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 مترجم مقدمه

 نگین احقر بازرگان
 

 

بخش در زندگی هر فرد است. این های لذتقطعا خرید یکی از فعالیت

کسانی است که کاال یا خدماتی را به فروش موضوع فرصت خوبی برای 

فرصت استفاده کنند و سعی رسانند. فروشندگان باید بتوانند از این می

 کنندگان را به خرید محصول خود تشویق نمایند. اما چگونه؟کنند مصرف

است و این تغییر روز به روز گیری خریداران تغییر کردهشیوه تصمیم

اید که وقتی قصد دارید کاالیی گیرد. حتما تجربه کردهبیشتر شدت می

روید، سرچ میینترنت میبخرید، صرف نظر از نوع کاال، اول به سراغ ا

کنید و بعد از به دست آوردن اطالعات کلی و جزیی به فروشگاه می

کنید. این عمل، عادت روزانه همه افراد روید. فقط شما این کار را نمی

است. پس فروشندگان باید دقیقا در همین لحظه توجه خریدار را به شده

لحظه صفر  یا همان ZMOTخود جلب کنند. این لحظه در گوگل 

است. مطالعات بسیاری در این زمینه در گوگل انجام شدهسرنوشت نامیده

است که جیم لسیسنسکی تجربیات خود و برخی دیگر از کارشناسان شده

 کند. گوگل را در این کتاب بازگو می
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ZMOT  کارشناسی رشته مهندسی فناوری اطالعات  در مقطعبرای من که

نقطه اشتراکی بین مدیریت بازرگانی هستم، ام و کارشناس ارشد خوانده

 این دو رشته ایجاد کرد. 

های آقای مترجم و ناربو هستم. ما از  سایتگذاران وببنیان-من از هم

مطالب این کتاب بسیار استفاده کردیم و از این جهت تصمیم گرفتم 

مطالب این کتاب را به فارسی برگردانم و در اختیار کسانی که در شرایط 

خواهند کاال یا خدماتشان را  ابه من هستند و در کل همه کسانی که میمش

به بازار عرضه کنند، قرار دهم. امیدوارم این کتاب برای شما هم مفید 

 باشد. 

این کتاب بیشتر به صورت تئوری و در قالب آمار، اطالعاتی درباره 

ZMOT دهد. کتاب بعدی آقای جیم لسینسکی در اختیار شما قرار می

، هفت «راهکارهایی برای پیروزی در لحظه صفر سرنوشت» تحت عنوان

دهد. این راهکار عملی برای پیروزی در این لحظه در اختیار ما قرار می

کنم است که توصیه میکتاب هم در مجموعه آقای مترجم ترجمه شده

 پس از مطالعه کتاب حاضر، از مطالب کتاب دوم استفاده کنید.

 

 پیروز باشید

 ن احقر بازرگاننگی
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 درباره نویسنده
 

گوید، من مدیر عامل  جیم لسینسکی درباره خود می

فروش و خدمات گوگل در آمریکا هستم که با بازاریابان 

کنم. به گفته  کار می تبلیغاتیهای  های بزرگ و آژانس برند

سال تجربه  20دفتر شیکاگوی گوگل، من بیش از 

 بازاریابی دارم. 

در گوگل مشغول به کار شوم، مدیر  2006در سال قبل از این که 

و  DDB ،MarchFirst ،Young & Rubicamهای تبلیغاتی  آژانس

EuroRSCG .بودم 

گاه مصرفسازی و دیدهای بازاریابی از برنددر حال حاضر با همه چالش

های آنالین و تحلیل داده درگیر هستم. در های رسانهکننده تا برنامه

ها مانند های وابسته به صنایع و کنفرانسها، رویدادشگاهبسیاری از دان

ANA ،AMA  وBMA .سخنران مهمان هستم 

و کارشناسی را در  Illinoisرا در دانشگاه  MBAکارشناسی ارشد دوره 

آوری سرگرمی من نواختن جاز، جمع ام.گذرانده Notre Dameدانشگاه 

  است.اطالعات درباره آن و نوشتن وبالگ درباره آن 
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 گفتار پیش

 1دینا هاول
 2مدیر عامل ساچی اند ساچی اکس

 
 

های  مندم. معتقدم که اگر هر روز به حرف من به بازاریابی عالقه

گویند که در زندگی به  به ما می خود ها کنندگان گوش دهیم، آن مصرف

 هایی نیاز دارند. چه چیز

قیقی انجام دادیم تا تاثیر مزایای اخیرا در ساچی اند ساچی اکس، تح

های  عاطفی را بر رفتار خریدارن بررسی کنیم. این مزایا شامل رفع نیاز

 شکوفایی، عزت نفس، امنیت و ارتباط هستند.   بنیادی مثل خود

کنند که یک محصول خاص،  امروز خریداران به این موضوع فکر می

کنند تا به  در کنکاش میق دهد. آن ها را ارتقا می زندگی آنسطح چگونه 

اند، با دیگران ارتباط  ای که آموزش دیده برسند و به گونه الزمبینش 

ها انگیزه و میلی درونی دارند که مسئولیت هویت خود  کنند. آن برقرار می

 و رفاه خانواده خود را به عهده بگیرند.

                                                        
1 Dina Howell 
2 Saatchi & Saatchi X 
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 شتسرنودر لحظه صفر  ،های این خریداران رو شدن با نیاز به فرآیند رو

 افتد.  اتفاق می

بیشتر ما از اهمیت لحظه بحرانی حضور خریدار در فروشگاه در کنار 

بودم،  1زمانی که در پراکتر اند گمبل)های محصول مطلع هستیم.  قفسه

کنندگان امروزی قبل  ولی مصرف (نامیدیم. لحظه را لحظه یک سرنوشت

ها از منابع آنالین  آن. از این که به فروشگاه بروند، اطالعات بسیاری دارند

ها به دست  های آن ها و محصول اطالعات زیادی درباره برندمختلف، 

کنند، اطالعاتی  آورند. خریداران محصول مورد نیاز خود را مرور می می

کنند و در زمینه مورد نظر خود  کنند، رویا پردازی می درباره آن کشف می

با اعتماد به نفس  شدند،ه خرید آماد ، وقتیکنند. در نهایت مهارت پیدا می

با دیگران به  را اند چه در این مسیر آموخته کنند. به عالوه، آن خرید می

 گذارند. اشتراک می

ZMOT های برگزیده برای  برندمثال گذار است؛  بر موارد مختلفی اثر

با چه  چگونه و خرید، محل خرید و این که اطالعات به دست آمده را

. ما وظیفه داریم هستند ZMOT، تحت تاثیر گذارید میکسانی به اشتراک 

افتد، در  ها اتفاق می گیری در آن های جدید که تصمیم در این لحظه

ست، شرکت کنیم و اطالعات جامع و ا هایی که درباره محصول ما بحث

اطالعات این مهم آن است که  نکته کاملی در اختیار خریداران بگذاریم.

 تاق است، به او ارایه کنیم.  را زمانی که خریدار مش

                                                        
1 Procter & Gamble 
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شناسم و احترام  را می ، نویسنده این کتاب،هاست جیم لسینسکی سال

خاصی برای او قائلم. او و تیم گوگل، از زمانی که من در پراکتر اند گمبل 

ام، همکاران و مشاوران قابل اعتمادی در حوزه رشد و  استخدام شده

 اند.  ای من بودههای جدید در دنیای آنالین بر کشف فرصت

های قبل از  که به لحظه است برای همه کسانیراهنمایی مناسب این کتاب 

گذارد و  هایی که اولین تاثیر را بر خریدار می لحظه .مند هستند خرید عالقه

کند. اگر مایلید در کشف اطالعات به خریدارن  فرآیند خرید را شروع می

این کتاب مسیر  چه هستند، به دنبال دقیقا ها کمک کنید و بفهمید آن

اگر به آینده بازاریابی  ،به طور خالصه دهد. صحیح را به شما نشان می

 است.     شده مند هستید، این کتاب برای شما نوشته عالقه
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 ها : تغییر قانون1فصل 
 
 

کنش او چیزی نیست شنود، وا کننده نام محصولی جدید را می امروز وقتی مصرف»

 جو کنم. و بگذار درباره آن در اینترنت جست»جز 

 شود. جو و کشف آن محصول یا خدمت می و سپس وارد مسیر جست

در حال حاضر، شما به عنوان فروشنده پشت سر رقبای خود یا تکنولوژی نیستید، 

 «هایتان هستید. بلکه پشت سر مشتری

 1ریشاد تاباکواال

 2وری ویواکیرییس استرانژی و نوآ

 

 
 
 

 

 

 

 

                                                        
1 Rishad Tobaccowala 
2 VivaKi 
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چند ماه پیش در  دهد. ها را تغییر می  افتد که قانون گاه مواردی اتفاق می

رفتم، پوستری در البی  هتل بزرگی در نیویورک بودم. وقتی به اتاقم می

شب در  ۸، ساعت 1اجرای زنده گروه ماکس وینبرگ»دیدم که نوشته بود 

 «.سالن اجتماعات هتل

گروه ماکس وینبرگ باشم، این پوستر یک موقعیت اگر من از طرفداران 

کالسیک بازاریابی است. واکنش من به پوستر گروه ماکس وینبرگ این 

شب به سالن اجتماعات هتل بروم، بلیت بخرم و  ۸است که ساعت 

 ها را تماشا کنم. اجرای زنده آن

این  ولی من این کار را نکردم! به اتاقم رفتم، لپتاپم را برداشتم و درباه

ها به دست آورم. نوع  وجو کردم تا اطالعاتی درباره آن گروه جست

ها چیست؟ اعضای این گروه چه کسانی هستند؟ قیمت  موسیقی آن

ها چه قدر است؟ سالن اجتماعات این هتل چگونه است؟ و  اجرای آن

 بدین ترتیب تصمیم گرفتم.

 !به این داستان اشاره کردم؟چرا 

دهد. این لحظه،  نین را تغییر میای است که قواظهزیرا این لحظه، همان لح

گیری است که در طول روز هزاران بار در موبایل،  نوع جدیدی از تصمیم

ای است که  افتد. لحظه های الکترونیکی اتفاق می لپتاپ و سایر وسیله

کنندگان  آید و مصرف افتد، اطالعات به دست می بازاریابی اتفاق می

که بر موفقیت یا شکست برندها در سراسر دنیا اثر  گیرند هایی می تصمیم

                                                        
1 Max Weinberg 
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شود که  گفته می 1وگل به این لحظه، لحظه صفر سرنوشتگذارد. در گ می

 بخوانید(. زیماتنامیم ) می ZMOTاز این پس به اختصار آن را 

ZMOT چیست؟ 

پسرش که مدرسه که وقتی در ماشین منتظر است  مادر شاغلی است

 ی سرماخوردگیدارویاید، در موبایلش به دنبال ه باز مدرستمام شود و 

 گردد. می

و پیش از خرید پرینتر، قیمت  مدیری است که پشت میز نشسته است

 ها را با یکدیگر مقایسه  انواع پرینترهای لیزری و کارتریج رنگ آن

 کند. می

که امتیازها و نقدهای کاربران را  شاپ است دانشجویی در کافی 

 کند تا هتلی ارزان پیدا کند.  بارسلونا بررسی میهای  درباره هتل

که های زمستانی در فروشگاه اسکی است  یک طرفدار ورزش 

 بیند. ترین تخته اسکی را در موبایلش می ویدیوی مربوط به جدید

ZMOT کنید  دارید و سعی می ای است که لپتاپ یا موبایلتان را برمی لحظه

مطمئن هستم عات به دست آورید. درباره محصول یا خدمتی جدید اطال

یا مثل هر موضوع دیگری درباره این  ؛اید منظورم را متوجه شدهتا االن  که

کنید و اطالعات الزم را به دست  موضوع هم در اینترنت سرچ می

 آورید. می

                                                        
1 Zero Moment Of Truth 



 ر لحظه صفرسرنوشت خرید: پیروزی د ■ 18

 

 

 ولی

 
  اگر بدانید قطعا برای شما عجیب است

  حصولدرصد از مردم آمریکا قبل از خرید یک م ۷0در حال حاضر، 

 کنند.  لعه میاهای آن را مط نقد و بررسی

 ۷9  درصد از خریداران برای آسان شدن فرآیند خرید از موبایل خود

 کنند. استفاده می

 ۸3  درصد از مادران وقتی تبلیغ محصولی جذاب را در تلویزیون

 کنند. در اینترنت درباره آن سرچ می ،بینند می

به کنندگان  ده کند. امروزه مصرفز این اعداد دیگر نباید شما را شگفت

کنند.  گیری می گیرند و تصمیم کنند، یاد می ای متفاوت زندگی می گونه

های  نقدها، با کمک دوستانشان در شبکه ها با استفاده از امتیازها و آن

اطالعات ها  مجازی، در خانه یا در راه و بیش از همه از طریق ویدیو

های متنی و  کاربران، امتیازها، تبلیغ ها، نقدهای . از سرچکنند کسب می

های برندهای معروف دنیا  عکسی، ویدیوها و حتی مطالب سایت

 آموزند.  می

گیری  گیرند و تصمیم خریداران به سرعت و در زمان کوتاهی یاد می

 است. ZMOTکنند. این همان  می

*** 


