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 بازاریابی دهان به دهان چیست؟

 

ی زیادی هم ندارد، بازاریابی دهان به دهان یکی از انواع مؤثر بازاریابی که الزاما هزینه

وکاری توسط دوست یا آشنا، اعتماد مشتریان بالقوه را افزایش بی هر کساست. توصیه

های آن دهد. در این مطلب به بررسی کامل بازاریابی دهان به دهان و انواع روشمی

ید. وکارتان کمک بگیرپردازیم تا بتوانید از آنها برای شناساندن و تقویت اعتبار کسبمی

 .پس با ما همراه باشید

 

وکارهاست. مشتری دوست دارد مطمئن شود به دهان ابزاری مهم برای کسب بازاریابی دهان

های مردم از محصول یا خدمات شما، اعتماد و که انتخابش درست است و شنیدن تعریف

، وکارهای کوچککند.معموال کسباطمینانش را به اینکه خریدش اشتباه نیست، تقویت می

دانند. اما این نوع بازاریابی، چنان قدرتی ت مجانی میبازاریابی دهان به دهان را معادل تبلیغا

نند کشان میهای تبلیغاتیهای هنگفتی را صرف کمپینوکارهای بزرگ هزینهدارد که کسب

 .اندشان راضی بودهتا به مردم القا کنند که مشتریان از خرید محصوالت

 

 بازاریابی دهان به دهان چیست؟

 

ترین و قدرتمندترین ابزارهای بازاریابی و روشی برای انتشار نقل دهان به دهان یکی از مهم

توجه است. ممکن است قابل ایهای بازاریابی از فردی به فرد دیگر، بدون صرف هزینهپیام

کردن و شنیدن( یا توسط ابزارهای دیگری مانند وگو )صحبتیما با گفتاین انتشار مستق

های متنی صورت بگیرد. بازاریابی دهان به دهان ابزاری قدرتمند است که اینترنت یا پیام

 .اش در نظر بگیردوکاری باید آن را در استراتژی بازاریابیهر کسب
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 :و یا مثبت باشدتواند یک پیام خنثی، منفی نقل دهان به دهان می

دونستی یه می»ترین نقل شفاهی است و چندان تأثیری ندارد. مثل: پیام خنثی ضعیف

 «رستوران جدید سر خیابون باز شده؟

ماند و ی خوبی است که بعد از استفاده از محصول به جا میپیام مثبت معموال ناشی از تجربه

ستی یه رستوران جدید سر خیابون دونمی»شود، مثل: منتشر می« مشتریان راضی»توسط 

 «!اش عالیهدهیباز شده؟ غذا و سرویس

یه وقت رستوران جدیدِ سر »شود. منتشر می« هاناراضی»و « بدگوها»های منفی توسط پیام

 «.خیابون نریا! غذاش مریضم کرد، دو روز سر کار نرفتم

ر شدت بشود و بهتشر میسرعت منکنترل و ارزیابی نقل دهان به دهان دشوار است؛ اما به

اید یا ماشینی را که دوست دارید تصمیم خریدار اثرگذار است. آخرین فیلمی را که دیده

ی دوست یا آشنای ی توصیهها نتیجهبخرید در نظر بگیرید. به احتمال زیاد این انتخاب

 !انداعتمادی بودهقابل

 

 ان به دهانانواع تبلیغ ده

 

وان آن تسختی میوگو است؛ ابزار بسیار تأثیرگذاری است و بهمبتنی بر گفت :ارتباط فردی

 .را نادیده گرفت

هنوز هم قدرتمندترین راه انتقال پیام از فردی به فرد دیگر است.  :درروی رومکالمه

هایی مانند لحن، آهنگ صدا و نیست. نشانه و جمله ها تنها شامل کلمهمکالمات بین انسان

 .کنندزبان بدن، عواطف و احساساتی مانند اشتیاق، اندوه و اعتماد را منتقل می

ی رودررو بسیار اثرگذار است، توجه شنونده همچون مکالمهاین ابزار  :ارتباط مبتنی بر صدا

های مهمی را که در آهنگ صدا پنهان است، فراهم کند و امکان انتقال نشانهرا جلب می

 .کندمی
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وگو از راه یکی از ابزارهای الکترونیکی است و اگرچه نسبت به شامل گفت :ارتباط دیجیتال

ما امکان انتقال سریع پیام به فواصل دور را فراهم ارتباط رودررو تأثیر کمتری دارد، ا

 .کندمی

گیرند. افزودن صوت و در جایگاه سوم اثرگذاری قرار می :ایهای چندرسانهمکالمات و پیام

 .دهدهای متنی دیجیتال، میزان اثرگذاری آنها را افزایش میتصویر به پیام

ترین راه انتقال پیام با ند؛ اما سادهکمترین اثرگذاری را دار :های متنیمکالمات و پیام

شماری )مانند پیامک و توئیتر و غیره( برای ارسال های بیابزارهای دیجیتال هستند. روش

 .های متنی از فردی به فرد دیگر وجود داردپیام

 

 

 ان دارند؟افراد چه نقشی در انتشار یک پیام و بازاریابی دهان به ده

انتقال دهان به دهان پیام، فرایندی پیچیده است. اگر هر فرد پیام را فقط به دو نفر دیگر 

 هم نیست. ای خواهید داشت. اما قضیه به این سادگیی گستردهانتقال بدهد، شما شبکه

دارند، آن را با دیگران ی خوبی از یک محصول یا خدمات ی افرادی که تجربهمتأسفانه همه

 های تبلیغاتی یای ایمیلگذارند. در مقابل، برخی افراد تمایل دارند که دربارهدر میان نمی

اند، صحبت کنند. بنابراین اند یا خدماتی که دریافت کردهشان از محصولی که خریدهتجربه

 .کننداین افراد نقش مؤثرتری در بازاریابی برای شما ایفا می

دو نوع شخصیت به انتشار پیام و  (Malcolm Gladwell) بر مبنای تحقیقات مالکوم گِلَدول

ه سرعت در میان انبوتان بهکنند. با نفوذ در این افراد پیامبازاریابی دهان به دهان کمک می

 .شودمردم منتشر می

ارند که کنند و دوست دها حسابی سروصدا میاین افراد در مالقات :دهندگانارتباط .1

ی موضوعات جذاب مندند دربارهبرند و عالقهبودن لذت میبا مردم باشند، از اجتماعی

کردن دیگران را کنندگان( قدرت مجابی گروه دوم )توصیهصحبت کنند. به اندازه

 .ی ارتباطی آنها وجود دارندندارند؛ اما افراد بسیاری در دایره
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برند. های مفید لذت میی راهنماییکردن و ارائههاین افراد از توصی :کنندگانتوصیه .1

دهندگان اجتماعی نیستند؛ اما دوست دارند بهترین راه حل را ی ارتباطآنها به اندازه

ویژه در کنند و بهبرای مشکالت دیگران پیدا کنند، به خوبی دیگران را مجاب می

 .تصمیمِ به خرید اثرگذارند

 

 

 شود؟آمیز پیام میچه چیزی باعث انتشار موفقیت

 

یر شد به عوامل زقدرت و سرعت انتشار نقل شفاهی که ممکن است مثبت، خنثی یا منفی با

 :بستگی دارد

قدر قدرتمند و ارزشمند باشد که موضوع صحبت افراد شود. نقل پیام باید آن :قدرت پیام

 .گیردکننده ریشه میی خوب مشتری یا پیامی قانعشفاهی قدرتمند، معموال از تجربه

رت پیام گذارد و به افرایش قدبر سرعت و وسعت انتشار تأثیر می :روش برقراری ارتباط

شود؛ اما کند. یک ویدئو در آپارات در زمان کوتاهی توسط افراد زیادی دیده میکمک می

رسیدن به آن میزان از سرعت و گستردگی در انتقال پیام از فردی به فرد دیگر، زمان زیادی 

برد. البته انتقال پیام به این روش در تصمیم به خرید مؤثرتر است، ولی برای افزایش می

 .هی روش مناسبی نیستآگا

بودن و میزان مهارت در کار با اینترنت کنندگی، اجتماعیتوانایی مجاب :های شخصیتیویژگی

 .بر سرعت انتشار پیام مؤثر است

هایی برای بازاریابی دهان به دهان است بهتر است تان خلق پیاماگر هدف :کیفیت انتشار

ها، یز بودن، تواضع در بیان ارزشانگکنندگی یا هیجانمعیارهایی مانند سرگرم

 .غافلگیرکنندگی و عرف را در نظر بگیرید
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 استفاده از بازاریابی دهان به دهان

 :توان از بازاریابی دهان به دهان استفاده کردبه دو روش می

 بازاریابی فعال 

 (بازاریابی غیرفعال )منفعالنه 

 

 بازاریابی فعال

 

در این روش باید بر پیام و انتشار آن اثر بگذارید. اگر بازاریابی دهان به دهان بخش مهمی 

افتد. از ابزارهایی که در اختیار خود اتفاق نمیخودبه از استراتژی شماست، باید بدانید که

تان را مشخص کنید و از درستی و های مثبت استفاده کنید. هدفدارید برای خلق پیام

 .اید مطمئن شویدتناسب پیام، ابزار ارتباط و افرادی که هدف گرفته

 کنید، هم ده میدر ابزارهای ارتباطی مختلفی که استفا :دسترسی به ابزارهای ارتباطی

ان تکار بگیرید و مشتریانوگوهای چندنفره را بهطرفه و هم گفتهای متنی یکپیام

ی برندتان تشویق کنید. ابزاری را که برای بازار نظر دربارهرا به بحث و تبادل

 .تر است، انتخاب کنیدتان مناسبهدف

 

 بگیرید و با روشی صادقانه  اجتماعات خاصی را هدف :خلق پیام و انتشار آن در جامعه

 ها اینتان را در آنها منتشر کنید. یک روش مناسب برای انتشار پیام در جمعپیام

 .ی بسیار خوبی از استفاده از محصوالت شما داشته باشندتان تجربهاست که مشتریان

 

 ی ربارهها و اخبار دافراد مؤثر و کلیدی را برای خلق داستان :کارگیری سفیران برندبه

 .کار بگیریدبرندتان و ارتباط فعال با مشتریان به
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 از این اخبار به عنوان کاتالیزور استفاده کنید. هرچه ارزش  :کارگیری اخبار روزبه

 .تان بیشتر باشد بهتر استخبری پیام

 

 تان ارزش انتشار داشته باشد و کاری کنید که پیام :انگیزیادماندنی و هیجانپیام به

 .ی برند و انتقال پیام تشویق کنیدردم را به صحبت دربارهم

 

 انگیز و باید جذاب، سودمند، غافلگیرکننده، احساسی، هیجان :تبلیغات ویروسی

 .برانگیز باشندبحث

 

 شوند و فورا دیگران را هم از این مردم از عدم صداقت شما باخبر می :صداقت

 .کنندموضوع باخبر می

 

 ها و افراد مؤثر در نویسمنتقدین، وبالگ :کارگیری منتقدین و افراد مؤثربه

 .تان نظر بدهندی شما و محصولهای مجازی را ترغیب کنید تا دربارهرسانه

 

 

 های بهترینبازاریابی غیرفعال یا ارائه

 

 وکارتان، ی عوامل کسبهمه :برای افزایش تمرکز مشتری آمیزه بازاریابی استفاده از

 .از کارکنان تا روش عرضه و تحویل، باید با هماهنگی کامل و بدون نقص کار کنند

 انگیز، ارزشمند و محصول یا خدمت باید هیجان :گرفتن از انتظارات مشتریپیشی

مندی و اشتیاق مشتری او را رها العاده باشد؛ بدون جلب نظر و تحریک عالقهخارق

 .نکنید
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 د. کنیتان عرضه میبا کمی غافلگیری، چیز بیشتری به مشتری :غافلگیری و خشنودی

ان قدرتمندی خلق توانید بازاریابی دهان به دهبا استفاده از این مزیت کوچک می

 .کنید

 ی خلق گیری پیام منفی به اندازهجلوگیری از شکل :مدیریت کارآمد مشتریان ناراضی

ها به روش کردن شکایتپیام مثبت ارزشمند است. همچنین پاسخگویی و برطرف

مناسب، ممکن است مشتری ناراضی را به نماینده و سفیر برندتان تبدیل کند. 

یشتر شان، ب تمایل مشتریان ناراضی برای ابزار نارضایتیفراموش نکنید که معموال

 .شان با دیگران استگذاشتن تجربهاز تمایل مشتریان راضی برای درمیان

 

 ی اندکبازاریابی دهان به دهان با هزینه

ای اندک، بودجه اند که چگونه باوکارهای کوچک آموختهصاحبان خبره و باهوش کسب

کار بگیرند؛ چطور مشتریان را به بازاریابی دهان به دهان را برای افزایش اعتبارشان به

 02کنند. در ادامه ی آن به دیگران ترغیب میکردن از محصول و همچنین توصیهتعریف

 :میکنکارگیری بازاریابی دهان به دهان به شما معرفی میهزینه برای بهروش رایگان یا کم

 

 بهترین محصول یا خدمات را عرضه کنید .1

ها را به او ارائه کنید. آنچه شود که بهترینمشتری تنها در صورتی هوادار شما می

فروشید باید با انتظارات مشتری که بر مبنای تبلیغات، فروشید و اینکه چگونه آن را میمی

گیرد، برابری کند یا حتی ل میهای فروش و استانداردهای صنعتی شکها یا جشنوارهحراج

فراتر از آن باشد. فراموش نکنید که حرف مردم تیغ دولبه است؛ اگر مشتری از شما ناراضی 

 .زندی ناخوشایندش را جار میباشد، با قدرت تجربه
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 باید بهترین باشد« خدمات مشتریان» .2

طور رفتار کنید که انتظار دارید با مشتری )و مشتری احتمالی( همان»راز مهم این است: 

ای در این زمینه وجود دارد، از ی پایهچند نکته«. دعنوان یک مشتری با شما رفتار شوبه

جمله اینکه در هنگام صحبت با مشتری لبخند بزنید، محترمانه رفتار کنید، به سؤاالت مشتری 

دهی به مشتری از پاسخ دهید، او را بیهوده منتظر نگذارید، در صورت امکان برای پاسخ

ده از پاسخگوی خودکار در متن پاسخ پاسخگوی خودکار استفاده نکنید، در صورت استفا

ترین زمان با او تماس خواهید ای قرار دهید که به مشتری اطمینان بدهد در کوتاهجمله

اید با مشتری تماس بگیرید، گرفت، در همان تاریخی که از طریق پاسخگوی خودکار اعالم کرده

شده تمام کنید، هر ی اعالمموقع و با بودجهی مربوطه را بهی خدمات، پروژهدر صورت ارائه

 .گونه تغییری را به مشتریان اطالع دهید

 

 

 دوستانه برخورد کنید .3

طور منظم به شما )فروشگاه، رستوران و غیره( مراجعه اگر مشتریانی دارید که پیوسته و به

دانید در هنگام اگر نام مشتریان را میبش کوتاهی داشته باشید. وکنند، با آنها خوشمی

ای یهثانپرسی دوستانه همراه با لبخندی چندکار ببرید. احوالشان را بهصحبت با آنها، نام

شود افراد احساس کنند با یک دوست سروکار دارند. در مورد مشتریان تلفنی هم باعث می

 .گونه رفتار کنیددر صورت امکان این
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 های تخصصی استفاده نکنیدسؤال مشتری را به زبان ساده پاسخ دهید؛ از عبارت .4

فروشید، با لحنی که به مشتری احساس حقارت بدهد، پیچیده و یا جدید می اگر محصولی

 ها و کلماتهایتان آزرده نشوید. جملهها و مشکل آنها در درک حرفصحبت نکنید و از پرسش

تان را بفهمد. در صورت امکان، اطالعات بیشتری در را طوری بیان کنید که مشتری حرف

 .اختیار مشتری بگذارید

 

 از مشتری تشکر کنید .5

هایی همه دوست دارند که دیگران از آنها قدردانی و تشکر کنند. روی رسیدها و در ایمیل

 ی سپاسگزاری شماست، بنویسید.دهندههایی که نشانفرستید، عبارتکه برای مشتریان می

ان تشکر کنند. همچنین ارسال پیام کتبی از کارکنان بخواهید از مشتریان به خاطر خریدش

 .دهیددهد که شما به آنها اهمیت میتشکر به مشتریان تازه یا قدیمی، به آنها نشان می

 

 آمده قرار بدهیدمشتری را در جریان اختالالت پیش .6

ایجاد شد، دلیل آن را برای مشتری ی خدمات ی تحویل محصول یا ارائهاگر تغییری در برنامه

 .شان وجود داردهایی برایتوضیح دهید و بگویید چه گزینه

 

 

 کارکنان همیشه باید محترمانه رفتار کنند .7

وقت ادبانه رفتار کند، هرگز صدایتان را باال نبرید، هیچحتی اگر مشتری با عصبانیت و بی

 .کار نبرید و مشتری را تحقیر نکنیدسخرآمیز بهلحن تم
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 با مشتری شاکی بحث نکنید .8

کند(، مشکل را رفع کنید مشتری اشتباه میاز مشتری عذرخواهی کنید )حتی اگر فکر می

بانی مشتری عصکردن سریع مشکالت، کنید یا پیشنهاد بازپرداخت را به او بدهید. با برطرف

 .شودوکارتان تبدیل میبه طرفدار و هواخواه کسب

 

 با مشتریان کنونی و احتمالی از طریق ایمیل در ارتباط داشته باشید .9

ل از شان را برای دریافت ایمیتر تمایلارتباط با مشتریان بالقوه و مشتریان کنونی که پیش

کند که شما در ذهن آنها بمانید و با احتمال بیشتری دوباره به اند، کمک میکرده شما اعالم

های تخفیف یا موارد خوشایند طور منظم اخبار جذاب، کوپنشما مراجعه خواهند کرد. اگر به

ی تان با کسانی که به چنین پیشنهادهایی عالقه دارند، دربارهدیگر را ارائه کنید، مخاطبان

  .کنندنمایی و تأکید بسیار صحبت میاند با بزرگکه خودشان برده ایاستفاده

 

 در بازار دیده شوید .10

تان با آنها سروکار دارند بپیوندید و در های صنعتی که مشتریانها و گروهبه شبکه

رویدادهایی که آنها پای ثابتش هستند حضور داشته باشید. با مردم صحبت کنید و از 

هایشان آگاه شوید. تا جایی که ممکن است شان مهم است و چالشموضوعات و نکاتی که برای

و اطالعاتی را که الزم دارند در اختیارشان بگذارید، حتی اگر ربطی به  آنها را راهنمایی کنید

عنوان یک دوست و حالل مشکالت )و نه وکار شما ندارد. هدف شما این است که بهکسب

 .فقط یک فروشنده( شناخته شوید

 

 های مجازی فعال باشیددر رسانه .11

های پالس، لینکدین و سایر شبکهان در فیسبوک، اینستاگرام، گوگلوکارتبرای کسب

شیر را هم در نظر داشته ترست و اسالیدای ایجاد کنید. بد نیست که پیناجتماعی، صفحه

شود. وجو میتان بیشتر در آن جستای را انتخاب کنید که محصولباشید. بهتر است رسانه

 تان تشویق کنید.دن و بازنشر مطالبکرکردن، الیکمشتریان را به دنبال
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اری گذتان، مسابقه و جایزه در نظر بگیرید. اشتراکگذاری مطالباشتراکبرای افزایش به 

 !مطالب در فضای مجازی یعنی بازاریابی دهان به دهان

 

 تان اضافه کنیدهای انتشار مطالب را به سایتدکمه .12

تر باشد، احتمال اینکه اقدام گذاری اطالعات و بازنشر آنها برای افراد سادههرچه اشتراک

کاناتی دهید، امتان ارائه میشود. پس در کنار مطالبی که در سایتبیشتر می به این کار کنند،

 .گذاری مطالب از طریق ایمیل، تلگرام، فیسبوک و غیره اضافه کنیداشتراکبرای به

 

 ها سخنرانی کنیدها و همایشدر کنفرانس .13

ی ی اطالعات مفید و راهگشا و ارائهب سودمند باشد. با ارائهتان باید سرشار از مطالسخنرانی

 .عنوان فردی خبره که حالل مشکالت است شناخته خواهید شدحل برای مشکالت رایج، بهراه

 

 

 گیرید، به گوش همه برسانیدبازخوردهای مثبتی را که از دیگران می .14

کند. هایی شما را به دیگران اثبات میو سخن مثبت آنها مدرکی است که خوبی تعریف دیگران

ی او را به گوش ی خودش( گفتهوکارتان تعریف کرد )با اجازههر وقت کسی از شما و کسب

 .تان برسانیدسایر مشتریان

 

 ستفاده کنیدتوانید برای تبلیغات ااز هر راهی که می .15

ای ذکر شد، کاری کنید مشتریان از آن آگاه شوند. به وکارتان در روزنامهاگر نام شما و کسب

تان اشاره کنید. اینکه مشتریان بدانند که شما ، ایمیل و در فروشگاهچنین مواردی در سایت

ی مشتریان برای موضوع صحبت دیگران هستید، باعث افزایش اهمیت شما و انگیزه

 .شودی شما به دیگران میصیهتو

 



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 12 

 

 

 

 های اجتماعی شرکت کنیددر فعالیت .16

ها و ها یا برگزاری جشنچه حمایت از یک تیم فوتبال محلی باشد، چه کمک به خیریه

ن در یادها وکارتاشود نام شما و کسبهای اجتماعی باعث میها، شرکت در فعالیتهمایش

 .بماند

 

 تان باید راحت باشدیافتن نام و نشانی .17

های شرکت بنویسید. همیشه به تان را روی ماشینبا حروف درشت و خوانا نام و نشانی

راحتی کارت مشتری چندین کارت بدهید تا اگر دوست یا آشنایی در مورد شما پرسید، به

تان در دسترس ی صفحات سایتتان را در همهی تلفنوکارتان را به او بدهند. شمارهکسب

 .قرار دهید

 

 سازی خود را تقویت کنیدهای شبکهروابط و مهارت .18

کنند، بپیوندید و در این تان را جذب میبه اجتماعات صنعتی و کاری محلی که مشتریان

ها فعالیت داشته باشید. با کمک به دیگر اعضا برای رسیدن به موفقیت احترام و گروه

 .ا جلب کنیدی آنها رتضمین مراجعه

 

 وکارهای غیررقیب را به مشتریان توصیه کنیدکسب .19

نکه کنید، احتمال ایتان نیست!( را به مشتریان توصیه میدیگری )که رقیب وکاروقتی کسب

 .یابدوکار هم شما را به مشتریانش توصیه کند افزایش میآن کسب
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 دهند، قدردانی کنیدوکارتان رونق میاز افرادی که به کسب .20

وکارتان دارد. یک یادداشت تشکر، گی به ماهیت کسبچگونگی قدردانی از این افراد بست

الیت ی فعکوپن تخفیف، پاداش نقدی یا هر روش مؤثر و قابلِ قبول دیگری که مناسب زمینه

 دهید که متوجه تالشکار رود. با این کار نشان میعنوان قدردانی بهتواند بهشما باشد، می

کردن شما به دیگران شود برای توصیهیوکارتان هستید که باعث مو توجه آنها به کسب

 .ی بیشتری داشته باشندانگیزه

 احمدرضا کرامت

 گروه تحقیقاتی و آموزشی کرامت زاده
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