
 تیریمد یمقاالت علم گاهیپا -حرکت سلول به سلول  ،یروسیو یابیبازار

 

  

 

اتصال  یخود برا ینیحمله کننده از پوشش پروتئ روسیاست. و کیاست که شامل مواد ژنت ینیپوشش پروتئ کی روس،ی: ومقدمه

ود را خ کیمواد ژنت روسیو رفت،یصورت پذ ینانیبار که اتصال محکم و قابل اطم نیکند. اول یسلول سالم استفاده م کیبه 

 ینسبتا مؤثر م روسیو کیدهد.  یم رییرا تغ زبانی( سلول م D.N.A) ید.ان. ا یکند و به صورت دائم یوارد سلول سالم م

 کند. روسیو ریکارخانه تکث کیبه  لیرا تبد زبانیتواند سلول م

 

و  انیمشتر ینترنتیشبکه ا لیبا تبد یروسیو یابیشود. بازار  یاستفاده م یروسیو یابیدر بحث بازار روسیو تیخاص نیهم از

 یغیتبل امیدهد. پ یهمه قرار م دیکنند، شرکت را در معرض د یکه خبرها را دهان به دهان پخش م یمیعظ نیمشترکان به ماش

. در ابدی شیافزا یریچشمگبه طور  تواندیم انیآن شرکت به دوستان و آشنا یبه معرف انیمشتر بیشرکت با استفاده از ترغ کی

ت فروشنده محصول شرک اریاخت ی، ببا هر بار استفاده یکند و مشتر یانجام کار استفاده م یخود برا انیواقع شرکت از مشتر

 اریسب امیاز دوستان خود ارسال کنند، رشد ارسال آن پ یادیآن را به تعداد ز ام،یکنندگان پ افتیاز در یادی. اگر درصد زشودیم

 قابل توجه خواهد بود و به طبع اگر تعداد تبادل کم شود، رشد با شکست مواجه خواهد شد. 

 

  

 

  

 

ا  پست یدر برنامه ها ییامهایپ قیشرکتها از طر نیکنند . ا یروش استفاده م نیو آ.او.ال از ا لیهات م اهو،یاز جمله  ییشرکتها

 یم شرکتها صادر نیا کیکه توسط خدمات پست ا لکترون یهر نامه ا روش نیکنند. بر اساس ا یم غیخود تبل یبرا کیلکترون

هم مبادله  نیشرکتها ب نیکه مردم با استفاده از خدمات ا ییبه تعداد نامه ها یعنیاست،  یدیمف ومختصر  یغاتیتبل امیپ یشود، حاو

ر تمام شود و د یم عیشرکتها توز نیا میو دخالت مستق تیبدون فعال امهایپ نی. از آنجا که اشودیم عیهم توز امهایپ نیکنند، ا یم

 یروسیو ،یابیبازار وهیش نیشود، به ا یشرکتها اخذ کرده اند، منتشر م نیا زخود را ا کیالکترون یکه نشان یافراد نیمکاتبات ب

 گرانیبه د یابیبازار امیاست که افراد را به انتقال پ یهر استراتژ یروسیو یابی، بازار  گری. به عبارت دندیگو یم یراهبرد

 است. امیو نفوذ پ شیدر نما یجیامکان رشد ترو جادکنندهیکند و ا یم قیتشو

 

 :دهدیارائه م نشیدو ب یروسیو یابی بازار

 

 .جادکنندیا یمعادل صفر مشتر بایتقر یها نهیتوانند با هز یم ابانیکه در آن بازار ییای: دننکهیا اول

 

مصرف کننده" جا به جا  -مصرف کننده" به طرف" مصرف کننده -ابیکند که ارتباطات ازحالت " بازار یم شنهادی: پدوم

 قیبلکه از طر رد،یگ یصورت نم یبه مشتر ابیبازار قیها از طر دهیقدرت در فروش محصوالت و ا نیشتریشود.در واقع، ب

 شود. یانجام م یبه مشتر یمشتر

 

 است:  افتهی تیروزها محبوب نیا لیبه سه دل یابینوع بازار نیا

 



 یخانواده هر شخص رو یاز دوستان و اعضا یکامال به سمت وب حرکت کرده اند. اکنون بخش بزرگ یاجتماع یشبکه ها 1-

 شود. یبه آن متصل م یبه زود ایخط است 

 

روز با صد نفر  کیر عرض کمتر از تواند د یاست. هر شخص م گانیبه صورت را بایوب تقر یبر رو یتماس شخص 2-

واقع  ارتباط برقرار سازند. در گریاز صد نفر د شیتوانند با ب یبه نوبه خود م زیصد نفر ن نیارتباط برقرار کند و هر کدام از ا

 شود.  هروز ساخت کیتواند در مدت  یم یهرم ارتباط

 

ارتباط  یتوانند با گروه بزرگتر یکنند، آنها م یثبت نام م یشتریکند. همانطور که افراد ب یم فایرا ا یشبکه نقش مهم ریتأث 3-

 .ابدی یم شیافزا یتعداد کل به صورت تصاعد یبرقرار کنند و به زود

 

 :زندیشرکت برانگ یانجام کارها یخود را برا انیمشتر ر،یز یتوانند از راهها یم شرکتها

 

 ارزشمند میمفاه ای_ خدمات 

 

 حق و حساب(؛ یبرنامه ها ای) درشکل رقابت و مسابقه  یمال قی_ تشو

 

 شرکت؛ ی_ احساس تشخص به علت همراه بودن با نام و نشان تجار

 

 . (.کارت پستال و ... شن،یمی) ان ی_ سرگرم

 

  

 

  یروسیو یابیبازار انواع

 

 است: ریبه شرح ز یروسیو یابیبازار انواع

 

 شوند. یم میسه گرانیخود را با د تیفیبا ک اتیحالت افراد تجرب نی: در ایارزش یروسیو 1-

 

محصول را امتحان کند.  نیا زیکه او ن دیگو ی. پس او به فرد ب مابدییکند و آن را خوب م یرا امتحان م یالف محصول فرد

 دیحالت محصوالت با نیهستند. در ا یابینوع بازار نیاز ا ییمثا لها یپاترهمگ یهر یو کتابها اهویآمازون،  ل،یهات م یتهایسا

ود دوستان خ یموضوع را برا نیجمله که " ا نیافراد شوند. در واقع استفاده از ا بیبه ترغ نجرخوب باشند تا م یبه اندازه کاف

ه دهد تا دربار یکند، بلکه آنها فقط به استفاده کنند گان اجازه م ینم یروسیمحصول را و کی" دیارسال کن گانیصورت رابه

 صحبت کنند. گرانیمحصوالت خوب با د

 

 کنند. یدر فروش محصول م یسع گرانید قیتشو قیازطر ،یادیز لی: افراد به دال یا لهیح یروسیو 2-



 

ممکن است در صورت استفاده فرد ب از آ ن  رایکند تا فرد ب را متقاعد کند که محصول را امتحان کند، ز یم یالف سع فرد

 هنکیاحساس کند که پاداش ارزشمند است و ا یستیحا لت استفاده کننده با نیکند. در ا افتیدر یفرد الف پاداشمحصول، 

ه ک یکرد. به عبارت ساده ، زمان سکیبتوان ر گرانید یاحتمال یتینارضا یخوب باشند که برا یمحصوالت به اندازه کاف

 شود. استفاده کننده در برابر فروش دی، افزودن پاداش ممکن است منجر به واکنش شد ستندین تیفیبا ک یمحصوالت به اندازه کاف

 

رند. دا ازین یا ژهیو و نیشوند که به محصوالت مع کیشر یخود با کسان اتیخواهند تا در تجرب ی: افراد م یاتیح یروسیو 3-

آخر. نرم  یدارد و ال گریبه محصول د ازیشود و فرد ب ن کیمحصول با فرد ب شر کیخواهد در تجربه  یفرد الف م

احساس کند که آن  یستیحالت استفاده کننده است که با نیدسته اند. در ا نیا از یی( مثالهاeBay) یب یا تیافزارآکروبا ت و سا 

 باشد. زداشتهین گرانیارسال آن به د یبرا یلیدر خود شخص ، دل رییتغ جادیتجربه و محصول ارزشمند است تا عالوه بر ا

 

 شوند.  کیشر گرانیجالب با د ایشاد، و  اتیخواهند تا در تجرب ی: افراد میچیمار پ یروسیو 4-

 

آن موضوع را مثل  زیکند که فرد ب ن یاو فکر م نکهیبگذارد، به خاطر ا انیخواهد تجربه خود را با فرد ب در م یالف م فرد

 .ستندیطبقه ن نیمناسب ا یاجبار یاست که محصوالت و کاالها موضوع الزم نیداند. ذکر ا یجالب م ایخودش شاد ، و 

 

 .دهندیخود هشدار م یمنف اتیدرباره تجرب گرانی: افراد به دندینا خوشا یروسیو 5-

 

 یمحصول م نی. سپس او مانع استفاده فرد ب از ااست یبد یلیکه محصول خ ابدی یکند و در م یالف محصول را امتحان م فرد

که استفاده  یمحصوالت ای. ستیاستفاده کننده ن قهیکه مطابق با نظر و سل کندیم جادیا نییپا تیفیبا ک یکه محصوالت یشود. کس

 _کندیم جادیرا ا روسینوع و نیا کند،یرا در آن محصول مشاهده م یاکننده حالت مزورانه

 

 یه هاو خواست ازهایکنند تا ن یسع دیاشت. شرکتها بانوع آن را در نظرد یستیساختن با یروسیو یبا آ نچه ذکر شد برا مطابق

ربه کنند که منج جادیرا ا یو خواسته ها، محصوالت ازهایآ ن ن یبرآورده ساختن و ارضا یو برا ییاستفاده کنندگان خود را شناسا

صورت گرفته به طور متوسط استفاده کنندگان بر خط، دوازده نفر  یهایشود. مطابق با بررس ندهتجربه مثبت دراستفاده کن کی

 است. یروسیو یابیقدرت بازار ،ییایپو نیو ا کنندیخود آگاه م دیرا از تجربه خر گرید

 

  

 

 یروسیو یابیبازار مشکالت

 

 : میداشته باش یره ااشا زیشود، ن یمطرح م یروسیو یابیکه در بازار یدیو کل یالزم است تا به مشکالت اساس نجایا در

 

نام و  یبر رو یاست که شرکت کنترل نیوجود دارد ا یروسیو یابیکه در بازار یاز مشکالت یکی: یکنترل نام و نشان تجار 1-

مکن م امهایاز پ یاریبس جه،یارتباط را دارد. در نت یقصد برقرار یچه کس ندهیکه در آ داندیخود ندارد. شرکت نم ینشان تجار

 ای لیرا تعد امیموارد افراد ممکن است، پ یدر بعض ن،یبرسد.عالوه بر ا انیاز مخاطبان هدف به پا ریغ یاست توسط افراد

که مورد نظر شرکت  یزیشرکت شود، چ یباعث ادراک متفاوت افراد از نام ونشان تجار نیرا به آن اضافه کنند که ا یزیچ

 نبوده است .



 

 مثال، یمنجر شود. برا ینیب شیقابل پ ریرشد غ یرهایتواند به مس یم یروسیو یابینگاره( : بازاررشد بدون نمودار)  2-

مورد  یرشد نیموضوع که چن نیدر هندوستان است. ا کیپست الکترون یشرویکنندگان پ هیاز ته یکی لیهات م ریاخ یدرسالها

 یاریهر حال بسشود. به یمشخص نم ینه، بدرست ایرشد بوده  نیخواستار ا رکتاصال ش یحت نکهیروایاخیانتظار شرکت بوده 

ممکن است منجر به  یرشد یرهایمس نی. چناندرا به دوستان خود شروع کرده کیاز افراد در هندوستان ارسال پست الکترون

 .دیر آحل نشده د ییعماتواند به صورت م یشرکت شود که م کیاستراتژ ریمنتظره در مس ریو غ یناگهان راتییتغ

 

 یو آنچه را که و کندیم افتیرا در کیالکترون یرا که پست ها یتواند فرد ینم شهی: شرکت همیریفقدان سنجش و اندازه گ 3-

 قیاند، از طرخدمات شرکت را انتخاب کرده یچه افراد نکهیاز موارد مشخص کردن ا یاریکند. در بس یریگیدهد، پ یانجام م

 موضوع دشوار است.  نیا یریو اندازه گ یریگیپ نی. بنابراستین ریذپامکان یروسیو یابیبازار یهاکیتکن

 

باعث  عیتواند درابعاد وس یم یابینوع بازار  نیعمل کند، ا یفیبه صورت ضع یابینوع بازار نی: اگرایروابط شخص دیتهد 4-

 ندتوایدوست به طور نا خواسته، م کیتوسط  یتجار کیپست الکترون کی افتیشود. در ابیبازار تیخدشه دار کردن موقع

موضوع ممکن است باعث از دست دادن  نیکند که ا فیش ارسال کرده است، تضعینامه را برا نیکه ا یروابط فرد را با شخص

 فرد ارسال کرده است.  ینا خواسته را برا امیپ نیشود که ا ابیاز بازار تیدوست و عصبان کی

 

 ییمشکالت را در نظر داشته باشند و برنامه ها نیا یستیرا دارند، با یروسیو یابیبازار یابرنامه ه یکه قصد اجرا ییشرکتها

 آمده است:  ریمشکالت درز نیغلبه بر ا یاز راهکار ها یکنند. برخ یغلبه بر آنها طراح یرا برا

 

ام که فاقد ن یو راهکار افتیابداع ره ایها را داشته باشد و  ریو تفس ریکه تحمل تعب یقو اریبس ینام و نشان تجار جادیا 1-

 باشد. یونشان تجار

 

 است و محدود ساختن روابط.  یادیارزش ز یکه دارا یروسیا نتخاب و استفاده کردن از و 2-

 

 و مقررات وآموزش طرفداران شرکت. نیو شناخت قوان ییآشنا 3-

 

 ارزش هستند. یکه دارا ییها روسیدر مورد و یریو هدف گ میگسترش، تنظ 4-

 

شرکت است. در واقع، اگر هدف  یب ایجامع بازار یاز استراتژ یبلکه بخش ست،یهدف ن کی یروسیو یابیمسلم است بازار آنچه

 یروسیو یابیتوان از بازار یهدف، م نیاست به منظور تحقق ا ینام و نشان تجار جادیا ک،یپست ا لکترون یتهایعمده فعال

 استفاده کرد. 

 

  

 

 یریگ جهینت

 



مهم  یامهایدر ارائه پ یخاص یمهارت و زبردست یاست که اگر چه ممکن است شرکت یموضوع ضرور نیآخر، درک ا سخن

ت که اس نیمسئله ا نیمهمتر یدر نظر داشته باشد، ول زیرا ن کیومقررات مربوط به پست الکترون نیرا داشته باشد و همه قوان

ق موف یروسیو یابیاز انتظار خود را مشاهده کند، شرکت در امر بازار ترکم یزیچکند و  دیبازد تیاگر مصرف کننده از سا

و بر آورده ساختن خواست مصرف کننده به عنوان  یینگاه کند. در واقع، شناسا هیقض نیتر به ا یجد یستینخواهد شد و با

 .شودیمحسوب م یابینوع بازار نیدر ا تیعامل موفق نیمهمتر

 

 


