خالصِ کتاب گاٍ تٌفص ًَضتِ سث گادیي تَسط علی اکثز جٌیذی
کغی کِ تا حاال گاٍ اس ًشدیک ًذیذُ ،تزایؼ خیلی جالة اعت اها تؼذ اس یک هذت ّوِ گاٍّا ؽثیِ ّن ّغتٌذ ٍ دیگز گاٍ تِ
ًظزػ جالة ًوی آیذ  .اها اگز یک گاٍ تٌفؼ تثیٌذ چطَر؟

کل داعتاى ایي کتاب حَل هحَر

قاتل تَجِ تَدى ٍ هتفاٍت

تَدى Remarkable ،هی چزخذ .کاری کِ دیگزاى هی کٌٌذ ٍ یا کزدُ اًذ را ًثایذ اًجام داد تایذ کاری کزد جذیذ .
ًوَدار پخؼ ایذُّ ،ز هحصَل یا خذهاتی تَعط
ایي  5دعتِ خزیذاری هی ؽَد ،اتتذا

ًَآٍراى

ّغتٌذ کِ فارؽ اس کارا تَدى هحصَل آى را هی
خزًذ .عپظ هتقاضیاى ًخستیي ،کِ ایي گزٍُ را
اگز تتَاى هتماػذ کزد آى ّا تمیِ را هتماػذ هی
کٌٌذ .اکثزیت هتقذم کِ ٍلتی تثیٌٌذ یک
هحصَل یا خذهات جذیذی تزایؾاى هفیذ اعت آى
را هی پذیزًذ  .اکثزیت هتاخز کِ در صَرت ًیاس ٍ
پظ اس رفغ اکثز اتْاهات الذام تِ التثاط هی کٌٌذ  .عقة افتادُ ّا ّن کغاًی ّغتٌذ کِ پظ اس آهذى  ،CDدعتگاُ  VHSهی
خزًذ.
تَجِ هؾتزیاى یا هخاطثیي ،را تایذ تِ چؾن یک دارایی دیذ ًِ یک هٌثؼی کِ هتؼلك تِ هاطت تا ّوِ اػ را تزداؽت کٌین .
ارسػ یک گزٍُ تِ اثزتخؾی آى اعت ًِ تِ اًذاسُ اػ .ایذُ ّایی کِ پخؼ هی ؽًَذ تزًذُ ا ًذ.
دٍراى پظ اس تلَیشیَى ،دیگز ًوی تَاًین هشاحن هزدم تؾَین تزای تثلیغات،

هحصَل خَدش تثلیغ است  .تِ ّویي دلیل،

ریَیَّا ،تاساریاتی دّاى تِ دّاى ) (Word of Mouthهْن ّغتٌذ .اگز ریسک کٌی اهي تز است  .پیادُ کزدى یک ایذُ خیلی
خیلی هْن تز اس خَد آى اعت  .ایي کِ اس یک تخؼ کَچکی در یک تاسار تشرگ ؽزٍع کٌین ( )Nicheاحتوال هَفمیت ها را تاالتز
هی تزد .ایذُ ّا تایذ هاًٌذ ٍیزٍط پخؼ ؽًَذ  .اگز هتقاضیاى ًخستیي ،عطسِ کٌٌذُ تاضٌذٍ ،یزٍس ایذُ ها را هی پزاکٌٌذ .
ّذف لزار دادى ػطغِ کٌٌذُ ّای ػاللِ هٌذ کِ اثزتخؼ ّغتٌذ

 .سعی کٌین کِ تْتز یي تاضین در تاسار هطتزیاًواى ّ .ز

چیشی کِ کار هی کٌذ را دٍتارُ اًجام دّین  .کارّایی کِ ًتیجِ ًوی دّذ را رّا کٌین  .اّویت تجزتِ کارتزی .اًذاسُ گزفتي .خَد را
هحاعثِ کزدى در جٌثِ فزدی .چیشی کِ اًذاسُ گیزی ؽَد تْتز هی ؽَد .اها اگز گٌگ تاؽذ؟ ًِ
اگز کغی اس پزٍصُ ؽن ا اًتماد کزد تِ ایي هؼٌی ًیغت کِ اس خَدتاى اًتماد کزدُ  .کاری تکٌیذ کِ اس ؽوا اًتماد کٌٌذ ،خغتِ کٌٌذُ
ًثاؽیذ .ؽجاع ،دلیز ٍ تا جزات تاؽیذ  .تِ "حزف هزدم" گَػ ًذّیذ .خغتِ کٌٌذُ تَدى ّویؾِ تِ ؽکغت هٌجز هی ؽَد هگز ایي
کِ خَد ایي خغتِ کٌٌٌذُ تَدى لاتل تَجِ تاؽذ  .خستِ کٌٌذُ ًثاش  .پیزٍ رّثز تاؽیذ ،هثل غاسّا کِ یک ًفز جلَعت تا
هماٍهت َّا را تؾکٌذ ٍ تمیِ تِ ًَتت جای اٍ را هی گیزًذ.
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هتضاد لاتل تَجِ ٍ فَق الؼادُ تَدى ،چیغت؟ "خیلی خَب " .خیلی خَب تذ است  .فَق الؼادُ تَدى ،اًجام دادى کاری فزاتز اس
اًتظارات اعت .یک هایل تیؽتز  .تزای هؾتزیاى ٍفادار تیؾتز ٍلت گذاؽتي.
ٍعَاط<>Otakuعزگزهی (اتاکَ یک لغت صاپٌی اعت  ٍ ،تِ ًَػی ّن هؼٌی تا ػطغِ کٌٌذُ ّاعت ) تاسار یا هخاطثی را جغتجَ
کٌین کِ هخاطثیي تیؾتزی اتاکَ داؽتِ تاؽٌذ .عظ تٌذ اتاکَ دارد ،عظ خزدل ًذارد.
تاساریاتی خَد هحصَل است  .چیشی تِ عٌَاى دپارتواى تاساریاتی ًذارین ّ .وِ ها در دپارتواى تاساریاتی ّستین (چِ
تذاًین چِ ًذاًین) .چیشی را تفزٍػ کِ هزدم هی خزًذ ٍ یا درتارُ اػ صحثت هی کٌٌذ  .در تاساریاتی هصالحِ )(Compromise
ًکي .ؽتز ،اعثی تَدُ کِ تَعط یک کویتِ طزاحی ؽذُ.
چزخِ جادٍیی گاٍ تٌفؼ:
 -1اس ػطغِ کٌٌذُ ّا اجاسُ تگیز تا دفؼِ تؼذی کِ گاٍ تٌفؾی داری آى ّا را تاخثز کٌی .
 -2تِ ػطغِ کٌٌذُ ّا اتشار یا داستاى ّایی تذُ کِ تِ ٍعیلِ آى ایذُ ؽوا را پخؼ کٌٌذ .
 -3قاتل تَجِ تاػ .تا سَدآٍر تاؽی .اجاسُ تذُ تمیِ تیوت گاٍ را تذٍؽٌذ ٍ تزٍ عزاؽ پیذا کزدى گاٍ تؼذی .
 -4تِ عزػت تذٍػػ ٍ ًتیجِ را سزهایِ گذاری کي در ایجاد گاٍ تعذی  .اًمذر ؽکغت تخَر تا پیذایؼ کٌی.
در هَرد خذهات یا هحصَلت ضَر ٍ ضَق داؽتِ تاػ ٍ چزایی اػ را تذاى ّ .اٍارد ؽَلتش (اعتارتاکظ) تْتزیي لَُْ (چَى لَُْ
اتاکَیؼ اعت ) اها ؽکالتؼ هؼوَلی اعت (چَى ػکالت اتاکَیؼ ًیغت ) .اگز اتاکَ داؽتِ تاؽی ،تزایت عَال ًیغت کِ کغة ٍ
کارت اتاکَ دارد .خَدت را تگذار جای هطتزیاًت .جٌجالی تَدى تزای جلة تَجِ یک اعتزاتضی ًیغت تلکِ اس عز ًااهیذی اعت.
هْن تز اس ایي کِ چطَر هی گَیی ایي اعت کِ چِ هی گَیی .راستی ٍ هتفاٍت تَدى استزاتژی خَتی تزای تلٌذ هذت است .
تِ ایي فکز کي کِ اگز حمیمت را هی گفتی چِ هی ؽذ؟ تِ جای آى کِ چیشی را کِ هی خَاّی تفزٍؽی چیشی را کِ هزدم هی
خَاٌّذ تفزٍػ .اگز هی تَاًی تزای خَدت رلیثی تتزاؽی کِ ّ %30شیٌِ اػ اس تَ کوتز اعت ایي کار را تکي.
رفزًظ رسٍهِ ات  ،خَد رسٍهِ اعت  .تز رٍی تاریک تزیي ( )Nicheهوکي سٍم کي ٍ آى جا را تگیز ٍ عپظ گغتزػ تذُ

 .آى

گشیٌِ ٍ تٌْا گشیٌِ ی استثٌائی تاش  .عیاعت خذهات هؾتزیاى تایذ خیلی عادُ تاؽذ ٍ اّویت داؽتِ تاؽذ ّ .ز یک اس ػطغِ
کٌٌذُ ّای هْوتاى را تا  10هؾتزی هؼوَلی ػَض ًکٌیذ  .هزالة گاٍ تٌفؾت تاػ  .پَل عاسی ٍ فزاهَػ کزدى گاٍ  ،اعتزاتضی
کَتاُ هذت اعت.

تِ تاسار دادى  10هحصَل ٍ صزف  10هیلیَى رٍی ّز کذام خیلی تْتز اس تِ تاسار فزعتادى  1هحصَل تا صزف  100هیلیَى رٍی
آى اعت .اگز  10تا ؽکغت خَرد  10تا درط یاد هی گیزی تِ جای یک درط.
It’s about being irresistible to a tiny group of easily reached sneezers with otaku.
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