به نام خدا

امروز ،بازاریابی دیجیتال حرف اول
را در هر کسبوکار میزند...
راه و روش بازاریابی دیجیتال را
از زبان کارشناسان گوگل بشنوید...
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مقدمه مترجم
نگین احقر بازرگان
قطعا خرید یکی از فعالیتهای لذتبخش در زندگی هر فرد است .این
موضوع فرصت خوبی برای کسانی است که کاال یا خدماتی را به فروش
میرسانند .فروشندگان باید بتوانند از این فرصت استفاده کنند و سعی
کنند مصرفکنندگان را به خرید محصول خود تشویق نمایند .اما چگونه؟
شیوه تصمیمگیری خریداران تغییر کردهاست و این تغییر روز به روز
بیشتر شدت میگیرد .حتما تجربه کردهاید که وقتی قصد دارید کاالیی
بخرید ،صرف نظر از نوع کاال ،اول به سراغ اینترنت میروید ،سرچ می
کنید و بعد از به دست آوردن اطالعات کلی و جزیی به فروشگاه می
روید .فقط شما این کار را نمیکنید .این عمل ،عادت روزانه همه افراد
شده است .پس فروشندگان باید دقیقا در همین لحظه توجه خریدار را به
خود جلب کنند .این لحظه در گوگل  ZMOTیا همان لحظه صفر
سرنوشت نامیدهشدهاست .مطالعات بسیاری در این زمینه در گوگل انجام
شده است که جیم لسیسنسکی تجربیات خود و برخی دیگر از کارشناسان
گوگل را در این کتاب بازگو میکند.
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 ZMOTبرای من که در مقطع کارشناسی رشته مهندسی فناوری اطالعات
خواندهام و کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی هستم ،نقطه اشتراکی بین
این دو رشته ایجاد کرد.
من از هم-بنیانگذاران وبسایتهای آقای مترجم و ناربو هستم .ما از
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
مشابه من هستند و در کل همه کسانی که میخواهند کاال یا خدماتشان را
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
 ZMOTدر اختیار شما قرار میدهد .کتاب بعدی آقای جیم لسینسکی
تحت عنوان « راهکارهایی برای پیروزی در لحظه صفر سرنوشت» ،هفت
راهکار عملی برای پیروزی در این لحظه در اختیار ما قرار میدهد .این
کتاب هم در مجموعه آقای مترجم ترجمه شدهاست که توصیه میکنم
پس از مطالعه کتاب حاضر ،از مطالب کتاب دوم استفاده کنید.
پیروز باشید
نگین احقر بازرگان
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درباره نویسنده
جیم لسینسکی درباره خود میگوید ،من مدیر عامل
فروش و خدمات گوگل در آمریکا هستم که با بازاریابان
برندهای بزرگ و آژانسهای تبلیغاتی کار میکنم .به گفته
دفتر شیکاگوی گوگل ،من بیش از  20سال تجربه
بازاریابی دارم.

قبل از این که در سال  2006در گوگل مشغول به کار شوم ،مدیر
آژانسهای تبلیغاتی  Young & Rubicam ،MarchFirst ،DDBو
 EuroRSCGبودم.
در حال حاضر با همه چالشهای بازاریابی از برندسازی و دیدگاه مصرف
کننده تا برنامههای رسانههای آنالین و تحلیل داده درگیر هستم .در
بسیاری از دانشگاهها ،رویدادهای وابسته به صنایع و کنفرانسها مانند
 AMA ،ANAو  BMAسخنران مهمان هستم.
دوره کارشناسی ارشد  MBAرا در دانشگاه  Illinoisو کارشناسی را در
دانشگاه  Notre Dameگذراندهام .سرگرمی من نواختن جاز ،جمعآوری
اطالعات درباره آن و نوشتن وبالگ درباره آن است.
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پیشگفتار
دینا هاول

1

مدیر عامل ساچی اند ساچی اکس2

من به بازاریابی عالقهمندم .معتقدم که اگر هر روز به حرفهای
مصرفکنندگان گوش دهیم ،آنها خود به ما میگویند که در زندگی به
چه چیزهایی نیاز دارند.
اخیرا در ساچی اند ساچی اکس ،تحقیقی انجام دادیم تا تاثیر مزایای
عاطفی را بر رفتار خریدارن بررسی کنیم .این مزایا شامل رفع نیازهای
بنیادی مثل خودشکوفایی ،عزت نفس ،امنیت و ارتباط هستند.
امروز خریداران به این موضوع فکر میکنند که یک محصول خاص،
چگونه سطح زندگی آنها را ارتقا میدهد .آنقدر کنکاش میکنند تا به
بینش الزم برسند و به گونهای که آموزش دیدهاند ،با دیگران ارتباط
برقرار میکنند .آنها انگیزه و میلی درونی دارند که مسئولیت هویت خود
و رفاه خانواده خود را به عهده بگیرند.

Dina Howell
Saatchi & Saatchi X

1
2
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فرآیند روبهرو شدن با نیازهای این خریداران ،در لحظه صفر سرنوشت
اتفاق میافتد.
بیشتر ما از اهمیت لحظه بحرانی حضور خریدار در فروشگاه در کنار
قفسههای محصول مطلع هستیم( .زمانی که در پراکتر اند گمبل 1بودم،
لحظه را لحظه یک سرنوشت نامیدیم ).ولی مصرفکنندگان امروزی قبل
از این که به فروشگاه بروند ،اطالعات بسیاری دارند .آنها از منابع آنالین
مختلف ،اطالعات زیادی درباره برندها و محصولهای آنها به دست
می آورند .خریداران محصول مورد نیاز خود را مرور میکنند ،اطالعاتی
درباره آن کشف میکنند ،رویا پردازی میکنند و در زمینه مورد نظر خود
مهارت پیدا میکنند .در نهایت ،وقتی آماده خرید شدند ،با اعتماد به نفس
خرید میکنند .به عالوه ،آنچه در این مسیر آموختهاند را با دیگران به
اشتراک میگذارند.
 ZMOTبر موارد مختلفی اثرگذار است؛ مثال برندهای برگزیده برای
خرید ،محل خرید و این که اطالعات به دست آمده را چگونه و با چه
کسانی به اشتراک میگذارید ،تحت تاثیر  ZMOTهستند .ما وظیفه داریم
در این لحظههای جدید که تصمیمگیری در آنها اتفاق میافتد ،در
بحثهایی که درباره محصول ما است ،شرکت کنیم و اطالعات جامع و
کاملی در اختیار خریداران بگذاریم .نکته مهم آن است که این اطالعات
را زمانی که خریدار مشتاق است ،به او ارایه کنیم.
Procter & Gamble

1
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سالهاست جیم لسینسکی ،نویسنده این کتاب ،را میشناسم و احترام
خاصی برای او قائلم .او و تیم گوگل ،از زمانی که من در پراکتر اند گمبل
استخدام شده ام ،همکاران و مشاوران قابل اعتمادی در حوزه رشد و
کشف فرصتهای جدید در دنیای آنالین برای من بودهاند.
این کتاب راهنمایی مناسب برای همه کسانی است که به لحظههای قبل از
خرید عالقهمند هستند .لحظههایی که اولین تاثیر را بر خریدار میگذارد و
فرآیند خرید را شروع می کند .اگر مایلید در کشف اطالعات به خریدارن
کمک کنید و بفهمید آنها دقیقا به دنبال چه هستند ،این کتاب مسیر
صحیح را به شما نشان میدهد .به طور خالصه ،اگر به آینده بازاریابی
عالقهمند هستید ،این کتاب برای شما نوشتهشدهاست.
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فصل  :1تغییر قانونها
«امروز وقتی مصرفکننده نام محصولی جدید را میشنود ،واکنش او چیزی نیست
جز «بگذار درباره آن در اینترنت جستوجو کنم.
سپس وارد مسیر جستوجو و کشف آن محصول یا خدمت میشود.
در حال حاضر ،شما به عنوان فروشنده پشت سر رقبای خود یا تکنولوژی نیستید،
بلکه پشت سر مشتریهایتان هستید».
ریشاد تاباکواال

1

رییس استرانژی و نوآوری ویواکی

2

Rishad Tobaccowala
VivaKi

1
2
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گاه مواردی اتفاق میافتد که قانونها را تغییر میدهد .چند ماه پیش در
هتل بزرگی در نیویورک بودم .وقتی به اتاقم میرفتم ،پوستری در البی
دیدم که نوشته بود «اجرای زنده گروه ماکس وینبرگ ،1ساعت  ۸شب در
سالن اجتماعات هتل».
اگر من از طرفداران گروه ماکس وینبرگ باشم ،این پوستر یک موقعیت
کالسیک بازاریابی است .واکنش من به پوستر گروه ماکس وینبرگ این
است که ساعت  ۸شب به سالن اجتماعات هتل بروم ،بلیت بخرم و
اجرای زنده آنها را تماشا کنم.
ولی من این کار را نکردم! به اتاقم رفتم ،لپتاپم را برداشتم و درباه این
گروه جستوجو کردم تا اطالعاتی درباره آنها به دست آورم .نوع
موسیقی آنها چیست؟ اعضای این گروه چه کسانی هستند؟ قیمت
اجرای آن ها چه قدر است؟ سالن اجتماعات این هتل چگونه است؟ و
بدین ترتیب تصمیم گرفتم.
چرا به این داستان اشاره کردم؟!
زیرا این لحظه ،همان لحظهای است که قوانین را تغییر میدهد .این لحظه،
نوع جدیدی از تصمیمگیری است که در طول روز هزاران بار در موبایل،
لپتاپ و سایر وسیلههای الکترونیکی اتفاق میافتد .لحظهای است که
بازاریابی اتفاق میافتد ،اطالعات به دست میآید و مصرفکنندگان
تصمیمهایی میگیرند که بر موفقیت یا شکست برندها در سراسر دنیا اثر
Max Weinberg

1
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میگذارد .در گوگل به این لحظه ،لحظه صفر سرنوشت 1گفته میشود که
از این پس به اختصار آن را  ZMOTمینامیم (زیمات بخوانید).
 ZMOTچیست؟
مادر شاغلی است که وقتی در ماشین منتظر است که مدرسه پسرش
تمام شود و از مدرسه بیاید ،در موبایلش به دنبال داروی سرماخوردگی
میگردد.
مدیری است که پشت میز نشسته است و پیش از خرید پرینتر ،قیمت
انواع پرینترهای لیزری و کارتریج رنگ آنها را با یکدیگر مقایسه
میکند.
دانشجویی در کافیشاپ است که امتیازها و نقدهای کاربران را
درباره هتلهای بارسلونا بررسی میکند تا هتلی ارزان پیدا کند.
یک طرفدار ورزشهای زمستانی در فروشگاه اسکی است که
ویدیوی مربوط به جدیدترین تخته اسکی را در موبایلش میبیند.

 ZMOTلحظهای است که لپتاپ یا موبایلتان را برمیدارید و سعی میکنید
درباره محصول یا خدمتی جدید اطالعات به دست آورید .مطمئن هستم
که تا االن منظورم را متوجه شدهاید؛ یا مثل هر موضوع دیگری درباره این
موضوع هم در اینترنت سرچ میکنید و اطالعات الزم را به دست
میآورید.
Zero Moment Of Truth

1
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ولی

قطعا برای شما عجیب است اگر بدانید


در حال حاضر  ۷0درصد از مردم آمریکا قبل از خرید یک محصول،
نقد و بررسیهای آن را مطالعه میکنند.



 ۷9درصد از خریداران برای آسان شدن فرآیند خرید از موبایل خود
استفاده میکنند.



 ۸3درصد از مادران وقتی تبلیغ محصولی جذاب را در تلویزیون
میبینند ،در اینترنت درباره آن سرچ میکنند.

این اعداد دیگر نباید شما را شگفتزده کند .امروزه مصرفکنندگان به
گونهای متفاوت زندگی میکنند ،یاد میگیرند و تصمیمگیری میکنند.
آنها با استفاده از امتیازها و نقدها ،با کمک دوستانشان در شبکههای
مجازی ،در خانه یا در راه و بیش از همه از طریق ویدیوها اطالعات
کسب میکنند .از سرچها ،نقدهای کاربران ،امتیازها ،تبلیغهای متنی و
عکسی ،ویدیوها و حتی مطالب سایتهای برندهای معروف دنیا
میآموزند.
خریداران به سرعت و در زمان کوتاهی یاد میگیرند و تصمیمگیری
میکنند .این همان  ZMOTاست.
***

