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 مقدمه
چرا برخی چیزها مشهور 

  شوند؟ می
 ازی  برخـ  چرا شوند؟ مشهور ها دهیا و محصوالت شود یم باعث زیچ چه

ی برخـ  چـرا  شـوند؟  یم گذاشته اشتراك به آنها ریسا از شتریب ها داستان
  شوند؟ یمی روسیو محتواهای برخ چرا شوند؟ یم تر یروسیو عاتیشا

 پـس  در کـه ي ا محرمانـه  معلـ ی  روسـ یوی  ابیـ بازار کتـاب  در برگـر  جان
ی برخـ  بـه  راجـع  چـرا . کنـد  یمـ  مطرح را دارد وجودی  اجتماعي  ها انتقال

 م؟یگـذار  یمـ  اشـتراك  بـه  شتریـ ب را آنها و میکن یم صحبت شتریب زهایچ
 پـر  جـامع  قـات یتحق و جـذاب ي  ها داستان با کهی  روسیوی  ابیبازار کتاب
 یا محصول خواهد یم که استی  هرکسي  براي  ضروري  ابزار است شده

  . کند پخش را خود دهیا
مکـان کـرد تجربـه         بـه فیالدلفیـا نقـل      2004 در مارس    1وقتی هاوارد وین  

ــان  ــادي در صــنعت مهم ــوازي زی ــدرك .  داشــت2ن  در MBAاو داراي م
                                                 

1- Howard Wein  
ریـزي   برنامـه هـاي اقـامتی،      اي گسترده از صنعت خدمات کـه در زمینـه ارائـه مکـان               شاخه -2

 .باشد مراسم، شهر بازي و خدمات گردشگري می
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 را  W1هـاي اسـتاروود کمـک کـرد تـا برنـد               مدیریت هتل بود و بـه هتـل       
سـتاروود  همچنـین بـه عنـوان مـدیر بخـش مـواد غـذایی ا              . دریافت کننـد  

داد   امـا حجـم کـاري کـه انجـام مـی           . میلیاردها دالر سود را مدیریت کرد     
. از آرزوي مدیریت یک رستوران محیطی کوچک را داشـت         . بود» بزرگ«

انـدازي یـک رسـتوران        براي همین به فیالدلفیا رفت تـا بـه طراحـی و راه            
  . کمک کند2استیک جدید و لوکس به نام بارکلی پرایم

بارکلی پرایم در صدد انتقال بهترین تجزیـه        .  ساده بود  مفهوم کلی بسیار  
رسـتوران در کـوچکترین     . تصور کردنی از یک رستوران استیک برآمـد       

نور با ورودي از سـنگ        بخش مرکز شهر فیالدلفیا واقع بود و محیطی کم        
هـاي مخمـل    به جـاي میزهـاي ناهـارخوري سـنتی، از مبـل      . مرمر داشت 

آنهـا بـراي پـذیرایی      . ي استفاده شده بود   دار به دور میزهاي مرمر      خواب
. بردنـد   هاي سواحل شرق و غرب و خاویـار روسـی بهـره مـی               از صدف 

زمینـی و   هـاي سـیب   منوي رستوران شامل غذاهاي لذیـذي مثـل بـشقاب         
اما ویـن   . هاي پهن آالسکا براي شام بود       هاي خطی از ماهی     قارچ و برش  

بعـد از   . فی نیـستند  دانست غذاي خوب و فضاي بزرگ بـه تنهـایی کـا             می
هـا در آن خـوب        مهیا کردن تمام این فاکتورها، تنها کاري کـه رسـتوران          

 درصـد ضـرر در   25بـیش از  . کنند، خروج از کسب و کار اسـت        عمل می 
 درصد ضرر در طی سه سال اول سـهم          60 ماه از زمان افتتاح و       12طی  

  .این رستوران بود

                                                 
 هاي لوکس با استانداردهاي مشخص اي از هتل مجموعه -1

2- Barclay Prime  
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هـا   یکـی از علـت  . ندشـو   هـا بـه دالیـل مختلفـی ورشکـسته مـی             رستوران
هاي باال است، از غذاي درون بشقاب گرفته تـا کـارگري کـه آن را                  هزینه

براي هـر   . باشد  تعداد رقبا هم بسیار زیاد می     . کند  براي مشتري آماده می   
 رقیـب در  2شـود،   فروشی که در شهر بزرگی از آمریکا افتتـاح مـی       اغذیه

تر مـشاغل مـشکالت   ها هم مانند بیـش  رستوران. هر سمت آن وجود دارد  
هر گـاه صـحبت از افتتـاح یـک رسـتوران جدیـد بـه میـان             . بزرگی دارند 

آید، مبارزه سختی کـه در پـیش روي آن قـرار دارد بیـشتر از ارزش                   می
و بیشتر آنهـا بـه جـز        . گیرد  فضاي آن براي غذا  خوردن مدنظر قرار می        

ابعی براي  اي بزرگی که وین براي آنها کار کرده بود، من           هاي زنجیره   هتل
موفقیت آنها بستگی . هاي باالي بازاریابی و تبلیغات ندارند     پرداخت هزینه 

  .کنند به اشخاصی دارد که راجع به آنها صحبت می
در آن زمــان دوجــین . دانــست بایــد یــک شــایعه درســت کنــد  ویــن مــی

رستوران استیک مشهور در فیالدلفیا فعالیت داشتند و بارکلی پرایم باید            
وین نیـاز بـه چیـزي داشـت کـه از شـلوغی          . آورد  ا سر برمی  از میان آنه  

امـا چـه چیـزي ایـن        . خارج شود و به مردم حس برندي متفاوت را بدهد         
توانست مردم را وادار به صحبت کردن راجـع           کرد؟ چگونه می    کار را می  

  به بارکلی پرایم کند؟

   دالري چیست؟100نظر شما راجع به استیک پنیري 
ــري فیال  ــک اســتیک پنی ــاندویچ ی ــتاندارد در س ــایی اس ــا،  فروشــی دلفی ه

 دالر قیمـت    5 تا   4هاي سراسر فیالدلفیا      ها و پیتزافروشی    همبرگرفروشی
  .دارد
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مثـل  . گـذاریم  تابه می ها را در ماهی   استیک. طرز تهیه آن هم سخت نیست     
 1کنیم و کمی پنیر پرولون یـا وایـز          یک قهرمان آن را این رو و آن رو می         

  .مریزی روي آن می

  
دانست با تبدیل یک استیک پنیر معمولی به یـک دسـتاورد جدیـد                وین می 

ــی   ــري دارد م ــه ارزش خب ــی روي آن ک ــد  آشــپزي و گذاشــتن قیمت توان
بنابراین کار خود را با یک نان خانگی رول ماننـد کـه       . اي به پا کند     همهمه

سپس تکه نازکی از گوشـت      . پوششی از خردل خانگی داشت شروع کرد      
هاي ورقه شده تازه و پنیر سه بـار خامـه             ازهاي کاراملی، گوجه  گاو و پی  

هـاي سـیاه      و کـار خـود را بـا قـارچ         .  روي آن گذاشـت    2زده شده تالجیو  
و در نهایت براي    . پز شده به همراه کره تمام کرد        چین و البستر آب     دست

  .اینکه آن را متمایزتر کند در کنار آن یک نوشابه سرد ویژه قرار داد
  . باورنکردنی بودها واکنش

مردم نه تنها ساندویچ را امتحـان کردنـد بلکـه بـه دیگـران هـم پیـشنهاد               
غـذا    از این استیک به عنوان پـیش      «ها    یک نفر پیشنهاد کرد گروه    . دادند  می

                                                 
1- Provolone cheese – Cheez Whiz 

2- Taleggio 
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هاي مضحک و دروغی را بـه         و به این طریق حق گفتن داستان      ... بخورند  
ــد  ــر نوشــت  » .دســت آورن ــر دیگ ــک نف ــویم  «: ی ــاندویچ صــادقانه بگ س

این غذا تنها کنار هم قرار دادن مـواد کوچـک نیـست؛             . ناپذیر است   وصف
البته قیمت ساندویچ هم بـه گرانـی خـوردن          » .بلکه مثل خوردن طال است    

  .تر از آن طال بود، اما خوشمزه
  .وین تنها یک استیک پنیر جدید خلق نکرد، بلکه یک مکالمه به راه انداخت

هـر  .  دالري ویروسی شـد    100 استیک پنیر    نقشه او موفق بود و داستان     
حتـی  . کـرد   رفـت راجـع بـه آن صـحبت مـی            کسی که به بارکلی پرایم می     

دادنـد هـم راجـع بـه آن بحـث             مردمی کـه اسـتیک پنیـري سـفارش نمـی          
رفتنـد هـم دوسـت        حتی اشخاصی کـه بـه بـارکلی پـرایم نمـی           . کردند  می

 داشـت کـه   ایـن خبـر ایـن قـدر ارزش    . داشتند در مورد آن صحبت کننـد     
 و سایر مطبوعات مطلـب      1هاي یواس آتودي و وال استریت ژورنال        مجله

 تکه فیلم کـوچکی بـا       2شبکه دیسکاوري . کوچکی از این ساندویچ نوشتند    
دیوید بکهام وقتـی  . عنوان بهترین غذایی که تاکنون بوده است نمایش داد 

بـارکلی   از سرآشـپز  3دیویـد لتـرمن  . در فیالدلفیا بود آن را امتحان کـرد       
.  یکی از آنهـا را بپـزد       4شو  دعوت کرد به نیویورك بیاید و در برنامه لیت        

  .ها تنها براي یک ساندویچ بود تمام این همهمه

                                                 
1- USA Today _ The Wall Street Journal 

2- Discovery 

3- David Lerrerman 

4- Late show 
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بارکلی پرایم نزدیک به یک دهه پیش افتتاح شد و نـه      . همهمه کارساز شد  
جوایز زیادي در حوزه غذا و خـوراك        . تنها نجات پیدا کرد بلکه درخشید     

هــاي اســتیک  رد و ســال بــه ســال جــزء بهتــرین رســتورانبــه دســت آو
اما مهمتر از همه این بـود کـه او یـک ویژگـی بـراي           . فیالدلفیا قرار گرفت  
  .بارکلی پرایم مشهور شد. تبعیت کردن ساخت

  شوند؟ ها، و رفتارها مشهور می چرا محصوالت، ایده
نـد الیـو    ب  مچ. اند وجود دارد    هاي زیادي از چیزهایی که مشهور شده        مثال

 زرد، ماست یونـانی بـدون چربـی، شـش اسـتراتژي مـدیریتی               1استرانگ
 و 2هـا  چربـی، آتکـین   هـاي کـم   هاي سیگار کشیدن، رژیم    سیگما، ممنوعیت 

در مقیـاس   . هایی از ایـن دسـت هـستند          کم مثال   هیجانات با کربوهیدرات  
توان تمایـل بـه       می. افتد  کوچکتر پویایی مشابهی در سطح محلی اتفاق می       

توانـد     مـی  3یـک کلیـسا یـا کنیـسه       . نام در یک باشگاه خاصی داشـت        بتث
توانـد پـشت یـک رفرانـدوم      هـر کـس مـی   . بیشتر مورد بازدید قرار گیرد 

  .مدرسه جدید درآید

  
                                                 

1- Livestrong 

2- Atkins 
  پرستشگاه یهودیان -3
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هـایی از     مثـال . اجتماعی اسـت  ) اپیدمی(گیر    هایی از مسائل همه     اینها مثال 
آنهـا بـا    . ندشـو   یک محصول، ایده و رفتار که بـین جمعیـت پراکنـده مـی             

شـوند و اغلـب ماننـد     ها آغاز می  مجموعه کوچکی از اشخاص یا سازمان     
و یـا در مـورد   . گردنـد  ویروس از شخصی به شخصی دیگـر منتقـل مـی        

کننده کیـف پـول فعالیـت          دالري، یک ویروس متالشی    100استیک پنیري   
  .بیش از حدي دارد

باشـد،     آسان می  هاي اجتماعی   هایی از ویروس    اما در حالیکه آوردن مثال    
محصوالت بسیار کمـی    . تر است   مشهور کردن هر چیزي به شدت سخت      

انـد، مـشهور      با وجود پول زیادي که در بازاریابی و تبلیغات هزینه کرده          
هــا  شــوند، بیــشتر تجــارت هــا منهــدم مــی بیــشتر رســتوران. شــوند مــی

هاي اجتماعی در جذب افراد شکست        شوند و بیشتر حرکت     ورشکسته می 
  .ورندخ می

ها و رفتارها موفـق هـستند، در حالیکـه بقیـه              چرا برخی محصوالت، ایده   
ها مـشهور     خورند؟ یکی از دالیلی که برخی محصوالت و ایده          شکست می 

هـایی را   سـایت   ما تمایل داریـم وب    . تر هستند   شوند این است که ساده      می
تـر اسـت، داروهـایی را مـصرف           انتخاب کنیم که استفاده از آنهـا آسـان        

پـذیریم کـه      هـاي علمـی را مـی        کنیم که تأثیر بیشتري دارند و تئـوري         می
بنابراین هر گاه چیزي داراي عملکـردي بهتـر باشـد یـا             . تر باشند   درست

هـا و    تلویزیـون . کننـد   کار بهتري انجام دهد، مردم به آن تمایـل پیـدا مـی            
آنقدر سنگین بودنـد کـه بـراي حمـل          . مانیتورهاي حجیم را به یاد آورید     

یکـی از دالیـل عرضـه شـدن         . حتیاج داشتید از دوستانتان کمک بگیریـد      ا
تر بودند، بلکـه      نه تنها عریض  . صفحات نمایش صاف بهتر بودن آنها بود      
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دلیـل دیگـري کـه      . تعجبـی نیـست کـه محبـوب شـدند         . وزن کمی داشتند  
آور نیـست   تعجب. هاي جذاب آنهاست    شوند، قیمت   محصوالت مشهور می  

بنابراین اگر دو محصول مـشابه      . ول کمتري بپردازند  که مردم بخواهند پ   
یا اگر یـک شـرکت      . شود  تر برنده می    با هم رقابت کنند، قطعاً نمونه ارزان      

  .هایش را نصف کند، به فروش کمک کرده است قیمت
مشتریان قبل از اینکه چیزي را بخرند       . کند  تبلیغات هم نقش مهمی ایفا می     

کننـد اگـر تبلیغـات         بنابراین مردم فکـر مـی      .نیاز دارند راجع به آن بدانند     
خواهیـد   آیـا مـی  . شـود  شان مشهورتر مـی     بیشتري انجام دهند، محصول   

مردم را به گیاهخواري دعوت کنید؟ تبلیغات بیشتر باید  تعداد افرادي که       
  .خرند را زیاد کند شنوند و کلم بروکلی می پیام شما را می

کنـد، امـا    صول یا ایده را موفق مـی اما اگر چه کیفیت، قیمت و تبلیغات مح    
  .آنها تمام قصه نیستند

هـاي    هر دو براي دختران نام    .  را در نظر بگیرید    2 و روزالی  1 نام اولیویا  2
ــین یعنــی  . بزرگــی هــستند ــان الت ــا در زب ــون«اولیوی و در » درخــت زیت

هـاي    روزالـی ریـشه   . باشـد   بردارنده مفهوم ثمردهی، زیبایی و صلح مـی       
طول هـر دو کلمـه      . ن دارد و از کلمه رز گرفته شده است        فرانسوي و التی  

هـاي مـستعار      یکی است و حرف صدادار انتهـایی مـشابهی دارنـد و نـام             
  .باشند قشنگ و در دسترسی می

                                                 
1- Olivia 

2- Rosalie 



 13 شوند؟ چرا برخی چیزها مشهور می: مقدمه

در واقع هر ساله روي هزاران کودك نام اولیویـا و یـا روزالـی گذاشـته                 
ید ایـن  شناسـ   اي فکر کنید چند نفر از اشخاصی که مـی           اما لحظه . شود  می
  .اید با چند نفر به نام اولیویا یا روزالی مالقات کرده. ها را دارند نام

شناسید، اما با شخصی بـه نـام          بندم شما حداقل یک اولیویا می       شرط می 
در حقیقت اگر فردي بـه نـام روزالـی را بـشناسید،             . روزالی آشنا نیستید  

  .بندم چند اولیویا اطراف خود دارید شرط می
 2010مثالً در سـال     . دانم؟ اولیویا نام مشهورتري است      را می از کجا این    

در .  روزالـی در آمریکـا متولـد شـدند         492 اولیویـا و تنهـا       17000حدود  
 مـشهورتر بـود، هرگـز بـه     1920حقیقت در حالیکه نام روزالـی در دهـه        

  .میزان شهرتی که اولیویا اخیراً کسب کرده نرسیده است
 اولیویـا مـشهورتر از روزالـی اسـت،          وقتی بخواهیم توضیح دهـیم چـرا      

. آیند  معنی به نظر می     توضیحات معروف مانند کیفیت، قیمت و تبلیغات بی       
از دیگـري باشـد، هـر دو نـام رایگـان            » بهتـر «اینگونه نیست که یک نـام       

همچنین کمپـین تبلیغـاتی   . هستند و بنابراین تفاوتی در قیمت وجود ندارد    
هـیچ  . م کودك خود را اولیویـا بگذاریـد       وجود ندارد که از شما بخواهد نا      

 وجود دارد محصوالت خـود را       1شرکتی مصمم نیست وقتی نام پوکمول     
  .به نام اولیویا بفروشد

هـیچ تفـاوتی در     .  هم صادق اسـت    2همین مطلب براي ویدئوهاي یوتیوب    
و ویدئوهاي کمی تبلیغـات     ) تمامی آنها رایگان هستند   (قیمت وجود ندارد    

کننـد،    و اگر چه برخی ویدئوها ارزش زیادي تولید می        . ندیا بازاریابی دار  
                                                 

1- Pokemon 

2- You Tube 
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بیشتر آنهایی که بازدید زیادي دارند، تار هستند، فوکوس خـوبی ندارنـد             
بنـابراین  . انـد  و توسط یک آماتور با دوربین ارزان یا موبایل گرفته شـده      

اگر در اینجا کیفیت، قیمـت و تبلیغـات مطـرح نیـست، پـس چـرا یـک نـام              
شود یـا یـک ویـدئو یوتیـوب بیـشتر بازدیـد               ام دیگري می  مشهورتر از ن  

  شود؟ می

  انتقال اجتماعی
مـردم عاشـق بـه      . شـوند   نفوذ اجتماعی و کلماتی که از دهان خـارج مـی          

ها، اخبار و اطالعات با اشـخاص پیرامـون خـود           اشتراك گذاشتن داستان  
هـاي بـزرگ بـراي تعطـیالت          بـه مکـان     ما با دوستان خـود راجـع      . هستند
اي راجع به معامالت خوب داریم        کنیم، با همسایگانمان مکالمه      می صحبت

نظـرات  . کنـیم   پراکنی مـی    و با همکاران خود راجع به اخراج بالقوه شایعه        
ها، پخش شایعات در صفحات اجتماعی و طرز تهیه           خود را در مورد فیلم    

 مـردم . نمـاییم   ایم را به صورت آنالین اعـالم مـی          غذاهایی که جدیداً پخته   
 میلیـون   100کننـد و هـر سـاعت           کلمه در روز مبادله می     16000بیش از   

امــا کلمــاتی کــه از دهــان خــارج . مکالمــه راجــع بــه برنــدها وجــود دارد
مـسائلی کـه سـایر      . باشـند   شوند نه تنها تکراري هستند، بلکه مهم می         می

دهنـد، تـأثیر       می 1اس  ام  زنند و یا اس     گویند، یا ایمیل می     اشخاص به ما می   
خـریم و یـا انجـام         خـوانیم یـا مـی       کنیم، می   یادي بر آنچه به آن فکر می      ز

زنیم کـه همـسایگانمان پیـشنهاد         هایی سر می    سایت  به وب . دهیم دارد   می

                                                 
 پیامک -1



 15 شوند؟ چرا برخی چیزها مشهور می: مقدمه

اند و  خوانیم که بستگانمان از آنها ستایش کرده       هایی را می    اند، کتاب   کرده
اتی کـه از    کلمـ . انـد   دهیم که دوستانمان اعالم کـرده       به کاندیدایی رأي می   

 درصـد از تمـام      50 تـا    20اي بـراي      شـوند فـاکتور اولیـه       دهان خارج می  
  .باشد تصمیمات خرید ما می

هـا و   متعاقباً نفوذ اجتماعی تأثیر بزرگـی روي شـهرت محـصوالت، ایـده          
 200یک مکالمه با مشتري جدید منجر بـه افـزایش تقریبـی           . رفتارها دارد 

 ستاره به جاي یک سـتاره       5 برچسب. شود  دالر در فروش رستوران می    
. شود   کتاب بیشتر می   20 باعث فروش    1روي یک کتاب در سایت آمازون     

پزشکان مایلند داروهاي جدید را در صورتی تجـویز کننـد کـه پزشـکان               
مردم هـم سـیگار را در صـورتی تـرك     . اند آشناي دیگر قبالً تجویز کرده  

د اگـر دوستانـشان   شون تر می کنند که دوستانشان ترك کنند و یا چاق       می
در حقیقت، در حالیکـه تبلیغـات سـنتی همچنـان پـر کـاربرد               . چاق باشند 

 بار بیـشتر از آنهـا   10شود    هستند، کلماتی که هر روز از دهان خارج می        
  .گذارد تأثیر می

اوالً . به دو دلیل کلیدي مکالمات روزمره مؤثرتر از تبلیغات سـنتی اسـت            
گویند که محصول چقـدر       لیغات به ما می   معموالً تب . تر هستند   متقاعدکننده
 نفر خمیر دنـدان  9ایم که از هر ده دندانپزشک        همه ما شنیده  . بزرگ است 

دهند و هیچ پـودر رختـشویی دیگـري بـه انـدازه                را پیشنهاد می   2کرست
  .کند هاي شما را تمیز نمی  لباس3تاید

                                                 
1- www.Amazon.com 

2- Crest 

3- Tide 

http://www.Amazon.com
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سـت،  گویند محـصول مـا بهتـرین ا         اما به این دلیل که تبلیغات همیشه می       
اید تبلیغات کرست بگوید تنها یک دندانپزشـک          آیا دیده . کمتر اعتبار دارند  

ــا ایــن خمیــر دنــدان را پیــشنهاد مــی 10از  ــا   ت ــا از ســایر 4دهــد؟ ی  9 ت
هاي شـما     کنند این خمیر دندان باعث پوسیدگی دندان        دندانپزشک فکر می  

  شود؟ می
. یماً به ما بگوینـد با این حال دوستان ما تمایل دارند این موضوع را مستق      

امـا ایـن را   . گوینـد  کند، حتماً آن را مـی  اگر فکر کنند کرست خوب کار می    
. کنـد  هایـشان را سـفید نمـی    گویند که شاید طعم بدي دارد و دندان هم می 

شود بیشتر به آنها اعتمـاد کنـیم و         واقعیت و صداقت گفتار آنها باعث می      
. گیـرد   بیشتر مورد هدف قرار می    دوماً مکالمه   . آنها را باور داشته باشیم    

ها سعی دارند به روشی محصول خود را تبلیغ کننـد کـه بـه آنهـا          شرکت
بـه عنـوان مثـال     . دهد به باالترین تعداد از مشتریان دست یابند         اجازه می 

احتمـاالً تبلیغـات    . فروشد را  در نظـر بگیریـد         شرکتی که چوب اسکی می    
رگذاري زیادي نخواهـد داشـت،      تلویزیونی در طی پخش اخبار شبانه تأثی      
بنـابراین ممکـن اسـت ایـن        . کننـد   زیرا بسیاري از بینندگان آن اسکی نمی      

هاي اسکی یا پشت بلیط آسانسور یـک          شرکت محصول خود را در مجله     
امـا در حالیکـه ایـن شـرکت اطمینـان دارد            . سرسره معـروف تبلیـغ کنـد      
د، ممکن است هنوز    بینند به اسکی عالقه دارن      اشخاصی که تبلیغ آن را می     

هم پول خود را هدر داده باشد زیرا بسیاري از آن افراد احتیاج به چـوب            
  .اسکی جدید ندارند

مند رد و بـدل       به عبارت دیگر مکالمه به طور طبیعی بین شنوندگان عالقه         
. گـوییم   شناسیم نمی   ما هر خبر یا پیشنهاد را به هر کسی که می          . شود  می
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کنـیم مـشتاق      را انتخـاب کنـیم کـه فکـر مـی          بلکه مایلیم اشخاص خاصی     
ما با دوست خود که از اسکی متنفر اسـت از     . دریافت آن اطالعات هستند   

و با کسی کـه بچـه نـدارد در مـورد            . کنیم  چوب اسکی جدید صحبت نمی    
مکالمـه تمایـل دارد بـین       . زنـیم   بهترین روش تعویض پوشک حرف نمـی      

تعجبی نیست که برخـی     . ستندمند ه   اشخاصی باشد که واقعاً به آن عالقه      
تـر    مشتریان به دلیل پیشنهاد دوستانشان پول بیشتري خرج کنند، سریع         

  .خرید کنند و روي هم رفته منفعت بیشتري داشته باشند
ایمیلی است کـه  . دهد مثال خوبی از مکالمه که محصولی را هدف قرار می        

هـاي   اببه طور معمول انتشارات زیـادي کتـ  . چند سال پیش به من رسید     
هـا معمـوالً مربـوط بـه بازاریـابی        این کتـاب  . فرستند  رایگان براي من می   

باشند و ناشر آرزو دارد من آن کتاب را به دانشجویانم پیشنهاد دهم               می
  ).ها را به آنها بفروشم اي از کپی و دسته(

 کپـی  2بـراي مـن     . اما چند سال قبل یک شرکت کـار متفـاوتی انجـام داد            
  .  فرستادمشابه از یک کتاب

اما ایـن   . اکنون اگر اشتباه نکنم دلیلی براي خواندن کپی دوم وجود ندارد          
آنها مطلبی هم براي من فرستادند     . انتشارات هدف دیگري در ذهن داشت     

همچنـین  . داد چرا این کتاب براي دانشجویانم خوب اسـت          که توضیح می  
منـد بـر ایـن        توانم کپی دوم را براي همکارم که عالقه         متذکر شدند که می   

  .موضوع است بفرستم
در نتیجه مکالمه بـه ایـن صـورت بـه هـدف قرارگیـري محـصول کمـک                   

این انتشارات به جاي فرستادن کتاب براي هر کس من را انتخاب            . کند  می
کرد تا راجع به آن با شخص دیگـري مکالمـه کـنم و آن کتـاب را مـورد                    
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افکن، در شـبکه    کننده درسـت ماننـد یـک نـور          هر دریافت . هدف قرار دهم  
منـد باشـد و       گردد که به کتاب عالقـه       اجتماعی خود به دنبال شخصی می     

  .آن را براي او بفرستد

  تولید مکالمه
خواهید بهتـرین چیـز راجـع بـه مکالمـه را بدانیـد؟ مکالمـه در                   اما آیا می  

کنند فروش خود را با پر         شرکت مالی سعی می    500. دسترس همه هست  
هـاي   اي پـر رفـت و آمـد بـاال ببرنـد و شـرکت      ه کردن میزهاي رستوران 

. هاي جدید منتخب بـا چـاقی مبـارزه کننـد            غیرانتفاعی با انتخاب سیاست   
 B2B1هـاي   مکالمه حتی بـه شـرکت  . کند مکالمه به مشهور شدن کمک می    

و این کار . کند تا از مشتریان موجود، مشتریان جدیدي پیدا کنند     کمک می 
تنهـا بایـد مـردم را       . بلیغـات کـردن نـدارد     ها دالر صرف ت     نیاز به میلیون  

  .چالش مهم چگونگی انجام آن است. وادار به صحبت کردن کرد

                                                 
 شرکت بنگاه به بنگاه -1
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مردم رسانه اجتماعی را از شروع تا تبدیل شدن به یک ستاره به عنـوان               

هـا    بوك، توییتر، یوتیـوب، و سـایر کانـال          فیس. پذیرند  موجی از آینده می   
عهـد کـردن مـشتریان بـه نظـر          هایی براي ترویج یک موضوع و مت        روش

تبلیغات برندها، ویدئوهاي نوازندگان مشتاق، و معامالت تجاري        . آیند  می
ها بـا عجلـه       ها و سازمان    شرکت. کوچک برخی از این موضوعات هستند     

منطق سرراستی پشت ایـن     . شوند  اي وارد می    به عرصه بازاریابی همهمه   
شان کننـد      راجع به ایده   اگر بتوانند مردم را وادار به صحبت      . قضیه است 

هـاي   یا محتواي خود را به اشتراك بگذارند، مانند یک ویـروس در شـبکه         
زدنـی   شان را به طور مثـال  اجتماعی پخش خواهند شد و محصول یا ایده       

  .مشهور خواهند کرد
  .تمرکز و اجرا: اما در این رویکرد دو موضوع وجود دارد

کنید چند درصد مکالمه بـه        میفکر  . به من با یک مسابقه سریع کمک کنید       
افتد؟ به عبارت دیگر، چند درصد گفتگو از طریق           صورت آنالین اتفاق می   
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انجام ) روم چت(هاي گفتگو  ها و اتاق    ها، ایمیل   هاي اجتماعی، وبالگ    رسانه
.  درصد باشـد 60 تا 50زنید چیزي بین  گیرد؟ برخی از شما حدس می    می
 درصد یا خیلـی کمتـر اسـت، امـا           70کنند چیزي حدود      اي تصور می    عده

جو و مدیر دریافتم میانگین آن        بعد از پرسیدن این سئوال از صدها دانش       
در نهایـت حـضور در      . آیـد   این رقم با عقل جـور درمـی       .  درصد است  50

هـا نفـر روزانـه از ایـن           میلیـون . رسانه اجتماعی اخیراً منفجر شده اسـت      
دهـا مـتن بـه اشـتراك گذاشـته          کنند و هر ماه میلیار      ها استفاده می    سایت

هاي افراد را   گذاري مسائل بین گروه     ها به اشتراك    این تکنولوژي . شود  می
. باشـد    درصـد عـدد اشـتباهی مـی        50اما  . تر کرده است    تر و آسان    سریع

 27 درصـد، نـه      47 درصد است، نـه      7عدد واقعی   . حتی نزدیک هم نیست   
 نـشان داد مکالمـات      1تحقیقات توسط گروه کلرفی   .  درصد 7درصد، بلکه   

. افتـد   الیـن اتفـاق مـی        درصـد بـه صـورت آن       7در رابطه بـا محـصوالت       
  .بسیاري از مردم وقتی این عدد را شنیدند به شدت متعجب شدند

مـردم وقـت زیـادي را       . این عدد خیلی کـم اسـت      «آنها معترض شدند که     
هـاي زیـادي را       مردم سـاعت  . و حرف درستی هم هست    » .الین هستند   آن

 2گویـد حـدود       هـا مـی     برخی تخمـین  . کنند  هاي اجتماعی می    بکهصرف ش 
ایم که مردم زمان بسیار زیادي را هـم           اما فراموش کرده  . ساعت در روز  

هـاي     برابر بیـشتر از زمـانی کـه در شـبکه           8در حقیقت   .  هستند 2الین  آف
و ایـن زمـان مکالمـات       . باشـند   اجتماعی حضور دارنـد، خـارج از آن مـی         

                                                 
1- KellerFay 

 هاي اجتماعی عدم حضور در شبکه -2
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همچنین مـایلیم مکالمـات آنالیـن راجـع بـه      . کند یجاد میآفالین بیشتري ا  
: محصوالت را تخمین بزنیم، زیرا دریافت ایـن موضـوع سـاده اسـت کـه              

ها، نظرات، و سـایر       هاي رسانه اجتماعی ضبط دستی از تمام کلیپ         سایت
بنابراین هر گـاه بـه      . کنند  ایم را فراهم می     محتوایی که به اشتراك گذاشته    

توانیم بگـوییم مکالمـات آفالیـن         اما نمی . آید  اد به نظر می   آن نگاه کنیم زی   
. توانیم آمـاري از آنهـا بـه دسـت آوریـم      چه مقدار عظیم هستند زیرا نمی   

هیچ کدام از مکالماتی که بعد از ناهار با سـوزان، یـا بـا تـیم زمـانی کـه                     
اما این نـوع کلمـات در   . شود ها بودیم داشتیم جایی ضبط نمی       منتظر بچه 

  .شوند، تأثیر مهمی روي رفتار ما دارند  به سادگی دیده نمیحالیکه
به عالوه، این موضوع که ممکن است مکالمـات راجـع بـه محـصوالت در          

مطمئنـاً  . همیشه مدنظر نیست  . حال آنالین بین افراد بیشتري انجام بگیرد      
نهایتـاً در حالیکـه     . تواند بین مردم بیـشتري سـرگیرد        مکالمات آنالین می  

شـود،    یا تعداد بسیار کمـی از افـراد ایجـاد مـی       2رو در رو بین     مکالمات  
 100هاي اجتماعی وجود دارد بین بـیش از           میانگین مطالبی که در رسانه    

هـاي بـالقوه ایـن        اما در حقیقت تمام گیرنـده     . شود  نفر دست به دست می    
انـد،   هـاي آنالیـن اشـباع شـده        مردم از وجـود مـتن     . خوانند  ها را نمی    پیام

به عنوان مثال یـک  . ین فرصت کافی براي خواندن هر پیام را ندارند      بنابرا
ــر از       ــشجویانم نــشان داد کمت ــریع بــین دان ــون س  درصــد از 10آزم

دوستانشان به مطلبی که در صـفحه اجتمـاعی قـرار داده بودنـد، پاسـخ                
شود هـم کمتـر       به مطالبی که در شبکه اجتماعی توییتر گذاشته می        . دادند

گفتگوهاي آنالیـن بـین افـراد بیـشتري انجـام           . شود   می از این پاسخ داده   
. تـر باشـد     گیرد، اما ممکن است همان گفتگو به صورت آفالیـن عمیـق             می
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براي همین هنوز روشن نیست که آیا رسانه اجتماعی بهتـرین راه بـراي              
هایی که در     بنابراین با وجود تمام اغراق    . مشهور کردن چیزي است یا نه     

شنویم، اولین موضوع این اسـت کـه مـردم            اعی می هاي اجتم   مورد شبکه 
پوشی کنند، حتـی اگـر بـه نـسبت          مایلند از اهمیت مکالمه رو در رو چشم       

موضـوع دوم ایـن اسـت کـه     . تر و مـؤثرتر باشـد    مکالمات آنالین متداول  
اي   بازاریـابی مکالمـه   . هاي اجتماعی تکنولوژي هستند نه استراتژي       شبکه

درست کـردن یـک     .  واقع مردم صحبت کنند    تنها زمانی مؤثر است که در     
صفحه اجتماعی یا قرار دادن پیامی روي آن به این معنی نیست که مردم              

 100 درصد از ویدئوهاي یوتیـوب کمتـر از          50. کنند  آن پیام را پخش می    
1تنها  . اند  بازدید داشته 

 میلیون بـار  1از یک درصد این ویدئوها بیش از     3
  .شود دیده می

مهار کردن قدرت مکالمه، چه آنالین باشد و چه آفالین، نیاز به درك ایـن      
کنند و چرا برخی موضوعات بیشتر        مطلب دارد که چرا مردم صحبت می      

گـذاري    ایـن فلـسفه بـه اشـتراك       . شـوند   از بقیه بـه اشـتراك گذاشـته مـی         
  .ها است، علوم انتقال اجتماعی دانسته

کنید یا بـا همکارتـان در         همانی با کسی گفتگو می    دفعه بعدي که در یک م     
روید و گفتگـوي      حال صحبت هستید، تصور کنید که از یک دیوار باال می          

ممکن است در نهایت راجع به فیلم جدیـدي  . کنید خود را استراق سمع می    
شاید راجـع بـه تعطـیالت      . صحبت کنید یا پشت سر همکارتان غیبت کنید       

ا بچه تازه به دنیا آمده کسی را نـشان دهیـد و     سرایی کنید ی    خود داستان 
  .سابقه هوا شکایت کنید یا از گرماي بی
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ها موضوع، ایده، محـصول و        میلیون. توانید صحبت نکنید    چرا؟ چون نمی  
چـرا بـه طـور خـاص        . داستان مختلف براي صحبت کردن وجـود دارنـد        

ار کنید؟ چرا داسـتان، فـیلم، یـا همکـ           راجع به این موضوعات صحبت می     
  کنید؟ خاصی را به جاي موضوع دیگري براي صحبت کردن انتخاب می

برخـی  . تـر هـستند   تر و شایعات معین ویروسی   هاي معین مسري    داستان
برخـی محـصوالت بـا      . شوند  از محتواهاي آنالین بیشتر از بقیه دیده می       

شـوند در حالیکـه سـایر آنهـا ممکـن اسـت               مکالمه به خوبی شناخته مـی     
هـا و یـا    شـود محـصوالت، ایـده       چرا؟ چه چیز باعث می    . ندناشناخته بمان 

  رفتارهاي معین موضوع بیشتر مکالمات قرار گیرند؟
  .موضوع بحث این کتاب همین است

بینش رایج این است که تولید یک مکالمه منـوط بـه یـافتن افـراد مناسـب                  
بـه عنـوان    . توانند مؤثرتر از دیگران باشند      اي می   اشخاص ویژه . باشد  می
پــردازد کــه   در نقطــه اوج بــه ایــن موضــوع مــی 1ال مــالکوم گلــدولمثــ

یابنـد    رواج مـی  » با تالش تعدادي از افراد استثنایی     «هاي اجتماعی     اپیدمی
گویند  سایرین می. نامند ها می  ها و فروشنده    که او آنها را سخنوران، رابط     

 بـه  گوید چگونه رأي دهید،      نفر دیگر می   9 آمریکایی یک نفر به      10از هر   «
هـا دالر     بازاریابـان میلیـون   » .کدام رسـتوران برویـد و چـه چیـز بخریـد           

خواهنـد   کنند و از آنهـا مـی     صرف یافتن این به اصطالح رهبران افکار می       
هاي سیاسـی بـه دنبـال افـراد نافـذي             کمپین. محصوالتشان را تأیید کنند   

  .گردند تا از گروه آنها حمایت کنند می

                                                 
1- Malcolm Gladwell 
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اگـر محـصول   . شود چیزي دست بزنند طال می   در حقیقت این افراد به هر       
اي مورد قبول آنهـا باشـد و راجـع بـه آن سـخن گوینـد، مـشهور                     یا ایده 

شناسـیم   بله، همه ما افرادي را می. اما عقل متعارف اشتباه است  . شود  می
که واقعاً متقاعدکننده هستند، و بلـه، برخـی از مـردم دوسـتان بیـشتري                

ها در گسترش اطالعـات یـا مـشهور کـردن           اما در بیشتر موارد آن    . دارند
  .برخی چیزها نافذ نیستند

رسـاند، مـا بـه طـور      به عالوه با تمرکز بیشتر روي کسی که پیام را مـی           
  .پیام: کنیم تر از خود موضوع محرك غفلت می واضح

همه ما دوستانی داریم که بهتر از ما        . ها فکر کنید    به عنوان مثال به جوك    
امـا  . ترکـد   گویند، اتاق از خنده می       آنها جوك می   هر وقت . گویند  جوك می 

دارند که مهم نیست    برخی از آنها اینقدر خنده    . ها هم متفاوت هستند     جوك
کنـد   حتی اگر کسی کـه آن را تعریـف مـی   . کند چه کسی آن را تعریف می    

محتواي ویروسی هم بـه     . خندند  خیلی با نمک نباشد هم همه به جوك می        
نظر از اینکـه چـه کـسی آن      ویروسی است، صرفهمین شکل است ـ ذاتاً 

آورشـان حقیقتـاً متقاعدکننـده        نظـر از اینکـه پیـام        آنها صرف . گوید  را می 
هـزار تـا، ویروسـی      10 تـا دوسـت دارنـد یـا          10هستند یا نه و یـا اینکـه         

  .باشند می
تـوان    کننـد چـه مـی       هایی که مردم را وادار به انتقال آنها می          راجع به پیام  
» انجمن گفتگوي تجاري است   « اجتماعی    آور نیست که رسانه    گفت؟ تعجب 

تواننـد تعـداد زیـادي        کننـد مـی     و کسانی که مکالمات تجاري را عملی می       
یک نظریه مرسوم این است که مـشهور شـدن کـامالً            . حدس ایجاد نمایند  

بینی کنیم که ویدئو یا محتـواي   تصادفی است ـ یعنی غیرممکن است پیش 
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مردم دیگر بر اساس مطالعات مـوردي       . شوند یا نه    داده شده مشهور می   
زیرا ویدئوهاي . شود یا نه زنند آیا چیزي مشهور می      و حکایات حدس می   

دار و هـم جالـب هـستند و در مـورد              بسیار زیادي از یوتیوب هـم خنـده       
شـما بـه طـور      . شوند  باشند اما مشهور نمی     ها یا حیوانات خانگی می      بچه

دار بـودن و جالـب بـودن کلیـد مهمـی بـراي                شنوید که خنـده     متداول می 
  .مشهور شدن است

دار   از این حقیقت غافلند که بسیاري از ویدئوهاي خنده        » ها  نظریه«اما این   
هـا   مطمئناً برخی ویدئوهاي مربوط به گربه. شوند و جالب اصالً دیده نمی 

  .شوند، در صورتی که استاندارد نیستند ها بار دیده می میلیون
تـوان نتیجـه       کلینتون، بیل گیتس و بیل کازبی مـشهور هـستند و مـی             بیل

گرفت که تغییر دادن نام به بیل روشی براي رسیدن به ثـروت و شـهرت            
گیـري بـه      اگر چه این مشاهدات اولیه درست است؛ امـا ایـن نتیجـه            . است

  .باشد طور آشکاري مضحک می
ت ویروسـی، از    شماري از موضـوعا     صرفاً با نگاه کردن به تعداد انگشت      

هاي بسیار زیادي در محتـوا وجـود        شویم که ویژگی    این حقیقت غافل می   
براي درك کامل اینکه چـه چیـز باعـث          . شود  دارد که مانع جذب افراد می     

شود بایـد هـم بـه موضـوعاتی کـه موفـق        مشهور شدن برخی موارد می   
و بـدانیم چـه     . خورنـد بنگـریم     شـوند و هـم آنهـایی کـه شکـست مـی              می

  .اند هاي معینی با موفقیت پیوند خورده مشخصه
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  آیا برخی موضوعات از ابتدا براي مکالمه شایسته هستند؟
تر از بقیـه   در این لحظه ممکن است به خود بگویید برخی موارد ویروسی        

اما آیا این امکان هم هـست کـه برخـی موضـوعات را ویروسـی                . هستند
  کنیم یا برخی موارد طبیعتاً ویروسی هستند؟

هـایی کـه      سـگ . هاي مالیـاتی هـستند      تر از بازده    هاي هوشمند جذاب    نتلف
هـاي هـالیوود      ترند و فـیلم     ها جالب   کنند از تغییر شکل صخره      صحبت می 

هـا بهتـر از    آیا سازندگان اولی. باشند کن می تر از توستر یا مخلوط      باحال
هـا از ابتـدا ویروسـی بـه           ها هستند؟ آیا برخی محصوالت یـا ایـده          دومی

توانند مهندسی شـوند   ها می آیند؟ یا برخی از محصوالت و ایده        ود می وج
  تا تبدیل به یک ویروس گردند؟

او که در سانفرانسیسکو متولـد  .  به دنبال شغل جدیدي بود 1تام دیکسون 
 در شهر   3اش باعث شد در دانشگاه بریام یانگ      2شده بود ایمان مورمونی   

التحصیل   شته مهندسی فارغ   در ر  1971در سال   .  درس بخواند  4لیک  سالت
او بعد از گرفتن مدرکش به شهر خود برگـشت، امـا فرصـت شـغلی              . شد

تنها سمتی که پیدا کرد کار در شرکت ساخت قطعـات           . مناسبی پیدا نکرد  
ایــن قطعــات بــراي جلــوگیري از . کنتــرل بــارداري و داخــل رحمــی بــود

دنـد کـه   کننـده هـم بو   رفـت، امـا در عـین حـال عقـیم       بارداري به کار مـی    
                                                 

1- Tom Dickson 

در ) ع(از پروتـستان گرفتـه شـده و معتقـد بـه ظهـور مـسیح        اي از دین مسیحیت که       شاخه -2
 .باشد آخرالزمان می

3- Brigham Young University 

4- Salt lake city 
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آیــا یــک مورمــون . کــرد بـرخالف باورهــاي مورمونیــسم تــام عمــل مـی  
توانست روش جدیدي براي جلوگیري از بـارداري پیـدا کنـد؟ اکنـون                می

او در . مند به پخت نان بود      تام همیشه عالقه  . زمان یافتن چیز جدیدي بود    
زن خـانگی     کرد متوجـه شـد هـیچ هـم          حالیکه سرگرمی خود را دنبال می     

هـاي مهندسـی      بنـابراین از مهـارت    . راي تولید خمیر وجود نـدارد     ارزان ب 
او کار خود را با یک موتـور خـالء       . خود استفاده کرد و دست به کار شد       

کرد با     دالري آغاز کرد، برخی قطعاتی که آرد را به خوبی آسیاب می            10
قیمت کمتري نـسبت بـه بـازار در کنـار هـم گذاشـت و دسـتگاه خـود را               

  .ساخت
تجـارت  . اب اینقدر خوب بود که تام شروع به تولید انبوه آن کرد     این آسی 

او به طور منطقی خوب بود و دستگاه او روش متفاوتی در فرآوري غـذا               
. هاي عمومی داشـت   کن  کرد که جذابیت بیشتري نسبت به مخلوط        مهیا می 

انـدازي    کن خود را راه     خیلی سریع به یوتاه رفت تا کارخانه تولید مخلوط        
 در  1کن خانگی خود را ساخت و بلندتک         اولین مخلوط  1995ر سال   د. کند

اما اگر چه میزان تولید باال بود اما کسی از وجود          .  پدیدار شد  1997سال  
بنـابراین در سـال     . آگاهی نسبت بـه ایـن برنـد کـم بـود           . آن خبر نداشت  

 را به عنـوان     BYUالتحصیالن     یکی دیگر از فارغ    2 تام، جورج رایت   2006
جورج بعدها گفت بودجـه بازاریـابی اولیـه    . ازاریابی استخدام کرد  مدیر ب 

  .او بیشتر از کل سود بلندتک بود

                                                 
1- Blendtecکن خانگی تام است ، نام برند مخلوط.  
2George Wright- 
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اي از خـاك اره در کـف    جورج در یکی از اولـین روزهـاي کـاریش تـوده       
او بـا وجـود اینکـه هـیچ سـاخت و سـازي در حـال                 . کارخانه پیـدا کـرد    

ت اتفـاق  چـه چیـزي داشـ   . پیشرفت نبود از دیدن خـاك اره متعجـب شـد          
  افتاد؟ می

: دهـد  او برگشت و دید تام کار هر روزه خـود را در کارخانـه انجـام مـی      
تـام بـراي امتحـان کـردن دوام و          . ها داشت   کن  سعی در شکستن مخلوط   

چپانـد، آنهـا       تا روز هم می    2 تا   2ها را     هاي بلندتک تخته    کن  قدرت مخلوط 
نـابراین خـاك اره   نمـود ـ ب   کرد و آن را روشن می کن می را وارد مخلوط

  .شد همه جا پخش می
. کن تام مشهور شود    شد مخلوط   اي به ذهن جورج رسید که باعث می         ایده

)  هـزار دالري   50 میلیـون و حتـی نـه         50نـه   ( دالري   50جورج با بودجه    
همچنـین بـراي تـام یـک        . کش خرید   رفت و یک تیله، توپ گلف و یک شن        

سـپس  . پوشیدند گرفـت    یروپوش آزمایشگاهی که کارکنان آزمایشگاه م     
کن را مقابل دوربین قرار داد و از او خواست کـاري کـه بـا                تام و مخلوط  

رد می: تایی انجام داد را عیناً تکرار کند   2هاي    تخته شوند یا  تا ببیند آنها خُ
  نه؟

البتـه نـه   . کن خانگی خـود پـرت کنیـد       تصور کنید تعدادي تیله در مخلوط     
. ی، بلکـه تیلـه واقعـی را امتحـان کنیـد           هاي ارزان پالسـتیکی یـا رسـ         تیله
اند و آنقـدر محکـم هـستند کـه اگـر       هاي واقعی از شیشه ساخته شده  تیله

  .دهند ماشین از روي آنها عبور کند، تغییر شکل نمی
اي را بـه داخـل         تیله شیـشه   50او  . این دقیقاً کاري است که تام انجام داد       

هـا بـه    تیلـه . زد  ربه مـی  کن ض   کن خود انداخت و به انتهاي مخلوط        مخلوط
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خوردند و صدایی شبیه ریختن تگـرگ روي سـفف            کن می   اطراف مخلوط 
. کـن را خـاموش کـرد      ثانیه مخلوط  15تام بعد از    . کردند  ماشین ایجاد می  

تنهـا  . گـرد شیـشه   : آورد  او با احتیاط پودر سفید ماننـدي را بیـرون مـی           
.  آرد بــودهــا بــاقی مانــده بــود پــودر ســفیدي شــبیه چیــزي کــه از تیلــه

کن بدون اینکه کوچکترین ترکی بخورد، قدرت خود را ثابت کرده             مخلوط
هـا    اي از تراشـه     کـشن بـه تـوده       هاي گلف ساییده شدند و شـن        توپ. بود

  .تبدیل شد
  .جورج فیلم را در یوتیوب گذاشت و منتظر ماند

مردم متعجب شدند و با عالقه ویـدئو را بازدیـد           . او بینش درستی داشت   
هـایی از     کن تعجب کـرده بودنـد و بـه آن نـام             از قدرت مخلوط  . ندکرد  می
برخی از افراد   . دادند  می» نهایت  کن بی   مخلوط«گرفته تا   » وار  عالی دیوانه «

سـایر آنهـا نگـران      . پذیر باشد   دیدند امکان   کردند آنچه می    اصالً باور نمی  
شـه  توانـد بـه ترا      کن چه چیزهاي دیگري را مـی        این بودند که این مخلوط    

  هارد دیسک کامپیوتر؟ یا یک شمشیر سامورایی؟. تبدیل کند
تـام و جـورج یـک ویـدئو         .  میلیون بار دیده شد    6این ویدئو در هفته اول      
هـاي بیـک گرفتـه تـا      تام هـر چیـزي را از فنـدك      . خانگی مشهور ساختند  

او نــوار چــسب، . ریخــت کــن مــی  در مخلــوط1هــاي ناینتنــدو وي کنتــرل
نــه تنهــا .  و حتــی آیفــون را امتحــان کــرد2بــرهــاي جاســتین بی دي ســی

کـرد، بلکـه ویـدئوهاي     کن بلندتک تمـام ایـن اشـیاء را خـراب مـی              مخلوط

                                                 
1- Ninetendo Wii 

 )Justin Bieber(خواننده آمریکایی  -2
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 میلیـون بـار دیـده       300بیش از   » کند؟  آیا مخلوط می  «سریالی آنها به نام     
 برابر افزایش   700کن را     تنها در دو سال این کمپین فروش مخلوط       . شدند
 دالر هزینـه    100ن ویدئوهایی بود که کمتر از       تمام این موفقیت مدیو   . داد

کـن معمـولی      یـک مخلـوط   . و این محصول از ارزش مکالمه است      . داشتند
  .کننده خسته

  
شـهرت بـه    . داستان بلندتک نکته کلیدي از محتوا ویروسـی را نـشان داد           

  .شود آید بلکه ساخته می دنیا نمی
هـا    ایده. س هستند شان  برخی از افراد خوش   . در واقع این خبر خوبی است     

شود که به طور طبیعی هیجـان و          هاي آنها به چیزهایی تبدیل می       یا بینش 
  .کنند همهمه ایجاد می

دهد، اگر کسی راه درسـت را بدانـد    همانطور که داستان بلندتک نشان می  
. توانـد مکالمـات بـسیاري ایجـاد کنـد        هر محصول یـا ایـده روزمـره مـی         
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