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ارتباط باساریابی دهان به دهان در جذب مشتزی
در اًجبم ثبساریبثی  ،رٍش ّبی گًَبگًَی ٍجَد دارد کِ یکی اس ایي رٍش ّب  ،رٍضی ثِ ًبم ثبساریبثی دّبى ثِ دّبى
است.
ثبساریبثی دّبى ثِ دّبى (ًَ )of Mouth Marketing Wordػی اس ثبساریبثی است کِ ثذٍى پزداخت ّشیٌِ ،
کست ٍ کبری تَسظ استفبدُ کٌٌذگبى اس خذهبت یب هحػَالت ثِ دیگزاى هؼزفی هی ضَد .در غَرتی کِ ثخَاّین
هحػَل یب خذهتی تَسظ خَد کبرثزاى ثِ دیگزاى هؼزفی ضَد السم است ایي هحػَل یب خذهت اس کیفیت السم
ثزخَردار ثبضذ الجتِ ایي رٍش اس ثبساریبثی ّ ،ن ثِ غَرت آًالیي ٍ ّن آفالیي اًجبم هی ضَد  .اهب اًجبم ثبساریبثی
دّبى ثِ دّبى ثِ غَرت آًالیي ثسیبر هفیذ است  .ثِ ػٌَاى هثبل کبرثزاى هوکي است در هَرد خذهبت یب هحػَالت
ضزکتی در ٍة سبیت ّبی دیگز هبًٌذ اًجوي ّبی ایٌتزًتی ٍ ضجکِ ّبی اجتوبػی ًظزات خَد را هغزح کٌٌذ ٍ در
ایي غَرت کبرثزاى دیگز پیص اس خزیذ ٍ استفبدُ اس هحػَالت ٍ خذهبت در ایٌتزًت ثِ جستجَ هی پزداسًذ ٍ ایي
ًظزات ثز تػوین گیزی آى ّب هسلوب تبثیز هی گذارد  .حبل در غَرتی کِ اقذاهبتی هبًٌذ ایجبد غفحبتی در ضجکِ
ّبی اجتوبػی هختلف اًجبم گیزد ٍ ثب کبرثزاى ارتجبط هَثز ثزقزار گزدد هسلوب در غَرت ثزٍس ضکبیت یب ًبرضبیتی
 ،کبرثزاى آى را ثِ جبی قزاردّی در ٍة سبیت ّبی دیگز کِ جٌجِ هٌفی ثزای کست ٍ کبر دارد ثب هسئَلیي هغزح
هی کٌٌذ کِ در غَرت رفغ هطکل  ،کبرثزاى ًبراضی ثِ کبرثزاى راضی اس خذهبت تجذیل هی ضًَذ ٍ چِ در فضبی
آًالیي ٍ چِ آفالیي تبثیز هثجتی ثزای کست ٍ کبر خَاٌّذ داضت.
هیشاى هطبرکت در هغبلت ثِ اضتزاک گذاضتِ ضذُ در ضجکِ ّبی اجتوبػی ًیش در ثبساریبثی دّبى ثِ دّبى هَثز است.
ثِ ػٌَاى هثبل در غَرتی کِ هحػَل یب خذهتی در فیس ثَک دارای تؼذاد الیک یب ًظزات سیبدی ثبضذ ٍ ًظزات
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ارائِ ضذُ در خػَظ هحػَل یب خذهت هثجت ثبضذ کبرثزاى دیگز ًیش تطَیق هی گزد ًذ تب هحػَل یب خذهت را
خزیذاری ًوبیٌذ.
باساریابی شفاهی  ،یب باساریابی دهان به دهان ) ( Word Of Mouth
اس کبراتزیي اًَاع ثبساریبثی است .تحقیقبت ًطبى دادُ است ،هزدم ثِ ًظزات ٍ تَغیِ ّبی ضفبّی دٍستبى ٍ آضٌبیبى
ثیص اس تجلیغبت تجبری در رسبًِ ّب تَجِ هی کٌٌذ  .احتوبالً ضوب ّن ایي حقیقت را تبییذ خَاّیذ ًوَد  .ثِ ّز حبل
تجلیغبت دّبى ثِ دّبى اس چٌذ جْت حبئش اّویت است؛ اٍل آى کِ ثیطتز هَرد تَجِ هزدم ٍ ضًٌَذُ ی آى قزار هی
گیزد .دٍم آى کِ ثزای اًتطبر آى غبحت کست ٍ کبر ّشیٌِ ای اًجبم ًوی دّذ ٍ ثذٍى اعالع غبحت کست ٍ کبر
در حبل اًتطبر است ٍ ًکتِ ی سَم ایي کِ سزػت اًتطبر آى ثبال است

! الجتِ ثبیذ ثذاًیذ کِ ایي ثبساریبثی دّبى ثِ

دّبى هی تَاًذ جٌجِ ی هٌفی ّن داضتِ ثبضذ ! یؼٌی هطتزیبًتبى اس کست ٍ کبر ضوب ثذ ثگَیٌذ ،کِ در آى غَرت
احتوبالً ثبیذ ثب کست ٍ کبرتبى خذاحبفظی کٌیذ  .ایي ًکتِ را ّن فزاهَش ًکٌیذ کِ هطتزیبى هْوتزیي ًیزٍی هحزکِ
ی ایجبد ثبساریبثی دّبى ثِ دّبى است.

پیگیزی
اهزٍسُ ٍسبیل آسهبیص سیبدی ٍجَد دارًذ کِ ثِ هب ایي اهکبى را هی دٌّذ کِ ثفْوین

چِ غحجت ّبیی در هیبى

هزدم ثِ غَرت دّبى ثِ دّبى هی چزخٌذ ٍ هتَجِ ضَین کِ هطتزیبى هب در هَرد هب چِ ًظزی دارًذ ٍ .ثالگ ّب ٍ
ٍة سبیت ّب ایي اهکبى را ثِ هب هیذٌّذ تب ًظز هزدم را راجغ ثِ کبالی خَد ثذاًین.
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ًکتِ ای در هَرد ثبساریبثی دّبى ثِ دّبى حبئش اّویت است ایي است کِ در ایي ًَع ثبساریبثی ثزخالف سبیز تکٌیک
ّبی ثبساریبثی فزایٌذ ارتجبعبت اس ثبساریبة ثِ هطتزی ثِ اس هطتزی ثِ هطتزی تغییز جْت

دادُ است ٍ ّویي ًکتِ

ثبػث هی ضَد اًجبم تحقیقبت ثبساریبثی سخت تز اهب اعالػبت ثذست آهذُ اس آى غبدقبًِ تز است  .ثزای پیگیزی ٍ
اًجبم تحقیقبت ثبساریبثی دّبى ثِ دّبى پیطٌْبد هب ایي است کِ اس رٍش ّبی جذیذ تحقیقی هثل هغبلؼِ ٍ ثزرسی
ٍثالگ ّبیی کِ در هَرد تَلیذات ضوب هی ًَیسٌذ استفبدُ کٌیذ سیزا ایي ًَع تحقیقبت در هزحلِ ی اٍل ارساى تز اس
رٍش ّبی تحقیق سٌتی است ،اًجبم آًْب راحت تز ،سزیؼتز ٍ گرداٍری اعالػبت ٍ تحلیل آًْب در ایي رٍش راحت
تز است ٍ اس ّوِ هْن تز ایٌکِ ضوب ثِ تفکز ٍاقؼی هطتزی در ثبرُ ی کبالی خَد پی هی ثزیذ  ( .سبًذارم ٍ ٍثستز ،
)1999
قدم های شش گانه ی باساریابی دهان به دهان
رٍش دٍم ثزای اجزایی کزدى تجلیغبت دّبى ثِ دّبى رٍش قذم ّبی ضص گبًِ است کِ ثِ هؼزفی آًْب هی پزداسین .
-1

کطف ایٌکِ چزا ثؼضی اس افزاد تَلیذات ضوب را هی خزًذ ٍ دادى تقذم ٍ ارسش ثِ آًْب

-2تطخیع ایٌکِ هطتزیبى ضوب در ثبسار ّبی هختلف اس ًظز قجَل تَلیذات ضوب در چِ هزحلِ ای ّستٌذ.
-3تطخیع ایٌکِ هطتزیبى ضوب در فزایٌذ تػوین گیزی ثِ چِ ًَع اعالػبتی ًیبس دارًذ.
-4تزکیت هَارد  3 ٍ2ثب استفبدُ اس هبتزیکس تػوین ثزای رسیذى ثِ کلوبت ٍاقؼی دّبى ثِ دّبى
-5تطخیع  ،عزاحی ٍ خلق هٌبثغ ٍهکبًیشم ّبی دریبفت کِ ًسجت ثِ دیگز هٌبثغ تزغیت کٌٌذُ تزّستٌذ.
-6تحقق فؼبلیت دّبى ثِ دّبى
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نتیجه گیزی :
ثبساریبثی ٍیزٍسی یب ّوبى ثبساریبثی دّبى ثِ دّبى یک استزاتژی ثبساریبثی است کِ هزدم را ثِ ثبسگَ کزدى پیبم
ثبساریبثی ضوب ثِ دیگزاى ،ثز هی اًگیشد.
ایي اهز هی تَاًذ ثبػث جلت تَجِ ثسیبر سیبدی ثِ خذهبتی کِ ارائِ هی کٌیذ ٍ یب هحػَالتی کِ تَلیذ هی کٌیذ
ثبضذ .جلت تَجْی تػبػذی!
یک ًفز ثِ دًٍفز هی گَیذ  ،آًذٍ ثِ چْبر ًفز هی گَیٌذ ،آى چْبر ًفز ثِ ّطت ًفز هی گَیٌذ ٍ . ...
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