


ــره خــورده  ــگ ســیلیکون ولی گ ــه فرهن ــر رشــد« ب ــد »هک ــوان شــغلی جدی عن
ــش  ــون بخ ــی، اکن ــی فن ــی و توانای ــه برنامه نویس ــد ک ــان می ده ــت و نش اس
مهمــی از یــک بازاریــاب عالــی بــودن اســت. هکرهــای رشــد ترکیبــی از بازاریــاب 
و برنامه نویــس هســتند، کســی کــه بــه ســوال ســنتی »چگونــه بــرای محصولــم 
ــرال  ــور وای ــرود، فاکت ــا تســت های A/B، صفحــات ف ــم؟« ب مشــتری جــذب کن
ــر  ــاوه ب ــد. ع ــخ می ده ــل و Open Graph پاس ــل ایمی ــت تحوی ــدن، قابلی ش
ایــن، آن هــا نظــم و انضبــاط بازاریابــی مســتقیم را بــا تاکیــد بــر اندازه گیــری 
کمــی، مدل ســازی ســناریو از طریــق صفحــات وب و تعــداد زیــادی پرس وجــو 
از پایــگاه داده، الیه بنــدی می کننــد. اگــر اســتارتاپی در مرحلــه ی پیــش از 
ــه  ــن شــوند ک ــد مطمئ ــازار باشــد، هکرهــای رشــد می توانن تناســب محصول/ب
ــس از  ــت. پ ــده اس ــه ش ــر گرفت ــول در نظ ــته ی محص ــودن در هس ــرال ب وای
ــتری  ــرای مش ــه ب ــود آن چ ــه بهب ــد ب ــا می توانن ــازار، آن ه ــب محصول/ب تناس

جــذاب اســت، کمــک کننــد.
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ایــن فقــط یــک نقــش واحــد نیســت - کل تیــم بازاریابی درگیــر ایــن فعالیت ها 
ــته ای از  ــا دس ــی ب ــاون بازاریاب ــک مع ــای ی ــد به ج ــای رش ــوند. هکره می ش
ــد، مهندســانی هســتند کــه  ــه آن هــا گــزارش می دهن ــی کــه ب ــان غیرفن بازاریاب
تیم هــای مهندســی را رهبــری می کننــد. فراینــد ادغــام و بهینه ســازی محصــول 
ــی،  ــن بازاریاب ــردن خطــوط بی ــزرگ، مســتلزم محــو ک ــرم ب ــک پلتف شــما در ی
محصــول و مهندســی اســت، طــوری کــه آن هــا بــه هــم کمــک کننــد تــا بــازار 
محصــول را ایجــاد کننــد. پروژه هایــی ماننــد تاییدیــه ی دریافــت ایمیــل، زمــان 
ــا  ــی ی ــات فن ــر تصمیم ــبوک، دیگ ــت فیس ــا اکان ــه و ورود ب ــذاری صفح بارگ
طراحــی نیســتند، در عــوض آن هــا ســاح های تهاجمــی بــرای پیــروزی در بــازار 

هســتند.

ــی  ــر دسترس ــون کارب ــش از 100 میلی ــه بی ــه ب ــوپرپلتفرم هایی« ک ــل »س به دلی
ــت. ــاد اس ــیار زی ــک ها بس ــد، ریس دارن

ــک محصــول  ــد مســیر ی ــا بســیار ارزشــمند هســتند و می توانن ــن مهارت ه ای
جدیــد را تغییــر دهنــد. بــرای اولیــن بــار، این امــکان وجــود دارد کــه محصوالت 
ــر برســد. نمونه هــای  ــون کارب ــه 10 میلی ــر ب ــد ســال از صف ــا در چن ــد تنه جدی
عالــی آن عبارتنــد از Pinterest، Zynga، Groupon، Instagram، Dropbox. هــر هفته 

محصــوالت جدیــد بــا کششــی باورنکردنــی ظاهــر می شــوند.
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ایــن محصــوالت، بــا میلیون هــا کاربــر، روی پلتفرم هــای جدیــد و بــاز ســاخته 
ــبوک و  ــژه فیس ــر - به وی ــون کارب ــا میلی ــود صده ــی خ ــه به تنهای ــده اند ک ش

اپــل - دارنــد.

در حالــی کــه اینترنــت در ســال 1995 تنهــا از 16 میلیــون کاربــر دایــال آپ تشــکیل 
شــده بود، امــروزه بیــش از 2 میلیــارد نفــر بــه اینترنــت دسترســی دارنــد. عــاوه 
بــر ایــن اعــداد بی ســابقه، مصرف کننــدگان از پلتفرم هــای ارتباطــی فــوق 
ــد را تســریع  ــر محصــوالت جدی ــد کــه به ســرعت تکثی ــرال اســتفاده می کنن وای
ــت  ــز حرک ــریع تر نی ــه س ــت، بلک ــده اس ــر ش ــازار بزرگت ــا ب ــد – نه تنه می کنن

می کنــد.

ــد  ــی ای مانن ــای ارتباط ــر کانال ه ــا ب ــی تنه ــته ی بازاریاب ــن دوره، رش ــل از ای قب
فروشــگاه های  ماننــد  کانال هایــی  و  کنفرانس هــا  تلویزیــون،  روزنامــه، 
ــی  ــر دسترس ــون نف ــه 120 میلی ــت ب ــه می توانس ــود ک ــی ب ــی متک خرده فروش
داشــته باشــد. بــرای برقــراری رابطــه بــا ایــن کانال هــای ارتباطــی، از افــراد در 
ــط عمومــی، ســخنران ها و توســعه دهندگان  ــی، رواب نقــش آژانس هــای تبلیغات
ــده و  ــنتی پراکن ــی س ــای ارتباط ــروزه کانال ه ــد. ام ــتفاده می ش ــب وکار اس کس
در حــال گــذر هســتند. ســریع ترین راه بــرای انتشــار محصــول، توزیــع آن روی 
یــک پلتفــرم بــا اســتفاده از API اســت، نــه MBA. توســعه ی کســب و کار اکنــون 

ــور. ــه مردم مح ــت، ن ــور اس API مح
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در حالــی کــه روابــط عمومــی و مطبوعــات قبــا محــرک جــذب مشــتری بودنــد، 
ــی،  ــاون بازاریاب ــش مع ــتند. نق ــرکت هس ــی ش ــان گر عقب ماندگ ــروزه نش ام
کــه مدت هــا تصــور می شــد نقشــی غیرفنــی اســت، به ســرعت در حــال 
ــاب/ ــای بازاری ــدی از هیبریده ــل جدی ــای آن، نس ــت و به ج ــدن اس ــو ش مح

ــد. ــور کرده ان ــس ظه برنامه نوی

Airbnb، مطالعه موردی

بیاییــد از وضعیــت Airbnb بــرای نشــان دادن ایــن طــرز فکــر اســتفاده کنیــم. 
ــد: ــاد بیاوری ــه ی ــون کلیک هــای نامناســب را ب ــدا قان ابت

ــای  ــه کلیک ه ــر ب ــی منج ــتراتژی های بازاریاب ــه ی اس ــان، هم ــت زم ــا گذش ب
نامناســب می شــوند.

برعکــس ایــن قانــون ایــن اســت کــه اگــر شــما اولیــن در بــازار یــا اولیــن کانــال 
بــازار باشــید، می توانیــد به دلیــل تازگــی و عــدم رقابــت، نــرخ کلیــک و تبدیــل 
باالیــی داشــته باشــید. ایــن یــک فرصــت قانع کننــده بــرای تیــم رشــدی اســت 
ــبتا  ــی نس ــد ادغام ــا می توانن ــد – آن ه ــام می دهن ــه کاری انج ــد چ ــه می دان ک
دشــوار را در یــک پلتفــرم بــزرگ انجــام دهنــد و انتظــار دارنــد زودتــر بــه یــک 

مزیــت دســت یابنــد.

ــا  ــد. آن ه ــام می ده ــی در Craigslist انج ــا یکپارچگ ــن کار را ب ــا ای Airbnb دقیق
ــه ابزارهــای خــودکار  ــد ک ــر انتخــاب کرده ان ــون کارب ــا 10هــا میلی ــی را ب پلتفرم
نســبتا کمــی در آن وجــود دارد، و تجربــه ی خوبــی بــرای اشــتراک گذاری 
مــوارد عرضه شــده ی Airbnb ایجــاد کرده انــد. ایــن کار به ســادگی و عمیقــا 
ــی اســت  ــام شــده اســت و یکــی از چشــم گیرترین ادغام های در محصــول ادغ
کــه در ســال های اخیــر دیــده ام. مطمئنــا یــک بازاریــاب ســنتی بــه ایــن فکــر 
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ــوض،  ــود دارد - در ع ــکان وج ــن ام ــه ای ــت ک ــا نمی دانس ــا اص ــرد، ی نمی ک
بایــد یــک مهنــدس بــا ذهنیــت بازاریابــی وجــود داشــته باشــد تــا محصــول را 

ــد. ــه ایــن همــواری ایجــاد کن تجزیــه کنــد و یکپارچگــی ای ب

در این جــا نحــوه ی عملکــرد آن در ســطح UI آمــده اســت و ســپس مــا 
بخش هــای فنــاوری را تشــریح مــی کنیــم:
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 Craigslist اولیــن کاری کــه بایــد انجــام دهیــد ایــن اســت کــه ببینیــد چگونــه
ــد  ــدون API، بای ــد. ب ــت کنن ــایت پس ــا در س ــد ت ــازه می ده ــران اج ــه کارب ب
ــای آن  ــا فرم ه ــد و ب ــد Craigslist را کاوش کن ــه بتوان ــید ک ــکریپتی بنویس اس

ــد. ــر کن ــل پ ــا تمــام اطاعــات مــورد نظــر را از قب تعامــل داشــته باشــد ت

اولیــن چیــزی کــه از بــازی کــردن بــا Craigslist می توانیــد متوجــه شــوید ایــن 
اســت کــه وقتــی می خواهیــد مطلبــی را پســت کنیــد، یــک URL منحصربه فــرد 
دریافــت می کنیــد کــه در آن تمــام اطاعــات شــما ذخیــره می شــود. بنابرایــن 
اگــر بــه https://post.craigslist.org برویــد، بــه آدرس اینترنتــی دیگــری هدایــت 

خواهیــد شــد کــه شــبیه بــه

https://post.craigslist.org/k/HLjRsQyQ4RGu6gFwMi3iXg/StmM3?s=type

اســت. معلــوم می شــود کــه ایــن URL منحصربه فــرد اســت، و تمــام اطاعاتــی 
کــه در ایــن آگهــی قــرار می گیــرد بــه ایــن URL مرتبــط اســت و نــه بــه کوکــی 
ــد،  ــایت ها کار می کنن ــتر س ــه بیش ــی ک ــا روش ــد ب ــن رون ــما. ای Craigslist ش
متفــاوت اســت؛ به طــوری کــه دســته ای از اطاعــات در یــک کوکــی و/یــا ســمت 

مهندسی معکوس
»Post to Craigslist«

ســاده بــه نظــر می رســد، درســت اســت؟ بخــش قابــل توجــه ایــن اســت کــه 
ایــن کار بــدون API عمومــی Craigslist انجــام می شــود! شــما بایــد به دقــت و 
بــا تمرکــز بــه Craigslist نــگاه کنیــد تــا بتوانیــد چنیــن ادغامــی را انجــام دهیــد. 
توجــه داشــته باشــید کــه مهندســی معکــوس چیــزی کــه در حــال حاضــر کار 
ــان تر  ــر آس ــن 100 براب ــرای م ــه، ب ــازی اولی ــا پیاده س ــه ب ــد، در مقایس می کن
اســت – و به همیــن دلیــل، مــن فوق العــاده تحــت تاثیــر ایــن ادغــام هســتم.
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ــره می شــوند و ســپس خــارج می شــوند. ایــن روش منحصربه فــرد  ســرور ذخی
ــه  ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــای Craigslist و URL ب ــردن داده ه ــط ک ــرای مرتب ب
 URL بازدیــد می کنــد، یــک   Craigslist از  رباتــی بســازید کــه  می توانیــد 
منحصربه فــرد دریافــت می کنــد، اطاعــات آگهــی را پــر می کنــد و ســپس 
ــد.  ــی انتشــار را تاییــد کن ــه ی نهای ــا مرحل ــد ت ــر ارســال می کن ــه کارب URL را ب

ــام می شــود. ــه و اســاس ادغ ــده، پای ــن ای ای

در عیــن حــال، ربــات بایــد اطاعاتــی را بــرای رســیدگی بــه تمــام فرم هــا بدانــد 
- چیــزی فراتــر از پــر کــردن دســته بندی های Craigslist کــه ســاده اســت، شــما 
ــد.  ــاب کنی ــی را انتخ ــدوده ی جغرافیای ــدام مح ــه ک ــد ک ــد بدانی ــن بای همچنی
بــرای ایــن کار، بایــد از هــر Craigslist در هــر بــازاری کــه خدمــت ارائــه می کنــد، 
بازدیــد کنیــد؛ نام هــا و کدهــای هــر محــدوده را بنویســید. خوشــبختانه، 
می توانیــد بــا پیوندهــای موجــود در پنــل کنــاری Craigslist شــروع کنیــد - بــه 

ــود دارد. ــف از Craigslist وج ــر می رســد 100 نســخه ی مختل نظ

ــای  ــی بازاره ــه برخ ــوید ک ــه می ش ــد، متوج ــگاه کنی ــر ن ــی عمیق ت ــر کم اگ
ــد  ــد. در برخــی، مانن ــه ســایرین دارن ــات بیشــتری نســبت ب ــی جزئی جغرافیای
منطقــه ی خلیــج سن فرانسیســکو، مناطــق فرعــی )خلیــج جنوبــی، شــبه جزیــره 
ــی  ــوس آرام( وجــود دارد، در حال ــدی، ارتفاعــات اقیان ــره( و محله هــا )بلن و غی
ــری  ــد و خب ــود دارن ــهرداری وج ــای ش ــط منطقه ه ــر فق ــای دیگ ــه در بازاره ک
ــازار وجــود دارد. بنابرایــن شــما بایــد همــه ی  ــا فقــط ب از محله هــا نیســت، ی

ــد. ــود بگنجانی ــری خ ــط کارب ــا را در راب این ه

ــا  ــرض، Craigslist ب ــور پیش ف ــود دارد - به ط ــی وج ــود آگه ســپس مشــکل خ
دادن یــک آدرس ایمیــل ناشــناس بــه شــما کار می کنــد کــه از آن بــرای برقــراری 
ــا را  ــد آن ه ــر می خواهی ــد. اگ ــتفاده می کنی ــوه اس ــتریان بالق ــا مش ــاط ب ارتب
ــد  ــه می توانی ــد توجــه داشــته باشــید ک ــد، بای ــت کنی ــه ســایت خــود هدای ب
ــا  ــد »در این ج ــط پیون ــای آن فق ــد و به ج ــال کنی ــل را غیرفع ــش ایمی نمای



55

مهندسی معکوس »Post to Craigslist« | هکر رشد معاون بازاریابی جدید

ــد یــک  ــوه می توانی ــا به طــور بالق ــد. ی ــه دهی ــد« را ارائ ــا مــن تمــاس بگیری ب
ــد: آدرس ایمیــل خــاص مانن

listing-29372@domain.com

ــه  ــر ارائ ــورد نظ ــخص م ــه ش ــواالت را ب ــودکار س ــور خ ــه به ط ــد ک ــر کنی را پ
 Sendgrid ــا ــد Mailgun ی ــی مانن ــتفاده از خدمات ــا اس ــد ب ــه می توان ــد؛ ک می کن

انجــام شــود.

در نهایــت، می خواهیــد آگهــی شــما خــوب بــه نظــر برســد – معلــوم می شــود 
کــه Craigslist فقــط از مقــدار محــدودی از HTML پشــتیبانی می کنــد، بنابرایــن 
ــی  ــه خوب ــا ب ــود را در آن محدودیت ه ــت های خ ــا لیس ــد ت ــاش کنی ــد ت بای

اجــرا کنیــد.

تکمیــل ادغــام تنهــا شــروع ماجــرا اســت – پــس از اتمــام، بایــد آن را 
ــا  ــود ب ــت خ ــتراک گذاری لیس ــه اش ــروع ب ــه ش ــی ک ــد. زمان ــازی کنی بهینه س
کریگــز لیســت کنــد، درصــد تکمیــل چقــدر اســت؟ چگونــه می توانیــد جریــان، 
فراخــوان بــه اقــدام و مراحــل موجــود در فــرم را تغییــر دهیــد تــا ایــن درصــد 
افزایــش یابــد؟ و به طــور مشــابه، وقتــی افــراد بــه Craigslist می رونــد، چگونــه 
ــه  ــا آن هــا ب ــد؟ آی مطمئــن می شــوید کــه احتمــاال تراکنــش را تکمیــل می کنن

پیــام خاصــی نیــاز دارنــد؟

 URL ــا ــک ب ــی کلی ــا ردیاب ــی ب ــد کار اضاف ــوارد نیازمن ــن م ــه ی ای ــی هم ردیاب
ــات  ــیاری جزئی ــی Craigslist و بس ــای 1×1 در آگه ــرد، گیف ه ــای منحصربه ف ه

دیگــر اســت.

به طــور خاصــه، ایــن نــوع ادغــام بی اهمیــت نیســت. جزئیــات کوچــک زیــادی 
وجــود دارد کــه بایــد بــه آن هــا توجــه کــرد. مــن تعجــب نمی کنــم اگــر ادغــام 
اولیــه زمــان زیــادی را بــرای تکمیــل شــدن از افــراد بســیار باهــوش صــرف کنــد.
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ــوق  ــام ف ــه تصــور ادغ ــی ب ــاب ســنتی حت ــک بازاری بیاییــد صــادق باشــیم، ی
نزدیــک نیســت - جزئیــات فنــی زیــادی بــرای تحقــق آن الزم اســت. در نتیجــه، 
ایــن فقــط می توانســت از ذهــن یــک مهنــدس بیــرون بیایــد کــه بــا مشــکل 
جــذب کاربــراِن بیشــتر از Craigslist ســر و کار دارد. چه کســی می دانــد کــه 
ــدار  ــن مق ــن، ای ــده ی م ــرد، به عقی ــدر ارزش می گی ــام چق ــن ادغ Airbnb از ای
ــم  ــا حج ــت و ب ــی کم رقاب ــال بازاریاب ــک کان ــه ی ــن کار ب ــت. ای ــم گیر اس چش
زیــاد ورود می کنــد و عملکــرد بازاریابــی را عمیقــا در محصــول ایجــاد می کنــد. 
از همــه بهتــر، ایــن یــک حالــت برد-بــرد بــرای همــه ی کســانی اســت کــه درگیــر 
ماجــرا هســتند – هــم افــرادی کــه اتاق هــای خــود را بــا اســتفاده از تقاضــای از 
پیــش ساخته شــده اجــاره می دهنــد و هــم بــرای مســتاجرینی کــه آ گهی هــای 

ــد. ــر می بینن ــا و توضیحــات بهت ــا عکس ه ــری را ب بســیار زیبات

هیچ بازاریاب سنتی ای
نمی توانست این را بفهمد
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ــک  ــام، ی ــوع ادغ ــن ن ــا ای ــا ب ــوردی اســت، ام ــه ی م ــک مطالع ــط ی ــن فق ای
ــع  ــه در اســتراتژی توزی ــا، بلک ــا روی ویژگی ه ــد نه تنه ــد می توان محصــول جدی
نیــز رقابــت کنــد. بــه ایــن ترتیــب، دو محصــول یکســان می تواننــد 100 برابــر 
نتایــج متفــاوت داشــته باشــند و تنهــا فاکتــور می توانــد میــزان ادغــام آن هــا 
ــه ی شــگفت انگیزی اســت و نســل  در Craigslist/Twitter/Facebook باشــد. زمان

جدیــدی از بازاریابــان خــاق و فنــی در حــال ظهــور هســتند.

بنابراین به طور خاصه:

به طــور 	  اپــل  و  ماننــد فیســبوک  ابرپلتفرم هایــی  بــار،  اولیــن  بــرای 
منحصربه فــرد، دسترســی بــه 10هــا میلیــون مشــتری را فراهــم می کننــد

ــال 	  ــور در ح ــه API مح ــور ب ــای مردم مح ــی از فعالیت ه ــته ی بازاریاب رش
تغییــر اســت

ــرای 	  ــاز ب ــورد نی ــس م ــاب و برنامه نوی ــن بازاری ــی بی هکرهــای رشــد ترکیب
ــد ــکل می دهن ــا را ش ــر پلتفرم ه ــرفت در عص پیش

Airbnb دارای یک ادغام شگفت انگیز با Craigslist است	 



اگــر روی تصویــر کلیــک کنیــد بــه صفحــه ی لینکدیــن 
می شــوید. هدایــت  پرســیس 
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