تاالرهای گفتگو؛ متد فراموش شدهء بازاریابی اینترنتی
در کُبر ثبساریبثی يمبنّ ،ثبساریبثی ایًیم ٔ ٔثالگ ،تبالرْبی گفتگٕ ،راِ ثظیبر يُبطجی ثّ جٓت ثبساریبثی ایُتزَتی
يی ثبػذْ .یچ راِ ٔالعی ٔ عًهی ثزای يمبیظّ ایٍ يتذ ْب ٔجٕد َذارد-سیزا َحِٕء اؼالع رطبَی ایٍ يتذ ْب ثب
یکذیگز يتفبٔت يی ثبػذ .ثب ایٍ حبل یک تفبٔت ثشرگ ایٍ رٔع ْب ثب تبالرْبی گفتگٕ ایٍ اطت کّ تعذاد سیبدی اس
افزاد ػًب را يی ثیُُذ ٔ َظجت ثّ ػًب ػُبخت پیذا يی کُُذ ٔ ثّ ٔطیهّء تعبيالت ػًب ثب افزاد ،اعتًبد در آَٓب
ایجبد يی ػٕد.
تبالر ْبی گفتگٕ اس آغبس کبر ایُتزَت ٔجٕد داػتّ اطت .اَجًٍ ْب ثب اطتفبدِ اس صحجت کزدٌ ٔ ایجبد ًْفکزی ثب
افزادی کّ تًبیم ثّ آٌ دارَذ در یک فعبی تعبيهی الذاو ثّ کًک ثّ حم يؼکالت یکذیگز يی کُُذ .اگز ػًب اس
َحِٕ عًهکزد در تبالرْبی گفتگٕ ثب خجز َیظتیذ ،اجبسِ دْیذ کًی درثبرِء آٌ ثب ػًب صحجت کُى.
أل اس ًّْ ثبیذ الذاو ثّ پیذا کزدٌ تبالر ْبی گفتگٕیی ًَبییذ کّ يزتجػ ثب اْذاف ػًب ثبػذ .ثٓتزیٍ رٔع ثزای
اَجبو ایٍ کبرَٕ ،ػتٍ يٕظٕع تبالرْبی گفتگٕ ثّ عُٕاٌ کهًّ کهیذی(عُٕاٌ يٕرد َظز خٕد را جبیگشیٍ يٕظٕع تبالر
گفتگٕ ًَبییذ) ٔ جظتجٕی آٌ در يٕتٕرْبی جظتجٕ يی ثبػذ.
ُْگبيی کّ يٕظٕع يٕرد عاللّ خٕد را در یک اَجًٍ پیذا يی کُیذ يزحهّء ثعذی ،ثجت َبو در آٌ تبالر گفتگٕ يی
ثبػذ .انجتّ ثجت َبو در آٌ ثظیبر طبدِ يی ثبػذ .کبفی اطت يٕارد يٕرد َیبس کّ ػبيم اؼالعبت ٔ جشئیبت
ػخصی ػًب ٔ کظت ٔ کبرتبٌ يی ثبػذ پز کزدِ ٔ آَٓب را کبيم ًَبییذ(.ػبیذ اس ػًب ثخٕاُْذ يجًٕعّ ای اس
اعذاد ٔ ارلبو ٔ حزٔف يعحک را در کبدری ٔارد ًَبییذ! تب ثّ ػًب ثفًٓبَُذ کّ ٔة طبیت آَٓب یک
spammerخٕدکبر َیظت)
ػبیذ يًکٍ ثبػذ ثزای ثجت َبو ٔالعی ،اس ػًب ثخٕاُْذ ثّ ایًیم تبٌ يزاجعّ ٔ ثز رٔی یک نیُک کهیک کزدِ تب
يؽًئٍ ػَٕذ کّ ػًب ثب يؼخصبت ٔ ایًیم خٕدتبٌ الذاو ثّ ععٕیت در تبالر گفتگٕ ًَٕدِ ایذ .يعًٕالً اَجًٍ ْب
تعذادی سیز يجًٕعّ دارَذ کّ يٍ تٕصیّ يی کُى اگز ثب جًالتی ػجیّ ثّ جًهّء "خٕدتبٌ را يعزفی ًَبییذ"
يٕاجّ ػذیذ ،ػزح يختصزی اس آَچّ ْظتیذ ٔ چّ کبری در ایُتزَت اَجبو يیذْیذ را ثّ آَٓب ثذْیذ ٔ خالصّ
کبفی اطت طاليی عزض کُیذ!
ًْچُیٍ يی خٕاْى در يمبثم تٕصیّ ْبیی کّ در يٕرد ثجت َبو ٔ ارطبل َظزات گفتى ،در يٕرد جًالتی يبَُذ" :
خزیذ يحصٕالت يب ًْیٍ االٌ" ٔ یب " ثّ ٔة طبیت يٍ يزاجعّ ًَبییذ" ٔ َ ...یش ثّ ػًب تٕصیّ ْبیی کُى َ.ظزات
خٕد را در پبیبٌ ثزای آَٓب ارطبل ًَبییذ ٔ -اگز ًَی داَیذ يؽبنت در چّ يٕردی اطت ،نؽفًب یک جظتجٕ در يٕرد
يؽبنت اَجبو دْیذ ،ػبیذ چیش خٕثی ثزای ػًب َجبػذ!
خٕد را درگیز يظبئم ٔ يؽبنت يؽزح در اَجًٍ ْب ٔ تبالرْبی گفتگٕ ثّ جٓت ثبساریبثی ایُتزَتی کُیذ .ثّ طٕاالت
ٔ َٕػتّ ْبی افزاد در اَجًٍ ْب پبطخ دْیذ تب ثّ ْز صٕرت کّ يی تٕاَیذ در يٕرد يؼکالت افزاد ٔ طٕاالت ثّ
آَٓب کًک کُیذ – ثهّ در یک اَجًٍ يی تٕاَیذ احظبص خٕد را در يٕرد چیشی کّ اس آٌ نذت يی ثزیذ ثُٕیظیذ.
تبالرْبی گفتگٕیی کّ ػهٕغ ْظتُذ ،دارای افزادی ْظتُذ کّ يتخصص ثٕدِ ٔ يی تٕاَُذ ثزای اْذاف ٔ يظبئم
يزثٕغ ثّ اْذاف ػًب اس جًهّ ثبساریبثی ایُتزَتی يفیذ ثبػُذ.
ثُبثزایٍ ػًب يی تٕاَیذ در يٕرد ثزخی عُبصز ْیجبٌ اَگیش جذیذ ٔ يٓى کّ يزتجػ ثب اْذاف ػًب يی ثبػذ ،پیذا
کزدِ ٔ در يٕرد يظبئم پزطغ ٔ پبطخ ثیؼتزی در تبالر ْبی گفتگٕ اَجبو دْیذ .ثععی اس اَجًٍ ْب خزیذ ٔ

فزٔع ْبی خبصی اَجبو يی دُْذ ،کّ در ثخغ تجبری آٌ ػًب ْى يی تٕاَیذ يحصٕالت خٕد را ثّ فزٔع
ثزطبَیذ .ثهّ ایٍ ًْبٌ يحهی اطت کّ اگز ثخٕاْیذ ثبساریبثی ایُتزَتی اَجبو دْیذ يی تٕاَیذ ثّ صٕرت يظتمیى
يحصٕالت خٕد را عزظّ ًَبییذ.
یکی دیگز اس راِ ْبی تجبدل َظز ٔ ثبساریبثی ایُتزَتی در تبالرْبی گفتگٕ ،لزار دادٌ نیُک ٔة طبیت ػًب در اَتٓبی
َظزات ارطبنی تبٌ در اَجًٍ يی ثبػذ .ایٍ نیُک ْب يظتمیًبً در اَتٓبی ْز َٕػتّء ارطبنی ػًب در تبالرگفتگٕ
ثّ ًَبیغ در يی آیذ ٔ ثّ صٕرت اتٕيبتیک َیش ثّ رٔس رطبَی يی ػٕد .ثب ایٍ حبل دلت ًَبییذ ،ثععی اس اَجًٍ
ْب تًبیهی ثّ اَجبو ایٍ کبر َذاػتّ ٔ اس ػًب يی خٕاُْذ کّ نیُک خٕد را در تبالر گفتگٕ پبک ًَبییذ .ثععی اس
ایٍ لٕاَیٍ ػبيم اَذاسِء عکظٓبی ارطبنی ٔ یب نیُکٓب يی ػٕد کّ ثبیذ لجم اس اظبفّ کزدٌ ثّ ایٍ تبالر ْبی
گفتگٕ ،آَب را يؽبنّ ًَبییذ .ثععی اس تبالرْبی گفتگٕی فٕق تخصصی ،دارای پیبو ْبی خصٕصی ْظتُذ کّ
ثزای افزاد در تبالرْب ارطبل يی ػٕد ٔ ايکبٌ تعبيالت تجبری ثّ صٕرت يظتمیى ٔ يحزيبَّ را فزاْى يی کُذ.
يٍ ثّ ػخصّ اس ایٍ ؼزیك ٔة طبیت ْب ٔ َبو دايُّ ْبی سیبدی را خزیذاری کزدِ او.
ثزخی اس ٔة طبیت ْب تًبیم ثّ َؼبَّ ْبی دیجیتبنی يبَُذ  itradeداػتّ کّ اس ایٍ ؼزیك ثّ کبرثزاٌ خٕد َؼبٌ
يی دْذ خزیذ ٔ فزٔع در آٌ لبثم اؼًیُبٌ يی ثبػذ ،کّ ػجیّ طیظتى اَتمبدات ٔ پیؼُٓبدات  e-bayيی
ثبػذ .آخزیٍ چیشی کّ ثبیذ ثّ خبؼز داػتّ ثبػیذ ایٍ اطت کّ تبالرْبی گفتگٕ در اصم يحم ثظیبر يُبطجی
ثزای ثزلزاری ارتجبغ ٔ ایجبد ثبساریبثی ایُتزَتی اطت ٔ َّ جبیی ثزای اَجبو َٕعی فعبنیت تجبری يحط.
اگز يی خٕاْیذ در اَجًٍ ْب تجهیغبت اَجبو دْیذ ٔ ْیچ يتذ ٔ رٔع يُبطت دیگزی غیز اس آَٓبیی کّ يٍ اػبرِ
کزدو ،پیذا َکزدِ اَذ – ثب صبحت طبیت تًبص ثگیزیذ ٔ اس أ درخٕاطت ًَبییذ تب ثُز تجهیغبتی ٔة طبیت ػًب را
در طبیت خٕد لزار دْذ.ایٍ ثٓتزیٍ رٔع ثزای لزار گزفتٍ در يمبثم چؼًبٌ افزاد يی ثبػذ.
پض اس لزار گزفتٍ ثُز در اَجًٍ ْب ،اجبسِ گفتگٕی آساد در يٕرد يحصٕالت ٔ یب خذيبت خٕد را در تبالر گفتگٕ
خٕاْیذ داػت کّ در يمبیظّ ثب تجهیغبت ایُتزَتی ٔ ثبساریبثی ایُتزَتی در ٔة طبیت ْبی اطتبتیک ،پبداع
ثشرگی يحظٕة يی ػٕد.
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