
 

 

 موقعیت صحیح

 اقتداری بنا نهید. اقتدار ،خود یهدف شماره یک بازاریابی شما، باید این باشد که برای خودتان در صنعت یا حوزه

رفشار فروش پ هایتاکتیک. رقبای بازاریابی پر زرق و برق و گرددمیبیشتر  هایفرصتو  ترآسانمنجر به فروش 

 تتانفعالی یحوزهدیگر کارآمد نیستند. امروزه موفقیت شما مبتنی بر توان شما در قرار دادن خود در موقعیتی از 

 است که همه نیازمند مراجعه به شما باشند.

 صالح وجود دارد. یک متخصص کسیفرقی بین یک متخصص و یک ذیبگذارید بر این نکته پافشاری کنم که 

صالح شخصی است که مردم به سخنان او گوش فرا اما ذیداند؛ میائل زیادی را در مورد یک چیز است که مس

 صالح بودن، چیزی بیش از تخصص شما است و این یعنی نفوذ شما.. ذیدهندمی

ائم داگر نتوانید در مورد تخصص خود ارتباط برقرار کنید، هرگز از نفوذ برخوردار نخواهید بود. با ثبات و به طور 

ارتباطی با خود را ساده کنید تا بتوانند به شما دسترسی داشته باشند وگرنه قیل  هایروشارتباط برقرار نمایید. 

 و قالی بیش نخواهند بود.

یعنی  ماًتماو این  یابیدمیو جایی که شما در بازار تناسب  سازدمیتثبیت موقعیت یعنی آنچه که شما را متمایز 

. شما تمایلی ندارید که مشتریان بالقوه شما هیچ موقعیت اندیشندمیچه که مشتریان بالقوه شما راجع به شما آن

، پس به دهندمیهمان کاری را بکنید که دیگران انجام  خواهیدنمیروشنی از شما در ذهن نداشته باشند. شما 

 ه دارید.مشتریان بالقوه کاال یا خدماتی بهتر نسبت به دیگران را ارائ

 تالش خود را صرف اول بودن نکنید. تالش کنید که بهترین باشید

باید با موقعیت شما تناسب داشته باشد. چه بزرگ باشد یا کوچک، تثبیت موقعیت مهم  کنیدمیهرکاری که 

 . موقعیت صحیح، تصویر قدرتمندی از برند به شما ارائه خواهد داد.شودمیشمرده 

این برند متفاوت است  معروف است و موقعیت آن در بازار این است.« Colaبدون »نوشابه به عنوان  7Upنوشیدنی 

جای خود را یافته و با  7Upتثبیت موقعیت شده است. در صنعت پرازدحام نوشابه،  ،برای متفاوت بودن دقیقاًو 

 آن دوام یافته است.

اگر از قبل مقام  شودمیاست که چه  صالح بودن در یک صنعت مطرح است اینکه اغلب در مورد ذی سؤالی

صالح در حوزه صالحی وجود داشته باشد؟ فرض را بر این بگذارید که از قبل چندین نفر به عنوان مقام ذیذی

صالح محسوب شما وجود دارند. آیا جایی برای شما خواهد بود؟ فقط اینکه از قبل افرادی در حوزه شما ذی

 .برای شما جایی نباشد، به این معنا نیست که شوندمی

 



 

 

 تثبیت موقعیت است ،عنصر تعیین برند ترینمهم

در آن به مقام اول برسید، هراس به خود راه ندهید. اغلب  خواستیدمیاگر شخصی به جایی رسیده است که شما 

فقیت و. کوکاکوال قبل از پپسی وجود داشت و پپسی هنوز یک مشودمیاوقات به اول بودن اهمیت بیش از حد داده 

ولی ضرورت موفقیت در آن کار به شمار  ؛اگر در انجام کاری اول باشید بد نیست مطمئناً. رودمیعمده به شمار 

 بودن بهتر است از اول بودن. فرد به منحصر. رودنمی

تفاوت بین شما و یک رقیب ممکن است اندک باشد ولی این تفاوت نیست که از اهمیت برخوردار است. این تفاوت 

آن  ، محلی که دربریدمیبه شما به معنای جهان است. زبانی که به کار  هاآننگرش  یزد مشتریان بالقوه و نحوهن

جاری و هر عنصر از کار ت مؤثرندو غیره، همگی در تثبیت موقعیت شما  سایتوب، خدمات مشتریان، کنیدمیتبلیغ 

 در آن مشارکت دارد.و برند شما 

 است ترمهمبسیار  دهیدمیچه که انجام عامل در موفقیت ایجاد برند است. آن ترینمهم، دهیدمیکاری که انجام 

گویید. قولی بدهید که توان انجام آن را داشته باشید، قولی بدهید که مشتریان بالقوه بار نمایند. چه که میاز آن

 باید حرکت کنید و صحبت نمایید. خود مقامی به شمار روید که به وی مراجعه نمایند یکه در حوزهبرای این

. وقتی کنیدمیرا به خود جذب  وکارکسب، رویدمیصالح به شمار هنگامی که در حوزه خود یکی از مقامات ذی

 و دلیل آن تثبیت موقعیت کنندمیو به شما دسترسی پیدا  کنندمیکه مردم به شما نیا دارند، شما را انتخاب 

 برند شما است.

. اطالعات همانند نوع جدیدی از پول کندمیصالح همان چیزی است که شما را تبدیل به یک ذی دلیل این ادعا

رایج است. هرقدر بیشتر به تسهیم اطالعات بپردازید، تثبیت موقعیت بیشتری خواهید داشت و به عنوان یک 

عمل نمایند،  هاایدهی آن نوین به مجموعه و افرادی که بر رو هایایده. معرفی کنندمیصالح به شما نگاه ذی

 .رودمیهمان دلیل به شمار 

به عنوان چیزی متفاوت در نزد مخاطبینتان تثبیت نمایید. باید تبدیل به شخصی شوید شما باید موقعیت خود را 

صالح باشید. جهان پر است از خود یک مقام پیشرو ذی یکه صنعت شما مایل است بر آن تمرکز یابد در حوزه

گزاری به مردم خاص باشید و در جهان خود فردی باشید که به وی مراجعه کنند. یک گرایان. در خدمتکل 

 صالح برخوردار از اقتدار باشید.ذی

 


