
 ها اپ یک بزناهه باساریابی هعزکه بزای استارت

آح ٞب، ِضٚٔب ثٝ ٞضیٙٝ صیبدی ٘یبص ٘ذاسد. صٔبٖ، ا٘شطی ٚ خاللیت تٕبْ آٖ چیضی اػت وٝ ٘یبص  ایدبد یه ثش٘بٔٝ ثبصاسیبثی ثشای اػتبست

  .داسیذ. أب ثبیذ ثذا٘یذ اص ودب ؿشٚع وٙیذ ٚ چٝ اكِٛی سا د٘جبَ وٙیذ تب ثٝ ٘تیدٝ ثشػیذ
ٞب وبس آػب٘ی ٘یؼت. ثبیذ خبسج اص چٟبسچٛة فىش وٙیذ ٚ  ٞضیٙٝ ٞؼتٙذ أب پیذا وشدٖ ایٗ ایذٜ ٞبی ثبصاسیبثی، ػبدٜ ٚ وٓ ثٟتشیٗ ایذٜ

دس عی فشایٙذ وبسی خٛد خالق ثبؿیذ. ایٗ ٘ىتٝ سا ثٝ خبعش داؿتٝ ثبؿیذ وٝ ثش٘ذیًٙ یىی اص الذأبت اكّی دس عَٛ فشایٙذ 

  .ٚص اَٚ، رٞٙیت كحیح سا ٘ؼجت ثٝ ثش٘ذ خٛد ایدبد وٙیذ ٚ دیٍشاٖ سا اص ثش٘ذ خٛد آٌبٜ وٙیذثبصاسیبثی اػت، پغ اص س
  .دهین آپ ها را هورد بزرسی قزار هی نکته باساریابی بزای هوفقیت استارت 8در اداهه، 

 .هذف نهایی خود را هشخص کنیذ -1
س اػت، ثشای وؼت ٚوبس ٘یض ٔی ثبیؼت اٞذاف تدبسی ٚ ٌٛ٘ٝ وٝ ؿشٚع ػفش ثذٖٚ ٔـخق وشدٖ ٔملذ ٟ٘بیی دؿٛا دلیمب ٕٞبٖ

ثبصاسیبثی خٛد ٔؼیٗ وٙیذ. ٞذف اص ٔبسوتیًٙ، ٔـخق وشدٖ ثبصاس اػت. ػٛاالتی اص ایٗ لجیُ اص خٛد ثپشػیذ ٚ ثٝ آٖ پبػخ دٞیذ. 

خٛاٞیذ تؼذاد ٔخبعجبٖ خٛد سا ساػتب ٞؼتٙذ؟ چٍٛ٘ٝ ٔی  ٞبی اختٕبػی ٕٞؼٛ ٚ ٞٓ ٞبیتبٖ دس سػب٘ٝ ا٘ذاص اٞذافتبٖ ٚ فؼبِیت آیب چـٓ

ا٘ذاصٞب ٚ ٕ٘بیؾ آٖ دس لبِت خزة  افضایؾ دٞیذ؟ چٝ ٔیضاٖ تشافیه سا ثشای ٚثؼبیت خٛد دس ٘ظش داسیذ؟ دػتیبثی ثٝ چـٓ

 ٔـتشیبٖ، ثٝ یه سٚیىشد تؼشیف ؿذٜ ثب اٞذاف خبف ٘یبص داسد. اٞذاف خٛد سا ثشای ثبصٜ دٚ ػبِٝ ٚ پٙح ػبِٝ تؼشیف وٙیذ. اػتفبدٜ اص

  .ٞبی ثبصاسیبثی ثٝ ؿٕب دس سػیذٖ ثٝ اٞذافتبٖ وٕه ٔی وٙذ اػتشاتظی
 .بزنذ خود را بساسیذ و پیام خود را به هخاطبانتان هنتقل کنیذ -2

آح ثؼیبس كحجت ؿذٜ اػت ٚ ایٗ ٔجحث ٕٞٛاسٜ ٔٛسد تبویذ ثٛدٜ اػت. ثؼیبسی تلٛس  دس ساثغٝ ثب إٞیت ٚ ثجبت ثش٘ذ یه اػتبست

آح ؿٕب دػتخٛؽ  ٞبی ثضسي ٔٛسد تٛخٝ ٚ إٞیت اػت. ثب ٌزؿت صٔبٖ، اػتبست ٚ ا٘ضجبط فمظ ثشای ؿشوتوٙٙذ ػبصٌبسی  ٔی

ؿٛد ٚ آساْ آساْ اعٕیٙبٖ ٚ اػتجبس سا ثشای ٔـتشیبٖ ؿٕب ثٝ  تغییشاتی خضئی خٛاٞذ ؿذ؛ ػبصٌبسی ثٝ ػٙٛاٖ ػبّٔی وّیذی ٔغشح ٔی

  .آٚسد ٕٞشاٜ ٔی
 .هخاطب هذفتان را تعیین کنیذ -3

تٛاٖ دػت یبفت؟ ایٗ ٔؼئّٝ ٟٔٓ ٘یؼت وٝ چمذس ثش٘بٔٝ ثبصاسیبثی ؿٕب، ٔحلَٛ ٚ  ا٘ذاص ٔـخق، ثٝ چٝ چیضی ٔی ٖٚ چـٓثذ

  .خذٔبت ؿٕب ٔٙبػت ٚ ػبِی اػت، ثشای ٔٛفمیت دس وؼت ٚوبستبٖ، ٔـتشیبٖ ثؼیبس ٟٔٓ ٞؼتٙذ
 ٔـتشیبٖ چٝ وؼب٘ی ٞؼتٙذ؟ 

ٌٛیی ثٝ ٘یبص  ٞبی ثبصاسیبثی خٛد سا دس ساػتبی پبػخ تٛا٘یذ اػتشاتظی یشا ٔیثؼیبس ٟٔٓ اػت ٔـتشیبٖ ٞذف خٛد سا ٔـخق وٙیذ ص

  .ٔـتشیبٖ عشاحی ٚ تذٚیٗ وٙیذ
 تٛا٘یذ ٔخبعجبٖ ٞذف خٛد سا ٔؼیٗ وٙیذ؟ چٍٛ٘ٝ ٔی

 :وٙیٓ وبس ػٝ سٚؽ سا پیـٟٙبد ٔی ثشای ایٗ
 .ٞبی اكّی خٕؼیت ؿٙبختی ٔب٘ٙذ خٙؼیت، ػٗ ٚ ٔٛلؼیت سا ٔـخق وٙیذ ٚیظٌی •
 .ثیبٔٛصیذ چٍٛ٘ٝ اص عشیك تدضیٝ ٚ تحّیُ ؿخلیت یب سفتبس خشیذ ٔـتشیبٖ ثب ٔخبعجبٖ خٛد استجبط ثشلشاس وٙیذ •
 .٘تبیح تحمیمبت خٛد سا ٔذ٘ظش لشاس دٞیذ ٚ پیبْ ثش٘ذ خٛد ثٝ ٔـتشیبٖ ٔٙتمُ وٙیذ •

ؿٛد تب ثتٛا٘یذ ٘یبصٞبی ٔـتشیب٘تبٖ سا  وٙذ ٚ ثبػث ٔی ایٗ پیـٟٙبدات ثٝ ؿٕب دس ساػتبی ثٟجٛد ٔٛلؼیت ٔـتشیب٘تبٖ وٕه ٔی

  .ٔـخق ٚ ػپغ ثشآٚسدٜ وٙیذ
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ٞب  آح ٞبی اختٕبػی آٌبٞٙذ. ثب ایٗ ٚخٛد، تؼذاد وٕی اص اػتبست ثٝ كشفٝ سػب٘ٝٞب، اص تٛاٖ ثبصاسیبثی ٔمشٖٚ  آح ثؼیبسی اص اػتبست

ٞبی ٔختق خٛدؿبٖ سا  ا٘ذ. ٞش سػب٘ٝ اختٕبػی ٔخبعجبٖ خبف ثب ٚیظٌی ٞبی استجبعی دسػت سا دسن وشدٜ إٞیت اػتفبدٜ اص وب٘بَ

وٙٙذ. پغ؛  جبٖ سا ثٝ عٛس ٔتفبٚتی ثب وب٘بَ دسٌیش ٔیٞب، ٔحتٛای خبف خٛد سا اسائٝ ٔی دٞذ ٚ ٔخبع داسد ٚ ٞش وذاْ اص ایٗ سػب٘ٝ

  .ایٗ ٚظیفٝ ؿٕبػت وٝ ثٟتشیٗ وب٘بَ سا ثشای وؼت ٚوبستبٖ تؼییٗ وٙیذ
 ٞبی استجبعی ٍ٘بٞی ثش ثشخی اص وب٘بَ

ب ٘یؼتٙذ. پغ ٞب ٔـتشیبٖ ؿٕ تٛا٘یذ ٞش فشدی سا ثب ٞش ؿخلیتی ثیبثیذ، أب ثبیؼتی ثذا٘یذ ٕٞٝ آٖ ثٛن: ؿٕب دس ایٗ سػب٘ٝ ٔی فیغ

  .ٞب استجبط ثشلشاس وٙیذ ؿٕب ثبیذ ٔـخق وٙیذ دس ودب ٔـتشیبٖ ٞذف خٛد سا ثیبثیذ ٚ ثب آٖ
دٞذ  اص آ٘دبیی وٝ اٍِٛسیتٓ ایٙؼتبٌشاْ ثٝ ٔحتٛا إٞیت ٔی .ایٙؼتبٌشاْ: ایٗ پّتفشْ یه اثضاس ػبِی ثشای اٞذاف تجّیغبتی ثٛٔی اػت

، دسكٛست اسائٝ ٔحتٛای ثبویفیت، ٔخبعجبٖ ٞذفتبٖ ثٝ عٛس عجیؼی، ؿٕب سا د٘جبَ ٌزاسی ؿذٜ اػت ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ٔحتٛا اسصؽ

  .خٛاٞٙذ وشد
 .ٞبی اختٕبػی ثشتش، تٛییتش اػت. ثب ایٗ حبَ دس ایٗ سػب٘ٝ ٘یض خزة ٚ حفظ ٔخبعجبٖ ثؼیبس ٟٔٓ اػت تٛییتش: یىی دیٍش اص سػب٘ٝ

وٙیٓ وٝ ٞش یه اص  شای ٔخبعجب٘تبٖ اػت. پغ ثٝ ؿٕب تٛكیٝ ٔیٔی دا٘یٓ وٝ ٞذف ٟ٘بیی ؿٕب تٟیٝ ٚ اسائٝ ٔحتٛای ٔٙبػت ث

تٛا٘یذ یه وٕپیٗ حٕبیت ٔبِی داؿتٝ ثبؿیذ. ٔغٕئٗ ثبؿیذ صٚدتش اص ٔٛػذ  ٞب سا اسصیبثی ٚ آصٔبیؾ وٙیذ. ثب وٕتشیٗ ٞضیٙٝ ٔی وب٘بَ

 .ثٝ ٘تیدٝ ٔٛسد ٘ظش خٛاٞیذ سػیذ
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دا٘یٓ وٝ ٔشدْ ثشاػبع  ص لذستٕٙذتشیٗ اؿىبَ تجّیغبت ثٝ ٚیظٜ ثشای وؼت ٚوبسٞبی وٛچه اػت. ٔیثبصاسیبثی صثب٘ی یب والٔی یىی ا

ٞب سخٛع وٙیذ ٚ اص آٖ اػتفبدٜ وٙیذ. ایٗ ٔٛضٛع یه  دٞٙذ، پغ ثٝ ؿجىٝ استجبعی آٖ اػتجبس ٚ اػتٕبد خشیذٞبی خٛد سا ا٘دبْ ٔی

وٙیذ ٚ  ٞب سا خّت ٔی دٞیذ ٚ ٘ظش آٖ ٔبت ٚ ٔحلٛالت ثبویفیت اسائٝ ٔیفشایٙذ دٚ ٔشحّٝ ایؼت. دس ٔشحّٝ اَٚ، ثٝ ٔـتشیبٖ خٛد خذ

ٞب سا ثپشػیذ ٚ اٌش ٔـىّی  ٌیشد. ٚ دس ٔشحّٝ دْٚ اص ٔـتشیبٖ خٛد ثبصخٛس ثخٛاٞیذ. ٘ظشات آٖ یه استجبط دائٕی ثب ایـبٖ ؿىُ ٔی

ٚ ؿٕب ثش  .ٚ دسن ٔیضاٖ سضبیتـبٖ اػتداس٘ذ ثشعشف وٙیذ. دسخٛاػت ثبصخٛس اص ٔـتشیبٖ یه سٚؽ ػبِی ثشای ؿٙبخت ایـبٖ 

  .تٛا٘یذ الذأبت آتی سا پبیٝ سیضی وٙیذ ٔجٙبی ایٗ ثبصخٛس ٔی
  .آپی ثؼیبس ٟٔٓ اػت ثٝ یبد داؿتٝ ثبؿیذ ؿفبفیت دس وؼت ٚوبس ثٝ خلٛف دس ٔشحّٝ اػتبست
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ٞب  ٞب وؼب٘ی ٞؼتٙذ وٝ ٔخبعجبٖ ؿٕب ٞش سٚص ثٝ ایـبٖ ٌٛؽ ٔی دٞٙذ . آٖ ٙذ. آٖایٙفّٛئٙؼشٞب ثٝ ا٘ذاصٜ ٔـتشیب٘تبٖ ٟٔٓ ٞؼت

ثٝ فؼبِیت ثپشداص٘ذ. ثب  تّٛیضیٖٛ ٚ سادیٛ دس یب ٚ ثبؿٙذ فؼبَ …ٞبی اختٕبػی ٔب٘ٙذ یٛتیٛة،ایٙؼتبٌشاْ ٚ ٕٔىٗ اػت دس ؿجىٝ

ایٙفّٛئٙؼشٞب تٕبع ثٍیشیذ یب ثشایـبٖ ایٕیُ اسػبَ وٙیذ ٚ ٔحلٛالت ٚ خذٔبت خٛد سا سایٍبٖ ثٝ ایـبٖ ػشضٝ وٙیذ. وبفیؼت یه 

  .ای وٙذ تب اػتبست آح ؿٕب حشوت ثبٚس٘ىشد٘ی ای اص ٘مغٝ كفش خٛد داؿتٝ ثبؿذ ایٙفّٛئٙؼش ثٝ ٔحلٛالت ٚ خذٔبت ؿٕب اؿبسٜ
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تش اص تجّیغبت ٔجتٙی ثش ٔٙغك اػت ٚ ٔیضاٖ  ا٘ذ وٝ تجّیغبت ٔجتٙی ثش احؼبػبت، لٛی ؿٕبسی اص ٔغبِؼبت ثٝ ایٗ ٘ىتٝ اؿبسٜ وشدٜ

 .ذٌبٖ اثشٌزاس اػتوٙٙ ٌیشی خشیذ ٔلشف فشٚؽ تجّیغبت ٔجتٙی ثش احؼبػبت ثبالتش اػت. احؼبػبت ثٝ ؿذت ثش تلٕیٓ
Unruly ٞبی ایٗ پّتفشْ دس ػبَ  پشداصد. ثشسػی پّتفشٔی اػت وٝ ٞش ػبِٝ ثٝ ستجٝ ثٙذی تجّیغبت ٔٛفمیت آٔیض ٚیشٚػی ٔی

ثخـی  دٞذ وٝ تجّیغبت ٔجتٙی ثش احؼبػبت ثٝ خلٛف ٔشتجظ ثب ٔفبٞیٓ دٚػتی، خٛؿجختی، كٕیٕت ٚ اِٟبْ ٘ـبٖ ٔی 2012



  .ا٘ذ ا داؿتٌٝزاسی س ثیـتشیٗ ثٝ اؿتشان
 تٛا٘ذ اص عشیك اسائٝ یه ٔحتٛای ٔجتٙی ثش احؼبػبت ثب ٔخبعت خٛد استجبط ثشلشاس وٙذ؟ چٍٛ٘ٝ یه وؼت ٚوبس ٔی
تٛا٘ذ ثبػث خزة ٔخبعت  ؿٛد، ٔی ٞبی ٔثجت وٝ ػجت ایدبد خٛ ؿبدی ٚ تجؼٓ ٚ خٙذٜ ٔـتشیبٖ ٔی ؿبدی ٚ خٛؿجختی: پؼت

  .ؿٛد
ٞبی افشاد ؿبد ٚ خٕالتی  ثشد. تجّیغبتـبٖ ثب ػىغ حتٛای ػبعفی ثشای خزة ٔخبعت ثٟشٜ ٔیوٛوبوٛال ٕ٘ٛ٘ٝ ثش٘ذی اػت وٝ اص ٔ

  .ٔب٘ٙذ عؼٓ خٛؿجختی ٚ ؿبدی پٛؿیذٜ ؿذٜ اػت
دٞذ. یه احؼبع فٛسیت  وٙذ ٚ ؿب٘غ ثمب سا افضایؾ ٔی ای اػت وٝ دس ٚاوٙؾ ثٝ تٟذیذات ثشٚص پیذا ٔی تشع/ تؼدت: تشع غشیضٜ

دٞٙذٜ ٔفْٟٛ تشع، ثشای خٌّٛیشی اص  ٞبی ٕ٘بیؾ تبوتیه .وٙذ ٔی …سا ٚاداس ثٝ الذاْ، ایدبد یه تغییش ٚ وٙذ وٝ ا٘ؼبٖ ایدبد ٔی

 .ؿٛد ٔلشف ػیٍبس ٚ سا٘ٙذٌی دس حبِت ٔؼتی ٚ ٘ظبیش ایٗ دس تجّیغبت ثٝ وبس ثشدٜ ٔی
  .تٛا٘ذ ٔخبعجب٘تبٖ سا ثٝ ػٍّٕشایی ػٛق دٞذ خـٓ: ٌشچٝ خـٓ یه ٞیدبٖ ٔٙفی اػت أب ٔی

اػتفبدٜ اص ٔحتٛای ٔجتٙی ثش احؼبػبت دس  .ّیغبتی عشاحی وٙیذ وٝ ٔخبعجبٖ ؿٕب سا ثٝ پشػیذٖ ػٛاالت وّیذی ٚاداس وٙذتج

 .ثشلشاسی استجبط ثب ٔخبعجبٖ ٔٛثش اػت
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ی، ػغح وؼت ٚوبستبٖ سا استمب ٞبی فشدی اػت. ثب ایٗ ٚخٛد، وبس تیٕ ٔـخلٝ اكّی ثشای وؼت ٚوبسٞب ٚخٛد اػتؼذادٞب ٚ ٟٔبست

  .دٞذ. ثشای تٟیٝ یه ثش٘بٔٝ ثبصاسیبثی لبثُ اخشا ٚ ٔٛثش ثبیؼتی تیٕی ٔٙبػت داؿتٝ ثبؿیذ ٔی
ای ثبصاسیبثی لشاسداد پیٕب٘ىبسی ثٙٛیؼیذ ٚ یب ایـبٖ سا اػتخذاْ وٙیذ، دس ٞش دٚ كٛست ٔی ثبیؼت  وٙذ وٝ ثب یه تیٓ حشفٝ فشلی ٕ٘ی

 :داؿتٝ ثبؿیذیىؼشی ٘ىبت سا ٔذ٘ظش 
 .ٞبی اكّی وٝ دس سػیذٖ ثٝ اٞذاف ٟ٘بیی ؿٕب حیبتی ٞؼتٙذ سا ٔـخق وٙیذ ٘مؾ •
 ٕٞچٙیٗ ٔـخق وٙیذ وٝ لشاسداد ثٝ كٛست پیٕب٘ىبسی ٞؼت یب خیش؟ •
 .ٞب، ٘مبط لٛت ٚ تدشثٝ ٞبیـبٖ ثٝ ٔزاوشٜ ٚ ٌفت ٌٚٛ ثپشداصیذ ثب ٞش یه اص داٚعّجبٖ حضٛس دس تیٓ دسثبسٜ ٟٔبست •
 .اػضبی تیٕتبٖ سا ثٝ عٛس ٔٙظٓ اسصیبثی وٙیذ •

ػبصی  دا٘یٓ ٕٔىٗ اػت ٍٞٙبْ ساٜ ا٘ذاصی وؼت ٚوبسٔبٖ ثب ٔحذٚدیت ٔٙبثغ سٚثٝ سٚ ثبؿیٓ، پغ آ٘چٝ وٝ دسثبسٜ تیٓ ٕٞب٘غٛس وٝ ٔی

ای دیٍش  تٛا٘یٓ ثٝ ؿیٜٛ ٔیٞبیی ٔٛاخٝ وٙذ. أب ثٝ خبعش داؿتٝ ثبؿیٓ وٝ  تٛا٘ذ ثشایٕبٖ دس اثتذای وبس، ٔب سا ثب چبِؾ ٌفتٝ ؿذ ٔی

ٞبی اختٕبػی آؿٙب ثبؿذ ٚ دس ایٗ حیغٝ تخلق  ػُٕ وٙیٓ. ثشای ٔثبَ ٕٔىٗ اػت دٚػت یب ٕٞىبسٔبٖ ثٝ خٛثی ثب اٍِٛسیتٓ ؿجىٝ

تٛا٘یٓ دس اثتذای وبس اص ٔٙبثغ ٔٛخٛد اػتفبدٜ  ٔی .داؿتٝ ثبؿذ، یب ٕٔىٗ اػت وبسآٔٛصی داؿتٝ ثبؿیٓ وٝ وذ٘ٛیؼی ٘یض ثّذ ثبؿذ

  .ٙیٓ ٚ ثٝ تذسیح تیٓ خٛد سا تٛػؼٝ دٞیٓو
 خٕغ ثٙذی

ٕٞٛاسٜ ثٝ یبد  .ی صیبدی ٘یبص ٘ذاسد. ٚلت، ا٘شطی ٚ خاللیت تٕبْ آٖ چیضی اػت وٝ ٘یبص اػت ٘ٛؿتٗ یه ثش٘بٔٝ ثبصاسیبثی ثٝ ٞضیٙٝ

خیّی صٚد ٔـتشیبٖ ٞذف  اٌش خاللیت چبؿٙی خذٔبت ؿٕب ثبؿذ، .ٞبی ٔٙحلشثٝ فشد تٕشوض وٙیذ حُ داؿتٝ ثبؿیذ وٝ ثش سٚی ساٜ

 .ا٘ذ ثیٙیذ دسحبِیىٝ ویف پِٛـبٖ سا ثشای خشیذ خذٔبت ؿٕب ثبص وشدٜ خٛد سا ٔی

 


