
 ای راهپروژهی خام، شود که در پس یک ایدهیا شرکت نوپا، به کسب و کاری گفته می استارتاپ

وش ی فرشود که به کمک تالش و کوشش یک تیم، مراحل تولید یک محصول و زمینهاندازی می

آن فراهم خواهد شد. مفهوم استارتاپ برای خیلی از افراد، بد جا افتاده است و استفاده از این نام 

اپ را رعایت بخشد، چون اصول استارتها نمیبرای خیلی از کسب و کارها هیچ اعتباری به آن

کنند؛ در حقیقت استارتاپ، مسیر موفقیت یک کسب و کار را از ابتدا تا انتها و تا به موفقیت نمی

کند، البته با استفاده از تکنولوژی و اینترنت و توجه به این موضوع رسیدن آن، طراحی و اجرایی می

یلی از کارهای بزرگ و هدفمند که به رفع نیاز بازار کمک کند. برای راه اندازی استارت آپ، مثل خ

 .دیگر باید برنامه ریزی در جهت نیاز بازار هدف داشت

های راه اندازی استارتاپ است. کار استارتاپی ترین قدمی مناسب، از ضروریی جدید و بودجهایده

کنیم احتیاج به سرعت در تصمیم گیری و ریسک پذیری باالیی دارد، چون ما در دنیایی زندگی می

ساعت یکبار، یک میلیاردر به میلیاردرهای جهان اضافه میشود؛ پس مراقب حرکات  ۸۰۱هر  که

 .تان باشیدرقبای

  :کنندمی رشد سرعت با معموالً زیر هایویژگی با هاییاستارتاپ

 های هوشمندهای با پتانسیل باال در بازار، مثل : تعمیرات موبایل یا فروش گوشیاستارتاپ 

 عکس العمل سریع نسبت به بازار در جهت عقب نماندن از رقبا دارای عملکرد و 

 ی جدید و فناوری نو که به رفع نیازی از بازار کمک کنند، دقیقا مثل حل هایی با ایدهاستارت آپ

 .کردن یک مسئله به بهترین شکلی که در حال حاضر ممکن است
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b2c مخفف عبارت business to consumer وی کسب و کار برای مصرف است به معنای لغ

شود که در آن، محصوالت و خدمات به حالتی از بازاریابی گفته می b2c باشد. بازاریابیکننده می

االهای رسد؛ مثل خیلی از کیک شرکت، به صورت مستقیم به دست مشتری و مصرف کننده نهایی می

 طور به و روزانه هاانسان که …مصرفی اعم از: خوراک، پوشاک، لوازم خانگی، لوازم بهداشتی و 

 .کنندمی مصرف مداوم

 
،  b2bکامال متفاوت است و در مقابل آن قرار دارد. در بازاریابی b2b بازاریابی این حالت بازاریابی،با

، خرید و فروش بین شرکت و b2c بازاریابیگیرد، اما در خرید و فروش بین دو شرکت صورت می

 .گیرد و هدف از فروش همین استمشتری نهایی صورت می

 
معموالً خریدهای فرد مصرف کننده نسبت به خریدهای در حجم عظیم سازمانی، وقت کمتری میبرند، 

یقه د دقگیرد، زمانی بیشتر از چنزیرا خریدی که برای خود و از روی شوق، اشتیاق و نیاز صورت می

 .شوداحتیاج ندارد و تصمیم آن توسط یک فرد گرفته می

 
های ارتباط با مشتری نیاز دارد و بازاریاب باید با ذهنیت و طرز تفکر بازاریابی در این حوزه، به مهارت

 .مصرف کننده، ارتباط برقرار کند و نیازها و معیارهای او را برای خرید بشناسد

کند با جذاب بیشتر با مصرف کننده نهایی در ارتباط است، سعی می b2c از آنجایی که بازاریابی

 .نشان دادن محصول، مشتری را ترغیب به خرید کند

 کنند؟استفاده می b2c چه کسانی از بازاریابی
هایی که بر مبنای مصرف کننده، محصولشان را تولید کرده و کارشان ها و تولیدیمعموالً تمام شرکت

ها، فروشندگان لباس، کنند؛ مثل: رستوراناستفاده می b2c د، به نوعی از بازاریابیدهنرا انجام می

های خوار و بار های غذایی و فروشگاههای خودروسازی، شرکتجواهرات و لوازم آرایش، شرکت

 . … فروشی و

ای از محصوالت و ها فروش خود را از طریق تبلیغات گسترده و پکیج کردن مجموعهاین شرکت

 .دهندها انجام میمچنین به عرضه گذاشتن در فروشگاهه
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ی ی همهکند که مصرف روزانهی تولید مواد غذایی، محصوالتی تولید میبه عنوان مثال یک کارخانه

ب رسد، دیگر فقط مخاطماست. وقتی که نوبت به بازاریابی برای فروش محصوالت این کارخانه می

وشان فرشوند، اول به عمدهها تولید میواقع، کاالهایی که در کارخانهما نیستیم؛ بلکه خیلی از م

ها از طریق سیستم توزیع و بازاریابی خودشان، محصوالت را به خرده فروخته شده و سپس آن

های بزرگ و ها همین فروشگاهفروشند. خرده فروشها هم به ما میکنند و آنفروشان عرضه می

 .خریمکنیم و اجناس مورد نیازمان را میها مراجعه میه به آنکوچکی هستند که ما روزان

 
توانند محصوالتشان را بفروشند، همین بازاریابی مصرفی است که از ها میراه دیگری که کارخانه

ا ها مدانید، مصرف کننده نهایی محصوالت خیلی از کارخانهآن صحبت کردیم. همان طور که می

ها ها مطمئن شویم تا آنها را بشناسیم و از سالمت و کیفیت آننهستیم، پس باید محصوالت آ

کنند یی باال مها شروع به تبلیغات سنگین و حتی با هزینهرا خریداری کنیم؛ در این مواقع کارخانه

تا محصوالتشان به مردم معرفی شود، وگرنه در صورت ناشناس بودن برند و محصوالت کارخانه، 

بازار وجود نخواهد داشت. این ارتباط به معنای ساختن یک بازار مصرفی تقاضای خریدی هم در 

 .است b2c برای محصول و در حقیقت همان بازاریابی

 

 b2c ی دیجیتال مارکتینگ و بازاریابیرابطه
تر از قبل مطرح شده است و به تر و جدیخیلی پررنگ b2c با گسترش عصر دیجیتال، بازاریابی

های اجتماعی که های آنالین و شبکهدهد. با به وجود آمدن راهکارش ادامه میتری به صورت قوی

ی میان کسب و کارها با مصرف کنندگان کنند، رابطهها ایجاد میارتباط مستقیمی را با مشتری

 .تر شده استنزدیک

 
 یادگیری کسب و کار دیجیتال برای هر صاحب کسب و کاری ضروری است. این کار به شما کمک

تر با مشتری ارتباط برقرار کنید، نیازهای او را بشناسید، به کند تا به طور مستقیم و کاربردیمی

 .های او پی ببرید و به این ترتیب فروش خود را باال ببریداولویت

 
ی دکتر ژیال که توانست با استفاده از تبلیغات ی ساخت کرم ترمیم کنندهبه عنوان مثال: کارخانه

 . ای در سرتاسر کشور دست پیدا کندهای این کرم، به فروش گستردهای و شرح مزیتنهگسترده رسا
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ی خرید آسان و فقط با ارسال یک پیامک، کمک زیادی به فروش این محصول کرد؛ در واقع کارخانه

ارش را ی کسب و کی این محصول از تکنولوژی به بهترین نحو استفاده کرد تا عوامل واسطهسازنده

 .کنار بزند و محصوالتش را به صورت مستقیم به دست مصرف کننده برساند

 
طراحی شد و اولین  ۸۱۹۱، در سال آلدریج مایکل جالب است بدانید سیستم خرید آنالین، توسط

این  ۸۱۱۱کسی که آنالین خرید کرد و خریدش با موفقیت انجام شد، خانم اسنوبال بود که در سال 

کار را انجام داد. از آن زمان تا کنون سیستم خرید آنالین پیشرفت کرد تا جایی که شکل سنتی 

 .تجارت، جای خود را به شکل الکتریکی آن داد

 

 زار مصرفی باال ببریم؟چطور فروش خود را در با
اولین کاری که باید انجام دهید این است که در مورد مشتریانتان و محل و زمان : تحقیق_ ۸

مناسب تبلیغ، تحقیق کنید. اینکه شما بدانید چه نوع جمله و تصویری بر روی مشتریانتان تاثیر 

به محصول شما توجه کنند. اگر  کند تاگذارد و به کار بردن آن در تبلیغاتتان، مردم را وادار میمی

 .هایتان چه نیازهایی دارند، برگ برنده در معرفی محصولتان را در دست داریدشما بدانید که مشتری

 
امروزه امکانات فراوانی برای دسترسی پیدا کردن به : پرطرفدار اجتماعی هایشبکه از استفاده_ ۲

عی است. مشتریان احتمالی زیادی از اینترنت های اجتماها شبکهمشتریان وجود دارد، یکی از آن

تواند فرصت مناسبی برای ایجاد یک کمپین موفق در فضای مجازی باشد. کنند و این میاستفاده می

ما اعتماد ها بتوانند به شای با مشتریانتان ایجاد کنید تا آنشما در این کمپین، باید ارتباط صمیمانه

باشد. اینکه مردم بنا به دالیل موجود، امروزه بیشتر از دی سریعتر میی این اعتماد، خریکنند و نتیجه

ست که هر ای اکنند هم امتیاز ویژههای اجتماعی مثل اینستاگرام و تلگرام استفاده میقبل از شبکه

 .کسب و کاری باید از آن سود ببرد

 
مشتریانتان برای تبلیغات ها و رضایت توانید از کامنتشما می: کنید استفاده مشتریانتان از_ ۳

د، ها و اعتماد بیشتر برای خریاستفاده کنید؛ به این شکل شما یک حس تعامل بین سایر مشتری

 .ایدایجاد کرده

 
هایتان بمانید و در این بازار پر رقابت، برجسته جلوه برای اینکه در ذهن مشتری: برندسازی_ ۱

 .هویت شما در بازار باشدکنید، باید برای خودتان برند ایجاد کنید تا 
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ای با نکاتی که گفتیم دارد؛ در حقیقت بیشتر موضوع این ی تنگاتنگ و وابستهرابطه b2c بازاریابی

بازار بستگی به خالقیت شما در تولید محتوا برای فضای مجازی دارد. مهمترین فاکتور هم در فروش 

ا خیال راحت با شما ارتباط برقرار کند و خریدش راینترنتی، اعتماد و اعتبار است تا مشتری بتواند با 

 .انجام دهد
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