
 

 

 

 

 

 تیریرا مد روسیتوانند هم بحران کرون و یم یابیچگونه رهبران بازارموضوع مقاله :  

 .کنند یزیبرنامه ر ندهیآ یکنند و هم برا

 

 

که – یابی، بازار ممکن است اتفاق بیفتدکه معموال پس از دوران همه گیری ویروس  یبهبود اقتصاد شرایطدر

برای آن  یزیبرنامه ر کرده و فایا وکلیدی ینقش محور - ستآنها انیو مشتر کسب و کارها نیب وندیپ همانا

 میبایست شروع شود.اکنون  دوران از هم

آن بر  راتیو تأث گسترش و شیوع این ویروس یسابقه است. سرعت یبدر واقع یک بحران  COVID-19بحران 

شده  در بین مردم یترس ، اضطراب و سردرگم ی ازقیاحساس عم ایجاد روزمره منجر به یخانواده ها و زندگ



 

 

-ویروس کوییددهد که  یرا ادامه م تیواقع نیو ابسیار زیادی ازانسان ها را به کام مرگ فرستاده است. تعداد 

 است. شیاست که در سراسر جهان رو به افزا یفاجعه ا کیدر واقع  19

به طرز  ریهمه گ یماریب نیگسترش ا درزمانکنند تا  یم یسع ییکایآمر یکه شرکت ها یدر حال یحت

  تیفعال این بیماری را بر ریآنها همچنان در تالشند تا تأث در کنار این مسئلهدست و پنجه نرم کنند ، صحیحی

کار از آنها در حال از  یاریبس که- ابانیبازار. دریابند به آن رانیز خود و نحوه واکنشهای مربوط به کسب وکار 

خود صحبت  انیبا مشتر دیاروبرو هستند: چگونه ب دیکامالً جد تیوضع کیبا  - هستند خانه طریقاز و یا راه دور

ها و همکاران خود در سراسر  میبا ت دیچگونه با د؟یو کجا نبا میکن یابیبازار یبرای دالر  نهیهز دیکجا با م؟یکن

 یو مهمتر از همه ، چگونه م م؟یدر کار خود بمان میخواه یچگونه م م؟یکار کن و یا حتی جامعه کاری سازمان

 م؟یکن حفاظتخود محل زندگی اره یاز خانواده ، دوستان ، اجتماعات و س میتوان

نسل  فیتعر دادیرو کی انی، ما احتماالً در جر طبقاین گفتهوجود دارد.  ندهیدر مورد آ یادیز نانیعدم اطم

 ابانیاست که بازار یبدان معن نیگذارد. ا یم ریتأث ندهیآ یسالها یکه بر نحوه رفتار مصرف کنندگان برا میهست

در شکل دهی پاسخ شرکتها در این  ار ینقش اساس - کسب وکاربه عنوان طرفداران مصرف کننده در هر  -

 یدر مورد چگونگ نکهیو عملگر باشند ، ضمن ا عیسر دیبحران با تیریمد یبرا ابانی. بازارخواهند کرد شرایط ایفا

در  یی اکنونها هیو فرض قیاز حقا ی. برخبایدهوشیار باشند زین یرکود اقتصاد مدیریت استراتژیک در شرایط

موارد  نیکه ا میدواری. ما امبگذاریماشتراک به  ا شمابرا آنها سعی میکنیم مقاله  نیحال ظهور هستند که ما در ا

توانند  یتوانند انجام دهند و چگونه م یم یکنند که چه اقدامات نییکمک کنند تا تع یابیبه رهبران بازاربتوانند 

 به شرایط مطلوب برسانند. COVID-19پس از  یجهان شرایط یخود را برا یآمادگ

 

 

 احساسات و رفتارهای مربوط به مشتریان و مصرف کنندگان :

مشتریان ممکن است بصورت بنیادین و از طریق چندین روش کلیدی تغییر احساسات و رفتارهای مربوط به 

 کند که این روش ها عبارتست از :

اقتصاد در حال  نسبت بهمتحده  االتیا گانمصرف کنند ینیخوش ب :دیجد یها تیبا واقع یسازگار -

 نی، با ا لی(. از اول آور1)شکل  باشد یم شیافزا در حال روسیو ناشدن کورو ریاثرات همه گ رایکاهش است ز

ر یاز دو ماه تحت تأث شیآنها ب یمال وضعیت معتقدند که ییکایدرصد از مصرف کنندگان آمر 75حال ، حدود 



 

 

و ، درصد این میزان تاثیر را بیش از یک پروسه دو هفته ای میدانند 69وحدود  قرار خواهد گرفت یماریباین 

بالتکلیفی و عدم اطمینان در اوضاع اقتصادی باعث هزینه کرد کمتر  براساس نظرسنجی مکنزی بخاطر وجود

 مشتریان برای خرید یکسری از اقالم خواهد شد.

و مشخص  واضح این الگوها وجود نیاما با ا : ستندین انگیزشگفت  هزینه کرد مشتریان چندان یالگوها- 

که  یشده است ، در حال عیناموزون توز کامالبصورت به  هزینه کردها در کوتاه مدت شی. افزامیباشند و روشن

وبرای بدست آوردن کاالهای موردنیاز خود نیز ،  تعجیل دسته های دیگر در خرید بخاطرمصرف کنندگان 

بودند که شاهد  ییدسته ها نیاول یخانگهای  یو سرگرم ی، محصوالت خانگ یی. مواد غذاتعجیل مینمایند 

مواد  سیخارج از خانه ، سرو یها ی، سرگرم وگردش سفر تقاضای که ی، در حال برای آنها تقاضا مداوم شیافزا

 (.2)شکل  نزدیک به صفر شده اند.مانند پوشاک  یاریاخت یمقوله ها یو حت ییغذا

برای  ی و مورد ترجیحبه عنوان کانال انتخاب در واقع نیآنال خرید: نیآنال دیبه خر تغییر ماهیت خریدها -

باور  نیبر ا یلیگذرانند و دل یرا در خانه م یشتریمصرف کنندگان وقت ب رایز تبدیل شده استمصرف کنندگان 

 را COVID-19، که اثرات  نیبه چ یتحمل خواهد شد. با نگاه یرفتار تا حد رییتغ نیکه اوجود دارد 

نشان داده اند  چینی مصرف کنندگان ،متحده تحمل کرده است  االتیاز ا شیب )تاکنونودر هنگام نگارش مقاله(

درصد از مصرف  55از  شی)به عنوان مثال ، ب عادت کرده اند دیعادات خر عیسر راتییتغبهنوعی به که 

(. با وجود موردنیاز خودرا بصورت آنالین سفارش خواهند داد ییاحتماالً به طور دائم مواد غذا ینیکنندگان چ

 خرید یبه جبران خسارت ها هنوز نیآنال دیخر شیافزا جد و با و،  تالیجید یقابل توجه در کانال ها رییتغ

می افتاده اتفاق افتاده  یبه طور سنت هادیخر از درصد 80حدود  بخاطر اینکه قبال،  ایمنشده  کینزد نیآفال

 است.

مصرف کنندگان خانه  افزایش تعدادبا  .رسانه و تبلیغات رسانه ای دراستفاده از دیجد های تیواقعبروز  -

 لمیبا اخبار و ف همراه یخانگ یکند. ما شاهد رشد مصرف رسانه ها یم رییتغ زین هامصرف رسانه زانی، منشین

 شیزارسانه ها الزاماً باعث اف یزمان صرف شده برا شی. اما افزامیهست داغ و پربیننده یها شینما ایزنده و  یها

ROI هستند  یراتییبوک در حال حاضر شاهد تغ سیشود. گوگل و ف ینم تالیجید یرسانه ها کرد نهیهز یبرا

 بوده است. نیز یاز آنها منف یکه برخ

 نمودارشماره یک :



 

 

در مراحل این خوشبینی متفاوت است اما معموالً  های مختلفدر کشور گانمصرف کنند ینیخوش ب

 سرایت ویروس بیشتر خواهد بود. منحنی انیشروع و پا

 و میزان درصد پاسخ دهندگان در هر کشور 19-بعدازاتمام شیوع کویدمیزن اطمینان ار احیای اقتصادی 

ماه بعد از  3تا  2رنگ آبی : نشان دهنده درصد جامعه مربوط به خوشبین ها : این جامعه در واقع اعتقاد دارد 

به کار  19-اقصاد احیا شده و حتی قدرتمند تر از وضعیت ماقبل شیوع ویروس کوید 19-اتمام ویروس کوید

 ودادامه خواهد داد.خ

نشان دهنده جمعیتی است که دارای ایده بالتکلیفی و عدم اطمینان است : این جامعه به این  رنگ خاکستری:

ماه تحت تاثیر آثار شیوع بوده و بعد ازاین مدت اقتصاد رشد کمتر یا  12تا 6اعتقاد دارد که اقتصاد حداقل بین 

 کندتری را تجربه خواهد کرد.

نشان دهنده جامعه ای کامال بدبین میباشد بطوریکه اعتقاد این دسته براین است که تاثیرات این رنگ مشکی : 

 ویروس بر اقتصاد بسیار عمیق بوده و رگرسیون رشد اقتصادی را به سمت ناحیه رکود اقتصادی میل خواهدداد.

  

 

 نمودار مربوط به میزان امید به ریکاوری اقتصادی

 بازاریابی چکاری میتوانند انجام دهند :مدیران و رهبران 



 

 

کم شدن و یا  وبا،  ها یشدن خرده فروش لیکرده است. با تعط رییتغ ومحیط بازاریابی فضا میدان یهمانطور که م

می به آنها اعتماد  یکه به طور سنت یشرکت یاز کانالها یاری، بس ازبین رفتن بسیاری از فعالیت ها و رفت آمدها

در  دیبا ابانیشوند. اما بازار یم ییسرانجام بازگشا دیخر یاست ، کانال ها یهیاز کار افتاده اند. بد نیز، شده است

 یاختصاص یها میت جادیامر مستلزم ا نی. اخود را انطباق دهند محیط متفاوت فعلیمتناسب با و کوتاه مدت 

شده متمرکز برای سازمان درآمد  کسبمربوط به  یها تیفعال نیبه بحران است که در مهمتردهی پاسخ  یبرا

در  یو درمان یهداشتب-تجاری  یها تیبر اولو بتوانند دارند تا ازیاز راه دور ن کار چابک و ی. آنها به روشهااند

باید حال  نی( تمرکز کنند ، اما در ع"کسب و کار"پول نقد ، اهداف درآمد  انیکوتاه مدت )به عنوان مثال ، جر

را در برای اهداف بلند مدت مورد  یها و فرصت ها تیواقع تا بتواندقرار دهند  یتیرا در موقع کسب وکار فعلی

 هدف قرار دهد.

بودن آنها  زیآم تیموفق زانیها به م میت نیا تی، موفق ینیب شیقابل پ ندهیآ یبرا ادیز نانیبا توجه به عدم اطم

محصوالت پر تقاضا ، مانند  راساسمصرف کننده ب یدارد. دسته بند یبستگ شدنو سازگار یریادگیتست ،  یبرا

سرمایه  یکاالها یمتفاوت از دسته بند دیبا ، ها قفسه موجود برروی کنسروی ییمواد غذا ایکننده  زیمواد تم

 زیرا تقاضا برای آنها اکنون کاهش یافته است.بزرگ باشند ،  ای و یا

 هرکدام از شاخه های صنعتی رانشان میدهد.جدول ذیل میزان کاهش هزینه کرد مصرف کنندگان در 

 )میزان هزینه کرد مورد انتظار برای دو هفته آتی )نسبت به شرایط عادی(

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 خواروبار فروشی

 تلنقالت فروشی

 محصوالت توتون و تنباکو

 خدمات پست وتحویل درب منزل

 نوشیدنی های الکلی

 خدمات سریع رستورانی

 رستوران

 کفش

 پوشاک

 راتجواه

 ابزارآالت

 محصوالت غیر غذایی مربوط به بچه ها

 محصوالت خانه داری

 محصوالت بهداشت فردی

 محصوالت آرایشی و حفاظت ازپوست

 لوازم خانگی ومبلمان

 



 

 

 

 

 تفریحات در منزل

 کتاب/مجالت/روزنامه

 بازار مصرفی لوازم الکترونیکی

 تفریحات خارجاز خانه

 خانگیخدمات مربوط به حیوانات اهلی یا 

 فعالیت های مربوط به بدنسازی والغری

 خدمات مربوط به حفاظت فردی

 صنایع تولید بنزین

 خرید و فروش وسایل نقلیه

 اجاره نمودن منزل برایکوتاه مدت

 سفر کردن با سواری شخصی

 سفربا کشتی های تفریحی یا کروز

 تورهای مسافرتی

 پروازهای بین المللی

 اقامت در هتل و اماکن اقامتی

 پروازهای داخلی

 



 

 

حل  قرار دهید تیریمدلیست مربوط به دستورالعمل ها را مورد بازبینی و اکنون  :بازیابیو  مشکالت حل1 .

 :مشکالت و بحران فعلی براساس چهار محور زیر خواهد بود

بحران انسان دوستانه که  اسیبا توجه به مق .دیکن یبانیکنندگان پشت نیتأم و انیاز کارمندان ، مشتر -  

و سالمت  یتمرکز بر سالمت یکار برا یروشها رییبالفاصله تغ دیبا کیشماره  تی، اولو میبا آن روبرو هست

 کارمندان باشد.

از  یاریکه بس مادامیکه. کمک کنند یو رفتار مشتر زهیانگ به دیها با ابیبازار .انیو درک مشتر یهمدرد -

 طیشرا ولی باید این نکته را اکنون درنظر بگیرند کهخود دارند ، انیاز مشتر درستیشرکت ها معتقدند که حس 

 درمورد تمام آن چیزی که فکر میکردنددرست بوده است مجددا دیبا ابانیمتفاوت است که بازار یاکنون به قدر

عامل ،  ریکه توسط مدبل ابانینه تنها توسط بازار نشیب نیمهم است که ا اریبس و همچنین سؤال کنند. از خود ،

 امیکمک خواهد کرد که بالفاصله پ میزان درک نیاو قابل درک باشد.  نیز و کل شرکت رهیمد ئتیهاعضای 

 دیجد تیواقعبهتر میتوانند به  به مشتریان مورد تنظیم مجدد قرار داده و در این شرایطخود را ارسالی  یها

 به تعامل بپردازند.با آنها  یتر لیخود بپردازند و با تفکر اص انیمشتر

 

بحران مشخص  نیکامل ا یامدهایکه هنوز پ یدر حال .برای سازمان ینقد ریذخا و یا بازسازی جادیا -

 ابانیقاطعانه عمل کنند. بازار دیبا یبهره ور شیها و افزا نهیهز تیریدر مد یریگ میتصم یبرا ابانی، بازار ستین

 داشته باشند ی تبلیغاتی خوداز عملکرد رسانه ها یفور و مجدد یابیارزنیاز دارند یک  هایناکارآمد ییشناسا یبرا

بازده در  و همچنین بتوانند، های فعلی انجام داده کانال  قیاز طر را برنامه ها یساز نهیبه تا در ادامه بتوانند

بتوانند به یک و  راحذف کردهعوامل کاری  های موجود در یهمپوشان و، را نیز مدیریت کنند انجام کار نحوه

 تصویر شفافی از جریان های پولی و مقاصدی که این پولها صرف میشوند برسند.

 ایجاد تحریک برای درآمد زایی :  -

بخاطر هزینه کردکمتر مشتریان در واقع متمرکز شدن و موشکافی در زمینه پیدا کردن موارد و انگیزه 

دد بازار وپیدا کردن بخش های دارای بیشترین و همچنین بخش بندی مجهای مصرف مشتریان 

بازدهی برای بازاریابان مسئله ایی چندا راحت و ساده ایی نخواهدبود. با شفاف سازی اهداف بازاریابان 

این کارهای مهم -قادر خواهند بود لیست کارهای مهم خود را براساس مواردذیل به روزرسانی کنند

 عبارتست از :



 

 

 

 

 کی دیبا ابانیبازار .دیکن میکه مصرف کننده اکنون قرار دارد تنظ ییرا در جا خودآمیخته بازاریابی 

را بطور فزآینده ای کاهش  یابیبازار یها نهیهز تابتوانند - تنظیم کنندگذار  هیسرما خود به مانند یک تیذهن

. با بازاریابی خود باشندتاکتیک های  عیسر ییمداوم عملکرد ، به منظور جابجا یریگیپ داده و در ادامه بتوانند

در مورد  دیاست و شرکت ها با ریاجتناب ناپذ یرام نیآنال روشبه روش خرید  رییفروشگاه ها ، تغ بسته شدن

،  ای، شهردار سان هیفور 13متعهد و خالق باشند. به عنوان مثال ، در بتوانند  تالیجید ینحوه استفاده از کانال ها

شهر خود  یظاهر شد تا از انبه ها Taobao Live کانال ، در نیچ یجنوب Hainanدر استان  یشهر ساحل کی

 قهیدر کمتر از دو دق را  وهیم لوگرمیک 30،000 توانست و پیدا کرد دیبازد 25،000از  شیب لمیف نیکند. ا غیتبل

 فروش برساند.به 

بتوانند به سمت  -آنها  نیوفادارتر ژهیبو - انیتالش کنند تا مشتر دیباز است با شانیکه فروشگاه ها ییشرکت ها

وتحویلگرفتن آن در محل فروشگاه ویا درب ، خرید کاال بصورت آنالین) BOPUS ای یکیالکترون خرید لیتحو

. میباشد رتباطتر و راحت تر ا منیا بصورت یتجارت برقراری ارتباط که  ها امیپ هدف ایندهند. ریی( تغمنزل

استفاده  ییکانال ها نیباشد که عادت ندارند از چن یکسان یبرا ییراهنما یشامل آموزش ها میتواندمشوق ها 

درنظر کنند ،  یاستفاده م این شبکه هااز  شتریب یکه حت یافراد یرا برا یموقت یپاداش ها حتی میتوان کنند و

 گرفت.

 

و به آن  کردهتا با مصرف کنندگان ارتباط برقرار  دیخود را مجدداً مورد استفاده قرار ده تجاری نام •

در پاسخ  ژهیآورند که رفتار آنها به و یرا به خاطر م و برندهایی مصرف کنندگان احتماالً مارک ها .دیتوجه کن

 طیشراخود که مربوط به  برند های مرتبط با به عناصر دیبا ابانی. بازارمثبت و خوب بوده باشدبحران  نیبه ا

 یتفاوتم شرایط معمول یک حالتفراتر از  یایخود و دن یبا مشتر همراه توانند یبپردازند و مبیشتر ت اس یفعل

گوش ممکن است در حال حاضر با  نانهیخوش ب اریبس یامهایپ ای التیدر تعط غاتیمثال تبل یکنند. برا جادیارا 

 برای مثال شرکت، میتواند باعث ایجاد امید در بین مخاطبین شود گریاز طرف د ولیناشنوا روبرو شوند. های

 یبرا ییو راه ها "دهد یجامعه به کار خود ادامه م": دیگو یارسال کرده است که م یلیمیا امیپ کیلوئولون 

 سیفویا  نستاگرامیا یااز طریق صفحهتلفن همراه خود ،  از طریق اپلیکیشن هایدر خانه  وگای یها لمیف میتنظ

 ."خود برخواهدگزید بوک



 

 

 

 

 

نمونه  نیهستند. از ب -الهام بخش  یاونوید بخش  coronavirusدر پاسخ به بحران  از شرکت ها واقعاً یبرخ

 هیریخ یبرا برای محصوالت ضدعفونی کننده مورد نیازدالر  ونیلیم 100از  شیب لوریونی شرکت، یاریبس یها

 Molson. این مواد تعهد داده استکنندگان  نیتأم یبرا ینقد نهیدالر کمک هز ونیلیم 550 بایها و تقر

Coors یاضطرار یدالر به برنامه کمکها ونیلیم کی Bartender انجام اقدامات رو به  تعهد کرده است. آنها با

در خود را برندهایدر مورد  بخشی یکمک به جامعه ، نه تنها کار درست را انجام داده اند ، بلکه آگاه یبرا جلو

 کرده اند. جادیاخود و بالقوه  یفعل انیمشتر رااز این طریق بین یدیباال برده و ارتباطات مف بین مردم

 دیبا ابانیبازار .دیقرار ده تیدر اولو محصوالتی که دارای بیشترین ارتباط باشرایط کرونایی هستند را •

کنند.  دیامروز مناسب هستند تأک تیهستند و بر وضع نیآنال یوجه مناسب کانالها نیکه به بهتر ییکانالها یرو

 ایفعال  یتقاضا به سمت محصوالتی که دارایتر  تیکم اهم سمت محصوالتبدان معناست که منابع را از  نیا

 بیشتری هستند انتقال دهید.بالقوه 

 یسرعت کار براساسچابک  یابیبازارو بصورت دینامیک یا چابک طی کنید. مسیر بازاریابی خود ر •

کند باشد  اریبساین سرعت امروز  شرایط ی، اما ممکن است برا در واقع یک پروسه دو هفته ای است استاندارد 

 یم میتنظطوری خواهند بود که عملکرد خود را  یمواقع ، افراد نیموفق ، در ا ابانیدر حال حاضر. بازار رایز

ارائه دهند. عالوه به مشتریان را  خود یرسان امیپ یها تیچند روز ، اگر چند ساعت نباشند ، فعال یکنند تا در ط

 در بازاریابی عیسر اتشیآزما انجامسابقه است ، یامروز ب تیوضع جهات مربوط به از یاری، از آنجا که بس نیبر ا

در  باًیو تقر دارند اییکار هییزیکه چه چ ندریبگ ادیتا شرکت ها بتوانند به سرعت  تبدیل به یک هنجار شود دیبا

 .کنند میتنظبتوانند فعالیتهای خود را  مقتضیزمان 

 جینتا یاست که فقط رو یعی، طب ریکاوری سازمان در حین و پس از بحران ی. بازگشت: برنامه برا2

 یروزیپ یتواند به معنا یم نی. اما ادیبقا خالص اتخاذ کن یاستراتژ کیو  دیمدت تمرکز کن کیکسب و کار نزد

به  وقعچه م ایظاهر خواهد شد  یبه چه شکل یبهبود میدان یدر نبرد بلکه از دست دادن جنگ باشد. ما نم

مصرف کننده شروع به باال رفتن خواهد  یبحران وجود دارد ، و تقاضا نیا یبرا یانیوجود خواهد آمد ، اما پا

رکود ارتباط برقرار  قیبودند که از طر یه رونق گرفتند ، کسانگذشت یکه پس از رکود اقتصاد ییکرد. شرکتها



 

 

 یمداخالت چرخه ا یگرفتند ، رو یبه خود م رفعال ت یتیکردند ، وضع یکردن با مصرف کنندگان را حفظ م

مجدد مدل ها ،  یآماده ساز یچگونگ یبرا دیبا یابیکردند. رهبران بازار یعمل م تیشدند و با فور یمتمرکز م

چرخش  یبرا تیم خود را ، تا بتوانند بررسی های الزمه را انجام داده خود یابیبازار یفعل یو ابزارها کردهایرو

 کنند. آمادهمربوطه 

 

مصرف کننده همچنان  یکه رفتارها و نگرشها ییاز آنجا .یرسانه ا یها و برنامه ها یدر استراتژ یبازنگر -

کنند.  یرویقاعده پ نیاز ا دیبا و تبلیغاتی یرسانه ا یو برنامه ها یابیبازار یها ی، استراتژ در حال تغییر میباشد

 رایز بازنگری کنند ریزی خودها و برنامه ها یاستراتژ یروباید اساساً از ابتدا  بازاریابان بدان معناست که نیاو 

ممکن  گریدقبلی شده  رفتهیپذ قیو حقا اتیدر بازار روبرو هستند که فرض ها و تغییراتی ییبا چنان واگرا آنها 

گزاره ارزش  چگونگی بتوانند یابیاست تا رهبران بازار ازیمورد ن سلسله کارها نی. اچندان بکار نیاینداست 

محصوالت  مکدامجدد قرار داده و در واقع تعیین کنند  یابیارز موردمصرف کنندگان  در مقابلخود را  یشرکتها

میبایست جغرافیای ، و  به بهترین شکل به مشتریان ارائه شوداره ارزش گز براساستوانند  یخدمات میا و 

 تحویل کاال و محصوالت مجدد مورد بازبینی و یا حتی بازسازی قرارگیرد.

و  ریمنجر شود تا تأث آمیخته های بازاریابی )بخش تبلیغات یا رسانه( شرفتیبه پ دیاز ابتدا با تیذهن تغییر نیا

،  ماتیتصم نیا تیکمک به هدا ی. برادبرسمیزان خود حداکثر به  یابیبازار شده درامرهای هزینه دالربازدهی 

 یبر داده ها یمبتن یفعل یابیبازار یاکثر مدل ها رایرا توسعه دهند ز دیجد یتقاضا یمدل ها دیبا ابانیبازار

و  MROIرشد ،  ینقشه ها های مربوط بهمجموعه  متاسفانه  غاتیبلت و در بحث–هستند  قدیمی ویا پیشین

 گرفته اند.کمتر مورد توجه قرار  آتیکه در بازار  - رهیغ

 یریگ میتصم یما از رفتارها لیو تحل هیتجز .ها برند در زمینه مربوط به آگاهی بخشیدر نبرد  یروزیپ

 که درحین خرید بودند ی که در حال خرید بودنددر واقع متمایلکنندگان مصرف از ٪87مصرف کننده نشان داد 

اختالالت ناشی از شیوع  وجودی تیو ماه اسیکه با توجه به مق می. ما معتقدرندیدر نظر بگ نیز را گرید برندهای

 نیدهد. آخر یشاخص را ارائه م کیمجدداً  نی. چموردتشدید قراربگیردتواند  یمهانیز رفتار این ،  ویروس کرونا

و  یبر اساس راحت ینیدرصد از مصرف کنندگان چ 33دهد که حدود  ینشان م ینزیما در مک ک ینظرسنج

 برندهایگروه قصد دارند تا با  نیدرصد از ا 20داده اند و  رییرا تغ برندهای مد نظر خود،  در دسترس غاتیتبل

رد نظر در مو دیتجد پروسه دیبا ابانی. بازاربا آن آشنا شده اند خریدهای خود را ادامه دهندکه  یدیجد یها

که معموالً بر  - بکچا یابیبازار یها وهیآغاز کنند. ش خود انیمشتر را در شرایط جدید و بابرندشان فضای  ومعنا



 

 

تست با  که این روشها میبایست همراهد ،نشو استفاده یدر سطح برند ساز دیبا -عملکرد متمرکز است  یابیبازار

 پیش رونده مربوط به ارتباط باشد. یچرخه ها شیو پاال یریادگی ایجاد، سریع چرخه های ارتباطی

 

 

 

 یو مشوق ها غاتی، تبل مزایای مربوط به برنامه های قبلی  .ی مشتریانوفادار مجدد از مفهوم فیتعرباز -

برای  رسد که بتواند یبه نظر م دیکرده است بع جادیا یوفادار برای مشتری  گذشته های که در سال یگرید

بسیار . بدست آوردن اطالعات مصرف کنندگان وفادار شما دنبررو ب شیاز پ دنشرایط بحرانی فعلی کاری بتوان

بخاطر  ممکن است رای، ز بتوانید بفهمید از برند و شرکت شما انتظار دارند را آنها  مهم خواهد بود تا آنچه را که

از نحوه برخورد  یمثبت از برند ناش ی. برداشتهاپیداکرده باشدتعریف ارزش دربین مشتریان تغییر  شرایط فعلی 

کمک به جامعه  یسخاوتمندانه برا و و خودشان در طول بحران است. اقدامات خالقانه انیشرکتها با مشتر

، با توجه به  انیاز مشتر یبانیپشت یبرا هاقدامات انجام شد نیبزرگتر و نحوه برخورد با کارکنان خود و همچن

در  یگذار هیبگذارد. ادامه سرما مشتریان یدر وفادار ییبسزا ریتواند تأث ی، م همه گیری این بیماریشدت 

،  ای، مزا سازنده شنهاداتیپایجاد – شتریتعامل ب جادیتواند به ا یم یساز یشخص یها یها و فن آور کیتکن

 جدید کمک خواهد نمود.در جهت وفادارسازی بیشتر مشتری و همچنین ایجاد مشتریان  – غاتیتبل

از بحران  تیکه در نها یهنگام,حرکت نمود   "یبعد نرمالحالت " باید به سمت مجدد: سازی . تصور3

COVID-19 یلیکرد. خ میخواه دایپ "یبعد نرمال" یایخودمان را در دن ادی، به احتمال ز بتوانیم خارج شویم 

به  ییخواهد شد ، چه نگرش ها ییچه رفتارها -رسد  یبه نظر م به چه صورت دنیا نیا که مییزود است که بگو

 دواند ؟خواهند  شهیر در زندگی روزمره مردم ییها یو چه فناور ابدی یم رییتغ یدائمطور 

 یتعامالت یبرخدر به طور دائم  ییدئویکنفرانس و ای؟ آخواهد رفتباال  ها خانوار داراییسطح  ایبه عنوان مثال: آ

 ی جایگزینتالیجید گذاری سفارش ای؟ آشودیم نیگزیجا می شده استانجام  یرا که قبالً بصورت حضور

 نهایا انندبارزتر م راتی؟ فراتر از تأثمیشده است میشودفروشگاه انجام  بصورت حضوریدررا که قبالً در ییدهایخر

هستند که واقعاً  یموارد نهایبود و ا میمصرف کننده خواه شناسیدر روان یراتییشاهد تغ ادی، ما به احتمال ز

،  یبهداشت ی. به عنوان مثال ، نگرش ها در مورد مراقبت هاخواهند نمود فیتعردر بازار را  یبعد یعیحالت طب

منتظر  دی؟ شرکت ها نبانمودد نخواه رییمؤسسات تغ نوع ای یگذار هیسرما ای،  سوخت های فسیلیاستفاده از  ای



 

 

توانند به  یم یابیکه رهبران بازار جا جایی است نیو ا -شود  داریپد ندهیکامالً واضح از آ یریبمانند تا تصو

بتوانند را  ندهیآ سازی ازکمک کنند تا دوباره تصور یکل مورد کیبه عنوان  کسب و کار مربوطه و  رعاملیمد

 آغاز کنند.

 

 

 

 ابی، بازار به سمت جلو یشرویبا پ .دیباش آن در محیط خارجیو به دنبال کنبد تر قیعم درونی را نشیب

به دست  یبه معنا نینسبت به مصرف کنندگان خود داشته باشند. ا یگسترده تر ارینظر بسدید و توانند  یها م

بار  نیاول یممکن است برا دیجد یو رفتارها کنشهاآنها است.  مرزهایو فراتر از  عیاز فراتر از صنا ینشیآوردن ب

 نیشود که مهمتر تیتقو ییممکن است در دسته ها دیجد دید. رفتارها و عادات خرنظاهر شو رانیا ای نیدر چ

که به  یقاتی، با تحق یتوانند فراتر از روند آشکار ساز یم ابهایدر طول بحران را متحمل شده اند. بازار رییتغ

مصرف  میاز تصم یقشه بردارن ایمانند ساختار بازار  ییها کیکنند. تکن ینگر ندهیشده اند ، آ یطراح یخوب

چابک  یمحصوالت در چرخ ها نیکه از ا یو هنگام کردهتازه برآورده نشده را کشف  یازهایتواند ن یکننده م

 آنگاه بازاریابان در یک فاصله دو سه هفته ایی میتوانند پلن خود را اجرایی کنند.شود ،  یاستفاده م

کامالً  یتجار یو مدلها کسب و کارهاامکان وجود دارد که  نیا .دیکن یپرداز دهیاز االن شروع به ا -

اپلیکیشن  یمانند خدمات مبتن یمجاز فضای بر یدرآمد مبتن یانهای. جرندیایب رونیبحران ب نیاز ا یدیجد

و  یها ستمیرسد اکوس یو به نظر م از تحقق پذیری بیشتری برخوردار شدهممکن است  های تلفن های همراه 

 شیقابل پ های ندیآ یبرا )بال تکلیفی( نانی. با توجه به عدم اطمشوندظاهر  ی )از لحاظ مکانی(های جدیدربازا

مجدد منابع  ییو جابجا یابیابتکارات ، رد یراه انداز یبرا چهارچوب متشکل از یکسری فعالیت کی جادی، ا ینیب

 خواهد بودیک امر بسیار مهم و حیاتی  هر کدام صورت میگیرد بر اساس عملکردکه 

 نیعمل اقدام کنند تا ا زوریکاتال کیعنوان  هسازمان ، ب هیخود به بق یها دهیو ا نشیبا ارائه ب دیها با ابی. بازار

برای مثال کی کسب و کار . چرخه های طوالنی از لحاظ زمانی نیستکه قبول ی بدان معنا نیآغاز شود. ا پروسه

 نیاز ا تیحما ی. برامیباشدهفته  13فقط در در ظرف  یکیالکترونتجارت  جادیقادر به ا یفروش در حیطه خرده

توسعه دهند ، از هوش  دیرا با ییها ییکه چه توانا رندیدر نظر بگ دی، شرکت ها با دیجد یمشاغل و مدل ها



 

 

 حرکت شرکت  ینقد ریبا استفاده از ذخا نی، و همچن االت و ابزاراالتمربوطه  نیماش یریادگیگرفته تا  یمصنوع

 را برای دستیابی به بازارهای جدید تسریعنمود.

وجه درک  نیرا به بهتر یبوده است که مشتردر موقعیتی  یعملکرداز لحاظ  یابیبازار موقعیت، یبه طور سنت

ذائقه  رییموضوع توجه داشته باشند که تغ نیتوانند همچنان به ا یم یابیکند. تا چه اندازه رهبران بازار یم

 یازهایبه ن ییو پاسخگو COVID-19بحران پیرامونی  تیوضع یچگونگ نییدر تع ینقش بزرگ میتواند یمشتر

 کند. فایا مصرف کنندگان درآینده

 

 

 


