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 بنفشگاو 
    « گر خواهي نشوي رسوا هم رنگ جماعت شو!»

و همه ي اين ها بدين معناست كه خواهي نشوي رسوا مقلد 

 باش و نه مبتكر.

ي كتاب گاو بنفش اينن نرنرش ريشنه  ر به باور نويسنده

انتقا  منجر بنه شكسنت مني » اي اشتباه  ار  كهانديشه

 .«شو 

تواند زواياي گوناگون اگر بپذيريم كه نقِد يك موضوع مي

آن را روشن ساز  و به بهسنازي آن كمنك كنندن آن گناه 

نه يك عامل  و را يك فرايند سازنده مي پنداريم انتقا 

 شكست و رسوايي.

براي انتخناب از مانان  ن ر عوض ن زمان و فرصت مشتريا

گزينه ها كم و رو به كاهش است. بنابراين محصوالت فرصت 

بااينند و چنانهنه چشنم گانر  اندكي  ارند تا به چشنم

د  ر خال گزينه ها گم شده و نا ينده گرفتنه مني ننباش

 ر يك بازار شنلو  شنباه  »شوند. وي هشدار مي  هد كه 

و  ر چننان بنازاري  « يرران بو ن به معني شكسنت اسنت

تولاد يك محصول بدون ريسك ن خطرناك ترين كاري است كه 

 مي تواناد بكناد.

 ر امنان »گاو بنفش اينن اسنت كنه ي اساسي كتاب آموزه

 « بو ن خطرناك است!

امروزه راه  ستاابي به يك نام تجاري قوين گناو بننفش 

است. بازاريابان بايد از واحنندهاي بازارينابي بانرون 

هنا شنوند و كنار را از تولاند باايندن راهي كارخاننه

 گار آغاز كنند.محصولي چشم
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خنو  را بنه تولاد انبوه  يرر چاره ساز ناسنت و جناي 

مني  هند. اينن   2سفارشي انبوه تولاد و  1تولاد سفارشي

 »ن «بازاريننابي سفارشنني»مرحلننهن زا گنناه مباحنن  

 « 4مديريت ارتباط با مشتري »و  « 3بازاريابي اجازه اي

است.  ر اين  ورانن وسعت  يد و توجه سازمان ها از كل 

و فر فنر  مشنتريان  5بازارن به سطح ياخته هاي بنازار

محدو  و معطوف مي شو  . اين نراهن  ر همنه ي فعالانت 

هاي بازاريابي تأثارگذار است؛  ر محصول بسته بنندي ن 

 .  تبلاغات ن توزيع و ...

P جديد  
P است « 6گاو بنفش» جديد. 

باشند.   7گارويژگي خاص گاو بنفش اين است كه بايد چشم

شدن شنايد آغاز مي Pبا يك  «گارچشم» ر حقاقت اگر كلمه 

گاوها را بپنذيريم و آن هنا را معناف توانستام عذر مي

 آيد؟كنام ن اّما چه كاري از  ست شما بر مي

اين كتاب  ر مور  چرايي ن چاستي و چرنونري چشنم گانر 

  بو ن است.

چازي است كه ارزش  ار   ر مور  آن حرف ز ه  گیرچشوچاز 

شو ن شايسته ي توجه استن چازي است استثنايين جديند و 

جالب . يك گاو بنفش است. كاالهاي كسنالت آور بنه چشنم 

  نمي آيند و گاوهاي قهوه اي هستند.

                                                                                                                                               
1. personalized (customized) production 
2. mass customization 
3. permission marketing 
4. CRM 
5. market niches 
6 . purple cow 
7. remarkable 
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هنري است كنه از ررينآ آن بتنوانام   8گیربا اریابي چشو

ت و خندماتن شايسنته ي چازهايي را  ر ارتباط با محصوال

توجه سازيم. اين عبارت بنه اينن معننا ناسنت كنه بنه 

بازاريابي به عنوان گزينه ي آخر تأكاند كننام؛ يعنني 

 رك اين نكته كه اگنر محصنول و خندمت شنما چشنم گانر 

 نباشدن به چشم نمي آيد.

تبلاغننات را متوقنني كنانند و  سننت بننه ابتكنناري جدينند 

  بزناد.

ي افنرا  هايي هستند كه به وسناله ارن آنمحصوالت آينده 

 شوند.مشتاق ساخته مي

تر از يافتن مشتري جديند ننرهداري مشتري قديمي ن ارزا

 است.

ن  9تنهننا چهننار نننوع مشننتري وجننو   ار   نوجويننان

؛ و  12و مشنتريان قبلني 11ن مشنتريان وفنا ار10مشتريان

مشتريانِ وفا ار ن از اين كه پول باش تري به شنما مني 

 شنو ند.پر ازندن خ

نحوه ي انتشنارن از ينك منحنني تبعانت مني كنندن بنا 

آغاز مي شو ن با  «14تطباآ پذيران اولاه»و  «13نوجويان»

افزايش مي يابد و  ر پايان  «15اكثريت اولاه و ثانويه»

 مي رسد. «16 يرپذير»به افرا  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
8 . remarkable marketing 
9. prospects 

10 . customers 

11 . loyal customers 
12 . former customers 

13 . innovators  

14 . early adapters 
15 . early and late majority 

16 . laggard 
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اين حقايآ تلخ  ر بازاريابي هرچازي وجو   ار ن خنواه 

خواه يك خدمتن خواه  ر رابطه با مصنرف يك كاال باشد و 

 كننده ي فر ي باشد و خواه سازماني  

توانند محصول شما را بخرنند. زينرا باش تر مر م نمي• 

يا پول آن را ندارندن يا زمان آن را ندارند و يا اصالً 

 آن را نااز ندارند.

اگر مخارب ن به قدر كافي پول نداشته باشد و نتواند • 

فروشاد را به قامتني كنه شنما  ر ندنر  اريند آنهه مي

 بخر ن بازاري نخواهاد  اشت.

شنادن و  رك سنخنان شنما را  ی برایاگر مخاربن زمان• 

كند گويي كنه شنما نداشته باشدن با شما روري رفتار مي

 باند.را نمي

  ن هاي شما زمنان برنذاراگر مخاربن براي شنادن حرف• 

ما را نانز نندار ن راه اما ندرش اين باشد كه محصول ش

 زيا ي نخواهاد پامو .

اكثر مر مي كه به اشتباه گمان مي كناد محصنول شنما • 

ن هرگنز چانزي  ر منور  آن نخواهنند شنناد. خرندرا مي

امروزه انتخاب ها آن قدر زيا  است كه  يرر منر م بنه 

آساني با رسانه هاي همراني هدف قرار نمي گارند. مصرف 

شلو  استن پاام هاي غار  لخواه را كنندگاني كه سرشان 

نا يده مي گارند.  ر حالي كه شنما كنه  ر حننال حاضنر 

سهمي  ر بازار  اريدن نااز به صرف هزينه هناي بسناار 

زيا ي  اريد تا  ر عرصه ي رقابتن سهم بنازار خنو  را 

 حفظ كناد.

همه ي فرصت هاي آشكار از بان رفته استن لذا به ندر • 

تي كه به آساني حل شوند را پناش رو نمي رسد مر م مشكال

  اشته باشند.

به سختي مي توان به مصرف كنندگان  ست يافنتن زينرا • 

 آن ها شما را نمي پذيرند.
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مشتريان راضين كم تر به ندر مي رسد رضنايت خنو  را • 

 براي  وستان خو  بازگو نمايند.

 قانون قديم اين بود:
هننا را بننا محصننوالت ايمننن و عننا ي تولانند كنانند و آن 

 راهكارهاي موفقات آماز بازاريابي همراه سازيد.

 قانون جديد اين است:
محصوالت چشم گاري تولاد كناد كه مر م به  نبال آن هنا 

 هستند.

به  لال ظاهر زيبا و احساس  اي جديدنهاي قورباغهفولكس

نندن بنه موفقانت آوركه براي راننده به وجنو  منيخوبا

 هان به  هان و ررح متفاوت  تبلاغاترسادند. شكل زيبان

هناي آنن بازاريابي وساعي شد. اين عوامل موفقات فولكس

ه فنولكس كنره اي کثر بو ند. هربار ؤاي جديد مقورباغه

رفنتن  ر خاابان باال و پايان مني 17شكل با ظاهري اسپرت

 براي خو ش بازاريابي مي كر .

اكنون هم  فولكس واگن پس از گذشت تنها سه سال ن شركت 

هاي جديندي اسنت كنه اينن ها و ررحي مشوقهئ ر حال ارا

ن امنا ثر اسنتؤرا  وباره جذاب ساز . گاوبنفش مماشان 

 بد.يا وام نميي صنعت تلويزيوننكه به اندازهافسوس

چاز مشتركي كه همه اين شركت ها  ارندن اينن اسنت كنه 

ي اشتراكي با هم ندارند. آنهنا بطنور كامنل آنها نقطه

متفاوتند. هر كدامن  و سر انتهايي ينك پاوسنتار  باهم

هستند. بساار سريع يا بسناار كنندن بسناار گنران ينا 

 بساار ارزانن بساار بزرگ يا بساار كوچك.

 لال اينكه  نباله روي از يك رهبر سخت استن اين است  

يك رهبر يك رهبر استن زيرا كار چشم گاري انجنام  ا ه 

قوع پاوسته ناگر شما آن را است. كار چشم گاري كه به و

  وباره انجام  هاد ن  يرر چشم گار ناست.

                                                                                                                                               
17 . SUV (Sport Utility Vehicle) 
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گار باشد و بايد موجب  هان به  هنان تبلاغات بايد چشم

 گار شو .گشتن يك محصول چشم

ها بايد بساار بهتر از آنهه  ر حال حاضنر هسنتند آگهي

هايي كه افرا  را سر جاي خو  نره  ارنندن باشند. آگهي

جلب كنند و باع  شوند كه مسأله را براي  توجه آنها را

 يرران بازگو كنند. بلكه حتي اين نانز كنافي نخواهند 

 بو .

 خواستن توانستن است
گانر هناي چشنماين عقاده را ندارم كه با كمبنو  اينده

مواجه شده ايم. اين باور را  ارم كه كسب و كنار شنما 

ر است از فرصت هاي بنزرگ ن كنه مني تنوان بنا آنهنا پ  

ارهاي بزرگي انجام  ا . خانر! آن چنه وجنو  نندار ن ك

 ايده ناستن بلكه تمايل به اجرا  ر آور ن آن هاست.

اين است كه ايننن مسن له   «گاو بنفش» كتاب  هدف من  ر

-را آشكار كنام كه افزايش تمايل به انجام كارهاي شرفت

تنر. ن نه خطرات بناش شو انراز ن باع  ايمني باشتر مي

اي هناي قنديمي جنز شكسنت نتاجنهباناد روشزماني كه مي

ت  ارنندن بخلآ روش هاي چشم گار كنه ارزش صنح ندارندن

 شو .ر ميتضروري

نكته هايي كه شما مي تواناد براي آغاز راه رسادن بنه 

 گاو بنفشن از آن ها استفا ه نماياد.

 ر كنار نكته هاي قابل استخراجي كه  ر سراسنر  عالمت 

 رج شده است.كتاب عنوان شدهن  

  به جاي تالش  ر استفا ه از تكنولوژي جديد به مندنور

تولاد محصوالتي بهتر و مطابآ با استاندار هاي رفتناري 

ها را بنه تغاانر  ر رفتنار خريدارانن تالش كناد تا آن

  گاري كاراتر سازيد. عوت كناد و محصول را به نحو چشم

 رسدن اگنر ياگر آينده ي يك محصول به ندر چشم گار نم

اي را مجسم كناد كه منر م بنار  يرنر تواناد آيندهنمي

مجذوب محصول شما شوندن زمان آن است كه بفهماند بنازي 
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عوض شده است. به جاي صرف هزينه براي يك محصول  ر حال 

ي خو  را حفظ كر ه و آن را به تولاد كاالي مرگن سرمايه

 جديدي اختصاص  هاد.

 آغاز كار
  

 

 

 

 

 

 

 ر قسنمت چن   18افرا  ريسنك پنذير و اينده گسنترنها ت

 منحنين مشتاقانه به سخنان شما گوش خواهند  ا .

ندنر بافكننامن  «19انتشار ايده ي خريد » اگر به منحني

آن است كه كناال  پس ا مي بانام كه فروش عمده ي محصولن 

گار  كه مشتاقند تنا مور  قبول مصرف كنندگاني قرار مي

هر چاز جديدي امتحان كنند. اينن  شانس خو  را  ر مور 

كننند كنه تطباآ پذيران اولانهن محاطني را ايجنا  مني

اكثريت اولاه و ثانويه از خريد محصنول جديندن احسناس 

ارمانان نمايند. تا زماني كه محصول  ر قسمت چ  منحني 

به صورت كامل به فروش نرسدن مانزان فنروش منور  ندنر 

 شو .محقآ نمي

ي منحننين شنما را است كه قسمت عمدهي اساسي اين مساله

ي اكثريت اولانه گارند. افرا  موجو   ر  ستهنا يده مي

كنند و و ثانويه ن تنها به سخنان همكاران خو  توجه مي

گارند. اشتباه بزرگي است كنه هاي شما را نا يده ميحرف

                                                                                                                                               
18 . idea – spreading  
19 . idea diffusion curve 
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هناي قسمت چ  منحني را نا يده براريد و به سرا  قسنمت

  ار  يرر عملي ناست.کبرويد. اين  تِر منحنيپر جعات

اين مصرف کنندگان لزومًا اشتااقی بنه خريند محصنوالت و 

خدمات جديندی کنه مم نن اسنت برايشنان سنو مند باشند 

 ر چنندين نفنر از  وسنتان و آشننايانبل ه اگ ندارندن

اينن  محصول را استفا ه کنند و از آن تعريني نماينندن

   .پر ازندجستجوی آن بکنند که به ل پادا میافرا ا تماي

مننور  اينن گنروه بنزرگ و الزم است کنه  ون تنه را  ر 

-سو آور  رک کناد. نخست اين ه اين افرا  شنما را نمنی

ندرشان بساار بساار پذيرند. آنها مش التی  ارند که  ر 

توانند بر ررف هايی است که محصوالت شما میمهم تر از آن

نادن سنخنان لذا تمننايلی ندارنند کنه بنرای شنسازند. 

نوجويانی که  ر قسمت چ  منحنی هستن هم گوش نمی  هند. 

تشنريفات و  اکثريت اولاه و ثانوينه بنه  نبنال ندنمن

امناتی هستند که به ندرت توسط محصوالت جديد فراهم منی 

شماری هستند کنه  ر مسنار منحننین آن گر  . کاالهای بی

هنا نروند که به اين  سته افرا  برسنند. آقدر پاش نمی

پس چه  لالی  حتی سخنان  وستان خو  را قبول نمی کنندن

  ار  که سخنان شما را بپذيرند؟

 ر نهايت افرا   يرپذيرن منحننی را کامنل منی کننند. 

هسنتندن  ر حننالی کنه  20افرا ی که به  نبال پخش کاست 

شنايد   ساير افرا  از سی  ی اسنتفا ه منی کننند. حتنی

هنا تنا ناماند. آن 21يرانبتوان اين افرا  را لطباآ پذ

آن قدر قديمی نشو  که اسننتفا ه از  زمانی که يک محصول

آن منسوخ گر   و يا حتنی  يرننر موجنو  نباشنندن از آن 

 استفا ه نمی کنند.

حصول شما وفآ  نمی  هد. هاچ کسی مشتاقانه خو  را با م

ی مصرف کنندگان ن راضی هستندن انتخاب خو  عمدهاکثريت 

اند . آنها بستهبه چازهايی که  ارند  لاند و را نمو ه

  به  نبال کاالی جايرزينی ناستند و تمايلی ندارند خنو

شنما اينن قندرت را  22.را با چازهای جديد تطباآ   هنند

                                                                                                                                               
20 . cassete desk 
21 . adapters  

 )م(. Post – consumption Consumers  افرا های اين موار ن همان ويژگی.  22
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نداريد که آن ها را به اين پذيرش مجبور کنانند. تنهنا 

شانس شما اين است محصول خو  را به کسانی بفروشاد کنه 

کاالهای جديند را  وسنت  ارنند و دنبه تغاار عالقه مندن

می فروشاد هستند. آن زمنان  فعاالنه به  نبال آنهه شما

انتشنار يابند و  ی خريدنامادوار می شويد که اين ايده

تطباآ پذيران اولاه به ساير منحنی برسد. پس از آن که 

تطباآ پذيران اولاه از محصنول شنما اسنتقبال کر نندن 

ی اکثرينت اولانه را به تو ه آنها هستن که کاالهای شما

هنا بنه مقندار نناچاز خواهنند فروشندن نه شنما. آنمی

رکنت  ر مسنار بنه تفصنال  ر منور  ح «جي مور»فروخت. 

او  « گنذر شن اف» ی کتاب مطالعهمنحنی سخن گفته است. 

 کنم.را به شدت توصاه می

گانر باشند شما بايد محصولی رراحی کناد که آن قدر چشم

پذيران اولاه را جذب نمايد؛ و بايد به قندر که تطباآ 

کافی منعطي و جذاب باشد که اين خريدارانن زمنان کمنی 

را برای گسترش اين ايده  ر رنول منحننی ناناز  اشنته 

 باشند.

 وربان های  يجاتالی  ر پنج سال نخستن به صورت جالبی 

افرا  فننی و  ل شنافتران قامت گذاری شدند.  ر ابتدا 

هنا کمنی خريدند. استفا ه از آنها را می آن 23کامپاوتر

کارخاننه. با گذر زماننسخت بو  و کافات خوبی نداشتند

 وربان  ر پی رفع هر  ومش ل برآمدند و بنا  های تولاد

هنای پا اش خو  را گرفتند.  وربان نفروش بساار فزاينده

بر اری  يجاتالی به همان سنرعت  ر حنال جنايرزين فالم

بر اری آنالوگ هستند. اينن های فالمانشدن به جای  ورب

سازی های  وربانی شرکتهای گستر هی فعالاتتغاارن نتاجه

پذيران اولاه آماز تطباآناستن بل ه پاامد فروش موفقات

 به  وستان خو  است.

زينرا نسنبت بنه  های  يجاتنالی گسنترش يافتنندن وربان

تنری مناسنبتر بو نند و قامنت سا ه  وربان های آنالوگن

هنا آشن ار بو نندن بنه  اشتند. عالوه بر اين که مزينت

آسانی هم قابل توضاح و نمايش بو ند. کافی بو  که ينک 

ستفا ه از  تطباآ پذير اولاهن يک  يرپذير را  ر حال ا

                                                                                                                                               
23 . computer geeks 
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يک  وربان آنالوگ بباند و او را به خريد ينک  وربنان 

  يجاتالی تشويآ نمايد.

کند. نخستن جنذب ما کمک میگار بو ن به  و روش به شچشم

سناز .  ومن اينن تنر منیافرا  قسمت چ  منحنی را آسان

کند که بنا پذيران اولاه فراهم میام ان را برای تطباآ

هنای متقاعد کر ن ساير  وستان و آشنايان  ر ساير قسمت

 تر به فروش برسانند.منحنین محصول را آسان

 اندهشوند ، برندهای خريدی که منتشر میايده
يک نام تجاری يا يک محصنول جديندن چانزی بناش از ينک 

ناست. احتمال موفقات ايده های خريدی که  «24ايده خريد»

-هايی اسنت کنه پخنش نمنیمنتشر می شوند ن باش از ايده

 هایایدهيابند را های خريدی که انتشار میشوند. من ايده

 نامم.می 25ویروس 

ی ويروسنی ينک ايندهعامل اصنلی انتشنار ن 26عطس  کنندگان

هنايی را  ر هستند. اين افرا  کسانی هسنتند کنه مزينت

بانندن برای هم ارانن  وسنتان محصول يا خدمت جديدی می

کنند. عطسه کنندگانن کسانی و يا آشنايان خو  بازگو می

های ويروسی را آغناز کنر ه و آن هستند که انتشار ايده

پنذيران اولانه  هند. نوجويان ينا تطبانآ را توسعه می

-مم ن است اولان نفراتی باشند کنه محصنول شنما را منی

ی خرندن اما اگر از گروه عطسه کنندگان نباشنندن اينده

کننند. مم نن اسنت اينن خريد محصول شما را منتشر نمنی

ی خريد محصنولی را اعتبار را هم نداشته باشند که ايده

يند ی خرگسترش  هند.  ر هر حال وقتی که زمان پخش ايده

 برند.ها کاری از پاش نمیرسدن آنيک محصول فرا می

ها اغلبن و نه کنندگان معدو ی  ار . آنهر بازاری عطسه

ی تطباآ پذيران اولاه هستند. ينافتن و هماشهن از  سته

                                                                                                                                               
 خريند بنر مبنی است یپاشنها  باانرر واقع  ر «خريد ايده » مفهوم.   24

 و  وستان به آنن از رضايت علت به کننده مصرف که ن خدمت يا محصول يک

 (م.) هد می ارائه خو  آشنايان
25 . idea viruses 

26   .sneezers ،  اصطالح زيبايی که نويسنده  ر مور  فرا ی به کار می بنر  کنه

 )م(ويژگی های آن ها  ر جمله های بعد ذکر شده است. 
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گامی حاناتی  ر پخنش ينک ايجا  انرازه  ر اين افرا ن 

 ايده ی ويروسی است.

 کر  که گسترش يابد؟ ی خريدی ايجا پس چرونه بايد ايده

ن ناد محصولی همرانی تولاد کناندن زينرا محصنولی  سعی

-ی محصوالت همرانی ساخته شدهخواهد شد برای هاچ کس. همه

کنندگاِن اين بازارهای وساعن ام نان انتخناب اند. عطسه

بساار زيا ی  ارنندن از رضنايت زينا ی برخور ارنند و 

 کم است. دناحتمال اين که توجه آنها  را جلب نمايا

برای رسادن به هدف بايد به جای يک بنازار وسناعن ينک 

ی بازار ی بازار را هدف قرار  هاد.  ر يک ياخته27ياخته

تنری تقسنام هنای کوچنکتواناد هدفی بزرگ را به ت نهمی

ی ويروسی را آن قدر  ر کنانون توجنه نماياد و يک ايده

که به کناالی  –ی آن قسمت کوچک بازار قرار  هاد که همه

را پوشش  هد. تطبانآ پنذيران  – هد شما واکنش نشان می

تری برای شننادن ی بازارن اشتااق باشی اين ياختهاولاه

سخنان شما  ارند. عطسه کنندگاِن اين ياختهن تمايل باش

تری به صحبت  ر مور  کاالی شما  ارنند. بهتنر از همنه 

است که عطسنه ی کافی کوچک اين که اين بازار به اندازه

ی ويروسی را گسترش  هند و کنندگاِن آن بتوانند يک ايده

 ی مر م آن بازار برساد.شما بتواناد به تو ه

ی خريند ايده لذا اگر خوب عمل کناد و خوش شانس باشادن

شو . پنس از آن کنه اينن محصنول ينا محصول شما پخش می

ار اصلی بازار را پوشش  ا ن  ر جهت انتش یياختهخدمتن 

 يابد. ر بازارهای انبوه گسترش می

 رسند و برخی نمنیاين که برخی محصوالت به موفقات می-

ی خريند اينده»اتفاقی ناسنت. علنت انتشنار ينک  رسندن

بنا اعلب اين است که همه ی مقدمات يافتن آن ن «ويروسی

ی خريد آسنان هم فراهم شده است. تا چه حد پخش يک ايده

هنای چند وقت يک بنار افنرا  ايندهو بدون  ر سر است؟ 

گروهی که کنند؟ خريد خو  را برای  وستان خو  بازگو می

ايد تا چه حد با هم  ر ارتبناط هسنتند؟ هدف قرار  ا ه

هنا بنه هنم ها با هم زيا  است؟ آينا آنآيا تعامالت آن

                                                                                                                                               
27 . niche 



 بنفشو گاکتاب خالصه 

www.ganjenahan.com 
13 

رو  اعتما   ارند؟ افرا ی که باش از سايرين احتمال می

چه قدر معتبر هسنتند؟  نمايندن های خريد را منتدرايده

ی خريد تا چه اندازه پايدار هسنتند؟ آينا ماننند ايده

مدهای زو گذر هستند که بايد پاش از افول به سرعت پخش 

و يا پايدارتر هستند و منی تواناند چنندين بنار شوندن

 ها هزينه و زمان صرف کناد؟برای منتدر کر ن آن

ی محصنوالت ی همهوسعهها را  ر مور  تاين تجزيه و تحلال

جديد به کار ببريد.  ر آن صورت متوجه خواهاد شند کنه 

هنا محصنوالت و تنر اسنت. آناحتمال موفقات کدام يک باش

 هايی هستند که ارزش آغاز شدن را  ارند.ايده

پول فراوانی که برای تبلاغات تلويزيونی و چنناپی صنرف 

ی هزيننهآمندن از ی رراحی و برشدن برای ت رار مرحلهمی

شو .  ر واقع بازاريابی نسنبت بنه ش ست محصوالت ررف می

تنر شنده اسنت.  ر تر و  پر هزيننهقبلن به مراتب حساس

ی رراحنی ن زو تنر شما پول را  ر مرحله فرآيند تولادن

گاو »کاد است که ی تأکناد . اين ن ته شايستهپر اخت می

ين و ماان ب ر ارزانی ناسنت. گناو بننفش بهتنر ن« بنفش

 شايد تنها استراتژی رشد شماست.

 «ارزان ناستن بل ه منوثر اسنت. الزم اسنت  «گاو بنفش

تنر گذاری روی گاو بنفشن خر مندانه رک کنام که سرمايه

 است. «28سوپرجام»از خريد يک آگهی  ر 

 بی فايده است که تبلاغات را برای همه انجام  هام؛

تأثارگذار تبلاغ تنها برای عطسه کنندگان مشتاق و »

 «کناد

الزم است تبلاغات را  ر زمان نااز واقعی مصرف کنندگان 

ها خنو   ر جسنتجوی شنما انجام  هاد و  ر م انی که آن

باشند. بدون شک تبلاغات برای فر ی که مشتاق استن ف ر 

آيد که مخاربن خوبی استن اما موفقات زمانی به وجو  می

يند را بنه  وسنتان و ی خريک عطسه کننده باشد و اينده

 آشنايان خو  منتفل نمايد.

                                                                                                                                               
28  .Super Bowl ی ی سالاانه و بساار پر بانندهن مسابقهNFL  که ماان تنام اول لانگ

 فوتبال امري ا و تام ملی فوتبال آن کشور برگزار می شو . )م(
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تنوان بنرای اينن واضح است که تبلاغات زينا ی را نمنی

مخاربان انجام  ا . الزم است باقی زمان و اننرژی خنو  

را به روی گاو بنفش سنرمايه گنذاری کناند؛ محصنوالت و 

خدمات قابل توجه و با ارزشی که بنازار تماينل  اشنته 

ننه!  ر حقاقنت بايند محصنوالت و  ها بشنو .باشد از آن

 ها باشد.خدماتی را توسعه  هاد که بازار  ر جستجوی آن

شويد کنه  ر آن کسنی  ر حنال وقتی با بازاری مواجه می

گوش  ا ن ناست ن اغلنب بهتنرين راه اينن اسننت کنه آن 

بازار را رها کناد . راه  وم اين است که تالش کناد به 

ای از گاو بنفش برويد تا محصنول ن خندمت و سمت مجموعه

يا اصالحاتی را آغاز نماياد که افنرا  مناسنبی بنه آن 

 گوش  هند . 

 ی مشتريان يکسان نیستند همه
ن بان ی را نام می بر  کنه  ر آن تنهنا  29ماي ل اس رج

از خندمات اينترنتنی بنان ی  هررو  ه  رصد از مشتريان 

ساير مشتريان تنهنا ينک کنند ن  ر حالی که استفا ه می

ن نمايند .  ر نراه نخسنتبار  ر ماه از آن استفا ه می

اين باشند کنه باننک بايند  يک مشاور مم ن است ندرش بر

ی باالی چنان خدماتی را قطع کندن زيرا مم ن اسنت هزينه

که تنها نوجويان و برخی تطباآ پذيران اولانه از اينن 

بعدی نشنان  ا  کنه های خدمات استفا ه نمايند . بررسی

هنای بنان ی را  ر از کل سنپر ه  %07اين گروه  ر حدو  

 اختاار  ارند . 

نراه کنام و « ی خريد پخش ايده»سا ه است که به منحنی 

برويام که قسمت پرجمعات و سو  آور آن ن کامالً  ر مرکز 

ی  منر م آن جنا هسنتند . منحنی و  ر جايی است که همه

ن بايد به  ح است .  ر اغلب موار اما اين به ندرت صحا

. چازی که اينن باننک بايند  رک قسمت چ  منحنی پر اخت

ن با تمرکنز روی اينن مشنتريان نوجنو  کند اين است که

مشنتريان ريسنک پنذير جديند و بنا مم ن اسنت بتوانند 

تنری تريانی که سو  کنمآوری بااليی را جذب کند و مشسو 

                                                                                                                                               
29 . Michel Schrage 
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هنای  نبال  بانک برای بانک   ارند را رها ساز  که به

  يرر بروند . 

 گروهی را پادا کناد  مشتريان خو  را متمايز سازيد .

ترين  ترين سو  را برای شما  ار  . گروهی که باشکه باش

بااموزيد که چرونه  .احتمال عطسه کر ن را  اشته باشد 

هنا را  ر معنرض می توان اين گروه را توسنعه  ا  . آن

تشويآ نماياند . منابقی را رهنا تبلاغات قرار  هاد و 

ها نبايد برای عموم  مر م تهانه و تولاند کناد . آگهی

ايند را هندف ها بايد مشتريانی که برگزيدهشوند . آگهی

 قرار  هند . 

 همه چاز برای همنه » لاستی از رقبايی که سعی ندارند

ها خالی به چشم شما می. آيا آنرا بنويسادباشد  « 30کس

ی مناسبی را هندف قنرار شما بتواناد ياختهآيند ؟ اگر 

 هاد و برآن تسلط ياباد ن چه خواهد شد ؟ چرا محصنولی 

کناد که بنا محصنوالت خو تنان رقابنت کنند ؟ تولاد نمی

ای نداشته باشد ن جز اين که  ر چننان محصولی که ويژگی

 بازارهايی جذاب باشد ؟ 

 مشکل گاو بنفش 
  قاقًا همان ترس است . گاو بنفش؛ مش ل 

  .ن زيرا مر م ترسو هستندا ر استاو بنفش نگ

 را گار باشاد ن احتمال  ار  عنده ای شنمااگر شما چشم

بو ن اسنت . « گار چشم»نپذيرند . اين قسمتی از تعريي 

گانر  . بهتنرين هاچ کس هماشه مور  پسند همه قرار نمی

چازی که ترسنوها آرزوی آن را  ارنند ن اينن اسنت کنه 

رو  کنه  ر انتقا  ن به سمت کسانی منیپنهان بمانند . 

 جستجوی برتری هستند . 

-ف ر غالب مر م ن کارشما را راحنت خبر خوب اين است که

همه ی مر م از گاو تر کر ه است . به  لال وحشت تقريبا ً

تری به تمايز  ست تواناد با کوشش کمبنفش شدن ن شما می

کنه  هنايی هسنتندياباد . محصنوالت جديند و موفنآ ن آن

                                                                                                                                               
30 . everything to everyone 
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تر منر م تماينل ندارنند کنه برجسته و نمايانند . باش

 متمايز باشند ن لذا شما فرصت خوبی  اريد .

نهنان  و انتخاب  اشته باشام   پ به ندر می رسد که ما

ن ناشناختهن  ور از انتقنا  و  ر امنان بنو ن؛ و ينا 

 ن منحصر به فر  بو ن و گاو بنفش شدن . فرصت برتر شدن

فقات متمايز بو ن اسنت ن و تنهنا راه اگر تنها راه مو

بر سر ينک  رهايی از انتقا  ن کسالت آور بو ن ن پس ما

 ايم . آيا  اين رور ناست ؟  و راهی ايستا ه

حساب شما از کارتان جداست . انتقا  از کار شما ن بنه 

معنای انتقا  از شنما ناسنت . افنرا ی هسنتند کنه از 

ی گار  و سنرانجام کارهايشان هاچ گاه انتقا ی صورت نم

خورند . اين افرا  برای تبنديل شندن بنه گناو ش ست می

 بنفش ن آما گی کافی را ندارند . 

شما نمی  اناد که آيا تضمانی برای موفقات گناو بننفش 

 اناد که آينا محصنول شما وجو   ار  يا خار . شما نمی

شما به اندازه کافی چشم گار خواهد بو  يا نه . ن تنه 

شو  يا خانر اين که گاو بنفش مؤثر واقع می همان است .

 بانی . ای است بساار غارقابل پاشن مساله

آور بنو ن هماشنه بنه ش سنت اين  رس سا ه است . کسالت

-آور بو ن خو ش چشنمشو  . )مرر زمانی که کسالتمنجر می

ترين استراتژی  و ن هماشه پرخطآور بگار باشد (. کسالت

کنند و است . مر مان باهوش کسب و کار ن اين را  رک می

  سعی  ارند ريسک هنای موجنو  را حنداقل )و نننه حنذف (

 انند که گاو بنفش گاهی اوقات منؤثر ها مینمايند . آن

اند کنه تنهنا راه مم نن ن ناست ن اما اين را پذيرفته

 همان است . 

گانر که از مشناغل چشنممش لی که  ر ارتباط با افرا ی 

هنا هرگنز کنند وجو   ار  ن اينن اسنت کنه آنپرهاز می

  هند . کارشان را تا رسادن به سمت يک رهبر ا امه نمی

 ر بننننننفش ارزش ت نننننرار را  ار      رس گننننناو

  خطرناک است . نامان بو ن
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ن بنفش تالش کنند تری برای ساختن يک گاوی کمقدر عده هر

ای کنه  ر واقع عده يابد!افزايش میگار بو ن پا اش چشم

ن ساير افرا  را تحت تاثار قرار سعی  ارند با تالش خو 

 رسند .  هند ن به نتايج خوبی می

ن قدرت فنوق العنا ه خنو  را  ر گار بو نهراندازه چشم

بازار به نمايش برذار  ن پا اش کسانی کنه بنه  نبنال 

 گاو بنفش هستند زيا تر می شو  . 

ی گاو بنفش با پذيرش ريسک ن ريسنک ش سنت ن  خلآ کننده

مور  تمسخر قرار گرفتن و يا عدم تحقآ روياها ن زمانی 

 کند . که به موفقات برسد ن پاشرفت شررفی می

مجبنور  وام است . شنما  ها باتر اين که اين مزيتجالب

 گار باشاد . ن همواره چشمناستاد برای لذت از پاشرفت

گاری را  اريد ن ايجا  چاز کامالً چشمزمانی که شما قصد 

چالش کار اين است که اين  و فعالات را هم زمان انجام 

  هاد   

 ی ارزشمندی گاو را بدوشاد . تشخاص برای هر برنامه

های گاو بنفش ن  ر توان از مزيت هاد که چرونه می

 بر اری را کر  . مسار توسعه نهايت بهره

 ن گاو بنفش  اد  ر آنفضايی ايجا  کناد که بتوان

جديدی را به موقع خلآ نماياد و آن را زمانی که 

افول است ن جايرزين  های گاو اولی  ر حالمزيت

 سازيد . 

تیر و تری داشیت  باشیید ب بیا اری شی   هر قدر کسب و کار مشکل

.  تر ب  گاو بنفش نییا  خ اهیید داشیتتر ب بیشمشتریان  مشغ ل

ندارنند . بانان  يرنر بازسنازی اقدامات متوسط ثمنری 

کاالها با اصالحات فوق العا ه  ر مسايلی که مشتريان به 

توانند سنو  زينا ی بنه  نبنال کنند ن میها توجه میآن

  اشته باشد . 

آيا هماشه روش مطم نی برای ايجا  يک گاو بننفش وجنو  

ر  ن و يا جا ويی وجو   ار   ار  ؟ آيا فرمول سری ن وِ 

 ازان خلآ گاو بنفش را افزايش  هاد ؟ که بتواناد م

 بدون شک ن خار .



 بنفشو گاکتاب خالصه 

www.ganjenahan.com 
18 

برنامه ای وجو  ندار  . کاهش ثمربخشی گاوهننای بننفش  

 هد کنه قنانون مشخصنی ها نشان میی شرکتتقريبًا  ر همه

برای فهرست کر ن کارهايی که هماشه موثر باشننند وجنو  

 ندار  . 

مشن ل اين نشان می  هد که  رک ماهات گاو بنفش بسناار 

تنوانام ی عقنب هماشنه منیاست . با نراه کر ن به آينه

ربنآ «. توانسنت منؤثر باشند بدون شک اين می »برويام 

تعريي ن گاوبنفش چازی است که تنهنا  ر زمنان و م نان 

گار بو ه است . وقتی چشنم خنو  را از آيننه مناسب چشم

تنر  اريم ن ناگهان ساختن يک گاو بنفش مشن لعقب بر می

 شو  . می

تاکتاک ها و يا برنامه های خاص ناستند که محصوالت گاو 

آورنند . گناو بننفش  ر فراينندی بنفش را به وجو  منی

هنا آگاهاننه بنه کشني شو  کنه  ر آن سنازمانساخته می

 کند . گار میپر ازند که محصوالت را چشممرزهايی می

کنند شعاری که  قاقًا ماهات گاو بنفش شما را عنوان منی

ک سند است   سندی برای عطسه کنندگان ن که آن را نز  ي

 وستان خو  عنوان کنند . يک شعار  ر ذهن مشتری بناقی 

رسناند کنه   ماند ن و اين پانام را بنه مشنتری منیمی

 وستان و هم اران شما از اين کنه شنما از شنرکت منا »

تعريي کناد ن خرسند خواهند شند ن لنذا پاشننها   ا ن 

يک شعار ن تضنمانی « ران ارزشمند است. شرکت ما به  ير

های  هان به  هنان بنه نحنو صنحاحی است از اين که حرف

شنو  کنه شوند . همهننان ينک شنعار موجنب منیمنتقل می

 انتدارات از شما براساس مبناهای صحاحی ش ل برار  . 

 آيا شما شعار يا عبنارتی معنرف ينک جايرناه ن و ينا

که کامالً واقعی باشند ؟  گار  اريدای تعريفی و چشمجمله

آيا آن شعار با  يرر مسايل سازمانی هماهنگ است ؟ آيا 

 ارزش حفظ شدن را  ار  ؟ 

راه مناسب اين است که کار را با پنر اختن بننه مشن لی 

تواناد آن را برای مشتريان خو  برررف آغاز کناد که می

ه  ا يد کنه آن د . سپس وقتی شما راه حلی را ارائسازي

گار است که تطباآ پذيران اولاه با خوشحالی به قدر چشم
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 هند ن بايند بنا آگهنی  ا ن  ر ينک آن واکنش نشان می

ای که کسانی که به احتمال زينا  رسانه –ی مناسب رسانه

کننند ن شوند به آن توجه منیآن می« عطسه کر ن »باع  

 باع  ارتقای آن شويد . 

الترين سنطح ن اينرا  از بنااست اگر شرکتی  ر حال ش ست

ها مديريت آن است . به احتمال زيا  مش ل اين است   آن

 کنند ن نه بازاريابی محصولی را . شرکتی را ا اره می

 گار صنعت خو  تهاه کناندی محصوالت چشملاستی از همه .

ها را ساخته است ؟ چرونه اين اتفاق افتنا ه چه کسی آن

همان محصول را ها را الرو قرار  هاد )است ؟ آن فعالات

تقلاد ن ناد (.  ر آن صورت ن باش از نامنی از راه را 

 ايد . برای ساختن محصول خو  پامو ه

گار ناست و جسنارت ن همنواره الزم جسور بو ن هماشه چشم

 ناست . 

 تر به خارر خجالتی بو ن  ر اشتباهاد احتماالً شما باش

تا جسور بو ن . سعی کناد با جسارت باشاد . اين تمرين 

خوبی است . خالی از جسارت استفا ه ن ناد ن زيرا مؤثر 

ناست . اما روش خوبی است کنه بااموزيند  ر اينن منرز 

 قرار  اشتن چه احساسی  ار  . 

 راه تنرين  سنتچشم گار بو ن هماشه عنوض کنر ن بنزرگ

تواند روش متفاوت پاسخ گار بو ن میکارخانه ناست . چشم

-ها ن آغاز يک نام تجاری جديد و ينا قامنت هی به تلفن

ی انجام افزار باشد . بهبو  نحوهی جديد نرمگذاری نسخه

کارها ن بهترين روش فراگاری روش انجام کار است . شما 

ند و چه کناد که چه چازهايی مؤثر هست ر عمل مشاهده می

 چازهايی اثرگذار ناستند . 

 مشکل ارزانی 
گار بنو ن اسنت های چشمارزانی ي ی از معدو ترين گزينه

. تقريبنًا  ر گز جذابات خو  را از  ست نمنی  هندکه هر

های  يرر رو بنه تسناوی ی مزيتن همههامور  تمام گزينه
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-ن سهمی از بازار را به  ست میی ارزانیروند و گزينهمی

 آور  . 

مش لی که  ر ارتباط با ارزانی وجو   ار  اين است کنه 

اگر شما کااليی را ارزان کناد ن رقاب شما احتماالً همان 

ی کاهش قامنت  هد .  ريک جنگ فزايندهبازی را انجام می

 تواند هم به  يرری غلبه کنندن چرونه ي ی از ررفان می

تواند اينن می  31IKEA و هم از ندر اقتصا ی پاروز باشد؟

تواند اين رنور باشند . آينا گونه باشد . وال مارت می

 تواناد ؟ شما می

ن راه ار ضعافی  ر خروج از نبر  ايجا  گاوبنفش ارزانی

هنا و ينا توسنعه است . ارزان آخنرين پنناه بازاريناب

های ناب ن تهی هستند  هندگان يک محصول است که از ايده

 . 

 ر قامنت  32کناهش عدنام اين قانون ن ايجا  يکاستثنای 

گذاری است . وقتی يک بازار ياب به نحنوی بنانا ی روش 

به تولاد يا حمل يک محصول را از نو تغاار  هد و نسبت 

تری حاصل کند ن اين کنار منی يرران قامت بساار مناسب

 تواند واقعه ی چشم گاری را  ر تغاار بازی رقم بزند . 

گاو بنفش قلمرو انحصاری محصنوالت گنران قامنت و مصنرف 

 کنندگان ثروتمند ناست . 

گار و با تخصصی رسد افرا  چشم. به ندر میاستثنا باشاد

 . هندتری تغاار مین کار خو  را با تالش بساار کمگارچشم

ای ندارند .  ر عوض آن ها به گار اغلب رزومهافرا  چشم

کنند که  ر زمان الزم ن به سرعت عطسه کنندگانی ت اه می

گانر ن اغلنب از  هند . افرا  چشنمها را پاشنها  میآن

رونند کنه آن را کاری می کاری که  وست  ارند ن به سمت

 تر  وست  ارند . باش حتی

اگر شما ب  فکر تبدیل شدن ب  یک گاو بنفش هستید ب  مان انجیا  

 نیستید .آن وقت  است ک  در پ  یافتن یک شغل جدید 

                                                                                                                                               
31  . IKEA  ر  3491فروش لوازم خانری با محصوالت ارزان قامتن تأسناس  خر ه 

 سوئد. )م(

32 . Quantum leap 
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ی عمر محصول است . شنما گاو بنفش  تنها قسمتی از چرخه

تواناند آن را هماشنه زننده نرنه  اريند . بسناار نمی

آور است . اما وقتی نااز به خطرناک ن پرهزينه و کسالت

رشد و يا نااز به معرفی چانز جديندی  اشنته باشناد ن 

 بهترين فرصت برای شماست . 

آور ن با آغازی سو  ای بزرگ وههای بزرگ با موفقاتشرکت

 اند . همه به گاوبنفش پر اخته

شما برای ساختن گاو بنفش بنه هاجنان ناناز نداريند . 

همان رور به مازان زيا ی خالقات هم ناازمند ناسنتاد . 

اين است کنه انتخناب  يرنری  چازی که الزم  اريد ن  رک

ی کسب و کار و يا آغاز يک محصنول   به جز توسعهنداريد

 . چاز  يرری مؤثر نخواهد بو  . تف ر گاو بنفش جديد با

شما تنها ناناز بنه  رک اينن مطلنب  اريند کنه ننوعی 

پارا يم جديد  ر کسب و کار ن  ر حال ظهور است و وقتی 

ن اتفناقی شما مفهوم حقاقی گاوبنفش را بپذيريد ن يافت

 تر خواهد شد . يک گاو بنفش بساار آسان

مسنالهن مانزان عجانب بنو ن و  به يا   اشته باشاد که

ايجا  هاجان ناست ن بل ه موضنوع ن قدرتمنند بنو ن  ر 

-تنوان بنه عطسنهه گروه کوچ ی است که به سا گی منینرا

کنندگان  ارای اوتاکوی آن رسنناد. قدرتمنند بنو ن بنه 

معنای مضحک بو ن ناست . قدرتمند بو ن برای گنروه ينا 

 گار بو ن است . ی کوچک بازار ن چشمخته

 هشت روش ديگر برای مؤثر کردن گاو بنفش 
  آيا محصول شما کسالت آورتر از نمک اسنت ؟ بنه ندنر

رسد . لذا لاستی از  ه روش برای تغاار محصول خنو  نمی

و نه ارتقای آن ررح نماياد ن تا محصول خنو  را بنرای 

 مخاربان جذاب سازيد . 

  . محدو  باانديشاد 

ازار باانديشناد و محصنولی ترين بتا حد ام ان به کوچک

گار بو نش ن آن قسمت را پوشش را توصاي کناد که با چشم

  هد . 
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 برون سپاری کناد . اگر برای تولاد محصول ن فعالات-

های مش لی الزم است  ر کارخانه صورت گانر  ن بنه جنای 

 يرری رجوع کناد . جاهای زيا ی است کنه از بنه عهنده 

شوند . پنس از انجنام   میگرفتن تولاد محصول شما خشنو

کار ن کارخانه ناز احتماالً از گنرفتن محصنول ن خشننو  

 خواهد شد . 

 «هنا اسنتفا ه تولاد کر ه و از آن« ای کاالهای اجازه

کناد . وقتی شما توانايی ايجننا  ارتبناط مسننتقام بنا 

وفا ارترين مشتريان خو  را  اشنته باشناد ن توسنعه و 

اهد شند . بندون تر خوبساار آسانفروش کاالهای چشم گار 

-ن منیفالترهای تبلاغاتین فروش انبنوه و خنر ه فروشنی

 تر است . گارتواناد کاالهايی بسازيد که بساار چشم

  های  يرنر ن بل ه از صنعتکپی کناد . نه از صنعت خو

تر از صننعت خنو  بااباند و بباناند چنه . صنعتی سا ه

کشد . ر زيا  رول نمیگار است . اين کاشرکتی  ر آن چشم

 کنند . ها میکاری انجام  هاد که آن

تر بر اريد . رقابنی بااباند *يک قدم و يا  و قدم باش

که به مرزها چشم  ار  و تالش کناد بهتر از او باشاد .  

تنر اند را بناشها به خارر آن شناخته شدههرچازی که آن

آن چنه تر کاری ع نس حتی بهتر و يا سريع انجام  هاد .

  هند انجام  هاد . ها انجام میآن

  کارهايی را انجام  هاد که تا به حال  ر صننعت شنما

 انجام نشده است . 

   تقريبًا برای همه ی کارهايی  «چرا که نه ؟ »بپرساد

همنهکه انجام نمی ی  هاد  لال خوبی نداريند . تقريبنا ً

ی ترس ن اينرسی و يا فقدان ن نتاجهکنادکارهايی که نمی

 «                                  چرا که نه ؟» اين سوال زيباست که 
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