
 

 

 ست؟یچ یپنهان یابیبازار

شود که اصال کننده معرفی میاست که در آن محصول از طریقی به مصرف بازاریابی نوعی روش بازاریابی پنهانی

ان گیرد که در آن فروشنده مثل یک انسشبیه تبلیغ کردن نیست. این روش زیرمجموعه بازاریابی مخفیانه قرار می

 .کندشود و محصول را به کسانی که از آن آگاه نیستند معرفی میعادی ظاهر می

های بازاریابی استخدام کنند که دارای قدرت ها این است که افرادی را برای کمپینن شرکتیکی از موارد رایج بی

شود ریزی یک مهمانی که توسط یک فرد مطرح برگزار میو یا احترام هستند. برای مثال یک رستوران با برنامه

با استخدام کردن یک بازیگر که تواند تواند رستوران و غذاهای خود را به دیگران معرفی کند. یا یک کافه میمی

 .خورد، نام کافه خود را مطرح کنداش چیزی میدر کافه

هایی برای بازاریابی پنهانی به وجود آورده است. برای مثال امروزه استخدام کردن افراد برای اینترنت نیز موقعیت

یک امر عادی محسوب  های اینترنتیفروشگاه و گذاری ویدیوهای اشتراکسایت ها،ها، فرومایجاد نظرات مثبت در بالگ

 .شودمی

ند با استفاده از این روش بدون اینکه خیلی مشخص باشد، حرف ها امیدوارند بتوان استارت آپ ها واکثر شرکت

های سنتی های گذشته بسیاری افراد در مقابل روشمحصول خود را بین مردم پخش کنند. با اینکه در سال

رسد و به پیشنهادات دوستان ها میهایی که دهان به دهان به آنکنند اما همچنان به حرفبازاریابی مقاومت می

 .عتماد کامل دارندخود ا

  کنند؟چه کسانی از بازاریابی پنهانی استفاده می

های دهان به دهان بین مردم است. این دو مزیت دو مزیت بزرگ بازاریابی پنهانی هزینه پایین و قابلیت توصیه

ند ه کنهای کوچکی که بودجه تبلیغات کمی دارند از این روش استفادکند که هم شرکتاین امکان را فراهم می

 .های سنتی بیشترین بهره را ببرندخواهند از روشهای بزرگی که میو هم شرکت

تواند با استخدام کردن افراد مشتاق به دوچرخه سواری برای مثال یک فروشگاه جدید و مستقل فروش دوچرخه می

های مرتبط و صحبت کردن میان افراد، تاثیرات مثبتی در اذهان ایجاد  رویداد ها وها به گردهماییو فرستادن آن

های مختلف مربوط به دوچرخه نظرات مثبت در خصوص فروشگاه ذکر توانند در سایتکند. همچنین این افراد می

عات، ی افراد به وسیله اطالتوانند همزمان با باال بردن آگاهکنند. بر خالف تبلیغات مستقیم، این افراد مشتاق می

 .برای فروشگاه هم بازاریابی کنند

تر کنندهتواند یک کمپین بازاریابی پنهان خیلی راضیتر که منابع بیشتری برای تبلیغات دارد مییک شرکت بزرگ

ال بسکتب ایتواند چندین بازیکن حرفهتر اجرا کند. برای مثال یک شرکت بزرگ تولیدکننده کفش میو پیچیده



 

 

ها بگذارد تا چند هفته قبل از شروع تبلیغات آن را به پا را استخدام کند و مدل جدید کفش خود را در اختیار آن

تواند میزان بازدهی تبلیغات را بسیار باالتر ببرد و به احتمال زیاد بعد از شروع تبلیغات به دلیل کنند. این کار می

 .گذارند، میزان تقاضا برای آن مدل کفش باالتر برودتاثیری که افراد مشهور ورزشی روی مردم می

 ریزی برای بازاریابی پنهانیبرنامه

کند هم محصول خود و هم مشتری خود را به خوبی در صورتی که شرکتی که از بازاریابی پنهانی استفاده می

؛ یک افراد صحیح کافی نیستتواند بهترین نتیجه را از این روش بازاریابی بگیرد. در اختیار داشتن بشناسد، می

خواهد چه چیزهایی درباره محصولش بگویند و همچنین باید شرکت باید به طور دقیق بداند که از افراد خود می

 .توانند اهداف صحیح بازاریابی خود را پیدا کنندها( این افراد میبه طور دقیق مشخص کند در کدام مناطق )بخش

د تواند کار خوه آورده شد را به خاطر بیاورید. در آن وضعیت، صاحب فروشگاه میمثالی که درباره فروشگاه دوچرخ

تواند بسیار گسترده باشد؛ از را با تحقیق بر روی فرهنگ دوچرخه سواری در شهر آغاز کند. این تحقیقات می

های  ایده کنند گرفته تا پرسش و پاسخ در خصوصمطالعه در خصوص نوع افرادی که از دوچرخه استفاده می

 .هایی که در روزمره دارندافراد در خصوص دوچرخه و عادت

تواند کمپین بازاریابی پنهان بهتری را آغاز کند. با آید، شرکت میبا اطالعاتی که از تحقیقات بازار به دست می

های جامعه هدفش چیستند و همچنین به خوبی یافته است که جامعه داند ارزشانجام این تحقیقات، شرکت می

 .تواند پیدا کندها میهدف خود را بیشتر در کدام بخش

احتمال  ها بیشتر طول بکشد، بیشترهای بازاریابی پنهانی باید بسیار کوتاه مدت باشند. هرچه این کمپینکمپین

مان کمپین، شرکت باید تغییرات به وجود آمده در فروش، دارد که کشف شوند. بعد از به پایان رسیدن مدت ز

دن شود میزان اثرگذار بوترافیک مشتریان و ترافیک ورودی به سایت را به خوبی بررسی کند. این کار باعث می

 .کمپین مشخص شود

 ها در بازاریابی پنهانشغل

یرمعمولی است؛ چرا که در این روش نیازی های بازاریابی مدرن کمی عجیب و غبازاریابی پنهانی در بین باقی روش

رایتر وجود ندارد. بلعکس، در این روش های خیلی خاص مثل تیم فروش، طراح سایت و یا کپیبه افراد با تخصص

ای به جز بازاریابی انتخاب شده باشند. در ادامه به چند موقعیت بیشتر به افرادی نیاز است که از حوزه فعالیتی

 :کنیمبازاریابی اشاره می شغلی در این روش



 

 

 محقق بازار

در مراحل ابتدایی کمپین بازاریابی پنهانی بسیار ضروری است که اطالعات کاملی از رفتار مشتری وجود داشته 

های مختلفی مثل کیس استادی و باشد. یک محقق بازار وظیفه دارد که اطالعات موجود در خصوص بازار را از راه

آوری کند. همچنین این فرد وظیفه دارد تا از طریق مصاحبه و یا عت به استخراج و جمعانتشارات داخلی هر صن

 آورینظرسنجی با افرادی که از یک جامعه هدف هستند، اطالعات جدید و به روزی در خصوص مشتریان نیز جمع

ه وتر داشته باشد، بگیرد باید مهارت خوبی در کار کردن با کامپیکند. فردی که در این موقعیت شغلی قرار می

 .جزئیات به خوبی دقت کند و قدرت برقراری ارتباط باالیی نیز داشته باشد

ات شناسی و یا ارتباطهای بازاریابی، کسب و کار، روانشناسی، جامعهیک محقق بازار باید کارشناس یکی از رشته

 .فید و موثر باشدتواند تا حد زیادی مباشد. همچنین سابقه فعالیت در رشته تحلیل داده می

 بازیگر

کنند تا با عموم مردم ارتباط برقرار کنند. با وجود های بازاریابی پنهانی بازیگران را استخدام میبسیاری از کمپین

رسد، اما بازیگران با بهره بردن از چندین مهارتی که دارند به راحتی این که این روش کمی عجیب به نظر می

تمرکزشان در بازاریابی است مثل روابط عمومی و تبلیغ برند موفق شوند. بازیگرانی که  هایی کهتوانند در شغلمی

یعی ها راحت باشند و بتوانند به روشی طبکنند باید در برخورد با غریبههای بازاریابی پنهانی فعالیت میدر کمپین

عه برند و همچنین در ارتباطات ها در توسها در خصوص یک محصول صحبت کنند. این مهارتکننده با آنو قانع

 .های دیگر بازاریابی نیز کاربرد داشته باشندتوانند در روشبسیار قوی و کارآمد هستند و می

 خواهند فعالیتمهارت و تحصیالت خاصی برای این بخش از بازاریابی پنهانی وجود ندارند. اما بازیگرانی که می

 های بازاریابی، کسب و کار، روانشناسی و یا ارتباطاتت در یکی از رشتهبیشتری در این حوزه داشته باشند، بهتر اس

 .باشند

 مدیر بازاریابی

و اجرا  ریزیهای بازاریابی پنهان سرعت بسیار باالیی دارند و به همین خاطر نیازمند دقت زیادی در برنامهکمپین

بندی ن مدیریت شامل تمامی مراحل از بودجههستند. مدیر بازاریابی وظیفه دارد مراحل کمپین را مدیریت کند. ای

های شود. مدیر بازاریابی باید در این زمینه تخصص داشته باشد تا بتواند تمامی جنبهگرفته تا تسهیل روابط تیم می

ها شامل بررسی اطالعات تحقیق بازار، انتخاب افراد برای اجرای کمپین بین مردم و کمپین را بسنجد. این جنبه

 .شودوارد دیگر میبسیاری م



 

 

یک مدیر بازاریابی رهبر تیم است؛ پس قبل از این که در جایگاه رهبر قرار بگیرد باید در یک پست غیرمدیریتی 

د. های مرتبط به بازاریابی لیسانس داشته باشمرتبط سابقه داشته باشد. همچنین این شخص باید در یکی از رشته

 .ای کندتواند به یک مدیر بازاریابی کمک ویژهکار نیز میداشتن مدرک کارشناسی در مدیریت کسب و 

  

 


