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سخن ناشر

تــا به حال به مفهوم واژۀ »وفادار« فکر کرده اید؟ در فرهنگ های لغت، وفادار به معنای پایداری 
در دوســتی و ماندن بر ســر عهد و وفا تعریف شــده اســت. به جز معدودی از کســب وکارها که 
بازار انحصاری دارند یا متکی به رانت های خاص هســتند، بقیۀ کســــب وکارها به مخاطبان و 
مشــتریان وفادار نیاز دارند. البته مفهوم وفاداری در کســب وکار با وفاداری در روابط شخصی 
بســیار متفاوت اســت. وفادارشدن مشتریان و مخاطبان کســب وکار حاصل ایجاد احساس در 
مشــتریان اســت؛ احساســاتی مانند حس اعتماد، حــس توجه و حس اهمیــت دادن. در هر 
مرحله ای از روندها و فرایندها، از نقطۀ تماس اولیه تا پس از معامله و انجام فرایند فروش، اگر 
غافل شــوید و این احساسات آسیب ببیند، مشــتریان وفادار خود را از دست می دهید. ضمن 
اینکه وفاداری باید دوســویه باشد. نمی توانید توقع داشــته باشید مشتریان وفادار باشند ولی 

شما به آن ها بی توجه باشید. 
ازدست دادن مشــتریان و مخاطبان بدترین آسیب به هر کسب وکاری است، چراکه مخاطبان 

وفادار از سرمایه های مهم سازمان ها و کسب وکارها محسوب می شوند. 
در کتاب طرفداران دوآتشــه، پت فلین به ما می آموزد که چطور طرفدارانی شــیفته و وفادار به 
وجود بیاوریم و حفظشــان کنیم. دربارۀ اهمیت جــــذب مخاطب و دنبال کننده و نگهداری این 
مخاطبان همه جا صحبت می شــود، ولی کمتر کســی شــیوۀ آن را توضیــح می دهد. پت فلین 

شیوه های موفقیت خود و کسب وکارش را در این کتاب توضیح داده است. 
مخاطبان گرامی و فرهیختۀ نشر برآیند، ما جدیدترین کتاب ها در حوزۀ کسب وکارهای آنالین 
و فضای دیجیتال را منتشر می کنیم؛ کتاب هایی که می تواند نیاز بسیاری از اعضای اکوسیستم 
را پاسخ دهد و برای بقیه نیز بابی باشد برای آشنایی با این حوزه. در این راه به همراهی شما نیاز 
داریم. اگر نقدی به کار ما دارید یا پس از خواندن کتاب نکته ای به ذهنتان رســید، آن را با ما در 
میان بگذارید. باور داریم که برای پیشرفت باید نقدها را بشنویم و اشتباهات را اصالح کنیم. مانند 

همیشه چشم به راه نظرها و پیشنهادهای شما هستیم.

عادل طالبی
مرداد ۱۴۰۱
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در ستایش این کتاب 

کتاب طرفداران دوآتشــه برای هرکســی که می خواهد کســب وکاری معتبر و بادوام بسازد الزم 
است. زیرساخت ها تغییر می کنند، تکنولوژی تغییر می کند، اما چیزی که هرگز تغییر نمی کند 
کمک کردن به مردم اســت تا احســاس کنند که دیده و شنیده می شوند. این چنین شما برنده 
خواهید شــد. هیچ   کســی بهتــر و الیق تــر از َپت فلین بــرای صحبت دربــارۀ چگونگی جذب 

طرفداران دوآتشه نیست. 
kombucha و طرفدار The Online Marketing Made Easy امی پورترفیلد۱، مجری پادکست -

چیزی که من همیشــه از َپت فلین به یاد دارم این است که چقدر طرفدارانش به او وفادار هستند 
و من بســیار خوشحالم که او رازهای موفقیتش را در این کتاب به همۀ ما می آموزد و ما می توانیم 

از او یاد بگیریم.
The School of Greatness لوئیس هوز2، مجری پادکست -

تمامی کســب وکارها به طرفداران نیاز دارند، اما اگر شــما آمادۀ توســعۀ کســب وکارتان هستید، 
طرفداران اولین پارامتر تأثیرگذار بر آن هستند. آن ها یکی از مهم ترین سرمایه های هر سازمان اند. 

در این کتاب، َپت، روش هوشمندانۀ انجام این کار را به ما آموزش می دهد.
The Miracle Equation ،The Miracle Morning هال الرود3، نویسندۀ بین المللی کتاب پرفروش - 

و طرفدار یواف سی

همۀ کسب وکارها برای موفقیت به طرفداران نیاز دارند. َپت فلین توصیه هایی قدرتمند و قابل اجرا 
برای جلب توجه طرفداران به شــما می دهد که عالقه، تحسین و احترام آن ها را برایتان به ارمغان 

خواهد آورد.
Blackberry Farm و طرفدار New York Times مایکل هایات۴، نویسندۀ پرفروش -

کتابیکهدرنهایت،بهمامعنایمســیرساختنجامعهایحقیقیرانشانمیدهد.هدایتاین
جامعــه،کاروزمانزیادیمیطلبد،زیرامخاطبانبهمرورریزبینتروهوشــیارترمیشــوند.
پَت فلین،دراینکتاب،بهشــمامیآموزدکهباکمکجامعهتانبهموفقیتهایبزرگیدست

1. AMY PORTERFIELD
2. LEWIS HOWES
3. HAL ELROD
4. MICHAEL HYATT
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یابید،بهطوریکهدرلحظۀتولیدمحصول،همهبگویند:»اواینرافقطبرایمنساختهاست.«
- امی اشــمیتار الندینو۱، نویســندۀ کتاب Vlog Like a Boss، خالق رسانۀ تلویزیونی AmyTV و 

Oprah Winfrey

شگفت انگیز است که َپت چقدر برای همۀ این پروژه ها ارزش قائل است و این کتاب نیز از این قاعده 
مستثنی نیســت. کتاب طرفداران دوآتشه یک فرمول برنده برای موفقیت بلندمدت تجاری است. 
مهم نیست که دنبال کننده های شما کجا هستند، وقتی طرفداران فوق العاده ای دارید که شما را در 
هر جایی دنبال می کنند، فناوری اهمیت نخواهد داشت. این کتاب را بخوانید تا ببینید طرفدارانی 
خواهید داشت که پیام شما را به اشتراک می گذارند و تأثیر و نفوذتان را در جهان افزایش می دهند.
Gary VeeوطرفدارVideo Influencersهمبنیانگذار،Think Mediaسین کنل۲،بنیانگذار-

سال ها شــاگرد َپت فلین بودم. در این مدت، شــاهد تالش های او برای ساخت یک کسب وکار و 
جامعۀ باورنکردنی بودم؛ جامعه ای با پرشــورترین، وفادارتریــن و متعهدترین افرادی که تا به حال 
دیده ام. در کتاب طرفداران دوآتشه، او برای ساختن قبیله ای از طرفداران دوآتشه، یک شیوه نامۀ 
گام به گام را با پیروی از استراتژی های مخفی و مورد استفادۀ برندهایی با پرشورترین مشتریان روی 
کره زمین، مانند ِلگو که از عالقمندی های همیشگی من است، رمزگشایی می کند. این کتاب را 
بخرید، آنچه َپت می آموزد را دنبال کنید و با ســاختن قبیله ای از طرفداران دوآتشــه، کسب وکار و 

البته زندگی تان را برای همیشه متحول کنید.
 Ask and Choose نویسندۀ کتاب های پرفروش ،Inc. 500 رایان، لوســک3، مدیرعامل شرکت -

Adult LEGO و طرفدار

من آیندۀ بازاریابی را دیده ام که در دستان َپت فلین است.
Bruce Springsteen و طرفدار Marketing Rebellion مارک شفر۴، نویسندۀ کتاب -

بی صبرانــه منتظرم تا از این کتاب برای تعامل بیشــتر طرفدارانم بــا یکدیگر و همچنین با برنامۀ 
نمایش استفاده کنم، زیرا اثر گلولۀ برفی حقیقت دارد و هم برای طرفداران و هم برای کسب وکار 

ارزش خلق می کند. 
Will SmithوطرفدارThe Jordan Harbinger Showجردن هاربینگر۵،مجریپادکست-

1. AMY SCHMITTAUER LANDINO
2. SEAN CANNELL
3. RYAN LEVESQUE
4. MARK SCHAEFER
5. JORDAN HARBINGER
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در کتاب طرفداران دوآتشــه، َپت یکی از مهم ترین جوانب ایجاد یک برند و کسب وکار موفق را که 
اغلب نادیده گرفته می شود، شرح می دهد: ایجاد، پرورش و حفظ طرفداران شیفته. در حالی که 
همه دربارۀ تعداد دنبال کننده هایی که می توانند داشــته باشــند وسواس و حساسیت دارند، َپت 
توجه شما را به چیزهایی مهم تر از آن جلب می کند؛ این که چطور از وفادارترین دنبال کننده هایتان 

مراقبت  کنید. وجود طرفداران دوآتشه برای هر رهبر در هر مرحله ای ضروری است. 
Business Boutiqueکریستی رایت۱،نویسندۀکتابهایپرفروشآمریکا،مجریپادکست-

T.J. MAXXوطرفدار

برای رشد کسب وکارتان، به طرفداران نیاز دارید. کتاب َپت را بردارید و هر کلمه را بادقت بخوانید 
تا برنامه ای دقیق برای جذب طرفدارانی فوق العاده وفادار بیابید.

- مایــکل اســتلزنر2، بنیان گــذار Social Media Marketing World ،Social Media Examiner و 
Star Wars طرفدار

در ایــن کتاب، َپت فلین رازهایش را فــاش می کند. او از دالیل موفقیت پادکســت، محصوالت و 
طرفدارانش می گوید. اگر شما کسب وکاری راه  انداخته اید و نگران حفظ مشتریانتان هستید، این 

کتاب با داستان سرایِی بی نظیرش به شما فرمولی قابل اجرا ارائه می دهد.
Amazon و طرفدار Inherit Learning نیکول والترز3، مدیرعامل و بنیان گذار شرکت -

طرفداران دوآتشــه مانند ســایر کتاب های کسب وکار نیســت. این کتاب به شما کمک می کند تا 
طرفداران دوآتشــه جذب کنید؛ چون آن ها مهم ترین فاکتوری هســتند که در این دوره، که همه 
 دنبال جلب توجه مشتریان هستند، شما را به موفقیت می رسانند. این کتاب فقط برای راه اندازی 
کســب وکار به شــما کمک نمی کند، بلکه شــما را به ســمت فعالیت های بیشتر ســوق می دهد، 

به طوری که بتوانید فراتر از تصورتان، تأثیر مثبت ایجاد کنید.
Marvel Cinematic Universe و طرفدار Sleep Smarter شان استیونسون۴، نویسندۀ کتاب پرفروش -

همــه دربارۀ اهمیت جــذب مخاطب صحبت می کنند، اما هیچ کــس از چگونگی آن نمی گوید. 
همچنیــن هیچ کس، تابه حــال، دربارۀ اهمیت خدمت رســانی، که کلید اصلی جــذب وفاداری 
مخاطبان است، صحبت نکرده است. این کتاب، نیروبخش، سرگرم کننده و آموزنده است. پس از 

1. CHRISTY WRIGHT
2. MICHAEL STELZNER
3. NICOLE WALTERS
4. SHAWN STEVENSON



طرفداران دوآتشه12

خواندنش، انگیزه خواهید گرفت و آمادۀ کار خواهید شد. حتی ممکن است در اطرافتان به دنبال 
کلید ِدلورین خود بگردید.

 - کریــس گولیبو۱، نویســندۀ کتــاب The $100 Startup، مجــری Side Hustle School و طرفدار
Haruki Murakami و OmniFocus ،Peloton

اگر یک نفر باشــد که بداند چگونه با اســتفاده از اینترنت می توان جامعــه ای از طرفداران وفادار 
و پرجنب وجوش جذب کرد و ســاخت، آن فرد قطعًا َپت فلین اســت! اما ساختن یک کسب وکار 
موفق، صرفًا، در جذب مشــتری خالصه نمی شــود، بلکه درمورد خدمت رسانی به آن ها با شیوۀ 
درســت و با دالیل درست اســت. َپت در آخرین کتاب خود، طرفداران دوآتشه، تمام تجربیاتش را 
در یک کتابچۀ راهنما گنجانده اســت تا به شــما کمک کند راهی آسان و سرگرم کننده برای رشد 
کســب وکارتان پیدا کنید، در جایگاه خود بدرخشــید و راه حل هایی ارائــه دهید که باارزش ترین 

طرفداران و دنبال کنندگان شما بیش از هر زمان دیگری خواهان آن شوند.
Bruce Lee و طرفدار Youpreneur.com کریس داکر2، نویسندۀ پرفروش و بنیان گذار -

من به طور تصادفی قدرت طرفداران دوآتشه را در کسب وکارم دیده ام و خوشبختانه، شاهد دو برابر 
شدن کسب وکارم به دلیل تأثیر این افراد بودم. با در دست داشتن کتاب َپت، اکنون دوباره این کار 

را انجام خواهم داد، فقط این بار با تمرکز و برنامه.
 The Coaching Habit به نام ،Wall Street Journal مایکل بانگای استاینر3، نویسندۀ کتاب پرفروش - 

Paul Kelly و طرفدار موسیقی دان استرالیایی

بدون طرفداران پراشــتیاق، نمی توانســتم برندم )!Fire Nation( را به جایگاهــی که امروز دارد، 
ارتقا دهم. َپت، دقیقًا، چگونگی ایجاد طرفداران را به طور سیســتماتیک و البته خالصانه توضیح 
می دهد. کتاب طرفداران دوآتشه، قطعًا، برای هرکسی که می خواهد یک کارآفرین پرجنب وجوش 

شود، خواندنی است.
 - جــان لــی دومــاس۴، مجــری پادکســت Entrepreneurs on Fire و برنــدۀ جایــزه و طرفــدار

Providence College Friars

یــک کتابچۀ راهنمــای کاربردی و قدرتمند برای گســترش تعامالت کاری و شــخصی و مملو از 

1. CHRIS GUILLEBEAU
2. CHRIS DUCKER
3. MICHAEL BUNGAY STAINER
4. JOHN LEE DUMAS
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داستان های تکان دهنده و تمرین های فوق العاده مفید. کتاب طرفداران دوآتشه، بهترین راهنمای 
تمام دوران ها است برای انتقال جامعۀ مخاطبان از مرحلۀ بی تفاوتی نسبت به برند به مرحلۀ ابراز 

شگفت زدگی.
 - ِجی بائر۱، بنیان گــذار Convince & Convert، یکی از نویســندگان Talk Triggers و طرفدار

tequila G4 و Radiohead

َپت فلین راهکارهای عملــی و گام به گامی ارائه می دهد تا به خوانندگانش کمک  کند که دریابند 
چگونه و چرا توســعۀ ارتباطات باعث تعالی هدف و نتیجۀ نهایی می شود. همچنین، بیاموزند که 
چگونه تکنیک »دربارۀ آن ها« درواقع منطقی ترین راه برای ایجاد طرفداران سرسخت و پروپاقرص 
در حمایت از هر کاری اســت که انجام می دهند. داشــتن طرفداران دوآتشه به شما این امکان را 
می دهــد تا محصوالت و خدمات بهتری عرضه کنید، از کاری که انجام می دهید لذت بیشــتری 
ببرید و ســودتان را در این فرآیند افزایش دهید. راســتش را بخواهید، حتی کسانی که در تجارت 

فعال نیستند، مایل اند این کتاب را بخوانند، زیرا همۀ ما به طرفداران دوآتشه نیاز داریم.
- َچلن جانســون2، کارشــناس ســالمت و تناســب اندام و طرفدار تمام چیزهای سرگرم کنندۀ 

تلویزیون

1. JAY BAER
2. CHALENE JOHNSON





پیش گفتار

من  به چیزی که همســرم، آوریل۱، قرار بود هنگام شــام به من نشــان دهد بدگمان بودم و 
حتی کمی ترسیده بودم. 

هنگام صرف شــام، ما طبق معمول دربارۀ گذشته و دوران دبیرستان، زمانی که هنوز خانواده 
تشــکیل نداده بودیم، صحبت می کردیم. در یک مدرســه درس می خواندیم و دوســتان مشترک 
زیادی داشتیم و صحبت کردن دربارۀ گذشته و این که چقدر عجیب بودیم و به چه چیزهایی عالقه 
داشتیم، همیشه برایمان لذت بخش بوده است. ما دربارۀ غذاهایی که می خوردیم، برنامه هایی که 

تماشا می کردیم و طبیعتًا همیشه دربارۀ موسیقِی مورد عالقه مان بحث می کردیم. 
دهۀ نود، دهه ای جالب برای موسیقی بود. نیروانا بلومد2، گرین ِدی3 و بریتنی اسپیرز۴ همیشه 
در رادیو اجرا می کردند تا ما را بیشتر دلباختۀ خودشان کنند. من به سبک های مختلف موسیقی 
گوش می دادم و حتی نوار گلچینی از چندین نوع ســبک متفاوت موسیقی داشتم. اما آوریل در 

تمام زندگی اش فقط به یک گروه موسیقی عالقه داشته است: پسران َبک استریت.5 
من همیشــه می دانستم که او عاشق این گروه است، زیرا تمام آلبوم های آن ها را می خرید، به 
کنسرت هایشان می رفت و حتی عکسشان را روی دیوار اتاقش زده بود. اما تا بعد از شاِم آن شب 
به عمق عالقه و عشــق او به این گروه پی نبرده بودم. در آن شــب، او چیزهایی را گفت که قطعًا 
بعد از آن همه صحبت دربارۀ گروه َبک استریت دیگر عالقه نداشتم از پارتنرم بشنوم: »می خواهم 

چیزی به تو نشان دهم.«
ناگهان یک پوســتر از اعضای گروه موســیقی در ذهنم تداعی شد که خوشبختانه این نبود؛ 

هرچند چیزی که در ادامه دیدم به همان اندازه تعجب آور بود.
آوریل به داخل اتاق رفت و با یک جعبۀ بزرگ که ســنگین به نظر می رســید برگشت. آن را روی 
زمین گذاشت و در کنارش نشست. سپس از من پرسید: »مطمئنی می خواهی این را ببینی؟« با 

بی میلی گفتم بله. چگونه می توانستم بگویم نه! 
او دِر جعبه را باز کرد. ناگهان با عکس یکی از اعضای گروه که به من خیره شــده بود، مواجه 
شدم؛ عکســی از نیک کارتِر6 قدبلند با چشمانی مشــکی و موهایی بور. او یکی از اعضای گروه 
پرطرفدار َبک استریت بود که تصویرش روی تقویم سال 2۰۰۱ خودنمایی می کرد. نگاهش طوری 

1. April
2. Nirvana Bloomed
3. Green Day Came Around
4. Britney Spears
5. Backstreet Boys
6. Nick Carter
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بود که انگار می گفت: »ســالم آوریل، از دیدن دوباره ت خوشــحالم. این پسره کیه کنارت؟« من 
دقیقًا برعکس نیک، قدکوتاه با موهایی مشکی و چشمانی قهوه ای هستم. 

در زیــر تقویــم، عکس های تکــی از هرکدام از اعضای گــروه وجود داشــت و حتی مجله ها و 
نامه هایی که خدا می داند چه چیزهایی در آن ها بود با یک عکس قاب شده از نیک کارتر.

من به اندازۀ کافی محتویات آن جعبه را دیدم و از آن زمان، فهمیدم که آوریل تنها یک طرفدار 
معمولِی آن گروه نیست، بلکه طرفدار دوآتشۀ آن ها بوده و هست.

عشــق شدید همسرم به این گروه و داســتان هایی که بعدها از او شنیدم، برای راه اندازی یک 
کســب وکار موفِق مولتی  میلیون دالری با طرفدارانی از سراســر جهان، بســیار به من کمک کرد. 
مســیری که آوریل در راه طرفدار دوآتشــه شــدن طی کرد، به من یاد داد که چگونه کسب وکاری 
موفق و پررونق را با ساختن جامعه ای از طرفدارانم از سراسر جهان خلق کنم. من آلبوم پالتینی یا 
آهنگ معروفی ندارم، پوسترها و عکس هایم در دستان مردم نیست و حتی تقویمی از خودم ندارم، 
ولی کسب وکار موفقی دارم که با حمایت طرفدارانم به اینجا رسیده است. وقتی دربارۀ مکانی که 
قرار است بروم، پستی می گذارم، می توانم تضمین دهم که حتمًا در آنجا با چند نفر از طرفدارانم 
دست خواهم داد. وقتی  خبِر به بازار آمدن محصول جدیدم را می دهم، لیستی از هزاران طرفدارم 
را خواهم داشــت که می خواهند جزء اولین نفراتی باشــند که آن محصول به دستشان می رسد و 
زمانی که زورگویان یا مزاحمان وارد جامعۀ من می شوند، این طرفدارانم هستند که راِه بیرون را به 

آن ها نشان می دهند.

»طرفداران مهم هستند، اما طرفداران دوآتشه همه چیز هستند.«
هرکسی طرفدار چیزی است، اما زمانی که شما طرفدار دوآتشه باشید، ممکن است طوری رفتار 
کنید که در نظِر دیگران مســخره به  نظر برســد. ممکن اســت هزاران کیلومتر را فقط برای دیدن 
خواننــدۀ مورد عالقه تان طی کنید یا هر چیز مرتبط با فیلم دلخواهتان را بخرید یا ســاعت های 
بی شــماری را در هفته صرف دفاع از فرد یا گروه محبوبتان کنید. یا حتی بدون خســتگی، برای 
دهه هــا، چیزهــای خاطره انگیز و مرتبط با عالیقتــان را در جعبه نگه  دارید تا در آینده، شــریک 

زندگی تان را با آن ها شکنجه کنید.
شــما به عنوان یک طرفدار دوآتشه، سفیر عالقه مندی هایتان می شوید و پرچم این عشق را با 
غرور و افتخار ســرافراز می کنید. با دوســتان و خانواده تان درباره اش صحبت می کنید، حتی اگر 
آن ها نخواهند چیزی از آن بدانند. عکس هایی از آن را در فضای مجازی به اشــتراک می گذارید 
و حتی ممکن است یک کانال در یوتیوب برایش بسازید یا پادکست منتشر کنید تا افراد بیشتری 

به آن عالقه مند شوند.
یک طرفدار دوآتشــه، بــرای چیزی که به آن عالقه دارد، وقــت و انرژی صرف می کند و حتی 
مهم تر از آن، احساســش را خرج می کند. وقتی گروه پیروز می شــود، انگار او پیروز شده و وقتی 
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گروه ببازد، فاجعه رخ می دهد. در هر صورت، او در حال اشــک ریختن اســت، چون او عضوی از 
گروه است؛ درواقع مهم ترین عضو.

مــا فقط جنبۀ بیرونِی عالقۀ این طرفداران را می بینیم و چیزی که قادر به دیدن آن نیســتیم، 
دنیای درونی و کوچک آن ها است که سرشار از عشق و محبت است.

برای مثال ِلگو۱ را در نظر بگیرید. همه آن را دوســت دارند. این شــرکت دارای جامعۀ بزرگی از 
هزاران طرفدار دوآتشــه با هزاران سبک زندگی متفاوت اســت. این اسباب بازِی کالسیک باعث 
می شود تا مردم بتوانند به هر ایده ای در زندگی خود جامۀ عمل بپوشانند. همچنین، الهام بخش 
گروه گســترده ای از طرفداران بزرگسال اســت که در دور همی ها و کنفرانس ها در کنار هم جمع 
می شــوند. همان طــور که در فصــل هفت خواهید خواند، ایــن طرفداران لگو بودند کــه آن را از 

ورشکستگی نجات دادند. 
نمونۀ دیگر، برگِر »اینـ  ِانـ  اوت«2 کالیفرنیا اســت که به دلیل غذاهای خوشــمزه و همچنین 
»منوی اســرارآمیزش«، توانسته حس خودمانی بودن به مردم القا  کند و عالقه مندان زیادی برای 
خودش دســت و پا کند. رستورانی که حاضر نشد با عرضۀ عمومی سهامش، از شهرتش بکاهد. 
و به  علت حقوق های باالیی که به کارمندانش می دهد مورد تحســین قرار گرفته است و همچنان 

همان تیم مؤسسش اداره اش می کند. 
همچنین، برند موتورسیکلت هارلی دیویدسون3 که شعار طرفدارانش اصالت، آزادی و فردیت 
اســت. این شرکت رویدادهای زیادی را در سراسر کشور با گروه هارلی برگزار می کند و هزاران نفر 
را به این رویدادها می کشاند. این طرفداران با پوشیدن لباس، کاله، ژاکت و حتی خالکوبی های 

متفاوتشان وفاداری خود را به این برند نشان می دهند.
اگر در تالش به منظور ایجاد یک برند و دنبال کننده هایی برای خودتان هستیدـ  صاحب برند، 
هنرمند، موســیقی دان، بالگر، یوتیوبر، پادکستر یا خالق هر چیزیـ  این طرفداراِن دوآتشۀ شما 
هستند که جرقۀ رشد و پیشرفتتان را می زنند و باعث می شوند تا کسب وکارتان پرانرژی باقی بماند. 
طرفداران دارای توانایی و قدرتی ویژه هستند که می توانند از مأموریت و هدف شما حمایت کنند 
و به همین دلیل اســت که دوآتشــه نامیده می شــوند. هنگامی که جامعه ای از طرفداران دوآتشه 
برای خودتان می سازید، درواقع در حال ساخت برندی پیشرو هستید که موفقیت را برای شما به 

ارمغان خواهد آورد.
راه اندازی یک کســب وکار یعنی انجام چندین کار هم زمان؛ از استراتژی های سازمان گرفته تا 
بازاریابی، مســائل مالی، اســتخدام نیرو و... اما تمرکز بر جذب طرفداران دوآتشه باید بیش از هر 

1. LEGO
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3. Harley Davidson 
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چیزی در اولویت سازمانتان قرار بگیرد. این فعالیت حتی از جذب دنبال کننده های بیشتر، بازدید 
بیشتر، عضویت های بیشتر و داشتن مشتریان بیشتر نیز مهم تر است. چرا؟ 

هنگامــی  که بر جــذب طرفداران دوآتشــه، به عنوان یک محصول فرعی، متمرکز می شــوید، 
ناخودآگاه بازدید، مشتری و عضویت های بیشتری به  دست خواهید آورد. از این  رو، شما جامعه ای 
قوی تر و باانگیزه تری خواهید ساخت که حاضر است از راه خود دور شود، اما از شما حمایت کند 
و کاری را کــه می خواهید انجام دهد. آن ها هیجان زده تر، درگیرتر و بســیار فعال تر خواهند بود و 

حتی بیشتر از شما خرید خواهند کرد.
به راستی که طرفداران دوآتشه قلب کسب وکار شما هستند. متأسفانه، اکثر کسب وکارها تالش 
و تمرکز خود را بر جذب این نوع از طرفداران نمی گذارند. البته بدون آن ها نیز می توانید کسب وکار 
موفقی بسازید، اما باید زمان و هزینۀ بیشتری صرف کنید تا مردم بتوانند شما را پیدا کنند. در این 
صورت، هیچ تضمینی وجود ندارد که مخاطبانتان دوباره سراغ شما را بگیرند، همچنین، خود را 
مستعد تغییر، توجه رقبا و حتی هکرها می کنید که یک شبه می توانند شما را نابود کنند. من بارها 

شاهد این اتفاق بوده ام که اصاًل هم خوشایند نیست.
زمانی که چندین طرفدار دوآتشــه در کنار خود داشــته باشــید، دیگر مهم نیست چه اتفاقی 

می افتد، زیرا آن ها همیشه کنارتان خواهند بود.
بــه  جای هزینه کــردن برای تبلیغات، زمان بیشــتری را به مردم اختصــاص دهید؛ به  جای 
نگرانــی دربارۀ افزایش هکرها و اســتراتژی آن ها، نگران شناســایی و ردیابی مشــکالت بزرگی 
باشــید که برای رسیدن به اهدافتان وجود دارند؛ به  جای تالش برای به حداکثر رساندن تعداد 
مکالماتتــان، تالش کنید کــه راهی برای برقراری ارتباط با مخاطبانتان پیدا کنید تا احســاس 

خاص بودن به آن ها القا کنید. 
از منظور من برداشت اشتباهی نکنید. بسیار مهم است که بر ایجاد تعامل بیشتر و همچنین 
افزایش نرخ تبدیل تمرکز کنید؛ اما به چه قیمتی؟ وقتی می توانید با پیشنهادهایتان، تجربه ای 
شگفت انگیز که با جادو آمیخته شــده به مخاطبانتان بدهید و باعث گسترش تعداد طرفداران 
دوآتشــه تان شــوید، اما فقط با تالش زیاد و صرف پول بخواهید محصولی به آن ها عرضه کنید 
که نه جذابیتی برایشــان دارد و نه حتی احســاس خاص بودن به آن ها می دهد، طبیعتًا کسی 
دوباره به ســراغ شما نخواهد آمد. هیچ کس طرفدار چیزی نمی شود که احساس خاص بودن به 

او ندهد. 
طرفداران دوآتشه در صدر هرم شیفتگی قرار دارند. شاید آن ها کوچک ترین عضِو مخاطبانتان 

باشند، اما بزرگ ترین راهگشا برای برند شما هستند )چیزی شبیه قلب آن(. 
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در ادامۀ کتاب با اجزای بیشتری از هرم شیفتگی آشنا خواهید شد و به اکتشاف استراتژی ها و 
تکنیک های جذب مخاطبان برای تبدیل آن ها از مخاطبان معمولی به مخاطبان درگیر، مخاطبان 

درگیر به مخاطبان فعال و نهایتًا به طرفداران دوآتشه خواهیم پرداخت.
عالقۀ آوریل به پســران َبک استریت شــاید در شبی که او روی تختش دراز کشیده بود و تالش 
می کرد تا قلب َتَرک خورده اش را التیام بخشد، مانند مرهمی بود. اما آن عشق خالص در آن شب 
شروع نشد. او به دلیل یک آهنگ و آن لحظۀ خاص طرفدار دوآتشه آن ها نشده بود، بلکه این عشق 
و طرفداری، به دلیل هزاران  هزار لحظه ای بود که آن ها برایش ساخته بودند. مانند زمان هایی که 
به آن ها گوش می داد، در تلویزیون آن ها را می دید، با دوستانش دربارۀ آن ها صحبت می کرد و به 

عکس نیک کارتر روی تقویم ماه مارس سال 2۰۰۱ خیره می شد.  
به طــور مشــابه، طرفداران دوآتشــۀ شــما، به دلیل یک لحظۀ خــاص و بزرگ به شــما نزدیک 

نمی شوند، بلکه این پیوند به دلیل وجود خلق هزاران لحظۀ کوچک و جادویی است. 
چه شــما یک یوتیوبر خجالتِی تازه وارد باشید و چه رهبر یک کمپانی بزرگ، طرفداران دوآتشه 
منتظر هستند تا با آن ها ارتباط برقرار کنید. تنها کاری که باید انجام دهید این است که سفرتان 

را آغاز کنید و مسیری انتخاب کنید که آن ها با اطمینان و پیوسته به سوی شما هدایت شوند. 
حال زمان آن رسیده تا اولین داستان طرفداران دوآتشه ام را برایتان تعریف کنم. 


