بازاریابی ویروسی
ثبشازیبثی ٍیسٍغی چیػت؟
اجبشُ دّید ثحث زا ثب تؼسیفی اش "ٍیسٍظ" ؾسٍع کٌینٍ .یسٍظ ،یک پَؾؽ پسٍتئیٌی اغت کِ ؾبهل هَاد ضًتیکک اغکتٍ .یکسٍظ
حولِ کٌٌدُ اش پَؾؽ پسٍتئیٌی خَد ثسای اتصبل ثِ یک غلَل غبلن اغتفبدُ هی کٌد .اٍلیي ثبز کِ اتصبل هحکن ٍ قبثکل امویٌکبًی
صَزت پریسفتٍ ،یسٍظ هَاد ضًتیک خَد زا ٍازد غلَل غبلن هی کٌد ٍ ثِ صَزت دائوکی دی .اى .ای ( )D.N.Aغکلَل هیصثکبى زا
تغییککس هککی دّککد .یککک ٍیککسٍظ ًػککجتب هککلوس هککی تَاًککد غککلَل هیصثککبى زا تجککدیل ثککِ یککک کبزخبًککِ تک یککس ٍیککسٍظ کٌککد.
اش ّویي خبصیت ٍیسٍظ دز ثحث ثبشازیبثی ٍیسٍغی اغتفبدُ هی ؾَد.
ثبشازیبثی ٍیسٍغی ثب تجدیل ؾجکِ ایٌتسًتی هؿتسیبى ٍ هؿتسکبى ثِ هبؾیي ػظیوی کِ خجسّب زا دّبى ثکِ دّکبى پ کؽ هکی کٌٌکد،
ؾسکت زا دز هؼسض دید ّوِ قساز هی دّد .پیبم تجلیغی یک ؾسکت ثب اغتفبدُ اش تسغیت هؿتسیبى ثِ هؼسفی آى ؾسکت ثِ دٍغکتبى
ٍ آؾٌبیبى هی تَاًد ثِ مَز چؿوگیسی افصایؽ یبثد .دز ٍاقغ ؾسکت اش هؿتسیبى خَد ثسای اًجبم کبز اغتفبدُ هی کٌد ٍ هؿتسی ثب ّس
ثبز اغتفبدُ ،ثی اختیبز فسٍؾٌدُ هحصَل ؾسکت هی ؾَد .اگس دزصکد شیکبدی اش دزیبفکت کٌٌکدگبى پیکبم ،آى زا ثکِ تؼکداد شیکبدی اش
دٍغتبى خَد ازغبل کٌٌد ،زؾد ازغبل آى پیبم ثػیبز قبثل تَجِ خَاّد ثَد ٍ ثِ مجغ اگس تؼداد تجبدل ککن ؾکَد ،زؾکد ثکب ؾکػکت
هَاجِ خَاّد ؾد.
ؾسکت ّبیی اش جولِ یبَّّ ،بت هیل ٍ آ.اٍ.ال اش ایي زٍؼ اغتفبدُ هی کٌٌد .ایي ؾسکت ّکب اش مسیک پیکبم ّکبیی دز ثسًبهکِ ّکبی
پػت ا لکتسًٍیک ثسای خَد تجلیغ هی کٌٌد .ثس اغبظ ایي زٍؼ ّس ًبهِ ای کِ تَغط خدهبت پػت الکتسًٍیک ایي ؾسکت ّب صکبدز
هی ؾَد ،حبٍی پیبم تجلیغبتی ه تصس ٍ هفیدی اغت ،یؼٌی ثِ تؼداد ًبهِ ّبیی کِ هسدم ثب اغتفبدُ اش خدهبت ایي ؾکسکت ّکب ثکیي
ّن هجبدلِ هی کٌٌد ،ایي پیبم ّب ّن تَشیغ هیؾَد .اش آًجب کِ ایي پیبم ّب ثدٍى فؼبلیت ٍ دخبلت هػتقین ایي ؾسکت ّب تَشیغ هکی
ؾَد ٍ دز توبم هکبتجبت ثیي افسادی کِ ًؿبًی الکتسًٍیک خَد زا اش ایي ؾسکت ّب اخر کسدُ اًد ،هٌتؿکس هکی ؾکَد ،ثکِ ایکي ؾکیَُ
ثبشازیبثیٍ ،یسٍغی زاّجسدی هی گَیٌد .ثِ ػجبزت دیگس ،ثبشازیبثی ٍیسٍغی ّس اغتساتطی اغت کِ افساد زا ثِ اًتقبل پیکبم ثبشازیکبثی ثکِ
دیگساى تؿَی هی کٌد ٍ ایجبدکٌٌدُ اهکبى زؾد تسٍیجی دز ًوبیؽ ٍ ًفَذ پیبم اغت.
ثبشازیبثی ٍیسٍغی دٍ ثیٌؽ ازائِ هیدّد:
اٍل ایٌککککِ :دًیکککبیی ککککِ دز آى ثبشازیبثکککبى هکککی تَاًٌکککد ثکککب ّصیٌکککِ ّکککبی تقسیجکککب هؼکککبدل صکککفس هؿکککتسی ایجبدکٌٌکککد.
دٍم :پیؿٌْبد هی کٌد کِ ازتجبمبت اشحبلت ” ثبشازیبة -هصسف کٌٌدُ” ثِ مسف” هصسف کٌٌدُ -هصسف کٌٌدُ” جب ثِ جکب ؾکَد .دز
ٍاقغ ،ثیؿتسیي قدزت دز فسٍؼ هحصَالت ٍ ایدُ ّب اش مسی ثبشازیبة ثِ هؿتسی صکَزت ًوکی گیکسد ،ثلککِ اش مسیک هؿکتسی ثکِ
هؿتسی اًجبم هی ؾَد.
ایي ًَع ثبشازیبثی ثِ غِ دلیل ایي زٍشّب هحجَثیت یبفتِ اغت:
 -1ؾجکِ ّبی اجتوبػی کبهال ثِ غوت ٍة حسکت کسدُ اًد .اکٌَى ث ؽ ثصزگی اش دٍغکتبى ٍ اػاکبی خکبًَادُ ّکس ؾک
زٍی خط اغت یب ثِ شٍدی ثِ آى هتصل هی ؾَد.

هی تَاًد دز ػسض کوتس اش یک زٍش ثب صد ًفس ازتجکب
 -2توبظ ؾ صی ثس زٍی ٍة تقسیجب ثِ صَزت زایگبى اغتّ .س ؾ
ثسقساز کٌد ٍ ّس کدام اش ایي صد ًفس ًیص ثِ ًَثِ خَد هی تَاًٌد ثب ثیؽ اش صد ًفس دیگس ازتجب ثسقساز غبشًد .دز ٍاقکغ ّکسم
ازتجکککککککککککبمی هکککککککککککی تَاًکککککککککککد دز هکککککککککککدت یکککککککککککک زٍش غکککککککککککبختِ ؾکککککککککککَد.
 -3تأویس ؾجکِ ًقؽ هْوی زا ایفب هی کٌدّ .وبًطَز کِ افساد ثیؿتسی وجت ًبم هی کٌٌد ،آًْب هی تَاًٌد ثب گسٍُ ثصزگتکسی
ازتجب ثسقساز کٌٌد ٍ ثِ شٍدی تؼداد کل ثِ صَزت تصبػدی افصایؽ هی یبثد.
ؾسکت ّب هی تَاًٌد اش زاُ ّبی شیس ،هؿتسیبى خَد زا ثسای اًجبم کبزّبی ؾسکت ثساًگیصًد:
 خدهبت یب هفبّین ازشؾوٌد تؿَی هبلی ( دزؾکل زقبثت ٍ هػبثقِ یب ثسًبهِ ّبی ح ٍ حػبة)؛ -حػبظ تؿ

ثِ ػلت ّوساُ ثَدى ثب ًبم ٍ ًؿبى تجبزی ؾسکت؛

 -غسگسهی ( اًیویؿي ،کبزت پػتبل ٍ ….) .

اًَاع ثبشازیبثی ٍیسٍغی ثِ ؾسح شیس اغت:
ٍ -1یسٍغکککی ازشؾکککی :دز ایکککي حبلکککت افکککساد تجسثیکککبت ثکککب کیفیکککت خکککَد زا ثکککب دیگکککساى غکککْین هکککی ؾکککًَد.
فسد الف هحصَلی زا اهتحبى هی کٌد ٍ آى زا خَة هییبثد .پع اٍ ثِ فسد ة هکی گَیکد ککِ اٍ ًیکص ایکي هحصکَل زا اهتحکبى کٌکد.
غبیتْبی ّبت هیل ،آهبشٍى ،یبَّ ٍ کتبة ّبی ّسی پبتس ّوگی ه بلْبیی اش ایي ًَع ثبشازیبثی ّػتٌد .دز ایي حبلت هحصکَالت ثبیکد
ثِ اًداشُ کبفی خَة ثبؾٌد تب هٌجس ثِ تسغیت افساد ؾًَد .دز ٍاقغ اغتفبدُ اش ایي جولِ ککِ ” ایکي هَوکَع زا ثکسای دٍغکتبى خکَد
ثِصَزت زایگبى ازغبل کٌید” یک هحصَل زا ٍیسٍغی ًوی کٌد ،ثلکِ آًْب فقط ثکِ اغکتفبدُ کٌٌکدگبى اجکبشُ هکی دّکد تکب دزثکبزُ
هحصَالت خَة ثب دیگساى صحجت کٌٌد.
ٍ -2یسٍغکککی حیلکککِ ای :افکککساد ثکککِ دالیکککل شیکککبدی ،اشمسیکک تؿکککَی دیگکککساى غکککؼی دز فکککسٍؼ هحصکککَل هکککی کٌٌکککد.
فسد الف غؼی هی کٌد تب فسد ة زا هتقبػد کٌد کِ هحصَل زا اهتحبى کٌکد ،شیکسا هوککي اغکت دز صکَزت اغکتفبدُ فکسد ة اش آى
هحصَل ،فسد الف پبداؾی دزیبفت کٌد .دز ایي حبلت اغتفبدُ کٌٌکدُ ثبیػکتی احػکبظ کٌکد ککِ پکبداؼ ازشؾکوٌد اغکت ٍ ایٌککِ
هحصَالت ثِ اًداشُ کبفی خَة ثبؾٌد کِ ثسای ًبزوبیتی احتوبلی دیگساى ثتَاى زیػک کسد .ثِ ػجبزت غبدُ ،شهکبًی ککِ هحصکَالت
ثِ اًداشُ کبفی ثب کیفیت ًیػتٌد ،افصٍدى پبداؼ هوکي اغت هٌجس ثِ ٍاکٌؽ ؾدید اغتفبدُ کٌٌدُ دز ثساثس فسٍؼ ؾَد.
ٍ -3یسٍغی حیبتی :افساد هی خَاٌّد تب دز تجسثیبت خَد ثب کػبًی ؾسیک ؾًَد کِ ثِ هحصَالت هؼیي ٍ ٍیطُ ای ًیکبش دازًکد .فکسد
الف هی خَاّد دز تجسثِ یک هحصَل ثب فسد ة ؾسیک ؾَد ٍ فسد ة ًیبش ثِ هحصکَل دیگکس دازد ٍ الکی آخکسً .کسم افصازآکسٍثکبت ٍ
غبیت ای ثی ( )eBayه بل ّبیی اش ایي دغتِ اًد .دز ایي حبلت اغتفبدُ کٌٌدُ اغت ککِ ثبیػکتی احػکبظ کٌکد ککِ آى تجسثکِ ٍ
 ،دلیلی ثسای ازغبل آى ثِ دیگساى ًیصداؾتِ ثبؾد.
هحصَل ازشؾوٌد اغت تب ػالٍُ ثس ایجبد تغییس دز خَد ؾ

ٍ -4یسٍغکککی هکککبز پیرکککی :افکککساد هکککی خَاٌّکککد تکککب دز تجسثیکککبت ؾکککبد ٍ ،یکککب جبلکککت ثکککب دیگکککساى ؾکککسیک ؾکککًَد.
فسد الف هی خَاّد تجسثِ خَد زا ثب فسد ة دز هیبى ثگرازد ،ثِ خبمس ایٌکِ اٍ فکس هی کٌد کِ فسد ة ًیص آى هَوَع زا ه ل خَدؼ
ؾبد ٍ ،یب جبلت هی داًد .ذکس ایي هَوَع الشم اغت کِ هحصَالت ٍ کبالّبی اججبزی هٌبغت ایي مجقِ ًیػتٌد.
ٍ -5یسٍغککککی ًبخَؾککککبیٌد :افککککساد ثککککِ دیگککککساى دزثککککبزُ تجسثیککککبت هٌفککککی خککککَد ّؿککککداز هککککیدٌّککککد.
فسد الف هحصَل زا اهتحبى هی کٌد ٍ دز هی یبثد کِ هحصَل خیلی ثدی اغت .غپع اٍ هبًغ اغتفبدُ فسد ة اش ایکي هحصکَل هکی
ؾَد .کػی کِ هحصَالتی ثب کیفیت پبییي ایجبد هیکٌد کِ هطبث ثب ًظس ٍ غلیقِ اغتفبدُ کٌٌدُ ًیػت ،یب هحصَالتی کِ اغکتفبدُ
کٌٌدُ حبلت هصٍزاًِای زا دز آى هحصَل هؿبّدُ هیکٌد ،ایي ًَع ٍیسٍظ زا ایجبد هیکٌد.
هطبث ثب آ ًرِ ذکس ؾد ثسای ٍیسٍغی غبختي ثبیػتی ًَع آى زا دز ًظسداؾت .ؾسکت ّب ثبید غؼی کٌٌد تب ًیبشّکب ٍ خَاغکتِ ّکبی
اغتفبدُ کٌٌدگبى خَد زا ؾٌبغبیی ٍ ثسای ثسآٍزدُ غبختي ٍ ازوبی آى ًیبشّب ٍ خَاغتِ ّب ،هحصَالتی زا ایجبد کٌٌد ککِ هٌجکس ثکِ
یک تجسثِ ه جت دز اغتفبدُ کٌٌدُ ؾَد .هطبث ثب ثسزغی ّبی صَزت گسفتِ ثِ مَز هتَغط اغتفبدُ کٌٌدگبى ثس خکط ،دٍاشدُ ًفکس
دیگس زا اش تجسثِ خسید خَد آگبُ هیکٌٌد ٍ ایي پَیبیی ،قدزت ثبشازیبثی ٍیسٍغی اغت.
هؿکالت ثبشازیبثی ٍیسٍغی
دز ایٌجب الشم اغت تب ثِ هؿکالت اغبغی ٍ کلیدی کِ دز ثبشازیبثی ٍیسٍغی هطسح هی ؾَدً ،یص اؾبزُ ای داؾتِ ثبؾین:
 -1کٌتسل ًبم ٍ ًؿبى تجبزی :یکی اش هؿکالتی کِ دز ثبشازیبثی ٍیسٍغی ٍجَد دازد ایي اغت کِ ؾسکت کٌتسلی ثس زٍی ًبم ٍ ًؿکبى
تجبزی خَد ًدازد .ؾسکت ًوی داًد کِ دز آیٌدُ چِ کػی قصد ثسقسازی ازتجب زا دازد .دز ًتیجِ ،ثػیبزی اش پیبم ّکب هوککي اغکت
تَغط افسادی غیس اش ه بمجبى ّدف ثِ پبیبى ثسغد .ػالٍُ ثس ایي ،دز ثؼای هَازد افساد هوکي اغت ،پیبم زا تؼدیل یب چیصی زا ثِ آى
اوبفِ کٌٌد کِ ایي ثبػث ادزاک هتفبٍت افساد اش ًبم ًٍؿبى تجبزی ؾسکت ؾَد ،چیصی کِ هَزد ًظس ؾسکت ًجَدُ اغت.
 -2زؾد ثدٍى ًوَداز( ًگبزُ) :ثبشازیبثی ٍیسٍغی هی تَاًد ثِ هػیسّبی زؾد غیس قبثل پیؽ ثیٌی هٌجس ؾَد .ثسای ه بل ،دزغبل ّبی
اخیس ّبت هیل یکی اش تْیِ کٌٌدگبى پیؿسٍی پػت الکتسًٍیک دز ٌّدٍغتبى اغت .ایي هَوَع ککِ چٌکیي زؾکدی هکَزد اًتظکبز
ًوی ؾَد .ثکِ ّکس حکبل ثػکیبزی اش
ؾسکت ثَدُ یب خیس ٍ ایٌکِ حتی اصال ؾسکت خَاغتبز ایي زؾد ثَدُ یب ًِ ،ثِ دزغتی هؿ
افساد دز ٌّدٍغتبى ازغبل پػت الکتسًٍیک زا ثِ دٍغتبى خَد ؾسٍع کسدُاًد .چٌیي هػیسّبی زؾدی هوکي اغت هٌجس ثِ تغییسات
ًبگْبًی ٍ غیس هٌتظسُ دز هػیس اغتساتطیک ؾسکت ؾَد کِ هی تَاًد ثِ صَزت هؼوبیی حل ًؿدُ دز آید.
 -3فقداى غٌجؽ ٍ اًداشُ گیسی :ؾسکت ّویؿِ ًوی تَاًد فسدی زا کِ پػت ّبی الکتسًٍیک زا دزیبفت هیکٌد ٍ آًرکِ زا ککِ ٍی
کسدى ایٌکِ چِ افسادی خکدهبت ؾکسکت زا اًت کبة ککسدُاًکد ،اش مسیک
اًجبم هی دّد ،پیگیسی کٌد .دز ثػیبزی اش هَازد هؿ
تکٌیکّبی ثبشازیبثی ٍیسٍغی اهکبىپریس ًیػت .ثٌبثسایي پیگیسی ٍ اًداشُ گیسی ایي هَوَع دؾَاز اغت.
 -4تْدید زٍاثط ؾ صی :اگسایي ًَع ثبشازیبثی ثِ صَزت وؼیفی ػول کٌد ،ایي ًَع ثبشازیبثی هی تَاًد دز اثؼبد ٍغیغ ثبػکث خدؾکِ
داز کسدى هَقؼیت ثبشازیبة ؾَد .دزیبفت یک پػت الکتسًٍیک تجبزی تَغط یک دٍغت ثِ مَز ًبخَاغتِ ،هیتَاًد زٍاثط فسد زا ثکب
ؾ صی کِ ایي ًبهِ زا ثسایؽ ازغبل کسدُ اغت ،تاؼیف کٌد کِ ایکي هَوکَع هوککي اغکت ثبػکث اش دغکت دادى یکک دٍغکت ٍ
ػصجبًیت اش ثبشازیبة ؾَد کِ ایي پیبم ًب خَاغتِ زا ثسای فسد ازغبل کسدُ اغت.

ؾسکت ّبیی کِ قصد اجسای ثسًبهِ ّبی ثبشازیبثی ٍیسٍغی زا دازًد ،ثبیػتی ایي هؿکالت زا دز ًظس داؾتِ ثبؾکٌد ٍ ثسًبهکِ ّکبیی زا
ثسای غلجِ ثس آًْب مساحی کٌٌد .ثسخی اش زاّکبز ّبی غلجِ ثس ایي هؿکالت دز شیس آهدُ اغت:
 -1ایجبد ًبم ٍ ًؿبى تجبزی ثػیبز قَی کِ تحول تؼجیس ٍ تفػیسّب زا داؾتِ ثبؾد ٍ یب اثداع زّیبفت ٍ زاّکبزی کِ فبقد ًبم ٍ ًؿکبى
تجبزی ثبؾد.
 -2اًت بة ٍ اغتفبدُ کسدى اش ٍیسٍغی کِ دازای ازشؼ شیبدی اغت ٍ هحدٍد غبختي زٍاثط.
 -3آؾٌبیی ٍ ؾٌبخت قَاًیي ٍ هقسزات ٍ آهَشؼ مسفدازاى ؾسکت.
 -4گػتسؼ ،تٌظین ٍ ّدف گیسی دز هَزد ٍیسٍظ ّبیی کِ دازای ازشؼ ّػتٌد.
آًرِ هػلن اغت ثب شازیبثی ٍیسٍغی یک ّدف ًیػت ،ثلکِ ث ؿی اش اغتساتطی جبهغ ثبشازیب ثی ؾسکت اغت .دز ٍاقغ ،اگس ّدف ػودُ
فؼبلیت ّبی پػت ا لکتسًٍیک ،ایجبد ًبم ٍ ًؿبى تجبزی اغت ثِ هٌظَز تحق ایي ّدف ،هی تَاى اش ثبشازیبثی ٍیسٍغی اغتفبدُ کسد.
ًتیجِ گیسی
غ ي آخس ،دزک ایي هَوَع وسٍزی اغت کِ اگس چِ هوکي اغت ؾسکتی هْبزت ٍ شثسدغتی خبصکی دز ازائکِ پیکبم ّکبی هْکن زا
داؾتِ ثبؾد ٍ ّوِ قَاًیي ٍ هقسزات هسثَ ثِ پػت الکتسًٍیک زا ًیص دز ًظس داؾتِ ثبؾدٍ ،لی هْن تسیي هػئلِ ایي اغکت ککِ اگکس
هصسف کٌٌدُ اش غبیت ثبشدید کٌد ٍ چیصی کوتس اش اًتظبز خَد زا هؿبّدُ کٌد ،ؾسکت دز اهس ثبشازیبثی ٍیسٍغی هَف ً َاّکد ؾکد
ٍ ثبیػتی جدی تس ثِ ایي قایِ ًگبُ کٌد .دز ٍاقغ ،ؾٌبغبیی ٍ ثس آٍزدُ غبختي خَاغت هصسف کٌٌدُ ثِ ػٌکَاى هْکن تکسیي ػبهکل
هَفقیت دز ایي ًَع ثبشازیبثی هحػَة هیؾَد.

هبٌّبهِ تدثیس
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