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ساکت شو و گوش کن
کتــاب (ســاکت شــو و گــوش کــن) از کتــاب هــای پــر فــروش

آمــازون در دنیــا مــی باشــد کــه عالوه بــر طــرح مباحــث کاربردی
و امــروزی در حــوزه رفتــار شناســی مشــتری و جــذب ســهم بازار

باالتــر ،بیشــتر روی صحبــت خــود بــا مدیرانــی اســت کــه تمایل
بــه تغییــر در کســب و کار خــود ندارنــد و مــدام در حــال گلــه

و شــکایت از وضــع موجــود و نســبت دادن شکســت هــای خــود

نویسنده :تیلمن فرتیتا
مترجمان :دکتر امین اسداللهی ،دکتر میثم نصیری
ناشر :نشر مهربان
تلفن66953175-6 :
نوبت چاپ :اول پاییز 1400
شمارگان 1000 :نسخه
تعداد صفحات 176 :صفحه
بها 68000 :تومان
سال2019 :
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بــه قضــا و قــدر مــی باشــند و بــه جــای تــاش و پشــتکار بــرای
عبــور از بحــران بــه دنبــال یافتــن مقصــر و شکســتن تمام کاســه

و کــوزه هــا بــر ســر وی مــی باشــند .لــذا توصیــه مــی کنیــم اگر

مــی خواهیــد از شــرایط بــد و نابهنجــار کســب و کار خــود خالص
گردیــد بــه توصیــه هــای تیلمــن فرتیتــا نویســنده ایــن کتــاب

بــه طــور جــدی گــوش فــرا دهیــد.

جعبه ابزار تحقیقات بازار
اگــر بخواهیــد یــک پــروژه تحقیقــات بــازار را صفــر تــا صــد
اجــرا کنیــد ،قطعــا نیــاز خواهیــد داشــت کــه ایــن کتــاب را

مطالعــه کنیــد .ایــن کتــاب بــه شــما خواهــد گفــت چکــش

چیســت؟ یــا میــخ چــکار مــی کنــد؟ چــه زمانــی بــرای زدن

میــخ ،مناســب اســت و چــه زمانــی بهتــر اســت کــه از پیــچ

و آچــار اســتفاده کنیــد .ایــن کتــاب فــرض کــرده اســت کــه
شــما بــه عنــوان یــک تــازه کار در تحقیقــات بــازار ،نیــاز بــه

دیــدن محتــوای جعبــه ابــزار و گذاشــتن تک تــک آنهــا دارید.

نمــی خواهیــد ماننــد پســربچه کوچکــی باشــید کــه یــک
چکــش بــه او داده انــد و کل دنیــا بــرای او شــبیه بــه یــک میخ

اســت؛ بلکــه مــی خواهیــد ابــزار صحیحــی بــرای کار داشــته

باشــید و دریابیــد کــه همیشــه بــه چکــش نیــاز نداریــد .آچــار

و پیــچ گوشــتی را بــه ایــن دلیــل کــه بــار اولــی کــه ســعی
کردیــد بــا آن میــخ بکوبیــد و در نتیجــه انگشــت شــما را کبود

کــرد ،دور نمــی اندازیــد.
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نویسنده :ادوارد مک کوئری
مترجمان :دکتر امین اسداللهی ،محمدرضا اردهالی
ناشر :نشر مهربان
تلفن66953175-6 :
نوبت چاپ :اول تابستان 1400
شمارگان 1000 :نسخه
تعداد صفحات 492 :صفحه
بها 150000 :تومان
سال2016 :

پایان بازاریابی

نویسنده :کارلوس گیل
مترجم :دکتر امین اسداللهی
ناشر :دانش ماندگار عصر
تلفن66953175-6 :
نوبت چاپ :اول بهار 1400
شمارگان 1000 :نسخه
تعداد صفحات 283 :صفحه
بها 105000 :تومان
سال2019 :
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ایــن کتــاب بــه تغییــر در ســبک زندگــی ،عــادت و ســلیقه هــای
انســان هــا در عصــر جدیــد پرداختــه و نســخه هــای فدیمــی
بازاریابــی را منســوخ و مــرده قلمــداد مــی نمایــد .شــعار اصلــی
کتــاب پیــش رو حضــور پــر رنــگ در شــبکه هــای اجتماعــی بــا
رویکــرد «فــروش کمتــر ،توجــه و ارتبــاط بیشــتر بــا مخاطبــان»
مــی باشــد .بایــد بــه خاطــر داشــته باشــیم مخاطبــان مــا در شــبکه
هــای اجتماعــی بــر افــراد تمرکــز دارنــد نــه محصــوالت ،چهــره
هــا را زودتــر بــه یــاد مــی آورنــد تــا لوگوهــا را ،بــه دنبــال تجــارب
دیگــر مشــتریان هســتند نــه خریــد آنــی از شــما .برندها الزم اســت
شــخصیت انســانی و تعاملــی بگیرنــد نه هویت ســازمانی و فروشــی.
اینهــا ادبیــات بازاریابــی نویــن اســت و روش هــای قدیمــی امــروزه
مــرده اســت .هــدف رســانه هــای اجتماعــی در وهلــه اول و مهــم تــر
از همــه ایــن اســت کــه بــا انســان هــا معاشــرت کنیــد بــه عبــارت
بهتــر محتــوا ملکــه و مخاطبــان پادشــاه هســتند.

خط کش بازار
کتــاب پیــش رو بــا عنــوان «خــط کــش بــازار» در هفــت فصــل بــا
بکارگیــری داده هــای بــزرگ و تجزیــه و تحلیــل هــای بازاریابــی بــا
روشهــا و تکنیکهــای نویــن تحقیقــات بــازار یکــی از بهتریــن و
کاربــردی تریــن کتــاب هایــی اســت کــه در ایــن حــوزه بــه رشــته
تحریــر درآمــده اســت .در کتــاب پیــش رو بــه اهمیــت مبحــث
دادههــای بــزرگ ( )BIG Dataو تاثیــر آن بــر کســب و کارهــا نظــر
وافــر شــده اســت و از صاحبیــن برندهــا میخواهــد کــه تحلیلهــا
و اســتراتژی هــای بازاریابــی خــود را بــر اســاس داده هــای خــرد و
مبهــم بنیــان ننهنــد .در فصــول پایانــی کتــاب بــه بررســی نرمافــزار
 SAS Visual Analyticsجهــت تصویرســازی دادههــای بــزرگ و
انتخــاب زیــر مجموعــه هــای ردهای پیوســته و گسســته پرداختــه
شــده اســت.
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نویسنده :اسکات اریکسون
مترجمان :دکتر امین اسداللهی ،محمد سعید باستانی
ناشر :دانش ماندگار عصر
تلفن66953175-6 :
نوبت چاپ :اول زمستان 1399
شمارگان 1000 :نسخه
تعداد صفحات 286 :صفحه
بها 63000 :تومان
سال2017 :

سرسره متقاعد سازی
پروفســور راجــر دالــی یــک مــدل نویــن بــا رویکــرد بازاریابــی

عصبــی تحت عنــوان سرســره متقاعدســازی یــا مــدل G-N-A-F
کــه در چهــار مرحلــه مــی توانــد مشــتری بالقــوه را بــه مشــتری

بالفعــل تبدیــل کنــد ،ارائــه کــرده اســت .اولیــن مرحلــه از ایــن

سرســره جاذبــه یــا  Gravityمــی باشــد ،کــه تعریــف آن انگیــزه
اولیــه مشــتری بــرای خریــد از محصــوالت شماســت .مرحلــه دوم

نویسنده :راجر دالی
مترجمان :دکتر امین اسداللهی ،حسام عاشوری
ناشر :دانش ماندگار عصر
تلفن66953175-6 :
نوبت چاپ :اول زمستان 1399
شمارگان 1000 :نسخه
تعداد صفحات 168 :صفحه
بها 45000 :تومان
سال2016 :
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ســقلمه یــا  Nudgeدر واقــع اهرمــی بــرای هــل دادن مشــتری بــه

ســمت پاییــن سرســره اســت کــه مشــابه تخفیــف هایــی اســت

کــه در فروشــگاه شــما دیــده مــی شــود .مرحلــه ســوم از مــدل
سرســره ،شــیب سرســره یــا همــان  Angleاســت ،کــه هرچقــدر
سرســره شــیب دارتــر یــا زاویــه دارتــر طراحــی گــردد ،مشــتری

بــا لــذت و ســرعت بیشــتری بــه پاییــن انتقــال مــی یابــد .در

مرحلــه پایانــی سرســره از اصطــکاک و  Frictionیــاد شــده اســت

کــه شــامل دو بخــش اصطــکاک واقعــی و اصطــکاک درک شــده
مــی باشــد.

بازاریابی مغناطیسی
ایــن کتــاب قصــد دارد یــک نظریــه و ایــده کامــا چالــش
برانگیــز و ریشــه ای ارائــه دهــد کــه آنچــه را کــه شــما خیــال

مــی کنیــد مــی دانیــد ،و یــا نســبت بــه اعتقاد بــه آن شــرطی

شــده ایــد ،در مــورد رشــد و پیشــرفت کســب و کار خــود

اشــتباه بــوده اســت.

ایــن کتــاب تصویــر اینکــه چگونــه صاحــب یــک کســب و کار

موفــق و واقعــی شــوید را بــه شــما ارائــه خواهــد نمــود ،نــه
فقــط یــک کســب و کار بــا درآمدهــای اتفاقــی و بــر پایــه
شــانس ،نــه یــک نیــاز بــی پایــان بــرای تبلیغــات جدیــد،

نــه یــک نگرانــی دائمــی کــه فــروش بعــدی چــه وقــت و
از کجــا اتفــاق خواهــد افتــاد ،بلکــه دیــدگاه و نگرشــی بــر

پایــه اطمینــان ،تضمیــن و ثبــات بــا جریــان دائمــی و مــداوم
از مشــتریان عالقمنــد ،بــه طــوری کــه بــه جــای یــک درآمــد

صرفــا روزانــه بــرای شــما ثــروت و ســرمایه بســازد.
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نویسنده :دن کندی
مترجمان :دکتر امین اسداللهی ،علیرضا حسامی
ناشر :دانش ماندگار عصر
تلفن66953175 -6:
نوبت چاپ :اول تابستان 99
شمارگان 1000 :نسخه
تعداد صفحات 198 :صفحه
بها 60000 :تومان
سال2018 :

مارکتینگ پلن نویسی
ایــن کتــاب بــا بررســی مدلهــا و قالبهــای ترکیبشــده از
چندیــن مــدل کاربــردی و همچنیــن ارائــه جــداول و نمودارهایــی
جدیــد کــه بــا ارزش گــذاری و ارزیابــی درســت بــازار و مشــتریان

شــما همــراه اســت مــی کوشــد بهعنــوان ســندی راهنمــا بــرای

تدویــن برنامــه بازاریابــی عمــل نمایــد .ایــن کتــاب بــا آمــوزش
گامبـهگام مــوارد کاربــردی و جــداول مربوطــه ،مــدل خوبــی برای

نویسنده :مالکوم مک دونالد
مترجمان :دکتر امین اسداللهی ،عبدالفتاح جهانگیری
ناشر :نشر مهربان
تلفن66953175-6 :
نوبت چاپ :اول اسفند 1398
شمارگان 1000 :نسخه
تعداد صفحات 222 :صفحه
بها 35000 :تومان
سال2017 :

نــگارش برنامــه بازاریابــی خواهــد بــود.
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کتــاب «مارکتینــگ پلــن نویســی» نشــان مــی دهــد تــا بــا

تمرکــز بــه برنامــه بازاریابــی بتوانیــد ،شــرکت و مشــتریان
خــود را در حــوزه تدویــن برنامــه بازاریابــی و ارائــه محصــوالت

و خدماتــی جدیــد و مبتنــی بــر نیــاز آنهــا را یــاری نماییــد .از
ویژگــی هــای منحصربفــرد ایــن کتــاب نثــر ســاده و روان آن و

نیــز ارائــه الگوهایــی ســاده جهــت نشــان دادن و تعییــن جایــگاه

خــود در مقایســه بــا ســایر رقبــا و نیــز ارائــه اســتراتژی هــای
موفــق جهــت پیشــبرد اهــداف از پیــش تعییــن شــده خــود در
بــازار مــی باشــد.
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