




هالیدی رایان  نویسنده: 
پگاه فرهنگ مهر ثقة االسالمی-  علیرضا دهقانی- امیرحسین  مترجم: 

توکلی- لیدا زارعی نسترن  ویراستار: 
حسین علیزاده طراح جلد:  و  هنری  مدیر  صفحه آرا، 

مقدس نگار  انیماتور: 
1399 چاپ دوم: 

1000 جلد شمارگان: 
افراتربت انتشارات  ناشر: 

تربت حیدریه- خیابان فردوسی شمالی- پاساژ قدس )بقایی(- طبقه دوم- واحد 3۴ ناشر:  آدرس 
afratorbat@gmail.com :تلفن: 52232567 - 09335567606 - 09155310۴78 | پست الکترونیک

www.NoorandBook.com

ترجمه و نشر کتاب بازاریابی هکر رشد با مجوز رسمی مولف اثر بوده، اخذ مجوزهای قبل چاپ 
به  متعلق  آن  معنوی  و  مادی  حقوق  کلیه  و  است  شده  انجام  افراتربت  انتشارات  توسط  کتاب 
و  چاپ  نشر،  باز  هرگونه  است  بدیهی  می باشد.  ترجمان(  کانون  به  موسوم  )پیش تر  نورندبوک 
صوتی-  کتاب  و  الکترونیکی  کتاب  کاغذی،  چاپ  از  -اعم  شکلی  هر  به  اثر  این  از  استفاده  سوء 
قانونی می باشد. پیگیرد  دارای  و  بوده  تخلف  نورندبوک  اجازه  بدون  آن  از  بخشی  یا حتی  تمام 

Holiday, Ryan سرشناسه: هالیدی، رایان - 
تبلیغات و  بازاریابی،  عمومی،  روابط  آینده  پیرامون  برتر  کتابی  رشد:  هکر  پدیدآورنده: بازاریابی  نام  و  عنوان 
فرهنگ مهر. پگاه  االسالمی،  ثقة  امیرحسین  دهقانی،  علیرضا  ترجمه  هالیدی؛  /رایان 

.1399 افراتربت،  حیدریه:  نشر: تربت  مشخصات 
126 ص. مشخصات ظاهری: 
978-600-8۴2750-6 شابک: 

فهرست نویسی: فیپا وضعیت 
یادداشت: عنوان اصلی: 

1397.)1۴۴ ص( علیرضا دهقانی،  قبلی:  یادداشت: چاپ 
یادداشت: کتاب حاضر نخستین بار تحت عنوان "بازاریابی هکر رشد: آینده روابط عمومی، بازاریابی و تبلیغات"

با ترجمه محمدحسین علمدار توسط انتشارات نوین توسعه در سال 1396 منتشر شده است.
تبلیغات. و  بازاریابی  عمومی،  روابط  آینده  پیرامون  برتر  دیگر: کتابی  عنوان 
تبلیغات. و  بازاریابی  روابط عمومی،  آینده  رشد:  دیگر: بازاریابی هکر  عنوان 

Marketing بازاریابی -  موضوع: 
Internet marketing  - اینترنتی  بازاریابی  موضوع: 

مترجم  ،-  1352 علیرضا،  افزوده: دهقانی،  شناسه 
-، مترجم  1365 امیرحسین،  االسالمی،  ثقة  افزوده:  شناسه 

مترجم  ،-  1369 پگاه،  فرهنگ مهر،  افزوده:  شناسه 
HF۴515 کنگره:  رده بندی 
658/8 رده بندی دیویی: 

612۴۴57 ملی:  کتابشناسی  شماره 

Growth Hacker Marketing: A Primer on the Future of PR, Marketing, and Advertising,  [2014].



کتابی برتر پیرامون آینده روابط عمومی، بازاریابی و تبلیغات

رایــان هـالیــدی 
ترجمه:  علیـرضا دهقـانی
امیرحسین ثقة االسالمی

پگاه فرهنگ مهر





درباره نورندبوک: نورندبوک یک انتشارات نیست، بلکه 
استارت آپی است که با هدف ارائه  ترجمه  حرفه ای، درست و روان 
از کتاب های به روز و پرفروش دنیا، می کوشد به فرهنگ خواندن 
کتاِب خوب در ایران کمک کند.  عالوه بر آن، محتوای تکمیلی 
که در نورندبوک برای هر کتاب ارائه می شود، به فهم دقیق تر و 
نگاه  همان  با  نورندبوک،  می کند.  کمک  کتاب  مطالب  کامل تر 
استارت آپی، تالش می کند واسطه ها و هزینه ها را کاهش داده 
و قیمت تمام شده  کتاب برای مشتری را به حداقل برساند. عالوه 
بر خلق ارزش برای مشتری، نورندبوک امکان همکاری درازمدت 

با مترجمان فعال و حرفه ای را نیز فراهم کرده است.





در وصف کتاب بازاریابی هکر رشد
»هکرهای رشد، معاونان ارشد1 بازاریابی اند و این کتاب چگونگی تبدیل شدن آن ها 

به این نقش را نشان می دهد.«
— َاندرو چن2، کارآفرین دره سیلیکون3، مقاله نویس و مشاور استارت آپ ها، سرپرست رشد 

اوبر و سرمایه گذار فرشته.

»این کتاب، برای مدیران بازاریابی در کسب و کارها، یک هشدار و همچنین برای 
مهندسان، فعاالن حوزه آی تی، بنیان گذاران و طراحان یک آموزش است. آن را بخوانید.«
— پورتر ِگیل4، معاون ارشد پیشین بازاریابی در ویرجین آمریکا5 و نویسنده کتاب شبکه شما 

دارایی خالص شماست6.

آن،  از  بهتر  حتی  و  ساده  زبانی  به  رشد  هک  تبیین  و  شفاف سازی  باالخره  »و 
راهبردهایی واقعی و تاکتیک هایی کاربردی برای آن.«

— آلکس کورچینسکی7، مدیر رشد در سوما8.
با همه و شور  پر شر  آن سو،  از  و  آرام  یک سو  از  است؛  اضداد  جمع  »هالیدی 

1. Vice President

2. Andrew Chen

3. Silicon Valley

4. Porter Gale

5. Virgin America: http://www.virginamerica.com/

6. Your Network Is Your Net Worth

7. Alex Korchinski

8. Soma

شرکت آمریکایی که در زمینه ساخت دستگاه های تصفیه آب فعالیت می کند. )م.(



حاشیه هایش ... این جوانک با استعداد، چیزی در چنته دارد که حدس آن دشوار است.«
— تیموتی ِفریس1، نویسنده کتاب چهار ساعت کار در هفته2.

»رایان قدرت ساختار فکری هکر رشد را در تسخیر خود داشته و آن را در اختیار 
بازاریابان شرکت ها از هر نوع و هر اندازه ای قرار می دهد. اگر پس از خواندن این 

کتاب، جهشی در نتایج فروش تان حاصل نمی شود، محصول تان مشکلی دارد.«
— شان ِالیس3، هکر پیشین رشد دراپ باکس4 و ایِونت برایت5، بنیان گذار کواالرو6و ابداع کننده 

واژه »هکر رشد«.

و  تا کسب  کرد  ناب کمک خواهد  کارآفرینان  به  رایان  تاکتیک های  و  »راهبردها 
کارشان را رشد داده و در هنر بازاریابی و رشد، خبره شوند.«

— پاتریک والسکوویتز7، یکی از نویسندگان کتاب کارآفرین ناب8.
»اگر به دنبال یادگیری بیشتر هک رشدید، کتاب جدید رایان چیزی است که حتمًا 

باید آن را بخوانید.«
— ِدِرک هالِپرن9، بنیان گذار سوشال تریِگرز 10.

»رایان در این کتاب کاری سخت و ارزشمند انجام داده است. او پای در راه دشوار هک رشد 
گذاشته و آن را با راهنمایی و هنرش ساده  کرده است. بازاریابان رشد، تعریف دوباره ای از 
بازاریابی، ارائه کرده اند و کتاب رایان، شما را در این رقابت، یک گام به پیش می اندازد.« 

— آرون گین11، هکر رشد در استامِبل آپون12.

1. Timothy Ferriss

2. The 4-Hour Workweek

3. Sean Ellis

4. Dropbox: https://www.dropbox.com/

5. Eventbrite: https://www.eventbrite.com/ 

6. Qualaroo: https://qualaroo.com/

7. Patrick Vlaskovits

8. The Lean Entrepreneur

9. Derek Halpern

10. SocialTriggers: www.SocialTriggers.com

11. Aaron Ginn

12. StumbleUpon



بازاریابی هکر رشد
رایان هالیدی1 یک استراتژیست رسانه و نویسنده ای برجسته در راهبرد و کسب و 
کار است.  او در نوزده سالگی پس از ترک تحصیل از دانشگاه، برای کارآموزی نزد 
رابرت گرین2 –نویسنده کتاب 48 قانون قدرت3– رفت. رایان به برخی از نویسندگان 
او چندین  پرفروش و موسیقی دان های مولتی پالتینیوم4 مشاوره داد.  کتاب های 
این  در  کمپین هایش  کرد.  فعالیت  َاَپِرل5  َامریکن  بازاریابی  مدیر  سمت  در  سال 
دوران به عنوان مطالعات موردی توسط توییتر6، یوتیوب7 و گوگل8 مورد پژوهش 
قرار گرفته و دربارۀ آن ها در »َاد ِایج9«، »نیویورک تایمز10« و »فست کامپانی11« مقاالتی 

نوشته شد.

1. Ryan Holiday: www.ryanholiday.net

2. Robert Greene

3. The 48 Laws of Power

در ایاالت متحده، انجمن صنعت ضبط آمریکا، که سازمانی حرفه ای و متشکل از تهیه کنندگان و   .4
سازندگان موسیقی آمریکایی است، گواهی نامه هایی را بر اساس تعداد آلبوم ها و تک آهنگ های فروخته 
شده از طریق خرده فروشی و سایر فروشگاه های فرعی، اهدا می کند. یکی از گواهی نامه های متعارف آلبوم 
چندبار پالتینی است که مربوط به آلبوم هایی است که بیش از دو میلیون نسخه فروش داشته اند. )م.(
5. American Apparel: http://www.americanapparel.net/

6. Twitter: https://twitter.com/

7. YouTube: https://www.youtube.com/

8. Google: https://www.google.com/

9. AdAge: http://adage.com/

10. New York Times: https://www.nytimes.com/

11. FastCompany: https://www.fastcompany.com/



نخستین کتابش، به من اعتماد کن، دارم دروغ می گم1: اعتراف نامه یک متقلب رسانه 
—که »فایننشال تایمز2« آن را آشوب گر حیرت انگیز نامید— آغاز پرفروشی داشت 
و اکنون هم در دانشگاه های سراسر دنیا تدریس می شود. او هم اکنون روزنامه نگار 
بوده و در تولید محتوا برای »نیویورک آبِزرِور3« مشارکت دارد و همچنین، از راه دور 

از منزلش در آستین تگزاس4، با وب سایت تات کاتالوگ5 همکاری می کند.

کتاب های دیگر رایان هالیدی
به من اعتماد کن، دارم دروغ می گم: اعتراف نامه یک متقلب رسانه.
مانع، بخشی از راه است6: هنر تبدیل موانع به فرصت های طالیی.

1. Trust Me, I’m Lying

2. Financial Times: https://www.ft.com/ 

3. New York Observer

4. Austin, Texas

5. Thought Catalog: https://thoughtcatalog.com/  

6. The Obstacle Is the Way



من نظم دانش را به هرج و مرج جهل ترجیح می دهم. ما دانش را به سان خوکی -که 
پرتالش گل و الی را جست وجو می کند- می کاویم.

— دیوید اوگیلوی1

1. David Ogilvy 
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یک را به دو، و دو را به چهار تبدیل کنید.

همگانی شدن
هک رشد محبوبیت تان در فضای مجازی 

گام چهارم:
کار را کنترل و پیگیری کنید: ِابقا و بهینه سازی

همواره در حال بهینه سازی محصول تان باشید
 مقیاس پذیرکردن، ابقا و بهینه سازی
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گام های بعدی برای تبدیل شدن به یک هکر رشد
وبالگ ها و اشخاص

کتاب ها
برنامه ها، ارائه ها و کالس ها

حتی کنفرانسی هم برای هکرهای رشد وجود دارد.
سپاسگزاری

مراجع
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از منزل سوار  به قصد خروج  روزهای دیگر،  روزی مثل  در حدود دو سال پیش، 
خودرویم شدم، با این تصور که آن روز با روزهای کاری دیگر تفاوتی نخواهد داشت. 
اخبار صبح را خواندم، تلفنی به چندین مورد از مشکالت کارمندانم رسیدگی و برنامه 
ناهار و عصرانه کاری را نهایی کردم. به طرف باشگاه ورزشی –که یک باشگاه بسیار 
مجلل خصوصی با یک قرن قدمت و بسیار مورد توجه مدیران اجرایی مرکز شهر 
بود– راه افتادم. آنجا شنا کردم، دویدم و سپس وارد اتاق بخار شدم تا کمی فکر کنم.

حوالی ساعت ده، وقتی وارد دفتر کارم شدم، برای دستیارم سری تکان داده، پشت 
میز بسیار بزرگی نشستم و به همه سندهایی که باید امضای شان می کردم نگاهی 
انداختم. طرح های تبلیغاتی که باید تأیید می شدند، صورت حساب هایی که باید 
پرداخت می شدند، رویدادهایی که باید پشتیبانی مالی می شدند و پیشنهادهایی 
که باید مرورشان می کردم. محصولی جدید در شرف رونمایی بود، و برای مطبوعات 
باید مطلبی می نوشتم. انبوهی از مجالت رسیده بودند؛ آن ها را به یکی از کارمندان 

دادم تا برای کتابخانه مطبوعاتی مان آن ها را فهرست بندی و مرتب کند.

کارمند در دفترم  َاپرل، و یک دوجین  َامریکن  بازاریابی  بود: مدیر  این  شغل من 
کار می کردند. در سمت دیگر راهروی روبروی ما، هزاران چرخ خیاطی زیر دست 
کارآمدترین کارگران پوشاک جهان ِوزِوز می کردند. چند اتاق پایین تر، یک استودیوی 

عکاسی بود که در آن آگهی های تبلیغاتی ساخته می شدند.
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صرف نظر از داشتن ابزارهایی فن آورانه، مانند رایانه و گوشی هوشمند، روزم دقیقًا 
همان طور گذشته بود که هر مدیر اجرایی بازاریابی دیگری در این 75 سال گذشته، 
روزش را آغاز و سپری کرده بود. سفارش تبلیغات، برنامه ریزی رویدادها، سخنرانی های 
تبلیغاتی برای خبرنگاران، طراحی »خالقانه«، تأیید ترویج1 مشتریان و کاربرد مکرر 
عباراتی مانند: »برند«؛ »پرداخت تبلیغات آنالین به ازای هزار بار نمایش2«؛ »آگاهی 
از برند3«؛ »رسانه های کسب شده4«؛ »ماندگاری در ذهن مشتری«؛ »ارزش افزوده5«؛ 
و »سهم شرکای تبلیغاتی6«. شغل من این بود؛ این شغل همیشه همین بوده است.

من نمی گویم دان ِدِریپر7، ادوارد ِبرنایز8 یا هرکس دیگری  هستم، اما هر سه نفرمان، 
و هر شخص دیگری در این کسب و کار، یک سری روابط، دفاتر و روتین های کاری 

داشته و داریم که به طرز مسخره ای به هم شبیه و در یک راستا هستند.

اما آن روز معمولی و کسل کننده من، به طور کامل با یک مقاله به هم ریخت. انگار 
آن مقاله زنده شده بود و با من صحبت می کرد: »معاونان ارشد بازاریابی به زودی 
جای شان را به هکر رشد داده و این ها معاون ارشد بازاریابی جدید خواهند بود«. چی؟

1. Promotion

یا پیشبرد؛ فعالیت هایی است که مزایای کاال را به آگاهی رسانده و مشتریان هدف را به خرید آن 
تشویق می کند. )م.(

2. Cost per thousand impressions )CPM(
اصطالحی است که در تبلیغات رسانه ای، تبلیغات آنالین و بازاریابی وب به کار برده می شود. هزینه 
به ازای مشاهده، به تبلیغات تجاری و بازاریابی آنالین یا کمپین های ایمیل مارکتینگ اشاره دارد. این 

تبلیغات به صورت پرداخت تبلیغ کنندگان به ازای دفعات نمایش تبلیغ است. )م.(
3. Brand Awareness

به مجموعه موارد و عواملی اشاره دارد که در به خاطرسپاری برند و تشخیص آن از دیگر برندها کمک 
می کند. )م.(

4. Earned media

پوشش های رسانه ای یا فرصت های رسانه ای که بدون پرداخت مستقیم پول، کسب شده اند. )م.(
5. Added value

در اقتصاد، ارزش افزوده، به قیمت فروش منهای هزینۀ تولید گفته می شود. )م.(
6. Share of voice

مدل درآمدی تبلیغاتی است که بر سهم هریک از تبلیغ کننده ها در بازاریابی آنالین اشاره دارد. )م.(
7. Don Draper

8. Edward Bernays
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من معاون ارشد بازاریابی بودم. کارم کاماًل باب میلم بود و در آن مهارت داشتم. فردی 
خودساخته و خودکفا در یادگیری بودم، که در 25 سالگی به پیشرفت فعالیت های 
یک شرکت تجاری جهانی شناخته شده کمک می کردم که در بیست کشور 250 

شعبه و بیش از ششصد میلیون دالر درآمد داشت.

ولی نویسندۀ آن مقاله، َاندرو ِچن، یک کارآفرین و متخصص فن آوری تاثیرگذار، بود 
که هیچ اهمیتی به این موضوعات نداد. به قول او، من و همکارانم به زودی بیکار 

می شدیم و کسی منتظر بود که بیاید و جای مان را بگیرد.

شغل جدید با عنوان »هکر رشد«، خودش را با فرهنگ دره سیلیکون هماهنگ کرده و 
بر ضرورت کدنویسی و مهارت های فنی که برای یک بازاریاب خوب شدن در این دوره 
و زمانه ضروری است، تأکید می کند. هکرهای رشد، آمیزه ای از یک بازاریاب و یک 
کدنویس هستند، کسی که به پرسش سنتی »چطور مشتریان را به سمت محصولم 
بازاریابی  )وب سایت(،  فرود  صفحات  آ/ب1  آزمون های  با  و  نگریسته  بکشانم؟« 

ویروسی، قابلیت تحویل ایمیل ها و ُاپن گراف2، و غیره پاسخ می دهد.

موقعیت کل تیم بازاریابی به هم خورد. برخالف معاونت ارشد بازاریابی که شامل 
گروهی از بازاریابانی بود که گزارش های غیر فنی می دادند، هکرهای رشد مهندسانی  

هستند که تیم هایی از مهندسان را هدایت می کنند. ]1[

به این فکر کردم که هکر رشد دیگر چه صیغه ای است؟ چطور یک مهندس می تواند 
کار مرا انجام دهد؟

اما بعد به  عنوان مطالعات موردی، ارزش چند شرکتی را که ِچن به آن ها اشاره کرد 

1. A/B Testing

فرآیندی است که برای تشخیص اینکه از میان دو ویژگی »آ« و »ب« کدام یک مناسب تر است به کار 
می رود. در آزمون های آ/ب، دو پیاده سازی متفاوت به صورت آزمایشی به دو گروه از کاربران ارائه 
می شود. مقایسه نتایج به  دست آمده از گروه ها می تواند به انتخاب پیاده سازی مناسب تر کمک کند. )م.( 
2. Open Graph: http://ogp.me/

در  تگ هایی  گنجاندن  با  که  است   2010 سال  در  فیس بوک  توسط  شده  ارائه  فن آوری  گراف،  ُاپن 
محتویات صفحۀ وب سایت، امکان یکپارچگی بین فیس بوک، داده های کاربران و یک وب سایت را 
فراهم می کند. به کمک این تگ ها می توان به فیس بوک فهماند کدام بخش های وب سایت را زمانی 

که هم سپاری می شود نمایش دهد. )م.(
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محاسبه کردم؛ شرکت هایی که تا چند سال پیش وجود نداشتند.

دراپ باکس	 
زینگا1	 
گروپون2	 
اینستاگرام3	 
پین ِترست4	 

این ها االن میلیاردها میلیارد دالر می ارزند.

 500 و  استارز7  ِتک  در  مربی  و  گرافیکلی6  بنیان گذار  بالدوین5،  میکا  قول  به 
برای  کالن  بودجه ای  داشتن  بدون  چگونه  آموختند  »استارت آپ ها  استارت آپ8، 
ساخت شرکت های شان، رشدشان )سیستم( را هک کنند.« ]2[ هک کردن های شان 
که بیشتر بدون چارچوب و یا پیش فرض های قدیمی انجام می شود، در حال حاضر 
شامل راه های میانبر، نوآوری ها و روش هایی برای سرعت دهی هستند. این ها هم 

اکنون برای ما درس  عبرت های بزرگی هستند.

ما  برای  کمتریم.  زحمت  با  و  بیشتر  چیزهای  آوردن  دست  به  دنبال  به  همگی 
کتاب  این  در  است.  توصیف شغل مان  عماًل  تناقض  این  کارآفرینان،  و  بازاریابان 
مانند  به شرکت هایی  رشد  اینکه چطور هکرهای  به  بیندازیم  نگاهی  داریم  قصد 
ِاورنوت12،  اسنپ چت11،  فیس بوک10،  پین ترست،  توییتر،  میل باکس9،  دراپ باکس، 

1. Zynga: https://www.zynga.com/ 

2. Groupon: https://www.groupon.com/

3. Instagram: https://www.instagram.com/

4. Pinterest: https://www.pinterest.com/ 

5. Micah Baldwin

6. Graphicly: https://graphicly.com/ 

7. Techstars: https://www.techstars.com/ 

8. 500 Startups: https://500.co/  

9. Mailbox: http://www.mailboxapp.com/

10. Facebook: www.facebook.com

11. Snapchat: https://www.snapchat.com/ 

12. Evernote: https://evernote.com/

بازاریابی هکر رشد
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با هیچ،  در اصل  تا  کرده اند  استامبل آپون کمک  و  َاپ ُسومو2  اینستاگرام، مینت1، 
کارهای ارزشمندی انجام دهند.

چیزی که در مورد این شرکت ها بیش از همه بهت زده ام کرد این بود که هیچ یک 
از آن ها بر اساس مهارت هایی که ما بازاریابان سنتی همیشه آن ها را خاص تلقی 
کرده بودیم بنا نشده بودند و اغلب بدون امکاناتی ساخته شده بودند که سالیان 
سال آن ها را ضروری و اساسی می پنداشتیم. نمی توانم موفقیت این شرکت ها را به 
یک »بازاریاب« یا آژانس بازاریابی ربط بدهم، چون این طور نبوده است. هک رشد، 
»بازاریابی« را بی معنی کرده بود، یا دست کم بهترین روش  برای آن را باز تعریف 

کرده بود.

در حال حاضر چه مدیر اجرایی بازاریابی باشید، چه دانش آموخته دانشگاه و آمادۀ 
ورود به بازار کار، بدانید که هکرهای رشد از پیشگامان ایجاد روالی جدید در بازار 
هستند. برخی از راهبردهای شان به گونه ای باورنکردنی تکنیکی و پیچیده است. آن 
راهبردها هم مرتب تغییر می کنند؛ در حقیقت گاهی ممکن است حتی تک کاربردی 
باشند. به همین دلیل، من در این کتاب جمع و جور، شما را با مفاهیم سنگینی مانند 
»تجزیه و تحلیل هماهنگ3« و »ضریب ویروسی شدن4« درگیر نمی کنم. در عوض بر 

روی ذهنیت رشد –که مهم ترین بخش است– تمرکز خواهم کرد.5 

کتاب را با تجربیات خودم آغاز و تمام می کنم، نه به این خاطر که شخص خاصی  
هستم؛ بلکه به این دلیل که فکر می کنم این تجربیات، خودشان دنیای کوچک این 
و  تولید محصول  آن  در  –که  قدیمی  می دهند. شیوۀ  توضیح  به خوبی  را  صنعت 
بازاریابی دو فرآیند جدا و متفاوت از هم بوده اند– با شیوه های دیگر جایگزین شده اند.

ما همگی به دنبال کسب بیشترین نتیجه از حداقل تالش های مان هستیم و به طور 
فزاینده ای در می یابیم که روش های قدیمی، دیگر جوابگو نیستند.

1. Mint: www.mint.com  

2. AppSumo: https://appsumo.com/

3. Cohort analysis

4. Viral coefficients

5. اما واژه نامه ای از اصطالحات و مفهوم های مهم در انتهای کتاب آورده شده است.
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بنابراین در این کتاب می خواهم شما را از مسیر جدیدی –که روندی بسیار سیال تر 
مجزا،  کاری  به عنوان  نه  را  بازاریابی  رشد،  هکر  یک  ببرم.  است–  تکرارپذیرتر  و 
بلکه به عنوان بخشی از محصول می بیند. سپس محصول عرضه، معرفی و کم کم 
بهینه سازی می شود تا در مسیر رشد سریع خود قرار گیرد. فصل های این کتاب، این 

ساختار را دنبال می کنند.

اما اجازه دهید نخست بازاریابی قدیم و جدید را درست و حسابی از هم تفکیک 
کنیم.

هک رشد چیست؟
هدف نهایی هر هکر رشدی ایجاد یک ماشین بازاریابی خودکفاست تا در نوع خود 

به میلیون ها نفر خدمت رسانی کند.
— آرون گین

به میان  آن  نیست. هنوز هم وقتی حرف  مانند صنعت سرگرمی  هیچ حرفه ای، 
می آید، صنعتی است که در آن همۀ تیم بازاریابی –صرف نظر از نوع کاری که انجام 
می دهند– به هنگام عرضۀ چیزی جدید، وانمود می کنند در آن نقش داشته اند. 
عمیقًا فکر می کنم هر که در حال بازاریابی یا عرضۀ چیزی است خیال می کند در حال 
اکران فیلمی موفق برای نخستین بار است. و این توّهم همه تصمیم های بازاریابی 

ما را شکل می دهد.

اگرچه حس خوبی است، اما خیالی باطل است.

ایدۀ اولیه مان برای اکران فیلم، افتتاحیه ای باشکوه؛ نمایشی جنجالی؛ مصاحبه ای 
می کنیم  فکر  پیش فرض  به صورت  است.  خبری  گسترده  پوشش  و  مطبوعاتی؛ 
مراسم  در  مشاهیر  حضور  و  قرمز  فرش  دنبال  به  نیازمندیم.  تبلیغاتی  بودجۀ  به 
افتتاحیه ایم. بدتر از همه اینکه، انتظار جذب تعداد بسیار زیادی مخاطب در مدت 
را  داستان  کل  نشود،  حاصل  مقصود  این  به سرعت  اگر  و  داریم.  را  کوتاه  زمانی 
یک شکست تلقی می کنیم )که البته معمواًل هم نمی توانیم از پس هزینه هایش 

بازاریابی هکر رشد
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بربیاییم(. تصورمان این است که باید تبدیل شوندگان1  باشیم نه پروژۀ جادوگر بلر2.

دیده ایم  آموزش  و شما  بی شک، من  است.  نامعقولی  ایدۀ  این  که  است  واضح 
برای  کجاست؟  کنیم. مشکل  دنبال  را  مسیر  این  سال ها  پرسشی  بدون هیچ  تا 

تازه کارها، بسیاری از فیلم ها با شکست روبرو می شوند.

فیلم ها با وجود زرق و برق و تجربه طوالنی بازاریابی شان، حتی پس از سرمایه گذاری 
میلیونی استودیوها و آب رفتن حجم شان باز هم شکست می خورند و وقتی هم که 
موفق می شوند هیچ کس نمی داند که چرا و چه عواملی این موفقیت را رقم زدند. 
همان طور که ویلیام گلدمن3 فیلمنامه نویس مشهور می گوید، هیچ کس نمی داند 
دلیل موفقیت یک فیلم چیست، حتی افرادی که خودشان دست اندرکار آن هستند. 
این قماری بزرگ است، که ایرادی هم ندارد. چرا که سیستم هالیوود برای کم اثر 
کردن این ضررها طراحی شده است. آثار موفق،  اشتباهات را جبران می کنند. اما 
بین آن ها و بقیه افراد تفاوت چشمگیری وجود دارد. شما واقعًا نمی توانید شکست 
تازه اش  کار  و  را فدای کسب  بپذیرید. دوست تان همه چیزش  را  استارت آپ تان 
می کند؛ و من هم اجازه نمی دهم کتابم با شکست روبرو شود. ما که ده پروژه دیگر 

نداریم که اگر این یکی شکست خورد عین خیال مان نباشد، داستان این  است.

مدت ها طول کشید تا فرد باهوشی از راه برسد و بگوید: »این راهش  نیست. الزم 
نیست خطر کنیم. ابزارهایی مانند اینترنت و رسانه های اجتماعی، امکان ردگیری، 
آزمایش، تکرار و ارتقای بازاریابی را فراهم کرده اند، تا جایی که بازاریابی دیگر یک 

قمار بزرگ نیست.«

این شخص، نخستین هکر رشد بود.

1. Transformers

فیلمی آمریکایی در ژانر اکشن و علمی تخیلی محصول سال 2007 )م.(
2. The Blair Witch Project

فیلمی آمریکایی در ژانر ترسناک است که داستان سه دوست را روایت می کند که می خواهند درباره 
یک افسانه محلی به نام »جادوگر بلر« که راجع به روح یک زن جادوگر است، فیلم مستندی بسازند. 
این فیلم در سال 1999 با بودجه شصت هزار دالر ساخته شد و 248 میلیون دالر فروش کرد. نکته این 

است که می توان با صرف هزینه های کمتر به سود بیشتری دست یافت. )م.(
3. William Goldman
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