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کـه همـه قصـه  می گوینـد.  هـر برنـد یـک قصـه اسـت آمـوزش قصه گویـی مؤثـر و دلنشـین در دنیایـی اسـت 
داِنلـد میلـر، چارچـوِب هفت بخشـی خـودش را بـا الهـام از فیلم هـا و قصه هـای موفـق شـکل  داده اسـت  و 
گوش مشـتری برسـانند  کـرده بـا شـفافیت و وضـوح قصه   شـان را بـه  کمـک  کنـون بـه بسـیاری از برندهـا  تـا 

کننـد.  کار ایفـا  کسـب و  و نقشـی پررنـگ در دنیـای 
کتابـش را بـر راهـکاری طالیـی  میلـر بـا اشـاره بـه اهمیـت ارتبـاط بـا مشـتری از راه قصه گویـی، تکیـه ی 
کـه در آن بـه جـای برنـد، مشـتری  گام به گامـی بـرای سـاخت قصـه ای ارائـه می دهـد  می گـذارد و راهنمـای 
که  قهرمـان اصلـی اسـت. بـدون به کارگیـری این راهکار پیشـنهادی، قصه ای ویرایش نشـده خواهیم داشـت 
هیاهـوی شـاخ وبرگ های زائـد و اشـتباه های نگارشـی اش، توجـه و تمرکز مخاطـب را از ماجـرای اصلی پرت 
کتـاب بهتریـن قصه گـو برنـده اسـت  کسـب وکار« پیش تـر    می کنـد. نشـر اطـراف در مجموعـه ی »روایـت در 
که بـرای بهبود  کسـانی روبه رو شـده  کتـاب مذکـور نه تنهـا بـا اسـتقبال  کـرده اسـت.  را بـه مخاطبـان عرضـه 
که مایل اند از قدرت جادویی  کرده اند، بلکه بسـیاری از خوانندگانی  کاری شـان آن را مطالعه  حوزه ی 

کرده اند. کننـد نیـز  آن را تهیـه  قصـه در روابط شـان اسـتفاده 
بـا اصـول  کتـاب،  کتـاب پیـش رو، در یکـی  دو مـورد بـه نظـر می آیـد راهکارهـای پیشـنهادی  در 
اخالقـِی پذیرفته شـده در فرهنـگ ایرانـی ناهمخـوان اسـت. نشـر اطـراف بـرای وفـاداری بـه متـن اصلـی 
کـه بـا نظـر نویسـنده موافـق نیسـت. کـرده و البتـه بدیهـی اسـت  از حـذف یـا تغییـر ایـن راهکارهـا پرهیـز 

سخن ناشر

که چارچوبی با همین عنوان  دانلد میلر نویسنده ، سخنران و مدیرعامل شرکت »استوری برند« است 
کلمه ی  کتاب هر جا به این شرکت یا چارچوب مزبور اشاره شده، از  کرده است. در این  طراحی 

کرده ایم تا با قصه ی برند اشتباه نشود. »استوری برند« استفاده 
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کتاب هـا فقـط وقـت آدم را تلـف  کنـد. آن طـور  کسـب وکارتان را تعریـف  کتـاب نمی خواهـد قصـه ی  ایـن 
می کنند. مشـتری ها معمواًل اهمیتی به داسـتان شـما نمی دهند؛ مهم داسـتان خودشـان اسـت. قهرمان داستان 
کسـب وکارهای اَبرموفـق می داننـد.  کـه همـه ی  بایـد مخاطب تـان باشـد، نـه برندتـان. ایـن همـان رازی اسـت 
کسـب وکارتان و  گفتن شـما درباره ی  آنچـه در یـک چارچـوب هفت بخشـی در ادامـه می آیـد، نحوه ی سـخن 
کمک  کسب وکار  کارتان را تغییر می دهد. این روش هر سال به بیش از سه هزار  احتمااًل نحوه ی انجام دادن 
کسب وکارشـان را توسـعه دهند.  کردن پیام شـان،  می کنـد پول شـان را بـرای بازاریابـی هـدر ندهنـد و بـا شـفاف 
کثـری از این  کمک می کنـد. برای اسـتفاده ی حدا کنید، به شـما  کـه فعالیت  ایـن چارچـوب در هـر صنعتـی 

کتـاب، ایـن سـه مـورد را توصیـه می کنـم:

کنید چارچوب SB7 را بفهمید. کتاب را بخوانید و سعی   .1
کنید. 2. پیام خود را از فیلتر این چارچوب رد 

کنند. 3. پیام تان را شفاف تر بگویید تا مخاطبان بیشتری به حرف تان توجه 

پیش گفتار
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که قصه ای قهرمان محور برای مشتری هایشـان  کسـب وکارهایی رشـد می کنند  کرده اسـت.  بازاریابی تغییر 
کـه ایـن روش را در پیـش نگیرنـد از یادهـا خواهنـد رفـت.  بهتریـن پـاداش را وقتـی  بسـازند. شـرکت هایی 

کـه قصه هـای مخاطبان مـان را مهم تـر از قصه هـای خودمـان بدانیـم.  دریافـت می کنیـم 

پیش گفتار


