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Enviro features and differentiators

Perhaps your product has green
. marketing features you never realized
Ask yourself, “Are there features in my
products that saves energy, natural
resources and time?” If so, are you
translating those features into your
marketing messaging such as your web
site, white papers, product packaging
? descriptions and brochures
For example, one of my clients sells a
greenhouse controller technology that
saves their customers water and
electricity. Both water and power are
resources that everyone likes to save. In
, this client’s marketing and sales sheets
we made sure that phrases such as
decrease water and power usage while”
increasing your profits,” were part of
.their green marketing speak

ویژگی ھای محیطی و تمایز گر

سبز  بازاریابی  از  ھایی  ویژگی  شما  محصول  شاید 
از  نکنید.  درک  آنرا  ھیچوقت  شما  که  باشد  داشته 
من  محصوالت  در  ھایی  ویژگی  آیا  بپرسید  خودتان 
صرفه  زمان  و  طبیعی  منابع  انرژی،  در  که  دارد  وجود 
جویی کند؟ اگر چنین است، آیا شما این ویژگی ھا را 
کتاب  خــود،  وبسایت  مانند  خــود  بازاریابی  پیام  در 
بروشورھا  و  محصوالت  بندی  بسته  توصیف  سفید، 

؟ وارد می سازید

برای مثال، یکی از مراجعه کنندگان من یک تکنولوژی 
برق  و  آب  در  را می فروشد که  ای  کنترل گر گلخانه 
برای مشتریان صرفه جویی میکند. ھم برق و ھم آب 
آنھا  در  که  دارنــد  دوســت  ھمه  که  ھستند  منابعی 
صرفه جویی کنند. در بازاریابی این مراجعه کننده، ما 
اطمینان حاصل کردیم که عباراتی مانند "کاھش آب و 
صحبت  از  قسمتی  مــزایــا"  دھنده  افــزایــش  و  بــرق 

د. بازاریابی سبز آنھا بو
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