي و راحتي تيغه   
 . آن است” برندة

ها چيست؟ شرآت ژيلـت آنچنـان         شها و تال    آنيد آه نتيجة اين همه نوآوري       سؤال مي 
تراش مرطوب به دست آورده است آـه نزديـك اسـت بـه يـك                 سهم بازاري در صنعت ريش    

يعني اين سهم بازار آن قـدر عمـده اسـت آـه تقريبـًا انحصـاري                 . (ضد تراست تبديل شود   
ــايز يعنــي ). اســت ــد  : تم ــر آني ــد  . (improve)بهت ــع دهي ــد  . (upgrade)ترفي ــو بيافريني از ن

(reinvent).  
 .هاي متفاوت با همان شرآت، همان تكنيك و روش و فرآورده

Oral-B             در طول بيست و هفت سال، پيش از آنكه به تملك ژيلت درآيـد، هـيچ مسـواك 
 نفـره از محققـان را مـأمور آـرد تـا بـه       ١٥٠ژيلت يك تـيم  . جديدي به بازار عرضه نكرده بود     

نتيجـة ايـن تحقيقـات،      . سـتي بپردازنـد   تحقيق در مورد جدا آردن جرم دنـدان بـه صـورت د            
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هاي جديد شامل نخ دنداني آه با نخ اختصاصي ساخته شـده بـود                جرياني بود از فرآورده   
  .Advantageو بهترين نوع مسواك با نام تجارتي 

تـان   هاي يـك فـرآورده هسـتيد بـه صـالح            هاي تمايز براساس ويژگي     اگر شما در فكر راه    
 .العه قرار دهيداست آه مدل ژيلت را مورد مط

 .و از نو بيافريند ترفيع دهيد، . بهتر آنيد
 .به عبارت ديگر يا اصًال در اين وادي سير نكنيد يا با تمام نيرو به آن وارد شويد

 
 

  ٤فصل 
هاي متمايز آننده قرار  به ندرت در زمرة ايده” مشتري مداري“و ” آيفيت“ 

 گيرند مي

شـناختن و   . شـود   م اسـت و موجـب تمـايز نمـي         اين روزها آيفيت يك امر مفروض و مسـل        
 . آند دوست داشتن مشتريان يك فرض است و مزيت رقابتي ايجاد نمي

آنها به طور مداوم    . هاي تجاري مجبورند براي پيشرفت آردن بيشتر آار آنند         امروزه نام 
آننـده هنـوز حـاآم     مصرف. پردازند آنندگان سهم بيشتري مي   براي ارضاي نيازهاي مصرف   

آنندگان با بهتر شدن     مصرف. رسد اين معادله در آتية نزديك تغيير آند          و به نظر نمي    است
انـد، بلكـه متقاضـي بيشـتر و           هايشـان را آـاهش نـداده        اوضاع اقتصادي نـه تنهـا خواسـته       

 . اند بيشتر نيز شده
“ اگر آيفيت يك جنگ باشد در اين صورت يورش و هجـوم بـه مشـتري بـه منزلـه نبـرد                       

 . خواهد بودArmagddon) الزمانآخر(” نهايي
انـد و ورد زبـان آنهـا     شان شده ها آمادة جلب رضايت مشتريان امروزه عمًال همة شرآت   

 . اين است آه، اين آار را به هر قيمتي آه شده انجام خواهند داد
 

 رضايت در مقابل تعهد
مللي ال گرفته توسط مؤسسة بين تحقيق صورت. رضايت مشتري به معني تعهد او نيست 

 :دهد آه آيفيت نشان مي
آننـدة قـديمي خـود راضـي         آردند از تـأمين     از مشترياني آه ادعا مي    % ٤٠بيش از    •

هـا   انتخـاب (هستند، او را بدون اينكه مراجعه مجددي داشته باشند، عـوض آردنـد          
 .)متعدد، وقت آم

از مردمي آه صاحب اتومبيل سواري ساخت يك آارخانـة خـاص هسـتند، از               % ٨٩ •
آنهـا اظهـار داشـتند آـه        % ٦٧آردنـد و       خود اظهار رضايت خيلي زيادي مي      اتومبيل

 .قصد دارند اتومبيل ديگري از همان آارخانة خاص خريداري آنند
 .از آنها عمًال چنين آردند% ٢٠تر از  ليكن آم •

ايـد؟ آنهـا      آياشما مشغول ناز آشيدن از، و مهر ورزيدن به آن مشتريان نازنين خود بوده             
 .زنند به شما نارو بزنند و نارو هم ميتوانند  مي

مايكل پورتر در آخرين مجموعة رساالتش تكليف آيفيت و شور و شوق براي خدمت به            
او ايـن آـار را از طريـق تفكيـك بـين اثربخشـي عمليـاتي و                  . مشتري را تعيين آرده اسـت     

 .يابي راهبردي انجام داده است موقعيت
يـن اسـت آـه شـما آارهـا و عمليـاتي آـه               مفهوم اثربخشي عملياتي به طور سـاده ا       

توانــد در  ايــن نــوع اثربخشــي مــي. دهنــد، بهتــر از آنهــا انجــام دهيــد  رقبايتــان انجــام مــي
لـيكن در بلندمـدت بـه هـيچ وجـه آـافي             . مدت يك منبع و منشا مزيت رقـابي باشـد          آوتاه

 .نخواهد بود
آننـد،    سـه مـي   ها هر چه بيشتر خود را بـا هـم مقاي            آند آه شرآت    پورتر مشاهده مي  

هـا موقعيـت    آند آـه شـرآت   به جاي اين آار او توصيه مي. شوند  بيشتر شبيه به هم مي    
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اين آار به معني پيـدا آـردن   . اي انتخاب آنند تا از رقبايشان متفاوت باشند   خود را به گونه   
از ديـد پـورتر اثربخشـي       . يك نقطة متمايز منحصـر بـه فـرد و هدفمنـد در صـنعت آنهاسـت                

امـا  . دويـد   تر از ديگران مـي       اين معني است آه شما در يك مسابقه دو سريع          عملياتي به 
آنيـد تـا در آـدام مسـابقه دو            راهبرد داشتن به معنـي ايـن اسـت آـه شـما انتخـاب مـي                

ايـد تـا در    اي خواهد بود آه شما خود را به خوبي تنظـيم آـرده           شرآت آنيد، و آن مسابقه    
 .را تشخيص داده استپرفسور پورتر راه درست . آن برنده شويد

توانيد از خدمت به عنوان يك راهبرد متمايز استفاده آنيـد، لـيكن ايـن                 اگر چه شما مي   
راهبرد تا به آنجا اثربخش است آه رقباي شما آن قدر احمق باشند آه بگذارند اين آار را                  

 . بكنيد
 
 

 ٥فصل 
 يك ايدة متمايز آننده نيست” خالقيت“

قدر ابتكاري و سرگرم     تعداد زيادي از تبليغات امروزي آن     . ابهام جانشين اغراق شده است    
هـا دارنـد      ها سخت است بگوييم آه حتي آـدامين شـرآت          اند آه بعضي وقت     آننده شده 
هـا در     آند، بـاور خيلـي      آن چيزي آه صنعت تبليغات را با مانع مواجه مي         . آنند  تبليغات مي 

تباطـات بـيش از حـد شـده اسـت،      اين مورد اسـت آـه در دنيـايي آـه پـر از بـدگماني و ار              
 .دهد تبليغات دارد اثربخشي خود را از دست مي

 
 تمايز خالق

اي بـود     هاي فولكس واگـن ايـدة معرآـه          اتومبيل Beetleبراي مدل   ” آوچك فكر آردن  “ ايدة  
چون «آگهي . آرد شد آه ديترويت عرضه مي   تر مي  هاي بزرگ   آه باعث تمايز آن از ماشين     

شعاري صادقانه  » .آنيم  اي را داريم بيشتر تالش مي       ت اتومبيل آرايه  ما مقام دوم در صنع    
و راه خيلي خوبي براي متمايز آردن ايـويس از هرتـز و ديگـر رقبـاي او در صـنعت اتومبيـل                       

 .اي بود آه تالش داشتند ايويس را رهبر اين صنعت قلمداد آنند آرايه
راه مسـتقيمي   » ي لـذت ببـري    لزومي ندارد يك يهودي باشي تا از نان چاودار        « آگهِي  

اصـليت يهـودي آن نـوع نـان         (يابي مجـدد نـان چـاودار بـراي همـة مـردم               بود براي موقعيت  
تـر   هـا جـذاب     ايـن آگهـي بايـد ايـن تفـاوت را بـراي غيريهـودي              . موجب تفاوت آن شـده بـود      

 .)آرد مي
ي هــا آري در زمانـة مــا فـرآورده  . آري تبليغـات در زمانـة مــا بـه جـذابيت ســابق نيسـتند     

 .آنندگان واحد هستند متعددي در جستجوي مصرف
هـا صـحبت زيـادي در مـورد اسـتفاده از احسـاس و عاطفـه بـراي ايجـاد تفـاوت                         اين روز 

هـاي عـاطفي آـه در         هاي تبليغاتي يكي پس از ديگري پر است از صحنه           برنامه. شود  مي
. ها انسـان هسـتند      بوسند يا انسان    ها را مي    بوسند، يا مردم بچه     آنها مردم يكديگر را مي    

بـراي  . نقـش آـوچكي بـه عهـده دارد        ” فـرآورده “ هاي جالب و گيراي زندگي        در اين صحنه  
گـذاريم تـا ببينـيم        رسيدن به عمق اين بگومگو و جدل، بـه دنيـاي روانشناسـي قـدم مـي                

در جـواب ايـن سـؤال       . احساس و استدالل چه نقشي در توانايي ما درانتخاب آردن دارند          
. ترين است مقداري اختالف نظر وجـود دارد         مخلوقات، انسان احساسي   آه چرا بين همة   

هاي ريچارد و برنيس الزاروس معتقدند آـه احسـاس و هـوش              دو نفر از دانشمندان به نام     
نكتة ديگـر ايـن آـه احسـاس هميشـه بـه مقـدار زيـادي وابسـته بـه                     . همراه هم هستند  

د بـود آـه اگـر يـك تبليغـات باعـث             گونه خواه  استدالل است، نتيجة آاربردي اين بحث اين      
برانگيختن احساسات شده ولي دليلي براي خريدار ايجـاد نكنـد، در ايـن صـورت همـة آن                   

 .زيرا ارزيابي صورت نگرفته است. احساس به وجود آمده به بهاي هدر رفتن پول است
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هاي يك نام تجـاري اطـالع رسـاني           وظيفة تبليغات اين است آه در مورد فوايد و تفاوت         
هـاي شـما را نسـبت بـه         بازاريابي يك رشته پژوهشـي و علمـي اسـت آـه فـرآورده             . ندآ

 .آند يابي مي رقبايتان موقعيت
طور ميزان اطالعاتي آه انسان قادر به اخـذ          هاي فكري محدود هستند و همين       ظرفيت

هـاي    يك راه براي فائق آمدن بـراين ناآـافي بـودن طبيعـي ظرفيـت              . و ذخيره سازي است   
ورد پذيرش اطالعات جديد اين است آه هنگام ارائة پيام تالش شود تا آن مهم     فكري در م  
 .جلوه آند

خيلي از تبليغاتي آـه شـاهد آن هسـتيم سـعي در سـرگرم سـاختن يـا رندانـه بـودن                  
عنـاويني آـه    . گيرنـد   آنها در رسيدن به اهداف فوق عامل خبري را غالبًا ناديده مـي            . دارند

متأسـفانه غالـب    . آننـد   ن بيشتري از ساير عناوين جلب مي      محتوي اخبار باشند خوانندگا   
اگر مردم فكـر آننـد آـه شـما          . آنند  مردم خالق اين نوع طرز فكر را از مد افتاده تلقي مي           

شان را تـا زمـاني آـه         خواهيد پيام مهمي را به آنها منتقل آنيد معموًال چشم و گوش             مي
 .گذارند الزم بدانند براي جذب پيام شما باز مي

اي   رمز موفقيت اين آار دراين است آه اطالعات را فـداي آن چيـزي آـه عـده                 
 . نامند بكنيم خالقيت مي

 
 

 ٦فصل 
 تواند يك ايدة متمايزآننده باشد به ندرت مي” قيمت“ 

 دشمن تمايز است" قميت غالبا
متفاوت بودن يعني داشتن دليل و      . متفاوت بودن، بنا به تعريف بايد واجد ارزشي باشد        

بـراي يـك فـرآورده يـا     ) يا حداقل در همان حـد   (يهي در حمايت از پرداخت مبالغ بيشتر        توج
 .خدمت

وقتي قيمت در قلب يك پيام يا فعاليت بازاريابي يك شرآت قرار بگيرد اين آار به منزلة                 
بـا ايـن    . آغاز تضعيف شانس منحصر به فرِد به نظر رسيدن فرآوردة آن شرآت خواهـد بـود               

ت را به عنوان دليل اصلي انتخاب فرآورده خود نسبت به رقبايتان معرفي             آارتان عمًال قيم  
هـاي معـدودي از اجـراي ايـن           شـرآت . رسـد   اين نوع عمل معقول بـه نظـر نمـي         . آنيد  مي

اند و آن به اين دليل است آه همة رقبا به مـداد دسترسـي دارنـد و        رويكرد شادمان شده  
بـدين ترتيـب مزيـت      . هاي خود را بكاهند     يمتتوانند هر زماني آه بخواهند ق       به راحتي مي  

هاي خود را  ها، اگر رقباي شما نيز بتوانند قيمت     آاستن از قيمت  . شما از بين خواهد رفت    
استفاده از راهبـرد قيمـت بـه عنـوان          .  معموًال بي عقلي است     در همان حد شما بكاهند،    

 . يك متمايزآننده سخت است
 ليكن بدون برخورداري از يك مزيت ساختاري         آنيد،توانيد با مزيت قيمتي آغاز        شما مي 

اگر چه مـديران    . شما بايد به سمت زنجيرة باالتر حرآت آنيد       . توانيد روي آن بايستيد     نمي
ليكن تـرويج قيمـت در        دارند،    ها باز مي    به طور سنتي فروشندگان خود را از آاستن قيمت        

آاهنـد و بـه       ها مي   يابي خود از قيمت   اين روزها مديران بازار   . افتد  مقياس وسيع اتفاق مي   
معهذا، ترويج قيمت بايد عمومًا با تحمل زيان صـورت گيـرد زيـرا در               . آنند  آن افتخار هم مي   

و هرچه آه تغيير قيمت ناشـي از        . هاي بيشتري بوديم   غير اين صورت شاهد ترويج قيمت     
 .تر باشد زيان هم بيشتر است ترويج بزرگ

 
 هاي ترويج قيمت جذابيت

ردهـاي   ترين رهـاو  محبوب. هايي به بار خواهد آورد آورده ويج قيمت موقتي بدون ترديد، ره     تر
 :اند ناشي از اجراي ترويج قيمت در زير فهرست شده

 )ها با اهدا نمودن فرآورده(ها  جابجايي موجودي •
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 )با تحمل يك هزينه(آمك در جبران عقب ماندگي از اهداف فروش  •
 )تا تهديد بعدي(ها  سه فروشگاهتعويق از دست دادن فضاي قف •
 )به صورت موقتي(ها  خريد فضاي قفسه اضافي در فروشگاه •
 )به صورت موقتي(ها  فروش ها و خرده جلب رضايت عمده فروش •
 )آنها هفتة قبل ترويج فروش داشتند(آمك در حرآت پابه پا با رقبا  •
 )به جاي به مالقات آژانس تبليغاتي رفتن(داشتن آاري براي انجام  •

 
 متمايز آردن با قيمت زياد

آننـد مـا را بيشـتر تحـت         هاي گران از ديگران متمـايز مـي         هايي آه خود را با قيمت       شرآت
در اينجا دو   . است» گرانترين عطر دنيا  «دارد آه      اعالم مي  Joyعطر  . اند  تأثير خود قرار داده   

 :اصل خيلي مهم قابل ذآر هستند
 بهتـر   مـردم توقـع دارنـد بـراي فـرآوردة     . تر باشند نهاي با آيفيت باال بايد گرا     فرآورده -١

 .اما آيفيت بايد به نحوي مشهود باشد. پول بيشتري بپردازند
 .هاي با قيمت باال بايد براي صاحبش آبرو و اعتبار به همراه بياورند فرآورده -٢

قيمت باال در مورد يك فرآورده چه پيامي دارد؟ پيام آن اين اسـت آـه آن فـرآورده ارزش               
در اين صورت قيمت گران يك فرآورده خود تبديل به يك فايـدة نهـادي بـراي آن                  . يادي دارد ز

ايـن خـود يـك عامـل انگيزاننـدة قدرتمنـد در موفقيـت خيلـي از حرآـات                    . شـود   فرآورده مي 
 . آنند هاي باالي بازار فعاليت مي هايي است آه در رده شرآت

 ٧فصل 
 تراه مشكلي براي متمايز آردن اس” عرض خط“

اين بدان معني است آه يك فرد معمولي در         . مردم را درگير آرده است    “ انتخاب“ مسئلة  
امـا در بعضـي از آسـب و آارهـا         . انتخاب و تصميم براي خريد خود با مشكل مواجه است         
داشــتن بيشــترين انتخــاب در . رود تنــوع انتخــاب بــه عنــوان يــك متمايزآننــده بــه آــار مــي 

امـا ايـن يـك هـدف        . شـوند   اتي مقدس با اهميت تلقي مـي      ها مثل قرائت آي     فروشي  خرده
اند بزرگـان صـنعت      ها نيز معروف   هاي خيلي بزرگ آه به رده شكن       فروشگاه. متحرك است 

هاي خيلي بزرگ اين است آـه رويكـرد          دليل موفقيت اين فروشگاه   . فروشي هستند  خرده
هـاي مناسـب در جهـت     انـد و بـا ارائـة تخفيـف       را برگزيده ” همه چيز زير يك سقف    “ فروش  

 .آنند آنندگان اقدام مي هاي مختلف مصرف تأمين نياز بخش
 

 ها را وارد آنيد دهنده تخفيف
بـا  ” قيمـت “ به عنوان متمايزآننده با همان مشكلي روبروسـت آـه           ” عرض خط “استفادة  

رو بود، مشكل در اينجاست آه راهي براي جلوگيري از اينكه رقبا از همان راهبـرد                 آن روبه 
ها با اتكا به اندازة بزرگ و قدرت خريدشان           دهنده  تخفيف. ما استفاده نكنند، وجود ندارد    ش

 .آنند ها تأآيد مي روي بعضي از ردة فرآورده
هاي عظيم در حال حاضر با مشكل بيش از اندازه بزرگ بـودن دسـت و پنجـه                    شكن رده

متعـارف و نيـز دسـت       بعضي از آنها اقدام به آـاهش تعـداد اقـالم موجـودي              . آنند  نرم مي 
تر آردن داخل فروشگاه از طريق ارتقاي وضعيت روشنايي، تعريض راهروها و پايين              يافتني

تعـداد ديگـري از آنهـا درصـدد ايـن هسـتند آـه بـا افـزودن بـه                     . انـد   هـا نمـوده     آوردن قفسه 
ها و هـر آـار ديگـري آـه باعـث جـذب                ها، غذاهاي آماده، عرضة متعامل فرآورده       سرگرمي
ها را بيشتر آرده، تجربة خريد آنهـا را          دم شود، مدت ماندن آنها در محل فروشگاه       آردن مر 
اي شاد بدل آرده و باعـث شـوند آـه آنهـا انشـاءاهللا قـدري بيشـتر                   المقدور به تجربه   حتي

اگر چه تنوع چاشني زندگي است، اما چاشني زيـادي باعـث سـوزش معـده                . خريد آنند 
 .شود مي
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 عرض خط در وب
فروشـي باعـث گسـترش بـيش از انـدازة انتخـاب              هـاي خـرده    آه فقط فروشـگاه   فكر نكنيد   

هـا و خـدمات شـده         اي نامحـدود از فـرآورده       آننـده   اند اينترنت سريعًا تبديل بـه عرضـه         شده
 .اي جديد است آنندة انتخاب نه در سطحي جديد بلكه در گستره اينترنت عرضه. است

عًا توسط رقبايي احاطه خواهند شد آـه        رسد آه مشتريان در بازار وب سري        به نظر مي  
و روز بعـد عمـًال آن چيـز را          » تـوانيم فـالن چيـز را هـم بفروشـيم            مـي « گوينـد     به خود مـي   

دهد اين اسـت   فروشي و دنياي وبي نشان مي آن چيزي آه دنياي خرده. خواهند فروخت 
 .اند ها همسنگ و متوازن با هم خلق نشده آه همة متمايزآننده

هاي فـرآورده از قـدرت تمايزآننـدگي      ايسه با رهبري يا رجحان يا تفاوت      عرض خط در مق   
توانـد    عرض خـط بـه راحتـي مـي        : دليل آن نيز روشن است    . بسيار آمتري برخوردار است   

به اين ترتيب، براي شـرآتي آـه از عـرض خـط بـه عنـوان وجـه                   . مورد تقليد رقبا قرار گيرد    
 .ماند باقي نمي” قيمت“ آند راهي جز توسل به  تمايز خود استفاده مي

 
 ”رجحان“تا ” خط آامل“از 

فروشي آه در استفاده از عرض خط به عنـوان يـك متمايزآننـده موفـق            يك فروشگاه خرده  
فروشگاه بزرگي است به نـام نمايشـگاه مبلمـان آلپـرتس بـه فـروش مبلمـان        . بوده است 

ايجـاد يـك پيشـنهاد      فروشگاه مزبور از عرض خط به عنوان جاي پـايي بـراي             . اشتغال دارد 
 .فروش منحصر به فرد براساس رجحان استفاده آرده آه متمايزآنندة بهتري است

هـاي بسـيار زيـادي از         توانسـت انتخـاب     آنها در ابتـدا فروشـگاه خيلـي بزرگـي آـه مـي             
ايــن ســاختمان بــزرگ آنهــا را قــادر ســاخت تــا . مبلمــان را در خــود جــاي دهــد بنــا نهادنــد

 . وشگاه را نسبت به رقبايشان به دست آورندبيشترين حجم فروش يك فر
شود آن است     اما آنچه آه موجب موفقيت يك فروشگاه مي       . يك خريد خوب مهم است    

هاي خوب داشته باشـند و        اي از فرآورده    آه مشتريان بتوانند خريد خوبي از ميان مجموعه       
 .خواهد انجام دهد اين آن چيزي است آه آلپرتس مي

 
 ٨فصل 

  سوي تمايزهايي به  گام

 سـال تجربـه در      ٣٠پـردازيم آـه پـس از          در اين فصل براي اولين بار به توضيح فرآيندي مي         
اين به آن معني نيست آه ما مبتكريم يا قـوة تخيـل قـوي               . ايم  طراحي آرده ” تمايز“ مورد  
هـاي مربـوط بـه        بلكه ما منطقي هستيم و اين عملي است آه بـا قاعـده و آزمـون               . داريم

دهـد آـه      به دست مـي   ” منطقي“فرهنگ لغات تعريفي از بحث      . روآار دارد تفكر صحيح س  
ايـن  .  معتبر و روشن باشـد      عبارت از بخشي است آه مستدل، قانع آننده، مجاب آننده،         

آيا تعريف فوق از بحث منطقـي       . دهندة مهارت در فكر آردن و استدالل است         تعريف نشان 
فـروش يـك آـاال از آن اسـتفاده آنيـد؟            آن نوع بحثي نيست آه شما مايل باشـيد هنگـام            

 .حتمًا همين طور است
براي اجتناب از به وجود آمـدن مـوارد مـبهم بـه هنگـام بحـث منطقـي در فـروش آـاال،                        

 :اي به شرح زير رعايت شود بايستي اطمينان پيدا آرد آه يك فرآيند چهار مرحله
 

 دار باشيد در زمينه فعاليت خود معني: گام اول
ت انتزاعـي صـورت نگرفتـه و طبعـًا در رابطـه بـا وقـايع و افـراد ديگـر پـيش                        ها به صـور    بحث
هاي خـاص     اند، هميشه در تالش هستند تا بحث        رقبايي آه شما را احاطه آرده     . آيند  مي

نقطـة  . دار باشـد   آنيد معنـي    اي آه فعاليت مي     پيام شما بايد در زمينه    . خود را ارائه دهند   
 آن چيزي باشد آـه بـازار از رقبـاي شـما شـنيده و بـه           شروع بحث و پيام شما بايد منطقاً      

 .خاطر سپرده است
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 اي بيابيد ايده متمايزآننده: گام دوم

متفاوت بودن به معني مثل ديگران نبودن و استثنايي بودن به معني منحصر به فرد بـودن                 
 رمز اين   .بنابراين شما بايد به دنبال چيزي بگرديد آه شما را از رقبايتان متمايز آند             . است

آار در اين است آه شما اين موضوع را درك آنيد آه متفاوت بودن شما نبايد الزامًا مربوط                  
هاي خـود را از نظرهـاي زيـادي متمـايز      توانيد شرآت يا فرآورده شما مي . به فرآورده باشد  

شگرد آار در اين است آه وجه تمايز خـود را بيابيـد و از آن بـراي فايـده رسـاني بـه                      . آنيد
 .تريانتان استفاده آنيدمش
 

 اعتبار داشته باشيد: گام سوم
در اين صورت قـادر خواهيـد       . براي حمايت از ايدة متمايزآنندة خود بايد داراي اعتبار باشيد         

بود آه يك بحث منطقي در مورد وجوه تمايزتان را بنيان گذارده و به اين نحوه ايدة مزبور را                   
تان است بايد بتوانيد آن تمـايز را          مايز شما در فرآورده   اگر ت . واقعي و قابل قبول جلوه دهيد     

مـثًال  . خود اين ارائه و نمايش اعتباري براي شما بـه وجـود خواهـد آورد              . به نمايش گذاريد  
در اين صورت شـما بايـد بتوانيـد آن     آند، اگر فرآوردة شما يك شير آب است آه نشت نمي        

ادعـا در مـورد    .  پيدا آنند مقايسـه آنيـد      توانند نشتي   را مستقيمًا با شيرهاي آبي آه مي      
 .متمايز بودن بدون اينكه دليلي ارائه شود، در حد يك ادعا باقي خواهد ماند

آننـدگان    مصـرف . آـاري و تزويـر خودتـان را متمـايز آنيـد            شما قادر نخواهيد بود با پنهـان      
ي؟ ثابـت   گـوي   چي راست مي   آقاي تبليغات «آنند آه     گونه فكر مي   آنها اين . شكاك هستند 

 .شما بايد بتوانيد بحث خود را ثابت نموده و آن را مورد حمايت قرار دهيد» .آن
 

 موارد تفاوت خود را به ديگران اطالع دهيد: گام چهارم
مـوارد تفـاوت يـك فرآينـد را نيـز      . تـوان نـور را زيـر يـك سـبد نگهداشـت              گونه آه نمـي    همان
ايد، دنيا به صـورت خودآـار، بـه           ساخته اگر يك فرآورده متمايز   . توان مخفي نگهداشت    نمي

هـا و   شـوند بلكـه ايـن برداشـت       هاي برتر لزومًا برنده نمي      فرآورده. سراغ شما نخواهد آمد   
اگر به نوعي به حقيقت آمك نشـود هيچگـاه          . شوند  هاي برتر هستند آه برنده مي       تلقي

 .آشكار نخواهد شد
تبليغات شـما،   . هايتان باشد   اوتآنندة تف  هاي مختلف ارتباطات شما بايد منعكس       جنبه

 .فروش شما) نمايش(بروشورهاي شما، جايگاه وبي شما و ارائه 
 .حرف آخر اينكه، اطالع رساني در مورد تمايز شما نبايد به افراط آشيده شود

انگيـزة  . يك ايدة متمايز آنندة واقعي در حقيقت يك ابـزار نگرشـي واقعـي هـم هسـت                 
توانيـد    آنگـاه شـما مـي     . شـود   آغـاز مـي   ” ايـدة متمايزآننـده   “ اي بـه نـام        واقعي با اسلحه  

 فرآوردة جديد، مهندسي     تا آن ايده را در فروش، ساخت،      . تان را به چالش بكشيد     آارآنان
 . آنند محقق سازند يا هر قسمت ديگري آه در آن آار مي

 
 ٩فصل 

 افتد تمايز در فكر اتفاق مي

ه در فرآيند ايجاد تمايز اين بود آه مردم را بـا            طور آه در فصل قبل ديديم آخرين مرحل        همان
 .ايجاد يك برنامه مشخص، نسبت به وجوه تمايز خودتان آگاه آنيد

اگـر چـه تعـداد زيـادي از آسـب و            . اسـت ” يابي آـردن   موقعيت“انجام اين آار مستلزم     
ه ليكن خيلي از آنها درك صـحيحي از مفهـوم آن، آـ              رانند،    آارها سنت فوق را بر زبان مي      

اگـر  . ندارنـد ” چگونگي متمايز جلـوه دادن يـك فـرآورده در ذهـن مشـتريان             “عبارت است از    
ايـن اصـول    . يـابي نيـز آشـنايي داريـد        شما با نحوة آارآرد فكر آشـنا هسـتيد، بـا موقعيـت            

 .هاي متمايزآنندة ما هستند پشتوانة توصيه
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 فكرها محدود هستند

. آننـد بـر آن اثـر بگذارنـد در تضـاد هسـتند        مـي ها غالبًا با افكار مردمي آـه تـالش     بازارياب
هــا انتخــابي اســت و حافظــة او هــم بســيار گزينشــي عمــل  برداشــت و اســتنباط انســان

ــا يــك نقيصــه دســت بــه گريبــان هســتيم و آن محــدوديت    . آنــد مــي مــا بــه طــور مــدام ب
مـان وجـود     هـاي نامحـدودي اسـت آـه در محـيط            فيزيولوژيكي ما در پردازش آردن محرآـه      

اين محدوديت به اين معني است آه اگـر فـرآوردة شـما در يـك ردة آـاالي پرتعـداد                     . ددارن
 .داراي تفاوت چشمگير نباشد داراي تفاوت آافي نخواهد بود

 
 افكار از سردرگمي و آشفتگي تنفر دارند

انسان بيشتر از هر مخلوق ديگري آـه تـا بـه حـال وجـود داشـته بـه فراگيـري اتكـا آـرده                          
برت انيشتن در مـورد تنهـا رخـدادي آـه بـه او بيشـترين آمـك را آـرد تـا              وقتي از آل  . است

فهميـدن اينكـه چطـور      « : بتواند تئوري نسبيت را آشف آند سؤال آردند، در پاسخ گفـت           
در اين مسير نيمي از پيكار ما بـراي دسترسـي يـافتن بـه     » .بايد راجع به مشكل فكر آرد    

آلي به معني پيدا آردن فهـم عميقـي         اين آار به طور     . جوهر و ماهيت يك مشكل است     
ايـن موضـوع راجـع بـه آنچـه آـه شـما              . از رقبا و جايگاه آنهـا در ذهـن مشـتري شماسـت            

دهنـد   خواهان انجام آن هستيد نيست، بلكه راجع به آن چيزي است آـه رقبـا اجـازه مـي        
رنـد  بهترين راه براي نفوذ در افكاري آه از پيچيدگي و آشـفتگي تنفـر دا              . شما انجام دهيد  

 . اي بيان آنيد بسيار ساده اين است آه پيام خود را به نحو
 

 خرند خريدن آن چيزهايي آه ديگران مي
ريشـة اصـلي ايـن      . آنند بايد بخرنـد     خرند آه فكر مي     مردم در غالب موارد آن چيزي را مي       

اگر سابقة حضور شما    . نوع رفتارها را بايد در احساس عدم اطمينان و تزلزل جستجو آرد           
آننـد و از شـما بـا اطمينـان بيشـتري               بازار زياد باشد مردم بيشتر به شما اعتمـاد مـي           در

 . آنند خريد مي
آيد يكي از آن داليـل        تزلزل و عدم اطمينان حاآم برافكار به داليل مختلفي به وجود مي           

دانشـمندان علـوم رفتـاري پـنج گونـة          . ادارك خطر در انجام آـار مهمـي مثـل خريـد اسـت             
 :اند راك خطر را به شرح زير مشخص آردهمختلف از اد

 )احتمال تباه شدن پولي آه صرف خريد شده است (monetary riskخطر پولي  -١
شايد فرآوردة خريداري شده آـار نكـرد، يـا آن طـور      (functional riskخطر آارآردي  -٢

 .)آند، آار نكرد شود آار مي آه ادعا مي
ممكن است آـاربرد  . ر مي رسدقدري خطرناك به نظ (physical riskخطر جسمي  -٣

 .)آن باعث آسيب زدن به من شود
مطمـئن نيسـتم اگـر دوسـتانم بفهمنـد آـه مـن ايـن          (social riskخطـر اجتمـاعي    -٤

 .)ام دربارة من چه فكري خواهند آرد فرآورده را خريده
ــي   -٥ ــر روان ــن اســت     (psychological riskخط ــرآورده را بخــرم ممك ــن ف چنانچــه اي

 ).نشناسي آنم هاحساس گناه يا وظيف
هـا و    موارد فوق روشنگر اين هستند آه چـرا مـردم، در ضـمن اينكـه عاشـق زيردسـت                  

هاي با نام تجاري آه از نظر آنها رهبر بـازار هسـتند را خريـداري           ها هستند، فرآورده    آوچك
 .اگر ديگران فرآورده با آن نام تجاري را بخرند من نيز همان را خواهم خريد. آنند مي
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 يك ايدة متمايزآننده است” اولين بودن“ 

آنيد در اين صورت زماني       اگر شما نخستين شخصي باشيد آه يك فرآورده را معرفي مي          
آه رقيب شما تالش آند تا به تقليد از شـما بپـردازد همـة آارهـاي او درتأييـد ايـدة شـما                  

 . خواهد بود
 از وقتـي اسـت آـه شـما در     تر آنندگان براي بار اول خيلي راحت      رسوخ به افكار مصرف   

وارد بخواهيد مردم را قانع آنيد آه فرآوردة شما از فرآوردة شخصـي   موقعيت يك رقيب تازه 
 .آه براي اولين بار در فكر آنها رسوخ آرده بهتر است

جسـور، بـا انگيـزه،      . ها هستند   هاي اول خانواده    هاي پيشگام خيلي شبيه بچه      فرآورده
بـه  ) هـاي بعـدي خـانواده       مثـل بچـه   (ردة خود اولين نيسـتند،      هايي آه در      فرآورده. مسلط

بـه همـين دليـل     . (ها دارند   مانند و تالش در به چالش آشيدن اولي         ها مي   خورده شكست
گذارنـد، ايـن    ها پا به عرصة رقابت مـي  هاي تجاري موفقي آه بعد از پيشگام    است آه نام  

آنهـا ايـده    . دهنـد    فرآورده انجام مي   هاي جنبي   آار را عمدتًا از طريق آار آردن روي ويژگي        
توجه بوده، مبناي تمـايز خـود قـرار          آه پيشگام به آنها آم      يا مشخصة جديدي از فرآورده را       

 ).دهند مي
ها اصلي هستند و آنها آه بعدًا وارد ميدان رقابت         احساس مردم اين است آه پيشگام     

 بيشـتر و تجربـة بيشـتر        اصـلي بـودن بـه معنـاي برخـورداري از آگـاهي            . شوند مقلدند   مي
دهد آه پيشگامي در ورود بـه بـازار در غالـب مـوارد سـهم بـازار                    تحقيق نشان مي  . است

ايـن  . انـد، آسـب آـرده اسـت         عمده و بسيار زيادي نسبت به آنها آه بعدًا وارد بازار شده           
انــد، مجبورنــد در  دهنــد آــه آنهــا آــه بعــدًا وارد بــازار شــده تحقيقــات همچنــين نشــان مــي

 .يابي متمايزي براي خود باشند ي راهبرد موقعيتجستجو
هاي تجاري موقعيت رهبري بازار را به دسـت آورنـد             شود اولين نام    دليلي آه باعث مي   

نـام زيـراآس    . گيرنـد   ها اغلب به صورت ژنريك مورد استفاده قرار مي          اين است آه اين نام    
فتوآپي ديگر موجـود در بـازار       هاي   به دستگاه ) آه اولين توليد آنندة دستگاه فتوآپي بود      (

هـاي مختلـف تجـاري     مـردم مقابـل يـك دسـتگاه فتـوآپي بـا نـام       . برتري پيـدا آـرده اسـت     
» توان از اين نامـه يـك فتـوآپي زيـراآس تهيـه آـرد؟                چطور مي « پرسند    ايستند و مي    مي

مردم متقاضي يك جعبه آلينكس هستند در حـالي نـام تجـاري ديگـري بـه نحـو واضـحي                  
آننـد در حـالي آـه     تان به شما يك آوآـا تعـارف مـي    دوستان. پ شده استروي جعبه چا  

 .آنند در حقيقت يك نوشابه پپسي است چيزي آه تعاريف مي
 و بــرعكس  هــاي خــوبي هســتند، هــاي موفــق گــول زننــده نيســتند، بلكــه ايــده  اولــين

 .هاي بدي هستند هاي ناموفق ايده اولين
ري نابخردانـه اسـت و شـما را بـه هـيچ آجـا        اولين بودن در عرضة يك ايدة احمقانـه آـا         

 .نخواهد رساند
شـويد و اگـر    اگر رتبة اول را به دسـت آورديـد بـه نحـوي خودآـار از ديگـران متمـايز مـي              

سـازان مقابلـه آنيـد، موفقيـت زيـادي آسـب             بتوانيد موقعيت مزبور را حفظ آرده و با بـدل         
مانع از قـرض نمـودن آن ايـده و بـه            حائز بودن رتبة اول در يك نقطه از جهان          . خواهيد نمود 

 .اي ديگر از جهان نخواهد بود آار گرفتن آن به عنوان يك ايدة بديع در نقطه
خود را عادت بدهيد تا هميشه در       « : همان طور آه توماس اديسون توصيه آرده است       

 ».هاي جالب و بديعي آه ديگران را به موفقيت رسانيده است باشيد جستجوي ايده
 . بودن غالبًا به معني تيزبين و هوشيار بودن است” اولين“ ديگر به عبارت 
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 راهي براي تمايز است” مالكيت بر يك خصوصيت“

واژة خصوصيت از جمله آلمات بازاريابي است آه در عين حال آه آاربردهـاي زيـادي دارد               
 . خوب مفهوم نشده است

يا يك وجه مميزه مربـوط بـه يـك        اوًال عبارت است از يك مشخصه، ويژگي،        ” خصوصيت“
هـر فـردي از   . هاي مختلف هسـتند  اي از خصوصيت    ثانيًا افراد يا اشيا آميزه    . شخص يا چيز  

اي هـم     هر فرآورده . ها و جذابيت با ديگران متفاوت است        نظر جنس، اندازه، هوش، مهارت    
 .اي از خصوصيات متفاوت است داراي مجموعه

 
 مالكيت بر يك خصوصيت

. احتماًال بهترين راه براي متمايز آردن يك فرآورده يا خدمت اسـت  يك خصوصيتمالكيت بر
اما دقت داشته باشيد آه به تملك درآوردن همان خصوصيت يا موقعيتي آـه رقيـب شـما                  

 .شما بايد به دنبال يك خصوصيت ديگر باشيد. ساز نخواهد بود داراست براي شما چاره
از آنهـا   (د تا از رهبران بـازار سرمشـق بگيرنـد           آنن  ها تالش مي    ها خيلي از وقت    شرآت
اند آه چه بايـد       رهبران بازار فهميده  « ها اين است آه       توجيه اين گونه شرآت   ) تقليد آنند 

 .اين نوع برداشت صحيح نيست» .پس ما هم بايد آاري مثل آنها انجام دهيم. آرد
 بـا اتكـا بـه آن        ها بهتر است در جستجوي يك خصوصيت متضاد بـوده و           گونه شرآت  اين

” متضـاد “دقـت آنيـد آـه لغـت اصـلي در اينجـا              . خصوصيت به مبارزه با رهبر بازار بپردازنـد       
هميشـه  . ها آنهايي هستند آه ساده و مفيد باشـند          مؤثرترين ويژگي . ”مشابه“است نه   

بهتر است آه بدون توجه به ميزان پيچيدگي يا سادگي يك فرآورده، بـه جـاي تمرآـز روي            
و فايده فقط روي يك خصوصيت يـا فايـده تمرآـز نمـود و روي آن خصوصـيت يـا           چند ويژگي   

. تر از بقيـه هسـتند   ها از ديدگاه مشتريان مهم    بعضي از خصوصيت  . فايده خاص پايدار ماند   
 . ترين ويژگي را در اختيار داشته باشيد شما بايد سعي آنيد مهم

پس هرگز يك چنـين    . ني نيست بي اندازة بازار يك خصوصيت جديد يك فرآورده قابل پيش        
 .ويژگي را به تمسخر نگيريد

اي  هاي زنجيـره  پيكاري به سختي جنگ در عرصة بازار پردازي عمده آه در آن فروشگاه   
هـاي متفـاوتي از       ها آه ايـده    آن دسته از فروشگاه   . وجود ندارد   پردازند،  با هم به مبارزه مي    

 .مايز هستند توفيقي ندارندديگران دارند موفق هستند و آنها آه فاقد وجه ت
تـان   هـاي رقيـب   اگر شما بتوانيد همزمان با منتسب نمودن يك ويژگي منفي به فرآورده    

. ايـد   فرآورده خود را متمايز آنيد، ميزان اثربخشي فعاليت بازاريابي خود را دو چنـدان آـرده               
توانيد از جو حاآم بريك رده فرآورده استفاده آرد و ويژگـي خاصـي را بـه                بعضي مواقع مي  
 .دتملك خود درآوري

هــا در تــالش  اي، آــه در آن شــرآت ايــن موضــوع در دنيــاي فنــاوري پيشــرفته و شــبكه 
هاي مختلف سـازمان خـود و يـا بـا             هستند تا با ايجاد ارتباطات آامپيوتري داخلي با بخش        

انجام اين آـار پيچيـده مسـتلزم اسـتفاده از           . شان مرتبط گردند پيش آمده است      مشتريان
 .هاي هنگفت است هزينهمتخصصان خارج از شرآت و صرف 

تواننـد بـا اسـتفاده از آن در           هـا مـي    افزار خاصي طراحي نمـود آـه شـرآت         شرآتي نرم 
اسرع وقت مجموعه از آاربردهاي ضروري را در آامپيوترهايشـان نصـب آـرده و اصـالحات                 

 .جزيي در آن با مشتريان يا شرآاي تجاري خود مرتبط گردند
 ارتبـاطي قـوي    م راهي ساده براي برقـراري شـبكه      آنها توانستند ادعا آنند آه سرانجا     

در يـك دنيـاي پيچيـده هميشـه آارسـاز خواهـد بـود اگـر بتوانيـد در                    . انـد   داخلي پيدا آـرده   
 . پيشقدم شويد” ساده بودن“استفاده از خصوصيت 
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 ايجاد تمايز است راهي براي” رهبري“

دليـل ايـن امـر      . رود  ي به شـمار مـي     ترين راه براي متمايز ساختن يك نام تجار         رهبري قوي 
ترين راه ايجاد اعتبار براي يك نام تجـاري اسـت و اعتبـار آن                اين است آه رهبري مستقيم    

چيزي است آه شما به عنوان وثيقه براي ضمانت عملكرد نام تجاري خود از آن اسـتفاده                 
 .آنيد مي

تـان احتمـاًال هـر     انمشـتري  هنگامي آه شما اعتبار رهبري را در اختيار داشـته باشـيد،            
زيـرا شـما رهبـر      (آنيـد، خواهنـد پـذيرفت         آنچه آـه در مـورد نـام تجـاري خـود را ادعـا مـي                

 ).هستيد
. اي را آه نشانة يك رده است به تملك خـود درآورنـد          توانند آلمه   پيشوايان قدرتمند مي  

نجش توانيد درستي ادعاي پيشوايي يك رده را با يك آزمون ارتباط لغات مورد س               شما مي 
 و آوال باشـد چهـار        اگر لغات مورد نظر آامپيوتر، ماشين فتوآپي، تكه شكالت،        . قرار دهيد 

آي : اي آه بيشترين وابستگي به لغات فوق را داشـته باشـند بـه ترتيـب عبارتنـد از                    آلمه
 .هرشيز، آوآا بي ام، زيراآس، 

 
 از خودنمايي نهراسيد

وايي، بــه آــرات بــه رهبرانــي بــر رغــم نكــات قبلــي در مــورد احســاس قــدرت و پيشــ علــي
پاسخ آنها در مـورد    . خوريم آه دوست ندارند در مورد رهبر بودن خودشان حرفي بزنند            مي

 .شان در استفاده از حقي آه در اختيار آنهاست غالبًا مشابه است داليل اجتناب
 توانـد بـراي     اي آه رهبر يك فرآورده مي       بهترين هديه » .دوست نداريم خودنمايي آنيم   «

شوي تا با  وقتي موفق مي. رقبايش داشته باشد اين است آه مايل به خودنمايي نباشد  
خزيدن و چنگ زدن در سنگ و خاك راهـي بـه قلـه يـك آـوه بلنـد پيـدا آنـي، بهتـر اسـت                       

 .پرچمت را برفراز آن افراشته و چند عكس يادگاري هم بگيري
 

 انواع مختلف رهبري
 بازار در بسياري از مواقع مورد اسـتفاده قـرار           راهبردي آه رهبران  :  رهبري در فروش   •

ــي ــي     م ــالم م ــه اع ــن اســت آ ــد اي ــي   دهن ــوب م ــدر خ ــد چق ــن روش . فروشــند آنن اي
خرنـد،   آميزي است، زيرا مردم دوست دارند آن چيزي را آه ديگران بيشـتر مـي       موفقيت
 .بخرند

 هـاي  اي طـوالني در پيشـرفت      هـا، آـه تاريخچـه      بعضي از شرآت  :  رهبري در فناوري   •
توانند از اين نوع رهبري خود به عنوان متمايزآننده از ديگر رقبايشـان             فناوري دارند، مي  

هـايي آـه     اين نوع رهبـري مـؤثر اسـت، زيـرا مـردم تحـت تـأثير شـرآت                 . استفاده آنند 
 .گيرند آنند، قرار مي هاي جديد ايجاد مي فناوري

 خـوب بـه فـروش       هـايي دارنـد آـه       هـا فـرآورده     بعضـي از شـرآت     : رهبري در عملكرد   •
تـوان بـراي متمـايز        از ايـن موضـوع هـم مـي        . رسند ليكن عملكردشان عالي است      نمي

 .تري دارند، استفاده نمود نمودن يك شرآت از رقبايي آه فرآوردة آنها عملكرد ضعيف

 

 رهبري يك صحنه است
توانيد داستان نفر اول شـدن خودتـان را           انگيز است آه شما مي     رهبري يك صحنة شگفت   

 . آن براي ديگران تعريف آنيددر
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 قدرت رهبري
شود فـرآورده يـا خـدمت او نيسـت، بلكـه مـوقعيتي        چيزي آه باعث قدرت يك شرآت مي     

وقتي به موقعيت رهبري رسيديد، موقعيت خود را به         . آند  است آه در مغزها تصاحب مي     
تفـاوت   ار بيها نسبت به رهبري خودشان در باز        تعداد زيادي از شرآت   . ديگران اعالم آنيد  

تنها نتيجـة ايـن عمـل بازگذاشـتن در     . آنند برداري نمي شان بهره هستند و از اين موقعيت   
دقـت آنيـد آـه در    . تـان بكوبيـد   توانيد محكم به صورت رقيب در را اگر مي. به روي رقباست  

 .دست داشتن رهبرِي حتي يك فرآوردة آم اهميت هم تفاوت زيادي ايجاد خواهد آرد
 
 

 ١٣فصل 
 يك ايدة متمايزآننده است” يراثم“

ميـراث يـك ايـدة      . شـود   داراي قدرتي است آه موجب تشخص فرآوردة شما مـي         ” ميراث“
طبيعتـًا بـا اهميتـي     ”ريشه داشتن“رسد  متمايز آنندة بسيار قوي است، زيرا به نظر مي

شـان   شـود تـا مـردم از انتخـاب     روانشناختي همراه است و ايـن بـه نوبـه خـود باعـث مـي           
 .س ايمني نماينداحسا

ــراث مــي    ــه مطالعــة علــل اهميــت مي ــن اســت آــه حضــور    وقتــي ب ــردازيم، فــرض اي پ
. مدت يك شرآت در بازار به منزله ايـن اسـت آـه آن شـرآت آـارش را بلـد اسـت                 طوالني

هاي قديمي حتمًا آارشـان را بـه نحـو           گونه شرآت  آنند آه اين    طور برداشت مي   مردم اين 
رغـم اينكـه در      لـيكن علـي   . اند در بـازار بـاقي بماننـد         نستهدهند آه توا    صحيحي انجام مي  

گذارنـد، فرهنـگ    بعضي از آشورها مثـل چـين يـا ژاپـن بـه پيـران بيشـترين احتـرام را مـي               
افـراد پيـر و خردمنـد    . ها دوست دارند جوان باشـند  آمريكايي. آمريكايي از پيري بيزار است 

 نگرش ديگر مشتريان به اين رويكرد اين .در آمريكا به معني قديمي و از آار افتاده هستند     
گونـه   ايـن . مـدت يـك شـرآت در بـازار بـه منزلـة رهبـري اوسـت         طـوالني  است آـه حضـور  

ترين شرآت نباشند، ليكن از نظر قدمت حضور در بـازار رهبـر              ها ممكن است بزرگ    شرآت
شـتن  هـا بـا بـه نمـايش گذا     بينيم آـه بازاريـاب      جاي تعجبي ندارد اگر مي    . شوند  تلقي مي 

 .آنند شان داليل تفاوت خود را از رقبايشان مطرح مي سنن و فرهنگ سازمان
 

 ميراث در سياست و قانون
او يــك . بــه موفقيــت ســريع جــورج بــوش بــه عنــوان نــامزد رياســت جمهــوري نظــر افكنيــد 

آــار مهربــان يعنــي چــه؟ آســي  يــك محافظــه. آــار مهربــان از ايالــت تگــزاس بــود محافظــه
دانستند اين بود آه او ميراثـي از رياسـت جمهـوري دارد               آه همه مي  آن چيزي   . داند  نمي

آنچه او را از بقية نامزدهاي رياسـت        .) حتي ظاهر او به پدر رييس جمهورش شبيه است        (
 . در آغاز ميراث او بود آرد،  جمهوري متمايز مي

 
 ميراث مكاني

ميـت جـايي آـه از آن        دليـل اه  . ايـد   يك جنبة مهم از ميراث اين است آه شما از آجا آمده           
. هايشـان از هـم متمـايز شـوند         توانند براساس فرآورده    آييد اين است آه آشورها مي       مي

انـد، در     هـاي خاصـي شـناخته شـده         زيرا آشورها در طول زمـان در مـورد سـاخت فـرآورده            
هـاي خاصـي را بـه دسـت           نتيجه آشور بعدًا استطاعت آسب اعتبار بـراي توليـد فـرآورده           

ر ساخت فـالن جاسـت بايـد خـوب باشـد و يـا بـرعكس اگـر سـاخت فـالن                       اگ. خواهد آورد 
 .جاست بايد بد باشد
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 استفاده از ميراث عليه رقيب
ايـن موضـوع    . تان عليه او استفاده آنيـد      توانيد از ميراث رقيب     مواقعي هست آه شما مي    

 :نايا پيش آمد ها پيش با پخش يك آگهي به شرح زير براي ستاليچ سال
 .رسند هاي ساخت آمريكا روسي به نظر ميبيشترين ودآا

 .روسي است. نايا متفاوت است ستاليچ
 

 ميراث خانوادگي
شوند آسب و آار خانوادگي راه خـوبي          تر مي  ها بزرگ  در دنيايي آه شاهد هستيم بزرگ     

هـا و    اگر چـه ماليـات    . رود  هاي معمولي به شمار مي      براي متمايز آردن شما از ديگر بزرگ      
اما اگـر بتوانيـد خـانواده         آند،    ي از آن اجام اين آار را با مشكل مواجه مي          آمدهاي ناش   پي

 .را گردهم آوريد به مفهوم پرقدرتي دست پيدا خواهيد آرد
ــر مــي  ــه نظ ــه       ب ــاني بيشــتري نســبت ب ــردم احســاس دوســتي و مهرب ــه م رســد آ

اي   آـه مرهـون عـده     (عاطفـه    هـاي سـرد و بـي        هـاي خـانوادگي دارنـد، تـا شـرآت           شرآت
تواننـد بـه همـان انـدازه حـريص            البته اعضاي خـانواده هـم مـي       ). دار حريص هستند  سهام

شود لذا حـرض     گاه به بيرون گزارش نمي     ها هيچ   باشند اما از آنجا آه امور داخلي سازمان       
همچنين اعتقـاد بـر ايـن اسـت آـه آسـب و              . آنها پشت درهاي بسته مكتوم خواهد ماند      

 . هاي خود هستند بيشتر درگير فرآوردهآارهاي خانوادگي به جاي قيمت سهام 
 
 

 ١٤فصل 
 يك ايدة متمايزآننده است” تخصص بازار“ 

هـا يـا فعاليـت خاصـي متمرآـز            گيرنـد آـه روي فـرآورده        مردم تحت تـأثير آنهـايي قـرار مـي         
دانند و به عنوان متخصص آنها را حتي خيلي بيشتر از             مردم آنها را متخصص مي    . اند  شده

با نگاهي به تعريف متخصص به شرح زيـر         . آنند  گاه و باتجربه فرض مي    آ  آنچه آه هستند،    
آسي آـه در يـك زمينـة خـاص     “ : متخصص. يابيد آه اين موضوع جاي تعجبي ندارد       درمي

مــردم بــرعكس، فــردي را آــه داراي معلومــات ” خــوب آمــوزش ديــده و آگــاهي زيــادي دارد
هــا  قاعــدتًا در همــة زمينــه) فــارغ از اينكــه چقــدر خــوب باشــد يــا نباشــد(عمــومي اســت 

آند آه يك فرد يـا يـك شـرآت            عقل سليم مشتريان به آنها حكم مي      . دانند  متخصص نمي 
 .تواند در همة امور متخصص باشد خاص نمي

هـا مشـكل دارنـد؟        فروشـي   اين روزهـا آـدام خـرده      . فروشي دقت آنيد   به صنعت خرده  
 آـه در آن همـه چيـز بـه      و يك فروشگاه بزرگ چيست؟ محلي اسـت       . هاي بزرگ  فروشگاه

اي براي فاجعه اسـت زيـرا متمـايز آـردن مرآـز         اين آار در حقيقت نسخه    . رسد  فروش مي 
 .فروشند، آار بسيار سختي است فروشي آه در آن همه چيز مي

 
 متخصص مسلح است

هايي در اختيار دارند آه از آنها         ها سالح   متخصص. گيرد  از آنجا آه تمايز در ذهن صورت مي       
تواننـد تمرآـز      آنها مي . آنند  ستقرار بخشيدن به تخصص خود در اذهان استفاده مي        براي ا 

متخصص اين شانس را دارد تا  . خود را روي يك فرآورده يك فايده و يا يك پيام معطوف آنند            
طـور آـه قـبًال ذآـر شـد           همـان . از تخصص خود به عنوان يـك متمـايز آننـده اسـتفاده آنـد              

يعني . ر اين است آه نام او تبديل به يك اسم عام شودترين اسلحة يك متخصص د اصلي
 .نام تجاري آن هم معرف آن فرآورده و هم معرف ردة آن فرآورده گردد

روي ديگـران   توانيـد بـه دنبالـه      شـما نمـي   . يك متخصص موفق بايد متخصص باقي بماند      
ز بـين  زيـرا در ايـن صـورت ذهنيـت ايجـاد شـده در مـورد متخصـص بـودن خـود را ا                     . بپردازيد

 . خواهيد برد
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ها دوست ندارنـد آـه فقـط در يـك آسـب و آـار و يـا يـك تخصـص محـدود                          اغلب بازاري 
آنها ايـن     هاي مختلفي فعاليت آنند،       توانند در زمينه    خواهند تا آنجا آه مي      آنها مي . بمانند

درهـا را     دهند آه به محض اينكه در جهت تنوع طلبي آـار آننـد،                مسئله را تشخيص نمي   
 .متخصص شدن رقباي خود باز خواهند آردبراي 

 
 متخصص بودن خود را به ديگران اعالم آنيد
توصية ما به شما ايـن اسـت        . شناسند  تصور نكنيد آه همگان، متخصص در هر رده را مي         

 .تان انجام دهيد يابي خود را براساس نوع تخصص آه موقعيت
 دوسـت دارنـد متخصصـان در        مند به دانستن اين موضوع هستند، زيرا آنهـا         مردم عالقه 

اي تخصـص داريـد ايـن موضـوع را بـه              هذا، اگر شـما در زمينـه       علي. هر زمينه را بشناسند   
 .اطالع آنها برسانيد

 
 متخصصان بيش از حد نياز

 بـه خصـوص اگـر متخصصـان      متخصص بـودن بـه تنهـايي آـافي نيسـت،       ها،    بعضي از وقت  
 . ديگري شما را احاطه آرده باشند

اي  نترنت در طول چند مـاه لشـگري از متخصصـان آـه داراي اطالعـات ويـژه                در شبكة اي  
آننـدگان   اي ديگر در تالش هستند تا مراجعـه         آيند و در عين حال عده       هستند به وجود مي   

 .به پايگاه اينترنتي آنها را براي خودشان به تور بياندازند
 ١٥فصل 

 يك ايدة متمايزآننده است” ترجيح“ 

مردم ). پس چرا بپرسيم؟(خواهند  دانند چه مي دهد آه مردم نمي  ميتجربه به ما نشان     
 .خرند آنند الزم است داشته باشند مي در بيشتر مواقع آن چيزي را آه فكر مي

علت ايـن نـوع رفتـار خريـد، احسـاس عـدم امنيـت اسـت و ايـن موضـوعي اسـت آـه                          
 .اند دانشمندان در مورد آن زياد نوشته

ايــل بســيار شــديدي دارنــد تــا عملــي را آــه ديگــران انجــام افــراد در شــرايط معمــول تم
مرتكــب  هــاي اجتمــاعي رفتــار آنــيم،  قاعــدتًا اگــر طبــق فــرم. دهنــد مناســب بداننــد مــي

تري خواهيم شد تا اينكه برخالف آنها عمل آنيم و اگر تعداد زيادي از مـردم                 اشتباهات آم 
 .بودمرتكب يك عمل خاص شوند، انجام آن عمل آار درستي خواهد 

آنند صحيح است و آنچه آه        به معني ارائة آن چيزي است آه مردم فكر مي         ” ترجيح“ 
ترجيح را به يك راهبرد آامًال اجرايي تبديل آرده است اين است آـه بـه انحـاي مختلفـي                    

 .شود ظاهر مي
يعنـي آنچـه آـه مـردم معتقدنـد          (هرگاه ادعاي شما در معرض قاعدة دليـل اجتمـاعي           

ده و مورد تأييد قرار گيرد، قضـاوت عمـومي در مـورد آن تقويـت هـم      واقع ش )صحيح است
اگر زمينة فعاليـت شـما تـا بـه          . تر باشد بهتر است     هرچه ادعاي شما پذيرفتني   . شود  مي

حال مورد تحقيق قرار نگرفته است سعي آنيد يك مؤسسة نشر متخصص در آن صـنعت                
حدودًا شش بار بيشـتر از يـك آگهـي          يك مقالة متوسط    . را قانع آنيد اين آار را انجام دهد       

ها ارتبـاط برقـرار       چي بنابراين سردبيرها بهتر از تبليغات    . شود  تبليغاتي متوسط خوانده مي   
توانيد آاري آنيد آـه همـة اشـخاص شـما را تـرجيح دهنـد، گروهـي را             اگر نمي . آنند  مي

 .بيابيد آه چنين آنند
رود،   آار سـختي بـه شـمار مـي          ،  ارتقاي فعاالنه يك شرآت در بعضي از آسب و آارها         

دهند تا از پزشكان خـود         مؤسسات پزشكي و درماني عمومي ترجيح مي        به عنوان مثال،  
 .در قالب فروشنده استفاده نكنند

پـس مـا چگونـه      . ليكن بيماران پختگي الزم براي اتخاد تصميمات مهم پزشـكي ندارنـد           
پيدا آرده و متخصـص مـورد نظرمـان را          توانيم راه خود را از ميان سلطة جابرانه انتخاب            مي
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تواند به ما آمك آند تا به مشـكل فـوق             مي” نظر ساير مردم  “ برگزينيم؟ در اين مورد هم      
ها هستند، اين روش را مـورد تأييـد          حتي آنهايي هم آه نگران تبليغات پزشك      . غلبه آنيم 
 .دهند قرار مي

 
 
 ١٦فصل 
 ايزآننده باشدتواند يك ايدة متم نحوة ساخت يك فرآورده مي

انبـوهي از   . ها مايلند براي توليد يك فرآوردة جديد تـالش زيـادي را بـه عمـل آورنـد                  شرآت
مهندســان، طراحــان و آارآنــان توليــد ســاعات بســيار زيــادي را صــرف ســاخت و آزمــايش 

آننــد اســتثنايي بــوده و بهتــر از ســاير  آننــد آــه احســاس مــي هــاي جديــدي مــي فــرآورده
 .آنند ر بازار آار ميهاي موجود د فرآورده

بنــدي و تــرويج  هــايي از قبيــل تبليغــات، بســته هــا آــه غــرق در فعاليــت لــيكن، بازاريــاب
 .اند توجه هاي توليدي بي ها هستند، در اآثر مواقع به فعاليت فرآورده

ما به اين موضوع اعتقاد راسخ داريم آه بايد يك فرآورده را مورد مطالعه جدي قرار داده         
اين مطالعه و بررسي موجب دسـتيابي       . دن آن مورد بررسي دقيق قرار گيرد      و نحوة آارآر  

شود آه متأسفانه در اآثر مواقع ناديده انگاشـته           هاي متمايزآنندة بسيار قوي مي      به ايده 
 .شوند مي

ها حاصل يك فناوري يا طراحي ويژه هسـتند، آـه باعـث آـارآرد                 تعداد زيادي از فرآورده   
ها به ثبت رسـيده و تحـت حمايـت قـانوني             ا آه اين فناوري   چه بس . خوب آنها شده است   

ها اين موارد را با اين توجيه آـه پيچيـده هسـتند و                با اين همه، بازاري   . قرار داشته باشند  
آنهـا تـرجيح    . گيرنـد   شـود، جـدي نمـي       آننـدگان مـي    توضيح دادن آنها باعث گيجي مصـرف      

فـرآورده يـا تـأثير آن در سـبك زنـدگي      دهند تحقيقات بازار انجام دهند و روي فوايد يـك     مي
 :اي است ها يك چنين گفته ورد آالم بازارياب. افراد متمرآز شوند

آنهـا فقـط مشـتاق      . براي مردم مهم نيست آه يك فرآورده چطور ساخته شده اسـت           “
 ”.آند به دانستن اين هستند آه آن فرآورده برايشان چه آار مي

هـاي مختلـف      هـا در رده    اد زيـادي از فـرآورده     مشكل اين نوع طرز فكر اين است آه تعـد         
هــا جلــوي پوســيدگي را  همــة خميردنــدان. دهنــد بــراي مــردم آــار مشــابهي انجــام مــي 

آننـده   همـة مـواد پـاك   . شـوند  هاي جديـد خيلـي خـوب رانـده مـي      همة اتومبيل . گيرند  مي
  شـود،    مـي  هـا از يكـديگر     بنابراين چيزي آه باعـث تمـايز فـرآورده        . آنند ها را تميز مي    لباس

 .نحوة ساخت آنهاست
به همين دليـل اسـت آـه مـا دوسـت داريـم روي فـرآورده و فنـاوري اسـتثنايي آـه در                         

نـام خاصـي بـراي آن         آنگاه در صـورت امكـان،       . ساخت آن به آار رفته است متمرآز شويم       
بنـدي آـرده و بـه عنـوان يـك محتـواي              عامل طراحي يا فناوري در نظر گرفتـه، آن را بسـته           

و چه بهتر اگر آن محتـواي جـادويي           شود روانه بازار آنيم،       ي آه موجب تمايز آن مي     جادوي
تـر باشـد، نيـاز     هر چه آه يك محصول پيچيده. به ثبت رسيده و تحت حمايت قانوني باشد   

شما براي استفاده از يك محتواي جادويي به منظور متمايز نمودن آن از ساير رقبا بيشـتر                 
 .شود مي

 
 ستيد آن را به رخ ديگران بكشيدوقتي متمايز ه

اگـر ابتكـاري    . ها نه مخفي و پوشيده هستند نـه جـادويي           ايدة مربوط به بعضي از فرآورده     
يـابي آن فـرآورده       در توليد يك فرآورده داريد بايد از آن ابتكار به عنوان پايـه و بنيـان موقعيـت                 

. رست يا از راه غلط توليد آـرد توان از راه د     يك فرآورده را در غالب موارد مي      . استفاده آنيد 
هـاي توليـد مـورد اسـتفاده قـرار            جـويي در هزينـه     راه غلط راهي است آه به منظور صرفه       
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هـاي بيشـتر اسـت و منجـر بـه توليـد        گيرد، توليد از راه درست مسـتلزم جـذب هزينـه      مي
 .شود هاي با آيفيت بهتر مي فرآورده

به خصوص هنگـامي آـه     (ز راه درست    توانند با آمك توليد ا      ها مي  بعضي مواقع شرآت  
 . خود را از ديگران متمايز آنند) آنند ساير رقبا از راه غلط توليد مي

 
 

 ١٧فصل 
 اي متمايزآننده باشد تواند ايده مي” جديدتربودن“

گيرد و فناوري پيشرفته آاربرد روزافزوني  سرعت صورت مي در دنيايي آه در آن تغييرات به   
آنهـا ديگـر در انتظـار       . انـد   هـا عـادت آـرده       بـه نسـل جديـد فـرآورده        مـردم     پيدا آرده اسـت،   

 .هاي جديد نيستند بلكه متوقع آن هستند فرآورده
تالش آنند جديدتر  ها اين است آه به جاي تالش براي بهتر بودن،          توصية ما به شرآت   

ــديهي اســت    . باشــند ــوع بســيار ســاده و ب ــن موض ــد  . روانشناســي اي ــداران از خري خري
بنابراين راهكار  . آنند  هايي آه قديمي و از مد افتاده هستند احساس آرامش نمي           فرآورده

آننـدة   جلو افتادن بـه صـورت جهشـي از رقبـا در ايـن اسـت آـه خـود را بـه عنـوان عرضـه                          
 ).تأآيد روي جديدتربودن است. (هاي جديدتر و بهتر جا بياندازد فرآورده

انـد بـا      ه نقـش رهبـري بـازار را داشـته         هـاي بـزرگ آـ      شرآت. خودتان را از رواج بيندازيد    
رونـد    هاي قديمي خودشان مـي      ساخت و عرضة نسل جديد محصوالت به جنگ با فرآورده         

 .از تاريخچة خود استفاده آنيد
اي از تغييــر اســت و اگــر شــما در بخشــي از آن   اگــر يــك رده محصــول داراي تاريخچــه 

اگـر شـما    . برداري آنيـد    اسبي بهره ايد، بايد از اين وضعيت به نحو من         تغييرات نقش داشته  
 در اين صورت اعتبار بسيار بـا ارزشـي           ايد،  در معرفي يك فرآورده نسل جديد پيشگام بوده       

توانيد از آن اسـتفاده نمـوده و سـعي آنيـد نسـل جديـد و           در اختيار شما قرار دارد آه مي      
 .آيندة آن فرآورده را به بازار معرفي نماييد

 
  نيستهميشه مؤثر” جديدترين“

هاي خطرناآي وجود دارد آه ضروري است بـه هـر             تله” جنسل آيندة يك فرآورده   “در بازي   
اي مواجـه     قيمتي آه شده از آنها احتراز آـرد و اگـر ايـن آـار را نكنيـد بـا مشـكالت عمـده                       

 :اند ها فهرست گرديده اي از اين تله ذيًال خالصه. خواهيد شد
فرآوردة نسل آينـده شـما بايـد راهكـاري بـراي            . اي را آه وجود ندارد حل نكنيد        مسئله •

 .حل يك مشكل واقعي ارائه نمايد نه براي مشكلي آه اهميت چنداني ندارد
گاهي اوقات مشكالتي واقعي وجود دارند آـه  . ها بپرهيزيد از بهم زدن و تخريب سنت      •

 .هاي قديمي را دوست دارند مردم سنت. اي به حل آنها ندارند مردم عالقه
اگر فرآوردة نسل آينده بهتر نباشد چرا بايد در پي        . نسل آينده، بايد بهتر باشد    فرآوردة   •

 .آن بود
 

 تواند شما را غافلگير آند جديدترين مي
: راهنمـاي مبتكـران   «اي بـا عنـوان        يكي از استادان دانشـكدة بازرگـاني هـاروارد در مقالـه           

“ عرفـي مفهـوم   بـه م  » شود  هاي بزرگ مي    وقتي آه فناوري جديد باعث شكست شرآت      
 .پردازد مي” هاي مزاحم فناوري

هـايي در لبـاس مـيش        هـاي جديـد در غالـب مـوارد گـرگ           پيام او اين است آـه فنـاوري       
ها هرگز با نيازهاي فعلي مشـتريان شـما و يـا توقعـات بـورس در                   اينگونه فناوري . هستند

گونـه بـه نظـر        اگرچـه در ابتـدا ايـن        هـاي جديـد،     فناوري. مورد فعاليت شما همسو نيستند    
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يابند آـه خـود بـه فنـاوري        رسند، ليكن وقتي آه جا بيفتند با چنان سرعتي ارتقا مي            نمي
 .اصلي و آيندة حقيقي شرآت تبديل خواهند شد

 
 فرآوردة نسل آينده بايد متفاوت باشد

هـاي مـزاحم، ايجـاد يـك سـازمان آـامًال         رسد آه تنها راه حـل مشـكل فنـاوري           به نظر مي  
ايـن  . ها آـار آنـد      گونه فناوري  آه منحصرًا با اين      يك چنين سازماني است      مستقل يا خريد  

 .تواند در قالب يك شرآت مستقل و يا يك نام تجاري متفاوت تحقق يابد موضوع مي
ها در اين است آه در جهت حفـظ وضـعيت قـديم خـود تـالش بـيش از                      اشتباه سازمان 

را در سازماني به آار بگيرند آـه بـا          آنند فناوري جديد     حدي به عمل آورده و يا سعي مي       
 .فهمد شرايط قديمي آشناست و فقط آن وضعيت را مي

دردناك است، اما اين تنها راه مطمئن بـراي داشـتن آينـده     ” جديدتر بودن “گاهي اوقات   
 . است

 
  ١٨فصل 

 راهي براي متمايزآردن است” چشمگير بودن“

مـردم دوسـت دارنـد    . وع را بدانـد وقتي محشر و چشمگير هستيد بگذاريد دنيـا ايـن موضـ       
همـين  . بدانند آه آدام شرآت در فعالت خـود معرآـه و چشـمگير اسـت و آـدام نيسـت                   

 .هاي آن به آن به يك ابزار قدرتمند بازاريابي تبديل شود موضوع باعث شده آه حرف
 

 ترس از خودستايي
وينـد خجالـت   هـاي خودشـان بگ   هـا از اينكـه از موفقيـت    متأسفانه تعـداد زيـادي از شـرآت    

داننـد ضـمن اينكـه معتقدنـد ايـن آـار        اول اينكه خودستايي را آار خـوبي نمـي    . آشند  مي
امـا دليـل واقعـي عـدم تمايـل آنهـا در             . گرايانـه اسـت و هنجـار بـدي اسـت           عملي تحميل 

آن وقـت   . خودستايي اين است آه اطمينان دارند بتوانند در آينده نيز معرآه بـاقي بماننـد              
آـنم در اينجـا توضـيح دهـيم ايـن             آنچه آه مـا تـالش مـي       . نخواهند شد چي؟ آيا شرمنده    

 مثـل فرسـتادن يـك        است آه مطرح ساختن و يـا ارتقـا دادن يـك شـرآت يـا يـك فـرآورده،                   
اين آار نيازمند فشار و رانش اولية شما براي فرسـتادن آن بـه مـدار              . ماهواره به فضاست  

 .آند ع فرق مي اما وقتي ماهواره در فضا قرار گيرد اوضا است،
فعاليت چشمگير داشتن يا رشد فروش، در حدي آـه از رقبـا جلـو بيفتـد شـما را قـادر                      

وقتي به اوج رسيديد راهكارهاي ديگري به      . سازد تا نام تجاري خود را به اوج برسانيد          مي
 .تا در آنجا باقي بمانيد. آار خواهيد بست

 
 ”محشر بودن“دروغ گفتن در مورد 

بـودن خيلـي   ” تـرين  پرفـروش “ام اشـاعه دادن ادعاهـاي خـود در مـورد        ها بايد هنگـ     شرآت
آنيـد فرصـت خواهيـد        اسـتفاده مـي   ” معرآـه بـودن   “هنگامي آه از راهبـرد      . مراقب باشند 

هـا بـه آن       چيزي آه تعداد زيادي از شرآت     . داشت تا داليل معرآه بودن خود را تعيين آنيد        
تـرين    اي از رايـج     خالصـه . ين آـار وجـود دارد     هاي زيادي براي ا    توجه ندارند اين است آه راه     

 :اند ها ذيًال آورده شده راه
 .ترين راهكار مقايسه فروش شما با فروش رقبايتان است فروش، معمول •
رتبــه بنــدي عملكــرد ســاالنه در تعــداد زيــادي از صــنايع صــورت . رتبــه بنــدي در صــنعت •

 .گيرد مي
 دارنــد آــه مقالــة تخصصــي بعضــي از صــنايع متخصصــان و منتقــداني. خبرگــان صــنعت •

 .شود نويسند و از آنها نقل قول مي مي
 



 /تمايز يا نابودي 

 

22

 توانند شما را معرآه جلوه دهند نشريات مي
اگر چه خودستايي آردن آار مفيدي است، اما اگر شخص ديگري شما را بستايد، خيلي               

اينجاست آه يك برنامة روابط عمومي فعال راندمان بسيار زيـادي خواهـد             . بهترخواهد بود 
برداري از ايـن حقيقـت         بهره  آاري آه روابط عمومي در اين مورد انجام خواهد داد،         . داشت

در اين مورد همسايه شما و يا يـك      . است آه اشخاص ثالث نزدم مردم اعتبار زيادي دارند        
آننـد آـه اينهـا منـابع بـي طرفـي        آند زيرا مـردم احسـاس مـي    روزنامه محلي فرقي نمي  

پـس شـما بايـد واقعـًا معرآـه         . ييد آـه شـما معرآـه هسـتيد        لذا اگر آن منابع بگو    . هستند
 .باشيد

مثـل انـداختن يـك تكـه سـنگ در برآـه               ساختن موفقيت در يك برنامـه روابـط عمـومي،         
هاي ايجاد شـده از برخـورد سـنگ بـه آب در ابتـدا آوچـك هسـتند، لـيكن بـه                         ايده. (است

هـاي    به روزنامه . آنيد  ع مي ها شرو   در آغاز با خبره   . گذارند  سرعت در سطح برآه تأثير مي     
شويد و سپس در نشريات مربـوط بـه آسـب و آـار و مصـرف آننـدگان        تجاري آشيده مي 
 .معرفي خواهيد شد

بـرداري از مطبوعـات، ترغيـب آنهـا در نوشـتن راجـع بـه                  يك راه غيرمستقيم بـراي بهـره      
ردم اگر اين ذهنيـت در مـ      . مشكالتي است آه شرآت يا فرآورده شما درصد حل آنهاست         

ايجاد شود آه شما بخشي از يك راه حل براي يك مشـكل بـزرگ هسـتيد در ايـن صـورت             
البته بايد به ايـن موضـوع هـم         . آنها در حقيقت شاهد افزايش اهميت شما خواهند گرديد        

 . ها توجه داشت آه مطبوعات بيشتر دوست دارند از مشكالت بنويسند تا موفقيت
 
 

 ١٩فصل 
 مايز را از بين ببردتواند ت مي” رشد و توسعه“

هـاي تجـاري باشـد بـه نظـر مـا آن عامـل             اگر تنها يك عامل باعث از دست دادن تمايز نـام          
اشتياق براي تداوم بزرگ شدن در غالب موارد يـك عمـل واآنشـي              . است” رشد“مفهوم  
هـا نهفتـه     آنيم آه ريشة اين اشتياق در نحوة پاداش دادن به انسـان             ما گمان مي  . است
ها هستند تا دوران تصدي خـود را ادامـه داده و              ن عامل خواهان رشد شرآت    مديرا. است

اما آيا رشد نمودن يك ضرورت است؟ ميلتون فريدمن آـه يـك             . درآمدشان را افزايش دهند   
بلكـه    ما نياز شـديدي بـراي رشـد آـردن نـداريم،             «: گويد  در اين باره مي     اقتصاددان است،   

 ».اشتياق شديدي داريم تا رشد آنيم
: دهــد هــا وقتــي در تعقيــب رشــد هســتند دو اتفــاق بــد روي مــي بــه نظــر مــا، شــرآت

هايشان در حفظ ايدة متمايزآننده و يا       سردرگمي آنها و از دست دادن فرصت تمرآز تالش        
 .تر و هم بهتر شدن به صورت همزمان هم بزرگ

 
 تواند بيشتر باشد تر مي جايي در آن آم

سـتند آـه حفـظ تمرآـز در زمينـة اصـلي آسـب و                ها متوجـه ايـن موضـوع ني        غالب شرآت 
 .آارشان منافع آنها را در بلندمدت به نحو بهتري تأمين خواهد نمود

سازد، ناگهـان بـه عرضـة خودروهـاي           ترين خودروهاي دنيا را مي      چرا بايد ولوو، آه ايمن    
ورزشي وارد شود؟ به جاي اين آار بهتر است در اقصي نقاط جهان به دنبـال مشـترياني                  

هــاي هندوســتان  آيــا تــا بــه حــال در جــاده. اشــد آــه خواهــان خودروهــاي ايمــن هســتندب
همـين  . ترين خودروهاي جهان خواهيد بود      ايد؟ در آنجا مطمئنًا خواهان ايمن       رانندگي آرده 

هاي بسيار زياد ديگري آه پليس در آنجا حضور فعال نداشته و انبـوهي از                 موضوع در جاده  
 .اند صادق است رانندگي مشغولاحتياط به  هاي بي راننده

خودروهاي عمومي ايمن چطـور؟ شـايد بتوانيـد خـوردوي عمـومي جديـدي را طراحـي          
مـا  . راحتـي واژگـون نشـود      آنيد آه در آزمـون تصـادفات، ايمنـي بيشـتري داشـته و يـا بـه                 
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هـا در دنيـا، موضـوعي محـدود      موضوع ايمني خودروها را با توجه به وضـعيت فعلـي جـاده       
هاي آينده نيـز بـازار خـوبي     اي است آه تا سال     بلكه برعكس، اين موضوع ايده    بينيم،    نمي

ممكـن    حال آه شرآت فورد اقـدام بـه خريـد شـرآت ولـوو نمـوده اسـت،                   (خواهد داشت   
ــدة        ــه اي ــرده و مجــددًا ب ــذول آ ــه در آن وجــود دارد توجــه بيشــتري مب ــه آنچــه آ اســت ب

 .)متمايزآنندة آن رجعت آند
 

 اي تجاري متعدده توسعه از طريق نام
تر شدن و پولـدارتر شـدن        بزرگ. تر شدن و پولدارتر شدن مخالفيم      فكر نكنيد آه ما با بزرگ     

آنـيم راهـي اسـت آـه مـردم بـراي              آنچه آه ما با آن مخالفت مي      . هاست  روش آمريكايي 
 .آنند رسيدن به هدف فوق انتخاب مي

 
 راه بهتري هم وجود دارد

هـاي    جـويي در هزينـه      توانـد موجـب صـرفه        تجـاري مـي    اگر چه تمرآز نمـودن روي يـك نـام         
ليكن تجربه نشان داده است آـه اسـتفاده از چنـد نـام تجـاري هـم                    بازاريابي شما شود،    

 .تواند موجب افزايش مجموع سهام بازار شما گردد مي
 
 

 ٢٠فصل 
 تمايز غالبًا نيازمند فداسازي است

اآنون به بررسـي عكـس      . ته باشد تواند براي آسب و آار شما ضررداش        خواهي مي  زياده
توانـد بـراي آسـب و آـار شـما فايـده               از دست دادن يك چيز مـي      . پردازيم  حالت مزبور مي  
پردازيــد، متوجــه  هــا در زمــان طــوالني مــي فــرآورده وقتــي بــه مطالعــة ردة . داشــته باشــد

 تواند در عوض آمك بـه رشـد و توسـعه، باعـث              ها مي   شويد آه افزودن به ردة فرآورده       مي
 .تضعيف آن شود

تان را بيشتر آنيد بـه ريسـك تضـعيف ايـدة متمايزآننـدة اصـلي                 هر چه تعداد محصوالت   
رهبـران  . شـود   پذيري رهبـران بـازار مـي       ايد، نياز به رشد و توسعه باعث آسيب         خود افزوده 

هـاي    غالـب نـام   . پردازنـد   هايشان مي   بازار به جاي آاستن از تنوع، به متنوع آردن فرآورده         
اي متمايزآننـده بـه بـازار      شكست خورده و از رده خارج شده در ابتدا براساس ايده        تجاري

 .اند هاي جديدتر، تباه گرديده اند آه به مرور با افزايش گونه عرضه شده
 ”بيشتر“يكپارچگي، آخرين 

رود آـه     هـايي بـه آـار مـي         زيرا در مـورد فـرآورده     . يكپارچگي، نقطة مقابل فداسازي است    
وسـايل برقـي مصـرفي،     در دنياي آامپيوترهـا، ارتباطـات،      .  و چندگانه دارند   عملكرد بيشتر 

هـا    توان از پيشگويي در مورد يكپارچـه شـدن فـرآورده            سرگرمي و نشريات به سختي مي     
 .اجتناب نمود

نـدرت صـورت گرفتـه       بـه ” يكپارچگي“شويد آه     اگر به مطالعه تاريخ بپردازيد، متوجه مي      
كردي بيش از آنچه آه بايد دارنـد، خيلـي زود از عرصـه خـارج                هايي آه عمل    فرآورده. است
 .شوند مي

 
 چرا يكپارچگي مؤثر نيست؟

طراحان يك فـرآورده    . هاي چندآاره مستلزم فداسازي از نوعي ديگر است         ساخت فرآورده 
شوند تا به جاي تمرآز روي طراحي عـالي يـك فـرآورده يـك آـاره، بـه                     چندآاره مجبور مي  
زيـرا عمـدة قـدرت طراحـي آنهـا          . تـر يـك وسـيلة چنـدآاره بپردازنـد          ايينطراحي با آيفيت پ   

 . شود مصروف جور آردن اجزا براي آاربرد چند منظورة آن فرآورده مي
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 انواع مختلف فداسازي
ما طي ساليان طوالني سه نـوع مختلـف فداسـازي را آـه بـراي تمـايز مـورد نيـاز اسـت،                        

 :ايم مشاهده آرده
همـه چيـز   “تمرآز روي يك نوع فـرآورده خيلـي بهتـر از راهكـار     حفظ  . فداسازي فرآورده  •

 )مگر اينكه از چند نام تجاري استفاده آنيد. (آارآيي دارد” براي همه آس
حفظ تمرآز روي يك خصوصيت از يـك فـرآورده بـه مراتـب بهتـر از                 . فداسازي خصوصيت  •

ايـن ترتيـب    آنـد و بـه        اين آـار شـما را از ديگـران متمـايز مـي            . چند خصوصيت آن است   
 .توانيد خود را مالك فوايد ناشي از استفادة از آن خصوصيت بدانيد مي

حفظ تمرآز روي يك بخش خاص از بازار در يك ردة فرآورده، شما             . فداسازي بازار هدف   •
آند و به اين ترتيب فرآوردة توليدي شـما در آن ردة فـرآورده نـزد                  را از ديگران متمايز مي    

 .فرآوردة مرجع شناخته خواهد شدآنندگان به عنوان  مصرف
رويد شانس اينكه از مشتريان واقعي        وقتي شما به دنبال جذب گروه هدف ديگري مي        

 تالش آنيد طمع نكرده و روي نـوع          آنيد،  هر آاري آه مي   . يابد  خود دور شويد افزايش مي    
 .فرآورده، خصوصيت مورد نظر و بخش بازارتان واقعًا متمرآز گرديد

 چــه فداســازي باعــث ايجــاد محــدوديت در نحــوة ارائــة شــما بــراي جــذب  بنــابراين اگــر
ــي مشــتري وارد فروشــگاه شــما شــد، در حقيقــت هــيچ      مشــتري مــي  ــا وقت شــود، ام

 . محدوديتي در فروش هر آنچه آه مايل هستيد نداريد
 
 

 ٢١فصل 
 متفاوت بودن در جاهاي مختلف

 آه داراي يـك ايـدة متمايزآننـدة     يك نام تجاري را   . اي است   جهاني شدن واقعًا ايده معرآه    
هـا و هـم       نـام تجـاري شـما هـم توسـط بـومي           . قوي است، در سطح جهان عرضـه آنيـد        

يك گـروه بازاريـابي واحـد در سـطح جهـان بـه              . مسافران به رسميت شناخته خواهد شد     
يك نـام تجـاري و طراحـي واحـد باعـث آـاهش       . جويي در وقت و هزينه است     معني صرفه 

اسـتفادة گسـترده از يـك مجموعـه از تبليغـات      . شـود   توليـد آن مـي     هـاي سـاخت و      هزينه
هـاي    نماينـده . (هاي زيـادي خواهـد بـود        جويي  ترويجي در سطح جهان هم، متضمن صرفه      

 ).تبليغاتي شما هم خوشحال خواهند بود، زيرا حجم آارشان آاهش خواهد يافت
 

 قواعدي براي حرآت
تواند نام تجاري شـما را در          ايدة متمايز آننده مي    قبل از اتخاذ تصميم در مورد اينكه آيا يك        

 :سطح دنيا مطرح سازد يا خير الزمست موارد زير را در نظر داشته باشيد
گـاهي اوقـات بهتـر اسـت بـه          . ممكن اسـت ايـدة جديـد شـما ايـدة غلطـي باشـد               .١

 .هاي قديمي اهميت بيشتري بدهيد ايده
هـاي    حتي ويژگي . ير داده شود  تواند در هر آشور تغي      هاي فرآوردة شما مي     ويژگي .٢

 .تواند در آشورهاي مختلف متفاوت باشد يك نام تجاري خاص نيز مي
 .ممكن است رهبري بازار توسط شما در بعضي جاها عملي نباشد .٣
آالگز نـامي قـديمي و پرافتخـار        . ممكن است ديگران به ميراث شما احترم نگذارند        .٤

ر آشــور هندوســتان بــا عــدم امــا ايــن شــرآت در بــازا. بــراي غــالت صــبحانه اســت
دهنـد صـبحانة گـرم و پرادويـه آـه             هـا تـرجيح مـي      زيرا هنـدي  . استقبال مواجه شد  

هـا اعتقـاد دارنـد آـه غـذا            هنـدي . (دهـد، بخورنـد     معتقدند به آنها انرژي زيادي مـي      
 .)شكل دهندة روحيه و شخصيت آنهاست

ا ممكن است تخصص شما محو و آم رنگ شود نام تجـاري لـوآس چيسـت؟ شـم                  .٥
ــام تجــاري را در سرتاســر قــارة آســيا مشــاهده مــي   آنيــد و معمــوًال تصــوير   ايــن ن
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هاي با اين نام قيد شده        هاي جذاب آمريكايي روي برچسب انواع فرآورده        هنرپيشه
لـوآس در آشـورهاي چـين،       . لـوآس در آشـور انـدونزي يـك صـابون اسـت            . است

هـاي مختلفـي از       ردهلـوآس در آشـور ژاپـن فـرآو        . تايوان، فيليپين يك شامپو است    
وقتي تخصص شما بنا بـه منـاطق مختلـف          . گيرد  صابون گرفته تا شامپو را در برمي      

 .سختي خواهيد توانست مردم دنيا را متوجه آن آنيد جغرافيايي، متفاوت باشد، به

 

 يكي براي همه؟
اسـتفاده از يـك نـام       «: گويـد   المللـي مـي     مدير خدمات مشتريان يك شـرآت طراحـي بـين         

توانـد در بازارهـاي مختلـف         امـا ايـن آـار مـي       . در همه آاري اطمينان بخـش اسـت       تجاري  
شـــوند، آنهـــا از  هـــا عمـــدتًا از ايـــن آـــار منتفـــع مـــي شـــرآت. معـــاني مختلفـــي بدهـــد

تـري را بـراي    شوند و نيروي انساني آم مند مي   هاي ناشي از ابعاد توليد بهره       جويي  صرفه
 ».دهند ص ميتفكرات راهبردي در مسئلة نام تجاري اختصا

هاي همه جانبه براي جهـاني شـدن هـم در همـين امـر نهفتـه                   و مشكل اصلي تالش   
انـد شـما     مـردم متفـاوت   . پسند مـردم متفـاوت اسـت      . ساليق مردم متفاوت است   . است
توانيـد در همـه جـا بـا يـك ايـدة واحـد متمـايز             امـا نمـي   . توانيد در هرآجا متمايز باشيد      مي
 . گرديد

 ٢٢فصل 
 حفظ تمايز

هـا بـراي رشـد مـداوم غالبـًا       مان طور آه در فصول قبلي مطالعه آرديد، اشتياق شرآت        ه
شود و اين مسئله بـه نوبـه          مي” همه چيز براي همه آس    “منجر به گيرافتادن آنها در تلة       

هاي مهمي براي حفـظ وجـوه         ليكن دستورالعمل . خود وجوه تمايز آنها را از بين خواهد برد        
به آمك آنها از سرگرداني در برهوت گسـتردة بازارهـا و گـم شـدن             تمايزتان وجود دارد آه     

 .در آنها نجات خواهيد يافت
 

 وجه تمايزتان را به ياد آوريد
شان معموًال نگرانـي بسـيار    هاي تجاري در بدو ايجاد و شكل گيري   ها و نام    مديران شرآت 

تمـايز فـوق بـا گذشـت     شان دارند ليكن وجـوه   ها و خدمات    زياد در مورد وجوه تمايز فرآورده     
هـاي جديـدي مطـرح     افتند، زيرا ديـدگاه  زمان و ورود گروه جديدي از مديران به مخاطره مي     

شـما بايـد بـه هـر        . گيـرد   شوند و حافظه سازماني در معرض آم رنگ شدن قـرار مـي              مي
هـاي جديـد مـديران از وجـوه تمـايز شـرآت               طريقي آه شده تمهيداتي بينديشيد تا نسل      

توانيد به آنها اجازه دهيد تـا راهبـرد شـرآت را بـه گمراهـي                  شما نمي . ندشناخت پيدا آن  
 .بكشانند
 

 انسجام داشته باشيد
دهيـد مـنعكس      بايست آنهـا را در هرچـه آـه انجـام مـي              بعد از استقرار وجوه تمايزتان مي     

تان را نيـز تحـت       تان آه آارآنان   اين نوع پشتكار و يكدندگي شما، نه تنها مشتريان        . نماييد
 .دهد تأثير قرار مي

. يـك نـوع آن انسـجام در پيـام اسـت           . آينـد   انسجام در اشكال مختلفـي بـه وجـود مـي          
گزينند آه انعكاس آن را در تبليغات         ها غالبًا پيام متمايز آننده ساده و مؤثري رامي         شرآت

آنند، آارآنـان بخـش    اما آارآنان روابط عمومي در جهت ديگري حرآت مي        . بينيم  آنها مي 
همـين  . هـاي خودشـان حرآـت آننـد         انـد در جهـت اولويـت       ج فروش شـرآت نيـز مايـل       تروي

موضــوع در مــورد آارآنــان ادارة مرآــزي آــه مشــغول مــذاآره بــا ســهامداران و بــورس وال 
هاي مختلف آاري در عوض اينكـه در راسـتاي يـك             گروه. استريت هستند نيز صادق است    
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 خودشـان هسـتند تـا بتواننـد بـراي آـار             هـاي   ايدة واحد فعاليـت آننـد، پيگيـر اجـراي ايـده           
تواند   مديرعامل شرآت تنها آسي است آه مي      . خودشان و نه ديگري اعتبار آسب آنند      

سو با هم و در راستاي اهـداف شـرآت جهـت             هاي آاري سازمان را هم     هاي گروه   فعاليت
 .اما بايد آلية آارآنان را روي پيامي واحد متمرآز سازد و يكپارچه بمانيد. دهد

ايـن موضـوع در شـرايطي       . شويد موقعيت خود را تغيير دهيـد        ها مجبور مي    بعضي وقت 
شـويد يـا ايـدة     آنـد و لـذا مجبـور مـي     آيـد آـه بـازار زيـر پـاي شـما را خـالي مـي            پيش مي 

 .متمايزآنندة ديگري بيابيد و يا شاهد نابودي خود باشيد
 

 تحول در مقابل سرهم آردن
. نام تجاري با ور رفـتن بـه آن تفـاوت زيـادي وجـود دارد           بين تكامل و تحول بخشيدن به يك        

تكامل و تحول بخشيدن به يك نام تجاري معموًال در پاسخ به يك حرآـت رقـابتي و يـا يـك                      
سرهم آردن معموًال شامل تغييرات ظاهري يا       . گيرد  تغيير جدي در شرايط بازار صورت مي      

هـايي بـه منظـور     شـود و يـا تـالش    رده مي هاي هم هاي احمقانه به فرآورده  تنوع بخشيدن 
سـرهم آـردن همچنـين باعـث جلـوگيري از           . برداري آردن از روند حاآم در بازار است         بهره

 .شود ها مي خستگي ادارات بازاريابي شرآت
نتيجه اين آه تكامل و تحول، مستلزم انجام تغييراتي است آه اتخـاذ تصـميم در مـورد                  

آننـده صـورت گيـرد نـه          در راستاي ذهنيت مصرف    تمايز يك فرآورده بايد   . آنها مشكل است  
تلقي شود تنها باعث گيجـي و  ” بهبود“آنچه آه ممكن است در داخل شرآت        . مخالف آن 

اين گونه مـوارد باعـث آـم رنـگ آـردن وجـوه تمـايز                . شود  سردرگمي اذهان مشتريان مي   
آـاري آنهـا را بـه       بدتر اينكه آنها تالش دارند از ارتكاب اشتباهاتي آه آيندة           . شود  شما مي 
 .افكند پرهيز آنند خطر مي

 
 ٢٣فصل 

 چه آسي مسئول تمايز است؟

مديران ارشد هر سازمان مسئوليت حصول اطمينان در مورد تدوين راهبرد تمايز، برقـراري              
بـه عبـارت ديگـر ،       . ارتباطات الزم در مورد تمايز و حفظ و پاسداري از آن را به عهـده دارنـد                

 . ايد در اين مسئله درگير باشدمديرعامل هر سازمان ب
. گيرند آه راهبردي صحيح اتخاذ گرديده اسـت         با اين وجود آنها غالبًا فرض را بر اين مي         

هاي تبليغاتي آنهـا،      آژانس  آنند آه بازاريابان باتجربه و      گونه تصور مي   مديران ارشد اآثرًا اين   
ت خود با اعضاي هيئت مديره و        آنها نيز سرگرم مشكال     لذا،. اند  روي آن راهبردها آار آرده    

شوند و مشكالت از همين       چگونگي ايجاد بهبود در ارقام مربوط به عملكرد سال آينده مي          
 .شود جا آغاز مي

 
 مشكل در آجاست؟

ايـن گـروه مـديران      . توانيد متوجه شويد آـه چـه اتفـاقي افتـاده اسـت              سرعت مي  شما به 
ايـن مـديران    ” چه بكنند و چه نكنند    “ آه   بلكه مشكل اين را داشتند    . مشكل اجرا نداشتند  

قيمتي، آه مطالب خود را خيلي خوب ارائه آـرده           عامل احتماًال توسط مديران مياني گران     
 .اند دهند، به گمراهي آشانيده شده هاي زيادي مي و وعده

ها اين است آه مـديران ارشـد آنهـا در فرآينـد راهبـردي شـرآت        مشكل بيشتر شرآت 
 .شوند درگير نمي

 
 چرا مديران بايد درگير باشند؟

آنهـا بـا    . پروراننـد   هاي مشخص خود را در سـر مـي          ها برنامه   بيشتر مديران مياني سازمان   
آنند آه باعث تسهيل ارتقاي آنها به ردة مديريت ارشد            تالش بسيار آن چيزي را تأييد مي      
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حت آار راهـة  تصميمات اين گروه از مديران نه براساس صالح شرآت آه برپايه مصل           . گردد
بـدتر اينكـه آنهـا تـالش دارنـد از ارتكـاب اشـتباهاتي آـه                 . گردد  شغلي خودشان اتخاذ مي   

 .افكند پرهيز آنند آيندة آاري آنها را به خطر مي

 من مسئولم
سـاز   غرور سازماني مديران مياني و نمايندگان تبليغاتي شما ممكن است برايتان مشكل           

 ايدة مناسبي آه توسط عوامل خـارج از سـازمان           اين مديران ممكن است در مقابل     . شود
آار آنهـا را انجـام        ارائه شده باشد جبهه بگيرند، زيرا مايل نيستند عوامل خارج از سازمان             

آننـد آـه پـذيرش ايـدة عوامـل خـارج از              داننـد و فكـر مـي        آنهـا خـود را مسـئول مـي        . دهند
 .شود موجب آاهش ارج و قرب آنها در سازمان مي سازمان، 

مـا متوجـه ايـن موضـوع      . ن وضعيت شرايط بسـيار مشـكلي را بـه وجـود خواهـد آورد              اي
  شديم آه اينگونه افراد بـه جـاي، بـه طـور آلـي رد آـردن ايـدة عوامـل خـارج از سـازمان،                      

افزاينـد و خـود را بـه نحـوي در آن ايـده سـهيم                  هاي خود را نيز بـه آن مـي         هميشه ديدگاه 
شــود، آــه بــا راهبــرد   راهبــردي اصــالح شــده مــينتيجــه اينكــه راهبــرد جديــد،. آننــد مــي

هاي باالتر مـديريت   اگر ايدة عوامل خارج از سازمان به رده   . پيشنهادي يكسان نخواهد بود   
 .ارائه شود، احتمال مواجه شدن آن با غرور سازماني آاهش خواهد يافت

:  اسـت  هايش به شرح زير به تعريف رهبـري پرداختـه           آقاي پيتر دراآر در يكي از نوشته      
بنيان رهبري اثربخش عبارت است از تفكر براساس رسالت سازماني و تعريـف و پابرجـا                «

اآنـون در سـرآغاز هـزارة       . نمودن آن به نحوي آه براي همگان روشن و قابل رؤيـت باشـد             
آافي است يك آلمه از تعريف رهبـري بـه          . بريم  سوم و در عصر رقابت فشرده به سر مي        

 : ا آن را به روز درآوريمشرح فوق را تغيير دهيم ت
بنيان رهبري اثربخش عبارت است از تفكـر در مـورد تمـايز سـازماني و تعريـف و پابرجـا        

 ».نمودن آن به نحوي آه براي همگان روشن و قابل رويت باشد
 


