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ها قرار نیست داستان کرونا به پایان خود نزدیک شود و از قرار معلوم نه تنها باید به گویا به این زودی
بپذیریم. بله زندگی از ناپذیر ه باید او را به عنوان بخش جداییزندگی با این موجود عادت کنیم بلک

آشناست  و تجربه مشتری برای صاحبان برند، مدیران بازارایابیکه عبارتی  ،"ناپذیر زندگیبخش جدایی"
 د.نتبدیل شو تمان به بخشی از زندگی مشتریانخدمایا ، محصوالت و چون همگی سعی داریم که برند

نمایش های برندینگ ارگانیک در سراسر دنیا را به ترین برنامهبه نظر من کرونا توانست یکی از قوی
بلکه با تبدیل شدن به  ماه نه تنها تبدیل به ترند روز دنیای مجازی شد 2بگذارد و در عرض کمتر از 

از زندگی همه ما تبدیل شد. و این یک  یدغدغه ذهنی میلیاردها انسان در سراسر دنیا به بخش مهم
ندینگ این بود که اگر تو به درس بزرگ برای ما به عنوان مدیران بازاریابی است. راز موفقیت کرونا در بر

کرونا به همه ما نشان داد که برای تبدیل  دچار عواقب بدی خواهی شد. نادیده بگیریمن توجه نکنی و 
در زندگی  شماکه چقدر بودن یا نبودن  دشدن به بخش مهمی از زندگی یک انسان باید به او نشان دهی

 او حیاتی است. 

  

 سخنی کوتاه با خوانندگان
 کوکمدیر بازاریابی آپ ،مجید صالحیان
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 1399کارهای ایرانی، اولین روزهای اردیبهشت وتوصیف خوبی از حال و روز اکثر کسب« مبهم و غبارآلود»

ها، است. پس از گذشت دو ماه سخت و پرتالطم و تحمل ضررهای بسیار، مدیران و صاحبان شرکت
بینی توانند پیشبینند، در حالی که هنوز آینده نزدیک را نمیروی خود میرا پیش طوالنی بازسازیراه 

 دانند که آخر این ماجرا کجاست؟کنند و نمی

به روال قبل بازنگردیم. کروناویروس هرگز دنیای ما را تغییر داده است و شاید  روناویروسکبدون شک 
وکارها را تحت فشار قرار داد تا به سرعت خود را تغییر دهند و کارهایی انجام بدهند که پیش از کسب

 این هرگز امتحان نکرده بودند.

ه مردم جهان رقم زد، طرز فکر، رفتار، مناسبات انگیزی تجربه جدیدی برای هماپیدمی کرونا به طرز شگفت
ها به صورت کالسهای مدارس و دانشگاهاجتماعی و سبک زندگی جامعه تغییر کرد. به عنوان مثال، 

خواهند شد. بانکها در ایران شوند و امتحانات با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار مجازی برگزار می
کارمندان خود مجبور به ایجاد تغییرات زیادی شدند از جمله کاهش برای جلوگیری از ابتال و تلفات 

ساعات کار، محدود کردن خدمات داخل شعبه، تالش برای استفاده هر چه بیشتر مشتریان از خدمات 
الکترونیک. تعداد خدمات الکترونیک خود را افزایش و برخی محدودیتهای خدمات غیرحضوری را 

 کاهش دادند. 

رف و سریع چقدر ماندگار خواهند بود و چگونه کسب و کار شما را تحت تاثیر قرار این تغییرات شگ
 ؟در آینده نزدیک چه اتفاقاتی خواهد افتادخواهند داد؟ 

کرونا  روسیواکسن و دیامکان تول ندهیماه آ 18 تا 12در »به گفته حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت، 
 «.رسدیاحتماال به اوج م ندهیسال آ زییدر پا روسیو نیوجود ندارد و ا

خواه ناخواه  آمیز با کرونا عادت کنیم.به زندگی مسالمت رسد راه طوالنی در پیش داریم و بایدبه نظر می
 شده است.آغاز  وکاری در تجارت و کسبفصل جدید

 تاثیر کرونا بر تجارت

های ورزشی، بدنسازی، سالن های(، هنوز باشگاه1399اردیبهشت  1امروز که این مقاله را می نویسم )
ها، های تئاتر و سینما، رستورانهای مردانه و زنانه، سالنتاالرهای پذیرایی، مراکز همایش، آرایشگاه

 تحول کروناویروس در تجارت الکترونیک
 سعید صالحیان
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-ها ساختماناند و هتلگیر شدهدرصد هواپیماها زمین 85ها تعطیل هستند. سراها و کافی شاپقلیان

از بین رفته است، اما نیازهای مردم همچنان پابرجاست: های متروک. اگرچه تقاضای این گروه از مشاغل 
تناسب اندام، الغری، ورزش، برگزاری مهمانی، اشتراک دانش و تجربیات، اصالح موی سر و خرید مواد 

های دیگری خواهند بود، هرچند در مصرفی. به هر حال مشتریان به دنبال رفع نیازهای خود از راه
 تری پاسخ داده شود.ت پایینمدت نیاز آنها با کیفیکوتاه

فقط اگر دمای بدن شما اما ها بروید، شاپدوباره به رستورانها و کافیتوانید باالخره یک روزی شما می
با  هاقبل از ورود چک شود. گارسونها مجبور خواهند بود دستکش و ماسک استفاده کنند. میز و صندلی

یک بار مصرف خواهد بود یا اینکه  ی رستورانشد. منوهای اجتماعی چیده خواهند رعایت فاصله گذاری
 ورستوران  با ورود به راه دیگر آن است که توانید منو را مشاهده کنید.با نصب اپلیکیشن رستوران می

 را مشاهده کنید. منوی آناتصال به اینترنت رستوران 

تقاضای تجارت آنالین شد.  این یک واقعیت انکارناپذیر است که قرنطینه عمومی باعث افزایش پرشتاب
این رشد تقاضای کاالها و خدمات آنالین، جذب مشتریان جدید و تغییر کانال توزیع یک فرصت مناسب 

های هایی مانند افزایش فشار بر زیرساختکارهاست. از سوی دیگر چالشوبرای بسیاری از کسب
 روی این صنعت است.اد پیشکارهای تجارت الکترونیک بر اثر حجم تقاضای زیوعملیاتی کسب

هزار فروشنده در سراسر ایران، با افزایش  40میلیون تنوع کاال توسط  2کاال با عرضه اکنون دیجیهم
گذاری، پردازش غیرقابل تصور سفارشات آنالین مواجه شده است. تولید محتوا، تامین کاال، قیمت

خدمات مشتریان از جمله عملیاتی است که برای  بندی، توزیع و تحویل کاال وسفارشات، انبارداری، بسته
هزار کارمند  5کاال با بیش از شود. در حال حاضر دیجیرساندن سفارش به دست مشتری انجام می

 هزار کاال را دارد.  300ظرفیت ارسال روزانه 

-سفارشکاال، کار به جایی رسید که دیگر امکان ی سفارش در دیجیچندبرابر  شیافزابا شیوع کرونا و 

 2000استخدام  برایمردم در دوران کرونا  ازیپاسخ به ن یبرا کاالیجیدکاال نبود و گذاری جدید در دیجی
 کرد. ازین اعالم دیجد یروین

حال که عده بیشتری از مردم به دنیای تجارت آنالین وارد شدند و خرید آنالین را تجربه کردند، اینجا 
 این اتفاقات نیز، همچنان خرید آنالین را تکرار خواهند کرد. ماندگار خواهند بود و بعد از گذشت
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دانستند، حاال به های خود نمیکارهایی که فروش آنالین و تجارت الکترونیک را جزیی از اولویتوکسب
فروشان سنتی با شتاب هرچه بیشتر از قبل های خود را تغییر دهند. خردهکنند که اولویتاین فکر می

 ساخت فروشگاه آنالین هستند.به دنبال 

های نوین در حال پیمودن مسیر رشد خود بود، اما با اپیدمی عصر تحول دیجیتال و ظهور فناوری
 کروناویروس شتاب دو چندان گرفت.

 مشتریان و تحوالت کرونا

تحول در  جادیو به تبع آن ا یرفتار مشتر  رییبر کسب و کارها تغ روسیاثرات کروناو نیاز مهمتر  یکی
برای  ترین دغدغه مشتریان در حال حاضر، حفاظت از خودشان است، نه فقط. مهماست یتجربه مشتر 

کنند که از کجا، سالمتی، بلکه در برابر صدمات اقتصادی ناشی از این بحران. مردم االن به این فکر می
خرند؟ و آیا ای میچگونه و از چه کسی لوازم مصرفی خود را خریداری کنند. آیا کاال را به قیمت عادالنه

وند که دارای اعتماد و شفافیت رهایی میکیفیت الزم را خواهد داشت؟ به همین دلیل سراغ برند
 بیشتری هستند.

وکار خود را افزایش دهید، باید میزان اعتماد و شفافیت را افزایش خواهید درآمد کسبپس اگر می
دهید. اعتماد و شفافیت از طریق کانالهای ارتباط با مشتری و نحوه تعامالت شما با آنها در نقاط تماس 

بتوانند با خلق یک تجربه مشتری متمایز و ارائه سطح باالتری از گیرد. آنهایی که مشتری شکل می
خدمات مشتریان اعتماد آنها را جلب کنند، برندگان تجارت آینده خواهند بود. باید نگاهی متفاوت به 

 داشته باشید. مدیریت تجربه مشتری در بحران

ها را اقدامات خاص خود را می طلبد. تحول کرونا شرکت خدمات مشتریان در بحرانتوجه کنید که 
یک سرعت غیر قابل تصور عملیات مرکز تماس و خدمات مشتریان خود را تغییر دهند.  مجبور کرد تا با

آنها با پارادوکس ارائه خدمات مشتریان خوب و حفظ سالمت کارمندان خود مواجه شدند. حال که 
کارمندان از خانه در حال دورکاری هستند، چگونه با مشتریان در ارتباط هستند و چه تجربه ای برای 

های روز و کانالهای ارتباطی دیجیتال ها مجبور به استفاده بیشتر از فناوریایجاد می کنند. شرکتآنها 
 شدند. مدیران نیاز به ایجاد سطح جدیدی از اعتماد بین خود و کارمندانشان دارند.

 :سه اقدام مهم برای خدمات مشتریان

ی تغییر دهید تا امکان پاسخگویی ابه دورکاری عادت کنید: زیرساخت مرکز تماس خود را به گونه .1
 به مشتریان از راه دور نیز باشد.
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فرایند خدمات مشتریان خود را بازبینی کنید. آن را با توجه به نیازهای جدید مشتریان بازطراحی  .2
 کنید.

آوری های جمعهای مشتریان را بر اساس دادهآوری و آنالیز داده را جدی بگیرید. درخواستجمع .3
 بندی کنید.بندی و اولویتشده دسته

ها )ربات گفتگوی آنالین( برای باتتوان به استفاده بیشتر از چتاز دیگر تحوالت این حوزه، می
 ها اشاره کرد.پشتیبانی و پاسخ به درخواست

 تاثیر کرونا بر فرهنگ سازمانی

توسعه روابط مبتنی بر کارها را نیز تغییر داد. مدیران مجبور به وکروناویروس فرهنگ سازمانی کسب
حل موقت نخواهد بود و تبدیل به یکی از اعتماد با کارمندان خود خواهند شد، دورکاری دیگر یک راه

 ها به ویژه در تجارت الکترونیک خواهد شد.های شرکتاستراتژی

اند و با گرایش به برگزاری جلسات آنالین و جلسات حضوری اهمیت خود را از دست داده
های ای پیدا خواهند کرد. همین االن، پلتفرمهای پخش زنده اهمیت ویژهها، پلتفرمرانسویدیوکنف

های کشور های مدارس و دانشگاهموجود در ایران از جمله سامانه شاد پاسخگوی برگزاری آنالین کالس
رهای های خصوصی، جلسات بین سازمانی، وبینارها و سمینانیستند. چه برسد به جلسات داخلی، شرکت

های کاری را کاهش خواهد داد و از این البته عدم تمایل به جلسات حضوری، تعداد مسافرت آنالین.
 ها متضرر خواهند شد.های هواپیمایی و هتلامر، شرکت
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 راه برندینگ و بازاریابی در زمان کروناویروس ۵

دشوار باشد. مشکل از آنجا  یابیکارشناسان حوزه بازار  یبرا نگیبرندممکن است  ،یبحران طیدر شرا
 یبه خود م یحالت دفاع یمردم تنها ظرف مدت کوتاه ،ییها تیموقع نیکه در چن ردیگ یسرچشمه م

 یها هکنند. رسان یتمرکز م شیخو انیاز خود، خانواده، کارمندان و مشتر محافظت  یو بر رو رندیگ
از دستورالعمل  یمنیارتقاء سطح ا یکنند تا برا یضمن آن که از هموطنان درخواست م زین یاجتماع

کنند. در هنگام  یمسائل را منعکس م لیقب نیهم زیکنند، خود ن یرویارائه شده توسط دولت پ یها
تا با جوامع  ندکن یکم رنگ شده و افراد تالش م یگروه یاحزاب و مخالفت ها انیبروز بحران، مرز م

 .متحد شوند ینامرئ یدهایاطراف خود ارتباط برقرار کرده و در برابر تهد

رفتارها و  یبرخ ،ینیو خانه نش یاجتماع یر یفاصله گ نیقوان یبرقرار  یکه در روزها میآن هست شاهد
ارتباط  لیبه منظور کسب اطالعات درست به وسا انیکنند. اغلب مشتر  یم رییتغ زین یاجتماع یروندها

از افراد با دانلود کردن  یار یدشوار، بس تیموقع نیآورند. به عالوه، در ا یم یو رسانه ها رو یجمع
در تالش  یمجاز  یپرسه زدن در فضا یبرا شتریب یو اختصاص زمان لمیف یتماشا ،یباز  یها شنیکیاپل

را سرگرم کنند.  شیخانواده خو یکسالت بار روزمره فاصله گرفته و خود و اعضا یهستند تا از فضا
 یدادهایها و رو یخنرانپخش زنده س ن،یآنال یدرس یکالس ها ،یدورکار  لیاز قب یامروزه، موارد

و استفاده گسترده  یخانگ نترنتیباند ا یدرباره پهناما را بر آن داشته تا  گر،یموارد د یار یو بس یاجتماع
 .میاطالعات خود را کامل تر کن نترنتیخدمات ا دیجد یاز نسل ها

امر، استفاده از  نیاست. ا یهمچنان بر قوت خود باق زین یکیز یما به کاالها و اقالم ف ازیحال، ن نیع در
از گذشته گسترش  شتریبه مراتب ب زیرا ن کیو تجارت الکترون یضرور  یکاالها نیتازه تام یروش ها

مواد  یفروشگاه ها هب یاقالم ضرور  هیته یافراد خطر کرده و برا یبرخ ،یطیشرا نیداده است. در چن
روزها عرضه و تقاضا  نیاست که ا نیا تیحال، واقع نیکنند. با ا یمراجعه م گریمراکز د ریسا ای ییغذا
موجب شده که اغلب  یمنیسالمت و ا نهیموجود در زم یها یندارند. نگران یتناسب چندان گریکدیبا 

پرداخت بدون تماس  یهمراه خود به روش ها یها یگوش رینظ ییبا استفاده از ابزارها انیمشتر 
 .اورندیب یرو میمستق

از رفتارها  یار یحال، احتمال دارد بس نیباشند. با ا یرفتارها ممکن است موقت رییتغ لیقب نیاز ا یبرخ
 طیشدن شرا یرسد که با سپر  یبه نظر م دیدستخوش تحول شوند. بع یبه طور دائم گرید یو روندها

 اتیتجرب رشیپذ یبرا یتحوالت جار  ریبقا و تمرکز صرف بر آن، س نیتأم یو گذر افراد از مرزها یفعل
 یبه ناچار روش ها طیشرا نیاز افراد تحت ا یار یرو به عقب داشته باشد؛ چرا که بس یحرکت یتالیجید
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پرسش مطرح  نی. حاال ادیاز آن ها دست نخواهند کش گریرا امتحان کرده و فراگرفته اند و د یدیجد
 نگیبرند ندیو فرآ کسب و کار تیر یمد ،یا ندهیو فزا عیو تحوالت سر  رییتغ نیشود که با وجود چن یم

 انیمشتر  شیارائه هرچه بهتر خدمات و افزا یخواهد شد؟ کسب و کارها برا یدستخوش چه تحوالت
 یتوانند خطرات موجود را تا جا یصاحبان مشاغل چگونه م رند؟یدر نظر بگ دیرا با یخود چه اقدامات

 نند؟خود مراقبت ک انیممکن کاهش داده و از کارمندان و مشتر 

 یو همدل تیشفاف .۱

 شیدر پ ن،یکنند. بنابرایبوده و احساس ضعف م ریپذبیکارها به شدت آسو اغلب افراد و کسب امروزه،
 یهارفتارها در روش نگونهیاست که ا یهیشود. بدیم یتلق یضرور  اریبس یتوام با همدل یگرفتن رفتار 

عنوان مثال، شرکت  هخواهد بود. ب رگذاریبه شدت تاث انیمشتر  یبازتاب داشته و بر رو زین نگیبرند
وکار کسب یهاروش رییکه در حال تغ ییهاها و شرکتسازمان یازهاین نیدر جهت تام SAP یافزار نرم

 .کرده است گانیخود را را Qualtrics Remote Work Pulse به پلتفرم یخود هستند، دسترس

و ظرائف موجود  یجزئ یهاو تفاوت افتهی تیاهم یگر یاز هر زمان د شیب برندلحن  ،یکنون طیشرا در
که در  ییوکارهاکسب ان،یم نیتر خواهد بود. در اپر رنگ یگر یمختلف از هر دوران د یهاروش انیم

 قیکنند، توفیاستفاده م یتجار مدت کوتاه یفروش و سودآور  یمختلف برا یهااز روش یتیموقع نیچن
فارغ  یهمدل یفضا جادیو ا یاجتماع طیحال، درک شرا نینخواهند داشت. با ا یمدت و چندانیطوالن

 انیمشتر  انیرا م یدار یپا یهمواره نظر مخاطبان را به خود جلب کرده و رابطه عاطف یاز صرفه اقتصاد
 .خواهد کرد جادیا یتجار  یهانامبالقوه و 

داده و به ارسال  رییتغ دادهایرو یبه حضور در اجتماعات و برگزار  قیتمرکز خود را از تشو توانیم
 طیکه در شرا میطول عمر اکتفا کرد. الزم است به خاطر داشته باش یدر رابطه با سالمت و آرزو ییهاامیپ

ا به انجام تعهدات تنه استبهتر  ن،ی. بنابراستندیهمراه ن یما با پاسخ قطع یهااز پرسش کی چیه یفعل
 .میساز  یرا عمل شیخو یهاها و وعدههم قول طیشرا نیتر تا در مبهم میبوده و تالش کن بندیخود پا

 هااستفاده هوشمندانه از رسانه. ۲

ها به شدت تحت سازمان یاتیعمل یکارهاکار و راهو معمول کسب یهاروش ر،یمتغ طیتوجه به شرا با
و تحوالت،  رییتغ نیاز ا کیبه هر  عینشان دادن واکنش سر  ن،ی. بنابراردیگیتحوالت موجود قرار م ریتاث

 یهابه روش یابیدست ،ی. در مواقع بحرانردیقرار گ یابیمورد توجه بخش بازار  دیاست که با یامسئله
برخوردار خواهد  یاژهیو تیخالقانه از اهم یو ارائه راهکارها تیتوان خالق شیاز راه دور و افزا دیتول
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 یاجتماع یر یگفرهنگ فاصله جیبه منظور ترو Nike یکننده لوازم ورزشدیبود. به عنوان مثال، شرکت تول
 دیدر خانه بمان»داده است:  رییخود را به سرعت تغ امیجامعه پ تیو نشان دادن تعهد خود به حفظ امن

 (Play inside, play for the world) «!دیورزش کن ایدن یو برا

 نستاگرامیخود حذف کرده و در صفحه ا یرا از لوگو تایکیکاراکتر زن چ یهم در اقدام جالب Chiquita برند
کار را  نیکنم، شما هم همیدر حال حاضر، من در خانه هستم. خواهش م»خود از قول او نوشته است: 

 «.دیو از خودتان محافظت کن دیانجام ده

ها، آن عیو تحوالت سر  رییو تغ یاجتماع یهاشبکه یهااز پلتفرم یار یبس ختنیتوجه به در هم آم با
گام شود. روز هم راتییانجام گرفته و با تغ یتر به شکل خالقانه دیبا زیوکارها نکسب یها یگذار استیس

ها ابیبازار  یبه احتمال قو ،یتالیجید یهایحجم استفاده از سرگرم شیبه عنوان مثال، با توجه به افزا
 یبهره جسته و بخش قابل توجه زین لیموبا یهایو باز  وهایدیخواهند داشت تا از پخش زنده و لیتما

 .پرطرفدار بگنجانند یهاگونه برنامهنیرا در خالل ا یتجار  یهانام غاتیاز تبل

 یها به کانالهاآن ندهیاز اخبار و مراجعه فزا یآگاه یبرا انیروزافزون مشتر  لیحال، با توجه به تما نیع در
 نیاستفاده کنند. با ا نگیبرند یپلتفرم برا نیخواهند داشت تا از ا لیاز برندها هم تما یار یبس ،یخبر 

بوده  یتر قینظارت دق ازمندین یخبر  یهاطیکار در مح نیکه انجام ا دیحال، الزم است توجه داشته باش
. چرا که عملکرد ردیها انجام گکانال ریاز سا شیبه مراتب ب یبا دقت دیها بادر آن غاتیو تناوب پخش تبل

 .ممکن است به ارزش برند صدمه بزند نندهیب دیاز اندازه در معرض د شیب یر یخالقانه و قرارگریغ

 المنفعهو اقدامات عام رخواهانهیانجام اعمال خ .۳

و خاطر  ادیدر  شهیهم یبرا یبحران طیدر شرا یتجار  یهانام المنفعهو اقدامات عام رخواهانهیخ اعمال
 یو سخاوت واقع تیاقدامات با خلوص ن نیاگر ا ژه،یمانده و هرگز فراموش نخواهد شد؛ به و یمردم باق
گرفته تا ارائه  هیر یبه مراکز خ ییخواهند بود. از اهداء مواد غذا دیمف اریبس نگیبرند یبرا رندیانجام گ

به کارمندان  انهیادامه پرداخت حقوق ماه ایکارکنان بخش بهداشت و درمان  یبرا گانیمحصوالت را
 .هستند که در ذهن افراد جامعه حک خواهند شد یموارد یوکارها، همگکسب یموقت یلیپس از تعط

 Creative Cloud با آغاز بحران، نرم افزار Adobe یوتر یافزار کامپکننده نرمدیعنوان مثال، شرکت تول به
 یلیمقاطع تحص هیدر دسترس کل یتر و بدون در نظر گرفتن مقاصد تجار خود را با سرعت هرچه تمام

، Ford رینظ یبزرگ ندگانکن دیعملکرد تول اد،یو کانادا قرار داد. به احتمال ز  کایآمر  یموسسات آموزش
GE  3وM الجثه  میعظ یهاسازمان نیخواهد ماند. ا یکنندگان باقهم تا مدت ها در حافظه مصرف
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هوا با  هیو تهو یتنفس مصنوع یهادستگاه دیتول نهیدر زم یکنون یبحران طیگرفتند تا در شرا میتصم
 یضرور  حتاجیما نیدر جهت تام مهم یعالوه بر برداشتن گام ب،یترت نیکنند. به ا یهمکار  گریکدی

 .رندیکمک کردند تا کار خود را از سر بگ زیکرونا به کارمندان خود ن روسیجامعه و مقابله با و

 روسیو وعیکننده در هنگام شدیتول یهااز شرکت یار یخواهند داشت که بس ادیها، مردم به نیبر ا عالوه
کننده یمواد ضدعفون دیروال معمول کسب و کار خود، به تول یر یگیپ یبحران به جا نیا یر یگو اوج

 .دندیدست مبادرت ورز 

 یاضطراب و استرس افراد را کاهش دهد، گام زانیمثبت که بتواند م ییارائه محتوا ،یبحران طیشرا در
الزم است سازمانها  ،ییکارها نیحال، در هنگام انجام چن نی. با امودیخواهد پ نگیبرند ریبلند را در مس

 نانیاند. اطمقرار نداده خودرا در مرکز توجه  یو تجار  یبه مخاطبان خود نشان دهند که تنها اهداف ماد
کرده و  ییو اهداف خالصانه را شناسا لیکنندگان قادر خواهند بود اقدامات اصکه مصرف دیداشته باش

 .کنند یمدت از آنها قدردانیدر طوالن

 یاحتمال یوهایاز سنار  یر یشگیو پ دیجد یهاشیروندها و گرا یر یگیپ. ۴

 نیاز ا یکمک خواهد کرد تا درک بهتر  نگیبه فعاالن حوزه برند یرفتار انسان یهاشیمکرر گرا یر یگیپ
نحو  نیبه بهتر  یرسانامیآن است که پ ازمندیموثر ن یابیبرنامه بازار  کی یروندها داشته باشند. اجرا

مکالمات  یرو، بررس نیشود. از ا یابیکاربران به طور منظم ارز  یو مصرف یحس شاتیانجام گرفته و گرا
به  کیو صفحات مربوط به محصوالت تجارت الکترون یاجتماع یهاپلتفرم ها و شبکه رانجام شده د
خود را  یرو شیپ یهاتر از گذشته، فرصتعیحوزه کمک خواهد کرد تا به مراتب سر  نیکارشناسان ا

ها هر چه الزم است سازمان ب،یتتر نیدهند. به ا صیمدت را تشخیطوالن یهاکرده و بحران ییشناسا
بتوانند اطالعات به دست آمده را در  قیطر  نیکنند تا از ا یسازمان یاقدام به ساخت داشبوردها عتریسر 

 .درست مورد استفاده قرار دهند ماتیجهت اتخاذ تصم

و  رندهیگمیو افراد تصم رانیمد یها دگاهیبا د شتریهر چه ب ییبه منظور آشنا یابیبازار  کارشناسان
ارتباطات  یارشد سازمان رانیخواهند داشت تا با همکاران رده باال و مد لیمات نگیدر امر برند رگذاریتأث
 جیو نتا یاحتمال یوهایسنار  ینیبشیکنند. بسته به طول مدت بحران، به منظور پ جادیا یتر قیعم

 یکینزد یهمکار  گریکدیبا  یاتیو عمل یمال یهاگروه یها و اعضاابیها، الزم است بازار حاصله از آن
 .داشته باشند
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 کار و ادامه روند ارائه دیجد یهابا روش یسازگار . ۵

آوردن  یکسب و کار و رو یکنون طیبا شرا عیسر  یهماهنگ نهیاز سازمانها در زم یار یبس قیتوف مشاهده
 یتماس، برگزار  یامکان برقرار  دیجد یهایفناور  یر یکننده است. به کارگبه شدت دلگرم یبه دورکار 

 یهامیت هیکل ب،یرتت نیسازمان ها فراهم کرده است. به ا یها را برالیفا یگذار جلسات و به اشتراک
در ارتباط بوده و از راه دور با هم مشارکت کنند. در حال حاضر، انجام  گریکدیقادر هستند با  یسازمان
افراد  هیروال تازه به حفظ روح نیشده است. انجام ا لیتبد یدیبه عادت جد زین یمجاز  یهایسرگرم

ارتباط  یهم امکان برقرار  یچند هفته آت اکه حداقل ت نیبا علم به ا یتجار  یشرکا هیکند. کلیکمک م
 یرهبران سازمان ن،یاند. بنابراآورده یاز راه دور رو یوجود نخواهد داشت به تبادل نظر و همکار  یحضور 
خدمات فروش و ارائه  ،یابیاز جمله، بازار  یاتیعناصر عمل هیتمام تالش خود را به کار بندند تا کل دیهم با
بستر  یدشوار کنون طیشرا د،یتردیبه انجام رسانند. ب دیجد یهنجارها رفتنرا با در نظر گ انیمشتر 
 .ها خواهد بودیظهور نوآور  یبرا یمناسب

 ندهیآ یبرا یز یر برنامه

. با توجه به میبر یبه سر م روسیکروناو وعیبا ش یحال حاضر، همه ما در مرحله شناخت و سازگار  در
خود  ندهیآ یفراتر نهاده و برا یانطباق اجبار  نیپا را از زمان حال و ا دی، به ناچار باکرونا بر تجارت ریتاث

به  دیبا زین یفعل طیدر شرا یابیازار است که فعاالن حوزه ب یهی. بدمیکن یز یر برنامه زیوکارمان نو کسب
 یدر حال نیرا حفظ کنند. ا یتعامل مشتر  ریحال، مس نیبرند و در ع اتیخود ادامه داده و ح تیفعال

 :شود یم یتلق یافراد ضرور  نیا یبرا زین ریاست که توجه به نکات ز 

  در هنگام بروز اتفاقات  یاضطرار  یبندتیاولو ندیو ادامه فرا بحران بر کسب و کار ریتاثدرک
 .قبهرمتریغ

 نکته  نیاز ا یو آگاه انیارتباط با مشتر  یادامه کار و برقرار  یبرا تالیجید یهااستفاده از روش
 .به همراه خواهد داشت انیرا در روابط با مشتر  یمدت یطوالن راتیتاث یکه اقدامات کنون

 خواهد  ریپذامکان نانهیبواقعامر با تفکر  نیکنند؛ ایم دیرا تهد یتجربه مشتر که  یکاهش خطرات
 .بود

که  ستین یدیها، تردو استفاده روز افزون از آن نیو تعامالت آنال اتیتجرب عیسر  رشیتوجه به پذ با
برندها  ،یاسابقهینامشخص و ب طیشرا نیخواهند داشت. در چن یشتاب روزافزون زین یتالیجیتحوالت د

 کنند. یروزرسانبداده و  رییخود را تغ یو راهبر  نگیناچار هستند که روش تفکر، کسب و کار، برند
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 های ورزشیویروس و باشگاه کرونا
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کوچک و متوسط کشور، دچار  یوکارهااز کسب یار یبس ران،یکرونا در ا وعینخست ش یهمان روزها از

 یاجتماع یگذار و اصناف پرخطر که در طرح فاصله یآن دسته از مشاغل ژهیو لطمه شدند. به و بیآس
 .هستند لیتعط 1398 نیفرورد انیتا پا

 یورزش یهاکرونا بر باشگاه آثار

، 1397 ماهیامور باشگاه ها در دآمار ارائه شده توسط مدير كل دفتر توسعه ورزش حرفه اي و  نیآخر  طبق
وجود دارد. چنانچه به طور متوسط روزانه صد نفر در هر  رانیدر سراسر ا یباشگاه ورزش 433هزار و  20

 .دارند یورزش تیفعالنفر هر روز  300هزار و  43و  ونیلیم 2باشگاه به فعاليت بپردازند، حدود 

بودند  یاز اصناف یکیشدند و  لیتعط یورزش یهاباشگاه روس،یکرونا و وعی، با ش1398اسفندماه  در
 یمشتر  ونیلیم 2از  شیب یعنیاند. درصد کاهش( را تجربه کرده 100) یمشتر  یکاهش تقاضا نیشتر یب

 وعیاز ش یر یجلوگ یبرا یخانگ نهیقرنط لیبه دل یورزش یهاباشگاهاند. در حال حاضر در خانه مانده
اند و ها کار خود را از دست دادهباشگاه انیاند، مربخود را از دست داده یکرونا به طور کامل تقاضا

بور به بسته شدن کامل باشگاه مج یاجاره و نگهدار  نیسنگ یهانهیهز  لیها به دلاز باشگاه یبرخ
 .اندشده

 یاند. حتلیهستند که کامال تعط یاز جمله اصناف یورزش یهاباشگاهمبارزه با کرونا،  یستاد مل میتصم با
حالت  ایو  روسیاز مردم به خاطر ترس از و یلیممکن است خ روس،یدر کنترل کروناو تیبعد از موفق

 .نشوند یورزش یهاباشگاه یحاضر به شرکت در کالسها یاتفاقات تا مدت نیحاصل از ا یوسواس روان

 یباشگاه ورزش انیمشتر  حفظ

دوباره اراده ورزش کردن  ادیشود و به احتمال ز یورزش نکند، تنبل م یکه آدم اگر مدت دینکن فراموش
و ورزش نکردن دوباره  یحوصلگیاسترس، ب ،ینینشخانه لیافراد به دل گرینخواهد کرد. از طرف د دایپ

 ورزش و تناسب یبرا الزم رهیاضافه وزن انگ لیماجرا به دل نیا انیکنند و پس از پایم دایاضافه وزن پ
 .اندام دوباره را نخواهند داشت

 یورزش یهابر باشگاه روسیوآثار تحول کرونا
 سعید صالحیان
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 یانکته نینجات بدهند. اول طیشرا نیچگونه خود را در ا یورزش یهاباشگاه طیشرا نیبا توجه به ا خب،
خود را حفظ  یفعل انیاست که مشتر  نیا د،یمد نظر داشته باش یباشگاه ورزش کیبه عنوان  دیکه با

 .دیکن

 م؟یکار را بکن نیاست، چگونه ا لیکه باشگاه تعط حاال

 .استفاده کرد انیمشتر  یوفادار  شیافزا یفرصت برا کیتوان به عنوان  یم د،یتهد نیا از

اندام خود را از دست بدهند. تناسب زهیکه انگ دیو نگذار  دیخود را فعال نگه دار  انیمشتر  دیبا حتما
و از آنها  دیبفرست یورزش ناتیاز تمر  ییوهایدیآنها و یمدت به طور مداوم برا نیپس بهتر است در ا

و از آنها درباره  دیر یباشگاه، ورزش کنند با آنها تماس بگ یشگیتا در خانه طبق همان برنامه هم دیبخواه
 .دیآنها سوال کن شرفتیو پ ناتیانجام تمر 

خود نشان  یبه مشتر  نکهیا کیشما دارد:  یزنده نگهداشتن باشگاه ورزش یمثبت برا ریکار چند تاث نیا
و دو  دیتناسب اندام و سالمت او ارزش قائل هست یسخت چقدر برا طیشرا نیدر ا یکه حت دیدهیم
 ینه تنها مشتر  نگونهی. ادیدار یاندام زنده نگه مورزش کردن و تناسب یاو را برا زهیهمچنان انگ نکهیا

 تیادامه فعال یالزم برا زهیماجرا انگ نیا انیکند، بلکه پس از پایم دایبه باشگاه شما پ یعالقه خاص
 .در باشگاه شما را دارد یورزش

 یویدیساخت و یبرا یمناسب نهیقابل انجام هستند گز  یورزش یشخص لیکه با استفاده از وسا ییهاورزش
 ... و کسیار ا یت التس،یپ وگا،ی ،یجسمان یآمادگ ک،یروبیهستند، مانند ا یآموزش

 انیمشتر  اریضبط کنند و آن را در اخت یآموزش یویدیو کیتا در خانه  دیخود بخواه انیاز مرب دیتوانیم
. نندیرا آنجا بب یوهایدیدنبال کنند تا و نستاگرامیصفحه شما را در ا دیبخواه انی. از مشتر دیخود قرار ده

 نستاگرامیاستفاده از پخش زنده در ا د،یکار استفاده کن نیا یبرا نستاگرامیاز پخش زنده ا دیتوانیم یحت
کند.  یرا به شما جلب م نستاگرامیکاربران ا گریکند و هم توجه د یکمک م یفعل انیهم به حفظ مشتر 

 طیشرا نیدر ا دیکنند تا بتوان یدار یآنها را خر  انیکه مشتر  دیآماده کن یاژهیو یوهایدیو دیتوانیم یحت
 .دیباشگاه را بگذران یو امور جار  دیدرآمد داشته باش یسخت کم

 تانیتا نظرات خود را برا دیخود بخواه انیمهم است. از مشتر  اریبس یتعامل و ارتباط با مشتر  حفظ
  .نظر بگذارند تانیبرا نستاگرامیدر ا ایبفرستند 
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 یالغر  یسالم و مناسب برا ییدرباره مواد غذا ییها هیکنترل وزن: نکات و توص یبرا ییغذا یهاهیتوص
 .دیخود ارسال کن انیمشتر  یو برا دیآماده کن

 یورزش یعصر کرونا در باشگاه ها تحوالت

 یاتفاق هرچند که بد بود و آثار مخرب نیاستفاده کردم، چون ا« تحول کرونا»مطلب از عبارت  نیا در
 .ما خواهد شد یو اقتصاد یاجتماع یهاتیشکل فعال رییمنجر به تغ تیداشت اما در نها

در سبک  یراتییموجب تغ یاجتماع یگذار و فاصله یخانگ نهیقرنط روس،یکرونا و وعیناخواه، ش خواه
شکل  رییتغ یرانیا یکارهاو کسب ب،یترت نیشده است. به هم رانیمردم ا یو مناسبات اجتماع یزندگ

 یو اقتصاد ی. تحوالت اجتماعدید میرا خواه یتجار  یاز داد و ستدها یدیجد یخواهند داد و مدلها
 .خواهد کرد جادیا دیجد یمشاغل را منسوخ و مشاغل یکه برخ

 یورزش یهااست که باشگاه نیرخ خواهد داد ا رانیدر ا روسیکروناو وعیاز ش یکه ناش یاز تحوالت یکی
 یهادر باشگاه خواهند توانست در کالس تیبا عضو انیخواهند شد. مشتر  یانداز راه رانیدر ا یمجاز 

محل  یباشگاه برا یهانهیکار هم هز  نیشرکت کنند. ا یبه صورت مجاز  یپخش زنده باشگاه ورزش
کند و هم یدر سطح شهر را کم م کیرفت و آمد و تراف زانیدهد، هم میکالس را کاهش م یبرگزار 
 .ماندیدر امان م یمانند قارچ پوست یمسر  یهایمار یب یماند و از برخیدر خانه م یمشتر 

 نیخواهند کرد و در ا یباشگاه خود را طراح یاختصاص لیموبا یهاشنیکیاپل یرانیا یورزش یهاباشگاه
و  یکاربران را ثبت خواهند کرد. مرب یورزش تیفعال زانیو م هیتغذ ،یاتیها وزن، عالئم حشنیکیاپل

نوع از  نیهم ا نونکه هم اک مینگذر  نیها با هم تعامل خواهند کرد. از اشنیکیاپل نیورزشکار در ا
 Google Healthمانند  یسالمت یجهان یهاشنیکیو در اپل یاجتماع یهاها و ارتباطات در شبکهتیفعال

به  یخود رو یارتباط با مشتر  تیر یو مد انیحفظ مشتر  یبرا یورزش یهاافتد. اما باشگاهیاتفاق م
-شنیکیکرد که سازگار با اپل واهندخ یطراح یتیساوب ایخواهند آورد  یاختصاص یهاشنیکیساخت اپل

  موجود است. یسالمت یها
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