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 پیشگفتار مترجمان

هوای مختلوف زنودگی بشور رخ      ای در عر،ه در ده  گذشته دحوالت عمیق و بنیادی
داده و علم و عم  بازاریابی نیز از این قاعده مستثنا نبوده است. فیلیپ کادلر، پدر علم 

پوردازی در   دار نظریوه  بازاریابی، به همراه هرماوا  کارداجایا و ایووا  سوتیاوا  پورچم   
هوا ابتودا بوا چوا       های جدید در این زمینه بودنود. آ   شهایجاد دحول در افکار و اندی

بوه بررسوی دحووالت بازاریوابی در شصوت سوال گذشوته          عصر سوم بازاریابیکتاب 
انود  از: بازاریوابی    ها را در قااو سه عصر معرفوی کردنود کوه عبوارت     پرداختند و آ 

  انتشوار کتواب   محور. از زما محور و بازاریابی انسا  محور، بازاریابی مشتری محصول
دحوالت فراوانی در عر،  فناوری رخ داده کوه در مجموو  بور     عصر سوم بازاریابی

های بازاریابی، دأثیر زیادی گذاشته است. با چا  کتاب حاور دحوت عنووا     فعاایت
این دحوالت جدید در بازاریوابی بوه جهانیوا  معرفوی شوده         ،عصر چهارم بازاریابی

اریابی سنتی به بازاریوابی دیجیتواای بووده اسوت و از     عصری که حرکت در آ  از باز
های مختلوف، بوا انقوالب ،ونعتی چهوارم پیونود نزدیکوی دارد.  در ایون کتواب            جنبه

هوای دیجیتواای و    فرهنوگ  جایی قدرت به مشتریا  متص ، نفووذ خورده   درمورد  جابه
هوای   یژگوی محور برای برندسازی، و اقتصاد دیجیتاای بحث شده و بر بازاریابی انسا 

محور، بازاریابی محتوا و پایبند کرد  مشتری در راستای وابسوتگی بوه    برندهای انسا 
گرایی فناوری  برند نیز، دأکید شده است. همچنین به این نکته اشاره شده است که هم

شوود. در فضوای جدیود     گرایی بازاریابی دیجیتاای و بازاریابی سنتی منجور موی   به هم
سازی محصوالت و خدمات از هر دورۀ دیگری در  شخصی دحوالت فناوری، قدرت
 داریخ بشر بیشتر است.



 عصر چهارم بازاریابی      ۰

 

به رغم این دحوالت در بازاریابی و ورود به عصر چهارم بازاریوابی، اقودامات   
های بازرگانی با ارال  دروس مختلف  ویژه در رشته های داخ  و به فراوانی در دانشگاه

م عصر دوم بازاریابی به طور کام  و عملوی  بازاریابی انجام شد، وای متاسفانه هنوز ه
محوری است، از  پیاده نشده است. در مورد عصر سوم بازاریابی نیز که دأکید بر انسا 

ویژه اخالقی مباحث زیوادی در   های اجتماعی، روابط عمومی و به های مسئوایت جنبه
ونود بوا   دانشگاه و ،نعت مارح شد و با درجم  متن کتاب کادلر و همکارانب ایون ر 

ها، هنووز هوم از جنبو  عملوی، اقودامات       رغم این فعاایت انرژی بیشتری ادامه یافت. به
هوای مختلوف، رونودهای     بخوب نیسوتند. امیودواریم کوه در شورکت      مربوطه روایت

بازاریابی نوین مورد دوجه  قرار گیرند و به ،ورت بهینوه در راسوتای ارالو  خودمات     
 گردند. برداری در به مشتریا ، بهره مناسو
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 تقدیر

مودت،   ایون  طوول  در .سال به طول انجامید شببازاریابی عصر چهارم ددوین کتاب 
 درواوو  دویم  از نویسندگا  .اند داشته مشارکت کتاب این دکمی  در دعدادی از افراد

 و دحقیقوات را انجوام دادنود    کوه  کننود، افورادی   موی  نیوز دشوکر   پالس مارک شرکت
 یوسوانوا  :کردنود  نویسوندگا   بوا  ،رف جلسات طوفوا  فکوری   را زیادی های ساعت
 ادویوون ونگسووو، ینسوویلائونارد،کو هرمووانتو،کوین یلیاسووچنوودرا، سِ ونوودی ی،رسوواویت

 فچریوزا  و آنگوادا  انیساراسویگ، آنودره   دانیوا، شوابرینا   ویتاهودیونو، اِ هاردی، آدرین
 .پرادهاما

 مایکو   پوالس  موارک  ۀمشواور  شورکت  ۀرهبورا  و هیئوت مودیر    از همچنین
 و هرمواوا   یفانجریکوو، اسوت   وارسیتا، ویوی موسری، دافید، هندرا جکی هرماوا ،

 .این کتاب کردند ،رف دهی را  انرژی خود و افکار کهکنیم  دشکر میانس 
کنیم که این امکا  را برای موا   دشکر وایلی دیم انتشارادی از دارد جادرنهایت 
موردم   در اختیوار  رابازاریوابی  عصور چهوارم    وبازاریابی عصر سوم  فراهم نمودند که
 و کواوو   دیفوانی نوارامور،   نود از: ریچوارد  ا افوراد ایون دویم عبوارت     .جها  قرار دهیم

 .دکوفسکیایفک لینسجا

 
  



 

۲ 

 

 پیشگفتار
 عصر چهارم بازاریابی به عصر سوم بازاریابی انتقال از

  ادامو  ۀدربوار  ،کوردیم  مالقوات  جها  سراسر در گذشته سال شب در که بازاریابانی
 بسویاری  هوای بازاریوابی،   پویوایی  دوجوه بوه   بوا  .پرسیدند سؤال می عصر سوم بازاریابی

 .باشد فرایندکنندۀ  دکمی  عصر چهارم بازاریابی که دارند انتظار
 2 بازاریوووابی ای از عموووده جوووایی جابوووه دربوووارۀ عصووور سووووم بازاریوووابی در

( محور انسا ) 6بازاریابی  به سرانجام و (محور مشتری) 1 بازاریابی به (محور محصول)
کوه بوه انسوا      کنویم  موی  مشواهده  را مشوتریانی  عصر سوم بازاریوابی  در .بحث کردیم

 ۀآینود  بنوابراین اسوتدالل کوردیم کوه     .انود  شوده  دبودی   روح قلوو و  ذهون،  کاملی با
کوه   اسوت  ای سوازمانی  های فرهنگ و محصوالت، خدمات ایجاد وابسته به بازاریابی

 انتشوار  1727 در کتواب آ   کوه  زموانی  .دنهای انسوانی باشو   ارزش ۀدهند پذیرا و نشا 
 بوه  کتواب   آ .را ادخاذ کردند عصر سوم بازاریابی ا،ول ریابا اباز از بسیاری یافت،
 بوه  انگلیسی که زبانی جهوانی اسوت،   کنار در که شد واقع جهانیا  دوجه مورد قدری

 .شد درجمه دیگر زبا  14

یوبواد،   در را «عصور سووم بازاریوابی    ۀموز» کتاب، آ  انتشار از پس سال ید
هوای   یوباد بوه نوام   ۀسه شاهزاد  دوستان های حمایت با موزهاین  .ساختیم اندونزی باای

سووکاودی   اوکوا  دی جی جوکوردا دی سوکاودی، پودرا دی جی جوکوردا دی شاهزاده
 ،خوود  انگیوز  روح منواظر  بوا  یوباد، .شد ساخته سوکاودی راکا دی جی جوکوردا دی و

 ایون  در .اسوت  خوود  نوو   در بازاریوابی  ۀمووز  اواین برای کام  و مناسبی مکا  قاعاً
 گوزینب  را بازاریوابی  هوای  کمپوین  و ها شرکت بازاریابا ، از بخشی ااهام موارد موزه،
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ای  ی ایون مووزه بوه گونوه    امحتوو  .دنو گیر موی  دربر را انسانی روح هرکدام که کردیم
هوای   مووزه بوا فنواوری   ایون   اخیور،  یهوا  سال در .چندمنظوره و نوین، سازماندهی شد

 .ستا رسانی شدهروز یت افزوده و واقعیت مجازی بههمچو  واقع ای پیشرفته

ویوژه در   زیادی بوه  ادفاقات نوشتیم را عصر سوم بازاریابی که زمانی درواقع، از
 کنویم  مشواهده موی   امروزه که هایی فناوری .است داده رخ با دحوالت فناوری اردباط
 طوور  به گرایی هم این جمعی اثر و اند گرا شده اخیر هم یها سال در اما ،نیستند جدید

ل حاوور  در حوا  .استگذاشته  دأثیر جها  سراسر بازاریابی های فعاایتبر  ای گسترده
ی هوا  کانوال  ادغوام ، «آنوی »، اقتصواد  «گوذاری  اشوتراک  بوه »روندهایی از جمله اقتصاد 

، بازاریابی محتوا، مدیریت اردباط با مشوتری اجتمواعی و بسویاری از مووارد     یکپارچه
 .دیگر در حال ظهور است

 یدیجیتاا بازاریابی گرایی هم منجر به نهایتدرفناوری،  گرایی هم که معتقدیم
 دماس فیزیکوی  خواها  پیشرفته، مردم فناوری در جهانی با .شود سنتی می بازاریابی و

مااکیوت   بوه  بیشوتری  شوویم، دمایو    دور موی   اجتمواعی  ما که هر چقدر .هستند بیشتری
هوا،   دادهدحلیو  کوال     بوه  ادکوا  بوا  .انود  شوده  سواخته  ما برای فقط که داریم چیزهایی

هوا بوه عنووا      استفاده از ایون دنواقض   .ندا شده در سازی شخصی و خدماتْ محصوالت
 .ید نیروی اهرمی در اقتصاد دیجیتاای وروری است

 بنوابراین  .اسوت  نیواز  موورد  بازاریابی برای جدیدی گذار، راهبرد ۀاین دور در
 ا،ولی  فرووی   .کنیم می معرفی عصر سوم بازاریابی ادام  در را عصر چهارم بازاریابی

 گیوری خریود   مسیرهای دصومیم  تغیرم با ماهیت باید بازاریابی که است این کتاب این
مسویر   طول در مشتریا  بازاریابا  هدایت نقب .شود منابق دیجیتال جها  در مشتری
 .است آگاهی دا حمایت از برند  از مرحل خرید،

 زنودگی  آ  در کوه  اسوت  جهوانی  از موا  مشاهدات نتیج  کتاب این بخب اواین
یم که جها  اطراف ما پرداز میجایی سه قدردی  دوویح جابه در این بخب، به .کنیم می

 زنودگی  اساسواً  قابلیوت ادصواالت   چگونوه کوه    دهیم می نشا  در ادامه .ندا را شک  داده
 هوای  فرهنوگ  خورده  بوه  دوری  عمیوق  عوالوه بور ایون، نگواه     .است کرده متحول را انسا 

عنووا  پایو     بوه  هوا  اندازیم  این گوروه  اینترنتی می شهروندا  و جوانا ، زنا  دیجیتاای از
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 .شوند نس  کامالً جدید مشتریا  درنظر گرفته می

دوانند از  می بازاریابا  چگونه این است که کتاب بحث دربارۀ ا،لی و دوم بخب
وری را  گیووری خریوود مشووتری در عصوور دیجیتووال، بهووره طریووق درک مسوویرهای دصوومیم

 کلوی  یود روش  و بازاریوابی  های شاخص از جدیدی مجموع  بخب این .فزایب دهندا
بوه بررسوی    عمیق طور به .کند معرفی می بازاریابی های دربارۀ نو  نگاه به فعاایت جدید را

عصور چهوارم   هوای   کوارگیری ایوده   هوای بوه   و روش پوردازیم  چند ،نعت محووری موی  
 .آموزیم می را بازاریابی

عصور چهوارم    ا،ولی  هوای  داکتیود   دو،ویف مفص و   به سوم بخب سرانجام،
این  .کنیم می شرو  محور انسا  در این بخب با دوویح بازاریابی .پردازد می بازاریابی

کنود کوه    انسوانی، برنودهایی را ایجواد موی     هوای  ویژگی نو  از بازاریابی با استفاده از
ایجواد  منظوور   به محتوا بازاریابی سپس به بررسی .ها دارند هایی همچو  انسا  ویژگی

 بازاریابوا   کوه چگونوه   دهویم  موی  اداموه، شورح   در .پوردازیم  مشتریا  موی  گفتگو بین
 به سرانجام، .کار گیرند بیشتر به فروشِ برای را یکپارچه یها کانال بازاریابی دوانند می

 .پردازیم می عصر دیجیتال در مشتریا  کرد  پایبند مفهوم

 بازاریوایی  گسوترده از  و عمیوق  ،ویفی بوه دو  چهوارم بازاریوابی  عصر  ،در ا، 
گیوری خریود مشوتری را پوشوب      دصومیم  مسویر  مراح  هم پردازد دا  میمحور  انسا 
برای  و یابید دست کتاب این از سودمندی ااهامات و بینب به که امیدواریم .دهد می

 .شوید ملحق آدی به ما های سال دعریف مجدد بازاریابی در
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 نویسندگان ۀدربار

  مدرسو در  «نود سوانز  جانسوو  ا  »اامللوی   بازاریوابی بوین   اسوتاد برجسوت    ،کداتلر  فیلیپ
 علووم پوودر عنووا   بووه جهووا  سراسور  در ،وسووتر  دانشوگاه نووور  از مودیریت کووال   

 شوب  از یکوی  عنووا   بوه  اسوتریت  وال مجلو   در او .شده اسوت  شناختهنوین  بازاریابی
و  جووایز کننودۀ   عنووا  دریافوت   بوه وی  .اسوت  شده بندی وکار ردبه کسو بردر متفکر

ارشد  کارشناسی دارای مدرک ،جها  سراسر های دانشکده از بسیاری درجات علمی
 .سوت ا ماساچوسوت  مؤسسوه فنواوری   از دکتری اقتصاد و شیکاگو دانشگاه از اقتصاد

 به او های کتاب .است داشته اامل  بین یها عر،ه در ای ااعاده فوق حضور فیلیپ کادلر
 اامللوی  بوین  هوای  کنفورانس  در طوور موداوم   بوه  و ستا شده درجمه دنیا ۀزند زبا  12

 .کند می سخنرانی

 و اسووت پوالس  مووارک شورکت  اجرایووی مودیر  و مؤسووس کارتاجایدا  هرمداوان 
کوه   رهبوری اسوت   27 از یکوی  انگلسوتا ،  دخصصوی بازاریوابی   مؤسسو   نظربراساس 

انجمن  از جهانی را برجست  رهبری جایزۀ هرماوا  .بازاریابی است ۀآیند دهندۀ ک ش
وی  .ایونکلن نیوز دریافوت کورده اسوت      نبراسوکا  دانشگاه پسیفید در پن وکار کسو

 ۀمشواور  ریاسوت فعلوی مؤسسو     آسیاست و بازاریابی فدراسیو  گذارا  بنیا  یکی از
شورکت   عهده دارد که این مؤسسه بوا رکوچد را نیز ب وکارهای کسو آسیایی برای

وکارهوای   اامللوی بورای کسوو    بوین  ۀهوای مشواور   ای و همچنین بخوب  مناقه ۀمشاور
  .استمردبط  کوچد

 وظیفوه  انجوام  پوالس  مارک شرکت عنوا  مدیر ارشد عملیادی به ستیاوان ایوان
هووای بازاریووابی بووه    احووی راهبوورد در طر وی .(www.markplusinc.com) کنوود مووی

http://www.markplusinc.com/
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 است رزیِ یمارکت  سخنرا  و سردبیر مجل وی نویسنده، .کند کارها کمد می و کسو
(www.marketeers.com).  مووودیریت مووودرک کارشناسوووی ارشووود   دارای ایووووا 

  کارشناسی رشوت  و وستر  نور  دانشگاه از  مدیریت کال ۀدانشکد از وکار کسو
 .اندونزی است دانشگاه از مهندسی

http://www.marketeers.com/



