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Abstract 

 
Nonfungible tokens (NFTs) are a record of ownership of primarily digital media, where the NFT is 
stored on a blockchain. According to the 2021 Gartner Hype Cycle for Key Technologies, NFTs may 
significantly transform marketing functions. Marketing managers wishing to adopt NFTs therefore 
need to know something about the marketing implications. This article explains NFTs in broad terms 
and discusses the marketing implications using a modified AIDA hierarchy. These implications can 
give marketing managers and executives guidelines on how to persuade consumers to purchase NFTs 
owing to their unique characteristics, such as scarcity, nonfungibility, proven authenticity, proof of 
ownership, royalties, and direct distribution infrastructure. 

When new technologies such as NFTs emerge, they change how businesses operate. For example, 
robotics, artificial intelligence, and virtual reality were once emerging technologies that have brought 
about significant transformations in marketing. 
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  معاوضه رقابلیغ ياز توکن هاگی استفاده : چگون NFT یابیبازار

 تبلیغاتی يها نیدر کمپ

 
 دکتر سید محمد مهاجر

 رییس موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

 
 چکیده

 رهیذخ نیبالك چ بستر کی يرو برکه  هستند یتالیجید يهارسانه تیمالک سند) NFT( معاوضه رقابلیغ يهاتوکن

 يعملکردها چشمگیريها ممکن است به طور  NFT ،يدیکل يها يفناور يبرا 2021چرخه گارتنر  بر اساس. دنشویم
آن  یابیبازار مفاهیمدر مورد  دیهستند، با NFT رشیل به پذیکه ما یابیبازار رانیمد ن،ی. بنابرامتحول کنندرا  یابیبازار

 فاده از سلسله مراتبرا با استآن  یابیبازار میدهد و مفاه یم حیها را توض NFT یبه طور کل مقاله نی. ااطالعاتی داشته باشند
در  ییهاورالعملدست ییاجرا رانیو مد یابیبازار رانیبه مد دنتوانیم میمفاه نیدهد. ا یمورد بحث قرار م AIDAاصالح شده 

 رقابلی، غ کمیابیها مانند فرد آنمنحصربه يهایژگیو لیبه دل NFT دیخر برايکنندگان مورد نحوه متقاعد کردن مصرف
 .دن، ارائه ده میمستق عیتوز رساختیو ز ازیحق امت ت،یالت ، اثبات مالکاص ،بودن معاوضه

 NFT یابیبازار ،یابیبازار نیکمپ،نیبالك چ ، NFT معاوضه رقابلیغ ي: توکن هايدیکلمات کل

 فرصت؟ ای یغاتیتبل هجمه هاي :معاوضه رقابلیغ يها. توکن1

) و Google Images ،YouTube(مانند  یقانون گانیرا نیآنال يهافرمدر پلت تالیجید يمحتوا، براي سال هاي طوالنی
و اثبات  دنشویم تکثیر یبه راحت این محتوا ها که به طوري، اند) در دسترس بوده اهیبازار س يهاتی(مانند سا یرقانونیهم غ
ثال، نوازندگان، هنرمندان، صاحبان برند، ورزشکاران حرفه م عنوان(به  ی. صاحبان اصل)2017 ،ي(چودرآن دشوار است  اصالت

 تالیجید يمحتوا دیخرتا کنون  ن،یشوند. عالوه بر ا یچالش م دچار خود  تالیجید يو کسب سود از محتوا دییتأ براي ) يا
 ،يتجار يهاکارت دننما یتالیجید ریاقالم غ توانستندیکنندگان فقط ممصرف و استبوده مصرف کنندگان مشکل  يمعتبر برا

محتوا  سوء استفاده ازها باعث چالش نی. ا)2021و همکاران،  لسونی(وداشته باشند یچاپ يمارك دار و محتوا يهالباس

و همکاران،  تزمنی(ک جعل عمیق) و  2021پتراتوس، ( یبرساند، مانند اخبار جعل بیبه برندها آس تواندیکه م شودیم
2020.( 

استفاده  یواقع يمحتوا تصدیق اعتبار يتوان برا یم نیبالك چ يکه از فناور ه اندکرد شنهادی) پ2020و همکاران ( تزمنیک

 ،تولید محتوادر نحوه  ی) است که انقالبهاNFT( معاوضه رقابلیغ يهاتوکن ن،یبالك چ يفناور يکاربردها نیاز ا یکیکرد. 
(مالهوترا و همکاران،  کندیم جادیمحتوا و طرفداران آنها ا کنندگانتولید  يبرا تیو احراز هو يسازرهیمبادله، ذخ ،يکاالساز
2021.(  NFT  و فروش شوند. با  دیخر يگرید ییتوانند مانند هر دارا یهستند که م لیتایجید يها ییدارایکی از بهترین ها

 یبرم 2013ها به سال  NFT). اگرچه منشا 2021و همکاران،  لسونیاز خود ندارند (و یشکل ملموس چیحال، آنها ه نیا

يکه کالژ یزمان 2021ها در مارس  NFT با این حال )،2018گردد (چن، 
 69.3 متیبه ق NFTاز عکس ها به عنوان  1

 ).2021 نرز،یو کوم ینسکی(کاچدالر فروخته شد مورد توجه گسترده قرار گرفتند ونیلیم

فناوري  . به عنوان مثالدهندیم رییوکارها را تغرد کسبنحوه عملک کنند،یظهور م NFTمانند  يدیجد يهايفناور یوقت

و  دی(فرش يمجاز تی) و واقع2020(پاسچن و همکاران،  ی)، هوش مصنوع2018و همکاران،  رتسی(و کیروبات هایی مانند

																																																													
	نیایدر ب یکنار ھم تا بھ شکل ییگزاشتن تکھ ھا 1



هوانگ و کردند ( جادیا یابیبازار در یبودند که تحوالت قابل توجه ينوظهور يها يفناور در زمان خود ) 2018همکاران، 

 ).2018 ،ی؛ شولز و داف2018رست، 

 ینسکیداده اند. (کاچ رییتغ دیعالقه مصرف کننده و رفتار خر جادیبرندها را به منظور ا یابیها نحوه بازار NFT نکهیا رغمیعل

ده است متمرکز ش يفناور یقانون ای یفن يها بر جنبه ها NFTبه بخش زیادي از توجهات حال،  نیبا ا، )2021 نرز،یو کوم
 يها يفناور ي) برا2021گارتنر ( پی. با توجه به چرخه ها)دیمراجعه کن 2022 لد،یرفی؛ ف2021و همکاران،  یآرسنگ(به 

به  رایهستند، ز آینده يبرا يدیکل يها ياز فناور یکیها  NFTدهد،  یم حیها را توض يفناور رشینوظهور، که بلوغ و پذ
 يهابا دور زدن پلتفرم توانندیم NFT يهاابیرا متحول خواهند کرد. بازار ندهیآ یابیبازار يندهایفرآ یطور قابل توجه

). 2021دن،درآمد کسب کنند ( کرده و عیتوز کنندگانمصرف نیب ماًیها مستقNFTاز  نستاگرام،یموجود مانند آمازون و ا
 ینسکیکاچخواهد داشت.  ندهیدر آ یابیبر بازار یقیعم ریاست و تأث یقانون ای یفراتر از مسائل فن NFT يامدهایکاربردها و پ

 یابیکنند. ما بازار ارزش آفرینی یابیبازار يها نیکمپ يتوانند برا یها مNFTدادند که  حیتوض راًی) اخ2021( نرزیو کوم
NFT از  کیو استفاده استراتژ اشاعه جاد،یرا به عنوان اNFT میکن یم فیتعر یابیاز اهداف بازار تیحما يها برا. 

). متأسفانه 2015و همکاران،  ستنسنیانجام شود (کر قیبا توجه دق دیمهم است، اما با جدید هاي يبا فناور ياگرچه سازگار

 ریتأث یابیبازار يها نیتوانند بر کمپ یها م NFTچگونه  نکهیدر مورد ا یکم يدستورالعمل ها ،یابیبازار رانیمد يبرا
فکر ، در بکار بگیرندها را NFT خواهندیکه م یتالیجید یابیبازار يهاو آژانس یابیارباز رانیبگذارند، در دسترس هستند. مد

 نیپرداختن به ا ي). برا2021 ،یدنی(فر ستیچ یابیبازار يآن برا يامدهایها را اعمال کنند و پNFTکه چگونه  این هستند
 نیکند. در بحث درباره ا یم یآنها را بررس یابیارباز میدهد و مفاه یها ارائه م NFTکوتاه بر  يمقاله مرور نیشکاف دانش، ا

: میدهیم قیتطب کنند،یم یط دیخر ندیکنندگان در طول فرآبا چهار مرحله که مصرف ،را  AIDAما سلسله مراتب  م،یمفاه
ونده است. ما اقدام و اقدامات تکرارش ل،یم ،یاه). سلسله مراتب ما شامل آگ1925 ،استرانگو اقدام ( لیعالقه، م ،یآگاه

بگذارند و چگونه  ریچهار مرحله تأث نیاز ا کیبر هر  NFTتوانند با استفاده از  یم ابانیکه چگونه بازار میده یم حیتوض
NFTدهند. یرا در هر مرحله ارائه م يمنحصر به فرد یابیبازار يها فرصت ها 

 ها NFT اساس. 2

 کسانیو از نظر ارزش  گریکدیبا  ینیگزیاست که قابل جا يفرد يحدهاشامل وا معاوضهقابل  ییدارا کیتجارت و اقتصاد،  در
پنج  ،يدالر 50با دو اسکناس  يدالر 100اسکناس  کیاست:  ضیقابل تعو رایج.). به عنوان مثال، ارز وبستر امیهستند (مر

است. به طور مشابه، در  ضیرسد، قابل تعو یدالر م 100سکه که به  ایاز اسکناس  يگرید بیهر ترک ای ،يدالر 20اسکناس 
که  یمبادله کرد، در حال يگرید نیکو تیرا با ب نیکو تیب کیتوان  یاست: م ضیقابل تعو زین نیکو تیب تال،یجید يارزها

 ).2021 نگ،یاست (داول کسانی نیکو تیارزش دو ب

 ییدارا کیاست. هر واحد از  عاوضهم رقابلیهستند، غ ضیتعو رقابلیغ گریکدیآن با  يکه منحصر به فرد است و واحدها ییدارا
 ي). تفاوت ها2021 نگ،یگذارد (داول یم ریآن تأث يمنحصر به فرد خود را دارد که بر ارزش گذار تیهو معاوضه رقابلیغ

 یم ریآن تأث يواحد و به نوبه خود بر ارزش گذار کی تیبر هو گرید يها یژگیاز و ياریو بس بودن ابیکمو  يکاربردو يظاهر
و ارزش  تیشده است، جذاب دهیسن ژرمن پوش يپار در  یمس ونلیکه توسط ل داسیجفت آد کیبه عنوان مثال،  گذارد.

 رغمی، عل، می پوشد کند یم نیتمر یباشگاه محل کیکه در  یکه توسط شخص ی داردداسیجفت آد کینسبت به  يشتریب
  ).2021کورن،  یلیو اسک لریدو جفت کفش (ش نیب اتیخصوص ریظاهر، جنس و اندازه مشترك، و سا

NFT ناملموس یتالیجید اءیاش تیاست که مالک یتالیجید ییدارا نیدر نظر گرفت. ا تیمالک سندتوان به عنوان  یرا م 
 ي) را با استفاده از فناوردادیرو يهاطیبل ،یواقع يایدر دن يملموس (مانند آثار هنر اءیاش ای) هاتییتو ر،یتصاو دئوها،ی(مانند و
 دهیچیمشکل پ کیو فروش محتوا به حل  دیها در هنگام خرNFT ).2021و همکاران،  لسونی(و کندیثبت م نیچ بالك

 يکنندگان محتوارا معامله کرد؟ سازندگان و مصرف یتوان نسخه اصل ی: چگونه متالیجید يمحتوا ژهیکنند، به و یکمک م
مفهوم  براي يگذارکنند، که قانون جادیمحتوا ا کیاز  کسانی يهایاز کپ يتعداد نامحدود توانندیم یبه راحت تالیجید

بازارها و  کارآمدي يبرا شفاف تی). اما حقوق مالک2021 ست،ی(اکونوم کندیم رممکنیغ بایرا تقر يو انحصار یاصل تیمالک

 NFTشوند.   یها وارد م NFTاست که  ییهمان جا نی). ا2021 نرز،یو کوم ینسکیاست (کاچ حائز اهمیت هستندتجارت 



کند.  یمناسب م تالیجید يدر بازارها یاصل تیحل مشکل مالک يدهند که آنها را برا یرا نشان م یژگیسه و به طور ویژه  ها
 ت،یمالک ،ییمرتبط است که ارزش دارا یکیزیف ای تالیجید ییدارا کیبه  NFTهستند. هر  معاوضهقابل  ریها غ NFTاول، 

جعل  ایداد  رییتوان تغ یهستند. آنها را نم ریر ناپذییها تغ NFTکند. دوم،  یرا مشخص م ها یژگیو ریحقوق تجارت و سا

 رمتمرکزیشبکه غ یعنی ،بالك چین می باشد کیها در NFTاز ثبت  یناش يریناپذ رییتغ ).2021و همکاران،  لسونیکرد (و
 نی). بالك چ2019ند (مورکوناس و همکاران، ک یم دییو تأ تصدیقکه هر رکورد را در شبکه  ییها تمیها و الگور انهیرا

 نگ،یکند (داول یارزشمند م داریفروشنده و خر يمنحصر به فرد و معتبر است و آن را برا NFTکند که هر  یم نیتضم
ها شفاف هستند. پس  NFTداد. سوم،  رییتوان آن را تغ یشد، نم دییدر شبکه ثبت و تأ NFTکه اطالعات  ی). هنگام2021

و همکاران،  لسونیشفاف است (و نیهمه طرف يبرا NFT تیها و مالک ییشده، دارا عیو ثبت در دفتر کل توز دییاز تأ
2021.( 

 ریسک ها: فرصت ها و NFT یابیبازار می. مفاه3

 استفاده کنند؟ NFTاز  دیبا ابانی. چرا بازار3.1

). 2008و همکاران،  می(ک رندیگ یرا در نظر م کسیاعتماد و ر د،یدر مورد خر يریگ میمصرف کنندگان معموالً هنگام تصم
که معامالت آنها قابل اعتماد و مبنی بر این کنندگان حراج بر متقاعد کردن مصرف يهاتیو سا نیآنال يبازارها ،یبه طور سنت

عتماد و ا جادیهستند که در ا Amazonو  eBay). دو نمونه معروف 2005(پاولو و گفن،  هستندمتمرکز  ،است سکیبدون ر
گفن،  وپاولو کنند ( یم يگذار هیخود سرما يها تیفروشنده در وب سا-داریخر يتراکنش ها قیتشو يبرا سکیکاهش ر

عوامل  ریسابه  دیخر يبرا يریگمیکنندگان در هنگام تصم) استدالل کردند که مصرف2012). اما گفن و پاولو (2004
فروشنده،  يها نیمانند تضم ،يهستند. آنها معتقدند که عوامل نهاد یمتک زین نامندیم ينهاد يکه آنها را ساختارها یخارج

 میمصرف کنندگان هنگام تصم نکهیبر ا يکند. عوامل نهاد تحریک ریپذ بینامطمئن و آس يتواند معامالت را در بازارها یم
 نیبرنامه بالك چ کی NFTکه  یینجاگذارد. از آ یم ریتأث ر،یخ ای رندیگ یرا در نظر م سکیراعتماد و  ، دیخر يبرا يریگ
 است. تفکیکقابل  نترنتیمتمرکز مانند ا ياست، از برنامه ها رمتمرکزیغ

 يبا برنامه ها سهی) در مقانترنتیمتمرکز (به عنوان مثال، ا يکاربرد يمحتوا در برنامه ها زیمتما یژگیپنج و 1جدول 
که  یابانیبازار يرا برا ریز يامدهایپ ،هاتفاوت نیدهد. ا یارائه م ا آن راب مرتبط یابیبازار يامدهای) و پNFT(مانند  رمتمرکزیغ

 یهستند. هنگام ابیکم یتالیجیها از نظر د NFTکنند، دارد. اول،  جیرا ترو NFT نندما رمتمرکزیغ يهابرنامه خواهندیم
هستند (شارما و  گرانینسبت به د یرقابت تیکنند، به دنبال کسب مز یم ییرا شناسا ابیمنبع کم کیکه مصرف کنندگان 

 قیتشو ابانیبازار ن،ی). بنابرا2007 ژو،خود (سنگوپتا و  يبه آرزوها دنیکسب لذت از دستاوردها، و رس مانند )،2012آلتر، 
کنند (فان و  جیترو ابیداشتن منابع کم يمصرف کنندگان برا لیسوء استفاده از تما يشوند که درك کمبود را برا یم

 ).2019 همکاران،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رمتمرکزیبرنامه غ کیبه عنوان  NFT يمنحصر به فرد برا یابیبازار پیامدهاي. 1جدول 

 NFT يامدهایپ )رمتمرکزی(غ NFT يمحتوا (متمرکز) یسنت يمحتوا
 یابیبازار يبرا

، مانند jpg. ای. mp3مانند  ل،یفا کیاز  یکپ کی
 است. ینسخه اصل

NFT منحصر به فرد  یتالیجیها از نظر د

 .ستندین کسانی NFTدو  چیستند. هه

 یابیاصالت کم

 يسرورها يبر رو تالیجیاقالم د تیمالک اسناد
 دیشود. شما با یم رهیتحت کنترل موسسات ذخ

 .دیحرف آنها را قبول کن

 کی نیمالک داشته باشد، و ا کی دیبا NFTهر 
 یبه راحت یهر کس ياست و برا یعموم سند

 است. دییقابل تأ

 تیاثبات مالک

 دیدارند با یتالیجیکه اقالم د ییشرکت ها
مثال،  يخود را بسازند. برا يها رساختیز
 یتالیجید يها تیبل دادهایرو يکه برا یشنیکیاپل

خود را  طیبل مرکز مبادله دیکند، با یصادر م
 بسازد.

NFT يکه با استفاده از فناور يزیها با هر چ 
 ومیساخته شده است، مانند اتر نیبالك چ

را  دادیرو کی يبرا NFT طیار هستند. بلسازگ
کامالً  NFT کیبا  ومیتوان در هر بازار اتر یم

 داریخر کیمتفاوت معامله کرد. به عنوان مثال، 
معامله  طیبل کیرا با  ياثر هنر کیتواند  یم

 کند.

 معاوضه رقابلیغ
 بودن

 نیشتریب ،یقیمانند خدمات پخش موس ییهاپلتفرم
 .کنندیم کسب سود حاصل از فروش را

برند خود را  تیتوانند حقوق مالک یم ابانیبازار
فروش مجدد  ازیحق امت ماًیحفظ کنند و مستق

 را مطالبه کنند.

 ازیحق امت

که  ییپلتفرم ها عیو توز رساختیبه ز ابانیبازار
اغلب مشمول  نهایهستند. ا یکنند متک یاستفاده م

 ییایجغراف يها تیاستفاده و محدود طیشرا
 تند.هس

برند خود را در هر  هايتوانند کار یم ابانیبازار
 یدسترس یجهان يبفروشند و به بازارها ییجا

 داشته باشند.

 عیتوز رساختیز
 میمستق

 

 )2012توسط گفن و پاولو (که ) درك شده PEIS( ينهاد يساختارها یها اصالت خود را ثابت کرده اند. اثربخش NFTدوم، 
فروشندگان در بازار مناسب  ای دارانیخر ریمعامله با سا طیکه مصرف کنندگان معتقدند شرا سطحی عنوان به مطرح شده 

 يکه دارا ياست. افراد ریمتغ ادیتا ز توسطاز کم، م تیمصرف کنندگان بسته به موقع PEIS. سطوح ، تعریف شده استاست
 یسازمان يساختارها یبه اثربخش رایز رند،یگ یدر نظر نم يریگ میرا هنگام تصم سکیهستند، اعتماد و ر PEIS يسطوح باال

 يها نامهبر یذات تیبر امن دیبازار هدف خود با تاک انیرا در م PEIS يتوانند سطوح باال یم ابانیموجود اعتقاد دارند. بازار
 ).2021 گران،یکنند (وولتر و د تحریک رمتمرکزیغ نیبالك چ

 یم ریرا امکان پذ یاصل ينسخه ها خریدو و فروشبودن،  معاوضه بلرقایغ ویژگیهستند.  معوضه رقابلیها غ NFTسوم، 
 جادیا کسانی يها یتوان کپ یم یبه راحت رایدشوار است، ز یسنت تالیجید یابیدر بازار یاصل يو فروش نسخه ها دیکند. خر

شود، سازگار  یساخته م ومیاترمثال،  يبرا نیبالك چ يکه با استفاده از همان فناور يزیها با هر چ NFT ن،یکرد. عالوه بر ا

 نیکامالً متفاوت قابل معامله است. بنابرا NFT کیبا  ومیدر هر بازار اتر داد،یرو کی يبرا NFT طیبل کیمثال،  يهستند. برا
 عوض کند. دادیرو طیبل کیرا با  ياثر هنر کی تواندیم داریخر کی

 اتی. جزئکنندیم افتیدر ازیآن حق امت يمحتوا یو آت هیاولو از فروش  کنندیرا حفظ م NFT تیچهارم، سازندگان مالک
قرارداد و  طیقرارداد هوشمند ذکر شده است که به محض برآورده شدن شرا کیدر  تیو حقوق مالک ازیفروش مجدد، حق امت

 يمانند مرزها ،یکیزیف عیبا مالحظات توز NFTسازندگان  ت،یشود. در نها یبه طور خودکار اجرا م ،بالکچینتوسط  دییتأ

توانند  یشوند. در عوض، آنها م ینم رو به روخود  يها NFTهنگام فروش  ،يو بسته بند ل،یتحو يها نهیهز ،ییایجغراف



 تیتوانند بدون محدود یمانتخاب شده باشد،  نیبالك چ ستمیکه بازار در س یبفروشند و تا زمان ییمحتوا را در هر جا
 اشته باشند.د یبه بازار هدف دسترس ییایجغراف

 استفاده کنند؟ یابیها در بازار NFTتوانند از  یم ابانی. چگونه بازار3.2

در  NFTاتخاذ  يبرا ابانیبازار يرا برا ي موجودها را مورد بحث قرار داد و فرصت ها NFT یابیبازار میمفاه یبخش قبلزیر

را بفروشند که به کاربران  ییها NFT دیبا ابانیفرصت ها، بازار نیاستفاده از ا يخود برجسته کرد. برا یابیبازار يها تیفعال
 يرا که صرفاً برا NFT نیکمپ کیبه سرعت  يبخشد. مصرف کنندگان شکاك امروز یم يآنها ارزش منحصر به فرد یینها

 مینشان دهاست که به مصرف کنندگان  نیا NFT یابیبازار دیکل ن،یدهند. بنابرا یم صیشده است، تشخ یکسب سود طراح
 ).2021 ،یدنیدهند (فر یمارزش افزوده ارائه  مصرف کنندگان به  سود می کنند،از آنچه که خودشان  شتریب ابانیکه بازار
کننده که شامل چهار مرحله است: مصرف دیخر يریگمیمدل تصم کی، با اتخاذ  ابانیکه چگونه بازار دهدیبحث نشان م ادامه
 ).1925استرانگ،؛ AIDA(کنند  قیتشو NFT دیکنندگان را به خرمصرف توانندیم ، و اقدام لیعالقه، م ،یآگاه

شد  یمعرف ییها تیفروش و موقع نهیکرد، در زم ارائه 1900دهه  لیدر اوا سی، که سنت المو لوئAIDA هیسلسله مراتب اول
داشتند. سلسله  ازیعمل به آن ن کیانجام و  هیجان قیاز طر لیم جادیحفظ عالقه، ا ،یتوجه شناخت جادیا يکه فروشندگان برا

را  یراتییمحققان مختلف تغدر ادامه ). 1925استرانگ،و عمل ( لیعالقه، م ،یاهچهار مرحله داشت: آگ سیلوئ AIDAمراتب 
شامل سه مرحله است: مراحل  که غاتیکننده به تبلمصرف يهاپاسخ یعنیاست،  هیپا کیارائه کردند که عمدتاً بر اساس 

مراحل ، مصرف کنندگان  نیا همزمان با توسعه). 1990و هوارد،  ي) (براقدام( يا(احساس) و مرحله عاطفی(تفکر)،  یختشنا

). امروزه، سلسله مراتب 1961 نر،یو استا دجیکنند (الو یآن حرکت م دیخدمات به سمت خر ایاز محصول  یاز ناآگاه
AIDA ،بهشود ( یاعمال م کیمدرن مانند تجارت الکترون یابیبازار يکاربرد يابرنامه ه يبه روز شده آن، برا ينسخه ها ای 

با نشان دادن آنچه  رمتمرکزیبرنامه غ کیبه عنوان  NFT کی در). ما سلسله مراتب را دیمراجعه کن 2011و شوستر،  انسنی
) 1: (میکن یحرکت کنند، اعمال م کرفوق الذ کنند تا در سه مرحله قیرا تشو انیتوانند انجام دهند تا مشتر یم ابانیکه بازار

). از زمان آغاز سلسله مراتب بر انگیزه ی(مبتن NFT کی دی) خر3) و (ی(عاطف تیکبه مال لی) تما2)، (ی(شناخت یآگاه
AIDA؛ 1990و هوارد،  يبه بر دیرا اضافه کرده اند (نگاه کن یدائم تیمانند رضا د،یاز محققان مراحل پس از خر ی، برخ

ارائه شده و شرح داده  2: اقدام مکرر. چهار مرحله در جدول میااضافه کرده دیمرحله پس از خر کی زی). ما ن1911شلدون، 
 شده است.

 نیا دیبا ابانیخاص آگاه کند. بازار NFT کیاست که مصرف کنندگان را از  نیا ابیاست. هدف بازار یآگاه جادیمرحله اول ا

 حس کمیاب بودن را القاء می کنند ،فردمنحصربه يهایژگیو رایانجام دهند، ز NFTفرد منحصربه يهایژگیو تبلیغکار را با 
کاال  هیاست. نظر یبا محصوالت و خدمات سنت سهیدر مقا NFT زیمتما يدیکل يهایژگیاز و یکی)، که 2015 ان،یکخ و بنل(

و متعلق  افراد نیقابل انتقال ب د،یمف زیوان هر چدهد. کاال به عن یم شیکاال را افزا تیمطلوب ایارزش  یابیمعتقد است که کم
 ن،ی(ل اطالق می شودکاالها و خدمات قابل فروش  ي ههم به کاال ن،ی). عالوه بر ا1968شود (براك،  یم فیتعر فردبه 

1991.( 

NFT آن را  تواند یم يگریاست که شخص د تالیجید تیاست که نشان دهنده مالک یتالیجیتوکن د کی رایکاال است ز کی
 بیترغ يبرا» که موجود هستند یتا زمان«و » نسخه محدود«مانند  یاز عبارات يمتماد يهاسال يبرا ابانیبخرد. بازار

 يکاالهابه "معتقد است که مصرف کنندگان  نیکاال همچن هی. نظرکنندیخاص استفاده م يکاالها دیکنندگان به خرمصرف
منحصر به فرد  ای زیاحساس تما ابیکم يداشتن کاالها اریدر اخت رای، زایل دارندتم سهیقابل مقا ياز کاالها شتریب ابیکم

 شیو با افزا ت،آن اس تالیجید کمیابیبر اساس  NFT کی). ارزش 45، ص 1991 ن،ی(ل "کند یرا منتقل م یبودن شخص
 يشوند. به نوبه خود، تقاضا یآن عالقه مند م ازیحقوق حق امت دیبه خر يشتریب انیمجموعه، مشتر کیارزش آن به عنوان 

پس  NFTارزش  اب،یکم یورزش يهامانند کارت یسنت يهاونیمانند کلکس ن،یدهد. بنابرا یم شیرا افزا NFTارزش  شتریب

 ریمصرف کننده تأث دیتواند بر ارزش محصول و رفتار خر یبر عرضه م یاست. کمبود مبتن شیآن قابل افزا یاز فروش اصل
 ریبر عرضه بر انحصار درك شده تأث ی). به طور خاص، کمبود مبتن1989 ن،ی؛ ل1997و همکاران،  ننمیمثبت بگذارد (ا

.کنند رآوردهفرد بودن بخود را به منحصربه ازین کندیکنندگان کمک مکه به مصرف گذارد،یم



 AIDA . سلسله مراتب اصالح شده2جدول 

 ریسک هاي بازاریابی مثال یابیفرصت هاي بازار چگونه منحصر به فرد است؟ NFT نیا 

 یباعث کمبود م NFT کیمنحصر به فرد بودن  آگاهی
 شود

1 .NFT  را با اهداف برند هماهنگ
 دیکن

 دیتاک NFTبودن  ابی. بر کم2  
 دیکن

Taco NFT تاکو بل؛  يهاNFT  مقاالت
 یبرکل ا،یفرنیدانشگاه کال

 طیمح دوستدار يبرندها
ممکن است واکنش  ستیز

 کنند. ادجیا یمنف

 NFTبه داشتن  لیتما دیبا NFT يانحصار يایمزا تمایل
 کند. تیرا تقو

که شامل  NFT ي. بسته ها1
 یخدمات واقع ایمحصوالت ملموس 

 .دیرا ارائه دههستند 

را با  یلحظات NFT قی. از طر2
 دیریمصرف کنندگان جشن بگ

ها را با  NFT يمجاز تی. ماه3
NFT دیکن ایجاد یچندحس يها 

انتشار  ;Kings of Leon’s NFTآلبوم . 1
 یسون Goosebumps 2 لمیف NFTنسخه 
NFT; ییکایآمر انیخدا Curio  وFremantle 

2 .NFT ایتانیبر کیالمپ میت 

3 .NFT هات  تزایپ ;کوکاکوال یدوست یروز جهان
  تزایپ يبرش ها NFT نسخه محدود

برند و  NFT نیب یناهماهنگ
ممکن است  نیبرند. ا تیموقع
 ،مضرف کننده لیتما يبه جا

مصرف کننده  دیبه شک و ترد
 منجر شود.

و  تیکم، امن سکیاعتماد باال، ر با NFT دیخر اقدام
 است. ي ، همراهثبت شده فور تیمالک

1 .NFT يها نیها را در کمپ 
 دیکن غیتبل معروف

2 .NFT  علت به  کذکر یرا با
 دیاشتراك بگذار

مک  QR Happy Mealبراي طرح . کد 1
 دونالد

 نیتأم يبرا NFT Asics. درآمد حاصل از 2
 شود یهنرمندان استفاده م یمال

هنوز نوپا  NFTمقررات 
 هستند.

 یو م ارزشمندترتوانند در طول زمان  یها م NFT اقدام مکرر
توان  یتوانند مجددا فروخته شوند. آنها را نم

خالق  ای. مالک ستندین یکرد و فاسد شدن يدستکار
 یم افتیدر ازیحق امت دیهر فروش جد از یاصل

 کند.

1 .NFT که  دیرا بفروش ییها
خواهند از  یمصرف کنندگان م

به  یاجتماع يشبکه ها قیطر
 بگذارند شینما

2 .NFTکه ارزش  دیرا بفروش ییها
 ابدی یم شیآنها افزا

1 .NFT تالیجید یکفش ورزش يها RTFKT تیارزش و جذاب NFT  ممکن
 .ابدیاست کاهش 

 



 جادیدر بازار هدف خود ا تیجذاب يبرا ابیکم NFT کیباشد که صرفاً  زیوسوسه انگ ابانیبازار يکه ممکن است برا یدر حال

را فروخت تا به  هاي برند خودNFT ، برند مرتبط باشد. تاکو بل تیبا اهداف و شخص دیبا NFT با این حال کنند،
از  NFT کی ،یبرکل ا،یفرنیهستند. دانشگاه کال مشهور برندیک ز قطعه ا کیحس را بدهد که صاحب  نیکنندگان امصرف

مراقب  اریبس دیدانند با یم ستیز طیبه مح پایبندکه خود را  ییکرد. برندها هیته 1990نوبل از دهه  زهیبرنده جا قاتیتحق
مصرف  دیه واکنش شدمنجر ب اندتو یم جهیکند و در نت یمصرف م يانرژ یمقدار قابل توجه NFTمعامالت  رایباشند، ز

 شود. ستیز طیمح دوستدارکنندگان 

جذاب باشد،  یآگاه شوند، و اگر به اندازه کاف NFT ویژگی هاي که مصرف کنندگان از یاست. هنگام لیم يمرحله دوم القا

را  انیاست تا مشتر NFT قیاز طر یارتباط عاطف کی جادیا ابیکنند. هدف بازار دایپ NFT خریدبه  لیممکن است تما
که چگونه داشتن این توان با نشان دادن  یرا م نی. اندآن حرکت کن لیبه سمت تما NFTکند تا از دوست داشتن  قیتشو

NFT کمیابیاحتماالً مصرف کنندگان  ،ی. در مرحله آگاه، انجام داددیافزایارزش ب مصرف کنندگان یتواند به زندگ یم 
NFT کی يریرناپذییتغ رایشود، ز تیتقو لیه تماتواند در مرحل یدانند، که م یرا جذاب م NFT یاست که نم یمعن نیبه ا 

 کی تیامن ن،یکند. عالوه بر ا تیو انحصار درك شده آن را تقو کمیابیتواند  یاصالت م نیکرد. ا کپی ایتوان آن را جعل 
NFT  را کاهش  ناملموس یش کی يبرامصرف کننده در مورد پرداخت  يها یتواند نگران یم رمتمرکزیبرنامه غ کیبه عنوان

که مصرف کنندگان در مورد  ییدارند، تنها نشانه ها ینیب شیپ رقابلیهستند و ارزش غ ناملموسها  NFTکه  ییدهد. از آنجا

است که به بازار  ابیبازار فهیوظ نیصداها) است. ا ر،یآن (به عنوان مثال، تصاو يبودن و محتوا ابیدارند، کم NFTارزش 
 کیرا به عنوان  NFTداشته باشند که  لیتما دیآن آموزش دهد. اساساً، مصرف کنندگان با يایو مزا NFTرد هدف در مو

 داشته باشند. در اختیار منحصر به فرد، ناملموس و ارزشمند اب،یکم يکاال

 Kingsآلبوم  انداریمثال، خر يباشد. برا یخدمات واقع ای يتواند شامل ارائه محصوالت ملموس انحصار یم NFT غاتیتبل
of Leon's NFT یدسترس هاشینما يپشت صحنه برا يو مجوزها يانحصار يبصر يمنتشرنشده، آثار هنر یقیبه موس 

آن  قیاز طر توانندیم انیکه مشتر NFTاز  ياخود را با ارائه مجموعه Goosebumps 2 لمیانتشار ف یداده شد. سون

 يها تیبر اساس شخص ییها NFTکرد تا  يهمکار Fremantleبا  Curioکرد.  غیکنند، تبل افتیدر گانیرا لمیف يهاتیبل
مانند  ییهاکردند، پاداش يآوررا جمع هاتیکه تمام شخص یکنندگانکند. مصرف دیتول American Gods شینما یاصل

تا احساسات  دهدگسترش  جشن ها راتواند  یم يانحصار غاتیتبل نیکردند. چن افتیها درزودهنگام به قسمت یدسترس
فروخت. هواداران را  خود یورزش يدستاوردها مربوط به NFT،  ایتانیبر کیالمپ میجلب کند. ت شتریمصرف کننده را ب

 شوند. همراه ایتانیبر کیالمپ میبا ت ک،یالمپ يها ياز جشن ها در طول باز یبخش "یتمالک"توانستند با 

NFT و صدا باشند.  ریتوانند شامل تصاو یهستند که م يرینظ یب يانه هاجهت منحصر به فرد هستند که رس نیها از ا

 يحواس خود استفاده کنند. برا قیجلب توجه احساسات مصرف کنندگان از طر يها برا NFTتوانند از  یم ابانیبازار ن،یبنابرا
کنندگان آن مصرف قیز طرکوکاکوال جشن گرفت، که ا يصدا زریژواالیو اررا با انتش یدوست یمثال، کوکاکوال روز جهان

را  NFT يتزاهاینسخه محدود پ زیهات ن تزایشوند. پ »ریدرگ« وانیل کیدر  خی يکوکاکوال رو ختنیر يبا صدا توانستندیم
 ارائه کرد.

زم را بی اقدامات الخوباید به دارد،  یآنها همخوان برند تیبا موقع NFT تیجذاب نکهیاز ا نانیاطم يبرا ابانیحال، بازار نیبا ا
از مصرف کنندگان ممکن است در مورد ارتباط برند با  یممکن است اثر معکوس داشته باشد. برخ ی. ناهماهنگانجام دهند 

NFT برند در فروش  زهیاست در مورد انگ نمصرف کنندگان ممک ریشوند. سا جیگNFT یم نیاز ا رایداشته باشند، ز دیترد 
 به دنبال سود بردن از آن باشد. نانهیبدب ای باشدنان به نرخ روز صرفاً  برند ترسند که 

دارند، شروع به فکر کردن در مورد  NFT کیبه داشتن  لیکه مصرف کنندگان تما یاست. هنگام اقدامبه  قیمرحله سوم تشو
و که اعتماد  یمصرف کنندگان است. هنگام يآسان کردن آن برا قیاز طر دیخر قیتشو ابیکنند. نقش بازار یآن م دیخر
 یمتک ينهاد يساختارها ریخود به سا دیخر ماتیتصم آگاهی از يمصرف کنندگان برا ست،یعمده ن ینگران کی سکیر

است، تراکنش آن بدون دخالت اشخاص ثالث (به  رمتمرکزیبرنامه غ کی NFTکه  یی). از آنجا2012پاولو،  وگفن هستند (
تر و راحت ترعیکننده سرمصرف يها برابدان معناست که تراکنش نیشود. ا یعنوان مثال، بانک ها، کارکنان فروش) انجام م



) را متحمل لیتحو ،يبند(مثالً بسته يکمتر عیتوز يهانهیگاز) هز يهانهیمربوطه (مثالً هز يکارمزدها رغمیهستند و عل
 .شوندیم

ها در  NFT جیتوانند با ترو یرل کنند، مرا کنت نیبالك چ کی يتوانند نحوه عملکرد تراکنش ها ینم ابانیکه بازار از آنجا
مصرف کنندگان انجام دهند. به  يراحت را برا يدهای، خرآگاهی دارندکه مصرف کنندگان از قبل در مورد آنها  ییها نیکمپ

کرد. با  غیتبل Happy Mealsطرح پوکمون در  یمعامالت يخود را با گنجاندن کارت ها يعنوان مثال، مک دونالد غذاها

 يبازاسباب کی يرا به جا انیکه مشتر Happy Mealsبه  QRکد  کیبا افزودن  تواندیدونالدز مالگو، مک نیاز ا يرویپ
 قرار دهد. نیکمپ نیها را در اNFT کند،یمرتبط م NFT یونیکلکس يبازاسباب کیبه  یواقع

که آنها  یاز درآمد حاصله به هدف یشاست، اگر بخ ناملموس ءیش کی دیخر يبه معنا NFT کی دیخر نکهیبا توجه به ا
از پول خود داشته باشند. به  دل کندنبه  يشتریب لیاز مصرف کنندگان ممکن است تما یبرخ کنند اهدا شود  یم تیحما

 يفروخت و درآمد حاصل از آن برا NFTعنوان نسخه محدود به اخود را ب یتالیجید یورزش يهاکفش Asicsعنوان مثال، 
 مصرف کرد. کردند،یم دیرا تول ياثر هنر نیکه ا ینرمندان داخله یمال نیتام

. آنها را ارزشمندتر شوندتوانند در طول زمان  یهستند که م یتالیجید يها ییها دارا NFTمکرر است.  اقداممرحله چهارم، 
 يهارا در رسانهخود  NFT تیمالک توانندیکنندگان م. مصرفستندین یفاسد شدن نیکرد و همچن يتوان دستکار ینم

ممکن  یمالک اصل ایبفروشند، و خالق  يگریکننده درا به مصرف NFT ای ندبه اشتراك بگذار تیعنوان نماد وضعبه یاجتماع
کنند که مصرف کنندگان  جادیا ییها NFTشوند تا  یم قیتشو ابانیبازار ن،یاست از هر فروش درآمد کسب کند. بنابرا

 ورزشی يها، کفشRTFKT يمجاز کفش ورزشیمثال، برند  يخود به اشتراك بگذارند. برا یاجتماع يبخواهند با شبکه ها
از  یبپوشند. برخ NFTها را به عنوان لباس افزوده، آن تیبا استفاده از واقع توانندیکنندگان مرا فروخت که مصرف یتالیجید

اقدامات  تیتقو يکنند. اما برا یند منتشر ما دهیپوش ورزشی يکه کفش ها یاز خود در حال ییمصرف کنندگان عکس ها
توان با حفظ ارزش  یرا م نی. اابدی یکاهش نم NFT تیحاصل کنند که ارزش و جذاب نانیاطم دیبا ابانیمکرر مطلوب، بازار

 که در بلندمدت ادامه دارد انجام داد. NFTمالک  ی بهیایمزا يبرند و اعطا ژهیو
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 يبه تقاضا ییپاسخگو يبرا دیبا یابیبازار رانی). مد2021شوند (دان،  لیتبد بنیادي انیجر یک الً بهاحتما NFT يدهایخر

 یطول م یاحتماالً مدت یسازمان رشیو پذ نیمقررات بالك چتدوین آماده باشند. اما  NFT يمصرف کنندگان برا ندهیفزا
). آنچه 2019(مورکوناس و همکاران،  ستندیهوشمند مجاز ن ياردادهاکشورها، قر ی)، و در برخ2019و همکاران،  وزیکشد (ه

 رانیمد يرا برا NFTو منصفانه استفاده از  انهقرارداد هوشمند طیهستند که بتوانند شرا قانون گذارانیدارد،  ازیجامعه به آن ن
 کنند. نیکنندگان تضممصرف نیو همچن یابیبازار

و مصرف  یابیبازار رانیها است. مدNFT یابیبازار لیر گرفت، گواه پتانسمقاله مورد بحث قرا نیموارد استفاده که در ا

ارائه  هیاول يمانند روزها ،ستندیخود استفاده کنند مطمئن ن يها نیها در کمپ NFTو چگونه از  ایآ نکهیکنندگان در مورد ا
مقاله سلسله مراتب  نیا ،یتیععدم قط نیکمک به رفع چن ي. برا)2018(چن،  نیکو تیو ب یاجتماع يرسانه ها نترنت،یا

ها و نحوه شروع استفاده از آنها ارائه و مورد NFT یستیدرك چ يبرا ابانیبازار يبرا يرا به عنوان ابزار AIDAاصالح شده 
 توانند به یم یکنند، به خوب يساز ادهیخود پ یابیبازار يها نیها را در کمپ NFTکه در نظر دارند  یابانیبحث قرار داد. بازار

 رانیرصد کنند. مد Nonfungible.comمانند  یصنعت ناظرانتقاضا را با استفاده از  راتییو تغ NFTطور مداوم تحوالت 
خود را از دست بدهند و  یرقابت تیممکن است مز شوند،ینم NFT رشیموفق به پذ نانهیبکوته که به طور  یابیبازار

ها به  NFTکه  ی). هنگام2019کالمر و همکاران، ر را تجربه کنند (باستمانند کداك و بالك ییمشابه برندها یسرنوشت
 .جذاب باشدممکن است  AIDAسلسله مراتب  بررسی اصالحات بیشترشوند،  لیتبد بنیادي انیجر
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