
 
 
 

 

مقاومتي اقتصاد در آن نقش و چريكي بازاريابي بررسي  

 

شكري يگانه گلناز  
ايران قزوين، ،(ره) خميني امام دانشگاه اجتماعي علوم دانشكده صنعتي مديريت گروه  
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ايران قزوين، ،(ره) خميني امام دانشگاه اجتماعي علوم دانشكده علميهيئت عضو  

 

 چكيده

 و توليد مقاومتی، اقتصاد ،6931 سال حلول مناسبت به پيامی در العالی(مدظله) ایخامنه سيد علی العظمیاهللآیتحضرت 

. دانستند مردم معيشتی و اقتصادی مشكالت به مربوط عمدتاً را هاتلخی و هاسختی منشأ و دانستند ضرورت یك را اشتغال

 كندمی مطرح را اهداف به دستيابی برای را بازاریابی هایروش و ابزارها از تركيبی كه است نوین فن یك چریكی بازاریابی

 به كمك و بازاریابی هایهزینه شدن حداقل موجب كه نوین هایشيوه معرفی در چریكی بازاریابی بالقوه توان رغمعلی

 اقتصاد تحقق برای راهبردها از یكی عنوانبه مصرف الگوی اصالح و كنندگانمصرف جذب برای داخلی توليدكنندگان

به  ابتدا مقاله ینا . دراست گرفته صورت بازاریابی نوع این معرفی و استفاده درك خصوص در كمی بسيار تحقيقات مقاومتی،

 ،هاویژگی سنتی، هایشيوه با آن تفاوت چریكی، بازاریابی معرفی به سپس وخواهد پرداخت  مقاومتی اقتصاد الگوی بررسی

 از حمایت و داخلی مصرف الگوی اصالح برای ابزاریعنوان به را چریكی بازاریابی نقش سپس وآن  ابزارهای و راهبردها

 نمود.خواهد بررسی داخلی توليدات
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6- Resilient Economy 

2- Guerilla Marketing 

9- Viral Marketing 

4- Emotional Marketing 
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 مقدمه

 همه، از ترمهم و گسترده هایزیرساخت و متنوع و غنی منابع و ذخایر و مادی و معنوی سرشار استعدادهای با اسالمی ایران

 فرهنگ از برآمده علمی و بومی اقتصاد الگوی از اگر پيشرفت، برای راسخ عزم دارای و كارآمد و متعهد انسانی نيروی از برخورداری

 تحميل با كه را دشمن و آیدمی فائق اقتصادی مشكالت یهمه بر تنهانه كند پيروی است، مقاومتی اقتصاد همان كه اسالمی و انقالبی

 كه جهانی در توانست خواهد بلكه داردمی وا نشينیعقب و شكست به است، كرده آراییصف بزرگ ملت برابر در عيارتمام جنگ یك

 افزایش به رو آن در...  و سياسی اقتصادی، مالی، هایبحران مانند اختيار، از خارج تحوالت از ناشی هایاطمينانی بی و مخاطرات

 انداز چشم سند و اساسی قانون اصول و هاآرمان تحقق و پيشرفت تداوم و مختلف هایدر زمينه كشور دستاوردهای حفظ با است،

 از بخشالهام الگویی و سازد محقق را پيشرو و پویا ،گرابرون و زادرون بنيان، عدالت ،آوریفن و دانش به متكی اقتصاد ،سالهبيست

 (6932 ،العالی(مدظله) ایخامنه سيد علی العظمیاهللآیتحضرت ) .بخشد عينيت را اسالمی اقتصادی نظام

 كشور داخل ظرفيت و امكانات به متكی مقاومتی اقتصاد كه معناست بدین این باشدمی گرابرون و زادرون اقتصادی مقاومتی، اقتصاد

 قدرت با و جهانی اقتصادهای با تعامل معنی به آن بودن گرابرون و هستند كشور مردم آن اساسی محورهای از یكی و باشدمی

 .باشدمی اقتصادها سایر با شدنمواجه

 حركت داخلی كاالی سمت به خارجی كاالی مصرف از و دهند تغيير را خود مصرف الگوی مردم بدین معناست كه مقاومتی اقتصاد

 .باشدمی زندگی سبك اصالح و تغيير گرو در مقاومتی اقتصاد به یابیدست در توفيق بنابراین (6936 شاهدانی، صادقی) كنند

 به تمایل كهدرصورتی ،هاستآن عقاید حفظ یا مردم عقاید كردن عوض هنربازاریابی " كندكه بيان می تعریف بازاریابیبا توجه به 

 درزمانی كه بدانيم فرهنگ و اقتصاد ميان عطف نقطه را بازاریابی توانيممی ،"(633١ ،1لوینسون) باشند داشته را شما با تجارت انجام

 .گذاردمی تأثير زندگی سبك بر كوتاه

 افزایش جهت در باید شرایطی چنين در بازاریابی داخلی توليدات از حمایت لزوم و مقاومتی اقتصاد كلی هایسياست به توجه با

 گام برداشت. خارجی كاالهای مصرف ترویج از پرهيز و داخلی توليدات از تقویت داخلی، صنایع فروش

 كه شودمی موجب سنتی بازاریابی بودن برهزینه و هستند مواجه ایبودجه هایمحدودیت با هاسازمان و هاشركت از بسياری امروزه

 راآن كه چریكی بازاریابی كه است حالی در این كنند، نظرصرف آن از بازاریابی به تمایل وجود با محدود بودجه با هاییشركت

 فراهم را یازاریابب هایفعاليت امكان "منابع حداقل بكارگيری با نتایج حداكثر كسب" شعار با نامندمینيز  هزینه بدون بازاریابی

 .كندمی

 و ترفيعات چنين. است كم بسيار بودجه یك مبنای بر ترفيعی هایفعاليت انجام در غيرمعمول و نامنظم روشی چریكی بازاریابی

 این گفت بتوان شاید و است اطالعبی هاآن وجود از حتی هدف، مخاطب كه شوندمی طراحی ایگونهبه اوقات گاهی هاییپيشرفت

 كسب جهت نامنظم بازاریابی نوعی پارتيزانی بازاریابی درواقع. است هياهو بر مبتنی بازاریابی یا پنهان بازاریابی انواع از بازاریابی نوع

 برای بدیل راهكارهای جستجوی و قوانين شكستن نوآوری، ابتكارات، درگير و است منابع حداقل كارگيریبه با نتایج حداكثر

 (633١ ،لوینسون). است سنتی بازاریابی هایروش

 از تركيبی آن در كه باشدمی غيرمتعارف هایروش از استفاده با بازاریابی اهداف به دستيابی دنبال به چریكی بازاریابی درواقع

 .یدآمی چریكی بازاریابان كمك به بازاریابی هایروش

 

                                                           
6- Jay Conrad Levinson 
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 تحقيق مباني

 ها خواهيم پرداخت:كه در زیر به توضيحاتی پيرامون آن "بازاریابی چریكی"و  "اقتصاد مقاومتی"مبانی این تحقيق عبارتند از 

 اقتصاد مقاومتي -1

 .شد مطرح كارآفرینان یا ایشان دیدار در رهبری معظم مقام توسط 69١3 شهریور در كشورمان در بار اولين برای مقاومتی اقتصاد

 از ایمجموعه مقاومتی اقتصاد" گونه بيان شد كهاین 6936در سال  اسالمی انقالب معظم رهبر بيانات اساس بر مقاومتی اقتصاد مفهوم

 ".یابد كاهش اشپذیریآسيب هم بماند، محفوظ كشور در اقتصادی رشد روبه روندهم هاآن وسيلهبه كه است هاییاستراتژی

 به اسالمی انقالب معظم رهبر توسط مقاومتی اقتصاد كلی هایسياست 6932 ماهبهمن در كشورمان عليه هاتحریم تشدید از پس

 .شد ابالغ مسئوالن

 كه گرفت نتيجه توانمی است عمومی رفاه و جامعه ثروت افزایش كه كالن سطح در آن اهداف و اسالمی اقتصاد نظام به توجه با

 پایدار و پویا اهداف، مسير در یا و هابحران حوادث، نامالیمات، بروز شرایط در كه باشدمی اسالمی اقتصاد محصول مقاومتی اقتصاد

 (6939 اسدی،) .پردازدمی منابع تخصيص به

 و هابخش تمام هماهنگی ،بلندمدت مسير یك در ریزیبرنامه مستلزم آن نتایج به دستيابی و مقاومتی اقتصاد هایسياست اجرای

 طریق از توانمی است مواجه بنایی زیر و ساختاری مشكالت با ایران اقتصاد كهازآنجایی. است اقتصادی كارایی افزایش و هادستگاه

 بودن ارزشمند و اجتماع به تعلق حس اعتماد، حس همچون رفتارهایی و هاارزش اقتصادی، عامالن هنجارهای و فعال نهادهای

 اخباری، و صدیقی) .كرد كسب را توجهیقابل نتایج و پرداخت اقتصادی زیربناهای تقویت به مواد هایحوزه در تالش و كار فرهنگ

6934) 

 اقتصادی، هایتكانه از اعم خارجی و داخلی هایتكانه و اطمينانینا با مقابله ظرفيت كه است اقتصادی چنانآن مقاومتی اقتصاد

 در خود شكوفایی و رشد روند به دشوار شرایط وقوع تحت تواندمی و است كرده ایجاد خود را طبيعی بالیای و سياسی اجتماعی،

 (6935 نوفرستی،) .بازگردد اوليه پایدار تعادل سویبه سرعتبه و داده ادامه قبولی قابل حد

 بازاريابي چريكي -2

-63٩5) ویتنام جنگ و( 6353) كوبا انقالب ،(6١٨١-6١69) پرتغال با اسپانيا استقالل جنگ به چریكی یواژه از كاربردها اولين

 نظامی هایقدرت عليه تركوچك هایگروه توسط خرابكاری و غافلگيری با كه( 631٨ گوارا، ؛2٨62 بيگات،) گرددبرمی( 6355

 آورشگفتی حركات و خرابكاری و كردن كمين مانند نامتعارف و نامنظم حركات كارگيریبه با هاچریك درواقع. گرفتمی صورت

 .كردندمی غافلگير را خود دشمنان

 با كوچك هایشركت برای مؤثر راهبردی را آن و شد معرفی 6393 سال در لوینسون توسط بار نخستين برای چریكی بازاریابی واژه 

 مشتری، با ارتباط و نزدیكی بازاریابی، جدید راهكارهای درگرو را موفقيت او. كرد معرفی بازارشان در موفقيت جهت در اندك درآمد

 (63١١ لوینسون،.)دانست بردباری و فشار و اصرار
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 هايافته

 توانمی شد، استخراج رهبری معظم مقام بيانات از كه هاییمؤلفه اساس بر: ايران اسالمي انقالب مقاومتي اقتصاد پيشنهادي الگوي -1

 (6936 سيف، مراد) .كرد پيشنهاد (6شكل شماره ) صورتبه را ایران اسالمی جمهوری مقاومتی اقتصاد الگوی

 
 الگوی پيشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ایران (:6شماره )شكل 

 متبادر ذهن به مقاومتی اقتصاد از آنچه. كندمی متمایز هانگرش سایر از را آن كه است مقاومتی اقتصاد به ویژه نگرشی بيانگر الگو این

 شدن برطرف از پس الگویی، چنين اما ؛است اقتصادی تحریم یا بحران و جنگ شرایط مانند غيرعادی شرایط برای الگویی شودمی

 هم و بحران شرایط هم حاضر الگوی كهدرحالی است، اقتضایی و موقتی الگویی لذا داد؛ خواهد دست از را خود موضوعيت خاص،

 ثبات شرایط برقراری به توجه با و عدالت و رشد هایمؤلفه كردن برجسته با حاضر الگوی عادی شرایط در. گيردمی بر در را عادی

 مؤلفه سازیبرجسته با بحران شرایط در. كندمی دنبال را خود اساسی اهداف عدالت با همراه رفاه ایجاد و شكوفایی ایجاد در اقتصادی

 (1٩٣1 سيف، )مراد .كرد خواهد فراهم را اساسی اهداف تعقيب امكان اقتصادی فنریت

 اقتصادي ريتفن محور بررسي -2

 :است زیر چهارگانه موارد شامل اقتصادی فنریت راهبردهای

 بازدارندگی راهبرد 

 سازیخنثی راهبرد 

 ترميم و جذب راهبرد 

 تضعيف و پخش راهبرد 

 :باشدمی (2شكل شماره ) شرحبه ایران اقتصاد شرایط در هاآن بخشی راهبردهای انواع و چهارگانه راهبردهایاین  كاركرد

 زايي رشددرون 

 نرخ باالي رشد 

 توازن رشد 

 پايداري رشد 

 تأمين اجتماعي 

 رانت زدايي 

 زداييمحروميت 

 فساد زدايي 

 بازدارندگي 

 سازيخنثي 

 جذب و ترميم 

 پخش و تضعيف 

 ثبات سياستي 

 انضباط مالي 

 کنترل تورم 

 کنترل بيكاري 

 عدالت اجتماعي رشد اقتصادي          

 

 ثبات اقتصادي فنريت اقتصادي          
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 پيشنهادی فتریت اقتصادی جمهوری اسالمی ایران راهبردهای (:2شماره )شكل 

 عبارتند از: ريتفن راهبردهاي نمونه

 (هاتحريم زدن دور) بازدارندگي راهبردهاي نمونه 

o تجاری پایاپای مبادالت توسعه 

o تجاری تسویه برای طال از استفاده 

o اقتصادی دیپلماسی سازیفعال 

o طرفبی كشورهای ظرفيت از استفاده 

o خارجی و داخلی خصوصی هایشركت از استفاده 

o نفتی هایكشتی بيمه 

 (ملي توليد از حمايت) مقابله راهبردهاي نمونه 

o راهبردی محصوالت در خودكفایی 

o داخلی هایظرفيت سازیفعال و خصوصی بخش توانمندسازی 

o هازیرساخت توسعه 

o فناوری هایپارك و بنياندانش هایشركت از حمایت 

o 44 اصل سياست اجرای 

o وكاركسب فضای بهبود 

o ملی استاندارد نظام توسعه و تقویت 

 (مصرف الگوي اصالح) ترميم و جذب راهبردهاي نمونه 

o خانوار مصرف الگوی اصالح 

o انرژی مصرف الگوهای اصالح 

o آبياری و كشت الگوهای اصالح 

o عمومی بندیبودجه نظام اصالح 

استراتژي 

 بازدارندگي

 هاتحريم دور زدن

 اهداف دشمن

استراتژي جذب و 

 ترميم

حمايت از توليد 

 داخلي

استراتژي پخش و 

 تضعيف

 استراتژي مقابله

اصالح الگوي 

 مصرف

 اعمال تحريم

 بنديسهميه

 نظام اهداف ايجاد چالش آسيب داخلي
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o توليد در منابع مصرف الگوی اصالح 

o خوب حكمرانی تحقق و اداری نظام اصالح 

o عمومی بودجه در هایارانه الگوی اصالح 

 (بنديسهميه) تضعيف و پخش راهبردهاي نمونه 

o انرژی هایحامل بندیسهميه 

o دولتی ارز بندیسهميه 

o خارجی هایمسافرت بندیسهميه 

o كشاورزی و دامی نهادهای بندیسهميه 

o درآمدی پایين هایدهك به غذایی سهميه تخصيص 

o بانكی نظام اییارانه منابع بندیسهميه 

o ایبودجه اییارانه منابع بندیسهميه 

 یكی هاتحریم و ایران اقتصادی شرایط به توجه با( ترميم و جذب) مصرف الگوی اصالح راهبردفوق  مقاومتی اقتصاد الگو اساس بر

 (1٩٣1 سيف، )مراد .باشدمی مقاومتی اقتصاد به دستيابی در مؤثر هایمؤلفه از

 آن دارد كه اعتقادی و باورها یك اقتصادی هر ؛باشدمی دوسویه ایرابطه مقاومتی اقتصاد با مصرف الگوی و زندگی سبك ميان رابطه

 و زندگی سبك و نحوه و كشور در مقاومتی اقتصاد اجزای ميان مستقيمی رابطه روازاین كنندمی طرح را اقتصادی روابط اعتقادات

 زندگی سبك اقتصادی، فرهنگ اصالح در اقتصادی مسائل اصالح یریشه. دارد وجود رفتاری و ذهنی الگوی و اقتصادی فرهنگ

 (6939 رزاقی،). است ملی توليد و تالش و كار فرهنگ یتوسعه مصرف، الگوی مردم،

 كه كرد كاری باید موفقيت به رسيدن برای. هاستآن عقاید حفظ یا و مردم هایعقيده تغيير برای هنری بازاریابی دانيممی سویی از

 به دهدنمی رخ سرعتبه امری چنين. بپذیرند نداشته وجود قبالً كه را جدید محصوالت از نوعی یا كنند تعویض را خود محصول

 (63١١ لوینسون،) .شناسندنمی رویداد یكعنوان را بهو آن دانندمی فرآیند یك را بازاریابی است دليل همين

 گام اقتصادی تحقق جهت در مصرف الگوی اصالح با نتوامی آن طریق از و دارد قرار اقتصاد و فرهنگ تالقی محل عنوانبه بازاریابی

 باالخره و داخلی صنایع فروش افزایش جهت درو  وابستهغير و آوردبوم توليدات تقویت راستای در باید بازاریابی این. شتبردا

 را خود رسالت قدم بردارد تا بتواند لوكس و خارجی كاالهای مصرف فرهنگ اشاعه از پرهيز و اغواگرانه تبليغات از پرهيز با بازاریابی

 (6939 درهمی،) .كند ایفا خوبیبه مقاومتی اقتصاد راهبرد جهت در

مصرف  الگوی تغييردر  بازاریابیآگاهی از نقش  رغمعلیگاهی  ،هستند رو به رو منابع محدودیت با داخلی توليدكنندگان كهازآنجایی

 و كنندمی نظرصرفسنگين بازاریابی از آن  هایهزینهبه دليل  ،مصرف توليدات داخلی، افزایش سود شركت و رونق اقتصادی بهمردم 

 .باشدیم اهميتدر ای شرایط حائز  چریكی بازاریابی كارگيریبه ضرورت كه به همين دليل است

 بازاريابي چريكي -٩

 در توجهقابل پيشبردی تأثير یك بایستی كه است قراردادی غير و غيرمتداول مبارزات یا و هااستراتژی كنندهتوصيف چریكی بازاریابی

 همان برای سنتی بازاریابی مبارزات كه ایبودجه از بخشی با كار این و باشد داشته گيردمی كار به را هااستراتژی این كه سازمانی

 (2٨٨١ ،6 ليابينگ و بالتس) .گيردمی انجام ،پردازدمی هدف
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 متفاوت كه اقدامات از شماری در تركيبی هایاستراتژی اغلب دليل همين به است، تخيل قدرت و خالقيت اساس بر چریكی بازاریابی

 هاشركت برای را هزینه حداقل هاروش و منابع از نوآورانه گيریبهره با بازاریابی، نوع این و شودمی انجام است سنتی تبليغات از

 (2٨62 بيگات،) .كندمی فراهم

 

 باشد:شرح زیر میصورت موردی بهبه چریكی بازاریابی ویژگی

 ٩غيرمتعارف 

 ١آورشگفتی 

 3خالق/ اصل 

 6٨آميزتحریك/ چالشی 

 66مؤثر/ صرفهبهمقرون 

 62پذیرانعطاف 

 69غيرمعمول 

 64داركنایه/ شوخ 

 65جذاب و دیدنی 

 61مسری 

 باشد:صورت موردی به شرح زیر میبه چریكی و سنتی بازاریابی ميان تفاوت

 است معتقد چریكی بازاریابی كهدرحالی ،باشدنمی پذیرامكان بازاریابی پول از استفاده بدون كه است معتقد سنتی بازاریابی 

 .كرد پول جایگزین توانمی را اطالعات و تخيل انرژی،

 باشدمی كوچك وكارهایكسب برای چریكی بازاریابی كهدرحالی دارد، كاربرد بزرگ وكارهایكسب برای سنتی بازاریابی 

 .دارند اندك هایبودجه با بزرگ آرزوهای كه هاییشركت یعنی

 است معتقد چریكی بازاریابی كهدرحالی ،باشدمی متكی انبار موجودی یا فروش ميزان به عملكرد ارزیابی برای سنتی بازاریابی 

 .باشد شركت سود مبنای بر باید عملكرد ارزیابی بلكه باشدنمی عملكرد ارزیابی برای مناسبی معيار سود بدون فروش

                                                           
٩- Unconventional 

١- Surprising 

3- Original/creative 

Cheeky/provocative -6٨ 

66- Cost-efficient/effective 

62- Flexible 

69- Unusual/atypical 

64- Funny/witty 

65- Spectacular 

61- Contagious 



 
 
 

٩ 

 اساس بر چریكی بازاریابی كه است حالی در این ،باشدمی قضاوت و تجربه گمان، و حدس پایه بر بيشتر سنتی بازاریابی 

 .باشدمی هاانسان رفتار بر حاكم قوانين یعنی شناسیروان

 بازاریابی است معتقد چریكی بازاریابی كهدرحالی ،باشدمی بازاریابی پایان فروش كه است این بر اعتقاد سنتی بازاریابی در 

 .داشت توجه مشتریان به فروش از پس باید و ندارد پایانی اما دارد ميانه و ابتدا كه است فرآیندی

 گران روش این كه شوندمی اضافه یكییكی مشتریان یعنی كندمی پيدا گسترش خطی صورتبه وكاركسب سنتی بازاریابی در 

 با بيشتری معامالت یعنی ميابد گسترش هندسی و غيرخطی صورتبه وكاركسب چریكی بازاریابی در كهدرحالی ،باشدمی

 .گيردمی صورت كنونی مشتریان

 است معتقد همكارانه بازاریابی به چریكی بازاریابی كه است حالی در این ،باشدمی رقبا نابودی برای تالش سنتی بازاریابی در. 

 سازی متنوع بر چریكی بازاریابی تمركز كهدرحالی ،(شدن بزرگ) است چندجانبه سازی متنوع روی بر سنتی بازاریابی تمركز 

 (شدن بزرگ مفيد طوربه) .است المركز متحد

 شركت وكاركسب است اهميت حائز آنچه كه است این بر اعتقاد چون است شركت شعاع تحت چيزهمه سنتی بازاریابی در 

 .است مشتری است اهميت حائز آنچه است معتقد و است مشتری بازاریابی چریكی بازاریابی كهدرحالی است،

 و دوجانبه منافع دنبال به چریكی بازاریابی در كه است حالی در این است، مشتری با معامله دنبال به فقط سنتی بازاریابی 

 .هستيم مشتری رضایت دنبال به درواقع هستيم، مشتری به سود رساندن

 چریكی بازاریابی كه است حالی در این باشدمی كافی تبليغ برای تلویزیون و رادیو مانند ابزارهایی است معتقد سنتی بازاریابی 

 شركت اعمال كليه در ابزارها تمامی باید است معتقد بلكه باشدنمی معتقد( ابزار یك از استفاده) ایاسلحه تك روش به تنهانه

 .گيرد قرار موردتوجه

 رسيدن طالیی كليد چریكی بازاریابی كه است حالی در این است، پول كسب و فروش دارد اهميت سنتی بازاریابی برای آنچه 

 با موجود روابط استحكام و تقویت و جدید روابط ایجاد در سعی و داندمی مشتریان با مدتطوالنی روابط را موفقيت به

 .دارد مشتریان

 را فناوری از استفاده چریكی بازاریابی كه است حالی در این ،داندمی برهزینه و گران را فناوری از استفاده سنتی بازاریابی 

 .كندمی آن از استفاده برای را تالشش یهمه و داندمی مشتری با ارتباط ایجاد برای روش مؤثرترین

 به را خود پيام و كند كار وسيع ایگستره در است تالش در یعنی كندمی استفاده شكاری تفنگ استراتژی از سنتی بازاریابی 

 ایگستره در و كندمی استفاده تيراندازتك تفنگ استراتژی از چریكی بازاریابی كه است حالی در این برساند، هاگروه یهمه

 .رساندمی كوچك هایگروه به را خود پيام و كندمی كار باریك

 بازاریابی كه است حالی در این ،كندمی ارائه را خدمات و محصول شركت آن در كه است طرفهیك رابطه یك سنتی بازاریابی 

 .كندمی توجه اشخواسته و مشتری به فروش از پس كه است دوطرفه ایرابطه چریكی

 متنوع هایتكنيك دارای چریكی بازاریابی كه است حالی در این است قيمتگران و محدود هایتكنيك دارای سنتی بازاریابی 

 (633١؛ لوینسون، 2٨٨4بندی شده توسط نویسنده از ميشل، )جمع .هستند رایگان هاآن اكثر كه است بسيار و

 عبارتند از: چریكی بازاریابی ابزارهای

 6٩اندك بودجه با چریكی بازاریابی 

                                                           
6٩- Low-Budget Guerrilla Marketing 
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 6١مسری چریكی بازاریابی 

 63غافلگيركننده چریكی بازاریابی 

 2٨كمينی چریكی بازاریابی 

 26بازاریابی بدون رسانه 

 

 شود:در ادامه انواع ابزارهای بازاریابی چریكی توضيح داده می

 و كوچك هایشركت برایو عموما  باشدمی بازاریابی چریكی هایروش سایر مبنای روش این :اندك بودجه با چریكی بازاریابی -6

اجرای این روش باید با  .رودبكار می غيرمعمول و فریبنده خالق، هایایده از استفاده با هدف گروه با مستقيم ارتباط بر تأكيد متوسط

 (22،2٨69نوفر) .باشد خدمت یا كاال در غيرمعمولی و خاص ویژگی ساختن برجسته هدف

 باشدمی پاسخگو بلندمدت در رویكرد این

كه  شودمی استفاده اهداف به یابیدست برای همراه تلفن بازاریابی و ویروسی بازاریابی از روش این در: مسری چریكی بازاریابی -2

 :باشندشرح زیر میبه

 ایميل یا اجتماعی هایشبكه طریق از مجازی صورتبه معموالً كه باشدمی چریكی بازاریابی از ایشيوه: ویروسی بازاریابی -2-6

 .گيردمی صورت( 24دهانبهدهان بازاریابی) آفالین صورتبه یا (29وسم به وسم) آنالین صورتبه

 آن طی كه گيرندمی بهره مانند ویروس فرآیند یك از ،برند از آگاهی تصاعدی افزایش برای موجود هایشبكه از تكنيك این در

 یك به خرید توصيه با كه شوندمی تبدیل تبليغاتی ابزارهای به خود كنندگانمصرف روش این در .یابدیم گسترش سرعتبه اطالعات

 .كنندمی تبليغ را محصوالت ،آشنایان و دوستان به خدمات یا محصول

 انجام طنزآميز و خالق تبليغاتی هایپيام ارسال با همراه تلفن طریق از پيام انتقال بااین شيوه بازاریابی  :همراه تلفن بازاریابی -2-2

 كنندگانمصرف به لحظه هر در تواندمی عموم مردم زندگی در همراه هایگوشی از استفادهبا توجه به رواج بازاریاب كه  شودمی

 .باشد داشته دسترسی

 مخاطب توسط هاپيام این ارسال از هدف بلكه باشدنمی مشتری فوری جذب فقط طنزآميز و خالق تبليغاتی هایپيام ارسال از هدف

 افزارهاینرم و قرمزمادون وتوث،بل ،MMS هایسرویس از استفاده .باشدمی مشتریان از ایزنجيره تشكيل و آشنایان و دوستان به

 در همچنان هاشركت برای همراه تلفن مخابرات بازار اهميت و الزم به ذكر است كه است شدن ترمتنوعدر حال   پيوسته همراه تلفن

 .باشدمی رشد حال

 استفاده اهداف به دستيابی برای 21احساسی بازاریابی و 25محيطی بازاریابی از ،روش این در :غافلگيركننده چریكی بازاریابی -9

 (2٨69،نوفر) :پردازیمكه در ادامه به تعاریف این دو روش بازاریابی می شودمی

                                                           
6١- Viral Guerrilla Marketing 

63- Surprise Guerrilla Marketing 

2٨- Ambush Guerrilla Marketing 

26- Marketing without Media 

22- Nufer 

29- Mouse-mouse Marketing 

24- Mouth-to-mouth Marketing 
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 در محيطی هایرسانه ،شودمی شامل را كالسيك غير تبليغاتی هایرسانه تمام از ایمجموعه محيطی تبليغات :محيطی بازاریابی -9-6

 چشم به مزاحم شكل به تنهانه كه دنباش ایگونهبه باید تبليغات این .گيردمی قرار كنندگانمصرف غيرمستقيم یا مستقيم زندگی محيط

 در عمومی هایمكان در كه هستند تبليغاتی تمامی شامل تبليغات این .دنباش مخاطب برای جذاب و داشتنیدوست باید بلكه نيایيد

 تبليغات ،دنشومی چسبانده هاسوپرماركت هایشيشه روی كه رنگی پوسترهای مانند تبليغاتی ،گيرندمی قرار مندانعالقه دید معرض

 ... و تبليغاتی بيلبوردهای نقليه، وسایل روی

 شده تركيب عمومی محيط فضای با است خالقيت و سرعت رادیكال، طبيعت شامل كه محتوا بازاریابی خاص هاینشانه روش این در

 شدهریزیبرنامه محيطی بازاریابی . الزم به ذكر است كهدنشومی غافلگير كنندنمی بينیپيش كه مكانی در تبليغات از كنندگانمصرف و

 .است تكرار قابل و

 محيطی و احساسی بازاریابی ميان اصلی تفاوت ،باشدمی محيطی بازاریابی به شبيه بسيار بازاریابیاین روش  :احساسی بازاریابی -9-2

 .يستن تكرار قابل و دهدمی رخ باریك حسی بازاریابی كه است این

 ایخاطره مشتری برای و باشدمی خدمت یا كاال یك خرید به اقدام برای مخاطبان احساسات برانگيختن تكنيك احساسی بازاریابی

( برند در وریغوطه) محصول دیدن و شنيدن بویيدن، چشيدن، كردن، لمس با مشتری آن طی كه كندمی ایجاد جذاب و یادماندنیبه

 منظوربه مشتری تجربه مدیریت جویوجست در مشتری هيجانی ذهن از استفاده با بازاریابی نوع این. باشند داشته را تجربه فرصت

 (6932 عظامی،) .است برند مبلغين و مروجين به( برند) تجاری نام حاميان تبدیل

 پرداخت بدون مشخص برندهای و رویدادها با كردن برقرار ارتباط برای كنندهتبليغدر این استراتژی بازاریابی،  :كمينی بازاریابی -4

 مالكانه حقوق یا كند ایسرمایه را رویدادها این دهدمی اجازه وكاركسب استراتژی این. كندمی استفاده مالی حمایت هایالزحمهحق

 (2٨69،نوفر) .كند بيشينه را وكاركسب برند

 اساس بر كه است (ورزشی رویدادهای در خصوصبه) یافتهتوسعه كشورهای در تبليغ و بازاریابی رایج هایروش از یكیاین تكنيك 

 بدین و كرده سنجاق برنامه این به را خود است، رویداد و برنامه یك اسپانسر دیگر برندی كهدرحالی كندمی تالش برند یك آن

 .شود معاف اسپانسری حق هرگونه پرداخت از باشد، شده مرتكب غيرقانونی عملی كهاین بدون و ترتيب

 رسانه به گيردمی صورت كه مهمی هایبازاریابی از بسياری: در این تكنيك بازاریابی فرض بر آن است كه بازاریابی بدون رسانه -5

 (63١١)لوینسون،  .نددار سود دریافت در مهمی كمك رسانه، بدون هایروش از هریك ،وجودبااین. ندارد احتياج

 ابزارهایی مسابقه و ، پيگيری2١جوشهم بازاریابی ،2٩هياهو ایجاد بر مبتنی بازاریابی ضمانت، ،هانمایشگاه عمومی، روابط خدمات،

های بازاریابی خواهيم ابزاراین  اهم و در ادامه به شرح كنندمی تبليغ هارسانه از استفاده بدون را خدمت یا محصول كه هستند

 پرداخت:

 یا محصول یك پيرامون سروصدا ایجاد با كه است تكنيكی و است دهانبهدهان بازاریابی از شكلی :هياهو بر مبتنی بازاریابی 5-6

 اجرا ایهمهمه بازاریابی استراتژی آن توسط كه هستند ابزارهایی اجتماعی هایشبكه و هاوبالگ ،هاروم چت. شودایجاد می خدمت

 هایداستان یا و كندمی ایجاد تعامل شناسدمی شخصاً كه ایحرفه مخاطبان با محصول ارائه در وكاركسب صاحب ،شودمی

                                                                                                                                                                                                 
25- Ambient Marketing 

21- Emotional Marketing 

2٩- Buzz Markeing 

2١- Fusion Marketing 
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 شدمی كالمی و شفاهی ارتباط شامل آغاز در ایهمهمه بازاریابی مفهوم. كندمی ایجاد خدمت یا محصول مورد در فردمنحصربه

 بازاریابی ایجاد درگير همگی كه...  و تویيتر ،بوكفيس اینستاگرام، مانند اجتماعی هایرسانه تمامی شامل همهمه امروزه، كهدرحالی

 بهبازگو كردن حقيقت یك محصول  كه اندهدریافت افراد زیرا است مؤثر هایكارراه از یكی بازاریابی این .باشدمی هستند ایهمهمه

 درباره اطالعات تریناثربخش مشتریان معموالً. باشدمی محصول با مرتبط تبليغاتی هایفعاليت از ترراحت، خود خانواده و دوستان

 (6939مقدم، ضرغامی و پوراسماعيل) .كنندمی دریافت (...و فاميل و دوستان) شخصی منابع از را محصوالت

 با همسو تجاری هایاستاندارد و آینده دارای وكارهاكسب كدام كه گيردمی نظر در بازاریاب شيوه این در :جوش هم بازاریابی -5-2

 دليل به را خود بازاریابی یهزینه طریق این از و دهند گسترش را خود بازار ،هاآن یا همكاری طریق از بتوانند تا هستند شركت

 (63١١لوینسون، . )دهند كاهش دیگران با شراكت و همكاری

 عبارتند از: چریكی بازاریابی راهبردهای

 بازاریابی هدف انتخاب 

 هدف به دستيابی راه كردن مشخص 

 هدف بازارهای انتخاب 

 مورداستفاده بازاریابی( ابزار) اسلحه انتخاب 

 دهيدمی ارائه كه خاص ویژگی بازار، ذهن در شركت جایگاه 

 شركت هویت 

 شودمی بيان شركت درآمد كل از درصدی صورتبه كه شركت بازاریابی یبودجه 

 

 گيرينتيجهبحث و 

 اقتصاد درواقع ،دهدمی كاهش خارجی و داخلی هایبحران و هاچالش برابر در را كشور اقتصادی محيط پذیریآسيب مقاومتی قتصادا

 راهبردها از یكی .كند مقاومت وارده فشارهای برابر در توسعه و پيشرفت عين در ملی اقتصاد تا كندمی فراهم را امكان این مقاومتی

 فرهنگ و باورها تغيير آن یالزمه كه باشدمی داخلی كاالهای مصرف و مصرف الگوی اصالح مقاومتی، اقتصاد تحقق برای

 به چریكی بازاریابی. باشدمی بازاریابی كارگيریبه كنندگانمصرف زندگی سبك تغيير برای راهكارها از یكی. باشدمی كنندگانمصرف

 دستبه را نتایج حداكثر مصرفی، منابع حداقل با كه دهدمی را امكان این هستند، مواجه بودجه محدودیت با كه داخلی توليدكنندگان

 بازاریابی در آنچه. دهد افزایش را وریبهره ،بازاریابی ابزارهای تركيب با كوشدمی كه است نوینی روش چریكی بازاریابی. آورند

 در بجای افزایش در فروش، را موفقيت بازاریابی، یشيوه این درواقع .باشدمی مشتریان با دوسویه ایرابطه ایجاد است مهم چریكی

 .داندمی سودآوری افزایش

 پيشنهاد شود، بررسی داخلی توليدكنندگان به كمك و مصرف الگوی اصالح در را چریكی بازاریابی تأثير شد كوشيده مقاله این در

 .شود بررسی آن اجرای برای عملی راهكارهای و بازاریابی سبك این اجرای موانع شودمی

 



 
 
 

66 

 تحقيق: منابع
 

 تهران: انتشارات سيته ،بازاریابی چریكی. ترجمه: همایون ركنی قاجار )چاپ چهارم( ،لویينسون، جی كنارد

های راهبردی و كالن، سال دوم، شماره پنجم، نامه سياست، نظام اقتصاد اسالمی الگویی كامل برای اقتصاد مقاومتی، فصل(6939) ،اسدی، علی

93-25 

 55-٩١، ٩6نامه روند، سال بيست و دوم، شماره تصاد كالن در رویكرد اقتصاد مقاومتی، فصل(، ثبات اق6934زاده، صدیقه، )اخباری، محمد، قلی

نامه اقتصاد مقاومتی، های راهبردی و كالن، سال چهارم، ویژهنامه سياست(، اقتصاد مقاومتی و راه دستيابی به آن، فصل6935نوفرستی، محمد، )

61١-65٩ 

 5-22نامه آفاق امنيت، سال پنجم، شماره شانزدهم، ادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ایران، فصل(، الگوی پيشنه6936مراد سيف، اله، )

 21نامه اقتصاد آسيا، شماره پانصد و بيست و پنج، (، رابطه بازاریابی و اقتصاد مقاومتی، فصل6939درهمی، سيد مهدی، )

 2١-23شماره دوم، (، بازاریابی حسی، نشریه بانك آینده، 6932عظامی، راحله، )

 ٩5-١5های مدیریت و حسابداری، شماره ششم و هفتم، (، بازاریابی پارتيزانی، ماهنامه پژوهش6939پور، حسن، ضرغامی مقدم، مارال، )اسماعيل

 باشند:های زیر میها ذكر شده است دارای لينكهای كه در این مقاله مطالبی از آنسایت
 http://www.isna.ir/news 

 http://www.borhan.ir 

 http://www.entekhab.ir/fa/news 

 http://www.creativeguerrillamarketing.com 
Nufer, Gerd, (2013). Guerrilla Marketing—Innovative or Parasitic Marketing?, No. 4. 1-6. 

http://www.isna.ir/news/95123018228/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B6
http://www.isna.ir/news/95123018228/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B6
http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=6819
http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=6819
http://www.entekhab.ir/fa/news/148947/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF
http://www.entekhab.ir/fa/news/148947/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF
http://www.creativeguerrillamarketing.com/what-is-guerrilla-marketing/
http://www.creativeguerrillamarketing.com/what-is-guerrilla-marketing/

