
 

شما تأثیری ندارد  وکارکسبتصور کنید که این نوع بازاریابی مؤثر نیست و در تبلیغ  دهانبهدهانشاید با شنیدن کلمه بازاریابی 

ها و تبلیغات ، پیشنهادکنندگانمصرفدرصد از  92، قدرتی فراتر از تصور شما دارد و دهانبهدهاناما باید بگوییم بازاریابی 

 .پذیرندمیبیشتر از هر نوع تبلیغ دیگری را دوستان و آشنایانشان 

به محصول یا خدمات شما در گفتمان  مندعالقهکه یک مشتری  افتدمیزمانی اتفاق  WOM Marketingیا  دهانبهدهانبازاریابی 

آن  تأثیرو  شودمیانجام  تانمشتریتوسط  رایگانبهی شما این تبلیغ برا اساسا  شما تعریف کند.  وکارکسببا دیگران از  اشروزانه

 فراتر از انتظار شماست. 

 

ترین سرمایه شما، اعتماد و شود و بزرگتان انجام میترین تبلیغات برای شما، توسط مشتریان فعلیبزرگتوان گفت میبنابراین 

توسط مشتریان رضایتمند برایتان  دهانبهدهانندازه که بازاریابی باشید به همان ا است. اما به خاطر داشته هایتانرضایت مشتری

 خواهد داشت. توجهیقابلمنفی  تأثیرتان وکارکسبمفید است، نارضایتی مشتریان نیز بر 

 بازاریابی ویروسی چیست؟

از  توانمیو چگونه  ؟چیست ویروسیدر ذهن شما به وجود آمده است این است که بازاریابی  اکنونهمکه  سؤاالتییکی از  مطمئنا  

باید گفت؛ بازاریابی ویروسی از دو واژه بازاریابی و ویروس  سؤال؟ در پاسخ به این کردخود استفاده  وکارکسبآن برای بهبود 

به کمک  توانمیدهند. بازاریابی به معنی آن است که جداگانه معنی متفاوتی می صورتبه هاآناست که هر یک از  شدهتشکیل

بسیار  هایباکترینوین بازار جدیدی برای ارائه بیشتر و بهتر کاال و خدمات خود به مشتریان پیدا نمود و ویروس نیز به  هایوشر

 . کنندکه برای تکثیر به سلول میزبان متصل و از امکانات آن برای تکثیر استفاده می شودمیریزی گفته 

و سلول  شدهتقسیمبه دو نیم  کردندرشد  توجهیقابلبه حد  ازاینکهپساست که ن آ دهندمیها انجام یکی از کارهایی که ویروس

تولید کند که  ش راهای بسیاری از خودد نسخهتوانمیکمی  زمانمدتس در است که یک ویرو شکلبه این  .کنندمیزبان را رها می

 نسخه اولیه را به همراه دارند. هایویژگی هاآنهر یک از 

 (Viral marketingویروسی )بازاریابی 

های اجتماعی یا ایمیل در ( نوعی از بازاریابی است که به شکل مجازی از طریق شبکهViral marketingبازاریابی ویروسی )

 .شودمیمتفاوتی انجام  هایشکلدنیای اینترنت به 



 صورتبهاجتماعی و اینترنت  هایشبکهاز  شود و در این مسیرانجام می دهانبهدهانبازاریابی ویروسی از طریق بازاریابی 

 شدهویروسیبه بازاریابی  دهانبهدهانتغییر بازاریابی  باعثاجتماعی و دنیای اینترنت  هایشبکه. در حقیقت کندگسترده استفاده می

 تر است.ناسبشتریان و کاربران مبه تعداد بیشتری از م ترسریعاست. همچنین بازاریابی ویروسی برای دسترسی بهتر و 

اجتماعی  هایشبکهالزم است تا از  کردبازاریابی ویروسی نسبت به جذب کاربر و مشتری بیشتر اقدام  وسیلهبهرای آنکه بتوان ب

اقدام نمایید. ترکیب این  هاآنکاربران با خود و رشد تصاعدی  کردننسبت به همراه  ی ویژههاشود و توسط ترفند استفاده خوبیبه

 دارید برساند. مدنظربه موفقیتی که  خوبیبهبازاریابی ویروسی  درزمینه   شماراد توانمیبا یکدیگر  دو عامل

 

 مهم است باورنکردنیبه طرز  دهانبهدهانبازاریابی 

دید و یا خریدید و در مورد آن با ید در مورد آخرین باری که چیزی دیتوانمیبه چه دلیل است؟  دهانبهدهاناهمیت بازاریابی 

بروید و بعد در اینستاگرام یا توییتر خود در  العادهفوق، فکر کنید؟ آیا برایتان اتفاق افتاده که به رستورانی صحبت کردیددوستتان 

شی ارگانیک برای رو دهانبهدهانهستند. بازاریابی  دهانبهدهانمورد آن رستوران پست بگذارید؟ این کارها محصول بازاریابی 

 گسترش اطالعات است.

شود و است. این بازاریابی توسط مشتریان انجام می وکارکسبیک فرم آزاد از تبلیغ یا ترفیع یک  دهانبهدهانبازاریابی  درواقع

این  تأثیرات و کندمی؛ این نوع بازاریابی رویدادی است که مشتری تجربه گویندمیکه کارفرمایان در مورد این روش  طورهمان

 معکوس نیز داشته باشد( تأثیرد توانمیرخداد چیزی فراتر از تصور و انتظارات شما خواهد بود )البته 

  دهانبهدهان یابیبازار غاتیتبل یایمزا

از ارزشمندترین منابع بازاریابی  دهانبهدهانهایشان اعتماد دارند، به همین علت است که بازاریابی به دوست کنندگانمصرف

و آن شخص نیز این زنجیره  شودمیبلکه از یک نفر به نفر دیگر منتقل  شودمیفقط به یک تعامل محدود ن WOMاست. بازاریابی 

 .یابدمییا هر چیز دیگری گسترش  وکارکسب یک است که یک موضوع، گونهاینو  دهدمیرا ادامه 

رضایت مشتریان جلب ها مختلف افزایش دهید. یکی از این روش هایروشرا با  دهانبهدهانبازاریابی ید تبلیغات و توانمیشما 

شود و زمانی که مردم در مورد محصول یا  هاآنتوسط  دهانبهدهانتواند سبب تبلیغات تجربه مثبت در مشتریان میایجاد . است

ممکن است شخصی در  برای مثالهم افزایش خواهد یافت. شما در فضای آنالین  وکارکسب خدمات شما صحبت کنند، شهرت

تواند توسط دیگر کاربران بررسی آن فرد مینظر بدهد. نظر یا دیدگاه  Yelpشما در وب سایتی مثل  تمورد خدمات یا محصوال

با توجه به نظراتی که  هستند،صوالت شود و به اشتراک گذاشته شود و زمانی که مردم در جستجوی نوع خاصی از خدمات یا مح

 انتخاب یا رد خواهند کرد. بررسی و بعد در بین دیگر رقبا  شمارامحصول ، محصوالت شما وجود دارددر مورد 



 تالیجید یروسیو یابیبازار

بتوانند در رقابت با سایر رقبای  کهآنای مختلف برای هوکارکسبتر از گذشته شده است و ر کردن در بازار امروز بسیار سختکا

 ازپیشبیشتا بتوانند محصوالت و خدمات خود را  کنندمختلف بازاریابی استفاده  هایروشدارند تا از در بازار باقی بمانند نیاز خود 

  کنند. هاآنرا ترغیب به خرید و یا استفاده از  هاآن وبه مردم معرفی نمایند 

با توجه به  ها. هر یک از این روشکندد از آن استفاده توانمیی وکارکسببازاریابی بسیاری وجود دارد که هر  هایروش مطمئنا  

 ترینپراستفاده. یکی از دنکنکمک  شماو فروش بیشتر محصول و خدمات  وکارکسبسازی ند تا حدی به برندتوانمیاهیتی که دارند م

 بازاریابی ویروسی کنند،استفاده می خوبیبههای مطرح جهانی نیز از آن زاریابی که برندهای باروش ترینهزینهکم حالدرعینو 

 . است دیجیتال

های بازاریابی در ترین روشیکی از کارآمد عنوانبهکه این روش  باید گفت نام این روش بازاریابی به گوشتان خورده است. حتما  

 شمارا رائه اطالعات بیشتری در رابطه با این روش،با ا قصد داریم در این مقاله یرد و ماگقرار می مورداستفادهایران و جهان 

 کنیم تا انتهای این مقاله همراه جت باشید.پیشنهاد میبه همین منظور  .کنیمآشنا  نحوه انجام آنبا  ازپیشبیش

 

 دیجیتالاز بازاریابی ویروسی  هایینمونه

به شما  است، شدهانجامیرانی توسط چندین برند ا حالتابه که را های بازاریابی ویروسیندر ادامه قصد داریم تا تعدادی از کمپی

 .استفاده کنیدخود  وکارکسببرای رشد  از آنبا این مدل از بازاریابی آشنا شده و  بیشترتا  کنیممعرفی 

  لیبشقاب آرزوها از پر نیکمپ

تولید مایع  درزمینه  برند پریل که  .این است که برند خود را تثبیت کندکاری که هر برندی باید انجام بدهد،  ترینو مهم اولین

کمپین تبلیغاتی نام استفاده کرده است. برای تثبیت برند خود از روش بازاریابی ویروسی  است، مشغول به فعالیت شوییظرف

این کمپین در ماه مبارک رمضان توسط این  است.بشقاب آرزوها  ،ظر گرفتهکه پریل به همین منظور در ن بازاریابی ویروسی

 بود.  شدهگرفتهکمک به کودکان نیازمند در نظر  برند انجام شد و هدف آن



های اجتماعی تصمیم اصلی این کمپین این بود که هر یک از کاربرها بعد از کمک به کودکان نیازمند تصویری از آن را در شبکه

پتانسیل  به استفاده از توانمیهای این کمپین تبلیغاتی ویژگی ترینمهم ازجملهبه اشتراک بگذارند.  بشقاب_آرزوها#و با هشتگ 

 آن اشاره کرد. زودبازدهرشد صعودی و چنین هم مردم برای گسترش پیام و تهای اجتماعی و مشارکشبکه

 

  دید دیرا با رانیا نیکمپ

. در این کمپین که توسط استکمپین ایران را باید دید ، تبلیغاتی که به روش بازاریابی ویروسی انجام شد هایکمپینیکی دیگر از 

تصاویر مربوط به نقاط دیدنی شهر و روستای خود را با  ندتوانمیهر یک از کاربران  ،هریزی شدعلی عراقچی پایه

به اشتراک تصاویر  بتوانند این هشتگ کردنبا دنبال  مختلف تا افراد اجتماعی منتشر کنند هایشبکهدر   mustseeiranهشتگ

 توسط مردم را مشاهده کنند. شدهگذاشته

 

جذب بازدید  های بیشتریشد توریستبود که باعث میدم جهان نسبت به ایران دید مرتغییر هدف اصلی ایجاد این کمپین تبلیغاتی 

این استقبال گسترده توانست میلیون نفر با آن همراه شدند که  27 ،در هفته اول برگزاری این کمپیناز مناطق جذاب ایران شوند. 

موفقیت این کمپین به دلیل  مسلما  . کندر ایران تبدیل های تبلیغاتی بازاریابی ویروسی دترین کمپینبه یکی از موفق این کمپین را

 همگانی مردم در آن بوده است.گسترده و مشارکت 

 خودرو صفر ممنوع دیخر نیکمپ

خرید خودرو »کمپین کرد، هایی که در فضای مجازی رخ داد و بسیاری از افراد را با خود همراه کمپین ترینپر حاشیهیکی از 

بود، قدرت این کمپین که به نشانه اعتراض به کیفیت پایین خودروهای داخلی برگزار شد به حدی رسید که تولیدات  «صفر ممنوع

ترین دلیل موفقیت اصلی به نصف مقدار سال قبل خود رسید. شهریورماهسایپا در و  خودروایرانهر دو کارخانه بزرگ تولیدی 

 های مربوط به کمپین تبلیغاتی بود.ای انتشار خبرحضور و مشارکت همگانی افراد براین حرکت هم 

 یابیبازار غاتیتبل دیفوا

 ایهای گستردهاجتماعی و همکاری گروه ایهشبکههای تبلیغاتی استفاده از عمده دالیل موفقیت کمپینکنید می که مشاهده طورهمان

تواند در مسیر بازاریابی ویروسی بسیار که به شکل رایگان، همیشه در دسترس است می جهتازایناین دو ابزار . از مردم است

 کند.باشد و به شما در جذب مخاطب بشتر در کمپین تبلیغاتی کمک می کنندهکمکو  مؤثر



 کنیم؟ اندازیراهچگونه یک بازاریابی ویروسی را 

 هاآندر ادامه به  که نیازیپیشمقدمه و  8الزم است تا به  کنید،و هدایت ندازی اانید یک بازاریابی ویروسی را راهبرای اینکه بتو

 کنید.عمل  خوبیبه اشاره خواهیم کرد

 یروسیو یابیهدف بازار انتخابگام اول: 

اندازی کمپین باید مشخص باشد. ممکن است شما به دنبال افزایش دنبال کنندگان در فضای مجازی باشید و یا هدف شما از راه

یک کمپین تبلیغاتی  اندازیراههای دیگر هدف ازجملهبخواهید کاال و خدماتتان را معرفی کنید. فروش محصول یا تثبیت برند نیز 

چنین نیازهای  تان در میان رقبای موجود دارد و هموکارکسببا توجه به جایگاهی که  وکارکسبمدیر یک  عنوانبهاست و شما 

 کنید.برندتان، هدفتان را تعیین می

 نیکمپ یموضوع و بازه زمان انتخابگام دوم: 

، همچنین در کنیدبرای کمپین بازاریابی خود انتخاب  وکارکسبو نوع  باهدفموضوعی مناسب باید پس از انتخاب هدف کمپین 

 اندازیراه. بهترین زمان برای در نظر گرفتن مهم استنیز بسیار  ویروسی کمپین بازاریابینظر داشته باشید که زمان اجرای یک 

د مصادف بودن آن با یک رویداد تاریخی یا اجتماعی ، ورزشی و ... باشد تا بتوان به کمک آن توجه توانمییک کمپین تبلیغاتی 

 .کردبیشتری را جلب مخاطبان 

 نیشعار کمپ انتخابگام سوم: 

و اری برای آن در نظر گرفته شود که در عین سادگی ت تا شعگیر شود الزم اسیک کمپین بازاریابی ویروسی همه کهآنبرای 

 ثبت شود.  مخاطبان در ذهن راحتیبهچنین هم و منتقل کند مفهوم کمپین را  خوبیبهکوتاهی 

 تیشاخص موفق ابانتخگام چهارم: 

های شاخص ،هایی را برای خود در نظر بگیرید و پس از پایان کمپینشاخصمعیارها و ست یبااندازی کمپین میقبل از راه

 ازجمله یا نه؟ ایدپیداکردههدف دست  هایشاخصررسی کنید که آیا به بو  های مورد انتظار مقایسه کنیدصرا با شاخ آمدهدستبه

توان به افزایش میزان فروش، افزایش می شود،ه میبرای یک کمپین بازاریابی ویروسی در نظر گرفت هایی کهشاخصترین مهم

 کرد.میزان مشارکت مردم و ... اشاره 

 نیمحل نشر کمپ ییشناساگام پنجم: 

باشند  حضورداشتهمخاطبین هدف در آن محیط به چه نسبتی  کهاینمحل اجرای یک کمپین در چه محیطی باشد و  کهاین مطمئنا  

کمپین خود را شناسایی  اندازیراهبنابراین محل مناسب برای را خواهد داشت.  تأثیردر موفقیت و یا شکست آن کمپین بیشترین 

ین فضاها دارند، نسبت به از ا هرکدامهای فضاهای مجازی مختلف و نوع مخاطبانی که ها و ظرفیتکنید و با استفاده از ویژگی

 ترین محل، اقدام کنید.انتخاب مناسب

 نیکمپ هیدر صورت شکست اول نیگزیجا یهاراه کشفگام ششم: 

ن همیگیرد. به کمپین را هم در نظر میشکست  احتمال کند،کمپین بازاریابی خود را آغاز  کهآنو هوشیار قبل از  باسابقهیک مدیر 

کمپین تبلیغاتی شما با  کهدرصورتیتا  کنیدهای جایگزین نیز فکر به راه کنید، اندازیراهه کمپین را تر است قبل از آنکبه دلیل

 موردنظرتان در هدف را به موفقیت دیگر از شکست کامل آن جلوگیری و حتی آن هایروششد با جایگزینی  روروبهشکست اولیه 

 نزدیک کنید.

 

 

 

 نیآمار به دنبال کنندگان کمپ ارائهگام هفتم: 

به دنبال  اند،شرکت کرده کمپین اتی شما گذشت آماری از مجموع کسانی که دربهتر است پس از مدتی که از شروع کمپین تبلیغ

مپین دگان کتا دنبال کنن شودمی دهد و باعثاند حس خوبی میبدهید، این کار به کسانی که در کمپین شرکت کردهارائه  خود کنندگان

 دارند. نظراتفاق هاآنافراد بسیاری با تبلیغاتی شما متوجه موفقیت شما در کمپین بشوند و دریابند که 

 بندی: بازاریابی ویروسی چیست؟جمع



های چنین مزایای این روشو هم هاآن، با نحوه استفاده از دهانبهدهاندر این مقاله پس از معرفی بازاریابی ویروسی و بازاریابی 

های بازاریابی ویروسی در ایران را که از این راه به موفقیت هایی از کمپینهای مختلف آشنا شدیم و مثالوکارکسببازاریابی برای 

یابی ویروسی توانید کمپین بازارپس از خواندن این مقاله، می قطعا   وکارکسبمدیر یک  عنوانبهاند، بررسی کردیم. شما رسیده

های های موفقی از کمپینچنین اگر نمونهخود ببینید. هم وکارکسبانگیز آن را بر شگفت تأثیراتاندازی و مدیریت کنید و خود را راه

ر شناسید که به نظرتان جالب و خالقانه بوده است و توانسته افراد زیادی را با خود همراه کند، دتبلیغاتی بازاریابی ویروسی را می

 بخش نظرات همین پست، با ما به اشتراک بگذارید.

 


