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 ابهام در بازاریابی -1

 هانشانه

 ام ازکدهیچ بازاریابی راهبردی، به بازار ارائه دهیم. ما ةکار خود را بدون برنامو کردیم که خودمان و کسب ما تالش می

ا به رخواستیم ارائه بدهیم و نیز بازار هدف خود ها و خدماتی که می، برنامهمانها و استعدادها، محصوالتها، مهارتتوانایی

 کردیم.روشنی تعریف نمی

 بهبودی 

 ا و خدماتیههای خود را تعریف کردیم و آنها را با بهترین برنامهها و استعدادها، مهارتبا سپاسگذاری از نیروی برتر، توانایی

داریم که  یبازاریابی منسجم ةچیست و برنام ندانیم که بازار هدفمامی اًخواستیم ارائه بدهیم همسو کردیم. ما دقیقکه می

ما  بهو  دهدیم یذهن تیمشخص به ما شفاف برنامة. میکن دنبال را آن دیبا که است یستمیس و بودجه به مربوط اطالعات شامل

  .میده انجام را خود یابیبازار یسهولت و سپاسگذار با دهدیمامکان 

 بدهکاری به زمان -2

 نشانه

 ردیم. ماکهای بازاریابی خود استفاده نمیکردنِ فعالیتگذاری و به انجام رساندن و دنبالسرمایهما از زمان خود برای ایجاد، 

 به ما توهمِ مفید بودن رااینها کردیم که برای کارهای پرمشغلة غیردرآمدزا و یا کارهای ارزان قیمت صرف می را زمان خود

 . یمبود فتادهادرآمدی و خستگی گیر کم ةاما در واقع در چرخ ؛دادمی

 بهبودی

م. ما آوریمند و مداوم به اجرا درمیریزی و اقدامات قاعدهبرنامه بازاریابی مهمترین اولویت ماست. ما برنامه خود را با برنامه

نیم تا ککنیم و ارزیابی و مرور میکنیم را یادداشت میهای بازاریابی خود صرف میای که برای فعالیتمیزان زمان و هزینه

هد که دهایمان به ما این امکان را مینتایج فعالیت کردنگذاری ما نتایج محسوسی دارد. مروراطمینان حاصل کنیم که سرمایه

  .میکن جادیا راتنظیمات الزم 

 شدهافکار تحریف -3

 نشانه
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نخواهد  در بردارد و یا جوابهای بازاریابی ما موفق نخواهد شد، هزینه زیادی گفتند که فعالیتافکار تحریف شده به ما می

کردیم، که نهایتاً به ها را بیش از اندازه بررسی و تحلیل میسایتهای مشابه و وبهای بازاریابی خود، نمونهداد. ما ایده

یا سیمنار ا یمربی بازاریابی دیگر، یک کردیم، یا به دنبال شد. یا خیلی زود آن را رها میمی نتهیحرکتی مبودن و بیمنفعل

که همچون غول چراغ جادو تمام نیازهای درآمدی و بازاریابی ما را برآورده کند و آن را به نیروی  گشتیممی ی دیگرافزارنرم

 کردیم. برتر خود تبدیل می

 بهبودی

رضه عهای ما را متوقف کند. ما به منحصربودن خود و آنچه برای دهیم که تالششده اجازه نمیما دیگر به افکار تحریف

وانیم به آن تکنیم، ما نیروی برتر و یک انجمنی داریم که میایمان داریم. هرگاه احساس تردید نسبت به خود پیدا می ،داریم

 ،ای موفقیتچراغ جادویی ما بر یگانهایم که ما را به مسیر مثبت ذهنی درست برگرداند. ما به این باور رسیده تا تکیه کنیم

 . است نیروی برترهمچون دعا و نیایشی با داریم بازاریابی است و هر قدمی که برمیهای مداوم برداشتن قدم

 خودتخریبی -4

 نشانه

خت بود سبرایمان م بود و نظایط کاری ما به هم ریخته و بیکنیم. شرهای مختلف کسب و کار خود را تخریب میما با روش

عوض ها را یک تخصص خاص، ما دائماً محصوالت و سولهکه در آن شرایط مفید واقع شویم. به جای تمرکز بر روی 

ردیم. کها و اقدامات را پیگیری نمیکردیم و یا فرصتکردیم و سپس متوقف میهای خود را آغاز می. ما فعالیتکردیممی

و اجازه م شدیمیاحساس ناامیدی دچار و  کردنکردیم به مقایسهشروع می دیدیم،که موفقیت آشکار دیگران را میهنگامی

 ذهن ما را منحرف و ما را از مسیر خارج سازد.  ات منفیدادیم که این احساسمی

 بهبودی

 مدت برای کسبطوالنی یاندازداریم. چشمشویم. شرایط کاری خود را در آرامش نگاه میما دیگر از مسیر خود خارج نمی

ز دهیم تا به بار برسد و از تغییرات ناگهانی پرهیاختصاص میهای بازاریابی خود فعالیت بهو کار خود داریم و زمان معقولی 

روند. ما متوجه مین ها و اقدامات هدرفرصتدیگر کنیم و در نتیجه سازی میکنیم. ما سیستمی که باید دنبال کنیم را پیادهمی

کنیم یکه در دنیای فراوانی زندگی مگیریم و ایمان داریم مسئله رقابت هستیم اما نگران آن نیستیم. ما از رقبای خود یاد می

 که برای هر کسی بیش از حد کفایت وجود دارد. 

 باز/متقلبسندروم دغل -5
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 نشانه

ایی ایم ما احساس یک فریبکار یا متقلب را داشتیم. ما باور داشتیم از آنجبه رغم تحصیالتمان، اعتبار و دستاوردهایی که داشته

به مرحله کمال نرسیدیم، شایستگی آن را نداریم که تدریس کنیم و به دیگران مشاوره دهیم. هایمان که در رویارویی با چالش

ی مرا چه دلیلی دارد که کس»، «من کی هستم که دیگران به راهنمایی من نیاز داشته باشند؟» :ما افکاری نظیر این داشتیم

 . «کنندمن کار نمی اگر آنها بدانند من واقعاً چه کسی هستم، دیگر با»و  «استخدام کند؟

 

 

 بهبودی

وی کنیم و بر رشویم. ما خود را با نیروی برتر همسو میداریم از خودمان دور می که دانیمآیند، میهرگاه این احساسات می

-میهایمان تعریف ننامهتحصیالت، مدارج عالی تحصیلی و گواهی باشویم هویت ما م. ما متوجه میشویخدمت متمرکز می

ه ما ب کنیم، کهداریم، در واقع در موفقیت خود مشارکت میکه قدم برمی دانیم هنگامیچراکه می ؛داریممیقدم برشود. 

 دهیم را بدانیم. کند قدر ارزشِ خود و آنچه ارائه میکمک می

 ترس ةچرخ -6

 نشانه

رد. انداز ما باشد باز داتوانست در خدمت چشممیهای بازاریابی که دادیم که ما را از انجام فعالیتهایمان اجازه میما به ترس

ترس  «اشیمکامل نب»ترسیدیم که به مشتری قولی بدهیم که نتوانیم آن را به جا آوریم. ما از اشتباه کردن و از اینکه ما می

را  خدمات خود ور نتیجه محصوالت داشتیم. ایدۀ شکست در مأل عام برای ما بسیار سخت بود که بتوانیم از آن عبور کنیم. د

کستن ششد. این فرایند معموالً منجر به احساس شرم، درهمکردیم که باعث تضعیف ارزش و باور به خود در ما میانکار می

 شدن بود. شدن و منزویپنهان مسئله واکنش ما به این شد وو ناامیدی می

 بهبودی

داریم که باعث ایجاد کسب و کار سالم و هایی برمیبه نفس قدمکنیم و با اعتماد هایمان اعتماد میما به خودمان و مهارت

که  امیبخشی از فرایند یادگیری و فرصتی برای رشد است. هنگ ایم که اشتباهگرمی پذیرفتهشود. ما این باور را بهسودآور می

انیم که دتا توانمند شویم. ما می شویمشدن و انزوا، به سمت نیروی برتر و انجمن متمایل میآید،  ما به جای پنهانترس می

 . «گذرداین نیز می»
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درآمدان قدم کم 21کارکردن  فقط بایابیم که شویم، ما درمیرزش قائل میا UAهرچه بیشتر برای جلسات، ابزارها، و منابع 

 . آوریمبه دست توانیم برای خودمان و کسب و کارمان ، بهبودی و آرامش بادوام را میکامیابیگمنام است که 

 


