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 پيش گفتار

  
  

سـتاره شـناس   داسـتان  بازاريـابي، بـا اشـاره بـه      ي كتابي در ارتباط با اگر گشايش ديباچه
  رسد، لطفاً چند لحظه درنگ كنيد. ميماركي قرن شانزدهم، عجيب به نظر دان

) را به عنوان فـردي كـه   1546 – 1601( "تيكو براهه"امروزه، بسياري از مورخان علمي 
  شناسند.  تسهيل كرد، مي "نيوتن"و  "كپلر"كار را براي 

، تنها به اند ي به اثبات رساندهم فيزيكوك، كه سودمندي خود را در علتدوين قوانين فيزي
بـدون   ي امكان پذير شده است.در فهرست كردن اجرام آسمان "براهه"هاي  ي تالش واسطه

هـاي   هاي تجربـي گـردآوري شـده توسـط براهـه، نظريـه       داده باارزش ي استفاده از اندوخته
بـه شـكل متسـاوي     ،يـا ند رسـيد  ي ظهـور نمـي   صـه گز بـه من هر "نيوتن"يا  "كپلر"شاگرد او 
شدند و بر  نادرست بودند، ظاهر مي پذيرفتني و مناسب، اماهاي ديگري كه  نظريهاالحتمال، 

  شد.  ها پافشاري مي آن
ي  حملـه ، از اين نكته بـراي  "پل ارمرود"، مشهور دانشمندان زيادي، از جمله اقتصاد دان

ي كنش انسان، ارائه شـده از   اند. نظريه متداول استفاده كردهي اقتصاد  كامالً آشكار به نظريه
ي  نحـوه  در ارتبـاط بـا   سوي اقتصاد دانان نئوكالسـيك، هـيچ مبنـايي در مشـاهدات تجربـي     

هـاي   ي عصب شناسي ندارد: بلكه، بـرخالف پيشـرفت   ينهيا تحقيق در زمگيري افراد  تصميم
اين فرآيند  د، گرد هده منجر به نظريه ميها مشا آندر ستاره شناسي و فيزيك، كه در  موجود

ي اتخـاذ   نحـوه  كـه در ارتبـاط بـا    اي پذيرفتني اي ديگر پديد آمد: نظريه به قصد ايجاد شيوه
ها تدوين شد و سپس تحقيقات فراواني از طريق برون يابي  تصميمات اقتصادي توسط انسان

  هاي بدوي ايجاد گرديد. از اين فرضيه
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 هـا  انسـان ند. به طور كامل نادرسـت باشـ   ظاهر مناسب، ممكن است هاي به اما اين فرضيه
هـا ارزش طبقـات    آن :دهنـد  هاي خود را بر مبناي اطالعات كامـل انجـام نمـي    گيري تصميم
 توانند از رفتار سـاير افـراد   نمي گيري هنگام تصميم و ،نندك اطالعات را مقايسه نمي مختلف

 هـا در ارتبـاط بـا    هـاي آن  ها يا ايده ويتهمچنين، اول. تأثير نپذيرندي خود)  (يا رفتار گذشته
هـا را تصـديق كرديـد،     كـه ايـن واقعيـت   امـر   بـه مجـرد ايـن   پذيرد.  ارزش از زمينه تأثير مي

  كند. ي بناي تفكر اقتصادي شروع به ترك خوردن مي شالوده
ــه مكتــب فكــري  شــابهي را مــيامــا اتهامــات م كــه بســياري از  ،تــري) (ضــعيف  تــوان ب

عي در علمـي  بـه نـدرت سـ    ، وارد كرد. بازاريـابي برد هاي بازاريابي را پيش مي گيري تصميم
تجربـي نخواهـد بـود. بـار      كند، مسلماً به شـكل دانـش   چنين مي كند، اما هنگاميكه بودن مي
نه شود كه مردم چگو اين فرضيه در نظر گرفته مي انند علم اقتصاد، در بازاريابي نيزمديگر، ه

از آن » قواعـد «ي كـاملي از   مجموعـه  قدامات قـرار گيرنـد. در ايـن حالـت    بايد تحت تأثير ا
هـاي خـود را بـر مبنـاي      . همچنـين، بازاريـابي كـنش   خواهـد شـد   ي ابتـدايي حاصـل   فرضيه
هاي ذهنـي   كه مردم از مكانيسمامر كند: اين اتخاذ ميدر حالتي بسيار خطرناك  اريك فريب

  توانند آن را دقيقاً توصيف كنند. تند و ميزمينه ساز اقدامات و تصميمات خود آگاه هس
ر اين كتاب انجام داده است، شليك رگباري قوي و بـه موقـع در نبـرد در    د "فيل"آنچه 

  برابر اين رويكرد پس نگر است.
امـا  بازاريـابي باشـد،    رسـد ايـن كتـاب در ارتبـاط بـا      ه بـه نظـر مـي   بنابراين، در حالي كـ 

ي دارد. در اين كتاب، شواهد علمي فراوانـي گـرد آوري   ها در پ پيامدهايي براي ساير زمينه
(يا  هاي خود را به شكلي كه مديران بازار گيري ها تصميم دهد انسان شده است، كه نشان مي

كننـد. لـذا،    گيرنـد، اتخـاذ نمـي    اقتصاددانان) به طـور متـداول و سـهل انگارانـه در نظـر مـي      
هـاي   ي وسـيعي از عواطـف و گـرايش    ترهدانان در اغلب مـوارد از گسـ   همانگونه كه اقتصاد

رسد  هستند، به نظر مي گيري يا وقف) غافل تأثير همهانساني (مانند پشيماني، بيزاري از زيان، 
هـاي انسـاني (ماننـد     گيـري  ي كامل تأثيرات ناخودآگاه بر تصـميم  نيز از گستره مديران بازار

  .دباشن مسير يا تعيين چارچوب) غافل ميهدف، وابستگي به  زمينه،
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بـراي مـديران    –هـاي آن   و انبوه مطالعات موردي و نقـل قـول   –به اين دليل، اين كتاب 
ها فعـال   نهتبليغات، آژانس ديجيتال، تحقيقات بازار يا رسا  ي كه در آژانسبازار و هر شخص

ر پـي درك مـردم،   ي كـه د باشد. همچنين، اين كتاب براي اشخاصـ  مياست، بسيار باارزش 
فروشـان،   گـذاران، خـرده   ها هستند، اعم از سياستمداران، سياست هاي آن انگيزهها و  ادراك

اهميـت زيـادي   گذاران و كسب و كارهاي مختلـف،   ان مالي، قانونطراحان محصول، مدير
  دارد.

بتواننـد مطالـب كتـاب را     نيـز  بنابراين اميدواري بسياري وجود دارد كـه سـاير اشـخاص   
ي بازاريابي و تبليغـات بـراي مـن     بتواند بيش از جامعه اين كتاب كنم درك كنند. گمان مي

ي خدمات بازاريـابي در   مخاطب ايجاد كند. چرا؟ چون، راستش را بخواهيد، ركورد جامعه
ي عدم وجود  رسد، تا به حال به واسطه آنچه كه انقالب كپرنيكي در علوم رفتاري به نظر مي

، "جـونز "، "اهرنبـرگ "لـي از سـوي   قابل توجه بوده است. واكـنش گذشـته بـه كـار قب    آن  و ...، كه فرضيات طرح شده همراه با شواهد تجربـي واقعـي را بـه چـالش      "استيفن كينگ"
ممكن است كاري را كه به طور معمـول انجـام    دهد كه مديران بازار بودند، نشان ميطلبيده 

از  كننـد، پـيش   اين اطالعات جديد ابـراز دهند، انجام ندهند: توجه و قدرداني خود را به  مي
بله، همه چيز خـوب اسـت فيـل، امـا     «دادند، انجام دهند.  اينكه كاري را كه هميشه انجام مي

  ».هاي فيس بوكم مطابق ميل نبوده است اين ماه تعداد اليك
بـه  » بيـزاري از زيـان  «مشـاهده كـرد، مفهـوم     هـا پـيش   مدت "آپتون سينكلر"يا، چنانكه 

را درك كند كـه حقـوق    است كه شخصي مطلبيسخت «صورت علمي مشاهده شده بود: 
  .»اش بستگي به عدم درك آن داشته باشد  ماهيانه

ي نخسـت، ايـن كتـاب يـك كتـاب غيـر        اميد نشويم. در درجـه اما بياييد به اين زودي نا
ي بسيار سودمند از مشـاهدات نيسـت، بلكـه     معمول است، از اين بابت كه تنها يك مجموعه

روش نگرش  بايد انجام دهيم. اين كتاب فراتر از فعاليتي پاسخ چهدهد كه ما در  توضيح مي
كـه بـه مـا     اي عملـي و برجسـته بـوده    كـه دسـت نامـه   است، بل جديد به دنياي مديريت بازار

   ي انجام دهيم.براي متفاوت بودن در پاسخ چه فعاليت گويد مي
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بيل "، "ديويد اگيلوي"ن ، و در ميان آناار به هنگام است. بازاريابان پيشينكه بسي امر اين
تر براي درك رفتـار انسـان    ، در پي يافتن رويكردي هوشمندانه"هاوارد گوساگ"و  "برناچ

 60ي  تأسيس كرد، كه در دهه Generalists, Incحتي شركتي با عنوان  "گوساگ"بودند (
ن تمـامي مـديرا   علـوم رفتـاري). همچنـين   ميالدي تالشي بود براي پيونـد دادن بازاريـابي و   

هـاي رفتـاري    فيزيولوژيسـت  –اعجـاب انگيـز    "دريتون برد"شامل اولين رئيس من،  –بازار
، در عمق وجود خود، تا چند سال مديريت بازاري  درجه يكي بودند. هر فرد موفق در زمينه

ي ست كه مديريت بازار در درك رفتار شخصبه صورت غير ارادي به اين نكته واقف بوده ا
  اي دارد. فراوان و ناتوان كننده ي و جمعي نقاط تيره

بوده اسـت كـه بـدون داشـتن      امر مشكلي كه هر فرد با آن مواجه شده است اين بنابراين
هاي فراگير، سخن گفتن در مورد اين مسئله باعث كم مايه  اي از تئوري واژه نامه و مجموعه

در  هـاي موجـود   صـدد تغييـر گزينـه   در . هـيچ شخصـي  شـود  و سبك مغز قلمداد شـدن مـي  
كاالبرگ برنيامده است، اگرچه اين كار ممكن است تأثير بـه مراتـب بيشـتري بـر فـروش و      

ــوه   ــه ســاعات طــوالني و خــود بــزرگ جل ــده ســودآوري، نســبت ب ي بحــث در مــورد  دهن
بـه   OgilvyChange#شناسي مخاطبان نهايي تبليغات تلويزيـوني، داشـته باشـد. حتـي      چهره

  تبديل شده است.» پيش پا افتاده«سائل كوچك و تركيبي براي تأكيد بر اهميت اين م
هـا را بـا يكـديگر     اي در اختيار داريم تا اهميت ايـن يافتـه   اما اكنون، در نهايت، واژه نامه

» گزينه معمار«، بلكه نخواهم كرد» طراحي صرف كاالبرگ« تطبيق دهيم. من ديگر سعي در
، كه معموالً به كارمندان جزء واگذار يهاي فعاليت بازارياب زمينه خواهم بود. در نهايت، اين

توانند جايگاه خود را در دفتر مدير بازاريـابي يـا حتـي در دفتـر هيئـت مـديره        شوند، مي مي
  بيابند.

  است.» تدوين مجدد چارچوب«اي شگفت انگيز از  ي جديد نمونه البته، اين واژه نامه
  ؟دباش پرداخت شده و ظريف مي اما اين واژه نامه تا چه حد

  



  
  مولفي  مقدمه

  

  
صرف كردم و سـعي   T-Mobile، و Unilever ،Diageoسال از زندگي خود را در  25

. بـه منظـور دسـت    رفتار مشتريان تأثير گذار باشـم  الت خود برداشتم به نفع برندها و محصو
هـاي   و تحليـل   شـركت، اطالعـات گسـترده    اين هدف، مـا بـه عنـوان مـديران بـازار      يابي به
هايي كه  آنهايي مانند  مشتريان گرد هم آورديم. در واقع، شركت اي را در ارتباط با پيچيده

ي جمعـي   اند كه چندين سال تجربه هها و فرآيندهايي ايجاد كرد مدل ،كردم برايشان كار مي
ي  هاي چنـد ميليـون دالري مـا را در توسـعه     گذاري ها سرمايه آورند. اين مدل را گردهم مي

واقعـي ايـن    كنند. با وجود اين، علـت  هدايت مي محصول و نوآوري، ارتباطات و تحقيقات
دهيم، بـه شـكل    انجام ميايم  داده مسئله كه چرا ما، به عنوان انواع بشر، آنچه را كه انجام مي

يك راز باقي مانده است. در غير اين صورت، نرخ خرابي محصوالت جديد در هيچ جـايي  
هاي تبليغاتي در نهايت بـه   شد و بودجه درصد نمي 80-90ي  نزديك به مقادير گزارش شده
  شدند. شكل كارآمد و مؤثر هزينه مي

انـد، و   اي مـن موفقيـت آميـز بـوده    ه اما حيات بازاريابي بدين شكل نيست. گاهي فعاليت
، و بـه طـور مشـترك بـا     ام شخصـي كـه داشـته   ي  گاهي چنين نبوده است، و بر اساس تجربه

گيـري   ي تصـميم  را در مورد نحوه بان ديگر، مدل ذهني مخصوص به خودبسياري از بازاريا
ن دارد، امـا  دي با كامل بـود ي زيا دانستم كه اين سيستم باور فاصله مشتريان ايجاد كردم. مي

هـر بازاريـاب سيسـتم بـاور خـاص       –مدل بهتري براي ارائه در اختيار نداشت  هيچ شخصي
د، و بــه شــ هــاي) فراوانــي مــي (يــا مجادلــه يهــا خــود را داشــت، كــه البتــه منجــر بــه بحــث

انجاميـد، كـه اغلـب بـر اسـاس سلسـله        هاي شخصي مي هايي بر اساس اولويت گيري تصميم
  شدند. مراتب ديكته مي
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 – كردنـد  تر بود كه تمامي بازاريابان بايد به آن توجه مـي  اي عام اين مسئله نمايانگر نكته
مـديرعامل در منـاطق    1200، در ميـان  Fournaise Marketing Groupي اخيـر   در مطالعـه 

مـديران   از درصـد  80، گزارش شـد كـه   اقيانوسيه –مختلف آمريكاي شمالي، اروپا و آسيا 
هاي نادرسـتي   هستند و به زمينه» نامرتبط«بازاريابان با نتايج كسب و كار عامل اعتقاد داشتند 

اغلـب از  «پاسخ دهندگان عنوان كرده بودند كه بازاريابان  از درصد 78پردازند. به ويژه،  مي
ي  به ويژه، افزايش تقاضا براي كاالها و خدمات به شـيوه  -» شوند شغل اصلي خود غافل مي

بخواهنـد اعتمـاد مـديران    بازاريابـان   اگر تحقيق به اين نتيجه رسيد كه . اينگيري قابل اندازه
مجبور عامل را به خود جلب كنند و اگر بخواهند تأثير بيشتري بر هيئت مديره داشته باشند، 

تبديل كنند. در غيـر ايـن صـورت، بـراي      محور – ROI11خودشان را به افرادي  بودخواهند 
عنـوان كردنـد، بـاقي    » بازاريابي خوابسرزمين «ن عامل درصد از مديرا 65هميشه در آنچه 

  خواهند ماند.
هـا   همچنـان كليـد سـودآوري شـركت     حث برانگيز اينجا است: مديران بازاراما چالش ب

درك مشــتريان و انتقــال ايــن درك در قالــب پيشــنهادهاي محصــول و خــدمات   –هســتند 
ايم كه برندها نوعي كيفيت ناملموس  دانسته متقاعدكننده. به عنوان متصديان برند، هميشه مي

كنند، دارند. اين همان  هاي محصول يا خدماتي كه نمايندگي مي و فراتر از كارايي و قابليت
ناميم، اما تأييد، توضيح، و ملموس سـاختن   مي» ي برند زش ويژهار«چيزي است كه ما آن را 

» fluffy«آن همواره دشـوار بـوده اسـت. جـاي تعجبـي نـدارد كـه مـديران عامـل در مـورد           
. بـه منظـور پـا بيـرون     كننـد  هـا اعتمـاد مـي   CFOها به CMOانديشند و بيش از  بازاريابي مي

ي برند را ملمـوس و   بايد ارزش ويژه و جلب اعتماد مديران، خوابگذاشتن از آن سرزمين 
قابل درك سازيم و توضيح دهيم كه چرا ايـن ارزش هرگـز كـم اهميـت و پـيش پـا افتـاده        

خـود   برتر نسبت به همتايان ي قيمتي نيست. اين همان چيزي است كه برندها را قادر به ارائه
داننـد   بپردازند، اما مـي  پوند براي قهوه در استارباكس 3يا  2سازند. مشتريان تمايل دارند  مي

. اري كننـد دواننـد يـك ظـرف قهـوه از سـوپرماركت خريـ      ت كه با پول دو فنجـان قهـوه مـي   
و برتر از محصول فيزيكـي مصـداق   بنابراين، بايد چيز ديگري بخرند. بخشي از ارزش فراتر 

                                           
1 Return on Investmentبازگشت سرمايه :  
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كنـد؟ بـه طـور     ، اما اين بخش چيست؟ مغز انسان چنين ارزشي را چگونه درك مـي دياب مي
  كنند؟ مي گيري صه، مشتريان چگونه تصميمخال

افزايـد، امـا مـدل     كند، ارزش قابل تـوجهي را مـي   مي اي ورود مان كه علم به مقولههر ز
ي  كنيم، به طور كنايه آميزي بر مبناي تفكر دهه اي كه امروزه در بازاريابي استفاده مي ذهني

هــاي دانــش  از زمينــه تقريبــاً نــيم قــرن پــيش! در حــال حاضــر، درك مــا  –هفتــادي اســت 
رسـاني  روز  سـت. ايـن گسـترش مـا را وادار بـه بـه      گسترش چشمگيري يافته ا گيري تصميم
مـن، واكـنش    بـه نظـر  سـازد.   گيري مشتريان مـي  ي تصميم ي تفكر خود در مورد نحوه نحوه

محول كردن اين تحول علمي به محققـان  هاي گذشته  ي بازاريابي در سال ناخودآگاه جامعه
گيري مانند اسكن مغزي، بوده است. امـا آيـا     هاي جديد اندازه ي، با استفاده از روشبازارياب

هـاي جديـد نتـايج     هاي بيشتري نياز داريم؟ و اگر ايـن متـدولوژي   كنيم به داده واقعاً فكر مي
هـا و   ها با استفاده از مدل پيامدي كه به دليل اعتباريابي آن –شود  مشابهي ايجاد كنند چه مي

هاي جديد نتـايج متفـاوتي ايجـاد كننـد      هاي موجود محتمل است؟ و اگر متدولوژي متريك
چه خواهيم كرد؟ در آن صورت چه چيزي درست و چـه چيـزي نادرسـت خواهـد بـود، و      

پرسيم و  هايي را از خود مي ؟ تا زماني كه چنين پرسشونه بايد اين قضاوت را انجام دادچگ
ايم، قادر نخواهيم  مشتريان به روز رساني نكرده گيري تصميم مدل ذهني خود را در ارتباط با

شـوند، اسـتفاده    ارائـه مـي   گيـري  تصـميم  دانـش  حوزه هاي توانمندي كه توسط ز بينشبود ا
  كنيم. اين مسئله مستلزم تحول الگوي بازاريابي است، نه صرفاً تغيير ابزارها.

م اعتقادي من چهار سال قبل به سيست ام؟ به اين دليل كه ، چرا اين كتاب را نوشتهبنابراين
بـودم، و   T-Mobileي برند شـركت   معاون توسعهطور چشمگيري متحول شد. در آن زمان 

برند ارائه كردم. در جريـان ايـن    يابي تغييرات در معماري و جايگاه شرح دقيقي در ارتباط با
اسـاس دانـش   مشـتريان بـر    گيـري  كار با مدل ذهني كامالً جديدي براي بازاريابي و تصميم

هـاي جمعـي از    هـاي حاصـل از آخـرين يـادگيري     گيـري  روبـرو شـدم: نتيجـه    گيري تصميم
، مدلي افسـونگر  شناسي شناختي و اجتماعي. مدل جديد شناسي، اقتصاد رفتار، و روان عصب
بـود،   بر من پوشيده پيش از اين داد كه  ، زيرا توضيحاتي در مورد رفتار مشتريان ارائه ميبود

هـاي مـرا در    تـرين فرضـيه   بـديهي برخـي از   آزاردهنده بود، زيرا ي ديگر اين مدلاما از سو
ن بـاري بـود كـه قـدرت يـك      كـرد. نخسـتي   مشـتريان رد مـي   گيري ي تصميم نحوه ارتباط با
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هـاي علمـي بـود، تجربـه      كه نه مبتني بر باورها و فرضـيات، بلكـه بـر آخـرين يافتـه      رويكرد را
ي جديدي شد كه در درك  نامه واژه گيري نه تنها منجر به شكلكردم. استفاده از اين دانش  مي

تر بود، بلكه چارچوب ادراكي عميقي را براي بازاريابي  علت انجام كارها طبق عادت با ارزش
  كرد. ارائه مي –هاي تعاملي  از استراتژي برند و جايگاه يابي تا نوآوري، تبليغات و رسانه –

موفقيت مالي آن بـراي برنـد، بـا    اين رويكرد جديد نه تنها افسونگر و متفاوت بود، بلكه 
بـات رسـيد. در يـك بـازار رقـابتي      در بريتانيا، به اث» Dance«الهام گرفتن از كمپين تبليغاتي 

  ، نتايج به دست آمده بسيار شگفت انگيز بودند:دشوار
 درصدي؛ 146ي  بازگشت سرمايه •

 درصد؛ 49ميزان افزايش فروش به  •

 درصد؛ 6رشد سهم بازار به ميزان  •

 تا نصف تقليل يافت مشتري هاي جذب هزينه •

 توجه سه برابري به برند؛ •

 درصد؛ 20هاي خرده فروشي و رشد تبديلي به ميزان  دو برابر شدن پاخور فروشگاه •

ي بيشتر  درصد هزينه 11ي مشتريان كنوني از خدمات و صرف  افزايش استفاده •
 بازار؛ نسبت به

 گروه در فيس بوك. 68ميليون بازديد يوتيوب،  36 •

  )IPAو  T-Mobile(منبع: 
ي  ، ماننـد توسـعه  T-Mobileديگر برنـد  » نقاط تماس«در نتيجه، اين رويكرد در سرتاسر 

، "ليـزا هـاردي  "ها و خدمات مشتري، به كار گرفته شد. طبق نظـر   ها، طراحي فروشگاه طرح
ي تــأثير تركيبــي ايــن تغييــرات، و  در بريتانيــا، در نتيجــه T-Mobileشــركت  VPتــا كنــون 

تبليغات متناظر بر مبناي همان پلت فرم ارتباطاتي، اين بوده است كه ريزش مشتري (درصـد  
از  T-Mobileبـه نصـف رسـيده اسـت.      T-Mobileانـد)   مشترياني كه شبكه را ترك كـرده 

تـرين شـركت در حـال حاضـر     بدترين شركت از نظر ريزش مشتري در سه سـال قبـل بـه به   
توسط اين برند در سراسر اروپا گسترده شد و منجر  . اين رويكرد در نهايتتبديل شده است

ي دسـتاوردها، شـامل پـاداش بـراي بهتـرين راه       تر شدن بيشتر اين برنـد بـه واسـطه    به شناخته
  گرديد. –اندازي مجدد برند 
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دانـش  حـوزه  االت و منـابع موجـود در   با الهام از اين مثال، شروع به كنكاش در ميان مق
اي كه تا چند سال از آن اسـتفاده   كردم. تا آنجايي كه متوجه شدم، مدل ذهني گيري تصميم

و در بسياري از مـوارد، نادرسـت بـود. هرچـه      –ي بسياري با تكامل داشت  كردم، فاصله مي
ايم در ساختن برند و ه شدم و به ارزش آموخته گرفتم بيشتر و بيشتر مجذوب مي بيشتر ياد مي

بردم. اين تجربه آنچنان تأثيرگذار و هيجان انگيز بود كـه مـرا وادار كـرد     سودآوري پي مي
ي  و شـركت مشــاوره  T-Mobile. احســاس كـردم كـه شـغلم در    شـغل خـود را تغييـر دهـم    

Decode كه مسئول تغيير مراحل فرآيندي بود كه در ،T-Mobile  تجربه كرده بودم، مرا در
  .ي در سه سال گذشته نگه داشته استترين سطح منحني يادگير پايين

Decode پايه گذاري شده بود. ايـن شـركت    گيري توسط دانشمندان پيشين علم تصميم
ي اقتصاد عصـبي،   اي در زمينه هاي برجسته براي حفظ جايگاه برتر در امر توسعه، با دانشگاه

كـرد. عـالوه بـر ايـن، مشـاوران       كاري ميي فن آوري كاليفرنيا در آمريكا، هم مانند مؤسسه
. هـا مشـغول علـم انـدوزي بودنـد      آن، همچنان در سطح پروفسوري و دكتـري، در دانشـگاه  

هـاي تبليغـات و مـديريت برنـد      دسـت انـدركاراني از زمينـه    ،در كنار اين مشاورانهمچنين 
هـا   اي از متخصصان را با تركيبي منحصر به فـرد از قابليـت   حضور داشتند تا تيمي چند رشته

هاي علمي را بـه كاربردهـاي بازاريـابي ملمـوس و پراگماتيـك       تشكيل دهند و آخرين يافته
ي بازاريابي، همان چيزي اسـت كـه در    مرهتبديل كنند. اين پيوندگاه، از دانش به روال روز

  اين كتاب در پي دست يابي به آن هستيم.
در تحقيـق بـراي انتقـال دانـش      هـاي بنـده   ب به اشتراك گذاشتن آموختـه هدف اين كتا

اي اسـت كـه    ي بازاريابي و نكات ارزشمند و مجذوب كننده به حيات روزمره گيري تصميم
ام. اكنـون يـك چـارچوب، يـك زبـان و       عادت يافته علت خريد مشتريان طبق ارتباط بادر 
سازند تـا بـه عوامـل     را قادر مي م كه مديران بازاري دانشي در حال رشد در اختيار داري بدنه

تـر ايـن اسـت كـه، بـا نگـارش ايـن         ي مهـم  محرك واقعي در انتخاب برند توجه كنند. نكته
ارزشمند مجهز شوند و آن را در  دهم تا به اين دانشب، قصد دارم به خوانندگان امكان كتا

در تجارب شخصي خود به مزاياي اين دانش  ي خويش به كار گيرند. كار بازاريابي روزمره
ايـن مزايـا بـه طـور مـداوم در بازخوردهـايي كـه از مشـتريان و          بايد بيان كنم كه پي بردم و
ي  كننـده  بينـي   : نيروي توصيفي و پـيش شود كنيم، منعكس مي ها دريافت مي هاي آن سازمان
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ي  ي خالصـه  تـر، ارائـه   تـر بيـنش، پيشـنهادات هوشـيارانه     بهتر حاصل از سطح جديد و عميق
عامل فـروش، اطمينـان بيشـتر و     –تر، كارايي و اثربخشي بيشتر روابط مشتري  محصول دقيق

 مليتي بهگيري. عالوه بر اين، مشتريان چندتوانايي بهبود يافته براي مقياس كردن دانش و ياد
متداول در برابـر منازعـات   » مركزي«ي رهايي از تنش و نااميدي موجود در منازعات  واسطه

و گردنـد. در نهايـت،    منـد مـي   ي خالقانـه، بهـره   يابي برند و توسـعه  در مورد جايگاه» محلي«
بـه اتـاق هيئـت     روشي را براي ورود مديران بـازار  گيري تر از همه اينكه، دانش تصميم مهم

         دهد.  ها قرار مي سرزمين خواب در اختيار آنرئيسه و ترك 
  يد.از اين سفر تحقيقاتي لذت بري من  به اندازه اميدوارم شما نيز

و مطالعات بسياري اشاره شده است كـه   ها در اين كتاب به آزمايش يادداشت مؤلف:
. جزئيـات بيشـتر در مـورد ايـن مـوارد، و      ها را مشاهده خواهيد كرد در انتهاي اين كتاب آن

 www.decoded-book.comساير موضوعات در ارتباط با ايـن كتـاب در سـايت اينترنتـي     
  قابل دسترسي است.
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