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مردی کٍ با طراحی سادٌ مبلمان میلیاردر شد
دس ثؼیبسی اص ًمبط دًیب ،صهبًی وِ افشاد ثشای خشیذ هجلوبى ثِ فشٍؿگبُ هیسًٍذ اصال ثِ ایٌىِ چِ وؼی صبحت فشٍؿگبُ
اػت فىش ًویوٌٌذ ٍ ثیـتش ثِ دًجبل هجلوبًی ثب لیوت هٌبػت ّؼتٌذ ٍ ثٌبثشایي ًبم ایٌگَاس ووپبسد اغلت چیضی سا ثِ
یبدؿبى ًویآٍسد.
ووپبسد هَػغ ؿشوت  IKEAاػت IKEA .یىی اص ثضسگتشیي صًجیشُ فشٍؿگبُّبی هجلوبى خبًِ ثَدُ وِ دس ػشتبػش دًیب
ؿعجِ داسد ٍ ٌَّص ّن فشٍؿگبُّبیؾ دس حبل اضبفِ ؿذى ّؼتٌذ .دس حبل حبضش ،ایٌگَاس ووپبسد ثب ثشٍت  22هیلیبسد
دالسیاؽ پٌجویي فشد ثشٍتوٌذ جْبى ثِ ؿوبس هیسٍد.

ایٌگَاس فئَدٍس ووپبسد دس 03هبسع ػبل  6221دس لیًَگجبی ػَئذ هتَلذ ؿذ .ؿن تجبسی اٍ حتی صهبًی وِ یه پؼش جَاى
ثَد ،وبهال هـَْد ثَد .اٍ ثب دٍچشخِاؽ دٍس هحلِ هیگـت ٍ ثِ پؼشّبی ّوؼبیِ چَة وجشیت هیفشٍخت .اٍ لجل اص
یبدگیشی دػتَس صثبى پبیِ ،اصَل عشضِ ٍ تمبضب سا آهَختِ ثَد.
اٍ وبسؽ سا ثِ فشٍؽ هبّی ،اجٌبع تضئیٌی دسخت وشیؼوغ ،داًِ ٍ ووی ثعذتش ثِ فشٍؽ خَدوبس ٍ هدذاد دس هدذسػدِ
گؼتشؽ داد .ووپبسد ثب ٍجَد ایٌىِ ّوَاسُ ثِ وبس فشٍؿٌذگی هـغَل ثَد ،دس هذسػِ داًؾآهَص عبلیای ثَد .پدذسؽ ودِ
ثیًْبیت ثِ تعْذ ایٌگَاس ثِ تحصیل افتخبس هیوشد ،دس صهبى  61ػبلگی ایٌگدَاس ثدِ اٍ پدبداؽ ًدمدذی خدَثدی داد.
اٍ اص ایي پَل ثشای ساُاًذاصی فشٍؿگبُ وَچه هجلوبًؾ اػتفبدُ وشد وِ ًبهؾ  IKEAثَد IKEA .ثب حشٍف اٍل ًدبهدؾ
(ً ،)Ingvar Kampardبم هضسعِ خبًَادگیای وِ دس آى ثضسي ؿذُ ثَد ( ٍ ) Elmtarydسٍػتبی ًدضدیده هدحدل

ػىًَتؾ ( ) Agunnarydػبختِ ؿذُ اػت .ووپبسد اص ثیوبسی دیؼلىؼیب سًج هیثشد ٍ دس ثِ خبطش ػپشدى ًدبم ّدبی
طَالًی هـىل داؿت .ثِ ّویي دلیل اٍ ایي اػن سا اًتخبة وشد وِ آٍایؾ ّن ػَئذی ثِ ًظش هیآهذ.
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 IKEAثِ صٍدی وبسؽ سا گؼتشؽ داد ٍ تجذیل ثِ ًبهیجْبًی ؿذ .ایي ؿشوت ،هجلوبى ثب ویفیت سا ثب لیوتی اسائِ هیدّذ وِ
اوثش هشدم تَاًبیی پشداختؾ سا داسًذ.

دس حبل حبضش  IKEAثِ خبطش طشاحیّبی ًَآٍساًِ ٍ ثب
هذلّبی خبصؾ دس جْبى ؿٌبختِ ؿذُ اػت .تمشیجب

توبم هحصَالت  IKEAثِ ؿىلی طشاحی ؿذُاًذ وِ
لبثل هًَتبط ّؼتٌذ ٍ ثِ ؿىل ون جب ثؼتِثٌذی
هیؿًَذ .ایي وبس ثبعث وبّؾ ّضیٌِ ٍ خؼبسات حول ٍ
ًمل ٍ وبسآیی ثیـتش ظشفیت اًجبس فشٍؿگبُ هیؿَد.
ّوچٌیي اگش هـتشیبى ثخَاٌّذ خَدؿبى هجلوبًـبى سا
ثِ خبًِ ثجشًذ ثِ جبی تحَیل تَػط ؿشوت ،ایي وبس
ثشایـبى ػبدُتش خَاّذ ثَد ،الجتِ دلیل اصلی ثشای ایي
اهش ،فـبس سلبثتی اص ػَی سلجبی  IKEAسٍی

تبهیيوٌٌذگبًؾ ثَد .آًْب  IKEAسا ثبیىَت وشدُ ثَدًذ ٍ ایي ثبعث ؿذ  IKEAخَدؽ توبم وبسّب سا اًجبم دّذ.
ًیشٍی هحشوِ هَفمیت ّ ،IKEAوَاسُ دیذگبُ ووپبسد ثَدُ اػت IKEA .طشاحبًی سا اػتخذام هیوٌذ وِ دس طَل ػبلیبى
جَایض صیبدی دسیبفت وشدُاًذ .ووپبسد ثش ایي ثبٍس اػت وِ هَجَدیت ووپبًیاؽ ًِ تٌْب ثشای ثْتش وشدى صًذگی هشدم ،ثلىِ
ثشای ثْتش وشدى خَد هشدم هیثبؿذ.
طشاحی ػلفػشٍیغ فشٍؿگبُّب ٍ هًَتبط ػبدُ هجلوبًـبى عالٍُ ثش ایٌىِ ثبعث وبّؾ ّضیٌِّب هیؿَد ،هیتَاًذ فشصتی ثشای
افضایؾ اعتوبد ثِ ًفغ هـتشیبى ؿَد .ایي دیذگبُ دس تجلیغبت ٍ وبتبلَيّبی آًْب ّن هـبّذُ هیؿَد.
وبتبلَيّبی ایي ؿشوت ثِ  21صثبى دًیب چبح هیؿًَذ .ووپبسد وِ اص ػبل  6211دس ػَئیغ صًذگی هیوٌذ ،هبؿیٌؾ ٌَّص
یه ٍلٍَی  61ػبلِ اػت .اٍ تٌْب ثب والع التصبدی پشٍاصّبی َّایی ػفش وشدُ ،دس سػتَساىّبی اسصاىلیوت غزا خَسدُ ٍ

وبسهٌذاى  IKEAسا ًیض تـَیك هیوٌذ وِ ثشای ًَؿتي اص ّش دٍ سٍی ثشگِ وبغز اػتفبدُ وٌٌذ.
اٍ ّوچٌیي وبدٍّب ٍ وبستّبی وشیؼوغ سا دس فشٍؽ ثعذ اص وشیؼوغ هیخشد تب اسصاىتش ثبؿٌذ .ثِ عالٍُ اٍ خبًِ خَدؽ سا ّن

اغلت ثب هحصَالت  IKEAهجلِ هیوٌذ.ووپبسد وِ هیثبیؼت دس ػبل  6291ثبصًـؼتِ ؿَد ٌَّص ثِ طَس خؼتگیًبپزیشی سٍی
ثْجَد ثشًذ ؿشوتؾ وبس هیوٌذ 0 .پؼش اٍ ّن ّوگی دس ّویي ؿشوت وبس هیوٌٌذ.

ّناوٌَى فشٍؿگبُّبی  IKEAثب  033ؿعجًِِّ ،ضاس ٍ پبًصذ ًَع وبال دس  01وـَس جْبى ٍ ثب لیوتّبی هٌبػت ثِ فعبلیت خَد
اداهِ هیدّذ.
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کیًسک اطالعرساوی
هـتشیبى ّوَاسُ عالٍُ ثش ؿىبیت اص صفّبی طَالًی صٌذٍق دس فشٍؿگبُ ّبی ثضسي ،دس استجبط ثب لیوت ودبال ٍ ودودجدَد
وبسهٌذاى ًیض ثب هـىالتی سٍثشٍ هیؿًَذ .ؿبیذ تب ثِ حبل چٌذیي ثبس ثشای ؿوب ّن پیؾ آهذُ ثبؿذ وِ ثشای یبفتدي پدبػد
پشػـی ػبدُ دسثبسُ یه وبال ثِ دًجبل وبسهٌذاى فشٍؿگبُ دس لؼوتّبی هختلف فشٍؿگبُ ػشگشداى ٍ ثالتىلیف هبًذُایذ .دس
ایي حیي اگش وؼی سا ثیبثیذ وِ ثِ دسػتی ثِ پشػـتدبى پدبػد
دّذ خَؽ ؿبًغ ثَدُایذ .دس غیش ایي صَست هعوَالً اص خشیذ آى
هٌصشف هیؿَیذ ٍ تشجیح هی دّیذ آى سا اص هغبصُ وَچىی ودِ
فشٍؿٌذُ آى دس دػتشع اػت ٍ هیتَاًذ ؿوب سا دس خشیذ ودبالی
هَسد ًظشتبى ساٌّوبیی وٌذ خشیذاسی وٌیذ!!!
ایي هـىل سا هیتَاى ثِ ساحتی دس فشٍؿگبُّب حل وشد .ویَػه
تأییذ لیوت یىی اص اثضاسّبی پشوبسثشد دس فشٍؿگبُ ّبی ثضسي دس
ػشاػش دًیبػت وِ ثؼیبسی اص هـىالت هـتشیبى سا دس استجبط ثدب
وبالّبی فشٍؿگبُ حل هیوٌذ .فشٍؽّبی فَقالعدبدُ ،ودبالّدبی
ثذٍى ثشچؼت ،ثشچؼت لیوت لفؼِّب ٍ وبالّبی ثشگـتی ّوگی
اص هَاسدی ّؼتٌذ وِ دس تـخیص لدیدودت ثدشای هـدتدشیدبى
هـىالتی ایجبد هی وٌٌذ .ثب اػتفبدُ اص ویَػه تأییدذ لدیدودت
هـتشی ثِ ساحتی هی تَاًذ وبالی هَسد ًظش خَد سا ثشداؿتِ ٍ ثبسوذ آى سا اػىي وشدُ ٍ اص ایي طشیك لیوت ٍالعی وبال ٍ ّش
ًَع اطالعبت هشثَط ثِ آى سا ثذػت آٍسد .ثیػین ثَدى ایي ویَػهّب اهىبى جبثجبیی آػبى آًْب سا ثشای فشٍؿگدبُ فدشاّدن
هی آٍسد .ثذیي تشتیت دس هَالعی وِ فشٍؿگبُ ثب اًجَّی اص هـتشیبى سٍثشٍػت هیتَاى ویَػهّب سا جبثِ جب ودشدُ ٍ ًدیدبص
هـتشیبى سا ثشآٍسدُ ػبخت.
ؿشوت ویبى ًیض اص ایي فيآٍسی ثْشُ جؼتِ ٍ ایي ًَع ویَػه سا تحت عٌَاى ویَػه اطالعسػبًی دس اختیبس هـدتدشیدبى
ثضسي خَد لشاس هی دّذ تب ثتَاًٌذ خذهبت ثیـتشی ثِ هـتشیبى فشٍؿگبّی خَد اسائِ دٌّذ .ایي ویدَػده اطدالع سػدبًدی
اطالعبت ثِسٍص ٍ ثِلحظِای اص وبال دس اختیبس هـتشیبى لشاس هیدّذ .ایي اثضاسٍ ،ػیلِای ػبدُ ٍ لبثل اػتفبدُ ثشای ّدودگدبى
هی ثبؿذ وِ اطالعبت وبال سا ثِ صَست هؼتمین اص ػیؼتن یىپبسچِ فشٍؽ دسیبفت هیوٌذ ٍ ّش ًَع تغییشی ثش سٍی وبالّب ٍ
فشٍؽ ٍیظُ آًْب ثِ صَست ّوضهبى دس آى ثبصیبثی هیؿَد .ثب اػتفبدُ اص ایي ػیؼتن ،هـتشیبى ثِ ساحتی ٍ ثذٍى صشف ٍلدت
ثِ اطالعبت هَسد ًیبص دػتیبثی خَاٌّذ داؿت ٍ وبسهٌذاى ًیض هیتَاًٌذ توشوض ثیـتشی ثش سٍی ٍظبیف اصلی خَد داؿتِ ٍ اص
ػؤاالت پیدسپی هـتشیبى دس استجبط ثب ّش یه اص وبالّب سّبیی یبثٌذ.
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خریدشىاسی
راست ي دريغ رفتار مشتریَا در خرید
مارتیه لیىدستريم

کتاب خریدشىاسی وتیجٍ یک تحقیق  7میلیًن دالری
دربارٌ خرید مشتریان است کٍ برمبىای بازاریابی
عصبی اوجام شدٌ است - .شان بقًسیان
ایي سا لجَل وٌین وِ ّوِ هب ثِ ًَعی هـتشی ّؼتین؛ خَاُ
گَؿی تلفي ثخشین ،خَاُ وشم ضذ چشٍن ػَئیؼی یب یه
ًَؿبثِ دس ّش صَست خشیذ ثخؾ ثضسگی اص صًذگی سٍصهشُ
ّوِ هب سا تـىیل هیدّذ ٍ .ثِ ایي علت اػت وِ هب ّش سٍص
ؿبّذ پیبمثبصسگبًی دس تلَیضیَى ٍ تجلیغبت فشٍؿٌذگبى دس
ثیلجَسد اتَثبىّب ،ایٌتشًت ٍ حتی پبسچِ ًَؿتِّبی ػش دس
هغبصُّب ّؼتین .ثشًذّب ٍ هبسنّبی تجبسی اص ّش ػَ ثب توبم
ػشعت ثِ طشف هب هیآیٌذ .حبل چگًَِ ثب ایي ّوِ تجلیغبت
پبیبىًبپزیش وِ ّش سٍص هـبّذُ هیوٌین ،آًْب سا ثِ خبطش
ثؼپبسین؟ چِ چیضی هـخص هیوٌذ وِ چِ اطالعبتی دس رّي خَدآگبُ ٍ چِ اطالعبتی دس رّي ًبخَدآگبُ هب هیهبًذ؟
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