
 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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 ای دیگر در مورد بازاریابیرسیم به مقاله، میb2c  و b2b بازاریابی بعد از دو مقاله مفصل در مورد

b2g ها و نقاط مشترک این سه نوع بازاریابیو تفاوت. 

 
شود که در آن یک شرکت، خدمات و یا اطالعات و بازاریابی گفته میبه نوعی از  b2g بازاریابی

 .کندها کار میفروشد و در حقیقت برای آنهای دولتی میها و سازمانمحصوالت خود را به دولت

تواند شامل بازاریابی محصوالت و خدمات مثل برندسازی، روابط عمومی استراتژیک این خدمات می

های متفاوت دولتی فروخته خواهد ها باشد که به سطحسایتتبلیغات و وب و سایر ارتباطات مانند

 .شد

ید که کنهایی کار میکار کردن در این زمینه آسان نیست، زیرا شما در این نوع بازاریابی، با سازمان

هایی را برای شما ایجاد ی دولتی هستند و این وضعیت، محدودیتتحت کنترل قوانین پیچیده

 های دولتی اگر به خدماتی احتیاجهای این بازاریابی این است که سازمانکی دیگر از چالشکند. یمی

 .انداشتهها دهای موفقی در انجام پروژهروند که قبالً تجربهداشته باشند، معموالً به سراغ کسانی می

 
ندی از آن چیزی که شما را در این نوع بازاریابی موفق خواهد کرد، این است که با بهره م

های عمومی ایجاد کنید. گاهی اوقات های مختلف و تجربه دیگران، قراردادهایی را با دولتاستراتژی

 .تر خواهد کردهای هوشمندانه، شما را در این راه موفقاستفاده از بعضی نکات ریز و تاکتیک

 

 موفق باشیم؟ b2g چگونه در بازاریابی

 شناخت مشتری

ایم، در ای در همین سایت نوشتهکه در مورد آن نیز مقاله مشتری پرسونای اگر توجه کرده باشید،

ه ی خوبی هستید، پس باید بهای فروش کاربرد دارد. شما اگر فروشندهها و استراتژیاکثر بازاریابی

ازش، به او خدمات و محصوالت ارائه بدهید. در مورد خوبی مشتری خود را بشناسید و بر اساس نی

تر خواهد بود. شما های دولتی، کار شما سختفروش محصوالت یا خدماتتان به دولت یا سازمان

اول باید مخاطبان دولت را شناسایی کنید و سپس بفهمید که در حال مصرف و اشتراک گذاری چه 

 خرند شناسایی کرده وی که این محصوالت را میتوانید کسانمحصولی هستید؛ در این صورت می

 .پس از آن به دنبال ترفندهای هرچه بهتر برای بازاریابی محصول خود باشید
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شما باید در همه چیز بهترین باشید و هر روز اطالعات خود را در مورد پیشرفت فناوری، تکنولوژی و 

های دولت قرار بگیرید. از جمله خدماتی که اولویت انتخابهای بازاریابی موفق باال ببرید تا در پروژه

های میراث روزرسانیتوانید ارائه دهید: ارائه ی خدمات به شهروندان، بهها میبه این طور سازمان

 .باشدهای آی تی میفرهنگی، نوسازی عمومی در فناوری اطالعات و امنیت سیستم

 
 

 وب سایت

کند تا بتوانید مشتری احتمالی و بالقوه خود دقیق به شما کمک میداشتن یک وب سایت به روز و 

های خودتان در وب را به مشتری واقعی تبدیل کنید. شما با معرفی و به اشتراک گذاری تجربه

ر هایتان را به صورت آنالین دشود، در واقع تواناییسایتتان که ابزار اصلی در بازاریابی محسوب می

 .ایدگردند، قرار دادهکه به دنبال شرکت بهتر میهایی اختیار مشتری

 
 

 ایجاد اعتماد

برای اینکه یک دولت یا سازمان دولتی کارش را به شما بسپارد، باید اعتماد او را جلب کنید. اولین 

های تواند بردارد این است که رضایت مشتریقدمی که یک شرکت برای ایجاد اعتماد در مشتری می

د. اش ارائه دههای دولتیهای عمومی و مشتریقابل قبول شرکت را به مشتری هایقبلی و ضمانت

اگر که از قوانین موجود در این حوزه آگاهی داشته باشید، کمک زیادی به شما خواهد کرد تا دچار 

های دولتی، حتماً نیاز نیست که قبالً در مورد موضوع اشتباه کمتری شوید. برای جلب اعتمادسازمان

های مربوط به فرهنگ، های شما در زمینههای دولتی سابقه داشته باشید؛ فعالیتسازمان دولت و

 .ها را جلب کندتواند نظر آنهنر، معلولیت و یا پایداری هم می

 
های دولتی باشد، در به عنوان مثال: اگر در نظر بگیریم که هدف شما کار کردن بر روی آموزشگاه

 .های خصوصی هم بهره ببریدهای آموزشگاهتوانید از تجربهکنار آن می
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 چیست؟ b2g و b2b, b2c های بازاریابیتفاوت
های دیگر، پیچیدگی کمتری دارد که در آن یک شرکت متقاضی دریافت نسبت به مدل b2b بازاریابی

ر دارند و د کنندگان نهایی از یک شرکت، تقاضای دریافت کاالمصرف b2c کاال می باشد. در بازاریابی

 .دولت از یک شرکت تقاضای دریافت کاال یا خدمات دارد b2g بازاریابی

 
شباهت این سه بازاریابی در این است که بازاریابان، مدام به دنبال برقراری و گسترش ارتباط با مردم 

ی اها تمرکزشان را بر روی فرآیند فروش بهتر و برطرف کردن نیازهی آنهستند و به طور کلی همه

 .اندمشتریان گذاشته

 
بازاریاب برای کسب  b2b کننده است. در بازاریابیتفاوت این سه مدل بازاریابی نیز در نقش مصرف

برای رئیس  b2gبرای مصرف کننده نهایی و در بازاریابی b2c و کار دیگر بازاریابی، در بازاریابی

 .دهدمی انجام را کار این دولت …نماینده و

 
دارد و معموالً  b2g و b2bپیچیدگی کمتری نسبت به b2cبرای خرید در بازاریابیتصمیم گیری 

 .تر استزمان خرید در آن کوتاه
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