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 ینیچ انهراه محصوالت فناور  نقشهدر مورد تفکر  یبرا یچارچوب

 

به صورت آزاد ستونی تحت عنوان چاینیز  1وبسایت سابستک: لیلیان لی یک نویسنده مستقل است که در نویسندهباره در

ن و نمایانگر اکوسیستم استارتاپی آن است. نکته حائز اهمیت آن چیدارد. مقاالت وی در مورد وضعیت تکنولوژی در  2س کرکتریستیک

 .کند میکه در حال حاضر در کشور خود و همگام با تحوالت روز آن زیست  است یشخصاست که راوی 

موضوع ترافیک . چرا در ام شدهمشاهداتی که در این مسیر داشتم سردرگم  با ام کردهزمانی که نوشتن چاینیز کرکتریستیکس را شروع  از

بین  ها سازمانچرا  است. ها ابرشرکتاینترنت یک تثبیت متعصبانه وجود دارد به این معنا که حجم زیادی از آن در اختیار انحصاری برخی 

چرا تمام  ؟اند شده ها اپلیکیشنر بَتبدیل به اَ 3مصرفی یها شنیکیاپلچرا فقط ؟ شوند میترافیک عمومی و خصوصی اینترنت تمایز قائل 

                                                           
1
 substack.com   

2
 Chinese Characteristics 

 یقیها ، موس ی، باز ی، امور مال یاز جمله بهداشت ، سرگرم یمختلف یهادر دسته مصارف روزانه در گوگل پلی و اپ استور  اپلیکیشن هایی که برای 3

 و غیره وجود دارند.، اخبار و مسافرت، 



چرا و در نهایت ؟ اند آوردهپرداخت روی صنعت به فناوری و درخور یکسان هستند؟ چرا تمام بازیگران کنونی ارائه شده  B2Bخدمات 

 ؟کاهش یافته است بابا علیخرید بیزنس های دیگر توسط شرکت ، 4تنسنت اخیر یها یگذار هیسرمارونق  رغم یعل

چینی این است که هرکدام از بازیگران این صنعت در تالش است که  یها یفناورنهفته در  توجیه منطقمن برای  موردنظر فعلی چارچوب

–آن به مشتری وفادار  لیتبد –  تا نقطه پایان  –آگاهی از برند  –از نقطه شروع  مشتری نقشه راه :)سفر مشتریقیف از آگاهی تا تحقق 

کاربر ساخته  تیمالک یمحصول است که بر اساس اصول اخالق یفیتوص یاستراتژ کمنظور از چارچوب ذکر شده، ی .را به دست بیاورد (

به نظر  .دهد میدارد ارائه  ازین)تبدیل مشتری(  به آن هدف یابیدست یبرا یپلتفرم فناور کیرا که  یشنهاداتیپچارچوب،  نیا .شود می

پرداخت به دنبال آن  یها ستمیسبازیگران غربی صنعت فناوری نیز به همان جهتی متمایل هستند که شاپیفای و گوگل در  رسد یم

 فیسبوک نیز بخشی از این ترند هستند.  یها فروشگاههستند و 

 منشأ الگو
مشخص،  ییایبازار جغراف کی را ینیچ یفناور است که نیمورد ا نیکامالً واضح است. اول لیبه دو دل ینیچ یدر فناور یرفتار یالگو نیا

چینی برخالف  های شرکت .کنندمبارزه شدن  یالملل نیببا دارند  لیتما ینیچ های شرکتکه  بر هیچکس پوشیده نیست. کند میمحدود 

منطبق بر پوشش نیازهای مناطق جغرافیایی خاص تاسیس کنند؛ باید  های شرکت یتوجه قابلتعداد  توانند یمهمتایان غربی خود که 

 ، تمرکز را روی داشتن کاربر )و قیف( بگذارند. برای توسعه خود

 خودم توضیح دادم: 5همانطور که در اکانت بیلیبیلی

تمرکز کنند،  یخصوص بهبه عنوان یک وظیفه با عملکرد  فناور غربی که تمایل دارند به ماموریت خود های شرکتدر مقایسه با  "

مشخص  عملیاتارتباط اولیه کاربر از طریق یک  ابزاراگرچه  –متمرکز باشند « کاربر داشتن»چینی تمایل دارند روی اصل  های شرکت

و غیره(  7یا اجاره سرویس دوچرخه اشتراکی توسط استارتاپ افو 6میتویانمانند  شود میانجام ها  غذا توسط استارتاپ بر رونیبمثال تحویل 

نیز از بیلیبیلی  در این میان، که است شدهیی ها اپلیکیشن  ابر است که منجر به ظهور یزیتوجه آنها همان چجلب و  ییکاربر نها تیمالک

 8( Z )نسل افراد نسل جدیدتوجه  ،جامع یسرگرم سیسرو کیارائه  قیاز طر خواهند یمآنها  به عبارت دیگر،این قاعده مستثنی نیست. 

 " را برآورده کند. ینیچ UGC ییدئویو یازهایباشند که همه ن یبستر نکهیرا به خود اختصاص دهند تا ا نیچ

 .شوند می به کاال یا خدمت تبدیل جادیبه محض ا ها یژگیوو  عملیات ،ندیآ یمدر آن به وجود  شبه کی رقیبکه صدها  یستمیدر اکوس

 است. 9چیز به یک خندق اقتصادی نیتر هیشبمالکیت کاربر با تامین قیف درآمدزایی 

 غاتیبه تبل شرکت نیبرخوردار است. ا یخاص یژگیو از و هاست ینیچ یبرا فرض شیپ عامل ستمیس مانند تنسنتاست.  تنسنتدوم  لیدل

 ری، تأثبه کار کردتجربه کاربر آغاز  یبند تیاولو یبرا 10هوشمندانه محصول میتصم کیآنچه که به عنوان  .ستین کسب درآمد متکی یبرا

                                                           

4
ارت تج ،های وب پورتال ،های گروهی رسانه ،های اجتماعی شبکه است، که در زمینه ارائه خدمات چینی هلدینگشرکت  : )Tencent(تنسنت  

در سال و  کند فعالیت می خدمات ارزش افزوده مخابرات پابجی موبایل و.. ومانند  های چندنفره آنالین بازی ،مرورگر وب ،ها ویروس آنتی ،الکترونیک

 .شود محسوب می چهارمین شرکت بزرگ اینترنتی جهان بی ای و آمازون.کام ،گوگل ( پس از2014) سال ازاندازی شد و  اهر 1998

5
 است یمستقر در شانگها ینیچ ییویدیاشتراک و تیوب سا کی: (Bilibili) بیلیبیلی 
6
  Meituan 
7
  Ofo 
به دنیا آمده اند و بیشتر از دیگر نسل ها درمعرض  2000تا اوایل سال  1995: به جوانانی گفته می شود که از سال  (Generation Z)نسل زد  8

 تکنولوژیُ اینترنت و نوآوری قرار داشته اند
دست رقبا در امان نگاه ها مجبور هستند به نحوی سهم بازار و سود خود را از  در دنیای تجاری نیز شرکت:  (Economic Moat)خندق اقتصادی  9

کند و  مانع سختی دور شرکت درست می ،ین خندق اقتصادیا .دور خود بسازند  ها نیز یک خندق اقتصادی دارند. به همین دلیل الزم است شرکت

بخواهد یک مونوپولی داشته باشد و انحصار محصوالت یا خدمات  عبارتی اگر شرکتیگذارد رقبا به این راحتی بتوانند بازار را از چنگش دربیاورند. به  نمی

 .خاصی را در دست بگیرد، باید یک خندق اقتصادی عریض و عمیق دور خود بکشد

( و رهی)اندازه ، سبک ، مشخصات و غ یکیزیمربوط به محصول ف ماتیمحصول حول تصم ماتیتصم:  (Product Decision)تصمیم محصول  10

 مختلف بازار است. طیبا شرا یسازگار وستاریپ -محصول با استاندارد  یسازگار زانیمحصول بر اساس م ماتیاست. تصم دیخط تول تیریمد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%87%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%87%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%84%D9%82_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%84%D9%82_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%84_%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%AF_%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3_(%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%B1_%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87_%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86.%DA%A9%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C


دارای قابلیت به اشتراک گذاری لینک جهت تبادل است. در همین راستا  11ویچت داشته است. نیدر چ نترنتیا کیتراف تیبر ماه یدائم

و  بابا علیو  arch-nemesisشرکای تجاری  یها نکیلبه اشتراک بگذارد اما  لینک تواند یمدر صفحه چت خود  شرکت تنسنت

Bytedance   شوند میبعنوان اسپم شناخته .Baidu  در استراتژی کسب درآمد از تبلیغاتش راکد مانده است )مالکیت قیف یعنی

 .برند یماست، همه از آن رنج  ثبات یب وکارها کسببرتری اعطای ترافیک به وقتی (. 12داشتن رویکرد باغ محصور

کاربر(  ای) یاختصاص فیق تیمالک یبازحوزه تکنولوژی،  بازیگراناز  تعدادی که یهنگام، مالکیت قیف وجودآورنده به یمنشأهااز  نظر صرف

قدم  عرصه نیحرکت کنند تا بتوانند در او همسو با آنان  ریمس کیفقط در  دیبا به ناچار سایر بازیگران این حوزه نیز را آغاز کردند ، 

  .و باقی بمانند بردارند

 ساختار قیف
، برای دانشجویان بازاریابی چیز جدیدی استفاده شده است نیآنال بصورت یمشتر کی دینشان دادن سفر خر یبرا فیاز چارچوب قاینکه 

 کیبه  یرامبه آ کننده مصرفهر شرکت فناور قطعا  ،غاتیتبل قیاز طر روش درآمدزاییکاربر از  یبا توجه به خستگ ،وجود نی. با انیست

از مسیر تا تبدیل شدن  در هر مرحله دیاست که آنها با یاصل یها تیقابل دهنده نشانسفر کاربر  .شود می لیتبد یکیکترونشرکت تجارت ال

 شده است. لیکسب درآمد تبد ینقشه راه محصول و استراتژ کیبه  نیا ،نی؛ بنابرابه دست آورند به مشتری وفادار

به پرداخت  یلیتما ینیچ یها بنگاه ،همانطور که قبالً اشاره کردم. کند میچینی نیز تعمیم پیدا   B2B یوکارها کسباین ساختار به 

د. کارایی محصول خود ندارنهستند، تمایلی به افزایش  مند عالقهکه به کسب درآمد  یا اندازه بهآنها،  نظر ازنقطه ندارند. افزار نرم نهیهز

 از نوع غربی آن است 14فینتکمجهز به  SaaS  بازتابکه  ترندیدر ، (است 13آنها یوزان نمونه نیتر برجسته) ینیچ یافزار نرم های شرکت

 .کنند میکمک  آن گروهتاجر خود در کل  انیکه به مشتر اند آوردهروی  ییها ماژولبه 

 :میعبور کن فیق هیهر ال یاز نقش و جهت حرکت برا دییایب

 .شود میارائه شده  یکاالها ایعالقه و درک از خدمات  جادیباعث ا فیق یقسمت باال - یآگاه

 ویچت یبودن نسب دسترس رقابلیغبا توجه به  ینیچ نترنتیا کیتراف انداز چشم محل رقابت بوده است. نیشتریب شهیهم نترنتیا کیتراف

  نسبتاً پراکنده است. ،تثبیت در این فضاو عدم 

 یها پلتفرم یرا برا یمختلف یها نهیهز دیبا 15یدست نییپا یها پلتفرم رایاست ز شیدر حال افزا یجذب مشتر یها نهیهز: جهت سفر

در  به کاربران تکرار کنند. یدسترس ی( براصرفا جهت نام بردن) بیلیبیلیو  Douyin  ،Xiaohongshu، 16ویبومانند  یعموم کیتراف

 تمایل به استفاده از شیامر باعث افزا نیا .مانند می اجتماع یا گروه آن یو برا شوند میجذب محتوا  بخاطر، کاربران  2020سال 

و  Perfect Diaryاز آن را در  ییها نمونه ،مثال یشده است )برا بازیگران این حوزه یبرا کیتراف یخصوص ترویج یها یاستراتژ

                                                           
ویچت هم سرویس پرداخت  .،پلتفرم رسانه های اجتماعی در چین،یکی از محبوب ترین برنامه های چت در جهان است:  )WeChat(ویچت  11

 .داردالکترونیکی و هم فروشگاه اینترنتی 
 جادیشود که با هدف ا یگفته م یاطالعات رسانه ا ای یاز فناور یبه مجموعه محدود یواریباغ د:  (Walled Garden Approach)باغ محصور  12

تلفن همراه گفته  یعامل ها و برنامه ها ستمیبه س نیهمچن یواری. اصطالح باغ دردیگ یکاربران قرار م اریامن در اخت ای یانحصار یاطالعات ستمیس کی

 داشت. یمشخص به آنها دسترس میس یبشبکه  کی قیتوان از طر یشود که م یم
13

 Youzan 
14

 Fintech-enabled SaaS 
های محصول با نیاز و سلیقه  در این دسته به دلیل سهم باالی فناوری ) بدلیل انطباق ویژگی:  (downstream platforms) صنایع پایین دستی 15

اهمیت بحث بازاریابی و سالیق مشتریان معموال این صنایع در کنار بازارهای مصرف و مناطق دارای نیروی انسانی ماهر و متخصص شکل  بازار( و نیز

نایع زایی و تاثیر آن بر توسعه تکنولوژی بسیار باالست این صنایع معموال در گروه ص گذاری در این صنایع نسبتا پایین و اشتغال گیرند. هزینه سرمایه می

 .شوند بندی می زایی باال طبقه و با اشتغال کوچک و متوسط و فناوری محور
16
 Weibo 



Kuaishou (paywalled) یها پلتفرمتعداد (. دینیبب B2B  در  یمشتر یو ابزار جستجو یخدمات مشترهمانطور که  اند افتهیافزایش

 هستند. شیدر حال افزا زین ویچت یخصوص یها گروه

عادی  دکنندهیبازد کی لیتبدزمینه  ،های مشابه پلتفرم یک پلتفرم با سایرکاالها و خدمات و روند کار در  سهیمقادر این مرحله  -17توجه

 یو بازندگان اصل کنند میآغاز  همین نقطه کار خود رااز  یکیتجارت الکترون یها پلتفرم شتریب .دینما یمرا فراهم  یاحتمال داریخر کیبه 

خود  وکار کسبشدن  یتالیجیشاهد د بدون توجه دست روی دست گذاشته و هستند که ها حوزهاین  نیآفال بازیگرانقلمرو  نیادر 

  هستند.

به تنظیمات کنترل شخصی  SKUهستند، داشتن تعداد زیادی  رو روبهممکن  یها انتخاباز آنجا که مشتریان این روزها با حجم زیادی از 

 .کنند میفروش به بازرگانان کمک  یها فرصتو  نیبر قوان یمبتن دیخر یشنهادهایپبا  B2B یها پلتفرمالگوریتم محور تبدیل شده است. 

مستلزم پرداخت از سوی مشتری  که به خریدار واقعی تبدیل مشتریآخرین حرکت در یک پلتفرم جهت  -18تبدیل به مشترینرخ 

از  ها پلتفرمکاربر نیز همین نقطه است و به طور معمول مرحله ریزش  نیتر د. بزرگنامن یمبه مشتری  شدن لیتبداست، مرحله کانورژن یا 

  دارند. ها پرداختدر  عیتسر یبرا یمصنوع یزمان تیبرخوردار هستند که محدود یمتنوع یها تخفیف

 حوزه تبدیل کانورژن در این یاصل کننده لیتسهبه عنوان  19معامله بدون اصطکاک کیدر  یفناور بازیگران حوزهمن معتقدم  :جهت سفر

 یبراناکام هستند.  22چک اوتفرایند همچنان در  21و علی پی 20پرداخت آنالین مشهوری چون تِن پِی یها سیسروبا وجود  .اند شده

روش  در واقع تا معامله را انجام دهد. شود میمنتقل  علی پی ای ویچتاز برنامه پرداخت خود به برنامه  یمشتر کی ،کردن پرداخت یینها

ی ها پرداخت .نیست دنده میارائه  به واسطه یک کلیک ها پلتفرماکثر  یدر حال حاضر برا 24آمازون ای شاپیفایمشابه آنچه  23آنها پرداخت

سرویس  ام کردههمانطور که در نوشتار دیگرم اشاره  .دهد میو اصطکاک را کاهش  بخشد یمرا بهبود  یتجربه مشتر)بومی(  یا هیناحدرون 

 یها دادهداشتن این ویژگی را دارند.  کند میتولید  این سرویس که ییها دادهنیست اما  ساز پول، 25آنت آفیشیال پرداخت دیجیتال

 دالورودیجداعضای  نکهی. با توجه به اکند میفراهم  ها پلتفرمبرای  آتی 26یها هیتوص یها تمیالگور قیدق میتنظ یرا برا یبستر یپرداخت

 ٪056 و ٪0555 بیکاهش دهند )به ترت تن پیو  علی پی های شرکترا برای  نییپابا سود  یمعامله تجار یها نهیهز دیبا ها پلتفرماین 

نخواهد  یادیز نهیهز ،نرسد یتوجه قابل میزانکه به  یتا زمان مانند غرب( قاًی)دق فناور های شرکت یبرا ها پرداختاین هر معامله( ،  برای

 داشت.

                                                           
 شود های دیگری چون ارزیابی و مالحظات نیز شناخته می گام توجه با نام:  (consideration)توجه  17
18
 (conversion) تبدیل شدن به مشتری 

19
و هزینه ای برا جوش دادن معامله در  معامله ای است که پای واسطه در میان نباشد:  (frictionless transaction) معامله بدون اصطکاک 

یکی از معیارهای سنجش نقدشوندگی بازار و همانطورکه میدانید شکاف،  میان نباشد؛ کاری که اغلب استارتاپ ها و پلتفرم ها امروزه انجام میدهند.

 .است بدون اصطکاک است. اگر شکاف، صفر باشد، دارایی مذکور هزینه مبادالت میزان

20
 Tenpay 
21
 Alipay 

استفاده می شود که دارای چندین  Checkout جهت اطمینان طرفین از درستی مراحل خرید ، از صفحه ای به نام:  (Checkout) چک اوت 22

، لیست خریدهای موجود در سبد خرید ، آدرسی که باید کاال به آن ارسال شود و شماره های تماس  Checkout در صفحه. بخش و مرحله است

 پس و گردد می تعیین باشد موثر نهایی قیمت در تواند می که( …ارسال کاالی خریده شده ) پیک ، پست سفارشی ، پست وپرسیده می شود . نحوه 

 . شد خواهد متصل بانک درگاه به خریدار پایان در و شده داده نمایش خریدار برای فاکتور پیش ، مراحل همه طی از

 
2323
  

24
 Amazon 

و سایر شرکت ها  Alipay  ، Ant Fortune ، Ant Financial Cloudشرکت های Ant Financialمروز، ا:  (Ant Aficial)آنت آفیشیال  25

به همراه شرکت های زیر مجموعه خود، خدمات مدیریت ثروت، گزارشات اعتباری، بانکداری خصوصی،  . این شرکتو خدمات مالی را اداره می کند

 .پرداخت و محاسبات ابری را پوشش می دهد
26
  recommendation algorithms  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%DA%A9%D8%A7%DA%A9&action=edit&redlink=1


کل مرحله  نیهستند. ا مرحله نیا نبض حیاتی انیتدارکات و خدمات مشتر یها تمیآ -(یمشتر تیبا تمرکز بر رضا دیتحقق خر) تحقق

 .گذارد یم ریمجدد تأث دیخر یبرا یو بر انتخاب مشتر کند میرا کامل  دیتجربه خر

و کنترل  میقابل تنظ اریبس، یاختصاص بطور رایز شود می اقتصادی فرعیخندق  کیبه  لیتبد یکیزیف یها رساختیز جادیا :جهت سفر 

 دارابودن شده است. لیتبد 27تمایز( به نقطه Miss Freshو  JD  ،XiaoHongShu)مانند  فروشان خردهاز  یاریبس یامر برا نیا است.

 تیفیکنترل ک دهد میاجازه  دارای این امتیاز های شرکتبه  است و ینیکم اعتماد چ انیمشتر یبرا یاساس زیوجه تما ،تحقق یها تیقابل

 . داشته باشند یتر یقو

به طور  یفروش خرده)و  ینیفناور چ های شرکت رایشده است ز باب B2B یافزار نرم های شرکتخصوصا در  یخدمات مشترموضوع 

معطوف  یمشتر بهتربه سمت ارائه تجربه  عبور کرده و تمرکز آنها (قابلیت تبدیل به کاال را دارد)که  ییکارا شرفتیپموضع گسترده( از 

 .دشوارتر است( کردن آنکانالیزه  لیدل نیاست و به هم تر ملموس)که  شده است

 تئوری قیف در عمل
 

از آنها قبل  کیهر  ( هستند.یگذار هیسرمامشارکت ) ایساخت  ،دیاز خر یبیترک قیاز طر فیق بهدستیابی به دنبال  ینیفناور چ یها غول

 ،است کیتراف حیطه تخصص ویچت متعلق به شرکت تنسنت) کنند میتخصص خود شروع  طهیاز ح ،فیق نییپا ایاز حرکت به سمت باال 

که  یاست(. هنگام کیتراف زین 29بایتدنس حیطه تخصص وبه مشتری  لیتبدنرخ  بابا علیمتعلق به شرکت  28تاوباو حیطه تخصص

 از حرکت بعدی آنها تعجب نخواهید کرد.  ،برای توسعه را بدانید هر شرکت مورد نیاز یها بخش

خود کنترل  در از قبل توجه کاربران را کیتراف بازیگران کلیدی بخش رایاست ز تر آسان فیق از باال به پایین درحرکت  یبه طور کل

این است که ابتدا بدون هدف مشخص یا قصد  کنند میاستفاده برای خرید روشی که کاربران  .و رقابت در این بخش آسان نیست اند گرفته

 های شرکت. به همین دلیل است شوند میو بعد به سمت خرید با هدف و نیت خاص هدایت  زنند یمگشتی  ها پلتفرمخرید در فضای 

شرکت تنسنت  برخالفدرست  بابا علیگذشته از مشکالتی که بر سر یکپارچگی وجود دارد  .کنند میتالش  یبه سخت بابا علیزیرمجموعه 

تحت مالکیتش است. رویکرد متفاوت آنها  های شرکتترافیک از  آوردن دست بهدر تالش برای ، دهد میکه به شرکای استراتژیکش ترافیک 

 کامال واضح است. 

 یکه جنگ برا درحالیکه است. گسترشکوتاه در حال  لمیف پخش یها پلتفرم دیالگو در نسل جد نیادر میابیم که  ،ندهیبه آ ینگاه مینبا 

به  ندهیآ یها سالدر  بازیگر این حوزهاست که هر  ییها ییتوانا یبرا یخوب ینیب شیپ فیق کند، می دادیپول ب فیجلب توجه کاربر و ک

 آن است. جادیدنبال ا

 

   funnel-the-https://lillianli.substack.com/p/owningلینک مقاله اصلی     

 

 

 

 

                                                           
 .در واقع قلب تپنده تبلیغات به شمار می رود و بدون آن، نمیتوان انتظار تبلیغ موفقی داشت: این نقطه،  (Unique Selling Point)نقطه تمایز  27

 .می گردد کند که محصول/سرویس شما از رقبا متمایز دقیقاً به جایی اشاره می usp اصطالح
28
 Taobao 
29
 Bytedance 

https://lillianli.substack.com/p/owning-the-funnel


 

 

 

 

 آگاهی

 توجه

 نرخ تبدیل به مشتری

 پس از سرویس

ایجاد اگاهی و عالقه نسبت به خدمت یا محصول 

 پیشنهادی

مقایسه خدمات و محصوالت پلتفرم های مختلف با 

 بدیل بازدید کننده به مشتری احتمالییکدیگر و ت

تکمیل عملیات حضور کاربر در پلتفرم و تبدیل او به 

 مشتری خریدار

 رضایت کاربر خرید با تمرکز بر کامل کردن 


