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ی متناقض وجود دارد: به خواهید محصول و خدمات بیشتری بفروشید؟ در اینجا یک ایدهآیا می
ی قیمت پیشنهاد دهید. تر در همان محدودهمشتریان خود محصولی مشابه ولی با کیفیت پایین

ها به سراغ خرید محصول با جذابیت و کیفیت کمتر بروند، اما شما رسد که آننظر می بعید به
توانید فروش جهشی کاالی مورد نظرتان را مشاهده کنید. این کار، بازاریابی فریب گر یا فریبنده می

 .است
 
 
 

عنوان طعمه، بازاریابی فریب گر، یک محصول یا خدمت را با استفاده از محصوالت و خدمات دیگر به 
 .کندکند و در نهایت، توجه مخاطب را به محصول مورد نظر خود جلب میبه بازار عرضه می

به کارگیری این نوع بازاریابی، بسیار آسان و کامال منطقی است و هیچ دلیلی برای عدم انجام آن 
سازی ای بهینهتواند مبادالت هدفمند را افزایش دهد و یک روش موثر بروجود ندارد. این کار می

 .صفحات برای محصوالت خاص است
 
 
 
 

کنند، توسط اکونومیست ها ذکر میی این تکنیک و موردی که بیشتر بازاریابمشهورترین نمونه
ی بازاریابی خود بسیار جدی عمل کرده است. به مدت استفاده شده است. اکونومیست در زمینه

کرد، چاشنی طنز که توجه عموم مردم را به خود جلب میهای تبلیغاتی با ها با کمپینچندین سال، آن
هاست که مورد توجه ما در ی اشتراک آنگذاری بستهظاهر شدند. با این حال، این ساختار قیمت

 .این مطلب است
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 گذاری کالسیک طعمه توسط آریلیآزمایش قیمت
ارزیابی مقادیر مطلق مهارتی ندارد، اما عنصر اصلی در بازاریابی فریبنده است. مغز ما در ” نسبیت“

توانند از یک ها به طور پیشگیرانه میها و مزایا است. بازاریابی ارزشی مقایسههمواره آماده
 .محصول یا پیشنهاد فریبنده استفاده کنند تا کاالیی دیگر ارزشمندتر جلوه کند

اطالعات متکی است. برای اینکه ای متناقض از ای است و بر مجموعهی زمینهارزش، یک پدیده
محصولی، گران ارزیابی شود، باید مورد مشابه ارزان قیمتی وجود داشته باشد تا ما را به سمت این 

گیری هدایت کند؛ در حقیقت ما به یک معیار نیاز داریم، تا محصول مورد نظر را با توجه به آن نتیجه
 .ارزیابی کنیم

 
های پیشنهادی برای بینی، آزمایشی با استفاده از گزینهقابل پیشهای دن آریلی در کتاب نابخردی

ای ساده کند. همانند سایر آزمایشات آریلی، این آزمایش نیز به طور فریبندهاشتراک مجله توصیف می
گذاری اکونومیست توجه کرده و در مورد چگونگی است. آریلی کسی است که برای اولین بار به قیمت

در جهت انجام برخی اقدامات مشخص، توضیحات مفصلی ارائه کرد. همانطور که او هدایت رفتار ما 
 گذاری ذاتی نخواهیم بود. تاکید کرده، اگر شناخت قبلی نداشته باشیم قادر به ارزش
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 :رت زیر ارائه شدی اکونومیست به صودر آزمون آریلی، دو گزینه برای اشتراک مجله

 

 :پیشنهاد الف
 نفر( 68دالر ) 59اینترنتی، اشتراک صرفا 

 نفر( 32دالر ) 125اشتراک اینترنتی و چاپی، 
 دالر 8012بینی شده: درآمد پیش

 

 :پیشنهاد ب
 نفر( 16دالر ) 59اشتراک صرفا اینترنتی، 

 نفر( 0دالر ) 125اشتراک صرفا چاپی، 
 نفر( 84دالر ) 125اشتراک اینترنتی و چاپی، 

 ردال 11444بینی شده: درآمد پیش
 

اشتراک “انگیز بیندازید. هر دو پیشنهاد یکسان هستند، به جز درج نگاهی به این نتایج نسبتا حیرت
رغم اینکه حتی یک نفر آن پیشنهاد غیرجذاب را انتخاب نکرد، تاثیر در پیشنهاد ب. علی” صرفا چاپی

بینی دند و درآمد پیشدرصد افراد بیشتر، اشتراک اینترنتی و چاپی را انتخاب کر 62آن چشمگیر بود. 
طعمه بود و باعث شد پیشنهاد ترکیبی، ارزش ” صرفا چاپی“درصد افزایش یافت. پیشنهاد  43شده 

بیشتری داشته باشد. اگرچه آزمون آریلی صرفا از افراد خواسته بود بدون انجام معامله و پرداخت 
ه باعث جذابیت بیشتر پیشنهاد ی مدنظر خود را انتخاب کنند، با این حال معرفی طعمهزینه، گزینه

 .ترکیبی شده بود
برای مشتریان ” اشتراک اینترنتی و چاپی“ی ی گزینهکامال واضح است که اکونومیست به دنبال ارائه

ی تبلیغ کند. این تغییر، صرفا در اثر روش ارائهبه عنوان طعمه عمل می” صرفا چاپی“ی است و گزینه
ل شده است. چیزی که باعث افزایش مبادالت شد، استفاده از یک ی استفاده از طعمه حاصو نحوه

ارزش بیشتری ” اشتراک اینترنتی و چاپی“ی طعمه بود. این کار باعث شد مردم احساس کنند گزینه
دقیقا ” اشتراک صرفا چاپی“ی ی گزینهگیری آن داشتند. هزینهها معیاری برای اندازهدارد، زیرا آن

پردازند، بود و این باعث شد که مردم فکر کنند در برابر مبلغی که می” نتی و چاپیاشتراک اینتر“مشابه 
آوردند ها در ازای مبلغ پرداختی، همان چیزی را بدست آورند؛ در حقیقت، آنچیز بیشتری بدست می

 .خواست داشته باشندکه اکونومیست می
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 کنند؟ها چگونه کار میطعمه
ها های نسبتا به یک اندازه جذاب، مطرح باشد، طعمهانتخاب بین گزینهی آریلی، زمانی که به گفته

کند، که ای از انتخاب بین سفر به رم و سفر به پاریس را ذکر میشوند. او نمونهباعث تغییر رفتار می
گیری در این مورد، ممکن است روندی آهسته داشته ی رایگان هستند. تصمیمهر دو شامل صبحانه

کند معرفی یک فریب یعنی سفر به رم بدون صبحانه، می تواند باعث پیشنهاد می باشد. آریلی
تواند سفر ها، سفر به رم با صبحانه به راحتی میجذابیت سفر اصلی به رم شود. با توجه به این گزینه

 .مشابه پاریس را شکست دهد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طعمه در مشاور امالک
های متفاوت با ی من، مشاورین امالک توری از خانهگذرد. به تجربهمیی من مدتی از خرید خانه

دهند. به نظر من، این نوع دیگری کنند و بهترین مورد را در آخر قرار میهای مشابه تنظیم میقیمت
ای که ی یکی مانده به آخر در مقایسه با خانهاز بازاریابی فریبکارانه است، به خصوص زمانی که خانه

فروش در نظر دارند، شرایط بدتری دارد. )برای مثال قیمت مشابه است، اما نیاز به تعمیرات برای 
 بیشتری دارد.(
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گیری برای خریدار، حتی زمانی که ضرورت آن خرید خانه، فرایندی پیچیده و پرخطر است و تصمیم

ها، بخشی اساسی اند که مقایسههای امالک باهوش آموختهداند، امری دشوار است. آژانسرا می
های مناسب برای بازدید، بخشی کلیدی در گیری خریدار هستند و انتخاب خانهدر فرایند تصمیم

 .گیری استجهت تصمیم
 

 تواند به فروش شما کمک کند؟آیا طعمه می
خواهد، کند تا چیزی بخرد که به آن نیازی ندارد و یا نمیمن از هیچ تکنیکی که مشتری را وادار می

ها مشکل دارند گیری بین گزینهآید که مشتریان در تصمیمکنم، اما گاهی اوقات پیش میت نمیحمای
 .گیری نیاز دارندی کاالی مورد نیاز خود، به تلنگری کوچک برای جهتو برای تهیه

ترین پیشنهادات خود را کنند بهترین و جذابی محصوالت خود، سعی میها، برای ارائهاغلب شرکت
دهند و این کار کامالً مورد تائید من است، اما گاهی اوقات، اضافه کردن یک پیشنهاد با جذابیت ارائه 

شود معامالت بیشتری در محصوالت بهتر صورت بگیرد، بدون اینکه ضرری کمتر به ترکیب، باعث می
 .به مشتری برساند

 
، ”نه چندان خوب“ای ، بستهخود” بهترین“و ” بهتر“، ”خوب“های پیشنهادی بنابراین در کنار بسته

خواهید بیشترین بازدید را داشته باشد، قرار دهید. اگر این کار، فروش مشابه محصولی که می
 .ی شما کار کرده استمحصول مورد نظرتان را افزایش دهد، بدانید که طعمه

 

 بازاریابی فریب گر و تجارت الکترونیک
بیایید نگاهی بیندازیم به اینکه برند تجاری شما چگونه دانیم بازاریابی فریبنده چیست، حال که می

 .تواند از آن استفاده کندمی
 

ای، برای بازاریابی فریب گر اندکی دشوار است. این به دلیل ماهیت روان بهینه سازی چیدمان شبکه
 بندی شوند؛ با اینتوانند براساس نام، قیمت و تاریخ عرضه طبقهاین صفحات است. محصوالت می

 .توانند به عنوان یک فریب، عمل کنندحال، صفحات ثابت می
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ی دوم( توجه ی مورد نظرتان )گزینهفرض کنید دو گزینه برای فروش دارید. حال برای اینکه گزینه

برید. برای تاکید بیشتر، ی سومی تحت عنوان طعمه به کار میبیشتری را به خود جلب کند، گزینه
ی مورد نظر، تسلط بیشتری بر صفحه داشته بصری ظریفی استفاده کرد تا گزینههای توان از جلوهمی

دهد از بین این سه نیز وجود دارد. این گزینه عالوه بر اینکه نشان می” ترینمحبوب“ی باشد. گزینه
 .ای است که شما باید بخریدی گزینهاند، نشان دهندهگزینه، افراد بیشتر به دنبال کدام یک بوده

 
ی دوم در ترین شکل خود است. ما انتظار داریم گزینهین کار، بازاریابی فریب گر آنالین به خالصا

های اول و مثال باال، بیشترین مقدار مبادالت را داشته باشد. مطمئنا همچنان تعدادی از افراد، گزینه
خواهیم . ما میی ماستکنند. این موضوع بسیار جالب بوده و دقیقا خواستهسوم را خریداری می

مردم محصول مناسب خود را خریداری کنند؛ با این حال، برای تشویق کاربران برای خرید یک محصول 
پذیر تر از همه انعطافتوان از این روش استفاده کرد. این کار یک حرکت سریع و ساده و مهمخاص می

های ها مانند جلوهکنار سایر تکنیک دهد تا از این روش درپذیری، این امکان را به ما میاست. انعطاف
فرد وبسایت، برای جلب توجه هرچه بیشتر مخاطب،  بصری ظریف یا طراحی هوشمند و منحصربه

 .استفاده کنیم
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