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 فصل اول

 حساس بازاریابی در عملکرد سازمانارزیابی نقش 

 فعالیت اقتصادی در اقتصاد جهانی -       1 

           : دیقتصاا یها فعالیت ارویفر یها چالش

               : جهانی دقتصاا 1-   

را تنوع بخشیده وپیوندهای اقتصادی شرکتها بطور قابل مالحظه ای بازارها و منابع تامین اقالم مورد نیاز خود 

 .شگفت انگیزی حتی بین رقبای بین المللی  بوجود آمده است 

 تشکیل اتحادیه های منطقه ای مانند نفتا و اتحادیه اروپا نشانه حرکت اقتصاد به سمت جهانی شدن است.

               : مددرآ فشکا  -2  

 از کاستن                ایبر  . ستا یشافزا لحا در فقیر و غنی یهارکشو بین طبقاتی فاصله گذشته ههد دو یکی لخال در

                   . دارد دجوو حل راه دو یمددرآ فاصله ینا

 لپو یجا به هشد اریخرید تخدما و کاالها ایبر فقیر یهارکشو آن بچورچا در که :  متقابل رتتجا -لفا 

                             . میدهند تحویل    کاال

 :  بیشتر تحویل تحقق -ب   ها آن در که ستا هایی نمکا سریع شدر هکنند توجیه صلا ینا  كمتر یافتدر

تمحصوال             تخانجارکا             .                          دگیر می ارقر نکنندگا فمصر رختیاا در مستقیم عرضه رتصو به و مستقیماً

: جتماعیا نظر از متعهد یابیزاربا و یستز محیط  -3              
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              . باشند اپذیر را یبیشتر مسئولیت یستز محیط لقبا در باید وزیمرا دیقتصاا الحوا و عضااو در ها شرکت 

           . کنند تلقی قابتیر مزیت یك را " سبز یها سیاست " دنفتاا جا 

                        : یكژتکنولو یها پیشرفت  4-  

 شتهدا گیدماآ زاربا ینکها از قبل نه باید ها شرکت ینکها اول   دارد را دخو صخا تمالحظا ژیتکنولو از دهستفاا  

              زاربا که قتیو نه و

 جدید ژیتکنولو هر ثانیاً نندزب صخا ژیتکنولو یك از دهستفاا به   ستد باشد هشد تسخیر قبار توسط کامالً

      سرمایه و صبر مندزنیا

                     . ستا بینش دارای و پذیر همخاطر   تموسسا حمایت و اوانفر

                        : تمندرقد یمشتر 5-  

 مقالا و لیهاو ادمو عرضه منابع و جیرخا یهازاربا ،  جیرخا یقبار به نسبت نندانمیتو یگرد خلیدا یها شرکت 

               مصرفی

 شاهد بعد و نددازمیپر کاال تولید به نمشتریا به توجه ونبد که هستند هایی شرکت .  بمانند عتناا بی جیرخا 

               ینا لقبو معد

   وشفر منجاا از پس که هستند هم هایی شرکت  . میشوند زاربا یسو از کاال   که میکنند شموافر را دخو نمشتریا

        نتیجه

                 . نهاستآ یقبار توسط نمشتریا ینا دنبور نآ 

             سایر مسایل: -6  
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تحوالت بسیاری مانند ترکیب جمعیتی جوامع ، افزایش تعداد زنان شاغل ، کاهش تعداد افراد خانوار ، تغییر 

 ثیر فراوان داشته است .سبك زندگی و... بر نحوه تولید و عرضه کاالها و بازاریابی مناسب برای آنها تا

؟چیست یابیزاربا -     2 

 از را دخو یها ستهاخو و هازنیا، ها  وهگر و ادفرآن ا بوسیله که ستا مدیریتی و جتماعیا یندآفر یك یابیزاربا  

       میکنند. تامینان یگرد با ارزش با و مفید یکاالها لهدمبا و عرضه،طریق تولید 

  ابی :مفاهیم اساسی در بازاری

 نیاز، خواسته ، تقاضا -1

                  . ستا ساسیا یضامندر یك به سترسید معد  : زنیا 

   دارد دجوو او روان و ننساا حیاتی بافت در بلکه ندا وردهنیا دبوجو نیابازاربا یا جامعه را ها زنیا ینا .                 

                        . ستا زنیا  هکنند فرطرب که هستند خاصی مقالا به عالقهو میل :  ستهاخو 

   ستا لتحو و تغییر لحا در فرهنگی یها دنها و جتماعیا یهاونیر توسط بشر یها ستهاخو .                 

   خرید ایبر ستما و ناییاتو نوعی با که ستا صخا تمحصوال بعضی نشد رستااخو : تقاضا       .         باشد هشد اههمر

   شوند اههمر خرید رتقد با که میشوند تبدیل تقاضا به مانیز ها ستهاوخ .                 

  نیازها محدود ولی خواسته ها بسیارند. 

 .بازاریابان بر نیاز تاثیر ندارند ولی برخواسته و تقاضا تاثیر می گذارند 

 

 كاالها ) محصوالت ، خدمات ، ایده ها ( -2
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 تشکیل ءجز سه از کاال یك .  دکر عرضه ستهاخو یا زنیا یك تامین ایبر انبتو که ستا یهرچیز : كاال 

.    خدمت  ،  فیزیکی                      لمحصو : دمیشو  هیدا                              

   میشوند گیربز هشتباا مرتکب غلبا نتولیدکنندگا   ،   نهاآ تمحصوال که خدماتی به توجه یجا به نهاآ

یدهدم ئهارا                

                        . میکنند فمعطو نشا تمحصوال فیزیکی دجوو به صرفاً را دخو توجه   

   فیزیکی یها یژگیو تشریح نه و ستا فیزیکی لمحصو درون تخدما یا یاامز وشفر بیازاربا ظیفهو 

                 . نهاآ

   یكدنز "رچاد،  باشند فیزیکی لمحصو ندیشها در یشترم زنیا رهبادر تفکر یجا به که شندگانیوفر 

" یابیزاربا بینی                 

                 . هستند 

 

 فایده ، هزینه و رضامندی -3

     .  ستا هایشزنیا تامین ایبر  لمحصو کلی ناییاتو و ادستعدا از هکنند فمصر آوردبر  : هفاید 

  ، محصول را مورد بررسی قرار می دهد و محصولی را انتخاب می  و قیمتفایده مشتری قبل از انتخاب

 .کند که حداکثر رضامندی را به ارمغان بیاورد

 

 مبادله و معامله -4

.  ییگرد از بمطلو یچیز یافتدر :  لهدمبا                                          آن ازای به ما ختداپر مقابلدر
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                 : لهدمبا ایبر زمال طوشر  

                        . باشد شتهدا دجوو فطردو قلاحد 1-  

                        . باشد یگرد فطر با تحویل و اودهمر ایبر زمال ناییاتو دارای باید فهرطر 2-  

                        . باشد رداربرخو کامل عمل آزادی از یگرد فطر دپیشنها لقبو یا رد در باید فطر هر 3-  

                        . باشد مند عالقه مرا ینا منجاا به نسبت و ستا مناسب او ایبر لهدمبا منجاا که باشد وربا ینا بر باید فطر هر 4-  

                        . باشد شتهدا رختیادرا شیارز با و مفید چیز یگرد فطر با لهدمبا ایبر باید طرفین از هریك 5-  

                        . ستا بیشتر یا فطر دو بین هفاید ستد دادو از ای گونه :  معامله 

                        . ستا یگرد تخدما و کاال مقابل در تخدما یا کاال ستد و داد :  یپایاپا معامله  

   فطر لنتقاا و نقل در .  ستا وتمتفا لنتقاا و نقل با معامله   X ، A فطر به را   B آن لقبا در و میدهد 

                                         . نمیکند یافتدر      یچیز

                 : معامله یطاشر 

  :       ستا زمال ارزش با و مهم چیزدو قلاحد دجوو معامله تحقق ایبر 

                        . یدآ می عمل به فقاتو آن روی که یطیاشر 1-   

                        . فقاتو نمکا و نماز 2-   

                      .  یطاشر سر بر متقابل فقاتو لحصو ایبر شتال یندآفر  : هكرامذ 
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 روابط و شبکه ها -5

 اومتد و نجحار حفظ رمنظو به شرکت صلیا یطرفها با تمد بلند ضایتبخشر بطهرا دیجاا :  بطهرا یابیزاربا 

                             . ستا شرکت با ها آن دیقتصاا    فعالیت

   هستند شرکت تمحصوال نکنندگا یعزتوو لیه او ادمو نکنندگا عرضه ، نمشتریا نهما صلیا یطرفها .                   

   و    دیقتصاا یپیوندها به منجر بطهرا یابیزاربا  ددگر می ای یهپرما و موثر جتماعیوا فنی     ،       

                 . هدد می کاهش یچشمگیر نحو به را تمعامالم نجاا نماز و هزینه  

 که ستا شرکت ایبر دفر به منحصر ییدارا یك دیجاا بطهرا یابیزاربا نهایی نتیجه و حاصل  :یابیزاربا شبکه       

                  شبکه

،  نکنارکا،    نمشتریا متما و شرکت از متشکل هشبک ینا دارد منا یابیزاربا   ،   نکنندگا عرضه  نکنندگا یعزتو   ،                                             

دهکر دیجاا متقابل ورآ دسو دیقتصاا بطروا نهاآ با شرکت که ستا ادیفرا سایر و ننشگاهیادا،  نشاوفرده خر                    

                 . ستا 

 بازار -6

    :زاربا   و زنیا تامین ایبر و باشند كمشتر ستهاخو و زنیا دارای که ستا ای هبالقو نمشتریا متما بر مشتمل

دخو ستهاخو                

                 . باشند شتهدا نیز را رکا ینا ناییاتو و دهبو متمایل لهدمبا منجاا به 

   نندامید زاربا را راناخرید و  ؛ نیابازاربا صنعت را نشندگاوفر                             

                 . دارد دجوو هعمد زاربا عنو پنج وزیمرا یپویا یها دقتصاا در 
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   منابع یهازاربا    ل و ...پور، کا وینیر ،  لیهاو ادمو شامل    :                              

   هکنند تولید یهازاربا   .  میکنند تخدما و کاال تولید به امقدا    :                         

  ای سطهوا یهازاربا                      . میدهند ارقر نکنندگا فمصر رختیادرا را یتولید تخدما و کاالها: 

  هکنند فمصر یهازاربا     جهو دستمزد یافتدر و دخو رکا وینیر اردادنقر رختیاا در با نکنندگا فمصر: 

خرید ایبر زمال                

  .       ندآور می بدست را نشازنیا ردمو تخدما و کاال 

  بازارهای دولتی : دولت با توسل به اهرم مالیات ، منابع پولی الزم را برای ارایه خدمات عام المنفعه

 فراهم می آورد.

 

                               . میدهد ننشا را نوین التیدمبا دقتصاا یك در تجریانا رساختا یرز شکل 
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 بازاریابان و مشتریان بالقوه -7
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 هفاید دلتبا نهااخو که یمشتر یعنی باشد هبالقو یمشتر چند یا یك یجستجو در که ستا کسی  بیازاربا

  .       باشد

   باشد ارخرید هم و هشندوفر هم نداتو می بیازاربا .                 

.   هبالقو یمشتر   باشد هفاید لهدمبا منجاا ایبر ای هبالقو ناییاتو و تمایل دارای   تشخیص به که ستا کسی  

                          بیازاربا

 و هستند بیازاربا نهاآ دو هر باشند لهدمبا منجاا پی در فعاالنه فطر دو هر که یطیاشر در  جانبه دو یابیزاربا 

               پیش ضعیتو

   همدآ                           . دارد منا جانبهدو یابیزاربا

  یابیزاربا مدیریت -          3

 قصد به تخدما و کاالها، ها  هیدا یعزتو دی وپیشبر تتبلیغااری ، گذ قیمت،  ارپند ایجرا و ییزر برنامه یندآفر 

                منجاا

                 . ددگر منجر مانیزسا و یادنفرا افهدا تامین به که التیدمبا 

   دارد هعهد بر ای هشیو به را تقاضا ترکیب و یمانبندز  سطح بر شتناگذ تاثیر ظیفهو یابیزاربا مدیریت 

               که

  .       ددگر میسر سهولت به نمازسا افهدا به ستیابید 

   تقاضاست مدیریت نهما قعوا در یابیزاربا مدیریت .                   

                        : میباشد یرز شکل مطابق نوین یابیزاربا سیستم یك در صلیا یهاونیر و انیگرزبا 
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 "حاالت هشت گانه تقاضا و وظایف بازاریابی"

 بازار نسبت به کاال بی میل است و از آن اجتناب می کند.  تقاضای منفی: -1

 یل و بررسی چراهای بی میلی بازار نسبت به کاالهاست و این که آیا می وظیفه بازاریابی: تجزیه و تحل

توان با کمك یك برنامه بازاریابی و با تجدید نظر در طراحی کاال، قیمت فروش پایین تر، تبلیغات 

 باورها و عقاید بازار نسبت به کاال را تغییر داد یا نه. ،پیشبردی بهتر

 کاالیی اطالع ندارد یا عالقه ای به آن ندارد.  مصرف کننده یا از وجود تقاضای صفر: -2

 .وظیفه بازاریابان : ایجاد نوعی پیوند بین مزایای کاال و عالئق و نیازهای طبیعی شخص است 

 مصرف کنندگان دارای نیاز شدید می باشند که با کاالی موجود تامین نمی شود.  تقاضای پنهان: -3

  بالقوه و تولید کاال و خدمات موثری است که تقاضای موجود را وظیفه بازاریابی به برآورد اندازه بازار

 پاسخ گو باشد. 

 کاهش تقاضا نسبت به یك کاال.  تقاضای روبه پایین: -4
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  وظیفه بازاریاب : تجزیه و تحلیل دالیل کاهش تقاضا، تغییر جهت دادن تقاضای رو به پایین با استفاده

 از بازنگری مبدعانه در بازاریابی محصول.

 افزایش تقاضا بر اساس فصل، روز یا ساعت  ضای بی قاعده:تقا -5

 دستیابی به روش های اصالح الگوی تقاضا با استفاده از قیمت گذاری انعطاف پذیر، بازاریابی وظیفه :

 تبلیغات پیشبردی و دیگر محرکها که بازاریابی انطباقی نام دارد.

 بهترین نوع تقاضا  تقاضای كامل: -6

  ظ سطح کنونی تقاضا در شرایط تغییر رجحان مصرف کننده و افزایش سطح رقابت : حفوظیفه بازاریاب 

تشویق مردم به ترك چیزی که مورد عالقه آنهاست با ابزارهایی همچون  تقاضای غیر سالم ومضر: -7

 پیام های ترس آور، افزایش قیمت فروش، عدم دسترسی به این اقالم.

 

طحی از تقاضا رو به رو می شوند که بسیار باالتر از سطحی بعضی از سازمانها با س تقاضای بیش از حد: -8

 است که خواهان آن باشند و یا بتوانند از عهده اداره آن برآیند. 

 بازاریابی نامیده می  ضداهش موقت یا دائمی تقاضاست که : دستیابی به شیوه های کبازاریاب  وظیفه

فزایش قیمت فروش، کاهش تبلیغات پیشبردی شود. کاستن تقاضای کل با استفاده از شیوه هایی مثل ا

و تجدید نظر در ارائه خدمات همراه است. ضد بازاریابی هدف آن کاهش سطح تقاضا به طور موقت یا 

 .است دائمی

 جهت یابی شركت به طرف بازار -4

                 : میکنند دهستفاا دخو یابیزاربا فعالیت یتاهد ایبر ها نمازسا كه قابتیر ممفهو پنج 

 ارطرفد نمشتریامفهوم  ینا سساا بر .  ستا دیقتصاا یفعالیتها در ممفهو ترین قدیمی  :  تولید ممفهو -1 

                      قیمت که هستند کاالهایی
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 توجه نددار تولید یابی جهت که مانهاییزسا انمدیر  . باشند می سسترد در جا همه و نددار پایینی وشفر 

               نسیدر فصر ریبسیا

      .  کنند می سیعو یعزتو و تولید ییرآکا به 

   ممفهو ینا از باشد باال کاال تولید هزینه ینکها یا و دبگیر پیشی آن عرضهاز کاالیی ایبر تقاضا که مانیز 

                      . دشو   می دهستفاا

 

    ، کیفیت بهترین دارای که ندهست کاالیی ارطرفد نکنندگا فمصر   : كاال ممفهو -2   نو یها یژگیو یا ییرآکا 

ینا انمدیرباشند                          

 می جخر به جدیت کاال دبهبو جهت در نیز نماز لطو در و دهبو بخو کیفیت با یکاالها تولید پی در تمؤسسا 

                 . هندد

  می انجامد. "ابی نزدیك بینی بازاری "مفهوم کاال به نوعی از 

 

 رطو به شوند هار دخو لحا به که تیرصو در نکنندگا فمصر وش :فر م/ مفهو شندگیوفر ممفهو - 3 

.   . بنابراین        خرید هندانخو کافی حد به را مؤسسه یك تمحصوال لمعمو  و شندگیوفر که ستا مؤسسه ظیفهو

                             دگیر پیش در تهاجمی تبلیغاتی شتال

   ؛ ،  بیمه نهمچو ستهاناخو یکاالها ردمو در بیشتر ممفهو ینا  رکا به رقبو مینز تقطعا و رفلمعاا ةیردا

                  رود می

        ندیشندا می نهاآ خرید به کمتر ارانخرید که کاالهایی 
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   وشفر بیشتر نهاآ فهد  ندآور می روی یهرو ینا به شوند می رو به رو تولید زادما با که مانیز شرکتها 

               که ستا یچیز

                 . ستا آن نهااخو زاربا که آن نه و کنند می تولید 

 

 چهریکپا و کامل ایبر که ستا ینا مانیزسا افهدا به نسیدر حل راه سساا ینا بر  : یابیزاربا ممفهو - 4 

              یفعالیتها دنکر

،  فهد یهازاربا یها ستهاخو و هازنیا تامین و تشخیص رمنظوه  ب یابیزاراب   کنیم عمل موثرتر و بهتر قبار از                 

  ستا هشد قائل وتتفا یابیزاربا و وشفر مفاهیم بین لویت دورتئورفسووپر :                 

،  دارد توجه هشندوفر زنیا  به شندگیوفر "    فمعطو ارخرید یهازنیا به یابیزاربا جهتو که حالی در

ستا                       زنیا گیردر شندگیوفر . 

   ستا یمشتر یهازنیا تامین یابیزاربا عموضو که حالی در ستا نقد لپو به کاال تبدیل ردمو در هشندوفر   هم آن

که ییکاال با                

           ". کند می عرضه 

                           :  یابیزاربا ممفهواصول    

    فهدزاربا             

  یمشتر یهازنیا        

  چهریکپا یابیزاربا        

  آوری دسو        
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    نهاآ ایبر و تعریف قیقاًد را دخو یهازاربا نندابتو که هستند موفق هنگامی شرکتها  : فهد زاربا 

کنند.   ،   زاربا نهما با متناسب                   تهیه  یابیزاربابرنامه              

 

   نچهآ یا ستا آن نهااخو یمشتر که نچهآ ئهارا با ندامیتو شرکت یك کلی رطو به  : یمشتر یهازنیا 

              مندزنیا آن به قعاًوا که

 و نمشتریا قعیوا یهازنیا درك وگر در ای حرفه یابیزاربا حل راه  . هدد پاسخ نمشتریا یها ستاخودر به ستا 

               دنکر آوردهبر

                 . هندد می منجاا قبار که نچهآ از بهتر ای گونه به ستا هازنیا ینا 

. ستا آن فعد یا و هشد رظهاا یهازنیا ساختن آوردهبر دصددر کنشیوا بیازاربا یك  كنشیوا یابیزاربا    :                         

 هیچ نمشتریا که ستا مناسب یها حل راه ئهوارا کشف پی در آورنو و قخال بیازاربا یك :  قخال یابیزاربا  

               هگا

                 . هندد می ننشا لعملا عکس ها حل راه ینا به نسبت مشتاقانه ماا کنند نمی حمطر پرسشی آن رهبادر 

                  : ضیرا ربسیا ی مشتر ییاامز       

                      . ستا تر طوالنی یشدارفاو تمد  -    

 یمشتر ینا کند می نظر تجدید دموجو یکاالها در یا کند می عرضه زاربا به یجدید یکاالها شرکت قتیو - 

        خرید

                 . کند می یبیشتر 
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                 . کند می بمطلو نهاد به نهاد تتبلیغا او یتولید تمحصوال و شرکت رهبادر - 

 می توجه قبار تتبلیغا و تمحصوال به رتند به و هدد می ننشا یکمتر حساسیت وشفر قیمت به نسبت - 

                 . کند

                 . هدد می شرکت به کاال رهبادر جدید یها هیدا - 

از ستهد ینا به سانیر خدمت هزینه  ستا گرفته دخو به دیعا لتحا ضیرا نمشتریا با تمعامال که جا آن از -                 

                 . ستا جدید نمشتریا از کمتر نمشتریا 

 

  می ریهمکا همدیگر با یمشتر منافع تامین ایبر شرکت یردوا متما که هنگامی :  چهریکپا یابیزاربا 

               ینا حاصل کنند

                        : فتدا می قتفاا مختلف سطح دو در چهریکپا یابیزاربا  . ستا چهریکپا یابیزاربا ریهمکا 

 باید هغیر و یابیزاربا تتحقیقا، کاال  مدیریتت ، تبلیغا ،   وشفر پرسنل نظیر یابیزاربا مختلف ظایفو ینکها اول  

                       . باشند شتهدا ریهمکا                   هم با

                 . کند هماهنگ شرکت یردوا سایر با را دخو باید یابیزاربا  هیردا ینکها دوم  

                        . دشو می شرکت ونبیر ادفرا متوجه که ستا یابیزاربا :  جیرخا یابیزاربا 

   یگیرربکا میزآ موفقیت منجاا از ستا رتعبا :  خلیدا یابیزاربا   که نااتو نکنارکادر شنگیزا دیجاا و زشموآ

ئهارا به عالقمند                       

.  هستند نمشتریا به تخدما  ستا جیرخا یابیزاربا بر ممقد خلیدا یابیزاربا قعوا در  .                        
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  یابیزاربا ممفهو غایی فهد  : دآوریسو  .                           ستا فهد هب نیل جهت در ها نمازسا به کمك

 معا و عمومی تموسسا و  نتفاعیا غیر یشرکتها فهد ستا دآوریسوخصوصی  یشرکتها فهد 

                     . ستا محوله ظایفو          منجاا ایبر زمال هجوو آوری جمع و بقالمنفعه  ا

 

 مقایسه سازمان نوین و سازمان سنتی

 

  

          

      

 

 

 

 مشتریان

 کارکنان صف

 مدیریت میانی

 مدیریت 

 سطح 

 باال

 

 

 مدیریت 

 سطح

باال   

 مدیریت میانی

 کارکنان صف

 مشتریان

 نمودار سازمانی نوین نمودار سازمانی سنتی
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             : توسط شركتها یابیزاربا ممفهو دالیل پذیرش

      وشفر فتا             

  کند شدر        

  خرید یلگوهاا تغییر        

  قابتر یشافزا        

  یابیزاربا یها هزینه یشافزا        

 

                 : از سوی شركتها یابیزاربا یابی جهتپذیرش  ع نامو 

                        : مانیزسا متومقا  1-   

                 : از تندرعبا یابیزاربا ممفهو بر حاطها ایبر نیابازاربا لستدالا 

                      . ندارند نیاچند ارزش یمشتر دجوو ونبد شرکت یها ییدارا  -    

                 . نهاستآ حفظ و نمشتریا جلب شرکت صلیا ظیفهو - 

 ضایتر به طمنو نهاآ حفظ ماا شوند می جلب قابتیر یفعالیتها سیلهو به تمحصوال عرضه حیطه در نمشتریا - 

                  . ستا        نیشاا

                 . ستا نمشتریا دنکر ضیرا و برتر تمحصوال تولید نیابازاربا ظیفهو - 

                 . دگیر می ارقر یردوا سایر ییرآاک تاثیر تحت یمشتر ضایتر - 

 حفظ یردوا ینا بر را دخو ذنفو ارههمو باید نمشتریا ضایتر تامین در یردوا سایر ریهمکا جلب ایبر یابیزاربا - 

                 . نماید



18 
 

 

میانی در سمینارها ، آموزش  علی رغم تخصیص بودجه و تاکید مدیریت ارشد و حضور مدیران:        كند زشموآ  2-   

             بازاریابی به کندی صورت می گیرد.

 

 را ستا آن ضایتر تامین و فهد زاربا تشخیص همانا که یابیزاربا لیهاو لصوا نباید :  موشیافر سرعت  3-  

                               . دکر شموافر

 

 

 

، نمازسا ظیفهو ممفهو ینا سساا بر :  جتماعیا یابیزاربامفهوم  – 5    لمیاا و ها ستهاخوها زنیا تعیین   

              تامین و فهد یهازاربا

 فمصر هفار ءتقاار یا حفظ باعث که ینحو به قباستر از مؤثرتر و تر عملی ای   گونه به هازاربا ینا ضایتر

                 . ددگر جامعه و نکنندگا

  بازاریابان را به در نظر داشتن مالحظات اجتماعی و اخالقی در رویه بازاریابی   جتماعیا یابیزاربامفهوم

     شان فرا می خواند. 

 

یابیزاربا مدیریت سریع شپذیر -    5 



19 
 

بازاریابی به ترتیب و به سرعت در میان شرکتهای تولید کننده کاالهای مصرفی بسته  : دیقتصاا بخش در -1  

         .ید کنندگان کاالهای با دوام مصرفی و تولیدکنندگان کاالهای صنعتی گسترش یافته است بندی ، تول

 کزامر نظیر نتفاعیاغیر یها نمازسا توجه ردمو ای هیندافز رطو به یابیزاربا :  نتفاعیاغیر بخش در -2  

                      ،  عالی زشموآ

 . ها نستاربیما  دمیگیر ارقر یهنر یها وهگر و مذهبی یها دنها،                  

 از ادیتعد ورود نیز آن لیلد .  ستا یافته شگستر نجها سراسر در یابیزاربا یهرو :  لمللیا بین بخش در -3  

                      یها شرکت

     .ست نهاآ با اههمر یابیزاربا یها یهرو و نشدا لنتقاا و جهانی زاربا به رگبز 
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 فصل دوم 

 فصل دوم: تامین رضایت مشتری از طریق کیفیت، خدمات و فایده

 فایده مورد نظر از نظر مشتری

 تفاوت بین کل فایده از نظر مشتری و کل هزینه هایی که مشتری می پردازد.

ارزش خدمت ،  کل فایده: مزایایی است که مشتری از خرید یك کاال یاخدمت انتظار دارد: شامل ارزش کاال،

 ارزش کارکنان، ارزش تصویر ذهنی.

، تهیه و استفاده از یك کاال یا خدمت بپردازد: شامل:  ارزیابیکل هزینه: هزینه ای است که انتظار دارد برای 

                                                    هزینه پولی،زمانی، فیزیکی و انرژی                                                                            

 ارزش کاال

 ارزش خدمات                                                                               

 نارزش کارکنا                                                                                       

                                                                                                             عوامل تعیین کننده   

 ارزش تصویر ذهنی

 فایده مورد انتظار از 

                                                                                                                            نظر مشتری      

 هزینه پولی

 هزینه زمانی                                                                                       

تمامیت فایده زیر 

 نظر مشتری

فایده مورد 

انتظار از نظر 

 مشتری

تمامیت هزینه از 

 نظر مشتری
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 هزینه انرژی                                                                                       

 هزینه فیزیکی                                                                                       

 مندییترضا

احساسات خوشایند یا ناخوشایند شخص که از مقایسه عملکرد ذهنی وی در قیاس با انتظارات او ناشی می  

 ظارات است.مندی تابع عملکرد ذهنی و انتیتشود. رضا

 اگر عملکرد کاال کمتر از انتظارات ظاهر شود مشتری ناخشنود است.

 اگر عملکرد کاال بیشتر از انتظارات ظاهر شود مشتری بسیار خشنود است.

 اگر عملکرد کاال در حد انتظارات ظاهر شود مشتری راضی و خشنود است.

یانی که فقط خشنود باشند به راحتی و در هدف بسیاری از شرکت ها مسرورساختن مشتریان است، چون مشتر

 صورت مواجه شدن با محصول بهتری که توسط فروشنده دیگر عرضه می شود، فروشنده خود را عوض میکنند.

خشنودی زیاد یا رضایت فراوان نه فقط رجحان منطقی بلکه یك نوع وابستگی عاطفی نسبت به نام تجاری کاال 

 طفی وفاداری بسیار باالی مشتری است.ایجاد می کند نتیجه این پیوند عا

 

 خریداران چگونه به انتظارات خود شکل می دهند

انتظارات خریداران تحت تاثیر تجربیات خرید گذشته آنها، نصایح دوستان و وابستگان، وعده ها و اطالعاتی که 

 بازاریابان و رقبا به ایشان ارائه می دهند.
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ی ، سطح انتظارات باالیی تعیین میکنند و عملکردی در خور این سطح تعدادی از شرکت های بسیار موفق امروز

 TCS: Total customer satisfactionفراگیر مشتری    نیز ارائه میدهند.هدف این شرکت ها رضامندی 

است.مانند شرکت زیراکس که برای مدت سه سال از زمان خرید، درصورت عدم رضایت مشتری، تجهیزات 

 هزینه خود تعویض میکند. خریداری شده را به

چالش تامین رضایت فراگیر مشتری در ایجاد فرهنگی است که در شرکت، هر یك از کارکنان، به دنبال مسرور 

که در  عرضه کننده اطالعات مدیریتی ی است در زمینهشرکت،  یونی سیسکردن مشتری باشد.مثال شرکت 

رکت نسبت به مشتریانش و افزایش قابلیت شرکت حساس تر کردن ش )Customerizeواژه  تبلیغات خود از 

 ( جهت رضایت بیشتر کارکنان و مشتریان شرکت استفاده کرده است.برای جلب مشتریان جدید.

برای شرکت هایی که کانون توجهشان واقعاً مشتری است ، رضامندی مشتری هم هدف و هم ابزار بازاریابی به 

ضایت مشتری درجات باالیی را به دست می اورند،اطمینان می یابند شمار می رود.این شرکت ها که در تامین ر

 که مشتریان نیز از این امر آگاهی دارند.

 

 پی گیری و اندازه گیری رضایت مشتریان هایابزار

 سیستمهای انتقادات و پیشنهادات -1

ط از خرید مجدد مندی مشتری: اکثر مشتریان ناراضی شکایات خود را بازگو نمی کنند فقیتبررسی رضا -2 

 امتناع می کنند

 خرید خیالی -3 

 تجزیه و تحلیل مشتریان از دست رفته. -4 
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هنگامی که مشتریان شرکت مراتب رضامندی خود را درباره عملکرد شرکت در زمینه یکی از امور اعالم میدارند، 

 شرکت باید توجه داشته باشد که برداشت مشتریان از تحویل خوب متفاوت است.

 

 

 جیره فایده مایکل پورترزن

 5فعالیت را که هم دارای فایده و هم هزینه زا است معرفی می کند.  9زنجیره فایده در یك فعالیت اقتصادی 

 فعالیت پشتیبانی می باشد.  4فعالیت اصلی و 

 

 زنجیره ژنریك فایده شکل

 

 سود                 

  

 سود                  

     

 

 

تشکیالت بنیادی شرکت                            

سانیمدیریت منابع ان                            

تحول تکنولوژیك                           

کارپردازی                           

 خدمات رسانی

 و 
ی

یاب
زار

با

ش
رو

 ف

ت 
کا

دار
ت

ی
وج

خر
 

ت
لیا

عم
 

ت 
کا

دار
ت

ی
ود
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نی
یبا

شت
ت پ

دما
 خ

 فعالیتهای اصلی
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شرکت باید از برآورد هزینه های و عملکرد رقبا به عنوان معیار اساسی برای مقایسه هزینه ها و عملکرد خود 

استفاده کند مادام که شرکت در انجام فعالیتهای خاصی بهتر از رقبا عمل کند قادر به کسب یك مزیت رقابتی 

 است.

 تگی دارد.موفقیت به نحوه هماهنگی مطلوب فعالیت دوایر مختلف نیز بس

 جهت هماهنگی دوایر مختلف توجه بیشتر بر مدیریت خوب فرآیند فعالیتهای اصلی است.

 

 فرآیند فعالیتهای اصلی 

فرآیند ارائه کاالی جدید: شامل فعالیتهای تکوین، تولید،عرضه سریع محصوالت با کیفیت باال و در محدوده  -1

 بودجه تعیین شده .

ی: شامل فعالیتهای تامین و اداره سطوح مختلف موجودی مواد اولیه، کاالی در فرآیند مدیریت کنترل موجود -2

جریان ساخت و کاالی ساخته شده به نحوی که همواره موجودی کافی در دسترس باشد و هزینه نگهداری 

 موجودی اضافی در کمترین حد ممکن حفظ شود.

و تایید سفارشها ، ارسال به موقع محموله و فرآیند تسویه سفارشات: شامل فعالیتهای مربوط به دریافت  -3

 .دریافت وجه فروش کاال

فرآیند ارائه خدمات همراه: شامل فعالیتهایی که دسترسی مشتریان با کارکنان مربوط در داخل شرکت را  -4

 آسان می کند.

 

 شبکه فایده رسانی:
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که فایده رسانی مطلوب با عرضه امروزه بسیاری از شرکتها با مواجه شدن با رقابت شدید برای ایجاد شب 

کنندگان و توزیع کنندگان خاصی شریك شده اند. دیگر رقابت بین شرکتها وجود ندارد بلکه رقابت اصلی بین 

 شبکه های بازاریابی است.

مثالی خوب از شبکه فایده سانی میتوان به لوی اشتراووس تولید کننده معروف لباسهای بلوجین ز اشاره کرد که 

 ید کننده را به عرضه کنندگان و توزیع کنندگان متصل میکند.این تول

 

 

 

 

 

 رقابت نه بین شرکت ها ، بلکه بین شبکه هاست و موفقیت با کسی است که دارای شبکه بهتری است.

 

 جلب مشتریان و حفظ آنها

جیره ی عرضه ، مشتاقانه به ایجاد پیوند و بسیاری از شرکت ها عالوه بر بهبود روابط شان با شرکای واقع در زن

 وفاداری عمیق با مشتریان نهایی مبادرت میکنند.

 

 محاسبه هزینه مشتریان از دست رفته:

 مشتری

 

سیرز )خرده 

 فروش(

 لوی )پوشاک(

 

(میلیکان )پارچه  

 

 دوپان

 

 
 تحویل تحویل تحویل

 تحویل

 سفارش
 سفارش سفارش سفارش
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 قدم اول: تعیین واندازه گیری نسبت به حفظ مشتریان

 قدم دوم: شرکت باید دالیل از دست رفتن مشتریان را تعیین کند در صورت امکان چاره اندیشی کند.

قدم سوم: شرکت باید زیان از دست دادن مشتریان را برآورد کند. در مورد یك مشتری سود از دست رفته او 

برابر با فایده طول عمر اوست و این عبارت است از ارزش فعلی جریان سودآوری که شرکت در صورت عدم ترك 

مشتریان از دست رفته  با از دست % 5نفر  64666مشتریان  دنابهنگام و بی موقع مشتری کسب می نمود. تعدا

32000564000دالر فروش شرکت  46666دادن هر مشتری بطور متوسط  % 

00012800400003200درآمدازدست رفته شرکت دراین سال←آسیب رسیده  / 

10000128000شرکت امسال←% است 16شرکت حدود  سود %/  .دالر از دست داده است 

کت باید هزینه جلوگیری از افزایش نسبت مشتریان از دست رفته را محاسبه کند مادام که این قدم چهارم: شر

هزینه کمتر از سود از دست رفته باشد شرکت برای کاهش تعداد مشتریان از دست رفته باید این هزینه را 

 پرداخت کند.

 

 لزوم حفظ مشتریان

 مشتری فعلی است.برابر هزینه حفظ  5معادل  هزینه جذب یك مشتری جدید

 

 حفظ مشتریانروشهای 

 ( ایجاد موانع جدی انحراف: 1 
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یعنی نیاز مشتریان به سرمایه گذاری باالتر ، هزینه های تحقیقات بیشتر، محروم شدن از تخفیفاتی که به 

 مشتریان وفادار تعلق می گیرد.

 مندی بیشتر به مشتری : یت( ارائه رضا2

اد وفاداری مطلوب به مشتری. بازاریابی رابطه تمام اقداماتی است که شرکتها برای بازاریابی رابطه: وظیفه آن ایج

 آگاهی و ارائه خدمات بهتر به تك تك مشتریان با ارزش خود انجام می دهد.

 

 بازاریابی رابطه

 نیم.برای درك بازاریابی رابطه با مشتری، نخست باید فرایند جلب و نگهداری مشتریان را در شکل زیر بررسی ک

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل اصلی فرآیند مشتری یابی 

 افراد مشکوك )کسانی که تصور می رود کاال یا خدمت شرکت را بخرند(

افراد 

 مشتریان بالقوه

مشتریان بالقوه ای که 

غیر فعال مشتریان  واجد شرایط نیستند.

مشتریان  مشتریان مرتبه اول

مجدد

مشتریان  مشتریان طالب

  هواخواه

 شرکا
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خریداران بالقوه )کسانی که عالقه بالقوه شدیدی نسبت به کاال در آنها وجود دارد و از توانایی مالی الزم برای 

داران بالقوه که شرایط الزم را احراز نمی کنند )کسانیکه شرکت خود از معامله با خرید آن نیز برخوردارند( خری

 آنها سرباز می زند(

( مشتریانی که کاالی مربوطه را فقط ازشرکت میخرند) مشتریان طالب←شتریان مجددم←رتبه اول ممشتریان 

رار می دهند و دیگران را به مشتریان هواه خواه )مشتریانی که همواره شرکت را مورد ستایش و تمجید ق ←

 شریك←خرید محصوالت آن تشویق می کنند( 

 

 .سطح مختلف سرمایه گذاری برای شرکت وجود دارد 5در زمینه ایجاد رابطه با مشتری 

 بازاریابی پایه: فروشنده فقط به فروش کاال می پردازد  -1

پرسش شکایت یا انتقادی دارد حتماً با او بازاریابی واکنشی: ضمن اینکه مشتری را تشویق می کند چنانچه  -2

 تماس بگیرد به فروش کاال می پردازد. 

بازاریابی متعهد: فروشنده بالفاصله بعد از فروش با مشتری تماس تلفنی می گیرد هدف آن است که دریابد  -3

یا خدمات یا هر گونه آیا کاالی خریداری شده انتظارات او را برآورده ساخته.پیشنهادهای اصالحی در زمینه کاال 

 موارد عدم رضایت پرسشهای دیگر است

بازاریابی فعال: شرکت گاه و بیگاه با مشتری تمای می گیرد و درباره موارد استفاده کاال یا کاالهای مفید تازه  -4 

 با مشتری گفت و گو می کند.

ه منظور صرفه جویی بیشتر یا بازاریابی مشارکتی: شرکت برای دستیابی به راه های جهت کمك به مشتری ب -5

 افزایش کارآیی همواره با او همکاری می کند.
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 سطوح مختلف بازاریابی رابطه

 سود پایین سود متوسط سود باال 

 پایه یا واکنشی واکنشی متعهد مشتریان /توزیع کنندگان زیادند

 واکنشی متعهد فعال مشتریان/ توزیع کنندگان متوسط

 متعهد فعال مشارکتی ن کممشتریان/توزیع کنندگا

 

 

 .سه روش ایجاد و فایده برای مشتریان که بوسیله یدی و پا را سوارمان تعریف شده است

 الف( افزایش مزایای مالی

به مشتریانی که  Frequency marketing programبرنامه های بازاریابی مبتنی بر فراوانی خرید  -1 

تعلق می گیرد. شرکت امریکن ایرالینز از شرکتهای پیشتاز است  مبالغ خرید قابل مالحظه ای است جوایزی

انتقاد از این برنامه باعث می شود به سطح خدمات همراه خوب که به مشتری ارائه می شود توجه کمتری 

 معطوف گردد.

 برنامه های بازاریابی باشگاهی: شرکتهای شی سایدو، الدرو -2

ت با مشتری روابط خصوصی ایجاد کرده سعی می کند پیوندهای ب( افزایش مزایای اجتماعی: کارکنان شرک

 اجتماعی را افزایش دهد .
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ج( افزایش پیوندهای ساختاری: شرکت ممکن است تجهیزات خاص یا ارتباطات کامپیوتری در اختیار مشتریان 

د ، کنترل خود قرار دهد ارتباطات کامپیوتری که مشتریان را در امر سفارش کاال، پرداخت حقوق و دستمز

 میلیکان -موجودی یاری می رساند: مثال شرکت مکسون

 

 سوداوری مشتری،آزمون نهایی

 % از سودآوری شرکت را تامین کنند.86% مشتریان خوب ممکن است 26یعنی  26/86قاعده 

% از سودآوری شرکت را تامین می کنند که 86% مشتریان تا 26یعنی  36/26/86ویلیام شردن پیشنهاد قاعده 

% مشتریانی می شود که چندان سودآور نیستند. این بدین معناست که شرکت می تواند با 36نیمی از آن صرف 

 کنار گذاشتن مشتریان نه چندان خوب وضعیت خود را بهبود بخشد.

مشتریان بزرگ: درخواست کننده خدمات قابل مالحظه ای هستند و در خریدهای خود توقع تخفیف های زیادی 

 ین رو در سودآوری شرکت تاثیرمنفی می گذارند.دارند از ا

 مشتریان کوچك: قیمت تمام شده انجام معامله با آنها بر سودآوری شرکت تاثیر منفی می گذارد.

مشتریان متوسط: با دریافت خدمات نسبتاً خوب و پرداخت تقریبی قیمت کاال گاه تامین کننده قسمت عمده 

 سودآوری شرکت می باشند.

شخص، خانواده، یا شرکتی که در طول زمان جریان درآمدی برای شرکت ایجاد کند که از  :ورمشتری سودآ

سطح قابل قبول جریان هزینه های مربوط به جلب ، فروش و ارائه خدمات به او که شرکت به این امر اختصاص 

 معامله ای خاص. داده بیشتر است. منظور از جریان درآمدی یا هزینه در طول عمر است نه درآمد حاصله از

شکل زیر یك روش مفید برای تجزیه و تحلیل سوداوری را نشان میدهد.مشتریان در این شکل در باالی ستون 

 ها و محصوالت در ردیف ها قرار گرفته اند.
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 مشتریان

 C3 C2 C1  

 P1 + + + محصول با سود اوری زیاد

 P2 +   محصول سودآور

 P3  - - محصول زیان ده

 P4 +  - ختلطمحصول م

مشتری بسیار سود  مشتری مختلط مشتریان غیر سوداور 

 آور

 

 

 

 سودآوری شرکت 

 به سه عضو بستگی دارد:سود اوری شرکت 

هر چه توانایی شرکت در ایجاد فایده بیشتر باشد هر چه عملیات داخلی شرکت کاراتر باشد و هر اندازه شرکت از 

 د آن بیشتر است.مزیت رقابتی بیشتری برخوردار باشد سو

 

 مزیت رقابتی 

ت
وال

ص
مح

 



32 
 

توانایی و استعداد یك شرکت در انجام دادن یك کار به یك یا چند طریق که رقبا یا توانایی انجام آن را نداشته 

 باشند یا تمایلی به برابری با آن نداشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 ( TQMمدیریت کیفیت فراگیر )

تمام فرآیندهای سازمانی اعم از محصوالت و خدمات است. جایزه شیوه ای سازمانی برای بهبود دائمی کیفیت  

 عضو تشکیل شده: 7: دمینگ ایاالت متحده آمریکا : جایزه باالریج که از1956کیفیت ژاپن 

( مدیریت بهبود 4( مدیریت کیفیت فرآیند 3( نتایج کیفی و عملیاتی 2( توجه به مشتری و تامین رضایت او 1 

( رهبری اجرایی ارشد جایزه اروپا: 7( اطالعات و تجزیه تحلیل 6مه ریزی کیفیت استراتژیك ( برنا5منابع انسانی 

1993 :European Quality Award  ، معیارهای آن: رهبری، مدیریت کارکنان خط مشی و سیاست،منابع :

 فرآیندهای تامین رضایت مردم، تامین رضایت مشتری، تاثیر بر جامعه و نتایج حرفه ای:

ISO 9000: International Standards Organization: 

 سود

 مزیت رقابتی

ت داخلی
ده عملیا

فای
اد 

یج
 ا



33 
 

چارچوبی است که در آن به مشتریان نشان داده می شود واحدهای اقتصادی در سراسر جهان که دارای جهت 

گیری به سوی کیفیت هستند چگونه محصوالت خود را آزمایش می کنند کارکنان خود را آموزش می دهند، 

 ماه یکبار انجام می شود. 6ی ها را برطرف می کنند. هر وقایع خود را ثبت و مسائل و کاست

 

 کیفیت

ویژگیها و مشخصات فراگیر یك کاال یا خدمت که بر توانایی و استعداد آن  کاال یا خدمت در برآورده ساختن 

 نیازهای ضمنی یا اظهار شده تاثیر می گذارد. این تعریف آشکارا تعریف مشتری گرایانه کیفیت است.

 

 تژی بازاریابی با کیفیت فراگیر:یك استرا

 کیفیت باید مورد تصدیق و باور مشتریان قرار گیرد. -1

 کیفیت باید در آحاد فعالیتهای شرکت و نه فقط در محصوالت آن منعکس شود. -2 

 کیفیت تعهد و سرسپردگی کامل کارکنان شرکت را می طلبد. -3 

 کیفیت به شرکای با کیفیت نیاز دارد. -4 

 شه برای اصالح و بهبود کیفیت فرصت است.همی -5 

 انجام اصطالحات درکیفیت گاه به پرش های کمی نیازمند است. -6 

 کیفیت برتر هزینه اضافی در برندارد کیفیت الزم است اما ممکن است کافی نباشد. -7 

 تالش درجهت ارتقاء کیفیت باعث نجات کاالی نامرغوب نمی شود. -8 
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 ل ایجاد فایده و تامین رضایت مشتری است.کیفیت فراگیر: راه ح

 

 مدیران بازاریابی در یك شرکت کیفیت گرا مسئولیتهای 

هایی که برای موفقیت شرکت از طریق برتری کیفیت فراگیر طراحی  سیاست( باید در طراحی خط مشی ها و 1

 شده اند مشارکت کنند.

 است. ( ارائه بازاریابی با کیفیت همراه با تولید با کیفیت2 

 

بازاریابان برای کمك به شرکت برای ارائه کاالها و خدمات با کیفیت به مشتریان هدف چندین نقش بر عهده 

 دارند

 تشخیص صحیح نیازها و ضروریات مشتریان -1

 به درستی انتظارات مشتری را به طراحان کاال انتقال دهد. -2

 ن حاصل کنند.از انجام درست و به موقع سفارش های مشتریان اطمینا -3

باید اطمینان یابند که مشتریان حتماً دستور العمل ها، آموزش و مهارتهای فنی الزم و صحیح را برای  -4

 استفاده کاال دریافت می کنند.

 باید تماس خود را پس از فروش با مشتریان حفظ کنند به نحوی که از رضایت آنها مطمئن شوند. -5
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صالحات و بهبود کاال و خدمات دریافت کرده و به دوایر ذیربط در شرکت انتقال ایده های مشتریان را درباره ا-6

 دهند.

 

 موفقیت رابرمید

 این موفقیت دارای ده مرحله است.

 ( بازخورد بازار و مشتری1

 ( توجه به بازارهای هدف2 

 ( جهت گیری به سمت تامین رضایت مشتری3 

 ( دلمشغولی درباره کیفیت4 

 ( نوآوری5 

 ر گروهی و فرآیند کار( کا6 

 ( مشارکت تجاری7 

( برنامه های ارتباطی قوی برای آگاهی مشتریان واقع در قسمتهای مختلف بازار هدف از محصوالت جدید و 8 

 کیفیت برتر

 ( هوشیاری نسبت به محیط زیست9 

 ( جهانی اندیشیدن 16 
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 پیتردراگر: اولین وظیفه یك شرکت خلق مشتری است.

 منی شغلی کارکنان شرکت با ارائه کیفیت برتر، بهره وری و مشتریان راضی فراهم می شود.لی یاکوکا: ای

 

 پنج بُعد برای خدمت کیفی که بری ، پاراسورامان و زیتامل تشخیص داده اند 

 اعتماد و اطمینان: -اتکاپذیری ، 

 .اتکاپذیری: قابلیت ارائه اطمینان بخش وصحیح هر چیزی که قول آن داده شده است -

 محسوس بودن: تسهیالت و تجهیزات فیزیکی و قابل لمس همراه با حضور حرفه ای و تخصصی کارکنان -

 همدردی و دلسوزی: میزان اهمیت وتوجه خصوصی که به مشتریان ارائه می شود. -

 انعطاف پذیری: تمایل به کمك به مشتریان وارائه خدمات فوری به آنها -

 رضامندیمشتری→شرکت تویوتا ، کامپیوتر دل، ساتورن 

 شبکه فایده رسانی←بازاریابی رابطه بیلی کنترولز،بتزالبراتوریز،لوی اشتراووس←شرکت بوئینگ     
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 فصل سوم

 غلبه بر بازارها با استفاده از برنامه ریزی استراتژیك بازارگرا

 برنامه ریزی استراتژیك بازارگرا:

یك تناسب ماندنی و پایا میان اهداف،توانایی ها و منابع فرآیند مدیریتی ایجاد و حفظ  عبارت است از       

سازمان از یك طرف و فرصت های در حالت تغییر بازاراز طرف دیگر،هدف این برنامه ریزی شکل دادن و 

 تغییرشکل فعالیت ها و محصوالت شرکت است به نحوه ای که امکان دستیابی به سود و رشد هدف محقق گردد. 

 ی پرسش های زیر خواهیم پرداخت:در این فصل به بررس

 صفات مشخصه یك فعالیت اقتصادی با عملکرد خوب چیست؟ -1

 برنامه ریزی استراتژیك در سطح باال و سطح قسمت چگونه انجام می شود؟ -2

 برنامه ریزی در سطح واحد اقتصادی چگونه انجام می شود؟- 3

 اقدامات اساسی در فرآیند بازاریابی چیست؟ -4

 ه ریزی درسطح کاال چگونه انجام می شود و محتویات یك برنامه بازار یابی چیست؟برنام -5

 ماهیت واحدهای اقتصادی با عملکرد باال

یکی از چالشهای مهم پیش روی شرکتهای امروزی این است که چگونه در یك بازار و محیط اقتصادی ناپایدار، 

 .فعالیتهای اقتصادی پایدار را اغاز و آن را حفظ کنند

موسسه مشاوره ای آرتور د.لیتل برای فعالیتها و حرف با عملکرد باال، مدلی از صفات مشخصه را ارایه کرده است. 

 عامل بعنوان کلید مؤفقیت اشاره میکند که عبارتند از: 4او در این مدل به 
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 طرفهای شرکت، فرآیندها، منابع و سازمان

 ماهیت واحدهای اقتصادی با عملکرد باال

 ی شركتطرف ها

 شامل مشتریان،کارکنان، فروشندگان منابع به شرکت، توزیع کنندگان هستند. 

 فرآیندها

فرآیندهای اصلی شامل تولید کاالی جدید ،ایجاد و خلق فروش و نظایر آن. این شرکتها به تجدید نظر در 

 ابل سپرده اند.مهندسی جریان امور پرداخته اند و مسؤولیت هر فر آیند را به تیمهاییبا عملکرد متق

 ماهیت واحدهای اقتصادی با عملکرد باال

 منابع

 شامل نیروی کار، مواد اولیه، ماشین آالت، اطالعات، انرژی و...

این منابع قابل خرید و اجاره دادن و اجاره کردن است و کلید مؤفقیت، مالکیت و پروراندن منابع و قابلیت اصلی 

 ست.است که تشکیل دهنده عصاره اصلی کار ا

 سازمان و فرهنگ سازمانی

سازمان از ساختارها و سیاستها و فرهنگ آن تشکیل می شود که در صورت تغییر محیط امکان از دست رفتن 

مولدیت آنها میرود. در حالیکه ساختارها به سختی متحول میشوند تغییر در فرهنگ شرکت دو چندان دشوار 

 ز جریانات بی ثبات محیط از ایدیولوژی اصلی خود مراقبت میکنند.است. بطوریکه اکثر پیشتازان بازار در عبور ا

 برنامه ریزی استراتژیك در سطح كالن و در سطح بخش
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ستاد کالن شرکت وظیفه راه انداختن فرآیند برنامه ریزی استراتژیك را برعهده دارد ستاد مرکزی با تشریح و 

 ا نسبت به تهیه طرحهای خود اقدام کنند.تهیه رسالت و خط مشی چارچوبی را ارائه میدهد که بخشه

 فعالیت برنامه ریزی را به عهده بگیرند: 4تمام ستادهای مركزی باید 

 تعیین رسالت کالن شرکت -

 ایجاد واحدهای فعالیت استراتژیك -

 اختصاص منابع به واحدهای فعالیت شرکت -

 برنامه ریزی برای فعالیتهای جدید -

 تعیین رسالت كالن شركت

جود هر سازمان برای انجام کاری است. هنگامیکه کاری از نو آغاز میشود،رسالت خاصی یا قصد از حرکت و  

روشن است. در طول زمان این احتمال وجود دارد که بدلیل تغییر شرایط بازار،شرکت رسالت خود را از دست 

 مشخصه دارد: 3رسالت بدهد یا بعضی از مدیران خود را چندان عالقمند به این رسالت نشان ندهند. 

 به تعداد اهداف محدودی توجه دارند. -

 بر سیاستها و ارزشهایی که شرکت به انها ارج می نهد تأکید دارد. -

 محدوده رقابتی اصلی مورد عمل شرکت را تعیین میکند. -

 تأسیس واحد فعالیت استراتژیك
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تری شناخت و نه یك فرآیند تولید کاال. یك فعالیت اقتصادی را باید به عنوان یك فرآیند تأمین نیاز مش

شرکتهای بزرگ فعالیتهای خود را به گونه ای متفاوت اداره میکنند بطوریکه هر کدام از انها مستلزم خط مشی 

 خاص خود است.

 مشخصه دارد: 3یك واحد فعالیت استراتژیك 

 برای این واحدها جدا از بقیه شرکت برنامه ریزی کرد.-

 ای خود را دارد.مجموعه ای از رقب-

 دارای مدیریت جداگانه است که وظیفه برنامه ریزی استراتژیك و سودآوری واحد برعهده اوست.-

 اختصاص منابع به هر واحد استراتژیك

مدیریت ارشد برای طبقه بندی فعالیتهای اقتصادی خود با توجه به سودآوری بالقوه آنها به ابزارهای تحلیلی 

 ین آنها مدل گروه مشاوره ای بوستون و مدل جنرال الکتریك است.نیازمند است که معروفتر

 مدل گروه مشاوره ای بوستون

 مربع تقسیم شده است و هر یك از آنها نشان دهنده فعالیتهای مختلفی است: 4سهم به  -ماتریس رشد

 مدل گروه مشاوره ای بوستون

 عالمات سؤال: -

شد باال عمل میکنند ولی دارای سهم نسبی بازار پایینی هستند و واحدهای اقتصادی هستند که در بازارهای با ر

 برای پیشی گرفتن از پیشتاز بازار نیازبه پول زیادی دارد.

 ستارگان: -
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اگر عالمات سؤال با مؤفقیت روبرو شوند به ستاره تبدیل میشوند. یك ستاره در یك بازار با رشد باال پیشتاز 

 است.

 گاوهای شیرده: -

النه رشد بازار سقوط کند، در صورتیکه ستاره همچنان از سهم نسبی باالیی از بازار برخوردار باشد، به اگر نرخ سا

گاو شیرده تبدیل میشود که وجوه نقدی فراوانی را برای شرکت به ارمغان می آورد. اگر شرکت منابع نقدی خود 

 است به سگ تغییر شکل یابد. را به منظور حمایت از سایر واحدها اختصاص دهد گاو شیرده قوی ممکن

 سگ ها: -

واحدهایی هستند که در بازارهای با رشد کم از سهم بازار ضعیفی برخوردارند و بطور کلی ایجادکننده سود یا 

 ضرر کمی هستند.

 شركت پس از تعیین میزان سالمتی تركیب

فعالیت استراتژیك است که فعالیتهایش، حال باید به تعیین هدف و خط مشی و بودجه اختصاصی به هر واحد 

 خط مشی تبعیت کرد. چهاردر این مورد میتوان از 

 در اینجا هدف افزایش سهم بازار واحد فعالیت استراتژیك است. ساخت:-

 در این حال هدف حفظ سهم بازار واحد استراتژیك است. داشت:-

 ك است.در اینجا هدف افزایش جریان نقدینگی کوتاه مدت واحد استراتژی دروکردن:-

 در اینجا هدف فروش یا آب کردن فعالیت است. رها کردن:-

 مدل جنرال الکتریك
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در این مدل هر فعالیت برحسب دو معیار اصلی جذابیت بازار و توانمندی واحد آن فعالیت درجه بندی میشود. 

را شناسایی کنند و راهی  برای اندازه گیری این دو معیار،برنامه ریزان استراتژیك باید عوامل زمینه ساز هر معیار

 برای اندازه گیری آنها بیابند و سپس آنها را در یك شاخص ترکیب کنند.

 برنامه ریزی برای رشته فعالیتهای جدید

برنامه های شرکت برای رشته فعالیتهای موجود امکان پیش بینی فروش و سودآوری شرکت را فراهم میکند. اگر 

فروش پیش بینی شده فاصله ای از نظر برنامه ریزی استراتژیك وجود داشته بین فروش مورد انتظار در آینده و 

 باشد، مدیریت ارشد باید رشته فعالیتهای جدیدی را برای پر کردن خأل موجود تهیه نماید.

 گزینه وجود دارد: 3در این مورد 

 فرصتهای رشد متمرکز: -

 یتهای کنونی شرکت به رشد بیشتری دست یافت.یعنی تعیین فرصتهایی که با آن بتوان در محدوده رشته فعال

 تالفی:ئفرصتهای رشد ا -

 یعنی تعیین فرصتهای مبتنی بر ایجاد رشته فعالیتهای جدید است و مرتبط با فعالیتهای کنونی باشد.

 فرصتهای رشد متنوع سازی: -

 شرکت است.تعیین فرصتهای افزون بر فعالیتهای جذاب اما غیر مرتبط به رشته فعالیتهای جاری 

 محدود ساختن فعالیتهای قدیمی

شرکتها برای رسیدن به رشد مورد نظر خود و آزادکردن منابع و کاهش هزینه ها باید محدود یا رهاساختن 

فعالیتهای قدیمی و ناکارای خود را مدنظر قرار دهند که برای این کار سه خط مشی هرس کردن، دروکردن و 

 رهاکردن را استفاده میکنند.



43 
 

 نامه ریزی استراتژیكبر

 مرحله است: 8فرآیند برنامه ریزی استراتژیك واحد فعالیت اقتصادی دارای 

رسالت واحد اقتصادی، تجزیه محیط بیرونی، تجزیه محیط داخلی، تدبیر هدف، تدبیر خط مشی، تدبیر نامه، 

 اجرا، کنترل

 مراحل برنامه ریزی استراتژیك

 رسالت واحد اقتصادی

 باید در چارچوب رسالت کالن شرکت رسالت خاص خود را تعیین و تعریف کند. هر واحد اقتصادی

 بررسی محیط بیرونی

پس از تعیین رسالت شرکت مدیر نسبت به آن بخشهای محیطی که او برای رسیدن به اهداف واحد باید آنها را 

 زیر نظر بگیرد،آگاهی می یابد.

سیستم اطالع رسانی بازاریابی بر نیروهای کلیدی خارجی  بطورکلی یك واحد اقتصادی باید با راه اندازی یك

گذارند، واقع در محیط کالن و بازیگران عمده محیط خرد که بر قابلیت و توانایی واحد کسب سودآوری تأثیر می

 نظارت داشته باشد که این نیروها عبارتند از عوامل اقتصادی، تکنولوژیکی، سیاسی و قانونی، اجتماعی و فرهنگی. 

 نیروهای عمده خرد هم از مشتریان، رقبا،کانالهای توزیع کاال و فروشندگان مواد اولیه تشکیل میشوند.

 مدل جنرال الکتریك

 فرصت ها

 یك فرصت بازاریابی، حوزه نیاز یك خریدار است که در آن شرکت میتواند سودآور باشد.
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 تهدیدات

ل نامطلوب پیش روی شرکت قرار میگیرد و در یك تهدید محیطی، چالشی است که بر اثر یك روند یا تحو

 صورت عدم مواجهه از طریق اقدام دفاعی بازاریابی به کاهش سودآوری منجر می شود.

 مراحل برنامه ریزی استراتژیك

 نتیجه حاصل میشود: 4حال پس از مشخص نمودن فرصتها و تهدیدات 

 یدات عمده محدود روبه روست.یك رشته فعالیت ایده ال که با فرصتهای عمده بسیار و تهد -

 یك رشته فعالیت پرمخاطره که هم با فرصتها و هم با تهدیدات بسیاری مواجه است. -

 یك رشته فعالیت بالغ که فرصتهای عمده محدود و تهدیداتی اندك را در مقابل دارد. -

 ت.یك رشته فعالیت مسؤولیت دار که با فرصتهای محدود اما تهدیدات بسیار مواجه اس -

 تجزیه و تحلیل محیط درونی

مدیریت شرکت با بررسی قابلیتها و تواناییهای بازاریابی، مالی و تولیدی و سازمانی واحد اقتصادی آن را بر اساس 

هر عامل اینگونه درجه بندی میکند: نقطه قوت بزرگ، نقطه قوت کوچك، عامل خنثی، نقطه ضعف کوچك یا 

 بزرگ.

 تعیین هدف

خوانند و بر می SWOTوانمندیها، ضعفها، فرصتها و تهدیدات یك شرکت را تجزیه و تحلیل ارزیابی کلی از ت

 میتواند اهداف خاص خود را برای دوره برنامه ریزی تهیه نماید. SWOTاساس تحلیل 
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اکثر واحدهای اقتصادی ترکیبی از اهداف مانند سودآوری، رشد فروش، بهبود سهم بازار، ریسك پذیری و 

 کنند.هرت و اعتبار و... را دنبال مینوآوری، ش

اهداف باید دارای سلسله مراتب باشند، بصورت کمی بیان شوند ،مبتنی بر واقع بینی باشند و با هم سازگاری 

 داشته باشند.

 تدبیر خط مشی

ا هر واحد اقتصادی باید برای رسیدن به اهداف کالن خود دارای خط مشی باشد. پورتر با ادغام همه خط مشی ه

 در یکدیگر سه خط مشی اساسی را تعیین میکند که عبارتند از:

 خط مشی رهبری هزینه، تمایز، تمرکز.

 رهبری هزینه ی تمام شده

در این خط مشی، واحد اقتصادی تالش می کند تا به حداقل  هزینه ی تولید و توزیع دست یابد تا بتواند قیمت 

 از بازار را به دست آورد.فروش کمتری تعیین کند و در نتیجه سهم بزرگی 

 تمایز

در این جا فعالیت اقتصادی در پی رسیدن به عملکردی برترو مزیتی برتراست که ازدید قسمت بزرگی از بازار، 

 ارزشمند ومفید تلقی می شود.

 

 

 تمركز
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زار در اینجا، شرکت به جای توجه به قسمت بزرگی از بازار به یك قسمت یا تعدادی از قسمت های کوچکتر با

 توجه می کند.

 گروه استراتژیك

به نظر پورتر آن دسته از شرکت ها و مؤسساتی که خط مشی یکسانی را دنبال می کنند و این خط مشی ها به 

 سمت بازار هدف هدایت شده و تشکیل یك گروه استراتژیك می دهند.

 طبقه اصلی 4که به بسیاری از همبستگی های استراتژیك شکل همبستگی بازاریابی به خود می گیرند 

 تقسیم می شوند.

 همبستگی در زمینه کاال و خدمات -1

 همبستگی در زمینه تبلیغات پیشبردی -2

 همبستگی در ارایه خدمات پشتیبانی -3

 همکاری در زمینه ی قیمت گذاری -4

 تنظیم برنامه

صیلی تصمیم گیری شرکت پس از تعیین خط مشی های اصلی خود، درباره تهیه ی برنامه های پشتیبانی تف

کند پس از تنظیم برنامه ها به صورت پیشنهادی کارکنان بازاریابی باید هزینه های برنامه را تعیین کند. برای می

تعیین این که کدام فعالیت نتایج مثبت کافی برای توجیه هزینه دارد، باید برای فعالیت های بازاریابی از سیستم 

 نمود.حسابداری براساس فعالیت استفاده 

 اجرا
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شرکت ها با استفاده ازعناصر دقیق نرم افزاری که عبارتند از سبك و روش، کارکنان اموزش دیده و مهارت الزم، 

 شود.یقینا در اجارای خط مشی خود با موفقیت بیشتری رو به رو می

 بازخورد و كنترل

ند و تحوالت و رخدادهای جدید همراه با اجرای خط مشی مؤسسه نیازمند آن است که نتایج حاصل را دنبال ک

واقع در محیط داخلی و خارجی را زیر نظرداشته باشد و تالش نماید تا با کمك برنامه ریزی استراتژیك انعطاف 

 پذیر با محیط در حال تغییر خود تناسبی را حفظ کند.

 فرآیند بازاریابی

زاریابی و طراحی برنامه های بازاریابی و عبارتست از تجزیه و تحلیل فرصتهای بازاریابی، تهیه خط مشی های با

 اداره و مدیریت تالشهای بازار.

 تهیه خط مشیهای بازاریابی

-پس از اینکه کاال وارد بازار شد، خط مشی مربوط به آن در مراحل مختلف دوره عمر کاال اصالح و تعدیل می

رد. مثال اینکه آیا رهبر بازار به شمار شود. عالوه بر این انتخاب هر خط مشی به نقش مؤسسه در بازار بستگی دا

 رود، آیا برتری طلب است، دنباله رو است یا تمرکزدهنده بازار و...می

 باالخره خط مشی باید فرصتها و چالشها را در محیط بی ثبات زیرنظر داشته باشد.

 تهیه برنامه های بازاریابی

مه های آن باید در مورد هزینه های بازاریابی و ترکیب مدیران بازاریابی برای تبدیل خط مشی بازاریابی به برنا

 عناصر بازاریابی و اختصاص  بودجه به بازاریابی تصمیمات اساسی بگیرند.

 مدیریت تالشهای بازاریابی
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آخرین مرحله فرآیند بازاریابی، سازماندهی منابع بازاریابی و سپس اجرا و کنترل برنامه بازاریابی است. شرکت 

 از سازمان بازاریابی را بنیاد نهد که توانایی اجرای برنامه بازاریابی را داشته باشد. باید آن قسم

 انوع كنترل بازاریابی

 سه نوع کنترل بازاریابی وجود دارد:

کنترل برنامه های ساالنه ،وظیفه این کنترل اطمینان از آن است که شرکت به اهداف فروش سود آوری و  -

 سایر اهداف خود می رسد.

 شامل وظیفه اندازه گیری سودآوری واقعی است. کنترل سودآوری، -

 وظیفه ارزیابی تناسب بین خط مشی بازاریابی شرکت و شرایط بازار را بر عهده دارد. کنترل استراتژیك، -

 برنامه ریزی برای كاال: ماهیت و مندرجات یك برنامه بازاریابی:

 ز :قسمتهای مختلف برنامه بازاریابی عبارت است ا

 خالصه اجرایی و جدول مندرجات -

 وضعیت کنونی بازار -

 تجزیه و تحلیل فرصتها -

 اهداف -

 خط مشی بازاریابی -

 برنامه های عملی -

 صورت وضعیت پیش بینی سود و زیان -
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 کنترلها -

 وضعیت کنونی بازاریابی

 ن را ارائه می دهد.این قسمت داده های مناسبی از پیشینه بازار، کاال، رقابت، توزیع، محیط کال

 تجزیه و تحلیل فرصتها و دیگر مسایل و اهداف موسسه

 تجزیه و تحلیل فرصتها و دیگر مسایل

مدیریت پس از خالصه کردن وضعیت کنونی بازاریابی، به تعیین فرصتها و تهدیدات و توانمندیها و نقاط ضعف و 

 دیگر مسایل پیش روی خط تولید کاال می پردازد.

 اهداف

پس از تجزیه و تحلیل فرصتها و تهدیدات، باید درباره اهداف برنامه تصمیم گیری کند که بر دو قسم  مؤسسه

 است: مالی و بازاریابی.

 خط مشی بازاریابی و برنامه های عملی

 خط مشی بازاریابی

که برای مدیریت کاال در این زمان خط مشی کالن بازاریابی یا طرح بازی را ترسیم می کند. خط مشی مناسبی 

رسیدن به اهداف برنامه از آن استفاده به عمل می آید و هنگام تهیه خط مشی باید با کارکنان خرید و تولید 

 مذاکره کند.

 برنامه های عملی

 برنامه کالن بازاریابی، برنامه های جزیی تر بازاریابی را برای نیل به اهداف تعیین شده مشخص می کند.
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 نپیش بینی عملکرد سود و زیا

برنامه های عملی امکان تهیه یك بودجه پشتیبانی را در اختیار مدیریت کاال قرار می دهد. در طرف درآمدهای 

این بودجه ،حجم پیش بینی شده فروش بر حسب واحد و متوسط قیمت فروش قرار دارد. در قسمت هزینه ها، 

درآمدها و هزینه ها همان سود پیش بینی  هزینه تولید و توزیع و بازاریابی نشان داده می شود. ما به التفاوت

شده است. مدیریت پس از تهیه بودجه آن را بررسی خواهد کرد، اگر بودجه درخواستی بیش از حد باشد، باید 

نسبت به تعدیل بعضی ازهزینه ها اقدام کند. بودجه پس از تصویب بصورت مبنایی برای طرح ها و برنامه های 

 برنامه ریزی تولید، استخدام و آموزش کارکنان و عملیات بازاریابی در می آید.خرید و تأمین مواد اولیه، 

برنامه های عملی امکان تهیه یك بودجه پشتیبانی را در اختیار مدیریت کاال قرار می دهد. در طرف درآمدهای 

ینه ها، این بودجه، حجم پیش بینی شده فروش بر حسب واحد و متوسط قیمت فروش قرار دارد. در قسمت هز

هزینه تولید و توزیع و بازاریابی نشان داده می شود. ما به التفاوت درآمدها و هزینه ها همان سود پیش بینی 

شده است. مدیریت پس از تهیه بودجه آن را بررسی خواهد کرد، اگر بودجه درخواستی بیش از حد باشد، باید 

ز تصویب بصورت مبنایی برای طرح ها و برنامه های نسبت به تعدیل بعضی ازهزینه ها اقدام کند. بودجه پس ا

 خرید و تأمین مواد اولیه، برنامه ریزی تولید، استخدام و آموزش کارکنان و عملیات بازاریابی در می آید.

 1991ابزارهای كنترل و سیمای برنامه ریزی بازاریابی در دهه 

 ابزارهای كنترل

پایان هر دوره بررسی کند و فعالیت هایی را که به اهداف خود نائل مدیریت می تواند نتایج اجرای بودجه را در 

نشده اند را شناسایی نماید و درباره اقداماتی که در جهت اصالح امور و نیل به اهداف و اجرای صحیح برنامه به 

 عمل آورده اند، به مدیریت ارشد گزارش دهد.

 1991سیمای برنامه ریزی بازاریابی در دهه 
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انجام شده از سوی یك گروه محققان به این نتیجه رسیده است که تعداد بیشتری از شرکتها به  بررسی جامع

مفهوم بازاریابی پی برده اند و تالش می کنند به جای تولید صرف کاال یا خدمات، دل مشتریان را بدست آورده 

 و رضایت آنها را تأمین کنند.

 1991ی در دهه ابزارهای كنترل و سیمای برنامه ریزی بازاریاب

برنامه های اقتصادی در حال حاضر به مراتب مشتری گرا و رقیب گراتر از گذشته اند و دالیل توجیهی بیشتری 

برای آنها وجود دارد و به واقعیات نزدیکترند. بررسی همچنین به این نتیجه دست یافته است که رویه های 

 ها در شرکت های مختلف بسیار متفاوت است. برنامه ریزی بازاریابی و همچنین محتوای این برنامه

 به عقیده مدیران اجرایی نقاط ضعف برنامه های بازاریابی فعلی که بیشتر اوقات از آنها ذکر به میان می آید؛ 

 نبود واقع گرایی، ناکافی بودن تحلیل های رقابتی و توجه و نگرش کوتاه مدت آنهاست.
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 و اندازه گیری تقاضای بازار: مدیریت اطالعات بازاریابی  4فصل 

 سه عامل تحول كه نیاز به اطالعات بازاریابی را بیش از همیشه نمایان میکند :

I. )عبوراز بازاریابی محلی به بازاریابی ملی و جهانی )گسترش جغرافیایی بازار 

II.  عبور از نیازهای خریدار به خواسته های او 

III. عبور از رقابت بر سرقیمت به رقابت غیر قیمتی 

ر دهه های گذشته شاهد پیشرفتهای شایان تکنولوژی بوده ایم كه مهمترین تحول تکنولوژیکی در د

 حیطه مدیریت و تحقیقات بازاریابی پیدایش سیستمهای ثبت داده ها بصورت كامپیوتری بوده است.

دستیابی به اطالعات خوب بسیار ضروریست و حتی میتواند عامل موفقیت در رقابت با شركتهای 

 گر باشد. دی

 

 اجرا)1 ریزی برنامه )2 تحلیل و تجزیه )1 :كه خود مسئولیتهای انجام برای بازاریابی مدیران

 در اطالعات به باشد،نیاز می كنترل)1

 جوامع)1 رقبا)1 بازاریابی كانالهای )2 هدف بازارهای)1 شامل بازاریابی محیط تحوالت زمینه

 دارند كالن، محیط نیروهای)5

 

 میشود؟ تهیه منابعی چه نیازاز دمور اطالعات

 پشتیبان وتحلیل تجزیه)د بازاریابی تحقیقات)ج داخلی مدارک )ب بازاریابی واطالعات اخبار )الف

 بازاریابی گیری تصمیم
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هرشركت پس از اینکه بازار خود را بررسی كرده و اطالعات موردنیاز را بدست آورد میتواند دقیقا 

دارد را ارزیابی كند وباهدف حداكثر كردن سوراوری بازارهای هدفش  فرصتهایی كه پیش روی او قرار

 را انتخاب نماید.

 :  Marketing Information Systemیك سیستم اطالعات بازاریابی یا 

متشکل از افراد ، تجهیزات و روشهای جمع اوری ،دسته بندی ، تجزیه وتحلیل، ارزیابی ،توزیع 

 كسانیست كه در حیطه بازاریابی تصمیم گیرنده اند.اطالعات ضروری، بموقع وصحیح به 

 :MISنقش یك 

 ارزیابی و تشخیص نیازهای اطالعاتی مدیران 

 تهیه اطالعات مورد نیاز 

 توزیع اطالعات بموقع بین مدیران بازاریابی 

 منابع اطالعات موردنیاز :

 مدارک داخلی شركت 

 فعالیتهای شركت برای كسب اخبارو اطالعات 

 ریابیتحقیقات بازا 

 تجزیه و تحلیل پشتیبان تصمیم گیری بازاریابی 

 

 

 

 بررسی اجزای سیستم اطالعاتی در یك شركت :
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 *سیستم مدارک داخلی:

 اساسی ترین سیستم اطالعاتی كه مدیران بازاریابی از ان استفاده میکنند است 

 د.مدیران بازاریابی با تجزیه وتحلیل ان ،فرصتها و مشکالت مهم را شناسایی میکنن 

 

 *گردش دستور پرداخت:

 قلب سیستم مدارک داخلی است 

  بسیاری شركتها هم اكنون برای سرعت بخشیدن ،صحت بیشتر وكارایی بهتر گردش

 دستور پرداخت از نرم افزاری بنام تبادل الکترونیکی داده ها بهره میگیرند.

 

 *سیستمهای گزارش فروش :

 اند : نمونه شركتهایی كه ازاین سیستم استفاده كرده

 Ascom Timeplex 

 Boxter 

 Mead 

 

سیستم اطالعات بازاریابی شركت باید امیزه ای باشد از انچه كه مدیران فکر میکنند 

 نیاز دارند و انچه كه واقعا به ان نیاز دارند و انچه كه فراهم اوردن ان قابل توجیهست.

 سیستم مدارک داخلی : ارایه داده های نتیجه

 ت بازاریابی : تامین داده های رویدادهاسیستم اخبار و اطالعا

 *سیستم اخبار و اطالعات بازاریابی:
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مجموعه ای از روشها ومنابعیست كه مدیران برای دستیابی به اطالعات روزمره درباره 

 تحوالت محیط بازاریابی از انها استفاده میکنند.

 دم اساسی برمیدارد :ق 4یك شركت برای بهبود كیفیت و كمیت اخبار و اطالعات بازاریابی 

  اموزش كاركنان فروش و ایجاد انگیزه در انها طوریکه تحوالت جدید در بازار را

 پیگیری كرده و و انرا گزارش دهند.

  ترغیب توزیع كنندگان ، خرده فروشان و سایر واسطه ها برای ارسال اخبار و اطالعات

 مهم 

  خریداری اطالعات مورد نیاز از فروشندگان 

 مركز اطالعات بازاریابی داخلی برای جمع اوری و توزیع اخبار و اطالعات  ایجاد یك

 بازاریابی

 

 *سیستم تحقیقات بازاریابی :

تحقیقات بازاریابی : طراحی و جمع اوری ، تجزیه وتحلیل و ارایه سیستماتیك داده ها 

و یافته های مربوط به یك وضعیت خاص بازاریابیست كه شركت با ان مواجه شده 

 ت.اس

تحقیقات بازاریابی را نباید با تحقیقات بازار اشتباه گرفت . تحقیقات بازار یا كنکاش 

 بازار خاص فقط یکی از اجزا تحقیقات بازاریابیست.

 عرضه كنند گان تحقیقات بازاریابی :

مدیریت تحقیقات بازاریابی تحت نظارت معاونت مدیر عامل در امور بازاریابیست 

 ، اداره كننده ،مشاور شركت و حامی انجام وظیفه میکند.وبعنوان مدیر بررسی 
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 شیوه هایی خالق و قابل تحمل از لحاظ مالی برای انجام تحقیقات بازاریابی :

  مشاركت دادن دانشجویان یا اساتیددر طراحی و انجام طرحهای تحقیقات

 بازاریابی

 استفاده از خدمات اطالعاتی انالین 

 نظارت بر كار رقبا 

 قیقات بازاریابی به سه گروه تقسیم میشوند :موسسات تح

:  اطالعات بخش تجارت و مصرف كننده را جمع موسسات تحقیقاتی با خدمات سندیکایی .1

 بورک-اوری كرده و در قبال دریافت وجه ان را میفروشند. نمونه : ا.سی.نیلسون و سامی

اص بکارگرفته : برای انجام طرحهای تحقیقاتی خموسسات تحقیقات بازاریابی سفارشی .2

میشوند. در طراحی،انجام ، بررسی و تهیه گزارش كه نتایج حاصل ازان جزو داراییهای ارباب 

 رجوع محسوب میشود مشاركت دارند.

: درحیطه تحقیقات بازاریابی ،ارائه كننده خدمات موسسات تحقیقات بازاریابی تخصصی  .3

ات درمحلست و موسسه ای كه تخصصی اند. نمونه : موسسه تحقیقاتی كه ارایه كننده خدم

 خدمات مصاحبه در محل را به دیگر موسسات میفروشد.

 مراحل فرایند تحقیقات بازاریابی :

 تعریف مشکل وتعیین اهداف تحقیق  (1

 تهیه طرح تحقیق (2

 جمع اوری اطالعات  (3

 تجزیه و تحلیل اطالعات (4
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 ارائه یافته ها (5

 روشهای تحقیق شامل :

a.   تحقیقات مشاهده ای 

 - )میشود آوری جمع مربوط های صحنه و دیگران مشاهده طریق از اطالعات

  

b. تحقیقات از گروه های متمركز 

 

c. است مناسبی بسیار شیوه تشریحی تحقیقات امارگیری  برای 

d. تحقیقات تجربه ای 

 بررسی محققین.شود می اوری جمع خاص پروزه یك یا خاص منظور یك برای كه :اولیه های داده

 زمانی.هاست داده بودن موجود و كم هزینه ان مزایای از كنندكه آغازمی انویهث های داده از را خود

 جز ایی چاره محقق باشد ناصحیح وناقص ، قدیمی یا نباشد موجود پزوشگران نیاز مورد های داده كه

 .ندارد اولیه های داده آوری جمع

 مشتریان درباره عجام های داده از یافته سازمان ایی مجموعه :بازاریابی اطالعات پایگاه

 ، جاری بازاریابی مقاصد برای كه است ودن مشتری به افرادمشکوک یا احتمالی، منفرد،مشتریان

 ، آنها شرایط تعیین و مشتریانپیشتاز ایجاد بازاریابی مقاصد از مقصود.باشد عملی و دسترسی قابل

 سترشركت بالک بو مانند است مشتریان با روابط حفظ یا خدمت یا كاال فروش

 منابع داده های ثانویه شامل :
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I. منابع داخلی 

 

II. انتشارات دولتی 

 

III. مجالت و كتب 

 

IV. داده های بازرگانی 

 

 

 ابزارهای تحقیق شامل : پرسشنامه و وسایل مکانیکی است.

 - .گیرد می قرار مخاطبین اختیار در پاسخ دریافت برای كه ها پرسش از ایی مجموعه :پرسشنامه

 این از بین از مخاطبین و كنند می مشخص قبل از را ممکن های پاسخ تمام : ای بسته پرسشهای

 كنند می انتخاب را یکی ها گزینه

  

 را پرسشها پاسخ خود كلمات با كه میدهد قرار مخاطبین اختیار در را امکان این:باز پرسشهای

 :آن انواع بدهند

 رو پیش زیادی راههای ان به دادن پاسخ برای مخاطبین كه پرسشی :متشکل غیر كامال (1

 دارند

 ذهنش به كه را ای كلمه اولین مخاطب شودو می گفته سرهم پشت كلمات :كلمات تداعی (2

 .میآورد زبان به را كرد خطور

 .جمله تکمیل (3
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 داستان، كردن كامل (4

 عکس تکمیل (5

 باره در شود می خواسته مخاطبین از و شود می ارائه تماتیك اپرسشن تست :تصویری : (6

 بنویسند. داستانی افتد اتفاق می و كنند می فکر آنچه

 

 طرح نمونه گیری شامل :

 واحد نمونه گیری .1

 

 اندازه نمونه  .2

 

 روش نمونه گیری .3

 روشهای تماس :)پس ازاینکه طرح نمونه گیری اماده شد(

 پست

 تلفن 

 مصاحبه شخصی

 ویژگیهای یك تحقیق بازاریابی خوب :

I. شیوه علمی 

 

II. خالقیت تحقیق 
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III.  روشهای چندگانه 

 

IV. گی درونی مدلها وداده ها بهموابست 

 

V. ظن سالم 

 

VI. بازاریابی اخالقی 

 

 

 موانعی که بر سر راه استفاده بیشتر از تحقیقات بازاریابی قرار دارند :

 کوته بینی نسبت به تحقیقات بازاریابی .1

 

 تفاوت در استعداد پژوهشگران بازاریابی  .2

 

 

 ییافته های دیر هنگام و گاه پراز اشتباه تحقیقات بازاریاب .3

 

 

 تفاوت در ظاهر وشخصیت .4

 

 MDSSسیستم پشتیبانی تصمیم گیری بازاریابی : 
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 یك که .است پشتییبان افزار سخت افزارو نرم با همراه هماهنگ تکنیکهای و ها سیستم ، دادها از ای مجموعه

 به را آن و میکند وتفسیر تعبیر و آوری جمع محیط، و اقتصادی بخش از را مناسب اطالعات آن سازمان بوسیله

 .کند می بازاریابی تبدیل اقدامات برای مبنایی

 

 کدامند؟ بروند خطا به بازاریابی مدیران است شده باعث وکالنی شولمن نظر طبق که ها افسانه

 .هستند کاال ان عمده خریداران ، تجاری نام یك احتمالی مشتریان بهترین 1-

 دارد بیشتری موفقیت شانس باشد ربرخوردا بیشتری جاذبه از جدید کاالی یك هرچقدر 2-

 است کننده ترغیب و ماندنی بیاد چقدر کار این ببینیم که شود می آشکار وقتی تبلیغاتی کار یك بخشی اثر 3-

 برای بهتر معیار:

 .است ان به نسبت خریدار عقیده ، تبلیغاتی آگهی بخشی اثر سنجش

 تحقیقات و گروهی های مصاحبه انجام به خودرا یتبلیغات بودجه اعظم بخش که است شرکتی خردمند شرکت 4-

 .اختصاص دهد کیفی

 

 

 

 

 ابزارهای آماری :

 رگرسیون مرکب 

 

 تجزیه و تحلیل تفکیکی 
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 تجزیه و تحلیل عامل 

 

 تجزیه و تحلیل خوشه ای 

 

 تجزیه و تحلیل توام 

 

 مقیاس چند بعدی 

 

 مدلها :

o مدل فرایند مارکف 

 

o مدل صفی 

 

o مدل پیش ازمون کاالی جدید 

 

o مدلهای واکنش فروش 

 

o مدلهای انتخابی مجرد 

 

 بهینه سازی جریانات روزمره :

 Differential Calculus 

 برنامه ریزی ریاضی 
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 نظریه تصمیم گیری آماری 

 نظریه بازی 

 ابتکارات 

 

 بازار : مجموعه ای از خریداران واقعی و بالقوه یك محصول میباشد.

 

 واژگان اندازه گیری تقاضا :

 برای یك کاال مقدار کل کاالییست که توسط گروه مشخصی از مشتریان در یك  تقاضای بازار :

منطقه جغرافیایی خاص در یك دوره زمانی خاص و در یك محیط بازاریابی مشخص و تحت یك 

 برنامه بازاریابی مشخص خریداری میشود.

 تقاضای بازار عدد ثابتی نیست و تابعی از شرایط معین است.

 : در واقع فقط یك سطح هزینه بازاریابی صنعت وجود دارد و تقاضای بازار که مطابق پیش بینی بازار

 و برابر با این سطح باشد را پیش بینی بازار گویند.

 

  توان بالقوه بازار : حدی از تقاضای بازار است که در یك محیط فرضی با رسیدن هزینه های

 بازاریابی به بینهایت بدست می اید.

 

  تقاضای شرکت 

م براوردی شرکت از تقاضای بازار است باتوجه به سطوح مختلف تالشهای بازاریابی که شرکت انجام سه

 میدهد. 
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Qi =SiQ 

Qi   تقاضای شرکتi .است 

Si   سهم شرکتi از بازار است 

Q  کل تقاضای بازار است 

درباره کاالها سهم تقاضای شرکت از بازار به این بستگی دارد که در مقام مقایسه با رقبا ،مشتریان 

 ،خدمات و قیمتهای فروش و ارتباطات شرکت و دیگر عوامل چگونه فکر میکنند.

درصورت یکسان بودن سایر شرایط ،سهم شرکت از بازار به مقدار و اثربخشی هزینه های بازاریابی 

شرکت نسبت به رقبا بستگی دارد.مدلسازان بازاریابی برای اندازه گیری اینکه فروش یك شرکت 

ونه تحت تاثیر هزینه های بازاریابی ،ترکیب عناصر بازاریابی ،واثربخشی بازاریابی شرکت قرار چگ

 میگیرد ، توابع واکنش فروش را تهیه و ارائه کرده اند.

 

  پیش بینی فروش شرکت 

پس از اینکه بازاریابان تقاضای بازار شرکت را براورد کردند وظیفه بعدی انها انتخاب سطح تالشهای 

 ریابیست. سطح تالشهای بازاریابی انتخابی سطح فروش مورد انتظار را تامین خواهد کرد. پس:بازا

پیش بینی فروش شرکت ، سطح فروش مورد انتظار شرکت است که برپایه یك برنامه بازاریابی 

 انتخابی و یك محیط بازاریابی مفروض استوارست.

 

 سهمیه فروش 

،یك قسمت شرکت یا یك عامل فروش را سهمیه هدف فروش تعیین شده برای یك خط کاال 

 فروش گویند. 

سهمیه فروش اساسا ابزار مدیریتی است که به وسیله ان تالشهای فروش ، تعریف یا تحریك 

 میشود.
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مدیریت بر  پایه پیش بینی فروش شرکت و روانشناسی جاه طلبی ان ، سهمیه فروش را تعیین 

 میکند.

ق کارکنان فروش به تالش ، اندکی بیشتراز فروش براوردی بطور کلی سهمیه فروش برای تشوی

 تعیین میشوند.

  بودجه فروش 

یك براورد محافظه کارانه از حجم فروش مورد انتظار شرکت است و اساسا برای تصمیم گیریهای 

 مربوط به خرید ، تولید و نقدینگی مورد استفاده قرار میگیرد.

به اجتناب از هرگونه مخاطره پذیری بیش ازحد لحاظ در بودجه فروش ،پیش بینی فروش و نیاز 

 میشود.

 بودجه فروش معموال اندکی پایینتراز پیش بینی فروش تعیین میشود.

 

 : توان بالقوه فروش شرکت 

حد فروشیست که براثر تقاضا برای محصوالت شرکت تحقق می یابد ، درعین اینکه شرکت نسبت 

 افزاید. به رقبا بر تالشهای بازاریابی خود می

درصد بازار دست  166حدمطلق تقاضای شرکت البته توان بالقوه بازار است. در صورتیکه شرکت به 

 یابد ،این دو باهم یکسان خواهند شد.

 

 

 براورد تقاضای فعلی بازار
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توان بالقوه کل بازار :حداکثر مقادیر فروش موجود مجموعه تمام واحدهای تشکیل دهنده یك صنعت است که 

یك دوره زمانی فرضی ،باتوجه به میزان معینی از تالشهای بازاریابی صنعت و شرایط محیطی خاص قابل درطی 

 حصول است.

 روش عمومی محاسبه توان بالقوه کل بازار :

Q=nqp 

Q  توان بالقوه کل بازار: 

n  تعداد خریداران کاال /باتوجه به سطح فعالیتهای بازاریابی و تحت شرایط مورد نظر 

q  دار خریداری شده توسطیك خریدار متوسطمق 

p قیمت متوسط یك واحد 

یکی از اشکال رابطه باال روش نسبت زنجیره ای است. این روش مستلزم ضرب کردن یك عدد پایه در چندین 

 درصد تعدیلی است.

 

 و روش موجود است :توان بالقوه ناحیه ای بازار: شرکتها باید توان بالقوه نواحی را تخکین بزنند که بدین منظور د

 روش بازارسازی : عمدتا توسط بازاریابان غیرمصرفی استفاده میشود 

 مستلزم شناسایی تمام خریداران بالقوه هر بازار و براورد خریدهای بالقوه انان است.

ا در این روش درصورتیکه ما فهرستی از تمام خریداران بالقوه و یك براورد خوب از انچه که انها خرید میکنند ر

 اختیار داشته باشیم نتایج بسیار خوبی ارایه میدهد. 
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 روش شاخص چند عاملی : بیشتر موردتوجه بازاریابان مصرفیست.

شرکتهای تولیدکننده کاالهای مصرفی هم مثل بازاریابان تجاری باید توان بالقوه بازار خورا براورد کنند. مشکل : 

 فهرست بیشمار بودن مشتریان غیرممکن بودن  ایجاد

 براورد تقاضای اتی :

کاالهایی که اینده انها روشن است محدودند و روندشان پایداراست یا مثل عام المنفعه ها که رقابتی برایشان 

 وجود ندارد یا اگرهم رقابتی وجود داشته باشد مثل بازار انحصار چندجانبه ،رقابت ازنوع باثبات است.

کت از ثبات الزم برخوردار نیستند لذا رمز موفقیت شرکت در اینده نگری دراکثر بازارها تقاضای کل وتقاضای شر

 خوب است.

 هرچقدر تقاضا بی ثبات تر باشد،صحت انجا پیش بینی ها مهمتراست و به روشهای پیشرفته تری نیاز دارد.

 موسسات با چه ضریب دقتی پیش بینی های کالن اقتصادی خود را انجام میدهند ؟

ای دوایر برنامه ریزی اند و برای انجام این مهم از تکنیکهای ریاضی پیشرفته استفاده دارموسسات بزرگ: 

 میکنند.

 

 

 موسسات کوچك: 

  موسسات تحقیقات بازاریابی که با مصاحبه با مشتریان ،توزیع کنندگان ، وسایر افراد مطلع پیش بینی

 هایی راانجام میدهند.
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  از اجزای خاص محیط کالن ارایه میدهند. نمونه : موسسات حرفه ای که پیش بینی های بلندمدت

 وارتون اکونومتریك / دیتا ریسورس /چیس اکونومتریك

  موسسات تحقیقاتی پیشگو که سناریوهای نظری را انجام میدهند نمونه :انستیتو هودسون/فیوچرزگروپ

 /استیتوت فور فیوچرز

 

 تمام این پیش بینی ها برپایه :

 مردم چه میگویند ؟ 

  چه میکنند ؟مردم 

 مردم چه کرده اند ؟ 

 پیش بینی قصد خریداران :

پیش بینی عبارتست از پیشگویی درباره انچه که تحت شرایط خاص احتمال انجام ان توسط خریداران 

 می رود.

 ازانجاکه رفتار خریداران مهم است پس بررسی ان ضرورت دارد.

شته باشند ،ان اهداف را تامین و ان را برای بررسیها موقعی ارزشمندند که خریداران اهداف روشنی دا

 مصاحبه گران تشریح کنند.

 ترکیب نظرات و عقاید فروشندگان :

در مواقعیکه انجام مصاحبه با خریدار عمال ممکن نیست شرکت ممکن است از کارگزار فروش خود بخواهد که 

یك از مشتریان فعلی و مشتریان فروش اتی را براورد کند . هریك از کارگزاران فروش هم میزان خرید هر

 احتمالی اینده از هرمحصول شرکت را براورد میکنند.
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 تنها معدودی از شرکتها از براورد فروش فروشندگان خود بدون انجام تعدیالت الزم استفاده میکنند.

 نظرات کارشناسی:

 .شرکتها میتوانند از پیش بینی های انجام شده توسط کارشناسان هم استفاده کنند

این کارشناسان ، واسطه ها ،توزیع کنندگان ، فروشندگان مواد اولیه و ...،مشاورین بازاریابی ، و اتحادیه های 

 صنفی میباشند.

 روش آزمون بازار :

وقتی خریداران برنامه ریزی دقیقی برای برنامه های خرید خود ندارند یا کارشناسان در دسترس نیستند یا 

وجود ندارند ،انجام یك ازمون مستقیم در بازار ایده ال است.این ازمون بویژه درمورد اطمینان چندانی به انها 

پیش بینی فروش کاالی جدید یا فروش کاالی جا افتاده در بازار که در کانال توزیع یا منطقه جدیدی عرضه 

 میشود بسیار ایده ال است.
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 فصل پنجم 

 بررسی محیط بازاریابی

 

هستند که در مورد حرفه ی خود دیدگاهی از بیرون به درون داشته باشند. این  شرکت های موفق آن هایی

شرکت ها به این امر واقف اند که محیط بازاریابی دائما فرصت ها و تهدیدات جدیدی در خود می پروراند مثال 

کت در شرکت مایکرو سافت، بیل گیتس همواره به تجزیه و تحلیل محیط بازار یابی مشغول است. وی شر

مایکروسافت را از یك شرکت زبان های کامپیوتری، به یك شرکت سیستم های عملیاتی و سپس از یك شرکت 

کاربرد های حرفه ای همچون پردازش گر لغت به یك شرکت تولید کننده محصوالت مصرفی همچون دایره 

تغییرات مهم در محیط مسئولیت اصلی تشخیص  المعارف انکارتا بر روی دیسك های فشرده تبدیل نموده است.

بر عهده بازاریابان شرکت است. این افراد بیش از هر شخصی یا گروه دیگری در شرکت باید در جستجوی فرصت 

 ها باشند.

 

 تجزیه و تحلیل نیاز ها و روند ها در محیط كالن

ی موجود در محیط نیاز های برآورد نشده همواره وجود دارند و شرکت های موفق نسبت به این نیاز ها و روند ها

کالن، به صورتی که برای خود آن ها هم سودمند باشد، عکس العمل نشان می دهند )مانند معالجه ی سرطان و 

 غیره(

دستگاه های واکمن با کاست و دیسك برای آدم های فعال و پر انرژی که خواهان موسیقی بودند به  برای مثال

 وجود آمده است.

 

 روند و سرگرمی
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یا توالی وقایعی که دارای تحرك و دوام باشند ، تشخیص یك روند ، کنکاش در مورد پیامدهای  روند : مسیر

 اجتماعی آن و تعیین فرصتها از جمله مهارتهای پر اهمیت بازاریابی می باشد.

 افزایش مشارکت زنان در نیروی کارمثال : 

 

 همیت اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی است.سرگرمی : یك پدیده غیر قابل پیش بینی ، زودگذر و فاقد هرگونه ا

 مثال : یك شرکت میتواند با سرمایه گذاری روی یك عروسك به سود آوری برسد. 

 

 تفاوت روند و سرگرمی

 روند قابل پیش بینی تر بوده و استمرار آن بیشتر است ،روند شکل پذیری آینده را برمال می کند، دارای طول

مختلف و فعالیتهای مصرف کننده قابل مشاهده است و با دیگر نشانه های با عمر بیشتری است . در بازارهای 

 اهمیتی که همزمان به قوع می پیوندد یا ظاهر می شود سازگاری دارد .

 

 فیت پاپ كورن و روند های اقتصادی

و این فیت پاپ کورن یك موسسه مشاوره ای را درزمینه ی بازاریابی اداره می کند که برین ریورس نام دارد 

روند عمده را دراقتصاد آمریکا شناسایی  16شرکت ارائه کننده خدمات مختلفی است. پاپ کورن و همکاران او 

 کرده و تشخیص داده اند.

 

 ده روند اقتصادی فیت پاپ كورن

. بیرون زدن: عبارت است از انگیزش ناگهانی برای تغییر زندگی فرد بطوریکه با سرعت کندتر اما مفید تری 1

 کت کند.حر
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. پناه گرفتن : عبارت است از انگیزش ناگهانی برای در منزل ماندن وقتی احساس میکنید دنیای بیرونی خشن 2

 و خطرناك است.

. زیر سالی: عبارت است از رفتار وکردار واحساس جوان تر بودن. بودن. شخصیت های پرجاذبه امروزی نظیر 3

 الیزابت تیلور از آن جمله اند.

کس: عبارت است از تمایل مردم به نشان دادن فردیت خود به طوریکه از دیگران متمایز جلوه گر . اگونومی4

 شوند.

. ماجراجویی تخیلی: نیاز فزاینده مردم به رهایی عاطفی و جبران کارها ی روزمره و کسل کننده را تامین می 5

 کند.

 ت زیادی هستند.الیوز: حالت درماندگی مردمی است که دارای مشغله و مسئولی99. 6

. امداد : امداد ونجات، تالش تعداد زیادی از مردم برای اینکه جامعه از سه جنبه محیط زیست ، آموزش 7

 وپرورش و اصول اخالقی احساس مسئولیت بیشتر می کند.

. ناپرهیزهای کوچك : برای مثال مصرف کنندگانی که تحت فشار قرار دارند نیاز به دل مشغولی های عاطفی 8

 اه و بیگاه دارند و در آخر هفته با خوردن یك بستنی عالی و گران قیمت دست به نا پرهیزی می زنند.گ

 . احساس زنده بودن: تمایل مردم به داشتن عمر طوالنی تر و با کیفیت تر است.9

ب . مصرف کننده مترصد: آنهایی هستند که دیگر تحمل محصوالت و خدمات نامرغوب، بی کیفیت و نا مناس16

 را ندارند.

 

 تعریف جان نایزبیت از روند بزرگ

تغییر و تحول اجتماعی ، اقتصادی و تکنولوژیکی بزرگی است که برای شکل دادن کند عمل می کند اما به جای 

 سال تحت تاثیر قرار دهد. 16تا  7خود می تواند زندگی ما را برای مدتی بین 
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با توفیق بیشتری رو به رو می شود که هماهنگ و در جهت و نه یك کاال یا برنامه جدید بازاریابی، در صورتی 

 مخالف روند های بزرگ باشد.

 

 ده روند جان نایتزبیت

. تجدید حیات 5. دهه رهبری زبان  4. رفاه زدایی  3. ظهور سوسیالیست به بازار آزاد  2. رشد اقتصادی جهان  1

. 9. ظهور مظاهر صلح طلبی  8جهان و ملی گرایی   . سبك زندگی7. انقالب در حوزه هنر  6مذهب در هزاره  

 . پیروزی فرد16عصر زیست شناسی  

 

 بیع متقابل

شکلی از معامله پایاپای است که در آن یك کشور نیازمند آن است که یك شرکت خارجی در قبال فروش کاالی 

 خود در آن کشور محصوالتی را از آن کشور خریداری کند.

 

 محیط كالن و واكنش الزم در مقابل آن هاتشخیص نیرو های بزرگ 

بوده و شرکت باید به آن ها نظارت داشته باشد و نسبت به آن ها « غیر قابل کنترل» نیرو های موجود در محیط 

 عکس العمل نشان دهد . چند نمونه از نیرو های جهانی عبارت اند از:

 مریکا و پیدایش قدرت اقتصادی ژاپن و زوال تدریجی و تسلط و یکه تازی بین المللی ایاالت متحده آ

 کشور های خاور دور در بازار های جهانی.

  پیدایش بلوك های اقتصادی همچون اتحادیه اروپا و توافق منطقه آزاد تجاری آمریکای شمالی نفتا برای

 ترویج و اشاعه همکاری های اقتصادی در منطقه.

 شد ارتباطات جهانی است.اشاعه سریع سبك زندگی جهانی که دلیل آن توسعه و ر 
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هر موسسه در سیمای در حال تغییر سریع جهان، باید بر شش نیروی بزرگ نظارت داشته باشد. این شش 

نیروی بزرگ عبارتند از : نیرو های جمعیت شناختی ، اقتصادی ، طبیعی، تکولوژیکی ، سیاسی قانونی و 

 اجتماعی فرهنگی

 

 در حال تغییر جهان باید برآن نظارت داشته باشدشش نیروی كالن كه هر موسسه در سیمای 

 

اولین نیروی محیط کالن که بازار یابان باید به بررسی آن بپردازند، جمعیت است، . محیط جمعیت شناختی : 1

 زیرا بازار ها از مردم تشکیل می شوند. بازاریابان در این محیط باید به موارد زیر توجه کنند.

 

 و نرخ رشد جمعیت( الف( رشد جمعیت )اندازه

: جمعیت هر کشوری به شش گروه سنی تقسم می شوند : گروه سنی پیش ب( تركیب گروه سنی جمعیت 

 65تا  46، بزرگساالن میانسال بین  46الی  25دبستانی ، گروه سنی دبستانی، نوجوانان ، بزرگساالن جوان بین 

زرگساالن میان سال و بزرگساالن مسن تر برای بازار به باال. ترکیب سنی نوجوانان ، ب 65و بزرگساالن مسن تر 

 یابان خیلی اهمیت دارد ، چرا که تعیین کننده کاال ها و خدماتی است که باالترین تقاضا را خواهند داشت.

 ج( بازارهای قومی ونژادی

بی  دسته تقسیم می شوند: 5: جمعیت از نظر برخورداری از سطح اموزش به د( گروههای تعلیم و تربیت

 سواد، دبیرستانی ها، فارغ التحصیالن دبیرستانی ، فارغ التحصیالن مراکز اموزش عالی، متخصصین.

برای مثال وجود درصد تحصیل کرده ها در ایاالت متحده آمریکا، افزایش تقاضا برای کتب ، مجالت و مسافرت 

 را به دنبال دارد.

م در انتخاب کاال و خدمات توسط ایشان تاثیر به : محل اسکان مرده( نقل وانتقاالت جغرافیایی جمعیت 

 سزایی دارد. 
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: تاثیر تمام این تغییر و تحوالت قطعه شدن بازار انبوه و تبدیل ان به و( تغییر از بازار انبوه به بازار جزیی

 تعداد زیادی خرده بازار است که از نظر سن ، جمعیت و... با هم متفاوتند.

 

نیازمند هر دو عامل قدرت خرید و جمعیت است.  در هر اقتصاد قدرت خرید فعلی  بازار،. محیط اقتصادی : 2

 به عوامل زیر بستگی دارد :

 درآمد جاری ، سطح قیمت ها ، پس اندازها ، بدهی ها و سطح و نوع سیاست های اعتباری. 

 

ن توجه خاص داشته بازاریابان باید به روند های اصلی کسب درآمد و الگوهای مصرف و هزینه مصرف کنندگا

 باشند.

 

 : عامل تعیین کننده توزیع درآمد، ساختار صنعتی یك کشور و تاثیر نظام سیاسی کشور می باشد. توزیع درآمد

 گونه ساختار صنعتی کشور می پردازیم. 4در ادامه به 

 

 گونه ساختار صنعتی كشور4

می باشند و مازاد آن را پایاپای با کاالها و . اقتصاد معیشتی: اکثرا کشاورزند و مصرف کننده تولیدات خودی 1

 خدمات دیگر مبادله می کنند. نوید بخش نمی باشد.

ماده طبیعی بسیار غنی هستند و از جنبه های دیگر ضعیفند و  2یا  1. اقتصاد صادر کننده مواد اولیه: از نظر 2

عربستان صادرکننده نفت، این بخش اعظم درآمد از محل صدور مواد خام است مثل زئیر صادر کننده مس ، 

کشورها برای تجهیزات استخراج ، ابزارآالت و مواد مصرفی، ماشین آالت و وسایل حمل ونقل بازار بسیار خوبی 

 هستند.
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درصد تولید ناخالص ملی خواهد بود.  26الی  16. اقتصاد در حال صنعتی شدن: رشد تولید در حال 3

ر های رو به صنعتی شدن هستند. باعث به وجود آمدن نه طبقه هندوستان، فیلیپین و مصر از جمله کشو

ثروتمند جدید و یك طبقه متوسط رو به رشد می شود که هر دوی این ها متقاضی انواع کاالهای جدید هستند 

 که بعضا فقط باید از خارج وارد شوند.

اری است. این اقتصادها کاالهای . اقتصاد صنعتی : این اقتصاد صادر کننده کاالهای صنعتی و وجوه سرمایه گذ4

تولیدی را از هم می خرند و به دیگر اقتصادها صادر می کنند و به جای ان مواد اولیه نیمه ساخته خود را تامین 

 می کنند.

 

 پنج الگوی توزیع درآمد در كشورها

گیرد. پنج الگوی توزیع در آمد یك کشور عالوه بر ساختار صنعتی، تحت تاثیر نظام سیاسی کشور هم قرار می 

 توزیع در آمد در کشور ها مشاهده می شود:

. در آمد های بسیار پایین، در آمد های بسیار 3. اکثریت با درآمد های بسیار پایین، 2. در آمد های بسیار کم، 1

 . اکثریت با درآمد متوسط5. در آمد های پایین متوسط به باال ، 4باال  

 

 تباریپس انداز، بدهی و سیاست های اع

سطح هزینه های مصرفی )مصرف کننده( تحت تاثیر پس انداز ، بدهی و سیاست های اعتباری مصرف کننده 

درصد درآمد خود را پس انداز می کنند. در نتیجه بانك های ژاپن برای  18قرار می گیرد. مثال ژاپنی ها 

تری نسبت به بانك های آمریکایی برای پرداخت تسهیالت مالی با نرخ پایین تر به شرکت های ژاپنی از توان باال

پرداخت وام به شرکت های آمریکایی برخوردار هستند. دسترسی به تسهیالت مالی ارزان تر باعث گردیده 

 شرکت های ژاپنی سریعتر رشد کنند.
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وند بازاریابان باید از تهدیدات و فرصت های چهارگانه ای که با چهار روند محیط طبیعی پی. محیط طبیعی : 3

 خورده اند، آگاهی داشته باشند. این چهار روند محیط طبیعی عبارتند از:

: منابع نامحدود همچون آب وهوا ، منابع محدود و تجدید پذیر مانند جنگل ها و الف( كمبود مواد اولیه خام 

 مواد غذایی، منابع محدود غیر قابل تجدید: نفت، ذغال سنگ ، پالتین

 ب( افزایش هزینه انرژی

مثال مك دونالدز و برگرکینگ استفاده از جعبه های پلی استارین را متوقف کرده اند و در ( افزایش آلودگی : ج

 حال حاضر از کاغذ بسته بندی بازیافتنی و دستمال سفره کاغذی استفاده می کنند.

ای بهبود : دولت ها از نظر نگرانی و تالش هایی که برد( تغییر نقش دولت جهت حفاظت از محیط زیست 

محیط زیست به عمل می آورند با هم فرق می کنند. مثال دولت آلمان در زمینه کیفیت محیط زیست بسیار 

قوی برخورد می کند. در عوض در بسیاری از ملل فقیر به دلیل نبود بودجه کافی یا تمایل سیاسی در زمینه جلو 

 گیری از میزان آلودگی محیط زیست کاری نمی توان انجام داد.

 

 . محیط تکنولوژیکی :4

تکنولوژی یکی از موثرترین نیرو هایی است که به زندگی مردم شکل می دهد. شگفتی هایی همچون پنیسیلین 

است. « تخریب مبدعانه»و جراحی قلب را تکنولوژی به ما عرضه کرده است. هر تکنولوژی جدیدی نیرویی برای

اند و اتوموبیل ، راه آهن را فلج کرد. متاسفانه کشفیات مثال زیراکس صنعت تولید کاربن را به نابودی کش

تکنولوژی در طول زمان با نظم خاصی به دست نمی آیند و اقتصاد در فاصله زمانی بین دو نوآوری، می تواند در 

 حال رکود باقی بماند. در این بین، ابداعات کوچکتر، شکاف به وجود آمده را پر می کنند. )مانند قهوه ی منجمد( 

فن آوری های جدید دارای پیامد های بلند مدت بزرگی هست که به ندرت قابل پیش بینی است. مثال قرص 

 های ضد بارداری ، کاهش تعداد فرزندان و اندازه خانوار را به دنبال داشته است.
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 عامل زیر توجه کرد: 4در مورد تکنولوژی باید به 

 الف( شتاب سرعت پیشرفتهای فنی

 محدود برای ابداع و نوآوریب( فرصتهای نا

، ترکیبی از فن آوری که امکان می دهد استفاده کنندگان آن با بکار گیری صدا و واقعیت مجازیبرای مثال، 

تصویر و لمس کردن، محیط هایی را که کامپیوتر به صورت سه بعدی ایجاد کرده ببینند. شرکتهای پیشرو از آن 

 رای تبلیغات فروش کاالهایشان استفاده می کنند.برای انجام تحقیقات و آزمون کاال و ب

میلیارد دالر بودجه ساالنه ی تحقیق و توسعه ،  74: ایاالت متحده آمریکا با ج( بودجه تحقیق و توسعه متغیر

 % این وجوه هنوز به امور دفاعی اختصاص می یابد.66سرآمد همه ی کشور های جهان است. اما تقریبا 

: به دنبال پیچیده تر شدن کاالها، مردم خواستار اطمینان به ایمنی و یر تکنولوژی د( مقررات بیشتر و تغی

سالمت این کاالها هستند، در نتیجه قدرت موسسات دولتی در وضع قانون در مورد کاالهایی که  با موضوع عدم 

اتومبیل، پوشاك،  سالمت مواجهند، رو به افزایش است. مجموعه قوانین و مقررات ایمنی در حیطه مواد غذایی،

 وسایل برقی، و ساختمان افزایش یافته است.

 

: از مجموعه ایی از قوانین ، موسسات دولتی و گروههای فشار تشکیل می گردد ( محیط سیاسی / قانونی 5

که بر سازمانها و افراد مختلف نفوذ دارند و برای آنها محدودیتهایی را ایجاد می کنند. گاه همین قوانین 

 ی را پیش روی فعالیتهای اقتصادی قرار می دهد.فرصتهای

 حال به بررسی روند های سیاسی و پیامدهای آن برای مدیران بازاریابی می پردازیم.

 

 هدف صورت می گیرد 3وضع قوانین با  الف( قانون ونظم فعالیتهای اقتصادی :

 . حمایت از شرکت در قبال رقابت غیر منصفانه1

 در قبال رویه های غیر متعارف و غیر منصفانه. حمایت از مصرف کننده 2
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 . حمایت از منافع جامعه3

اگر چه هر قانونی ممکن است از مشروعیت منطقی بر خوردار باشد، اما در عین حال ممکن است سهوا بر ابتکار، 

 تاثیر سوء گذارده و رشد اقتصادی را کند نماید.

 

 ب( رشد گروههای ذی نفع

تامین خواسته های طبقات گوناگون اعم از مصرف کنندگان، زنان، شهر وندان و اقلیت بسیاری از شرکت ها برای 

 ها و سایر طبقات، اقدام به ایجاد دوایر عمومی می کنند

نیروی مهمی است که بر فعالیتهای اقتصادی تاثیر می کذارد. این جنبش جنبش حمایت از مصرف كننده : 

 ن و دولت است و هدف آن تقویت حقوق و قدرت خریداران است.تشکل سازمان یافته ای مشتمل بر شهروندا

روشن است قوانین و مقررات جدید و شمار روز افزون گروه های فشار، محدودیت هایی را در مقابل بازار یابان 

ی قرار می دهد، در نتیجه بازاریابان باید طرح ها و برنامه های خود را با دوایر حقوقی، روابط عمومی، امور عموم

 و امور مصرف کنندگان هماهنگ سازد.

 

: جامعه ای که مردم در آن زندگی و رشد می کنند باورها ، عقاید وارزشهای . محیط اجتماعی /  فرهنگی 6

 آن ها را شکل می دهد. دیدگاه مردم نسبت به خود ، جامعه و دیگران متفاوت است.

 در ادامه به بررسی این دیدگاه ها می پردازیم.

 

 مردم نسبت به خود دیدگاه

مردم از نظر اهمیتی که برای راضی کردن خود قائل هستند با یکدیگر فرق می کنند. مفاهیم ضمنی بازار یابی 

بسیار است. صنعت سرگرمی مانند قایق رانی، از روند رو به افزایش شمار لذت طلبان بسیار « جامعه ی من»

جاه طلبی های محافظه کارانه تری گرایش پیدا کرده اند.  منتفع گردیده است در عوض، امروزه مردم به منش و
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آن ها شاهد رویداد های بدی بوده اند و دیگر چندان به اشتغال دائم و رشد در آمد خود اطمینان ندارند و نیز در 

 الگوی هزینه های مصرفی محتاطتر شده اند و در خرید هایشان بیشتر به دنبال فایده هستند.

 

 ت به دیگراندیدگاه مردم نسب

 اشاره دارند.« جامعه ما»به « جامعه من»بعضی از ناظران به گرایش از

به این ترتیب که مردم نسبت به افراد بی خانمان ، جرم و جنایت و دیگر مسائل و مشکالت اجتماعی از خود 

ی است و نیز  حساسیت نشان میدهند. این گرایش پیش در آمد بازار رو به رشدی برای کاالها و خدمات اجتماع

 فرصت بازار خوبی را پیش روی کاالهایی که مردم را از تنهایی خالص می کند، قرار می دهد. )مانند تلویزیون(

 

 دیدگاه مردم نسبت به سازمان

:مردم گاه نسبت به شرکت ها ، موسسات دولتی و دیگر سازمان ها انتقاداتی دارند، اما عالقه مند هستند که 

ا کار کنند. چرا که امروزه بسیاری از مردم به کار به عنوان منبع رضایت مندی نمی نگرند، برای این سازمان ه

 بلکه آن را شیطانی ضروری می پندارند که برای کسب در آمد و برای گذراندن اوقات فراغت به درد می خورد.

 

 دیدگاه مردم نسبت به جامعه

 است. باور و عقیده مردم نسبت به جامعه با یکدیگر متفاوت

گروهی از آن دفاع می کنند )محافظین( بعضی آن را اداره می کنند )سازندگان( بعضی حتی االمکان بهره کشی 

میکنند )بهره کشان( بعضی در صدد تغییر آن هستند )تغییر دهندگان( گروهی به دنبال چیزهای عمیق تر از 

 آن هستند )کاوشگران( بعضی درصدد ترك آن هستند )فراریان(.

 زار خوبی برای فیلم های سینمایی و موسیقی هستند.با 
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 دیدگاه مردم نسبت به طبیعت

 مردم از این لحاظ نیز با یکدیگر متفاوتند.

بعضی خود را متهور آن می دانند ، بعضی با آن هماهنگی دارند ، بعضی به دنبال استیالی آن هستند. روند بلند 

 ا استفاده از تکنولوزی است.مدت حاکی از تسلط فزاینده مردم بر طبیعت ب

 اخیرا نیز مردم به لطافت طبیعت و محدود بودن منابع موجود در آن پی برده اند.

 

 دیدگاه مردم نسبت به عالم هستی

 مردم نسبت به مبدا عالم هستی و جایگاه خود در آن نیز دارای نظرات و باور های متفاوتی هستند .

 

 كه مورد عالقه بازاریابان است پاره ایی دیگر از مشخصه های فرهنگی

 

 ثبات زیاد ارزشهای فرهنگی اصلی

مردمانی که در یك جامعه خاص زندگی می کنند دارای باور های اساسی و ارزش هایی هستند که از ثبات 

زیادی برخور دارند. باور های اساسی و اصلی ارزش ها از والدین به فرزندان ایشان منتقل می شود. باور های 

ه و ارزش های فرهنگی مردم بیشتر مشمول تغییر می شوند. اعتقاد به ازدواج یك باور اساسی و اعتقاد به ثانوی

 این که مردم باید یکبار ازدواج کنند یك باور ثانویه است.

 

 وجود خرده فرهنگ ها

اشی از هر جامعه از خرده فرهنگ های مختلف تشکیل می شوند ، گروه های مختلف با ارزش های مشترك که ن

تجربیات و شرایط زندگی خاص آن ها می شود. اعضای آن باور، رجحان و رفتار مشترك دارند . هر چقدر گروه 
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های خرده فرهنگ از خواسته ها و رفتار مصرفی متفاوت برخوردار باشند، بازاریابان هم می توانند این خرده 

 فرهنگ ها را به عنوان بازار های هدف خود انتخاب کنند.

 

 زش های فرهنگی ثانویه و تغییر آنها در طول زمانار

اگر چه ارزش های اساسی از ثبات نسبتا خوبی برخوردار هستند ، گاه با نوسانات فرهنگی مواجه می شویم.) 

مانند پیدایش هیچی ها( و این نواسانات تاثیر قابل توجهی بر سبك ها ، معیار ها و اهداف زندگی نسل جوان 

 داشته است.

 

 

 انپای
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 ششم فصل

   موضوع می پردازیم: 2در این فصل به بررسی 

 

 مدل رفتار خرید -          

 

 فرآیند خرید -          
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 (پیشبردی تبلیغات – مکان – قیمت –محرك های بازاریابی )کاال                        

     

 هامحرک 

 (...... و فرهنگی – سیاسی –ر محرك ها )شرایط اقتصادی سای                             

                                                                                                                  

 فرهنگی عوامل – 1                                   

 اجتماعی لعوام – 2عوامل موءثر بر               

 – 4                                                                     شخصی عوامل – 3           رفتار خریدار        

 روانشناختی عوامل
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 فرهنگ              عوامل    

 خرده فرهنگ                                                         

 طبقه اجتماعی                    فرهنگی   

 

 

 اساسی ترین عامل تعیین کننده خواسته ها و رفتار یك شخصفرهنگ                              

 مذاهب و ملیت ها و گروه های قومی و نزادیخرده فرهنگ                   

 طبقه اصلی می باشد: 7شامل طبقه جتماعی           

 

    درصد( 1ها)کمتر از  . باال باالیی1

 درصد( 2. زیر باالیی ها)حدود 2

 درصد( 12. باالی متوسط)3

 درصد( 32. طبقه متوسط )4

 درصد( 38. طبقه کارگر )5

 درصد( 9. پایین باالیی ها )6

 درصد( 7. پایین پایینی ها )7
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                گروه های مرجع                                       

   خانواده                    عوامل 

  نقش و شأن و منزلتاجتماعی                 

 

  

 

 گروه های اولیه یا اصلی )فامیل و دوستان و همسایگان و همکاران(                             

 گروه های 

 مرجع

 ای و اتحادیه های صنفی( گروه های ثانویه )گروه های مذهبی و مجامع حرفه                             

 

 

 

 خانواده راهنما )پدر و مادر و خواهران و برادران(                             

 خانواده   

 خانواده تکوینی)همسر و فرزندان(                              
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                                                                                                                 مرحله دوعمر سن وجایگاه فرد در داخل هر کدام از گروه هاقش و شأن  و منزلت                 ن

 

 سن و مرحله دوره عمر                                                   

 شغلعوامل                                    

 شرایط اقتصادی                   شخصی         

 سبك زندگی                                                  

 شخصیت و تصور شخصی                                                 

 

 

چهارچوب تقسیم بندی سبك زندگی:  

 

 آنهایی که دنبال تغییر هستند _                                                                      

 سنت گرایان که بسیار انگلیسی اند _              اریکسون _مك كان     

 دمدمی مزاج ها که دنباله رو هستند _   از سبك های زندگی انگلیسی    

 ا موفق راضی هستندخواب گردان ها که آدم های ن _                                                      

 

 بازرگانان         _                                                                  
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  قزاق ها _      مصرف كنند گان روسی در              انس تبلیغاتی بنتون ژآ

                        دانشجویان _طبقه قرار میگیرند             پنجاندباولز و ماسیوس و دآركی       

 مدیر واحدهای اقتصادی _                                                                         

 روس ها _                                                                                                             

 

                                                                 

 شخصیت و تصور شخصی :

 

                                     

 افراد خود را میبینند  واقعی                                                        

 ا ببینندافراد دوست دارند خود ر   ایده آل                        انواع

 افراد فکر میکنند دیگران آنها را میبینندتصویر ذهنی دیگران              تصور
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 انگیزش                                                                         

 درک                                  عوامل                     

 یادگیری                           روانشناختی            

  باورها و عقاید                                                         

 

 درک:

 بر است مرتبط فعلیشان نیاز با که را آنهایی و کرده غربال را محرکها افراد:  انتخابی توجه                       

 میگزینند

ابی : افراد تمایل دارند اطالعات را بر اساس معانی شخصی و پیش فرضهایشان تغییر تحریف انتخ    فرآیندهای

 دهند

 حفظ و نگهداری انتخابی : افراد اطالعاتی را که با باورها و عقایدشان همسو باشدرا حفظ میکنند       شناختی

           افراد  

انگیزش :   در هر مقطعی از زمان نیازهای بسیاری دارد 

 یه های انگیزش:نظر

دهنده  روانشناختی شکل یو نیروها اشخاص از انگیزش های خود درك درستی ندارند  :نظری انگیزش فروید -

                                                        رفتار ناخودآگاه افراد است.

   رین تا ضعیف ترین طبقه بندی میشوند.نیازها بهصورت سلسله مراتبی از شدیدت: نظریه انگیزش مازلو  -       
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 نیازهای                                 

 خودشکوفایی                                                               

 

 نیازهای احترام

 

 اجتماعینیازهای 

 

 نیازهای ایمنی

 

 ازهای فیزیولوزیكنی

 

                                                                                                          

                                                                                                        

 

 راضی کننده:   شناسایی عوامل راضی کننده و بهبد بخشیدن آنها                                               

 نظریه انگیزش هرزبرگ -

 ناراضی کننده:  دوری از عوامل ناراضی کننده                                                 
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یادگیری:       ری بر اساس تجربه وعمل به وجود می آید.به وجود آوردن تغیر در رفتار افراد با یادگی

 

 

 

                                         

 دارند چیزی به نسبت افراد که تشریحی ای اندیشه:  باور                          

 باورها و عقاید   

   پایداریاحساسات و تمایالت عملی مساعد یا نامساعد و عقاید :                         

 افراد نسبت به یك مورد                                             

 

 

 



92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرآیند خرید:

 

   کسی که برای اولین بار پیشنهاد خرید را ارائه میدهد  پیش قدم: -1       

 کسی که بر تصمیم خرید تأثیر میگذارد.تأثیرگذار :   -2                             

ی   نقشها کسی که در مورد اجرای تصمیم تصمیم میگیرد.  :  تصمیم گیرنده -3           

خرید کسی که عمل خرید را انجام میدهد.  :  خریدار -4              

 کسی که کاال یا خدمت را مورد استفاده قرار میدهد.استفاده كننده:  -5                                          
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             مصرف کننده آگاهی از طبقه کاال ندارد اما از تفاوتهای اساسیرفتار خرید پیچیده:  -1                      

                    خریدار                نامهای تجاری مختلف مطلع باشد.                                           رفتار 

زمانی که تفاوت های زیادی : درفتاری كه بدنبال كاهشتنش پس از خرید باش -2                           

 بین نام های

 تجاری نیست.                                                                                       

بین نام های تجاری نیست و در گیری ذهنیمصرف  تفاوت زیادیرفتار خرید عایدی:  -3                          

 دکننده هنگام خرید کم باش

تنوع نا های تجاری زیاد و مصرف کننده دائم رفتار خریدی كه دنبال تنوع است:  -4                            

 نام تجاری

 تغییر میدهد.   را                                                                         
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  مراحل فرآیند تصمیم گیری خرید :

 

شناخت                        جستجوی                         ارزیابی                      تصمیم گیری                     

 رفتار پس

گزینه ها                        درباره خرید                         مشکل                           اطالعات                          

 از خرید

 

 

 خود را به جای مصرف کننده بگذاریمخود نگری:  - 1                                                  

 ببری با صحبت کردن به علت خرید  خریداران پیپس نگری:  -2                شهای دست یابیور

یافتن مصرف کنندگانی که قصد خرید دارند و صحبت در  آینده نگری: -3        به مراحل فرآیند خرید

 مورد علت خریدشان
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خریدار میان حالت واقعی و ایده آل خود تفاوتی را احساس میکند و نیازی در فرد به شناخت مشکل             

   وجود می آید  

که ناشی از محرك های بیرونی و درونی است. )گرسنگی نوعی نیاز                                                 

 درونی است(

 

 وقتی نیاز مصرف کنندگان تحریك شد بدنبال اطالعات میگردندجستجو برای اطالعات                         

 

 جستجوی مالیم                                                              

 انواع جستجو                                 

 جستجوی فعاالنه                                          

 

 

 

 

 منابع عتبرترینم) فامیل مثل:               شخصی منابع                                                                      

 (اطالعاتی

 منابع بازرگانی  :             مثل نمایشگاه ها )كاربردی ترین منابع اطالعاتی(                            
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  منابع عمومی :               مثل رسانه های جمعی                                       انواع منابع        

 منابع تجربی :             مثل سر و كار داشتن با كاال                                        طالعاتی        ا  

                                                                                                                                                                                

 نقش آگاه کننده               اطالعات بازرگانی          نقش های منابع                              

 طالعاتیا   

نقش مشروعیت بخشیدن یا اطالعات شخصی                                                                                     

  ارزیابی

 

در اینجا فرآیند استانداردی وجود ندارد و توجه مصرف کنندگان به همه صفات یکسان ارزیابی گزینه ها:   

نیست و از نظر  مناسب تلقی کردن صفات ویژه کاال و قائل شدن اهمیت برای هر کدام از این صفات با یکدیگر 

   متفاوتند.

 ر تصمیم خرید مصرف کننده تأثیر میکنند.       به طور مثال بازاریابان با خط مشی ها تالش میکنند ب

     

                              مصرف کنندگان به انتخاب یك یا چند نام تجاری از بین نام های موجود میپردازند.تصمیم گیری خرید:   

 انتخاب فرد شدت منفی بودن دیگران به -                                                        

   عقاید دیگران                               

 از دیگرانانگیزه مصرف کننده برای تبعیت  -                                      عوامل موثربین
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 نام تجاری                                                                               قصد خرید 

 فروشنده                                           عوامل وضعیتیو  تصمیم                  

 زمان خرید    عامل 5تصمیم در مورد                                                                                

 روش پرداخت و تصمیم کمی                                         ش بینی نشدهپی                                           

 رفتار پس از خرید:       

میزان نزدیکی انتظارات خریدار  افراد پس از خرید احساس رضایت یا عدم رضایت دارند و این وضع  بستگی به 

   از کاال و عملکرد ذهنی  آن دارد

 

                                          

 

                              

 حالت رضایت             عملکرد كاال در حد انتظار مشتری باشد                                                    

 حاالت روحی پس از

       حالت مسرور               عملکرد كاال بیش از حد انتظار مشتری  خرید در مصرف كننده   

 باشد                                                                                                                        

 استحالت ناراضی              عملکرد كاال كمتر از حد انتظار مشتری                                                     
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 مدیریت بازار یابی 

  

 فصل هفتم:

  خرید سازمانی چیست؟

  فرایند تصمیم گیری است كه سازمان رسمی به وسیله آن، نیاز به خرید كاال و  خدمات را به

وجود آورده و آن گاه به تشخیص، ارزیابی و انتخاب بین نام های تجاری و فروشنده اقدام می 

 كنند.

 

 ری ومقایسه آن با بازار مصرف كننده:بازار تجا

بازار تجاری مركب از تمامی سازمانهایی كه كاال و خدمات را تهیه می كنند تا از آن در تولید دیگر 

 كاال و خدمات استفاده نمایند.

 كاال یا خدماتی كه فروخته می شوند  یا اجاره داده می شوند.

 صنایع اصلی بازار تجاری:

 تولید ارتباطات معدن حمل و نقل كشاورزی جنگلداری و 
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تعداد اقالم و حجم پول در گردش در فروش به خریداران تجاری معموال نسبت به مصرف كنندگان 

 بیشتر است.

 ویژگی های بازار های تجاری:

 تاثیرگذاران متعدد بر خرید

 تقاضای پرنوسان

 خرید تخصصی تر

 اجاره....

 تعداد خریداران محدود 

 خریداران بزرگتر 

 رابطه نزدیك فروشنده با خریدار 

 تمركز جغرافیایی خریداران 

 تقاضای مشتق 

 تقاضای بدون كشش 

 ... و 

 فرآیند تولید و فروش كفش:

 تجارت پوست وچرم خام
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 عمده فروشان

 خرده فروشان

 مصرف كننده

 تولید كنندگان

 دباغ

 

 وضعیت خرید :

ی ودر وضعیت خرید جدید با خریدار تجاری در وضعیت خرید معمولی با كمترین تصمیم گیر

 بیشترین تصمیم گیری  روبه روست. 

 

 

 مراحل وضعیت خرید جدید:

 آگاهی 

 عالقه مندی

 آزمون و پذیرش

 ارزیابی
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 خرید وفروش سیستمی

 

 خریداران تجاری ترجیح میدهند برای حل مشکل خود یك راه حل كلی راازفروشنده بخرند.

ی دولتی در بخش خرید نرم افزارهای جنگی خرید سیستمی برای اولین بار در خرید ها -1

 وسیستم های ارتباطی بکار گرفته شده است

 

فروش سیستمی خط مشی بازاریابی اساسی برای ساخت پروژه های بزرگ صنعتی بشمار  -2

 میرود مثل كارخانجات ذوب آهن احداث شهرک های جدید.....

 

 

 افراد شركت كننده در  فرایند خرید تجاری -3

 مجدد عادی و اصالحی كارگزاران خرید موثر هستنددر وضیت خرید 

 مركز خرید :

شامل تمام افراد و گروه هایی هست كه در فرایند تصمیم گیری خرید و در پاره ای از  -4

 اهداف ومخاطرات ناشی از تصمیمات سهیم هستند

 

 

 فرایند تصمیم گیری خرید :
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 گیرندگان تصمیم پشقدمان    استفاده كنندگان   

 ایید كنندگان    خریداران     دروازبانانت

 

 عوامل اصلی موثر بر رفتار خرید صنعتی :

 محیطی:

  سطح تقاضا 

 چشم انداز اقتصادی 

 نرخ بهره 

 شتاب فناوری 

 تحوالت سیاسی اقتصادی 

 تحوالت رقابتی 

 نگرانی درباره مسئولیت اجتماعی 

 سازمانی :

 اهداف 

 سیاست ها 
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 روش ها 

 ساختارهای سازمانی 

 ها سیستم 

 

 بین شخص :

 عالیق 

 اختیار 

 منزلت 

 همدلی و یگانگی نفوذ 

 

 

 فردی :

 

 سن 

 درآمد 

 تحصیالت 



105 
 

 وضعیت شغلی 

 شخصیت 

 مخاطره پذیری 

 فرهنگ 

 روند های سازمانی در حوزه خرید :

 ارتقای دایره خرید

 خرید متمركز

 سیاست عدم تمركز برای خرید اقالم ارزان قیمت

 قراردادهای بلند مدت

 خرید وتحول حرفه ای خریداران ارزیابی عملکرد

 : just in time    سیستم  خرید به موقع

 نوید تاثیر گذاری شگرف بر سیاست های خرید سازمانی را دارد

 اركان اصلی تولید ناب كه شركت ها  هم اكنون  آن را پذیرفته اند از این قرار است:

یه و قطعات مورد نیاز هر مرحله ازمراحل :در این روش تولیدی تمامی مواد اولjitتولید به موقع  یا-1

تولید  دقیقا در لحظه ای كه به آن نیاز است تحویل می گردد.هدف دراین روش به صفر رساندن 

 در صد كیفیت است 111موجودی وكنترل 
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كنترل كیفی شدید:در صورتیکه خریدار كاالی سالم و درستی از فروشنده دریافت كند حداكثر -2

 دوم بدست میا ید  jitثر صرفه جویی بر ا

 

كثرت واعتماد پذیری تحویل:برای جلو گیری از انباشت موجودی .تحویل روزانه اغلب تنها راه -3

 چاره است 

 

محل مکناسب ترو نزدیك تر: فروشندگان باید در نزدیکی مشتریان با اهمیت خود استقرار یابند -4

 چرا كه نزدیك  به معنای تحویل مطمئن هست.

 

 ارتباطات ازراه دور:-5

فن آروری جدید در عرصه ارتباطات از راه دور این امکان را در اختیار مشتریان قرار داده است تا 

 برای خرید مشتریان خود سیستم های كامپوتری خرید ایجاد كنند.

 

خرید های خریداران تجاری برای مصرف شخصی نیست.آنها از این طریق درآمد كسب می كنند.یا 

 های عملیاتی خود را كاهش می دهند ویا به تعهدات اجتماعی یا قانونی خود عمل كنند. هزینه

 

 مراحل هشت گانه فرایند خرید:
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 شناخت مشکل

 شرح عمومی نیاز

 شرح مشخصات فنی كاال

 ارزیابی كارایی

 مشخصات سفارش روزمره

 انتخاب فروشنده

 جمع اوری پیشنهاد ها

 جستجو برای فروشنده

 انی و بازارهای دولتی :بازارهای سازم

بازارهای سازمانی شامل مراكز آموزشی، بیمارستانها، مراكز پرستاری، زندان ها و سایر مؤسساتی می 

 شود كه برای افراد تحت پوشش خود كاالوخدمات تهیه كنند.

 

 سازمان های دولتی در اكثر كشور ها :

فروشندگان میخواهند در مناقصه خریدار بخش اعظم كاال وخدمات هستند.سازمانهای دولتی از 

شركت كنند ومعموال قرار داد از ان فروشنده ای است كه پایین ترین قیمت را پیشنهاد كرده باشد.    

 سازمانهای دولتی در امر خرید فروشندگان داخلی را به فروشندگان خارجی ترجیح میدهند.
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 فصل هشتم

 

نظریه مایکل پورتر درمورد پنج نیروی تعیین کننده جذابیت 

 سودآوری بلند مدت بازار:

 

  )تهدید چشم هم چشمی جدی قسمتی(:رقبای صنعت -1

اگر رقبا قوی و یا مهاجم بسیار زیاد باشد این قسمت بازار 

 جذابیت ندارد.

باعث تولید و جدال بر سر قیمت فروش کاال باال بوده و این 

عرضه کاالی جدید می شود. ودر نتیجه هزینه رقابت 

 باال می رود.

 )تهدید تازه واردها(:تازه واردهای بالقوه -2

جذابیت این قسمت بازار بسته به حدود موانع ورود ویا 

 خروج از آن متفاوت است.

a) :جذاب  موانع ورود زیاد و خروج آسان

وارد  ترین قسمت بازار که  شرکتها به سختی

 می شوند و در صورت عدم موفقیت به آسانی خارج می شوند.

b) :سودآوری زیاد و در مقابل پر مخاطره. موانع ورود و خروج هر دو سخت 

c) :ورود و خروج از صنعت آسان و در مقابل منافع کم می باشد. موانع ورود و خروج هر دو پایین 
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d) :کن که تولید اضافه بر ظرفیت بوده و بدترین حالت مم موانع ورود كم ولی خروج باال باشد

 درآمد کم.

 )تهدید از طرف كاالی جانشین(:جانشینان -3

در صورتی که برای محصول تولیدی جانشین واقعی در بازار  وجود داشته باشد بازار فاقد جذابیت خواهد بود 

 و در نتیجه قیمت فروش پایین آمده و سودآوری کم خواهد بود.

 رت روبه افزایش چانه زنی خریداران در بازار(:)تهدید قدخریدارن -4

اگر خریداران متمرکز و سازماندهی شده باشند قدرت چانه زنی آنها باال رفته و درنتیجه قیمت های فروش 

 پایین می آید و همچنین خریداران خواهان کیفیت باال میشوند و در نتیجه هزینه ها تولید باال خواهد رفت.

 )تهدید قدرت روبه افزایش فروشندگان به شركت(:فروشندگانعرضه كنندگان یا  -5

اگر فروشندگان کاالها و مواد اولیه به شرکت سازماندهی شده باشند در این صورت کیفیت مواد پایین آمده 

 و قیمت ها باال خواهد 

 ست.رفت و چون جانشین کاالی آنها کم و محدود است هزینه عوض کردن این فروشندگان قابل مالحظه ا

 

 چهار سطح رقابت از نظر میزان قابلیت جانشینی کاال:

این رقابت وقتی انجام می شود که یك شرکت به دیگر شرکتها به دیده رقبایی رقابت نام تجاری كاال:  .1

 می نگرد که کاال و خدماتمشابهی را به همان مشتریان با قیمت مشابهی عرضه می دارند.

رت می گیرد که یك شرکت رقبای خود را تمام شرکتهایی بدانند این رقابت زمانی صو رقابت صنعتی : .2

 که کاال یا طبقه کاالی مشابهی راتولید می کنند.

زمانی که یك شرکت رقبای خود را تمام شرکتهایی بداند که کاالیی تولید می کند که  رقابت شکلی : .3

 خدمات مشابهی را ارائه می دهند.
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یك شرکت رقبای خود را تمام شرکتهایی بداندکه برای  وقتی صورت می پذیرد که رقابت ژنریك: .4

 تصاحب وجوه مصرفی مصرف کنندگان با هم رقابت می کنند.

 

 مفهوم صنعت: 

یك صنعت گروهی از شرکتها است که کاال یا طبقه ای از کاالهایی را عرضه می کنند که جانشین نزدیك 

 Cross-Elasticity Ofطع تقاضای باال )همدیگرند. کاالهای جانشین نزدیك کاالهایی با کشش متقا

Demand ، هستند . باال بودن کشش متقاطع تقاضا به این معناست که بر اثر افزایش قیمت یك کاال )

 تقاضا برای کاالی دیگرافزایش می یابد و این دو کاال جانشین نزدیك یکدیگرند.

 

 طبقه بندی صنایع:

 نقطه آغارین بررسی و تشریح یك صنعت تولیدی:  تعداد فروشندگان و ضریب تفکیك پذیری كاالی

این است که این صنعت دارای چند فروشنده است. این مشخصات سبب به وجود آمدن چهار نوع ساختار 

 صنعتی شده است. 

وقتی که فقط یك شرکت کاال یا خدمت خاصی را در یك کشور یا منطقه ای معین ارائه  انصار كامل: .1

  ، تبلیغات کم، خدمات همراه کاال هم پایین.می کند . قمیمت فروش باال

یك ساختار صنعتی است که در آن تعداد اندکی از شرکتهای  الیگوپولی یا انحصار چند جانبه: .2

بزرگ دست به تولید کاالهایی می زنند که ممکن است استاندارد یا حتی متمایز و تفکیك شده باشد. 

 که دو نوع هستند:

 معدودی شرکت تشکیل شده که ضرورتا به تولید کاال مشابه اشتغال : از تعداد الیگوپولی محض

 دارند.
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 : از معدود شرکتهایی تشکیل می شود که به تولید کاالهایی  الیگوپولی متمایز و تفکیکی

اشتغال دارند که تا اندازه ای متمایز شده اند . و با هم فرق می کنند وجه افتراق در کیفیت ، 

 مراه باشد.ویژگی ، شکل یا خدمات ه

از رقبای زیادی تشکیل می شود که قادرند کاالهای خود را کال یا جزا متمایز  رقابت انحصاری: .3

گردانند مانند: رستورانها،آرایشگاهها. بسیاری از رقبا به آن قسمت بازار توجه می کنند که می توانند 

 افت کنند.نیازهای مشتری را به گونه ای بهتر تامین و بابت آن اضافه قیمتی دری

تعداد رقبای زیادی تشکیل شده که کاال و خدمات مشابهی را عرضه می کنند از آنجا  رقابت كامل : .4

که هیچ مبنایی برای تمایز این کاال های وجود ندارد قیمتهای تعیین شده توسط رقبال هم مشابه خواهد 

وزیع پایین تری دست یابند از درصد بود . فروشندگان فقط به اندازه ای که بتوان به هزینه های تولید یا ت

 سود متفاوتی بهره مند خواهند شد.

 

   :هر صنعتی از نظر سهولت ورود با دیگری متفاوت هست. مثال تفاوت راه موانع ورود و قابلیت تحرک

 اندازی یك رستوران با ورود به صنعت تولید هواپیما.

  :ند براحتی صنعتی را که سودآوری خوبی ندارد اصوال شرکتها باید بتوانموانع خروج و قابلیت انقباض

ترك کنند ولی برخی مواقع موانعی جلوی خروج این شرکتها وجود دارد از جمله: تعهدات قانونی و اخالقی 

 نسبت به مشتریان، بستانکاران و کارکنان شرکت ، محدودیتهای دولتی و ...

  :تار استراتژیك آن صنعت را هدایت می هر صنعتی دارای ترکیب هزینه ای است که رفساختار هزینه

کند. شرکت ها معموال به اقالم سنگین هزینه خود توجه بیشتری می کنند و خط مشی خاصی را در پیش 

 می گیرند که این هزینه ها را کاهش دهند.
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  : جهت پایین آوردن هزینه ها و کنترل بر قیمت فروش شرکت ها دست به ادغام درجه ادغام عمودی

زنند که از معایب آن هم : هزینه های زیاد در قسمت های خاصی از زنجیره فایده و کمبود  عمودی می

 انعطاف پذیری.

  :برخی از صنایع محلی و برخی دیگر جهانی هستند. شرکت های واقع درصنایع درجه جهانی شدن

با پیشرفته ترین جهانی برای دستیابی به صرفه جویی های مقیاس تولید باید جهانی رقابت کنند و همگام 

 پدیده در عرصه تکنولوژی پیش روند.

 

راه حل شناخت رقبا در این هست که با ترسیم میدان کارزار کاال/بازار، تجزیه و تحلیل صنعت و  نکته:

 تجزیه و تحلیل بازار به هم ربط داده شوند.

از خط مشی مشابه  نزدیکترین رقبای یك شرکت آنهایی هستند که با استفادهمفهوم گروه استراتژیك: 

شرکت مورد نظر به دنبال بازارهای هدف شرکت هستند. گروهی از شرکتها که در یك بازا ر فرضی از خط 

 مشی مشابهی پیروی می کنند را گروه استراتژیك می گویند.

 

 تعیین هدف رقبا

 .اولین فرض: همه رقبا در پی به حداکثر رساندن سودآوری هستند 

 یبی از اهداف را نظیر: سوآوری، رشد سهم بازار، جریان نقدینگی، رهبری فرض دیگر: هر رقیب ترک

 تکنولوژی و... را دنبال می کند.

 .یك شرکت باید طرح های توسعه رقبای خود را نیز تحت نظر داشته باشد 

 

اگر شرکت رقیب برای شرکت مادر خود از اهمیت حیاتی برخوردار نباشد، تهاجم علیه آن آسان تر  :نکته

 ت.اس
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روتشیلد می گوید بدترین رقیبی که می توان برای حمله انتخاب کرد آنست که فقط همان یك رشته 

 فعالیت را دارد و فعالیتش هم جهانی است.

 ارزیابی نقاط قوت و ضعف رقبا:

اولین گام جمع اطالعات درباره رشد فعالیت هر رقیب می باشد. مانند: داده های فروش، سهم بازار، درصد 

 وری، بازده سرمایه گذاری و...سودآ

می باشد، شرکت از طریق داده های ثانویه ، تجربیات شخصی و گوش کردن به شایعات می تواند به نقاط 

 قوت و ضعف رقبای خود پی ببرد.

 

 سه متغییر اصلی که یك شرکت هنگام تجزیه و تحلیل رقبای خود باید در نظر بگیرد:

 :فسهم رقیب از بازار هد سهم بازار 

 درصد مشتریانی که اگر از آنها پرسیده شود اولین شرکتی که در این صنعت به ذهن شما :  سهم ذهنی

 خطور م کند نام ببرید آن را نام می برند

 درصد مشتریانی که در پاسخ به سوال شما ترجیح می دهید از کدام شرکت کاال بخرد؟  :سهم عاطفی

 آن را نام خواهند برد. 

 

ه تدریجا سهم ذهنی و عاطفی خود را افزایش می دهند، سهم بازار و سودآوری شان شرکتهایی ک: نکته

 هم افزایش پیدا خواهد کرد.

 

 برآورد الگوهای واکنشی رقبا:
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با شناخت اهداف و نقاط قوت و ضعف رقیب می توان واکنش های احتمالی آها همچون: کاهش قیمت فروش، 

را پیش بینی کرد. و جهت تحقق این هدف رقبا را به چهار طبقه تقسیم  افزایش تبلیغات، تولید کاالی جدید و ...

 می شوند:

 :این رقیب نسبت به حرکت حریق خود عکس العمل سریع و شدیدی از خود بروز  رقبای پس نشین

 نمی دهد

 : رقیبی که فقط نسبت به انواع خاصی از حمالت عکس العمل نشان می دهد و به بقیه  رقیب انتخابی

 نمی دهد اهمیتی

 : رقیبی که هرگونه تهاجمی به قلمرو خود را به شدت و سرعت پاسخ می دهد. رقیت ببر صفت 

 :رقیبی که هیچ گونه الگوی واکنشی قابل پیش بینی از خود بروز نمی دهد چنین  رقیب شانسی

 رقیبی در موارد خاص ممکن است به مقابله به مثل دست بزند یا نزند . 

 

 تی مابین شرکتها:برخی از روابط رقاب

  اگر رقبا تقریبا همانند همدیگر بوده و روال فعالیت آن ها هم شبیه یکدیگر باشد تعادل رقابتی بین آنها

 بی ثبات است. 

 اگر یك عامل بزرگ عامل اساس به شمار رود نیز تعادل رقابتی بی ثبات است 

 ست رقبا هر کدام مزیت هایی چنانچه عوامل چند گانه ای عوامل اساس باشند در این صورت ممکن ا

داشته باشند که برای بعضی از مشتریان دارای جاذبه است . هرقدر عوامل موجد یك مزیت بیشتر باشد، 

تعداد رقبایی که قادرند به همزیستی مسالمت آمیز ادامه دهند می تواند بیشتر باشد.هر رقیب قسمت 

املی که آنها عرضه میدارند، تعریف و تعیین می بازار رقابتی خود را دارد که به وسیله رجحان برای ع

 شود.

 . هرچقدر تعداد متغیرهای رقابتی اساسی محدودتر باشد تعداد رقبا کم تر است 
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   نسبت دو به یك سهم بازار میان هر یك از دو رقیب نقطه  تعادل به نظر می رسد ، نقطه تعادلی که در

 بازار نه عملی و نه سودمند است. آن برای هیچ یك از رقبا ، افزایش یا کاهش سهم

 

 طراحی سیستم اخبار و اطالع رسانی رقبا:

 

هر شرکتی باید برای رسیدن به کارآمدی در زمینه هزینه تمام شده، باید به دقت برای خود یك سیستم 

 اخبار اطالع رسانی رقابتی طراحی کند.

 قدم اصلی زیل می باشد:طراحی یك سیستم جمع آوری اخبار و اطالعات رقابتی شامل چهار 

 : تشخیص انواع اطالعات رقابتی اساسی و تعیین بهترین منابع برای کسب این اطالعات  ایجاد سیستم

 و گماردن فرد مناسبی برای اداره این سیستم و خدمات مربوط به آن است .

 کاال، داده ها به طور مستمر از طریق )کارکنان فروش ، کانالهای توزیع  :جمع آوری داده ها

فروشندگان/عرضه کنندگان به شرکت ، موسسات تحقیقات بازاریابی و اتحادیه های تجاری (کارکنان 

شرکت ، کارکنان شرکتهای رقیب ، افرادی که با رقبا سرو کارتجاری  دارند مشاهده رقبا یا تجزیه و 

 د تحلیل شواهدموجود و انتشارات )دولتی ، سخنرانی ها، مقاالت( جمع آوری می شون

 :داده ها از نظر اعتبار و اعتمادپذیر بودن، کنترل، تعبیر و تفسیر و  ازریابی و تجزیه وتحلیل داده ها

 .سازماندهی میشوند

 :اطالعات اساسی برای تصمیم گیرندگان مربوطه ارسال می شوند. و به  انتشار اطالعات و پاسخگویی

 پرسش های مدیران درمورد رقبا پاسخ داده می شود.
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شرکت های کوچکی که توان مالی الزم برای تاسیس و یا استفاده از یك اداره رسمی کسب اخبار و : نکته

اطالعات رقابتی یرخوردار نیستند، افراد خاصی را برای نظارت بر رقبای خاص تعیین کرده و کسب اطالعات 

 می کنند.

 

 انتخاب رقبا برای حمله یا گریز:

 

ه از دیدگاه مشتری تعیین مزایایی است که مشتریان در یك قسمت بازار هدف از انجام تجزیه و تحلیل فاید

 هدف در پی آنند و درك این که برداشت ایشان درباره مزایای نسبی کاالهای رقیب چگونه است.

 مراحل اصلی تجزیه و تحلیل فایده از دیدگاه مشتری به قرار زیراست:

 تری پرسیده می شود هنگام انتخاب کاال یا صفات اصلی مورد نظر مشتری را تعیین کنید. از مش

 فروشنده انجام چه وظایف و سطح کارایی و عملکردی را انتظار دارد.

  اهمیت کمی صفات مختلف را برآورد کنید. از مشتریان خواسته شود که نمره یا درجه اهمیت

 صفات مختلف را تعیین کنند.

 شود کارایی شرکت و رقبا را ازریابی کنید. برمبنای ارزشی که مشتری با اعالم نمره خود قائل می 

  در مورد هر صفت بررسی کنید که مشتریان یك قست خاص بازار چگونه به کارآیی و عملکرد

 شرکت در مقابل یك رقیب عمده خاص نمره می دهند.

 .فایده از دیدگاه مشتری را در طول زمان زیر نظر قرار دهید 

از دیدگاه مشتری آن گاه شرکت می تواند تهاجم خود را به یکی از  پس از اتمام کار تجزیه و تحلیل فایده

 طبقات رقبای زیر نشانه رود:

 .اکثر شرکت ها ضربات خود را متوجه رقبای ضعیف خود می  رقبای قوی در مقابل رقبای ضعیف

 کنند. شرکت باید برای همگام بودن با جدیدترین روش ها با رقبای قوی هم رقابت کند.
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 بیشتر شرکتها با رقبایی رقابت می کنند که بیشتر  یك در مقابل رقبای با فاصله.رقبای نزد

شبیه خود آنها است؛ در عین حال شرکت باید از تالش برای از میان برداشتن رقیب نزدیك خود 

 اجتناب کند.

 یك شرکت باید از رقبای خوب خود حمایت و پشتیبانی کند و . رقبای خوب در مقابل رقبای بد

 وض رقبای بد خود را مورد حمله قرار دهد.در ع

 برخی از مشخصات رقبای خوب عبارتند از:

 آنها ضوابط و مقررات صنعت خود را رعایت می کنند 

  ازتصورات و پندارهای واقع گرایانه ای درباره توان بالقوه رشد صنعت برخوردارند 

 ن داردقیمت های فروش رقبای خوب رابطه ای صحیح و منطقی با هزینه آنا 

 آنهای خواهان یك صنعت سالم هستند 

  این رقبا خود را محدود به بخش یا قسمتی از صنعت می کنند 

  دیگران را به کاهش هزینه های خود یا بهبود وجوه تمایز تشویق می کنند 

 رقبای خوب مقدار کلی سهم بازار و سودآوری خود را می پذیرند و آن را قبول میکنند 

 

 مشخصات رقبای بد:

 .ضوابط و مقررات صنعت را زیر پا می گذارند 

 .آنها تالش می کنند بجای این که سهم بازار را با تالش بدست آورند آن را بخرند 

 .آنها دست به مخاطرات بزرگی می زنند 

 .رقبای بد پیش از ظزفیت بازار تولید می کنند 

 .آنها تعادل صنعت خود را بر هم می زنند 
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 ه سمت مشتری و رقیب :موازنه میان جهت گیری ب

 

ممکن است در دنیای رقابت شرکتی به قدری رقیب مدار شود که اصال توجه به مشتریان خود را از دست 

 بدهد.

یك شرکت رقیب مدار شرکتی است که حرکات او از بنیاد تحت تاثیر اعمال و عکس العمل های رقبا قرار دارد، 

 ا را بازار به بازار دنبال می کند.در اینجا شرکت حرکات رقبا  و سهم بازار آنه

 

 مزایا و معایب یك شركت رقیب مدار:

 

 .شرکت جهت گیری یك جنگنده را پیدا می کند 

  شرکت بازاریابان خود را همواره در حال آماده باش نگه می داردو ضمن نظارت بر وضعیت و جایگاه خود

 به دنبال نقاط ضعف رقبا می گردد.

  می کند و به جای اینکه برای خود یك خط مشی جهت دار به سمت مشتری شرکت حالت انفعالی پیدا

 تنظیم کرده و آن را اجرا نماید بیشتر حرکات خود را براساس حرکات رقبا سازماندهی می کند .

  این شرکت به طرف هدف خود به پیش نمی رود و باالخره هم نمی دند سر از کجا درخواهد آورد زیرا

 انجام می دهند بستگی دارد. همه چیز به آنچه رقبا

 

 

 

 

 



120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 پایان
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 فصل نهم:

 عنوان: تعیین قسمت بازار و انتخاب بازارهای هدف 

 

شرکتی که تصمیم می گیرد در یك بازار گسترده به فعالیت بپردازد، معموال از عهده ارائه خدمت به تمام 

زهای خرید آنها هم بسیار متنوع است. لذا شرکت مشتریان آن بازار بر نمی آید. زیرا مشتریان بی شمارند و نیا

بجای اینکه در تمام جهات به رقابت بپردازد، باید آن قسمتهایی از بازار را بررسی کند که کارآمدتر می تواند به 

 آن خدمت رساند.

 

 :کنند طی را زیر اصلی مرحله سه بازاریابان که آنست مستلزم هدفمند بازاریابی

ترکیب  یا و کاالها به است ممکن که خریدارانی ، خریداران برجسته گروههای تعیین :ربازا بندی قسمت  -1

 باشند داشته نیاز ای جداگانه بازاریابی عناصر

 ورود برای بازار قسمت چند یا یك انتخاب :بازار در گیری هدف -2

 .کاال اساسی و برجسته مزایای اعالم و تعیین :بازار در یابی جایگاه -3
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 بازار بندی قسمت

 

 بندی قسمت مختلف سطوح  -1

 تبندی قسم الگوهای  -2

 بازار تبندی قسم روش  -3

 بازار بندی قسمت مبانی -4

 کارامد بندی قسمت شرایط -5

 

 :بازار بندی قسمت سطوح

در  بازار بندی قسمت .دهد می نشان را شرکت یك هدفگیری در دقت افزایش برای تالش بازار، بندی قسمت

مناطق  تخصصی، کوچك قسمتهای قسمتها، :از عبارتند سطح چهار این .شود می انجام مختلف طحس چهار

 .افراد و محلی

 انبوه: یابی بازار

 تمام امابرای کاال یك برای انبوه پیشبردی تبلیغات انجام و توزیع تولید، به فروشنده انبوه بازاریابی در 

 از سطوح یکی در خرد بازاریابی به میگیرند و فاصله انبوه زاریابیبا از شرکتها از بسیاری .پردازد می خریداران

 .آورند می روی آن گانه چهار

 

 بازار كوچك قسمتهای انواع

  :قسمتی بازاریابی

 .است شده تشکیل بازار یك داخل در تشخصی قابل بزرگ گروه یك از بازار قسمت یك
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 خرید، قدرت خواسته، نظر از خریداران که داند یم خوبی به آورد می روی قسمتی یابی بازار به که شرکتی

 درست بازار بندی قسمت .کنند می فرق هم با خرید عادات و خرید به نسبت عقیده زندگی، محل جغرافیایی

 میانه در

 .دارد قرار انفرادی بازاریابی و انبوه بازایابی

 /کاال است قادر شرکت هر قسمتی زاریابیبا در .دارد چندی مزایای انبوه بازاریابی به نسبت قسمتی بازاریابی

 به خود هدف مخاطبین برای را آن و کند ایجاد مشتری خواسته به نزدیکتر و تر سفارشی مراتب به خدمت

 به ارتباطی کانالهای و توزیع کانالهای انتخاب قسمتی، بازاریابی در .نماید گذاری قمیت تری نحو منابست

 .است تر مراتب آسان

 

  ) :بازار تخصصی)خالءهای بازاریابی

 که کسانی مثالً، شوند می تشکیل بازار در داخل بزرگی و تشخیص قابل گروههای از معموالً بازار های قسمت

 کسانی و کشند می سیگار عادت رسم ،کسانی که کشند می سیگار تفننی که کسانی نمی کشند، سیگار اصال

 شده تعریف تر دقیق که شود می گروهی تشکیل از رکزمتم و تخصصی بازار یك . کشند می سیگار خیلی که

 بازار یك .شود نمی برآورده به نحوی آن نیازهای که است کوچکی بازار بازار، در موجود خالء یك .است

 هستند شاخصی و کامل نیازهای مجموعه دارای تخصصی بازار مشتریان :است زیر مشخصات دارای تخصصی

 پرداخت فروش قیمت از تر اضافه مبلغی سازد، برآورده بهتر را آنان نیازهای ندبتوا که شرکتی به حاضرند آنها

 .کنند

 

 :محلی بازاریابی
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 مبنا بر این گیرد، می خود به ای منطقه و محلی بازاریابی هویت افزون روز صورتی به هدفمند بازاریابی

 مشتری محل گروههای ههای خواست و نیازها اساس بر دقیقاً بازاریابی های برنامه که اید می عمل به کوشش

 گردند. تنظیم و تهیه منفرد فروشگاههای حتی و هها محل تجاری، مناطق نظیر

 

 :انفرادی بازاریابی

 .شود می ختم به یك یك بازاریابی یا سفارشی بازاریابی تکی، قسمتهای به بازار بندی قسمت نهایی سطح 

 به است شده ارائه می خدمات منفرد صورت به مشتریان به قرنها که حقیقت این شد باعث انبوه بازاریابی رواج

 .شود سپرده فراموشی

 خود: بازاریابی

 بخرد را نام تجاری یا کاال کدام اینکه تعیین در کننده مصرف هر در آن که است انفرادی بازاریابی از ای گونه

 .گیرد می عهده بر بیشتری مسئولیت

 

 بازار بندی قسمت الگوهای

 جمعیت مشخصات به مراجعه جای به توانیم می ما .دارد وجود زیادی راههای بازار قسمتهای یجادا برای

 .کنیم تعیین را رجحان قسمتهای زندگی، کسب شناختی یا

 یکسان های رجحان: 

 وجود طبیعی بندی هیچ قسمت بازار این در .برخوردارند مشابهی رجحان از تقریباً کنندگان مصرف آن در

 .باشند همدیگر همسان موجود تجاری نامهای کنیم می بینی پیش ما .ندارد

 پراكنده: رجحان 
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 کننده مصرف است که آن مبین امر این که باشند پراکنده است ممکن مصرفی های رجحان دیگر سوی از 

 واهدخ وسط جای در شود وارد بازار به که نام اولین احتماالً دارند زیادی تفاوتهای هم با رجحان نظر از گان

 است مردم اکثریت برای آن جاذبه و گرفت

 ای خوشه رجحانهای: 

 .دارد نام بازار قسمتهای طبیعی این که دهد نشان خود از شاخصی رجحانهای است ممکن بازار 

 

 بازار بندی قسمت روش

 سه روش یك ذکر به جا این در دارد؟ وجود رسمی روش یك بازار یك در اصلی قسمتهای تعیین برای آیا

 .پردازد می میگیرد قرار استفاده مورد بازاریابی تحقیقات مؤسسات توسط که ای رحلهم

  بررسی مرحله : اول گام

 مصاحبه مصرفی رفتار و انگیزش، عقیده زمینه این در هایی آگاهی به یابی دست برای پژوهشگر مرحله این در

 ای پرسشنامه تنظیم با ها این یافته از ادهاستف با پژوهشگر  .دهد می انجام )متمرکز( گروهی و اکتشافی های

 :کند می آوری جمع زیر موارد در هایی داده رسمی

 اهمیت نظر از آنها درجه و صفات 

 تجاری نام بندی رتبه و کاال تجاری نام از آگاهی 

 کاال مصرف الگوهای 

 کاال طبقه به نسبت عقیده 

 بررسی مورد فصل همین در بعداً کهمخاطبین ) روانشناختی جغرافیایی، شناختی، جمعیت مشخصات 

 قرار

 .گیرد( می

 :تحلیل و تجزیه مرحله :دوم گام
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 مورد در را عاملی تحلیل و تجزیهیارمرتبط،  بس متغییرهای برداشتن میان از برای مرحله این در پژوهشگر 

 بیشترین یکدیگر با که بازار های از قسمت مشخصی شمار آوردن دست به برای آنگاه و کند می اعمال ها داده

 .کند می استفاده ای خوشه تحلیل و تجزیه از دارند، را تفاوت

 : وصف شرح مرحله  :سوم گام

 توصیف شناختی رسانه و شناختی، روانشاختی جمعیت مشخصات ، رفتار عقاید، حسب بر خوشه ها از یك هر

 .کرد تعیین نامی توان یم قسمتهای بازار از یك هر برای شاخص و برجسته مشخصات مبنای بر شوند می

 مصرفی( بازارهای بندی قسمت اصلی )متغیرهایمصرفی  بازارهای بندی قسمت مبانی

 رفتاری روان شناختی جمعیت شناختی جغرافیایی

 منطقه

 شهر

 تراکم

 واھو آب

 سن

 خانوار اندازه

 خانوار عمر دوره

 جنسیت

 درآمد

 شغل

 تحصیالت

 بھمذ

 نژاد

 ندگیز سبك

 شخصیت

 مصرف اوقات

 انتظار مورد مزایای

 کننده استفاده وضعیت

 مصرف میزان

 وفاداری وضعیت

 خرید آمادگی مرحله

 کاال به نسبت عقیده
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 نسل

 ملیت

 اجتماعی طبقه

 جغرافیایی: بندی قسمت

 واحدهای.شود مختلف تقسیم جغرافیایی واحدهای به بازار که است آن مستلزم جغرافیایی بندی قسمت

 بگیرد تصمیم تواند شرکت می .هستند ها محله یا شهرها استانها، مناطق، ایاالت، کشورها، نظیر؛ جغرافیایی

 .کند فعالیت نواحی از معدودی تعداد یا یك در که

 :شناختی جمعیت بندی قسمت

 خانواده، اندازه سن، شناختی همچون جمعیت متغییرهای مبنای بر بازار شناختی جمعیت بندی قسمت در 

 اجتماعی طبیقه یا نژاد، نسل،ملیت مذهب، تحصیالت، شغلی، وضعیت درآمد، جنسیت، خانواده، عمر ی دوره

 مشتری گروههای برای تعیین مبنا متداولترین شناختی جمعیت متغییرهای .شودی م تقسم گروههایی به

 .هستند

 :روانشناختی بندی قسمت

 می تقسیم مختلف ه گروههایب شخصیت یا و زندگی سبك مبنای بر خریداران روانشناختی بندی قسمت در 

 نمایش به خود از را بسیار متفاوتی روانشناختی مشخصات مشابه، شناختی جمعیت گروه در واقع افراد .شوند

 .میگذارند

 :رفتاری بندی قسمت
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 چگونگی آن، به عقایدشان نسبت کاال، باره در اطالعاتشان سطح مبنای بر خریداران رفتاری بندی قسمت در 

 .شوند می تقسیم مختلف گروههای به کاال نسبت العمل عکس یا کاال از اآنه استفاده

 هستند بازار بندیهای قسمت برای شروع نقطه بهترین رفتاری متغییرهای که باورند این بر بازاریابان از بسیاری

 زانمی کننده، استفاده وضعیت انتظار، مورد مزیت مناسب، موقعیت ؛ قبیل از مواردی رفتاری متغییرهای

 مصرف،

 .است شامل را کاال درباره عقیده و خریدار آمادگی مرحله کاال، به نسبت وفاداری وضعیت

 

 بینش بازاریابی:

 هدف گیری مصرف كنندگان در یك اقتصاد كم رشد:

شرکتهای امروزی با شرایط اقتصادی بسیار متفاوتی مواجه اند. در مناطقی که رشد بازار نسبتأ باالست، آگاه 

صرف کنندگان از وجود کاال، ایجاد تقاضا برای آن را به دنبال دارد. اما در بازارهایی که از رشد کمی کردن م

برخوردارند، شرکتها فقط درصورتی کارامد خواهند بود که خط مشی بازاریابی خود را متناسب با یکی از چهار 

 نوع استفاده کنندگان از کاال تنظیم کنند:

 ه کاال نیستند.کسانی که اصأل مصرف کنند 

 مشتریان وفادار 

 عوض کنندگان 

 مصرف کنندگان نوخواسته 

تبلیغاتی که برای نوخواسته ها تهیه می شود باید مشابه تبلیغاتی باشد که برای کاالهای جدید تدارك می شود. 

باید به  آگهی های تبلیغاتی باید آگاه کننده باشند و سبب شوند تصویر ذهنی مناسبی ایجاد گردد.این تبلیغات

کاال هویت ببخشند. با این وجود ممکن است برای دسترسی به نوخواسته ها هم به پیام ها و و رسانه های 
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مناسب سن و فرهنگ آنها نیاز باشد. بهترین برنامه های تبلیغاتی آن است که دربرگیرنده تمام گروه های فوق 

 باشد.

 

 تجاری بازارهای بندی قسمت مبانی

 مزایای جغرافیا، نظیر شوند، می گرفته، کار به مصرفی بازارهای بندی قسمت در که ییرهاییمتغ از بسیاری از

 مورد

 تجاری بازاریان این بر عالوه گرفت مدد نیز تجاری بازارهای بندی قسمت در توان می مصرف، میزان و انتظار

 می

 .کنند استفاده هم دیگر متغییر چندین از توانند

 

 :تجاری بازارهای دیاصلی قسمت بن متغیرهای

 شناختی جمعیت 

o صنعت 

o شرکت اندازه 

o اسکان محل 

 عملیاتی متغییر 

o آوری فن 

o مشتری قابلیت 

o کننده استفاده غیر /کننده استفاده وضعیت 

 خرید شیوه 

o خرید سازمان 
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o قدرت ساختار 

o موجود روابط ماهیت 

o خرید عمومی های سیاست 

o خرید معیارهای 

 وضعیتی عوامل 

o فوریت 

o خاص کاربرد 

o سفارش هانداز 

 فردی خصوصیات 

o وفاداری 

o فروشنده  خریدار شباهت 

o مخاطره به نسبت عقیده 

 

 كارآمد بندی قسمت شرایط

 .نیستند کارآمد راهها این همه اما دارد وجود بسیاری راههای بازار یك بندی قسمت برای دیدیم که همانطور

 :باشند زیر شرایط واجد باید بودن مفید برای بازار قسمتهای

 گیری اندازه قابلیت 

 بودن توجه قابل 

 دسترسی قابلیت 

 تمایز قابلیت 

 اجرا قابلیت 
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 هدف گیری در بازار:

 اینکه شرکت تصمیم بگیرد چه تعداد و کدام یك از قسمتهای بازار را برای بازار هدف انتخاب نماید.

 

 بازار قسمتهای انتخاب

 خدمت آنها به است قرار که قسمتهایی نوع و تعداد درباره باید شرکت بازار مختلف قسمتهای ازریابی از پس

 تواند می شرکت کند گیری هدف را قسمت کدام که گیرد تصمیم باید دیگر عبارتی به .بگیرد کند تصمیم

 الگوی پنج

 .دهد قرار بررسی مورد را هدف بازار انتخاب

 خود برای هدف زاربا عنوان به را واحد قسمت یك ممکن، حالت ترین ساده در شرکت  :قسمتی تك تمركز

 .کند می انتخاب

 توجه با که قسمتهایی کند. می انتخاب خود برای را بازار قسمت چندین شرکت دراینجا  :انتخابی تخصص

 به

بازار  قسمتهای این بین است ممکن برخوردارند. خوبی مناسبت و جذابیت از کدام هر شرکت منابع و اهداف

امیدوارکننده  سوددهی نظر از قسمت هر اما باشد نداشته وجود یمشترک فصل اصال یا باشد اشتراك حداقل

 .است

رود  می فروش به بازار قسمت چندین در که خاص کاالیی ساخت بر شرکت دراینجا محصول: در تخصص

 .دارد تمرکز

 کار لوحه سر را خاص مشتریان از گروه یك نیازهای از بسیاری تأمین شرکت اینجا در بازار: در تخصص

 .دهد می رارق خود

 ممکن که کاالهایی کلیه تأمین در مشتریان گروه تمام به کند می تالش شرکت اینجا در بازار: كامل پوشش
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 خط این گذاشتن اجرا به توان که هستند بزرگ شرکتهای فقط کند خدمت باشند، داشته نیاز بدان آنها است

 مشی

 .دارند را

 و تفکیکی غیر روش بازاریابی دو این دهند پوشش را بازار تمام توانند می کلی روش دو به بزرگ شرکتهای

 .است تفکیکی بازاریابی

 بازار توجهی قسمتهای میان موجود تفاوتهای به شرکت تفکیکی غیر بازاریابی در تفکیکی: غیر بازاریابی

 تفکیکی، یابی غیربازار در .یکند م انتخاب خود برای هدف عنوان به را بازار تمام کاال یك ارائه با و کند نمی

 طراحی با اساس شرکت این بر کنند می توجه آنان نیازهای به خریداران میان تفاوت به توجه جای به شرکت

 .جوید می توسل خریداران از تعداد بیشترین به بازاریابی برنامه یك و کاال یك

 از یك برای هر اما دارد شتغالا کار به بازار قسمت چندین در شرکت تفکیکی بازاریابی در تفکیکی: بازاریابی

 .بیند می تدارك ای جداگانه بازاریابی ی برنامه و کاال قسمتها، این

 

 :تفکیکی غیر و تفکیکی بازاریابی تفاوت

 عین در  .می آورد ارمغان به را بیشتری کل فروش تفکیکی غیر بازاریابی به نسبت معموالً، تفکیکی بازاریابی

 هزینه افزایش احتمال تفکیکی بازاریابی در .میشود هم کارها انجام هزینه افزایش سبب مشی خط حال این

 زیر های

 :است بیشتر

 کاال اصالح و تغییر هزینه 

 تولید های هزینه 

 اداری های هزینه 

 کاال موجودی به مربوط های هزینه 
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 پیشبردی تبلغیات هزینه 

 

 بازار قسمتهای انتخاب و ارزیابی زمینه در اضافی مالحظات

 بدین مالحظات این .داشت نظر در هم را دیگری چهارگانه مالحظات باید بازار قسمتهای انتخاب و ارزیابی در

 .قرارند

 اخالقی، اصول رعایت با هدف بازارهای گزینش 

 قسمتها، فوق و قسمتی متقابل روابط 

 قسمت به قسمت تهاجمی طرحهای 

 قسمتی درون همکاری. 
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 دهمخالصه فصل 

یك شركت كوچك در صنعتی كه رقابت شدید در آن وجود دارد چگونه می تواند با رهبران بازار به 

 مقابله بپردازد؟

 

 پاسخ : با متمایز کردن کاالی خود و اجتناب از رقابت مستقیم.

کت هواپیمایی سان وست مسافرت با هواپیما را در سطح قیمت ارزانتری ارائه می کند و توسط آن عرضه شر

 خود را از دیگران متمایز می نماید.

 شرکتها با عرضه چیزی بهتر وجدیدتر و سریعتر هم می توانند ارزش ایجاد کنند.

 بهتر: عرضه شرکت از عرضه رقبا پیشی گیرد.

 ارائه کند که قبال وجود نداشته است. جدیدتر:شرکت راه حلی

 سریعتر: کاهش مدت زمان عملکرد یا تحویل که در استفاده یا خرید یك کاال یا خدمت وجود دارد.
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شركتهایی كه عرضه خود را تنها از طریق كاهش هزینه و قیمت  متمایز می كنند به چند دلیل در 

 اشتباهند:

 

  تر تلقی می شود.ارزان تر بودن به منزله کیفیت پایین 

 .شرکت برای پایین نگه داشتن قیمت فروش به کاهش میزان خدمات مبادرت می کند 

 .یك رقیب به سطح تولیدی با هزینه پایین تر دست می یابد 

  

 رقبا بالفاصله از ابزارهای ثمربخش تقلید می کنند در نتیجه مزایای رقابتی دارای عمری کوتاهند.

  هستند. (Brain Storming Session)اصل نشست توفان مغزی گاه ایده های اصالحی خوی ح

 

 

 

 ارزش افزونی بخش تجاری به بخش تجاری 1_11جدول 

 



136 
 

به مشتری كمك كنید موجودی های خود را 

 كاهش دهد.

 ارسال محموله امانتی           

 (JRRتحویل به موقع )           

 زمان تحویل را كوتاه كنید.             

ی كمك كنید هزینه های فرآیند را كاهش به مشتر

 دهد.

 بازده را بهبود بخشید. 

 ضایعات را كم كنید. )از طریق بازیافت و غیره( 

 از دوباره كاری جلوگیری كنید. 

 كارگران را مستقیم كاهش دهید.  

 كارگران غیر مستقیم را كاهش دهید. 

 هزینه های انرژی را كاهش دهید. 

به مشتری كمك كنید هزینه های اداری خود را كاهش   كنانش بیافزایید.بر ایمنی مشتری و كار

 دهد.

 صدور صورت حساب را تسهیل كنید.                    

 پیگیری را بهبود بخشید.                    

 از تبادل الکتریکی داده ها استفاده كنید.                              

 یان كاهش دهید.قیمت فروش را برای مشتر 

 اجزا و قطعات خاصی از كاال را عوض كنید.                   
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فرآیندهای شركت و فرآیندهای فروشنده                    

 را بهبود بخشید. 

 

 

 

 

 

 

 

مرحله زیر دریابند مشتریاتن به چه چیزی اهمیت  3كرگو و شفرین توصیه می كنند شركتها طی 

 محصول عرضه كنند: میدهند و متناسب با آن

 

 تعریف مدل فایده از دیدگاه مشتری _1

 ایجاد هرم فایده از دیدگاه مشتری_2

 اساسی 

 مورد انتظار 
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  مطلوب  

  تصمیم گیر ی در مورد مجموعه ای که به مشتری ارائه می شود._3

 

 ابزارهای تمایز رقابتی

 

 یکدیگر تمیز داده اند:گروه بوستون در رابطه با فرصت های تمایز چهار نوع صنعت را از 

 صنعت حجم 

 صنعت پات شده 

 صنعت قطعه قطعه شده 

 صنعت تخصصی 
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ک                      
چ
کو

 

گ
زر

 ب

 زیاد

 کم

 تعداد راههاي دست یابي به مزیت
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 تمایز محصول

 متغیر های تمایز

  كاال        خدمات     كاركنان       كانال توزیع     تصویر ذهنی 

ت
زی

 م
زه

دا
ان
 

 تاتنا
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 تمایز محصول

 متغیر های تمایز

  كاال        خدمات     كاركنان       كانال توزیع     تصویر ذهنی 

  ویژگی ها  سهولت سفارش  قابلیت و توانایی  پوشش  سمبل

نه های رسا

نوشتاری و 

سمعی و 

  بصری

  عملکرد  تحویل  تواضع  تبحر و تخصص

  انطباق  نصب  اعتبارپذیری  عملکرد  بصری

  دوام  آموزش مشتری  اعتمادپذیری   فضای پیرامون

رویدادها و 

  وقایع

مشاوره با   واکنش پذیری 

  مشتری

  اعتماد پذیری

 ی تعمیر پذیر  تعمیر و نگهداری  ارتباط  

  شکل  مختلف   

  طرح    
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  تمایز كاال

 

 اکثر کاالها را می توان با ویژگی های متفاوتی عرضه کرد.ویژگی : 

   .ویژگی مشخصاتی هستند که وظیفه اصلی کاال را تکمیل می کنند 

 .             کاالست               “  استخوانی”یا “ برهنه”نقطه آغازین تمایز بر مبنای ویژگی , گونه اب 

 شرکت می تواند با اضافه کردن ویژگی های دیگر , گونه های دیگری از کاال را عرضه کند.

 بعضی از شرکتها در اضافه کردن ویژگی های جدید به کاالیشان واقعا نو آورند.

 

اال و عالی : اکثر کاالها نخست در یکی از سطوح چهارگانه عملکرد به شرح : پایین , متوسط ,بكیفیت عملکرد

 عرضه می شوند.

  کیفیت عملکرد به سطحی اطالق می شود که در آن مشخصات اولیه کاال ایفای نقش

 می کند.
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بر اساس بررسی موسسه برنامه ریزی استراتژیك همبستگی معنا داری بین کیفیت بر تر کاال و بازده سرمایه 

 وجود دارد. (ROI)گذاری 

دات بیشتری داشته اند چرا که وجود کیفیت برتر , امکان دریافت اضافه واحدهای اقتصادی با کیفیت باال عای

قیمت فروش را در اختیار آنها قرار می دهد و از طرفی آن ها را از مزایای تکرار خرید , وفاداری مشتری و 

 تبلیغات دهن به دهن مثبت بر خوردار می کند.

 

 سه خط مشی موجود در این زمینه :

ید کننده ای که دائما کاالی خود را بهبود می بخشد , گاه باالترین بازده و سهم بازار را به اولین خط مشی :تول _

 دست می آورد.

 دومین خط مشی , حفظ کیفیت در سطحی معین است._

 سومین خط مشی آنست که در طول زمان کیفیت کاال کاهش یابد._

 

 انطباق باالیی برخوردار باشند. کیفیت انطباق:خریدارن خواهان آن هستند که کاالها از کیفیت

  کیفیت انطباق درجه ای است که بر حسب آن تمام واحدهای تولید مشابه هم بوده و

 هدف مورد نظر را تامین کنند.

مشکل حاصل از انطباق پایین آنست که کاالی ارائه شده به بسیاری از خریداران نمی تواند آنچه را که وعده داده 

 شده جامه عمل بپوشاند.

 دوام :از نظر اکثر خریداران دوام از جمله ویژگی های مهم کاال محسوب می شود.
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 .دوام معیار عمر عملیاتی مورد انتظار از کاال تحت شرایط طبیعی و سخت است 

خریداران معموال برای کاالهایی که در شرایط طبیعی و یا شرایط سخت دوام بیشتری دارند , پول بیشتری می _

 پردازند.

 فروش نباید بیش از حد باال باشد. قیمت_

 کاال نباید به گو نه ای باشد که به واسطه تغییرات تکنولوژیك به سرعت از رواج بیفتد._

تبلیغ دوام زیاد برای کامپیوتر شخصی یا دوربین ویدئویی مناسب نیست , چرا که ویژگی و سطح عملکرد ” 

 کاالیی به سرعت تغییر می یابد.

 

 یداران برای کاالهایی که مورد اعتماد آنهاست , پول بیشتری می پردازند.اعتماد پذیری :خر

  اعتماد پذیری معیاری از احتمال است که بیان می کند کاال در طی یك دوره زمانی از

 کار نمی افتد و خراب نمی شود.

  

 ام تعمیرات ندارند.خریداران تمایلی به پرداخت هزینه های اضافی برای خرابی کاال و اختصاص زمان برای انج_

 قابلیت تعمیر :این معیار بیانگر سهولت تعمیر کاال یی است که درست کار نمی کند یا خراب است.

تعمیر پذیری مطلوب آنست که استفاده کنندگان خود بتوانند بدون صرف هزینه یا وقت زیاد نسبت به تعمیر اال 

 اقدام کنند.

 هایی که به طرز زیبایی درست شده اند قیمتی باالتر پرداخت کنند.شکل :خریداران معموال مایل اند برای کاال

 شکل بیانگر ظاهر کاال و احساسی است که از آن به خریدار دست می دهد.
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 مزیت شکل و ظاهر در آن است که به کاال جذابیت مشخص کننده ای می دهد که تقلید از آن دشوار است.

ت , طرح به صورت یکی از را ه های بسیار موثر برای متمایز کردن و طرح : نیروی کامل کننده . با تشدید رقاب

 اختصاص جایگاه مناسب به کاال و خدمات شرکت در می آید.

 ویژگی های فراگیری است که بر ظاهر و کارکرد یك کاال حسب نیاز مشتری , تاثیر می گذارد.  ;طرح  
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 تمایز خدمات 

 ز سهولت سفارش دهی آسان بودن سفارش کاال به شرکت توسط مشتری است .سهولت سفارش :منظور ا

 تحویل :منظور از تحویل , مناسب مناسب بودن تحویل کاال یا خدمات مشتری است .

 نصب : نصب شامل کار انجام شده برای استفاده عملی از کاال در مکان از پیش تعیین شده است.

نان مشتری با این هدف که آن ها از تجهیزات فروشنده درست تر و آموزش مشتری: عبارتست از آموزش کارک

 موثرتر استفاده کنند.

مشاوره با مشتری :مشاوره با مشتری , سیستم داده های آماری , اطالعات و خدمات مشورتی است که فروشنده 

 مجانا در قبال دریافت بها ی  آن به خریداران ارائه می کند.

برنامه خدماتی شرکت برای کمك به مشتریان است تا بتوانند محصوالت خریداری شده  تعمیر و نگهداری :بیانگر

 را در بهترین شرایط آماده به کار حفظ کنند.

خدمات متفرقه:شرکت برای فایده رسانی بیشتر از طریق متمایز کردن خدماتی که به مشتریان خود ارائه می 

می توانند ضمانت نامه کاالیی بهتری ارائه کنند, یا نسبت به دهد , راههای زیادی را در اختیار دارند.آن ها 
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رقبای خود قرارداد نگهداری بهتری با مشتریان منعقد نمایند . اعطای جایزه وفاداری , مانند برنامه هایی که 

شرکت های هواپیمایی برای مسافران همیشگی خود تدارك می بینند , از جمله خدمات متفرقه به شمار می 

 رود.

 

 تمایز پرسنلی 

 مشخصات شش گانه کارکنان آموزش دیده:

 صالحیت واهلیت                           

 تواضع و نزاكت                            

 اعتبار پذیری                           

 اعتماد پذیری                           

 جوابگویی                           

 ارتباطات                           

 

  تمایز بر مبنای كانال توزیع

شر کت ها از طریق شکل دهی کانال های توزیع خود و به ویژه پوشش , تخصصی بودن و عملکرد کارایی این 

 کانال ها هم می توانند به تمایز رقابتی دست یابند.
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  تمایز بر مبنای تصویر ذهنی

ت همانند هم هستند , خریداران نسبت به تصویر ذهنی شرکت یا نام حتی وقتی کاالهای عرضه شده درس

 تجاری کالال تولیدی , عکسالعمل متفاوت نشان می دهند.

 هویت در مقایسه باتصویر ذهنی : 

 هویت : راههایی است که شرکت به قصد شناساندن خود یا تعیین جایگاه برای کاالی خود بر می گزیند.

 مردم درباره شرکت یا محصوالت تولیدی آن دارند. تصویر ذهنی:تصوری است که

عالمت ها و نشانه :یك تصویر ذهنی خوب از یك تعدادی عالمت و نشانه تشکیل می شوند که باعث شناسایی 

 شرکت یا نام تجاری کاالی تولیدی آن می شود.

شخصیت و ماهیت شرکت یا  رسانه نوشتاری و سمعی و بصری :عالمات و نشانه های انتخابی را باید برای انتقال

 نام تجاری کاال ی او در قالب آگهی تبلیغاتی در آورد.

فضای پیرامون : فضای فیزیکی که شرکت در آن به تولید اشتغال دارد یا تولیدات و خدمات خود را در آن جا 

 عرضه می دارد , یك عامل قوی دیگر موجد تصویر ذهنی است.

نوع وقایع و رویدادهایی که سرپرستی آن را بر عهده می گیرد هم می تواند رویدادها ووقایع:یك شرکت از طریق 

 برای خود هویتی به دست آورد.
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 تهیه خط مشی جایگاه یابی 

حتی در مورد کاالهای تجاری و بدون نام تجاری هم , شرکت باید وظیفه خود بداند که به طریقی یك کاالی 

 دیل کند.غیر متمایز را به کاالیی متمایز تب

 شروط ارزشمند بودن تفاوت:

 مهم باشد.               

 شاخص و برجسته باشد .               

 برتر باشد.               

 ارتباط پذیر باشد .               

 بازدارنده باشد.               

 اقتصادی باشد.               

 سودآور باشد.               

طراحی کاال و تصویر ذهنی شرکت است به گونه ای که این دو در اذهان مشتریان هدف , از  جایگاه یابی :

 جایگاه رقابتی برجسته و نمایانی برخوردار گردند.
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 تعداد تفاوت ها؟ 

 بسیاری از بازاریابان طرفدار تبلیغ فقط  یك مزیت در بازار هستند. 

 رایج ترین جایگاه های شماره یکی:

بهترین خدمات , کم ترین قیمت , باالترین فایده , ایمن ترین , مطمئن ترین , مناسب ترین ,  بهترین کیفیت ,

 راحت ترین و پیشرفته ترین تکنولوژی .

 چهار خطای عمده در تعیین جایگاه :

 عدم تعیین جایگاه                       

 تعیین جایگاه بیش از حد                      

 جایگاه یابی مغشوش                      

 جایگاه باور نکردنی                      

  جایگاه یابی از نظر رایز و تروت

 یك رقیب فقط از نظر خط مشی سه گزینه برای انتخاب پیش روی دارد:

 اولین خط مشی: تقویت جایگاه فعلی خود شرکت در ذهن مصرف کننده است

 روی یك جایگاه جدید است که توسط کسی اشغال نشده است.دومین خط مشی: جست و جو وچنگ اندازی 

  سومین خط مشی :خلع ید از جایگاه یا تجدید جایگاه رقیب است.

 

 خط مشی های مختلف جایگاه یابی 
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جایگاه یابی صفت: اگر یك شرکت جایگاه خود را بر مبنای یك صفت مانند اندازه , شمار سالهای عمر وغیره 

 گاه یابی استفاده کرده است.تعیین کند از این جای

 

 جایگاه یابی مزیت: در این جا کاال از جایگاهی برخوردار می شود که گویی از نظر مزیت پیشتاز است.

 

جایگاه یابی استفاده/ کاربری: این نوع جایگاه یابی مستلزم آنست که کاال از موقعیتی برخوردار شود که برای 

 مصارف و کاربری خاص بهترین باشد.

 

ایگاه یابی مصرف کننده: این نوع جایگاه یابی مستلزم آنست که برای کاال جایگاه به گونه ای تعیین شود که ج

 گویی برای بعضی از گروههای مصرف کننده بهترین است.

 

 جایگاه رقابتی: در این جا به کاال جایگاهی اعطا می شود که گویی از بعضی جهت از رقیب بهتر است.

 

ه کاال: در این جا به کاال جایگاهی داده می شود که گویی در یك طبقه کاالی خاص سر آمد جایگاه یابی طبق

 دارد.

  جایگاه یابی کیفیت/قیمت: در این جا کاال جایگاهی اختصاص می یابد که گویی بسیار با فایده است.

  انتقال جایگاه شركت
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کرد , نوبت به آن میرسد که این جایگاه  پس از اینکه شرکت یك خط مشی روشن جایگاه یابی برای خود تهیه

  را به نحو کارآمد به مشتریان منتقل کند.
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 ازدهم فصل ی

                   

 تکوین و تولید كاالی جدید

 چالش های موجود در تکوین و تولید كاالی جدید

با توجه به رقابت شدید در بازار های امروزی شرکت هایی که کاالی  جدید تولید نمی کنند با مخاطرات زیادی 

 درگیر می شوند و به دالیل زیرآسیب  پذیرترند :

 تغییر نیاز ها وسلیقه های مصرفی -   

 آوری های جدید  فن -   

 کوتاه تر شدن دوره عمر کاال        -   

 افزایش روز افزون رقابت داخلی و بین الملل  -   

در عین حال تکوین و تولید و عرضه کاالی جدید نیز کار پر مخاطره ایست که ممکن است با شکست  مواجه 

 شود.در این زمینه چندین عامل موثر هستند:

 سطح باال علی رغم یافتن نتایج منفی حاصل ازتحقیقات  بازار اصرار مدیر اجرائی   -

 برآورد بیش از اندازه حجم  بازار جهت یك ایده بسیار خوب   -

 عدم طراحی صحیح کاالی واقعی  -

 عدم برخورداری از جایگاه درست و مطلوب در بازار   -

 عدم تبلیغات درست  -
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 قیمت گران      -

 حد انتظار     هزینه تولید باالتر از  -

 واکنش شدیدتر از انتظار رقبا  -

 موانع تکوین و تولیدكاالی جدید:

 فقدان ایده کاالی جدید مهم در زمینه های خاص -

 بازارهای قطعه قطعه شده -

 محدودیت ها و فشارهای اجتماعی و دولتی -

 پرهزینه بودن فرایند تکوین و تولید کاالی جدید -

 کمبود سرمایه   -

   

 مان تکوین و تولید سریعترز -

 

 دوره عمر کوتاه تر کاال -

از نظر کوپر و کالین اشمیت عامل شماره یك موفقیت تولید یك کاالی جدید کامالً  منحصر به فرد  است مانند 

 کاالیی باکیفیت  برتر , ارائه ویژگی های جدید , فایده  بیشتر هنگام استفاده و غیره.
تعریف درست و دقیق مفهوم کاال  قبل از تکوین  و تولید است  همچنین  اشتراك  از عوامل اصلی دیگر موفقیت

مساعی تکنولوژیك و            بازایابی ,کیفیت اجرا در تمام مراحل تکوین وتولید و جذابیت بازار می توان نام 

 برد.
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و امور مالی اهمیت خیلی همچنین کار گروهی بین دوایر تحقیق و توسعه ,مهندسی,تولید,تدارکات ,بازاریابی 

 زیادی دارد.

 ترتیبات سازمانی كارآمد         

برای تکوین و تولیدکاالی جدید نیاز به یك سازمان کار آمد که از مدیریت باالی آن آغاز می شود دارد .تصمیم  

. بعضاً اساسی مدیریت سطح   باال ، تعیین بودجه کاالی جدید است که به روش های مختلف انجام می گردد 

تعداد زیادی پروژه را گرفته و تامین مالی می کنند به امید اینکه چندتای آنها موفق شوند. شرکتهای دیگری به 

طور سنتی درصد معینی ازفروش خود را به این امر اختصاص می دهند. شرکت های دیگری تعداد کاالی جدید 

 ی می کنند.موفق مورد نیاز را درنظر گرفته و برای آنها سرمایه گذار

 معروفترین روش های سازمانی تکوین و تولیدکاالی جدید به شرح زیر است  :

بسیاری از شرکت ها مسئولیت ایده کاالی جدید را به مدیران کاال می سپارند وعیب این روش  مدیران كاال: -

 مشغله زیاد مدیران  ونداشتن مهارت وآگاهی الزم  آنها می باشد.

مدیران جدید در فکر انجام اصالحات کاال و بسط خط تولید محدود به بازار کاالیشان  د :مدیران كاالی  جدی -

 هستند.
بسیاری از شرکت ها کمیته کاالی جدید در سطح  باالی مدیریت جهت بررسی وتائید  كمیته كاالی جدید : -

 وتصویب پیشنهادات ایجاد      می کنند.
قدام به تشکیل دایره کاالی جدید به سرپرستی مدیر با اختیار فراوان بعضی از شرکتها ا دوایركاالی جدید  : -

 و دسترسی به سطوح  باالی  مدیریت می کنند.
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:  بعضی از شرکت ها تیم های خاصی تشکیل می دهند که اعضاء آن از   تیم های خاص كاالی جدید-

گاه خاص به تولید مشغول دوایرعملیاتی مختلف جدا شده و با بودجه مشخص در مدت زمان معلوم وکار

 میگردند.
 

پیشرفته ترین ابزار برای اداره و مدیریت فرآیند و ابداع و نوآوری ، سیستم دروازه بانی مرحله ای است         

وخمیر مایه  اصلی آن تقسیم فرآیند نوآوری به چند مرحله عمده است. در پایان هرمرحله یك دروازه پست 

 روژه موظف است قبل از ورود به مرحله بعد نتایج مرحله قبلی را ارائه کند.بازرسی وجود دارد و مدیر پ
 این سیستم  ها مسئولیت های مدیر پروژه و تیم را هم در هر نقطه روشن می سازند.

 

 مدیریت فرآیند تکوین وتولید كاالی جدید :

 فرآیند تکوین وتولید کاالی جدید شامل هشت مرحله است:
ن عالی بایدکاالها و بازارهای مورد توجه و همچنین اهداف خود ازکاالی جدید را تعریف : مدیرا ایده یابی-1

 وتعیین کنند.
 ایده كاالی جدید از منابع زیادی سرچشمه می گیرد:

بررسی نیاز ها وخواسته های مشتریان واستفاده کنندگان اصلی سرآغاز  منطقی برای جستجوی ایده کاالی  -

 جدید به شمار میرود.

استفاده کنندگان اصلی کسانی هستند که پیشرفته ترین استفاده را از کاالی شرکت کرده و نیاز به انجام    

 اصالحات در آن را قبل ازدیگر

 مشتریان  تشخیص  می دهند و سوال از آنها خیلی به شرکت ها کمك می کند.   
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دادن ایده  ها  و پیشنهاد  ها  منابع  پژوهشگران , مهندسین ,طراحان و دیگر کارکنان  شرکت ها نیز با  -

 موثری می باشند.
با بررسی کاال و خدمات رقبا و استفاده از نظر  مشتریان  درباره آنها , شرکت ها با  تغییر و اصالح و بهبود کاال  -

 با خرید دانش فنی یا کپی
 کردن می توانند کاالی جدید وارد بازار نمایند.  

ی فروش شرکت هم  با توجه  به اینکه اولین کسانی هستند که از تحرکات رقبا  آگاه کارگزاران و واسطه  ها -

 می شوند واولین گروه هایی
 هستند که با  نیازها و شکایات  مشتریان مواجه  میشوند با دادن پاداش به آنها  منابع اطالعاتی خوبی هستند.    

ی از مدیران شخصا مسئولیت ابداع و نوآوری را به عهده مدیریت عالی نیز از منابع کسب ایده جدید است. بعض -

 می گیرندکه به صرفه و

صالح  شرکت نیست ولی در شرکت های معروف در زمینه ابداع و نوآوری مدیر شرایط را  به گونه ای  برای     

 دیگران مهیا می سازد که

 دد.آنها  ایده های  جدید ارائه کنند ومدیر هم آنها را  به کار بن    

 

 روش های ایده یابی:
در این روش عمده ترین و اصلی ترین صفات یك کاالی موجود فهرست و سپس  فهرست كردن صفات: -

 برای کاالی اصالحی جدید هر صفت اصالح می گردد.

در این روش چند کاال از نظر وابستگی مورد بررسی قرار گرفته تا به یك کاالی جدید تبدیل  روابط جبری : -

 د.می شو
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: در این روش مستلزم شناخت ابعاد ساختاری مسئله و بررسی و روابط تجزیه و تحلیل ساختار شناختی -

 میان آنها است. با این امید که به ترکیبات جدید دست یابیم و نیاز چندانی به مصرف کننده نیست.

و درباره نیازها، مسائل در این روش بر عکس روش قبل با مصرف کننده آغاز می شود  شناخت نیاز)مشکل(: -

و مشکالت و ایده های آنها سوال می شود. و میتوان به صورت وارونه نیز انجام داد و با نشان دادن مسایل و 

 مشکالت به مصرف کنندگان درباره کاالئی که به ذهن آنها خطور کرده پی برد.

نفره تشکیل شده و خواسته  16الی   6: این روش توسط آلکس آژلورن ابداع شده و از یك گروه  توفان مغزی -

می شود حداکثر تعداد  ایده ها و اینکه هرچه ایده ها جسورانه تر و بکرتر باشد بهتر است ،با استفاده از چهار 

 رهنمود :

 انتقادها را کنار بگذارید. -1

 آزاد و راحت بودن مطلوب است. -2

 کمیت مورد تشویق است . -3

 د تشویق است .ترکیب بهبود ایده ها مور -4

 درباره یك موضوع خاص به بحث میپردازند و حداکثر تعداد ایده ها را ضبط می کنند. 

این روش را ویلیام گوردون ابداع کرده و متفاوت با توفان  مسئله به صورت کلی بدون  روش سینکتیکس:-

 اشاره به مورد خاص

مسئله اصلی واضح و روشن می گردد. اصول  ساعت روی آن بحث شده و به تدریج به3مطرح شده و حدود     

 پنج گانه گوردون بدین

 صورت است:    

 : بجای راه حل بدنبال نقطه نظر باشید. ( تاخیر1

 : اجازه دهید مسئله روال طبیعی خود را طی کند.(استقالل مطلب2

 به عنوان سکوی پرتاب بی روی دربایستی باشند. ( استفاده از گفت و گوی خودمانی:3
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 تناوب بین وارد شده به جزئیات و رها کردن و دور شده از آن را رعایت کنید. درگیری بی قیدی : (4

: از جزهای به ظاهر نامناسب و اتفاقی قیاس هایی که خود منبع نقطه نظرات ( استفاده از كنایه و استعاره5

 جدید هستند القا کنند.

 

 غربال كردن ایده ها:-2

کنان خود را تشویق  به دادن ایده نمایند سپس کمیته ای هر هفته این ایده ها را شرکت ها باید کار        

بررسی و به سه دسته ایده های امید بخش ، ایده های کناری  و ایده هایی که به درد نمیخورند تقسیم شود به 

ناشی از کنار  ((Drop Errorهنگام غربال کردن ایده ها باید از دو نوع خطا اجتناب کرد. اول خطای حذف 

(  Go Errorگذاشتن ایده هایی است که ممکن است از آنها بتوان کامال استفاده کرد و دیگری خطای پذیرش )

است و آن وقتی روی می دهد که در شرکت یك ایده نه چندان خوب مراحل تکوین و تولید وبهره برداری 

 تجاری را طی می کند. 

ت مطلق که زیان کامل است و فروش, هزینه های متغیر تولید را هم این عدم موفقیت نخست عدم موفقی       

پوشش نمی دهد ، دوم عدم موفقیت ناقص کاال هم معموال با زیان همراه است لکن عایدات فروش کاال هزینه 

های متغیر تولید و بخشی از هزینه های ثابت را پوشش می دهد و سوم عدم موفقیت نسبی کاال ، سود آوری 

 رد لکن این سود آوری کمتر از نرخ بازدهی است .وجود دا

هدف از غربال کردن ایده ها حذف ایده های ضعیف و نامناسب در اولین فرصت ممکن است تا کمتر هزینه 

 گردد.

 

 ابزارهای درجه بندی ایده كاال:

با سواالتی در رابطه اکثر شرکتها با کمك فرم های استاندارد ایده های کاالی جدیدشان را بررسی کرده و        

با ایده کاال ، بازار هدف و وضعیت رقابت ،برآوردی تقریبی از حجم و اندازه بازار،قیمت فروش کاال ، هزینه و مدت 
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زمان تکوین و تولید، هزینه های تولید و نرخ بازده  وضعیت ایده را بررسی ، آنهایی که جواب مناسب نداشته 

یه نیز با استفاده از شاخص موزون شکل زیر درجه بندی شده و با استفاده باشند خود به خود حذف میشوند .بق

از عوامل مورد نیاز برای عرضه موفقیت و ضرایبی که از فرمول زیر بدست می آید و اهمیت نسبی کاال را درجه 

 آنها را انتخاب می نماید. 61/6بندی کرده و با حداقل درجه قبولی 

داری تجاری *  احتمال بهره برداری تجاری با فرض اتمام فرضی* احتمال موفقیت با فرض بهره بر

 احتمال اتمام فنی =   احتمال كلی موفقیت

  

                                                  

( اهمیت 1) شرایط موفقیت کاال

 نسبی
( درجه بندی 1×2=3) ( نمره کاال2)

 کاال
كاالی منحصربه فرد یا 

 عالی
46/6 8/6 32/6 

نسبت باالی عملکرد به 

 هزینه
36/6 6/6 18/6 

پیشتیبانی مالی قابل 

 مالحظه بازاریابی
26/6 7/6 14/6 

 %5 5/6 16/6 فقدان رقابت شدید
 69/6*  166 جمع كل

 ابزار درجه بندی ایدة کاال      2-11جدول 
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، حداقل درجه قبولی خوب 61/6-8/6نسبتاً خوب،  31/6-6/6ضعیف،  6-3/6* مقیاس درجه بندی : 

61/6, 

 مفهوم یابی و آزمون-3

ایده های جذاب باید به مفاهیم قابل آزمون تبدیل شوند و باید با ایده کاال , مفهوم کاال و تصویر ذهنی کاال 

 تفکیك قائل شویم.

 کاالیی است که احتمال می رود شرکتی آنها را به بازار عرضه کند . ایده كاال:

 ی تفضیلی و کامل از ایده است که با عبارت معنی دار مصرفی بیان می شود .گونه ا مفهوم كاال:

 تصویر خاصی است که مصرف کنندگان از یك کاالی واقعی یا بالقوه بدست می آورند.تصویر ذهنی كاال :

ین مفهومی که از نگاه مشتریان یا کارشناسان شرکت به ایده کاال می گردد و برای هر ایده چند مفهوم یابی :

مفهوم در نظر می گیرند. مثل اینکه شرکت بزرگ مواد غذایی به ایده ای دست یافته که می تواند پودری تولید 

 کند که با افزودن آن به شیر ارزش غذایی آنرا افزایش و طعم ان را بهتر کند.

رمانی بزرگساالن شیر فوری صبحانه بزرگساالن ، نوشیدنی خوشمزه ته بندی کودکان و ماده غذایی تکمیلی د   

 مفهوم های مختلفی است که این ایده میتواند ایجاد کند که براساس هرکدام مراحل مختلف تولید رقم میخورد.

: مستلزم آزمودن مفاهیم کاال با گروه مناسبی از مصرف کنندگان است. مفاهیم را میتوان به مفهوم آزمایی

فیزیکی را میتوان بصورت برنامه های طراحی و تولید با  صورت سمبولیك یا فیزیکی ارائه کرد.پیش نمونه های

استفاده از کامپیوتر با هزینه خیلی کمتر انجام داد.حتی میتواند از واقعیت مجازی برای شبیه سازی واقعیت از 

 کامپیوتر یا ابزار آالت حسی)دستکش با عینك مخصوص( استفاده کنند.

ه بندی, پرسش هایی از قبیل اینکه آیا این مزایای کاالی جدید پس از بدست آمدن کامل قیمت و نحوه بست    

برای شما مفهوم است و آن را باور میکنید و آیا مشکل شما را برطرف میکند و آیا اخیرا کاالی مشابه تهیه کرده 
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ید اید و قیمت مناسب است یا نه و آیا شما این کاال را حتماً خواهید خرید چه موقع و چند وقت یکبار خواه

 خرید.

از روی نتایج آن می توان به نتایج قطعی رسید و مثالً در صورتی که یك تولید کننده مواد غذائی هر      

 درصد باشد مردود اعالم خواهد کرد. 46مفهومی که نمره حتما خواهد خرید آن کمتر از 

 تجزیه و تحلیل مختلط 

کاال برخوردارند به مخاطبین نشان داده میشود  در این روش کاالی فرضی مختلفی که از سطوح مختلف صفات 

و از آنها خواسته میشود آنها را رتبه بندی کند .مدیریت از این یافته ها میتواند برای تعیین جذاب ترین کاال و 

 سهم بازار تقریبی و مقدار  سودآوری احتمالی شرکت استفاده کند.

بندی کاالها انجام میگردد و شرکت بیشترین جاذبه برای  پس ازتنظیم جواب ها و امتیازات مشتریان رتبه     

مشتری را میتواند ببیند.البته پرجاذبه ترین کاال همواره سودآورترین کاال نیست و شرکت، بعضی مواقع با درنظر 

 گرفتن بیشترین سود تولید را انجام خواهد داد.

ی به  یکی از معروفترین ابزارهای مفهوم یابی و این روش با توجه به هزاران کاربرد متنوع آن در امور بازرگان

 آزمون مفهوم تبدیل شده است.

 تهیه خط مشی بازاریابی-4

مدیر پس از آزمون برای معرفی کاالی جدید در بازار یك خط مشی بازاریابی که از سه قسمت تشکیل شده تهیه 

 می کند شامل:

برنا مه ریزی شده برای کاال و سرانجام فروش, سهم بازار  ( اندازه بازار هدف , ساختار و رفتار آن سپس جایگاه1

 و اهداف سودآوری مورد
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 نظر در اولین سالهای عرضه.     

 ( پیش بینی و برنامه ریزی برای قیمت فروش ,خط مشی توزیع و بودجه بازار یابی برای سال اول.2

 در طول زمان.( فروش بلندمدت,اهداف سودآوری و خط مشی ترکیب عناصر بازار یابی 3

 تجزیه و تحلیل اقتصادی:-5

مدیریت در این مرحله به جذابیت اقتصادی می پردازد  و برای نیل به اهداف پیش بینی هایی در             

 زمینه فروش ,قیمت تمام شده و سودآوری انجام دهد.

هست که سود متعارفی را  : مدیریت باید با انجام ارزیابی اطمینان یابد فروش در سطحی برآورد كل فروش(1

عاید نماید.کاال ممکن است یکبار خرید باشند مثل حلقه ازدواج ,یا به ندرت خریداری می شوند و ماندگارند مثل 

 اتومبیل یا کاالی بی دوام مصرفی و صنعتی هستند.

          

 

 

 

                                                         

 دوره عمر فروش کاال برای سه نوع کاال  7-11شکل 

 

 فروش

 زمان

 كااليي كه دفعات خريد كم دارد -ب 

 فروش

 زمان

 كاالی يك بار خريداری –الف 

 فروش

 زمان

 كاالی خريداری با فراواني زياد -ج 

 فروش جایگزینی
 فروش تکرار خرید



164 
 

: این برآورد اولین وظیفه مدیریت در هر دوره زمانی است که روش های مختلفی (برآورد فروش مرتبه اول2

 برای آن وجود دارد.

: رای این کار مدیریت بایستی توزیع سنی دوره بقا کاال را بررسی کرده و شماره (برآورد فروش جایگزین3

 یی از کاال که درواحدها

 طول یك سال,دو ,سه و ... سال خراب میشوند را یقیین کند.     

: فروشنده برای کاالهای جدیدی که تعداد دفعات خرید آنها زیاد است باید هم  برآورد فروش تکراری(4

 فروش تکراری و هم فروش

 ا را بررسی نماید.مرحله اول را برآورد کند و نحوه رضایت مشتریان از خرید مجدد آنه     

:  مدیریت پس  از  تهیه پیش بینی فروش باید هزینه ها و سودآوری مورد انتظار برآورد هزینه و سودآوری (5

 خود را هم برآورده

کند.هزینه ها توسط دوایر تحقیق و توسعه,تولید, بازاریابی و مالی برآورد میشوند و براساس پیش بینی پنج     

 هساله جریان نقدینگی ب

تجزیه و تحلیل میپردازد که از آن  میتوان مدت بازگشت سرمایه و بازده آن و مخاطره حداکثر زیان سرمایه      

 گذاری را بپذیرد یا نه و

 سپس تصمیم گیری نماید.     

 

 تکوین كاال: -6
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وسعه یا مهندسی درصورتی که مفهوم کاالی جدید از نظر اقتصادی توجیه پذیر باشد به دایره تحقیق و ت        

جهت تبدیل به کاالی فیزیکی ارسال میگردد.این مرحله مستلزم یك سرمایه گذاری عمده بیشتر از هزینه های 

مراحل قبل است دایره تحقیق و توسعه یکی دو نمونه فیزیکی از مفهوم کامال تولید میکند که  مصرف کنندگان 

ه مفهوم  رفت تجسم کنند. تکوین وتولید یك پیش نمونه آن را به عنوان صفات کلیدی که شرح آن در اظهارنام

 موفق میتواند روزها،هفته ها،ماه ها وحتی سال ها طول بکشد.

پژوهشگران آزمایشگاه نباید فقط در اندیشه طراحی خصوصیات کاربردی مورد نیاز کاال باشند بلکه باید از نحوه 

نشانه های فیزیکی آن هم آگاهی داشته باشند مثل تأثیر ارتباط تعبیری جنبه های روانی کاال از طریق عالئم و

 روانی رنگ ها در دهان شویه ها.

پس از آماده شدن پیش نمونه کاال باید آن را در شرایط کاربردی سخت وشدید وآزمون مصرفی قرار داد.آزمون 

یشگاه تا تحویل نمونه مصرف کننده دارای اقسام مختلفی است و می تواند از آوردن  مصرف کننده به داخل آزما

 هایی به آنها جهت مصرف در خانه هایشان متغیر باشد.

روش اندازه گیری رجحان مصرف کننده:روش های مختلفی وجود دارد که سه روش متداول آنها به شرح زیر -

 است.

قلم نشان داده 3در این روش از مصرف کننده خواسته می شود رجحان خود از بین  رتبه بندی ساده: .1

 ه به او را رتبه بندی کند.شد

: اقالم به صورت دوتایی به مصرف کننده نشان داده تا معلوم کند کدامیك از زوج ها را مقایسه زوجی .2

 ترجیح می دهد.

از مصرف کننده خواسته می شود میزان عالقه خود  مقیاس های درجه بندی یا درجه بندی ذره ای: .3

=بی تفاوت 4=تنفر شدید،1که به او گفته می شود مثل را به موارد مختلف براساس مقیاس های عددی 

 =عالقه شدید بیان کند واین روش مخصوصاً درمجموعه اقالم زیاد برای مصرف کننده آسانتر است.7و
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 آزمون بازار:-7

پس از رضایت مندی مدیریت ازعملکرد کاربردی وروانی کاال نوبت به انتخاب نام تجاری کاال فرا می          

ید بسته بندی آن تعیین ویك برنامه بازایابی مقدماتی برای آن تنظیم گردد وآن را در محیط واقعی تر رسد،با

آزمایش کرد.میزان آزمون بازار هم تحت تأثیر هزینه ومخاطره سرمایه گذاری وهم فشار زمانی وهزینه تحقیقاتی 

 قرار دارد.هزینه آزمون بازار بر مقدار ونوع آن تاثیر دارد.

: این آزمون برآورد این چهار متغیر است :آزمایش،تکرار اولین خرید،پذیرش  ن بازار كاالهای مصرفیآزمو -

 وفراوانی یا کثرت خرید.

 روش های عمده آزمون بازار در کاالهای مصرفی از کم هزینه ترین تا پرهزینه ترین آن به شرح زیر است:    

کاالی یکی از رقبا با قیمت پایین تر به مصرف کنندگان  : در این روش کاالی شرکت یاتحقیقات موج فروش -

منتخب به تعداد دفعات سه تاپنج بار عرضه می شودو به انتخاب مجدد مشتریان وهمچنین میزان رضایت آن ها 

از کاال توجه می شود. تحقیقات موج فروش را می توان با سرعت به انجام رساند واجرای آن با امنیت نسبی 

 ه بسته بندی وتبلیغات نهایی نیازی ندارد.همراه است وب

نفر خریدار واجد شرایط است و از آن  46تا  36این روش مستلزم پیدا کردن  شبیه سازی آزمون بازاریابی: 

ها درباره آشنایی ورجحان آنها نسبت به یك نام تجاری درطبقه کاالیی خاصی سواالتی پرسیده می شود وسپس 

آگهی های تبلیغاتی معروف یا جدید یا آگهی های چاپی نظر دهند . سپس به مصرف از آنها میخواهند درباره 

کنندگان مقدار کمی پول پرداخت شده وبه فروشگاهی دعوت می شوند تاخرید کنند وتوجه می کنند که از رقبا 

ه آنها یا کاالهای جدید می خرند ودالیل خرید پرسیده شده در صورت عدم خرید کاالی جدید نمونه مجانی ب

داده شده وپس از چند هفته تلفنی از آنها نظر خواهی شده و مجدداً دعوت به خرید می گردند وبا هزینه کمتر 

 از بازار واقعی نتایج خوبی می گیرند وپیش بینی های صحیحی نیز انجام می دهند.
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ی را که در قبال در این روش یك موسسه تحقیقاتی بانکی از فروشگاه های آزمون بازاریابی كنترل شده:

دریافت حق الزحمه و فروش کاال تمایل نشان می دهند ، اداره می کنند وشرکت پس از تعیین تعداد فروشگاه 

ها و مناطق جغرافیایی جهت آزمون کاالهای جدیدرا در معرض دید ، به صورت کنترل شده قرار می دهد ونتایج 

کنار صندوق ها مستقرهستنداندازه گیری می شود. این فروش از طریق اسکنرهای الکترونیکی فروشگاهی که در

آزمون بدون ارتباط مستقیم با مصرف کنندگان انجام میگرد.با این روش کاالی جدید و ویژگی های آن در 

 معرض دید و مداقه رقبا قرارمی گیرد. 

داقل دو و این روش نهائی آزمایش یك کاال ی مصرفی جدید است که معموال در ح بازارهای آزمایشی :

شهر نمونه تعیین میکنند.در آن شهرها کارکنان فروش شرکت تالش میکنند  4حداکثر شش شهر و با میانگین 

نمای قفسه ای خوبی در اختیار کاالی جدید قرار داده و تبلیغات و فعالیت پیشبردی در حد بازاریابی سراسری 

مون و مدت زمان انجام آزمون و میزان داده هایی که انجام دهند.یك آزمون تمام عیار بسته به تعداد شهرهای آز

 شرکت درصدد جمع آوری آنهاست هزینه های سنگینی دربردارد.

 هنگام تصمیم گیری درباره انجام بازاریابی آزمایشی با پرسش های زیر مواجه میگردد:

 (تعداد شهرها؟1

 (کدام شهر؟2

 (طول مدت زمان آزمون؟3

 (نوع اطالعات؟4

 صورت گیرد؟(چه اقدامی 5

 بارزترین مزیت این بازاریابی آن است که برآورد اطمینان بخشی از فروش آینده را بدست میدهد.
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 مزیت دیگر آزمون بازاریابی پیش آزمون دیگر طرح های بازاریابی است.

 ت بگیرند.از معایب این بازاریابی این است که ممکن است رقبا سریعاً آن را کپی و اصالح کرده و بازار را در دس

 آزمون بازار كاالهای صنعتی :

کاالهای گران قیمت صنعتی و فن آوری های جدید معموالً مورد آزمون های آلفا و بتا قرار          

میگیرند.آزمون آلفا به آزمون درون شرکتی از کاال اطالق میشود و پس از کسب نتایج مطلوب از اجرای آن شامل 

 , اطمینان پذیری , طرح و هزینه عملیاتی ، آزمون بتا را انجام میدهد.اندازه گیری و بهبود عملکرد 

آزمون بتا با دعوت از پذیرندگان بالقوه در محل های خود آنها بصورت محرمانه به عمل می آمد و      

 فروشندگان در سایت خود از خریداران سواالت خود را پرسیده و نتیجه گیری میکنند.

 مون ، معرفی کاالی جدید در نمایشگاه های تجاری است.یك روش متداول دیگر آز

 بهره برداری تجاری : – 8

در این مرحله در صورتیکه شرکت تصمیم به تولید بگیرد و قدم به مرحله بهره برداری تجاری نهد با           

د یا قرار داد تولید بیشترین هزینه رو به رو میشود.یا باید کارخانه کوچك یا بزرگ بسازد یا دستگاه اجاره کن

 منعقد نماید.

هزینه عمده دیگر هزینه بازاریابی است که مثال برای مصرفی محصوالت جدید غذایی معموالً در خالل سال اول 

 درصد فروش را تشکیل میدهند 57

زمان بندی ورود به بازار در بهره برداری تجاری یك کاالی جدید اهمیت زیادی چه وقت )زمان بندی( ؟: 

 د.در صورتیکه فرضدار

 گزینه دارد: 3کنید شرکتی اطالع پیدا کند که رقبا هم در حال ورود همان محصول به بازارند        
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مزایای اولین وارد شونده شامل استفاده از واسطه ها و مشتریان کلیدی و به دست  اولین وارد شونده : (1

 بدون عیب است.آوردن شهرت و اعتبار از  نظر رهبری در زمینه کاالی جدید 

 شرکت تنظیم میکند که همزمان با رقیب وارد بازار  گردد.  ورود همزمان : (2

ورود با تاخیر سه مزیت دارد  اول اینکه هزینه آموزش بازار  به عهده رقیب است. دوم  ورود با تاخیر : (3

اندازه و حجم اینکه کاال ممکن است نارسائی  یا عیب داشته باشد و رفع میکند و سوم اینکه نسبت به 

                                                                              بازار  آگاهی  کسب میکند.                                                                                                     

که کاالی جدید شرکت جایگزین  و جانشین کاالی قبلی باید تا ته در زمانبندی ورود به بازار درصورتی       

کشیدن موجودی کاالی قبلی  از معرفی و عرضه کاالی جدید خودداری کند و درصورتی هم که کاال  فصلی 

 باشد باید منتظر رسیدن فصل مناسب شود.

در چند منطقه ، بازار شرکت باید تصمیم بگیرد کاال را در یك منطقه ، كجا)خط مشی جغرافیایی(؟ : 

 سراسری یا در بازار بین المللی  ارائه نماید.

تعداد شرکت هایی که از اعتماد به نفس ,سرمایه و قابلیت الزم برای توزیع سراسری یا بین المللی        

ادرت برخوردارند محدود هستند و معموال شرکتها با برنامه ای خاص در طول زمان به رخنه تدریجی در بازار مب

 میکنند . شــرکتهای کوچك از شهرها و شرکت های بزرگ منطقه ای عمل می نمایند.

معموال کاالهایی که در طراحی کاالی جدید از بینش بین المللی برخوردار باشند درصد بیشتری از کاالهای     

 جدیدشان در این بازار با اقبال بیشتری روبه رو خواهد شد.

به بازار براساس جذابیت رخنه ای معیارهای اساسی رتبه بندی را ردیف کرده بررسی شرکتها قبل از رخنه     

میکنند. این معیارها عبارتند از توان بالقوه بازار ، شهرت و اعتبار محلی شرکت , هزینه عرضه کاال به اعضای 

 کانال توزیع ، هزینه وسایل ارتباطی ، تائید یك ناحیه بر نواحی دیگر و نفوذ رقابتی.
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بهترین گروه مشتریان احتمالی در مورد بازارهائی که ضرورت رخنه  چه كسی )مشتریان احتمالی هدف(؟: 

 در آنها وجود دارد از

 خصوصیات زیر برخوردارند:     

 از جمله نخستین پذیرندگان کاال هستند. -

 از کاالی زیادی استفاده می کنند. -

 رهبران اندیشه خواهند بود. -

 آنها با هزینه کم امکان پذیر است.دسترسی به  -

و گروهی که تمام خصوصیات را داشته باشند محدودند و باید بین آنها رتبه بندی کرده و بهترین آنها را انتخاب 

 کرد.

شرکت باید یك طرح اجرائی برای حضور در بازار تهیه نماید و می توان  چگونه )خط مشی حضور در بازار(؟:

برنامه ریزی مسیر بحرانی استفاده نماید که در آن مشخص می کند تاخیر در هر یك  (CPSاز روش هایی مثل )

 از فعالیت های مسیر بحرانی سبب تاخیر در کل پروژه می شود.

 فرآیند پذیرش كاالی جدید توسط مصرف كننده:

وفاداری مصرف کننده شرکت ها باید فرآیند پذیرش کاال آگاهی داشته باشند فرآیند پذیرش کاال بعدا فرایند      

 را به دنبال دارد که یکی از دغدغه های شرکتهای جا افتاده در بازار است .

در گذشته بازاریابان از شیوه بازار انبوه  برای عرضه کاالی جدید استفاده می کردند که هزینه گزافی             

القوه واقعی محسوب نمی شوند می گردد. دارد و هزینه تبلیغات نیز صرف تبلیغات افرادی که مصرف کنندگان ب

 هم اکنون بسیاری از  بازاریابان کاالهای جدید از  پذیره اولیه استفاده می کنند.
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 نوآوری شامل کاال ، خدمت یا ایده های است که یك فرد آن را جدید تلقی کند .مراحل فرایند پذیرش :

داع و ایجاد آن به طرف استفاده کنندگان و نشر و بخش ایده جدید از منبع اب فرآیند اشاعه نوآوری:

پذیرندگان نهایی آن فرآیند پذیرش مصرف کننده یك فرآیند ذهنی است که شخص از اولین باری که درباره 

 یك نوآوری آگـــاهی می یابد تا زمانی که بالخره آن را می پذیرد طی می کند.

 پذیرندگان کاالهای جدید پنج مرحله را طی می کنند:

آزمایش                    -4ارزیابی                     -3عالقه مندی                    -2گاهی                    آ-1

 پذیرش-5

 عواملی که بر فرآیند پذیرش تاثیر می گذارند:

ه پنج . و از نظر ارزش گرایی بمردم از نظر آمادگی برای آزمون كاالهای جدید با هم تفاوت بسیار دارند -

 گروه تقسیم می شوند:

 که شجاع و مشهورند. بدعت گذاران -1 

 که بدنبال عزت و احترامند. پذیرندگان اولیه -2 

 که بسیار متین و آرام هستند. اكثریت اولیه -3 

 که بسیار شکاك هستند. اكثریت تاخیری  -4 

 که هر تغییری را به دیده سوء ظن می نگرند. سنت گراها-5  
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 زمان پذیرش نوآوری                                                                            

                             

 طبقه بندی پذیرندگان برمبنای زمان نسبی پذیرش نوآوری ها    8-11شکل                                   

 

 نفوذ شخصی نقش مهمی در پذیرش کاالهای جدید دارد. -

 ویژگیهای نواوری بر میزان پذیرش آن تاخیر دارد: -

 اولین مشخصه نوآوری مزیت نسبی آن است یعنی میزان برتری نوآوری بر کاالهای موجود 

 گاری آن است یعنی میزان مطابقت نوآوری ، ارزش ها و تجربیات افراد در دومین مشخصه نواوری ساز

 جامعه

  سومین مشخصه پیچیدگی آن است . که عبارت است از میزان دشواری نسبی درك یا استفاده از

 نوآوری

 چهارمین مشخصه پخش پذیری آن است یعنی توان استفاده از آن در مقیاس محدود 

 ریت تاخیریاکث
 پذیرندگان اولیه

 اکثریت اولیه

 بدعت گذاران آخرین

34% 16% 2.5% 13.5% 34% 
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 پذیری آن است یعنی تا اندازه ای که بتوان پیامدهای مفید آن را بر  پنجمین مشخصه نوآوری ارتباط

 دیگران نشان داد

  دیگر مشخصه های مثل هزینه،مخاطره، بی ثباتی، اعتبار پذیری علمی و مقبولیت اجتماعی نیز تاثیر

 دارند.

 د. سازمان ها هم همانند اشخاص از نظر آمادگی برای پذیرش یك نوآوری با هم فرق می کنن  -
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 فصل دوازدهم 

 }مدیریت خط مشی های دوره عمر كاال{

 دراین فصل ابتدا به تعریف ))دوره عمر كاال(( می پردازیم:

جنبه های  مفهومی مهم است که ما را با (product life cycle)یا  (PLC) دوره عمر کاال یابه عبارتی 

ه عمر تقاضا / فن آوری وره عمر کاال به شناخت موضوع دوررقابتی پویا آشنا می کند. برای درك  مفهوم د

 نیازمندیم.

 دوره عمر تقاضا / فن آوری

 اکثر مردم کاالها را راه حل هایی برای رفع  نیازهایشان می دانند . دوره عمر تقاضا/فن آوری شامل مراحل:    

دوره عمر تقاضا/فن آوری فرضی ، توالی در داخل هر  ظهوریا معرفی ، رشد سریع ، رشدکند ، بلوغ و زوال است .

هر شکل کاالخود از متنوعی از اشکال مختلف کاال وجود دارد که همه نیازهای مورد نظر را برآورده می سازد . 

 مجموعه ای از نامهای تجاری تشکیل می شودکه دوره عمر نام تجاری مخصوص خود را دارا می باشند . 

ی روی چه نوع فن آوری تقاضا و نیز ورود چه موقع به آن تصمیم گیری کنند . شرکتها باید درباره سرمایه گذار

فن آوری ها در حال تغییرند و شرکتها باید فن آوری های مناسب را انتخاب کنند ، زیرا که امکان ورود به همه 

چون هر فن آوری فن آوری ها وجود ندارد . بنابراین پس از تشخیص نیازبا نوعی فن آوری به آن پاسخ میدهیم . 

جدید، نیازرا بهتر از فن آوری قبلی برآورده می کند، هریك از این فن آوری ها دوره عمرتقاضا / فن آوری خاصی 

 را نشان می دهند. 

 در بررسی مراحل دوره عمر کاال باید چند نکته را بدانیم:
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ف درهرمرحله از فروش کاال*باال و *محدود بودن عمر کاال*روبرو بودن فروشنده باچالشها وفرصتهاومسایل مختل

پایین رفتن سودآوری در مراحل مختلف دوره عمر کاال*و نیاز کاال درمراحل مختلف دوره عمرشان به خط مشی 

 های متفاوت در زمینه های بازاریابی، مالی، تولید، خرید، تدارکات و منابع انسانی . 

 مراحل دوره عمر کاال عبارتند از:

شکل منحنی دوره عمر ( . و Decline( و زوال)Maturityبلوغ) –( Growthرشد) – (Emergenceظهور) 

 کاال بصورت یك منحنی ناقوس شکل است.

 

 

 

 

 .: دوره ای است که در آن کاال به بازار معرفی می شود و رشد فروش کند است .ظهوریا معرفی  مرحله

 .قبول واقع می شود و سودآوری افزایش می یابد .: دوره ای است که کاال در بازار مورد  رشد مرحله

: در این دوره چون کاال توسط اکثریت خریداران بالقوه پذیرفته شده است از رشد فروش کاسته می بلوغ  مرحله

شود وچون برای دفاع از موقعیت کاالدر مقابل رقبا باید هزینه های بازاریابی را افزایش داد سود آوری تثبیت می 

 .اهش می یابد.شود یا ک

 منحنی دوره عمركاال

 رشد بلوغ معرفی زوال

 فروش
 سود
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 . فروش در این زمان تحت تاثیرعوامل مختلف کاهش یافته و سود آوری تحلیل می رود. زوال : مرحله

فن آوری تقاضا را یك حیطه فعالیت استراتژیك می نامد که بخش شاخصی از محیط است که در  " آنسوف"  

 . عالیت در آن است.آن واحد اقتصادی به فعالیت اقتصادی می پردازد یا در صدد انجام ف

با گذشت زمان تشدید رقابت سبب کوتاه تر شدن دوره های عمر کاال می شود واین بدان معناست که کاال ها 

 باید در مدت زمان کوتاه تری به سهم سودآوری خود دست یابند.

از مفهوم دوره عمرکاال  , نیز( نامهای تجاری 4 ,( کاال 3,( اشکال کاال 2,( طبقات کاال 1برای تجزیه و تحلیل:    

 استفاده میشود.

( طبقات کاال: طبقات کاال از طوالنی ترین دوره ی عمر کاال برخوردارند . بسیاری از آنها در طوالنی مدت در 1

مرحله بلوغ قرار میگیرند،چراکه نرخ رشدشان با نرخ رشد جمعیت برابر می باشد .  بعضی از طبقات کاال نظیر 

 رد مرحله زوال شده اند درعین حال کاالهایی نظیر آب معدنی وارد مرحله  رشد شده اند.سیگار و روزنامه وا

 ( اشکال کاال : اشکال کاال نسبت به طبقات کاالبیشترازدوره عمراستاندارد کاال تبعیت میکنند.2

 کند . ( کاال :کاال از شکل استاندارد دوره عمر کاال یا از یکی از انواع مختلف اشکال آن تبعیت می3

 ( کاالهای با نام تجاری : کاالهای با نام تجاری میتوانند ازدوره ی عمرکوتاه یا بلند برخوردار باشند.4

 

 

 

 دیگر اشکال دوره عمر كاال
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شکل دوره عمرتمام  کاالهابه شکل ناقوسی نیست. پژوهشگران به شش تا هفده نمونه شکل مختلف دوره عمر 

 معمولی آن بررسی میکنیم : کاال دست یافته اند که سه نمونه

 این الگو درمورد خصوصیات ابزار و لوازم کوچك آشپز خانه است. بلوغ : –سقوط  –الگوی رشد ( 1

   

این الگو با  فروش یك داروی جدید مطابقت دارد.که البته به بزرگی چرخه اول نیست و لگوی چرخه ای: (ا2

 دوام کمتری دارد .

 

مورد استفاده تازه یا استفاده کنندگان جدید باعث  ,در اینجا دستیابی به خصوصیات جدید الگوی دالبری : ( 3

جوراب ,فروش دوره عمر متوالی را طی کند.مثال : نایلون که در طول زمان در ساخت چتر نجات ,می شود

 ...مورد استفاده قرار گرفته است.

 بلوغ-سقوط-الگوی رشد

 فروش

 زمان

 الگوی چرخه ای

 فروش

 زمان
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 , مد , سرگرمی زودگذردوره عمر سبك 

 دوره عمر کاال را باید ازهم تمیز داد . سه طبقه خاص

روش اساسی و برجسته بیان که در زمینه ای از تالش بشری متجلی می شود.پس از پیدایش یك :  سبك

سبك،مقبولیت یاعدم مقبولیت آن از طرف عامه مردم ممکن است به شکلی باشدکه عمرآن سبك خاص برای 

 پوشاك ,سازی نسلهای متمادی ادامه یابد. مانند سبك خانه 

 

: یك سبك پذیرفته شده ومتداول فعلی در یك زمینه خاص است. مد چیزی است که رشد آن کند است و مد 

( شاخص 1برای مدت زمانی متداول و به تندی هم زوال می یابد. اصوال مد چهار مرحله را پشت سر میگذارد: 

 ( زوال 4( همه گیر شدن مد 3( پیروی و تقلید 2بودن 

 چرخه اولیه

 چرخه مجدد

ش
رو

ف
 

 زمان

 سبك

 الگوی دالبری

 فروش

 زمان
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 لباس جین  مثال :

 

 پشت سر میگذارد : مد اصوالچهار مرحله ای را که 

دراین مرحله بعضی ازمصرف کنندگان به چیزجدیدی عالقهمند میشوندکه آنان را از دیگر شاخص بودن: (1

 مصرف کنندگان متمایز می کند.

زان مد تقلید می کنند دیگر مصرف کنندگان هم به آن مورد ,عالقه مند میشوند واز  پیشتاپیروی و تقلید : (2

. 

 مد بسیار متداول می شود و تولیدکنندگان درگیر تولید انبوه آن می شوند.همه گیر شدن : (3

 مصرف کنندگان به مدهای دیگر روی می آورند.زوال : (4

 

مدهایی هستند که سریعا در معرض دید عمومی قرار میگیرند وبا شوروشوق فراوان سرگرمی های زودگذر : 

 ت پیدامی کنند وسریع به دوره اوج میرسند.مقبولی

ش
رو

ف
 

 زمان

 مد
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 عمر كاالی بین المللی :ۀ دور

زمانی که فروش کاالیی در یك کشوربا رکود مواجه می شود فروش همین کاال ممکن است در کشور دیگر رو به 

 افزایش باشد , پذیرش کاال در سراسر جهان به نسبت های مختلف صورت میگیرد.

 کایی كاال راصادر می كنند: ( تولیدكنندگان آمری1

بزرگ بازار در این کشورو همچنین  زیر  یك نوآوری در بازار آمریکا عرضه می شود و با توجه به حجم نسبتا

 ساخت های بسیار کامل آن با موفقیت روبرو میشود.

 تولید در خارج آغاز می شود : (2

 لید آن کاال را برای بازارهای خود شروع می کنند. با آشنا شدن تولید کنندگان خارجی با کاال بعضی از آنها تو

 تولید خارجی در بازارهای صادراتی رقابتی می شود :(3

تولیدکنندگان خارجی تجربه کسب می کنند و با هزینه تمام شده و پایین تر, صدور کاال به دیگر کشور ها را 

 آغاز می کنند.

 رقابت وارداتی آغاز می شود: (4

ش
رو

ف
 

 زمان

 سرگرمی های زود گذر
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ید خارجی همراه با هزینه تمام شده پایین تر , این امکان را به آنها می دهد که کاالی خود را حجم روزافزون تول

 صادرکنند.

 

 

 

 

                                                 

 خط مشی بهره برداری سریع                                                      

 خط مشی بهره برداری کند                                                      

 خط مشی نفوذی سریع                                                      

 خط مشی نفوذی کند                                                      

 معرفی                         

 ذکر شده در متن                           دوره عمر کاال     رشد       

 اصالح بازار                                                             

 بلوغ                             اصالح کاال                         

 زوال                             

 شناسایی کاالیی ضعیف                                                     
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 تعیین خط مشی بازار                                                     

 تقسیم در بازار حذف کاال                                                     

و در این مرحله فروش کند است این مرحله وقتی شروع میشود که کاال به بازار عرضه می شود مرحله معرفی: 

و پر کردن انبار واسطه ها به زمان طوالنی نیاز دارد.درمرحله معرفی سودآوری منفی یا پایین است ونسبت هزینه 

انجام فعالیت های پیشبردی در باالترین حد خوداست زیرا برای رسیدن به اهداف زیر تالش ضروری انجام می 

 شود:

 از وجود کاالی جدید ( آگاه کردن مصرف کنندگان1

 ( تشویق مصرف کنندگان به آزمون کاال 2

 ( اطمینان از توزیع در مجاری خرده فروشی3

 

 خط مشی های بازاریابی در مرحله معرفی كاال

خط مشی بهره برداری سریع:  این روش مستلزم عرضه کاالی جدید در سطح قیمت بسیار باال همراه با -1

شرکتها باهدف کسب حداکثر سودآوری ممکن ازهرواحدکاال، حداکثر قیمت  تبلیغات پیشبردی زیاد است و

فروش رابرای محصول تعیین می کند. ونیز با بکارگیری تبلیغات پیشبردی زیاد، برمیزان نفوذ کاال در بازار می 

ط به قرار افزایند و به آن شتاب می دهند.اما استفاده ازاین خط مشی باوجودشرایطی امکانپذیراست که این شرای

 زیر منطقی است:

 ( بی اطالعی بخش بزرگی از بازار بالقوه از وجود کاال .1 

( کسانی که به نحوی از وجود کاال با خبر می شوند به داشتن آن عالقه نشان دهند و از عهده کمیت آن 2 

 نیزبرآیند.
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 کاال برآید.( مواجه شرکت با رقابت بالقوه ای که درصدد ایجاد رجحان برای نام تجاری 3 

 

خط مشی بهره برداری کند: این روش مستلزم عرضه کاالی جدید با قیمتی باالو پیشبردی اندك است. -2

قیمت فروش کاال به افزایش سود آوری هر واحد کاال کمك می کند و تبلیغات پیشبردی اندك هم هزینه 

 د آوری از بازار می شود.بازاریابی را در سطح پایینی قرار می دهد ودر نتیجه باعث حداکثر سو

 اما استفاده ازاین خط مشی نیز با وجود شرایطی عاقالنه است که اگر:

 

 کوچك بودن بازاربه لحاظ اندازه ،        اطالع داشتن اکثریت بازار از وجود کاال ،  

 تمایل خریداران به پرداخت قیمت فروشی،   و قریب الوقوع نبودن رقابت بالقوه .  

  

 ی نفوذی سریع: این روش مستلزم عرضه کاالی جدیددرسطح قیمت فروشخط مش -3

پایین وانجام تبلیغات پیشبردی زیاداست بنابراین این خط مشی منجربه نفوذ شرکت با حداکثر سرعت ممکن در 

 بازار ونایل شدن به باالترین سهم بازار میشود.

 گر:استفاده ازاین خط مشی نیز با وجود شرایطی منطقی است که ا

وسعت بازار،    بی اطالعی بازارازوجود کاال،    حساسیت اکثر خریداران نسبت به قیمت ، و وجود امکان رقابت 

بالقوه زیاد و         اگر قیمت تمام شده تولید هرواحدکاال، با افزایش حجم تولید وانباشت تجربه تولید در شرکت 

 کاهش یابد.

 

زم عرضه کاالی جدید در سطح قیمت فروش کم و انجام تبلیغات خط مشی نفوذی کند: این روش مستل -4

 پیشبردی نه چندان زیاد است.
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تعیین قیمت فروش درحد پایین موجب پذیرش سریع کاالمی شود و محدودکردن هزینه تبلیغات پیشبردی 

 سبب افزایش سودآوری می شود.

 استفاده ازاین خط مشی نیز با وجود شرایطی عاقالنه است که اگر:

وسعت بازار,اطالع بازار از وجود کاال ، وجود حساسیت نسبت به قیمت و سرانجام رقابت بالقوه وجود داشته  

 باشد.

 

 تبلیغات پیشبردی                  

 پایین                باال            

 

قیمت  

 فروش

 بهره برداری کند بهره برداری سریع باال  

 کند نفوذی نفوذی سریع پایین

زمان ورود به بازارتصمیم ة شرکتهایی هستند که درپی عرضه کاالی جدید به بازار، باید دربار پیشتازان بازار:

گیری کنند. ورود به بازاربه عنوان اولین شرکت ,میتواند بسیار ثمربخش اما پرمخاطره وپرهزینه باشد. پیشتاز 

مصرف کنندگان نام تجاری تولیدی توسط شرکت پیشتاز بازار بیشترین منافع را بدست می آورد ، تا جاییکه 

 رابردیگر نامهای تجاری ترجیح می دهند.

شرکت پیشتاز با نگاهی به آینده در می یابدکه سرانجام با ورود رقبای جدید، قیمت های فروش  سیکل رقابتی:

 پیش بینی کند: وسهم بازاراورا کاهش خواهند دادکه در اینجا باید پنج مرحله از سیکل رقابتی را
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تنها فروشنده کاال بودن در بدو ورود،                        نفوذ رقابتی با ورود رقیب جدید، تثبیت سهم 

بازاردرمرحله رشد سریع،            رقابت برسرکاالی تجاری درمرحله بعدی ، خروج از صنعت در مرحله 

 آخر.

 

 

 مرحله رشد:

ه مرحله رشداست . با عالقه مند شدن پذیرندگان اولیه به کاال ، افزایش ناگهانی فروش نشان دهند

 مصرف کنندگان دیگر هم خرید کاال را آغاز می کنند .

 در مرحله رشد سودآوری به دو دلیل افزایش می یابد :

 ( هزینه تبلیغات پیشبردی روی حجم بیشتری ازتولید سرشکن می شود.1   

کننده هزینه تمام شده هر واحد سریعتراز افت قیمت فروش کاهش  ( به خاطر تأثیر یادگیری تولید2   

 می یابد.

 

*  ارتقای كیفیت وافزودن ویژگی های جدیدبه كاالو                                              

 بهبودشکل آن

رقابت بر سركاالي  تثبیت سهم بازار نفوذ رقابتي فرشنده انحصاري
 تجاري

 خروج

 مراحل سیکل رقابتی
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ی جناحی )كاالها در *  ایجاد مدلهای جدید كاال و كاالها                                                 

 اندازه و طعم متفاوت(

 خط مشی ها :                           * ورود به قسمتهای جدیدی از بازار وارد  

 )برای حفظ رشد سریع بازار(    * گسترش پوشش توزیعی و كانال جدید توزیع  

 ای خریداران حساس به قیمت * كاهش قیمت فروش بر                                                 

* تغییر سمت وسوی تبلیغات ازایجادآگاهی به ایجاد رجحان                                                  

 كاال

                                 

 مرحله بلوغ :

میشود .  این نرخ رشد فروش یك کاالدر نقطه ای کند خواهد شد وکاال وارد مرحله ای از بلوغ نسبی 

 از مراحل قبلی طوالنی تر است  و دارای چالشهای بزرگی است.  مرحله معموال

 مرحله بلوغ رامی توان به سه مرحله تقسیم کرد :

 (بلوغ رشد )کاهش نرخ رشد فروش، به دلیل نداشتن کانال توزیع جدید (1   

 زار ((بلوغ با ثبات )کاهش فروش برمبنای سرانه، به دلیل اشباع با2   

(بلوغ رو به ضعف )کاهش سطح مطلق فروش ،به دلیل روی آوردن مشتریان به خرید  کاالهای 3   

 دیگر یاکاالهای جانشین (

 خط مشی ها:

شرکت می تواند با استفاده از دو عامل موثر بر حجم فروش بازار)یعنی عامل میزان مصرف هر اصالح بازار:  -1

 , نام تجاری خود را گسترش دهد :مصرف کننده وتعداد مصرف کنندگان( 

 میزان مصرف هراستفاده كننده * تعداداستفاده كنندگان ازنام تجاری كاال = حجم فروش 
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روشهای افزایش تعداد              تبدیل کسانی که ازکاال استفاده نمیکنندبه مصرف کننده            

 جدید بازار استفاده کنندگان ازنام تجاری      ورود به قسمت های

 خارج کردن مشتریان از دست رقباوجلب آنها                               

  

 افزایش برآورد مصرف )تشویق به نوشیدن آب پرتقال ( -1                                

 مصرف بیشتردرهرمناسبت)توصیه شستن مودوباردریك  -2                                         

 روشهای افزایش حجم فروش        نوبت با شامپوجهت نتیجه بهتر( 

 خلق موارد استفاده جدیدوبیشتر)درج دستورالعمل تهیه غذا  -3                                         

 روی بسته بندی(                                            

 

  

خصات  کاال از طریق ارتقای کیفیت , پهناوری ویژگیها یا بهبود شکل مدیران با اصالح مشاصالح كاال :   -2

 کاال هم می توانند برفروش خود بیافزایند. 

 هدف خط مشی بهبود کیفی آن است که عملکرد کاال شامل دوام، اعتمادپذیری، سرعت یا طعم آن باال رود . 

 باشد . خط مشی بهبود ویژگی درپی افزودن ویژگی های جدید به کاال می 

 وهدف از خط مشی  بهبود شکل افزایش  جاذبه های زیباشناختی  کاال می باشد .

مدیران ممکن است با اصالح دیگر اجزاء ترکیب عناصر بازاریابی هم در پی اصالح تركیب عناصربازاریابی: -3

تبلیغات پیشبرد فروش, افزایش فروش کاال باشند .عوامل موثر در  این اصالح شامل  قیمت , توزیع , تبلیغات , 

 فروشندگی شخصی و خدمات می باشد. 



188 
 

 مرحله زوال 

در پایان فروش بیشتر نامهای تجاری و اشکال کاال رو به زوال می رود. زوال کاال می تواند به آهستگی یا سریع 

,مانند رخ دهد. فروش ممکن است به صفر برسد یا در یك سطح نازل تثبیت شود. زوال فروش دالیل متعدد دارد

:فن آوری های جدید، افزایش رقابت داخلی و خارجی وتغییر ذایقه مصرف کننده باشد که این عوامل موجب 

 افزایش تولید، کاهش قیمت پی در پی وکاهش سودآوری میشود .

 برخی شرکتها با کاهش فروش و سودآوری از صحنه بازار خارج میشوند.

که عرضه می کنند کم خواهند کرد، آنها ممکن است از قسمتهای  شرکتهای باقی مانده نیزاز تعداد کاالهایی

کوچکتر بازار و کانالهای تجاری ضعیف دست بردارند، بودجه تبلیغات پیشبردی  خود را کاهش دهند ویا قیمت 

 های فروش خود را نیز بار دیگر کاهش دهند.

 خط مشی های بازاریابی دوره زوال :

ن وظیفه شرکت استفاده از سیستمی است که با کمك آن کاالهای ضعیف اولیشناسایی كاالهای ضعیف : -1

به این منظورشرکتها معموالکمیته ای را مسئول بررسی کاالها می کنند. دراین کمیته  ;شناخته شوند 

نمایندگانی از بخشهای بازاریابی، تولید وامور مالی ، تحقیق و توسعه حضور دارند . این کمیته سیستمی را 

 ی شودکه توسط آن کاالهای ضعیف شناخته موجب م

 می شوند .

زوال را رها می کنند . که این  بعضی از شرکتها زودتر از دیگران بازارهای روبهتعیین خط مشی بازاریابی : -2

مهم به وجود و اهمیت موانع خروج در صنعت بستگی دارد. هرچه موانع خروج محدودتر باشد، خروج از صنعت 

تر است و دیگر شرکتها هم بیشتربه ماندن وسوسه می شوند تا مشتریان شرکت های خارج برای شرکت آسان

 شده را به خود جلب کنند . 
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وقتی شرکتی تصمیم می گیردکه کاالیی را از حذف کند، با تصمیم گیریهای  تصمیم درباره حذف كاال :-3

دار باشد وهمچنان اعتباری هم ازآن درصورتیکه کاال از پوشش توزیعی خوبی برخور ;بیشتری مواجه میشود 

باقی باشد ، شاید بتوان آن را به شرکت دیگری فروخت . در صورتیکه شرکت نتواند خریداری پیدا کند باید 

تصمیم بگیرد باچه سرعتی نام تجاری را به احسن تبدیل کند ونیزشرکت باید درمورد سطح قیمت و میزان 

 بگیرد. خدمت برای مشتریان قبلی خود هم تصمیم

 اقدامات پنج گانه تجدید حیات كاال :

 ارتباط نام کاال را با مصرف کنندگان بررسی کند . -1

 بررسی اینکه آیاعوامل محیط کالن ازخط مشی تجدیدحیات کاال پشتیبانی میکند یا نه؟-2

 چگونگی ایجاد امکانات مختلف مفید برای مشتریان را بررسی کند . -3

 در این قسمت بالقوه بازار،باید نقاط قوت و ضعف رقبا را هم ارزیابی کند .  ;ل دسترسی بررسی وجود بازارقاب-4

 دالیل مطرود شدن یا زوال کاال را بیابند. -5

 سیر تکاملی بازار : 

ازآنجا که دوره عمر کاال به آنچه که برای یك کاال یا نام تجاری خاص اتفاق می افتد  توجه دارد وآنچه  برسر 

 ید را مد نظر قرار نمی دهد , این مفهوم بیشتر تصویر کاالمدار ونه بازارمدار را ارائه می نماید. بازارمی آ

 مراحل سیر تکاملی بازار:

 بازارها هم درست مانند کاالها ,چهار مرحله:  ظهور، رشد، بلوغ و زوال را طی می کنند.
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پنهان وجود دارد . بازار پنهان از افرادی  بازار قبل از صورت واقعی به خود گرفتن ، به صورتمرحله ظهور: 

 متشکل است که نیاز یا خواسته ای مشابه برای چیزی دارند که هنوز وجود ندارد .

درصورتیکه فروش کاالی جدید با موفقیت همراه باشد ، واحدهای جدیدی وارد بازارمی شوند و مرحله رشد: 

 این پیش آگهی مرحله رشد بازار است. 

 کت خود را در مرکز جای دهد ، شرکت دوم از سه حق انتخاب برخوردار می باشد: اگر اولین شر

*شرکت می تواند نام تجاری خود را در یکی از گوشه ها جا دهد)خط مشی خالء منفرد( *شرکت می تواند نام 

 تجاری خود را نزدیك اولین رقیب تعیین کند)خط مشی بازار انبوه(

تر را در گوشه های مختلف اشغال نشده جای دهد )خط مشی خالء چندگانه *شرکت می تواند دو کاال یا بیش

 بازار(

 مرحله بلوغ :

هر شرکتی که به بازاری وارد می شودبه دنبال جایگاهی نزدیك رقیب است یا اینکه شرکت به دنبال قسمت 

بازار وارد مرحله  و دهندسرانجام رقبا تمام قسمتهای اصلی بازار را پوشش می  . رود اشغال نشده ای دربازار می

و به بخش های همدیگر یورش می برندکه درنتیجه  بلوغ می شود. درحقیقت آنها از این هم پیش تر می روند

و بعد از کند شدن رشد بازار ، بازار به قسمتهای ظریفتری تقسیم می شود و  سودآوری همه آنها کاهش می یابد

می شود که تحکیم در بازار را به دنبال دارد که چندان دوام  گفته"بخش بندی شدید بازار "به این وضعیت 

 ندارد، زیراکه دیگر شرکتها هم به تقلید می پردازند و باز هم بازار قطعه قطعه میشود .

 مرحله زوال :
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هنگامیکه تقاضا برای کاال های فعلی شرکت کاهش می یابد ، بازار وارد مرحله زوال میشودکه دلیلش می تواند 

میزان و سطح نیاز کل جامعه باشد یا اینکه فن آوری جدیدی جایگزین نوع قدیمی آن شود . دراین مورد کاهش 

 فن آوری قدیم سرانجام ازبین می رود ودوره عمرتقاضا/ فن آوری جدید ی ظاهرمی شود. 

 

 

 جنبه های پویایی رقابت بر سر صفت :

هان است پیش بینی کنند که از جمله روشهای جستجو شرکتها همواره باید صفات کاالیی جدیدرا که بازار خوا

 برای صفات کاالیی جدید عبارتند از :

 

 بکار گیری فرآیند بررسی مشتری برای تعیین صفات جدید :( 1

در این روش شرکت ازمصرف کنندگان در مورد تمایلشان برای اضافه شدن مزایایی به کاال جویا شده و درباره  

 زایای مذکور و هزینه و سودآوری آنها تحقیق میکند . میزان عالقه آنها به م

 بکار گیری فرآیند درك مستقیم :( 2

شرکت احتمال وقوع امر را در آینده پیش بینی می کند و بدون انجام تحقیقات بازاریابی زیاد ، به تولید کاالی  

 جدید مبادرت می کند. 

 فرآیند دیالکتیك یا گفتگو :( 3
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گذاران نباید با سایر افراد همگام شوند، بلکه باید درست در جهت عکس مسیر آنها و به در این نظریه بدعت  

 طرف قسمتهایی از بازار که به سبب عدم توجه روز افزون آسیب می بیند ، حرکت نمایند . 

 فرآیند سلسله مراتب نیازها:(4

ین رضایتمندی نیازی با رتبه باالتر دراینجا وظیفه نوآور و بدعت گذار آن است که آمادگی بازار را برای تأم

 ارزیابی کند. 

  

اما در واقعیت دستیابی به صفات کاالیی جدید در بازار بسیار مشکلتر از یافتن راه حلهایی برای آنها در تیوری ها 

و می باشد . و ما نباید اثرات نقش فرآیندهای تکنولوژیکی و  اجتماعی را بر پیدایش صفات کاالیی جدید نادیده 

 کم اهمیت بگیریم.

 

 

 

 سواالت تستی:

 کدام نکته در بررسی مراحل دوره عمر کاال قابل اهمیت نیست؟ )د( -1

 محدود بودن عمر کاال            ب(نوسانات سودآوری در مراحل مختلف دوره عمر کاال الف(

 سرصفتج( روبرویی فروشنده باچالشها وفرصتهاو...مختلف درهرمرحله از فروش   د(رقابت بر

 مراحل دوره عمر کاال کدام است؟ )ب( -2
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 بلوغ/زوالرشد/ ظهور/ بلوغ/زوال                                ب( الف(رشد/ظهور/

 ظهور/بلوغ/رشد/زوال                                  د( رشد/بلوغ/ظهور/زوال ج(

در بازار مورد قبول واقع می شود و سودآوری دوره ای است که کاال کدام مرحله دوره عمر کاال به ترتیب:  -3

افزایش می یابد/ودوره ای که فروش در این زمان تحت تاثیرعوامل مختلف کاهش یافته و سود آوری تحلیل می 

 رود؟  )الف(

 ظهور/رشد    مرحله رشد/زوال                                       ب( مرحله الف(

 زوال/رشد مرحله بلوغ/ظهور                                        د( مرحله ج(

 فن آوری تقاضا را یك ............................... می نامد . )ج( "................." -4 

            حیطه فعالیت استراتژیك -حیطه مطلوب وزیبا                ب(دیتر رافر-الف(آنسوف

 حیطه مطلوب و زیبا -یطه فعالیت استراتژیك            د(دیتر رافرح -ج(آنسوف

 اثر تشدید رقابت با گذشت زمان برروی طول دوره های عمر کاال چیست؟ )الف(-5

 الف( سبب کوتاه تر شدن دوره های عمر کاال              ب( بی اثر بر روی دوره های عمر کاال

 د( الف و ب هردو صحیح است                             ج( سبب بلندتر شدن دوره های عمر کاال

طبقات کاال که از طوالنی ترین دوره ی عمر کاال برخوردارند،چرااغلب آنها در طوالنی مدت در مرحله بلوغ -6

 قرار میگیرند؟)ب(

 الف(چون نرخ رشدشان بیش از نرخ رشد جمعیت برابر است

 برابر می باشدب( چون نرخ رشدشان با نرخ رشد جمعیت 
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 ج( چون نرخ رشدشان کمتر از نرخ رشد جمعیت برابر است                          د(هیچکدام

 ؟)د(نمی باشدکدامیك از موارد زیر صحیح  -7

 اشکال کاال نسبت به طبقات کاالبیشترازدوره عمراستاندارد کاال تبعیت میکنند.الف(

 ا از یکی از انواع مختلف اشکال آن تبعیت می کند .ب(کاال از شکل استاندارد دوره عمر کاال ی

 ج(کاالهای با نام تجاری میتوانند ازدوره ی عمرکوتاه یا بلند برخوردار باشند.

 بعضی از طبقات کاال نظیر سیگار و آبمعدنی وارد مرحله زوال شده اند. د(

رکاال در ایران راطی کرده ( چه نوع ازاشکال)الگوهای(دوره عمsandwich makerکاالی ساندویچ ساز)-8

 است؟)ب(

 بلوغ         ج( الگوی دالبری       د(هیچکدام-سقوط-الف(الگوی چرخه ای      ب( الگوی رشد

باوجود قرص سرماخوردگی دربازار ایران اگر قرص بایولنول کلد هم دربازار دارویی وارد شود وشرکت برای آن  -9

 های دوره عمرکاالراطی کرده است؟)الف(تبلیغات زیاد انجام دهد،چه نوع ازالگو

 بلوغ         ج( الگوی دالبری       د(هیچکدام-سقوط-الف(الگوی چرخه ای      ب( الگوی رشد

 روش اساسی و برجسته بیان كه در زمینه ای از تالش بشری متجلی می شود،چه نام دارد؟)ج(-16

 ج(سبك              د(هیچکدام              الف(مد                     ب( سرگرمی زودگذر       

  

  یك سبك پذیرفته شده ومتداول فعلی در یك زمینه خاص ،چه نامیده می شود؟)الف( -11

 ج(سبك              د(هیچکدامالف(مد                     ب( سرگرمی زودگذر                     
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 سر میگذارد؟ )ب( چهار مرحله ای که اصوال مد آنها را پشت -12

 زوال -شاخص بودن-همه گیر شدن مد-الف(پیروی و تقلید

 زوال -همه گیر شدن مد -پیروی و تقلید -ب(شاخص بودن

 زوال                 د(هیچکدام-همه گیر شدن مد-شاخص بودن-پیروی و تقلید ج(

به ترتیب جزءخط مشی های "تعیین خط مشی های بازار"و"اصالح بازار"و"خط مشی بهره برداری سریع" -13

 مناسب کدام مرحله ازدوره عمرکاالست؟ )ج(

 "بلوغ"و  "معرفی"و  "زوال"ب(                                "معرفی"و "بلوغ"و "معرفی"الف( 

 "معرفی"و  "بلوغ"و  "زوال"د( ب(                                 "زوال"و "بلوغ"و "معرفی"ج(

تواند نام تجاری خود را نزدیك اولین رقیب تعیین کندازکدام خط مشی پیروی شرکتی که می  -14

 میکند؟)الف(

 الف(خط مشی بازار انبوه  ب( خط مشی خالء منفرد ج( خط مشی خالء چندگانه بازار  د(هرسه 

 اگرتبلیغات پیشبردی باال و قیمت فروش پایین باشد ، کدام خط مشی عاقالنه است؟ )د(-15

 داری سریع          ب(بهره برداری کند     ج(نفوذی کند       د(نفوذی سریعالف(بهره بر

در کدام فرآینددستیابی به صفات جدید، بدعت گذاران نباید با سایر افراد همگام شوند، بلکه باید درست در  -16

 جهت عکس مسیر آنها حرکت نمایند ؟)ب(

 ب( فرآیند دیالکتیك یا گفتگو      الف( فرآیند بررسی مشتری                        

 ج( فرآیند درك مستقیم                                  د( فرآیند سلسله مراتب نیازها
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 هدف از خط مشی  بهبود شکل کاال چیست؟)الف( -17

 الف( افزایش  جاذبه های زیباشناختی  کاال        ب( افزایش  جاذبه های کیفیت شناختی  کاال 

 و ب صحیح است                               د(هیچکدام ج( الف

 کدامیك از موارد زیر جزء خط مشی های حفظ رشد سریع بازار محسوب میشود؟)د( -18

 الف( ارتقای کیفیت وافزودن ویژگی های جدیدبه کاالو بهبودشکل آن

 ب( ایجاد مدلهای جدید کاال و کاالهای جناحی

  از بازار وارد          د( هرسه مورد صحیح استج( ورود به قسمتهای جدیدی 

 زمان تصمیم شرکت به حذف یك کاال ، درچه صورت شاید بتوان آن را به شرکت دیگری فروخت ؟)ب( -19

 الف(درصورتیکه کاال از پوشش توزیعی خوبی برخوردار نباشد ونیز اعتباری هم ازآن باقی نباشد.

 بی برخوردار باشد وهمچنان اعتباری هم ازآن باقی باشد.ب(درصورتیکه کاال از پوشش توزیعی خو

 ج(درصورتیکه کاال از پوشش توزیعی خوبی برخوردار نباشد وهمچنان اعتباری هم ازآن باقی باشد.

 د(درصورتیکه کاال از پوشش توزیعی خوبی برخوردار باشد ونیزاعتباری هم ازآن باقی نباشد.

 لکرد کاال شامل دوام، اعتمادپذیری، سرعت یا طعم آن باال رود ؟)د(هدف از این خط مشی آن است که عم -26

 الف( خط مشی بهبود شکل             ب( خط مشی بهبود ویژگی

 ج( خط مشی بهبود کمی                 د( خط مشی بهبود کیفی
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 سواالت تشریحی:

 ید.مراحل عمر کاال را نام برده و توضیح مختصری برای هر مرحله بنویس _1

 .: دوره ای است که در آن کاال به بازار معرفی می شود و رشد فروش کند است .ظهوریا معرفی  مرحله پاسخ:

 .: دوره ای است که کاال در بازار مورد قبول واقع می شود و سودآوری افزایش می یابد . رشد مرحله

یرفته شده است از رشد فروش کاسته می : در این دوره چون کاال توسط اکثریت خریداران بالقوه پذبلوغ  مرحله

شود وچون برای دفاع از موقعیت کاالدر مقابل رقبا باید هزینه های بازاریابی را افزایش داد سود آوری تثبیت می 

 .شود یا کاهش می یابد.

 . فروش در این زمان تحت تاثیرعوامل مختلف کاهش یافته و سود آوری تحلیل می رود. زوال : مرحله

 

 مد و سرگرمی های زود درچیست؟بارسم شکل هر کدام را توضیح دهید. –اوت سبك تف _2

 سه طبقه خاص دوره عمر کاال را باید ازهم تمیز داد . پاسخ:

روش اساسی و برجسته بیان که در زمینه ای از تالش بشری متجلی می شود.پس از پیدایش یك :  سبك

دم ممکن است به شکلی باشدکه عمرآن سبك خاص برای سبك،مقبولیت یاعدم مقبولیت آن از طرف عامه مر

 پوشاك ,نسلهای متمادی ادامه یابد. مانند سبك خانه سازی 
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: یك سبك پذیرفته شده ومتداول فعلی در یك زمینه خاص است. مد چیزی است که رشد آن کند است و مد 

( شاخص 1رحله را پشت سر میگذارد: برای مدت زمانی متداول و به تندی هم زوال می یابد. اصوال مد چهار م

 ( زوال 4( همه گیر شدن مد 3( پیروی و تقلید 2بودن 

 مثال : لباس جین 

 

 پشت سر میگذارد : مد اصوالچهار مرحله ای را که 

دراین مرحله بعضی ازمصرف کنندگان به چیزجدیدی عالقهمند میشوندکه آنان را از دیگر شاخص بودن: (1

 می کند. مصرف کنندگان متمایز

دیگر مصرف کنندگان هم به آن مورد ,عالقه مند میشوند واز  پیشتازان مد تقلید می کنند پیروی و تقلید : (2

. 

 چرخه اولیه

 چرخه مجدد

ش
رو

ف
 

 زمان

 سبك

ش
رو

ف
 

 زمان

 مد
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 مد بسیار متداول می شود و تولیدکنندگان درگیر تولید انبوه آن می شوند.همه گیر شدن : (3

 مصرف کنندگان به مدهای دیگر روی می آورند.زوال : (4

 

مدهایی هستند که سریعا در معرض دید عمومی قرار میگیرند وبا شوروشوق فراوان زودگذر : سرگرمی های 

 مقبولیت پیدامی کنند وسریع به دوره اوج میرسند.

 

 

 خط مشی های بازاریابی مناسب در مرحله معرفی کاال کدامهایند؟ توضیح مختصری برای هر کدام بنویسید. _3

یع:  این روش مستلزم عرضه کاالی جدید در سطح قیمت بسیار باال همراه خط مشی بهره برداری سر-1پاسخ : 

با تبلیغات پیشبردی زیاد است و شرکتها باهدف کسب حداکثر سودآوری ممکن ازهرواحدکاال، حداکثر قیمت 

می فروش رابرای محصول تعیین می کند. ونیز با بکارگیری تبلیغات پیشبردی زیاد، برمیزان نفوذ کاال در بازار 

افزایند و به آن شتاب می دهند.اما استفاده ازاین خط مشی باوجودشرایطی امکانپذیراست که این شرایط به قرار 

 زیر منطقی است:

 ( بی اطالعی بخش بزرگی از بازار بالقوه از وجود کاال .1 

ش
رو

ف
 

 زمان

 سرگرمی های زود گذر
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عهده کمیت آن ( کسانی که به نحوی از وجود کاال با خبر می شوند به داشتن آن عالقه نشان دهند و از 2 

 نیزبرآیند.

 ( مواجه شرکت با رقابت بالقوه ای که درصدد ایجاد رجحان برای نام تجاری کاال برآید.3 

 

خط مشی بهره برداری کند: این روش مستلزم عرضه کاالی جدید با قیمتی باالو پیشبردی اندك است. -2

تبلیغات پیشبردی اندك هم هزینه  قیمت فروش کاال به افزایش سود آوری هر واحد کاال کمك می کند و

 بازاریابی را در سطح پایینی قرار می دهد ودر نتیجه باعث حداکثر سود آوری از بازار می شود.

 اما استفاده ازاین خط مشی نیز با وجود شرایطی عاقالنه است که اگر:

 

 کاال ، کوچك بودن بازاربه لحاظ اندازه ،        اطالع داشتن اکثریت بازار از وجود  

 تمایل خریداران به پرداخت قیمت فروشی،   و قریب الوقوع نبودن رقابت بالقوه .  

  

 خط مشی نفوذی سریع: این روش مستلزم عرضه کاالی جدیددرسطح قیمت فروش -3

پایین وانجام تبلیغات پیشبردی زیاداست بنابراین این خط مشی منجربه نفوذ شرکت با حداکثر سرعت ممکن در 

 ونایل شدن به باالترین سهم بازار میشود. بازار

 استفاده ازاین خط مشی نیز با وجود شرایطی منطقی است که اگر:

وسعت بازار،    بی اطالعی بازارازوجود کاال،    حساسیت اکثر خریداران نسبت به قیمت ، و وجود امکان رقابت 

با افزایش حجم تولید وانباشت تجربه تولید در شرکت  بالقوه زیاد و         اگر قیمت تمام شده تولید هرواحدکاال،

 کاهش یابد.
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خط مشی نفوذی کند: این روش مستلزم عرضه کاالی جدید در سطح قیمت فروش کم و انجام تبلیغات  -4

 پیشبردی نه چندان زیاد است.

پیشبردی تعیین قیمت فروش درحد پایین موجب پذیرش سریع کاالمی شود و محدودکردن هزینه تبلیغات 

 سبب افزایش سودآوری می شود.

 استفاده ازاین خط مشی نیز با وجود شرایطی عاقالنه است که اگر:

وسعت بازار,اطالع بازار از وجود کاال ، وجود حساسیت نسبت به قیمت و سرانجام رقابت بالقوه وجود داشته  

 باشد.

 

 تبلیغات پیشبردی                  

 پایین                باال            

 

قیمت  

 فروش

 بهره برداری کند بهره برداری سریع باال  

 نفوذی کند نفوذی سریع پایین

 

اصالح بازار خط مشی مربوط به کدام مرحله از عمر کاالست؟وروشهای افزایش حجم فروش و افزایش تعداد  _4

 مصرف کنندگان کدامهایند؟

 ط به مرحله بلوغ ازمراحل عمرکاالست.پاسخ : اصالح بازار خط مشی مناسب مربو
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شرکت می تواند با استفاده از دو عامل موثر بر حجم فروش بازار)یعنی عامل میزان مصرف هر دراصالح بازار: 

 مصرف کننده وتعداد مصرف کنندگان( , نام تجاری خود را گسترش دهد :

 ری كاال = حجم فروشمیزان مصرف هراستفاده كننده * تعداداستفاده كنندگان ازنام تجا 

                     

 افزایش برآورد مصرف )تشویق به نوشیدن آب پرتقال ( -1                                

 مصرف بیشتردرهرمناسبت)توصیه شستن مودوباردریك  -2                                         

 وجهت نتیجه بهتر(روشهای افزایش حجم فروش        نوبت با شامپ 

 خلق موارد استفاده جدیدوبیشتر)درج دستورالعمل تهیه غذا  -3                                         

 روی بسته بندی(                                            

 

 

کننده           روشهای افزایش تعداد              تبدیل کسانی که ازکاال استفاده نمیکنندبه مصرف  

 استفاده کنندگان ازنام تجاری      ورود به قسمت های جدید بازار

 خارج کردن مشتریان از دست رقباوجلب آنها                               

 

 روشهای دستیابی به صفات جدید را توضیح دهید. _5

ست پیش بینی کنند که از جمله روشهای پاسخ : شرکتها همواره باید صفات کاالیی جدیدرا که بازار خواهان ا

 جستجو برای صفات کاالیی جدید عبارتند از :

 بکار گیری فرآیند بررسی مشتری برای تعیین صفات جدید :( 1
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در این روش شرکت ازمصرف کنندگان در مورد تمایلشان برای اضافه شدن مزایایی به کاال جویا شده و درباره  

 مذکور و هزینه و سودآوری آنها تحقیق میکند . میزان عالقه آنها به مزایای 

 بکار گیری فرآیند درك مستقیم :( 2

شرکت احتمال وقوع امر را در آینده پیش بینی می کند و بدون انجام تحقیقات بازاریابی زیاد ، به تولید کاالی  

 جدید مبادرت می کند. 

 فرآیند دیالکتیك یا گفتگو :( 3

نباید با سایر افراد همگام شوند، بلکه باید درست در جهت عکس مسیر آنها و به  در این نظریه بدعت گذاران 

 طرف قسمتهایی از بازار که به سبب عدم توجه روز افزون آسیب می بیند ، حرکت نمایند . 

 فرآیند سلسله مراتب نیازها:(4

یتمندی نیازی با رتبه باالتر دراینجا وظیفه نوآور و بدعت گذار آن است که آمادگی بازار را برای تأمین رضا

 ارزیابی کند. 
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 سیزدهمفصل 

 خط مشی های بازاریابی و رهبران، چالش گران، دنباله روها و پر كنندگان خالء بازار 

 خط مشی رهبر بازار

خته شده است. این شرکت در بازار کاالی در بسیاری از فعالیت ها شرکتی وجود دارد که به رهبر بازار شنا

مربوطه باالترین سهم را به خوداختصاص داده است. رهبر بازار معموالً دیگر شرکت های واقع در آن صنعت را از 

نظر تغییر قیمت فروش، معرفی کاالهای جدید، پوشش توزیعی و میزان و شدت تبلیغات هدایت و رهبری می 

 .کند

 بال چه چیزهایی باشد؟رهبر بازار باید به دن

هر طبقه کاالیی برای جلب خریداران از توان بالقوه خاصی برخوردار است،  استفاده كنندگان جدید:

خریدارانی که از وجود کاال بی خبرند یا کسانی که به دالیلی نظیر قیمت یا فقدان پاره ای از ویژگیها از خرید آن 

 .امتناع می کنند

رها از طریق کشف و دسیابی به موارد استفاده جدید از کاالها هم قابل گسترش بازا موارد استفاده جدید:

هستند. مثالً، یك آمریکایی به طور متوسط در هر هفته هنگام صبحانه سه بار سرآل خشك مصرف می کند. 

بی تولیدکنندگان سرآل در صورتی که بتوانند خوردن سرآل رابه سایر اوقات روز هم گسترش دهند، عایدات خو

 نصیب شان می شود)مثالً به عنوان شام یا ته بندی نیم روز.(

: خط مشی سوم در گسترش بازار، متقاعد کردن مردم به مصرف بیشتر کاال در هر نوبت به جای مصرف بیشتر

 .نصف ظرف سرآل، یك ظرف کامل از آن را بخورند فروش او، دو برابر می شود
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که می کوشد حجم کل بازار را گسترش دهد، باید همواره از سهم  : شرکت مسلط در حالیدفاع از سهم بازار

بازار خود هم در مقابل حمالت رقبا دفاع کند، رهبر بازار به فیلی می ماند که مورد هجوم خیل زنبوران قرار 

 .گرفته است

 خط مشی های دفاعی رهبر بازار

 عباتند از:شرکت رهبر بازار می تواند از شش خط مشی دفاعی استفاده کند که 

دفاع در اصل به معنی ایجاد استحکامات غیر قابل نفوذ و تسخیر، ذدر اطراف یك قلمرو است.  دفاع از موقعیت:

دفاع ساده از وضعیت حال یا کاال گونه ای نزیدك بینی بازاریابی است. به نام های تجاری معتبری همچون 

صلی رشد و سودآوری درآینده اعتماد و اطمینان داشت. کوکاکوال و آسپرین بایر هم نمی توان به عنوان منابع ا

شرکت های رهبر با علم بر این که دفاع از اهیمت زیادی برخوردار است. نباید تمام منابع خود را به ایجاد 

 .استحکامات دفاعی در اطراف کاالی موجود خود اختصاص دهند

بت کند، بلکه برای حفاظت از جانبی ضعیف یا شرکت رهبر بازار نباید فقط از قلمرو خود مراق دفاع جانبی:

 .ایجاد پایگاهی تهاجمی برایحمله متقابل، باید دیده وری هایی را برای خود بگمارد

 دفاع از موقعیت .1

 دفاع پیشگیرانه .2

 دفاع از طریق ضر حمله .3

 دفاع متحرك .4

 دفاع متحرك .5

 دفاع انقباظی .6
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که قبل از این دشمن تهاجم خود را علیه رهبر آغاز یك تمهید متهورانه تر دفاعی آن است  دفاع پیشگیرانه:

 .کند حمالتی را بر علیه اوتدارك ببینیم. فرض دفاع بازدارنده آن است که هزینه پیشگیری کمتر از درمان است

اکثر رهبران بازار وقتی مورد واقع می شوند به ضد حمله متوسل می شوند. یك  دفاع از طریق ضد حمله:

یچ گاه دربرابر این تعارضات وضعیت انفعالی به خود نمی گیرد: کاهش قیمت فروش رقیب، شرکت رهبر بازار ه

حمله برق آسای تبلیغات پیشبردی، بهینه سازی کاال یاتهاجم به منطقه فروش شرکت رهبر بازار توسط رقیب. 

با مهاجم روبه رو شود، از شرکت رهبر می تواند د ر برابر رقیب مهاجم تدابیری از این قبیل را اتخاذ کند: ا زجلو 

 .جناحین مهاجم اقدام به ضد حمله یا برای انهدام بنیادین این جمالت به یك تحرك گازانبری دست زند

دفاع متحرك به چیزی بیش از دفاع ضد حمله رهبر از منطقه مورد تهاجم نیاز دارد. در دفاع  دفاع متحرک:

ط می دهد تا از این مناطق در آینده برای اقدامات متحرك رهبر حوزه عمل خود را به مناطق جدیدی بس

تهاجمی و تدافعی خود استفاده کند. شرکت رهبر با وسعت بخشیدن به بازار و متنوع سازی آن به مناطق جدید 

 .دست می یابد

گاه شرکت های بزرگ درمی یابند که دیگر قادر به دفاع از تمام منطقه عملیات خود نیستند.  دفاع انقباضی:

ان این شرکت ها در سطح گسترش بسیار یافته و رقبا از چندین جناح به تدریج سهم بازار شرکت را از آن تو

خود می سازند بدین ترتیب، بهترین اقدامی که شرکت تحت این شرایط می تواند انجام دهد، انقباض برنامه 

ریزی شده به معنی رها کردن  به آن خروج استراتژیك هم می گویند) است. انقباض برنامه 3ریزی شده (که 

بازار نیست، بلکه در این موارد شرکت فقط مناطق ضعیف را رها می کند و منابع خود را به تقویت دیگر مناطق 

 .اختصاص می دهد

 خط مشی های چالش گر بازار
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م یا به شرکت هایی که رتبه دوم، سوم، و پایین تری را در صنعتی شاغال می کنند، گاه شرکت های رتبه دو

عقبه می گویند. بعضی ازشرکت ها نظیر کلگیت، فورد، مونگومری، آویس، وستینگهاووس و پپسی کوال اصالتاً 

بسیار بزرگ اند. این شرکت های رتبه دومی می توانندیکی از این دو وضعیت را احراز کنند. آن ها یا می توانند 

مله کنند، که در این صورت چالشگر بازار نام دارند، برای کسب سهم بازار بیشتر به رهبر بازار یا دیگر رقبا ح

 .که در این صورت دنباله روهای بازار لقب می گیرند "آرامش را بر هم نزنند"یااین که تشریك مساعی کرده و 

 تعیین هدف و حریف استراتژیك

ر چالشگران بازار چالشگر بازار باید نخست هدف استراتژیك خود را تعریف و تعیین کند. هدف استراتژیك بیشت

 .افزایش سهم بازار است

تصمیمات مربوط به تهاجم و تصمیم درباره این که به کدام شرکت حمله شود، بر هم تأثیر متقابل می گذارند. 

 :توجه کنید

چالشگر بازار می تواند به رهبر بازار حمله کند. این خط مشی پر خطر است، اما در صورتی که شرکت رهبر  *

بوده و نتوانسته باشد آن طور که شایسته است پاسخ بازار را بدهد، در این صورت "رهبران کاذب"له بازار از جم

این خط مشی از نظر توان بالقوه هم می تواند مفید تلقی شود. زمینه بررسی این مورد، نیاز مصرف کننده یا عدم 

 .رضایت اوست

وظیفه خود را به خوبی انجام نمی دهند و توان مالی  چالشگر بازار می تواند به شرکت های هم اندازه خود که *

 .باالیی هم ندارند حمله کند

چالشگر در اینجا به شرکت هایی حمله می کند کاالهای قدیمی تولید و عرضه می کنند یا به آنهایی که قیمت 

 .فروششان باالست یا به هرحال به نحوی توانایی تأمین رضامندی مشتریان خود را ندارند



208 
 

الشگر می تواند به شرکتهای محلی یا منطقه ای که وظیفه خود را به خوبی انجام نمی دهند و توان مالی چ *

 .کافی هم ندارند، حمله کند

چندین شرکت نوشابه سازی را می شناسیم که نه با ربودن مشتریان یکدیگر، بلکه با غورت دادن شرکت های 

 .کوچکتر از خود رشدکرده اند

 لی حملهانتخاب خط مشی ك

چالشگر بازار به گونه ای جسورانه برای دست یابی به سهم بیشتری از بازار به رهبر بازار و سایر رقبا حمله می 

 .نوع حمله کلی، شگردی را برای خود انتخاب کنند که به شرح زیر است5برد. چالشگران می توانند از 

ست در مقابل حریف قرار می دهد، گفته اگر یك مهاجم با جمع کردن نیرو خود را درحمله از روبرو:  .1

می شود به حمله ای که از روبرودست زده است. در این حمله مهاجم به جای نقاط ضعف طرف، نقاط 

 .قوت او را نشانه می گیرد

پیامد حاصله به اینکه کدام طرف قوی تر باشد و بیشتر طاقت آورد بستگی دارد. در یك حمله از روبروی محض، 

 .ی تولید،تبلیغالت، قیمت فروش و عوامل دیگر حریف به رویارویی می پردازدمهاجم با کاال

سپاه دشمن در نقطه ای که انتظار حمله دارد قوی ترین موضع را دارد. دشمن لزوماً از حمله جناحی:  .2

 .جناحین و پشت سر تأمین کمتری دارد

ی هدایت کرد در یك حمله جغرافیایی، یك حمله جناحی را می توان از دو بعد استراتژیك جغرافیایی و قسمت

مهاجم حمله به نقاطی را درنظر میگیرد که حرف در آنجا به خوبی ایفای نقش نمی کند. مثالً، بعضی از رقبای 

 .آی بی ام در شهرهای متوسط و کوچك اقدام به تأسیس دفاتر فروش کرده اند
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االت قسمت های بازار است که موجب بروز خط مشی جناحین نام دیگری برای تعیین و شناسایی نقل و انتق

خالءهایی می شود و پس از آن هجوم برای پر کردن این خالءها و تبدیل آنها به قسمت های خوب بازار صورت 

 .می گیرد

مانور محاصره ای کوششی است برای دست یابی به سهم بزرگی از منطقه  حمله ی محاصره ای: .3

ی جامع و تمام عیار. حمله ی محاصره ای مستلزم یورش بزرگی دشمن با استفاده از یك حمله برق آسا

است چند جبهه به طوری که دشمن مجبور شود همزمان از روبرو،طریفین و عقب از خود مراقبت کند. 

مهاجم ممکن است بیش از هر آنچه را حریف او به بازار عرضه می کند، به بازار عرضه کند تا کاالی او 

بنماید. حمله ی محاصره ای وقتی توجیه دارد که مهاجم دارای منابع فراوانی بوده  کامال غیر قابل امتناع

 .و باور داشته باشد که محاصره ای تند و سریع اراده حریف را در هم شکند

حمله ی فرعی از جمله غیر مستقیم ترین خط مشی حمله محسوب می شود. حمله  حمله فرعی: .4

ی و حمله به بازارهای آسان تر است. اجرای این خط مشی به فرعی پشت سر گذاشتن دشمن از راه فرع

سه طریق ممکن است. این روش ها عبارتنداز: متنوع سازی از طریق کاالهای نامربوط، متنوع سازی با 

ورود بازارهای جغرافیایی جدید و استفاده از فن آوریهای جدید با هدف از میدان به در کردن کاالهای 

 .موجود

رزم چریکی از حمالت کوچك و متناوبی تشکیل می شود که در مناطق مختلف بر  ظم:حمله ی نا من .5

علیه حریف صورت می گیردهدف جنگ چریکی عاجز کردن و تخریب روحیه رقیب و در نهایت تأمین 

یك جای پای دائمی در بازار است. مهاجم چریك برای حمله به حریف، هم از ابزارهای معمول و هم از 

عمول استفاده می کند. این ابزارها شامل کاهش قیمت گزینشی، حمالت شدید وبرق روش هی غیر م

 .آسای پیشبردی و اقدامات گاه و بی گاه قانونی می شود
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 یاداشت بازار یابی

جسارت مزایای خود را دارد. امتیازات یك شرکت جسور و مصمم که یك رقیب جنگجوی در حد خود راهدف 

کمك هزینه تکوین  1بازخورد دائم  1میل به نوآور بودن یا از بین رفتن  2فافیت ش1قرار می دهد عبارتنداز: 

 سرگرمی 3روحیه برتر  8موانع ورود 7حمایت قیمتی  6رونق نام تجاری  5بازار 

 خط مشی های تهاجمی خاص

چالشگر میس تواند به فروش کاالیی همانند و همردیف اما در سطح قیمت  خط مشی تخفیف قیمتی: *

 .ش پایین تر مبادرت کندفرو

چالشگر می تواند کاالیی با کیفیت متوسط و پایین تر از حد متوسط عرضه کند  خط مشی كاالی ارزان تر: *

 .که قیمت فروش آن بسیار پایین باشد

چالشگر بازار می تواند کاالی با کیفیتی به بازار عرضه کند و برای آن  خط مشی كاالهای حیثیت آور: *

 .تر از قیمت فروش رهبر مطالبه کندقیمتی باال

چالشگر بازار با تنوع بخشیدن به محصوالت خود هم می تواند به شرکت رهبر بازار خط مشی تکثیر كاال:  *

 .حمله کند

چالشگر می تواند برای حمله علیه جایگاه شرکت رهبر بازار خط مشی ابداع و نو  خط مشی نو آوری كاال: *

 .بال کندآوری در حیطه کاال را دن

چالشگر می تواند تالش کند خدمات بهتر یا جدید تری نسبت به شرکت رهبر  خط مشی بهبود خدمات: *

 .بازار به مشتریان ارائه کند
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یك چالشگر ممکن است به شبکه توزیع جدیدی دست یافته ی چنین شبکه ای  خط مشی پوشش ابداعی: *

 .را ایجاد کند

گر ممکن است با اتخاذ رویه های خرید بهتر، کارگران ارزان تر، و یا چالش خط مشی كاهش هزینه تولید: *

استفاده از ماشین آالت وتجهیزات پیشرفته تر و جدید تر، نسبت به رقبا خط مشی قیمت تمام شده پایین تر را 

 .دبنال کند

پیشبردی  برخی از چالشگران با افزایش بودجه اختصاصی خود به فعالیت های تبلیغات پیشبردی شدید: *

 . کند تبلیغاتی، به رهبر حمله می

 خط مشی های دنباله رو بازار

یك دنباله رو بازار، شرکت دومین )پس از رهبر بازار( است که در صدد حفظ سهم بازار خود است بدون آنکه 

بازار و  درد سری برای کسی به وجودآورد با این وجود دنباله رو های بازار هم باید با هدف حفظ و افزایش سهم

 :بسط و گسترش بازار خط مشی هایی را برای خود داشته باشند که عبارتند از

مقلد فریبکار کسی است که از کاال و بسته بندی رهبر تقلید می کند وکاالی تولید شده را در  مقلد فریبکار: *

 .بازار سیاه از طریق واسطه های بد نام و بی اعتبار به فروش می رساند

مقلد محض کسی است که درصدد برابری با رهبر بازار در زمینه کاال، توزیع تبلیغات و غیره  مقلد محض: *

است. کاالی تولید مقلدمحض و بسته بندی آن ممکن است شبیه کاالی رهبر بازار باشد، اما نام تجاری آن شاید 

گذاری انجام شده توسط شرکت فرق کند، مثال کوکوکوال وکوکاکوال و با هم مقایسه کنید. مقلد محض با سرمایه 

 رهبر بازار به حیات خود ادامه می دهد.

این مقلد از رهبر بازار تقلید می کند اما تفاوتهایی را در زمینه بسته بندی، تبلیغات، قیمت  مقلد نسبی: *

 .نداردگذاری و غیره قایل می شود. رهبربازار تا زمانی که مقلد حمله ای جسورانه علیه او نکند با او کاری 
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وفق دهنده کسی است که کاالهای رهبر بازار را گرفته آنها را تعدیل یا اصالح و بهینه سازی می وفق دهنده:  *

کند. وفق دهنده ممکن است برای اجتناب از هر گونه رویارویی مستقیم با رهبر، بازارهای متفاوتی را برای فروش 

 .انتخاب کند

ر بازارگونه دیگر دنباله روی در یك بزار بزرگ، رهبر بازار شدن در خط مشی های پر کنندگان خالء موجود د

یك بازار کوچك و یا پر کردن خالءهای بازار است. شرکتهای کوچکتر معموالاز رقابت با شرکتهای بزرگ اجتناب 

قه می کنند و به دبنال بازاهایی می روند که شرکت های بزرگ به آن عالقه ای نشان نمی دهند. و اگر هم عال

 .ای داشته باشند این عالقه چندان زیاد نیست

یك پر کننده خالء بازار شرکتی است که به قسمتهای کوچك بازار خدمت می کند. قسمتهایی که بزرگترها به 

 .آن توجهی نشان نمی دهند

هستند که  اگر چه پر کنندگان خالء بازار از دیر باز شرکتهای کوچك بوده اند اما هم اکنون شرکتهای بزرگی هم

خط مشی های این پرکنندگان خالء را دنبال می کنند تخصص، شرایط اصلی خط مشی خالء است. پر کننده 

گان خالء بازار می توانند از میان زمینه های تخصصی زیر یك یا چند زمینه تخصصی را برای خود انتخاب کنند: 

جغرافیایی، کاال یا خط کاال، ویژگی کاال، استفاده کننده نهایی، سطح عمودی، اندازه مشتری، مشتری خاص،

 .سفارش، کیفیت/ قیمت فروش، ارائه خدمات یا کانال توزیع. خالء چند گانه معموالً در خالءمنفرد برتری دارد

شرکت در خدمت به یك نوع مشتری/ استفاده کننده نهایی تخصص و متخصص در استفاده كننده نهایی:  *

 .تبحر پیدا می کند

 .شرکت در سطح عمودی از زنجیره تولید توزیع تخصص پیدا می کند طح عمودی:متخصص س *

 .شرکت در فروش به مشتریان کوچك، متوسط یا بزرگ تخصص پیدا می کند متخصص اندازه ی مشتری: *

 .شرکت فروش خود را به یك یا چند مشتری بزرگ محدود می کند متخصص در مشتری خاص: *
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 .قط به یك محل، منطقه یا ناحیه ای از جهان فروش می کندشرکت ف متخصص جغرافیایی: *

 .شرکت فقط به فروش یا تولید یك کاال یا یك خط اشتغال داردمتخصص در كاال یا خط كاال:  *

 .شرکت در تولید گونه ای ویژگی خاص برای کاال، تخصص پیدا می کند متخصص در ارائه ویژگی: *

 .لیدی خود را به سفارش مشتریان منفرد تولید می کندشرکت محصول تومتخصص سفارش گرفتن:  *

 .شرکت حد نهایت کاالی با کیفیت یا فاقد کیفیت را تولید می کندمتخصص كیفیت/ قیمت فروش:  *

شرکت یکی دو خدمتی ارائه می کند که دیگر شرکتها توانایی ارائه آن را نداشته متخصص در ارائه خدمت:  *

 .باشند

 شرکت در ارائه خدمت فقط به یك کانال توزیع تخصص می یابد. وزیع:* متخصص در كانال ت
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 فصل چهاردهم 

 طراحی ومدیریت خط مشی های بازاریابی جهانی 

سال هاست که بسیاری از شرکت ها به بازاریابی بین المللی مشغول شده اند .پیدایش ارتباطات، حمل و نقل و 

کوچك تر می کند و تعجبی نیست اگر یك بازرگان آلمانی ، لباس  جریانات مالی به سرعت جهان را کوچك و و

ایتالیایی بپوشد و شکالت انگلیسی بخرد و در یك رستوران چینی غذا بخورد به عنوان مثال نستله در نظر 

 مصرف کنندگان سراسر جهان نام بسیار آشنایی است.

در آن هستند، مخاطرات این کار هم بسیار زیاد  در حالی که شرکت ها نیازمند ورود به بازارهای خارجی و رقابت

است .مهم ترین چالش هایی که در این زمینه وجود دارد عبارتند از : نقل و انتقال و جابه جایی مرزهای دولت 

های بی ثبات ، مسائل و مشکالت پول های خارجی ، فساد ، سرقت  فناوری، بدهی های کالن خارجی و شرایط 

 تعرفه ها، هزینه های زیاد انجام اصالحات در کاال و ارتباطات.ورود دولت خارجی ، 

شیوه بهتر رقابت برای شرکت ها آن است که مدام در پی بهبود و اصالح خود در داخل و گسترش دامنه ی 

 فعالیت هایشان به بازارهای خارجی باشند 

اشند، بلکه آن ها با اندازه و قدرت شرکت ها برای فروش محصول در عرصه ی بین المللی ، لزوماً نباید بزرگ ب

 کوچك هم می توانند با استفاده از سیاست پر کردن خالء های موجود در بازار فعالیت جهانی داشته باشند.

 تصمیم گیری در مورد ورود به بازارهای خارجی 

عالیتشان ادامه اگر بازارهای داخلی پیش رو شرکت ها به حد کافی بزرگ باشند آن ها در همین بازارهای به ف

می دهند و در این صورت مدیران نیاز به یاد گرفتن زبان خارجی، قانون و مقررات کشورهای دیگر و ارزهای فرار 

 و .... نخواهند داشت.
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بعضی از عواملی که شرکت ها ی جهانی به تولید کاالهای بهتر و ارزان تری می پردازند، می توانند به شرکت 

شرکت می تواند برای درگیر کردن منابع این مهاجمان درصدد حمله علیه این شرکت  های داخلی حمله کنند و

 ها در کشورهایشان بر آید.

 شرکت به این نتیجه برسد که فعالیت در کشورهای خارجی سود آورتر از بازارهای  داخلی است.-

 ت بین المللی شود.مشتریان شرکت ممکن است به کشورهای دیگر رفته و شرکت ناچار به ارائه ی خدما-

 وموارد دیگر .-

 مخاطراتی قبل از تصمیم گیری شرکت ها برای فعالیت خارج از کشور خود پیش روی آن ها می باشد. 

 تصمیم در مورد انتخاب بازار خارجی

شرکت ها هنگام تصمیم گیر برای واردد شدن به بازارهای خارجی باید اهداف و سیاست های بازاریابی بین  

خود را تعریف و تعیین کنند. بیشتر شرکت ها هنگام ورود به این بازارها محافظه کارانه عمل می کنند و المللی 

 دلیل آن ، تمایل به کم بودن درصد فعالیت خارجی شان است.

نوع کشورها برای ورود اتخاب می شوند نیز مهم هستند و در مورد آنها باید با دقت تصمیم گیری شود.جذابیت 

رای ورودتحت تأثیر عواملی مثل در آمد، جمعیت ،کاال ، اوضاع سیاسی، عوامل جغرافیایی و موارد هر کشور ب

 دیگر می باشد.

شرکت ها برای دستیابی به فرصت رشد در بازار های بالغ از حداکثر نبوغ و خالقیت خود بهره گیرند. اما نیازهای 

و این کشورها بازار بالقوه ی خوبی برای  بر آوده نشده کشورهای در حال توسعه منبعی از فرصت است

محصوالتی مانند لوازم خانگی می باشند و از طرف دیگر این کشورها با نیازهای مصرفی اضافی که قادر به بر 

 آورده ساختن آن نبوده اند. روبه رو خواهند شد.
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 تصمیم در مورد نحوه ی ورد به بازار خارجی 

 های مختلفی وجود دارند. خط مشی های پنج گانه در این زمینه عبارتند از: برای ورود به کشورهای انتخابی راه 

 الف :صادرات غیر مستقیم 

وقتی که شرکت متعهد شود که کاالی خود را به بازار خاصی صادر کند، این شیوه را صادرات فعاالنه می گوییم 

فارشات ناخواسته از خارج کاالی خود را به و اگر شرکت گاه و بیگاه یا بنا بر ابتکار عمل خویش یا در پاسخ به س

خارج از کشور صادر کند این شیوه که روش منفعالنه برای ورود به بازار خارج است را صادرات گاه و بیگاه می 

 گوییم.

 در روش صادرات غیر مستقیم شركت ها از واسطه های مستقلی مانند موارد زیر استفاده می كنند 

 تجار صادراتی داخلی  -1

 كارگزار صادراتی داخلی -2

 سازمان های تعاونی -3

 شركت  صادراتی -4

 ب:صادرات مستقیم 

 راه های مختلفی كه برای انجام صادرات مستقیم وجود دارد:

 دایره یا بخش صادراتی داخلی -1

 شعبه ی فروش خارج از كشور -2
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 نمایندگی های فروش صادراتی سیار-3

 ور نمایندگان یا واسطه خارج از كش-4

 ج :صدور مجوز

این روش، راهی ساده برای ورود به بازار بین المللی است .یك شرکت صادر کننده ی مجوز به یك شرکت 

خارجی اجازه می دهد که از فرآیند تولید، نام تجاری، دانش فنی، اسرار تجاری ودیگر موارد ارزشمند او در قبال 

این شرکت با حداقل مخاطره به بازار خارجی وارد می شود و پرداخت حق الزحمه یا حق االمتیاز استفاده کند. 

 بدن نیاز به آغاز از هیچ نقطه صفر می تواند به دانش تولید یا یك کاالیا نام تجاری معروف دست یابد 

بعضی از معایب این روش آن است که شرکت کنترل کمتری بر  روی گیرنده ی مجوز اعمال کند واگر گیرنده 

 د، شرکت صادر کننده ی مجوز فقط بخشی از سود آوری اش را از دست می دهدی مجوز موفق شو

 انواع صدور مجوز 

 فروض قرارداد مدیریت به مالکین یك سازمان -1

 تولید قراردادی-2

 صدور حق امتیاز -3

 د :مشاركت 

ی پردازند که در این روش سرمایه گذاران خارجی به وسیله شرکت با سرمایه گذاران محلی به تأسیس شرکتی م

 در آن هر دودر مالکیت و اداره وکنترل آن سهیم باشند.
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گاهی شرکت های بزرگ هم برای ورود به بازارها مجبور هستند تا با هم مشارکت کنند. مشارکت می تواند به 

شرکا  دالیل اقتصادی ، سیاسی یا غیره مطلوب و یا الزم باشد.البته مشارکت مسائل مربوط به خود رادارد . مثالً

 ممکن است در مورد سرمایه گذاری یا دیگر خط مشی ها به توافق نرسند 

 جهانی شدن

مشکل بسیاری از کشورها این است که فقط تعداد کمی از شرکت هایشان در تجارت خارجی مشارکت می کنند 

 در نتیجه این کشورها به عایدات ارزی مورد نیاز برای واردات دست نمی یابند 

 ،شرکت های سوئدی در فرایند جهانی شدن مراحل زیر را طی کرده اند:وهمکارانش  انسونبه باور یوه

 فعالیت های صادراتی نامنظم -1

 صادرات از طریق نمایندگان مستقل -2

 تأسیس یك یا چند شعبه فروش -3

 تأسیس و راه اندازی امکانات تولید خارجی از كشور-4

 تصمیم در مورد برنامه بازایابی 

ای فعال در بازار های خارجی باید در مورد نحوه ی انطباق ترکیب خط مشی های بازاریابی شان با شرکت ه

شرایط محلی تصمیم بگیرند .در یك سو شرکت هایی قرار دارند که در سطح جهان از یك ترکیب بازاریابی 

 ر دارد.استاندارد استفاده می کنند و در سویی دیگر ترکیب عناصر بازاریابی تعدیل شده قرا

بر اساس مفهوم بازاریابی نیازهای مصرف کنندگان متفاوت می باشند و برنامه های بازاریابی هنگامی کارآمدترند 

 که متناسب با هر یك از گروه های مشتریان تهیه و تنظیم شده باشند
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محل  به یك بازار مشترك تبدیل می شود که در آن مردم صرف نظر از جهانبه عقیده ی پرفسور لویت، 

زندگیشان به دنبال محصوالت و سبك زندگی مشابهی هستند . شرکت های جهانی باید تفاوت های مبتنی بر 

طبیعت ویژه میان کشور ها و فرهنگ ها را از یاد ببرند و در عوض درصدد برآورده ساختن امیال عمومی و 

 فراگیر باشند.

حمل و نقل، بازار جهانی متجانس تری را پدید آورده  وی معتقد بود که  فن آوری هایی در زمنیه ی ارتباطات و

است. مردم سراسر جهان در پی چیزهای اساسی مشابه می باشند و این چیزها زندگی را برایشان آسان تر می 

 کند.

 در نتیجه یك شرکت جهانی کاالی مشابه را به طریقی مشابه به همه ی مصرف کنندگان می فروشد .

 كاال 

 انطباق کاال و فعالیت های پیشبردی در یك بازار خارجی را معرفی کرده است.خط مشی  5کیگان 

 بسط مستقیم-1

 در این خط مشی کاال بدون هیچ تغییری در بازار خارجی عرضه می شود.  

 انطباق كاال-2

وح در این خط مشی کاال باید به منظور تطبیق با شرایط و یا رجحان های محلی اصالح شود این انطباق در سط

 مختلفی صورت می گیرد. 

 ابداع كاال -3

  یعنی ایجاد چیزی نو وجدید،این خط مشی دو شکل مختلف دارد:
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 ابداع رو به عقب  •

 یعنی عرضه ی مجدد اشکال اولیه کاال به خوبی با نیازهای کشور خارجی تطبیق داده شده اند.

 ابداع رو به جلو : 

ه ساختن نیازی در یك کشور دیگر،         این روش کار بسیار پر یعنی تولید یك کاالی کامال جدید برای برآود

 هزینه ای است اما پاداش موفقیت آن هم زیاد است.

 فعالیت های پیشبردی 

 انطباق ارتباطات: 

شرکت ها می توانند به بازارهای خارجی هم برنامه های تبلیغاتی و پیشبردی مشابه برنامه های بازار داخلی 

 ا برای هر بازار محلی تغییری خاص را در این برنامه ها در نظر بگیرند.استفاده کنند.ی

 قیمت 

مهمترین مشکالت شرکت های چند ملیتی در قیمت گذاری هنگام ورود به بازارهای خارجی ، افزایش قیمت ، 

 قیمت های انفعالی ،دمپینگ و بازارهای غیر قانونی هستند.

خارج ازكشوربه دالیلی باالتراست.تعیین قیمت با سه روش الف : ازآنجاییکه قیمت بعضی كاالها در

 انجام میشود:

 تعیین قیمت مشابه درهمه جا-1

 تعیین یك قیمت برمبنای بازاردرهركشور -2

 تعیین قیمت برمبنای قیمت تمام شده درهركشور -3
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نتقالی ب: دلیل دیگر افزایش قیمت اینست كه شركتها برای كاالی ارسالی به شعبات خارج قیمت ا

 مشخص میکنند

 .پ: دمپینگ ، هنگامی رخ میدهد كه شركت برای شعبه خود قیمت فروش پایینی تعیین كند

 

ت :بازارغیرقانونی یابازارسیاه هنگاهی بوجود می آیدكه برای كاالهای مشابه در مناطق جغرافیایی 

یکه قیمت درآنجا مختلف ،قیمت فروش متفاوتی وجود داشته باشد.واسطه ها كاال را از كشورهای

 پایین است به كشورهایی كه قیمت فروش باالست ارسال میکنندتا درآمد بیشتری كسب كنند.

 مکان 

شركت های بین المللی باید نسبت به كانال توزیع دیدگاه تمام عیاری داشته باشند. در شکل زیر سه 

تصمیم در مورد  است.حلقه ارتباطی اصلی فروشنده و استفاده كننده ی نهایی نشان داده شده 

 سازمان بین المللی : 

 شركتها بسته به میزان حضورشان درعرصه ی بین المللی خودرابه سه روش مختلف اداره میکنند.

 تشکیل دایره صادراتی -1

 تشکیل بخش های بین المللی -2

 تشکیل سازمان جهانی -3

یف نیروهایی در جهت ادغام به توص، بارتیلت و گوشال در اثری تحت عنوان مدیریت ورای مرزها

جهانی می پردازند و آن ها را در برابر حساسیت ملی قرار می دهند . آنان سه خط مشی سازمانی به 

 شرح زیر ارائه كرده اند :
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 خط مشی جهانی-1

 خط مشی چند ملیتی -2

  ملی –خط مشی جهانی -3

 مقدمه

اصر بازاریابی بوده این در حالی است که خط مشی همانطور که می دانیم کاال اولین و مهمترین عنصر ترکیب عن

کاال مستلزم تصمیمات هماهنگ در زمینه ترکیب کاال، خطوط کاال، نام های تجاری، بسته بندی و برچسب زنی 

است. براین اساس پاسخگویی به سه سئوال مهم در حوزه مدیریت بازاریابی با رویکرد کاال دارای اهمیت است. 

آنها را در قالب چهار پرسش دسته بندی کرد. اینکه کاال چیست؟، یك شرکت چگونه  مواردی که می توان

ترکیب کاال و خطوط تولید خود را ایجاد و اداره می کند؟ یك شرکت چگونه درباره نام بهتر تجاری تصمیم 

اریابی گیری می کند؟ و پرسش آخر اینکه از بسته بندی و برچسب زنی چگونه می توان به عنوان ابزار باز

 استفاده کرد؟

سئواالتی که فیلیپ کاتلر در بخش پانزدهم کتاب خود با عنوان مدیریت بازاریابی )تجریه و تحلیل، برنامه ریزی، 

 اجرا و کنترل( به آن پاسخ داده است.

 

 

 كاال چیست؟ 
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ه می شود. به صورت خالصه باید گفت؛ کاال آن چیزی است که برای تامین یك خواسته با نیاز در بازار عرض

گانه کاال 5بنابراین بازاریاب هنگام برنامه ریزی برای کاال یا انچه که در بازار عرضه می کند باید درباره سطوح 

 اندیشه کند. 

 سطح نخست مزیت صرف است. به این معنا که بنیادی ترین یا مزیتی که مشتری واقعا می خرد. -

 االی اساسی تبدیل کند.در سطح دوم، بازاریاب باید مزیت صرف را به یك ک -

 

سومین سطح بازاریاب یك کاالی مورد انتظار را در تهیه می کند که خود مجموعه ای از ویژگی و  -

شرایطی است که خریداران هنگام خرید این کاال به طور معمول انتظار آن را داشته و بر سر آن هم 

 توافق دارند.

 

هم می کند که خواسته مستری را برای انتظارات او در چهارمین سطح، بازاریاب اضافه کاالیی را فرا -

برآورده می سازد. نکته مهم در این سطح این است که امروزه رقابت علی االصول در اضافه کاال یا 

 خدمات کاال صورت می گیرد. 

 

در سطح پنجم نیز بازاریاب کاالی بالقوه را تهیه می کند که تمام اضافات، تغییر و تحوالتی که کاال  -

 رانجام در آینده دستخوش آن خواهد بود را در بر می گیرد.س

 

 476صفحه  2-15شکل 
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 سلسله مراتب كاال

کاال همچنین سلسله مراتبی دارد که هفت سطح را شامل می شود. خانواده نیاز، خانواده کاال، طبقه کاال 

آیتم را در این مقوله جای  و خط کاال می شود، همچنین مواردی مانند نوع کاال، نان تجاری آن و قیم یا

 می گیرد.

 

 

 طبقه بندی كاال

 کاال را می توان با چندین روش طبقه بندی کرد. 

براساس قابلیت دوام و محسوس بودن کاال به سه گروه دسته بندی می شود. کاالی بی دوام، کاالی با  -

 دوام و خدمات.

 

های راحتی، مقایسه ای، اختصاصی و کاالهای مصرفی را نیز با توجه به شاخص هایی از جمله کاال -

 مقایسه ای همچنین کاالهای ناخواسته دسته بندی کرد.

 

 

در طبقه بندی کاالهای صنعتی کاالها از یکی از طبقات سه گانه تکیل می شود. مواد اولیه و قطعات)  -

مواد  مواد اولیه خام یعنی محصوالت کشاورزی و طبیعی(، مواد اولیه و قطعات ساخته شده که شامل

اولیه و قطعات ترکیبی می شود. اقالم سرمایه ای )تاسیسات و تجهیزات(، اقالم مصرفی و خدمات ) 

اقالم عملیاتی، تعمیر و نگهداری، خدمات تعمیر و نگهداری و خدمات مشاوره ای تجاری( تشکیل می 

 شود.

 



225 
 

 تصمیمات درباره تركیب كاال

می است که یك فروشنده خاص برای فروش به خریداران ارائه می ترکیب کاال مجموعه ای از تمام کاالها و اقال

 کند.

ترکیب کاالی یك شرکت شامل عرض، طول، عمق و سازگاری ویژه می شود. عرض یعنی تعداد خطوط کاالی 

یك شرکت را بیان می کند. طول نیز ترکیب کاال بوده که برابر شمار کل اقالم ترکیب کاالی یك شرکت است. 

ره گونه هایی است که در هر خط عرضه می کند. سازگاری به چگونگی ارتباط نزدیك خطوط عمق نیز شما

 مختلف کاال با هم بازگردد.

 

این ابعاد چهارگانه ابزارهایی هستند که با کمك آنها خط مشی بازاریابی شرکت تهیه می شود و درباره اینکه 

ود، تصمیم گرفته می شود. کاالی قوی را باید کدام یك از خطوط کاال باید رشد کند، حفظ، درو یا حذف ش

 پرورش داد یا حفظ کرد. خطوط کاالی ضعیف یا غیر سودآور را باید درو یا حذف کرد.

اشاره به این نکته ضرورت دارد که برنامه ریزی درباره ترکیب کاالی یك شرکت؛ مسئولیت عمده طراحان  

که بازیابان شرکت در اختیارشان قرار می دهند، ارزیابی می کنند استراتژیك است. این افراد با توجه به اطالعاتی 

 که کدام یکی از خطوط کاال باید رشد کند، حفظ شود و درو یا جمع شود.

 

 

 یك شركت چگونه تركیب كاال و خطوط تولید خود را ایجاد و اداره می كند؟ 

 تصمیمات درباره خط كاال
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گاتنگی به هم وابسته هستند، زیرا وظیفه مشابه ای انجام می خط کاال گروهی از کاالهاست که به صورت تن

دهند، به گروه های مشتری مشابه ای فروخته می شوند، از طریق کانال های توزیعی مشابه ای عرضه می شوند 

 و قیمت فروش آنها نیز به طور تقریبی به هم نزدیك است.

 

 تجزیه و تحلیل خط كاال

یك خط به تصمیم گیری درباره نحوه و میزان اختصاص منابع برای سرمایه مدیران خط برای تجزیه و تحلیل 

 گذاری در آن باید فروش، سودآوری و اوضاع همچنین احوال کاال در بازار را به دقت مورد بررسی قرار دهند.

 

 

 طول خط كاال

. شرکت یکی از مسائلی که مدیران خط کاال با آن روبرو هستند، انتخاب طول مطلوب خط کاال است

هایی که به دنبال سهم و رشد بازار باشند، خطط طوالنی تری را ترجیح می دهند. این دسته از شرکت 

 ها درباره اقالمی که سهم چندانی در سودآوری ندارند، از خود نرانی نشان نمی دهند.

 شرکت هایی که به سودآوری باال توجه دارند، خطوطی کوتاه تر را انتخاب می کنند.

ت به دو طریق می تواند به طول خط تولید خود بیفزاید، یکی بسط خط و دیگری تکمیل خط یك شرک

 تولید.

 

  بسط خط: -

این موضوع شامل زمانی می شود که یك شرکت برای محدوده فعلی خود فعالیت کند. شرکت می تواند 

 به طرف باال پایین یا هر دو سوی محدوده مورد نظر بسط یابد.
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 این شیوه به دالیلی زیر انتخاب می شود. :بسط رو به پایین -

 

یك شرکت از سوی رقیبی در قسمت باالی بازار مورد هجوم قرار گرفته وی می خواهد با تهاجم به  (1

 قسمت پایین بازر این رقیب مله او را تالفی کند. 

برای ایجاد تصویر ذهنی مطلوب نسب به کیفیت،خود نخست در قسمت باالی بازار جای می گیرد  (2

 بعد خود را کم کم به سمت پایین سوق می دهد. و

برای پرکردن خالء موجود در قسمت پایین اقدام به افزودن یك قلم کاال در این قسمت می کند.  (3

 در فیر این صورت همین خالء موجود رقیب جدیدی را جلب خواهد کرد.

 

 بسط رو به باال -

کر بسط عملیاتی خود در قسمت باالی بازار شرکت های واقع در قسمت های پایین بازار ممکن است به ف

باشند. دلیل آن کسب نرخ رشد و درصد سود آوری باالتر بود یا به سادگی گمان کنند به این کار به یك 

 تولید کنند کامل و تمام عیار بدل شوند.

 

 بسط دو طرفه -

 بازار بسط دهند. شرکت های واقع در میانه بازار ممکن است تصمیم گیرد، فعالیت ود را بههر د سوی

 

 یك شركت چگونه درباره نام بهتر تجاری تصمیم گیری می كند؟ 
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بارزترین مهارت حرفه ای بازاریابان قابلیت و توانایی انها در ایجاد، حفظ، مراقبت و ارتقای نام تجاری است. 

 بازاریابان اعتقاد دارد، تعیین نام تجاری هنر و بنیان بازاریابی است.

 معنای مختلف را در بر داشته باشد.6می تواند یك نام تجاری 

ویژگی: نخستین چیزی که نام تجاری در ذهن نداعی می کند ویژگی خاص است. به طور مثال می  -

 تواند قیمت باال و مهندسی عالی را در بر بگیرد.

عاطفی  مزایا: چیزی بیشتر از مجموعه ویژگی ها است به عبارتی ویژگی ها باید به مزایای عملیاتی یا -

 تبدیل شوند.

فواید: نام باید بتواند درباره فوایدی که تولید کننده ارائه می کنند را دربر گیرد. مانند سمبل ایمنی  -

 بودن برای یك خودرو.

 فرهنگ:نام تجاری فرهنگ خاصی را نمایش دهد. -

 شخصیت:نام بتوند شخصیت خاصی را در ذهن تداعی کند. -

 ر نوع مصرف کننده باشد.استفاده کننده: نام تجاری نماینگ -

  

 نگرش كلی بر تصمیمات نام تجاری 

 آورده شود 486، صفحه 6-15نمودار

 

 انواع نام تجاری
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انواع نام تجاری شامل نام های تجاری منفرد، گروهی برای تمام محصوالت، نام های گروهی جداگانه برای تمامی 

 محصوالت و نام تجاری شرکت همراه با اسامی کاالی منفرد

 

 

 از بسته بندی و برچسب زنی چگونه می توان به عنوان ابزار بازاریابی استفاده كرد؟ 

 بسیاری از کاالها که در بازار عرضه می شوند باید بسته بندی شده و دارای برچسب باشند. 

 

 

 بسته بندی -

ارزش تبلیغاتی بسته بندی که از طراحی خوبی برخوردار است برای مصرف کننده راحتی و برای تولید کننده، 

 دارد. 

به طور خالصه بسته بندی خوب برای کاال نقش یك آگهی تبلیغاتی پنج ثانیه ای را ایفا می کند. بازاریابان باید 

ابتدا مفهوم بسته بندی را روشن سازند و بعد برای اطمینان از اینکه بسته بندی به اهداف تعیین شده نائل می 

می و نگرانی هایی که نسبت به جامعه ابزاز می شود سازگاری داشته باشد. شود. ضمن اینکه با سیاست های عمو

 همچنین باید با سیاست های عمومی و نگرانی هایی که در جامعه ابزار می شود سازگار باشد.

 

 عالوه براین باید این مفهوم بسته بندی را از نظر مفهوم کار و روانی مورد آزمایش قرار دهند.
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 برچسب زنی  -

ای فیزیکی و ملموس برای شناسایی و تعیین درجه، شرح مشخصات و تبلیغات به برچسب نیاز دارند. کااله

ممکن است از فروشندگان خواسته شود برای حمایت از مصرف کنندگان و آگاهی دادن به آنها طبق قانون 

 برخی از اطالعات را روی برچسب ارائه دهند.

 

 

نشان یا طرح یا ترکیبی از این هاست که برای شناسایی کاالها یا ك نام تجاری؛ یك نام، اصطالح،عالمت،ی

خدمات یك فروشنده گروهی از فروشندگان ومتمایز کردن این کاالها ویا خدمات از کاالها یا خدمات رقبا به کار 

 میرود.

 بطور خالصه؛

 نام تجاری سبب شماسایی فروشنده یا سازنده میشود.

عالمت تجاری، نشان و یا سمبل دیگری باشد.براساس قانون عالمت تجاری حق نام تجاری میتواند یك نام، یك 

 استفاده همیشگی از نام تجاری را دراختیار دارد.

یك نام تجاری تعهد دائمی یك فروشنده برای ارائه مجموعه ای از ویژگی ها، مزایا و خدمات خاصی را به 

 خریداران می رساند.

 کیفیت هستند. بهترین نامهای تجاری حاوی تضمین

 معنای مختلف زیر را در بر داشته باشد.6اما یك نام تجاری میتواندتا 

 )ویژگی ها،مزایا،فواید،فرهنگ،شخصیت،استفاده کننده(تواون خالصه رانوشتم درموردش
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 خالصه اینکه؛

زم برخوردار اگرمخاطبین بتوانند ابعاد شش گانه نام تجاری را درنظر خود مجسم کنند،آن نام تجاری از عمق ال

 است.در غیر اینصورت نام تجاری کم عمق خواهد بود.

با دوام ترین نام تجاری فواید، فرهنگ و شخصیت آن است.این ها جوهره ی وجودی نام تجاری را تعریف و 

 تعیین میکنند.

 مشتریان نسبت به نام تجاری پنج سطح عقیده مختلف دارند:Aakerاز نظر ایکر

 ه ویژه با تغییر قیمت،تغییر میدهد.در اینجا وفاداری وجود ندارد.مشتری عقیده خود راب-1

 مشتری راضی است.دراینجا دلیلی برای عوض کردن نام تجاری وجود ندارد.-2

 مشتری راضی است ودر صورت عوض کردن نام تجاری باید هزینه ی اضافی بپردازد.-3

 مشتری بنام تجاری بهامیدهد و آن را دوست دارد.-4

 هواخواه نام تجاری است. مشتری-5

 قراردارند. 5یا3،4ارزش ویژه نام تجاری به تعداد مشتریان یك نام تجاری است که در طبقه 

به عقیده ایکر این ارزش ویژه همچنین به میزان شناخت از نام تجاری،کیفیت ذهنی نام تجاری،شدت تداعی 

ری،عالمات تجاری و روابط کانال توزیع هم بستگی روانی و عاطفی آن و دیگر دارایی هایی نظیر مجوز بهره بردا

 دارد.

 ارزش ویژه نام تجاری کاال،مزایای رقابتی زیر را همراه دارد:

شرکت از هزینه های پایین تر بازاریابی بهره مند خواهد شد،چرا که آگاهی و وفاداری نسبت به نام تجاری کاال -

 باالست.

رده فروشان از قدرت چانه زنی بیشتری برخوردار است. زیرا مشتریان شرکت در مذاکره با توزیع کنندگان و خو-

 از این ها انتظهردارند که کاالهای بانام تجاری موردنظر را عرضه کنند 

شرکت میتواند قیمت باالتری نسبت به رقبا برای کاالیش تعیین کند،زیرا برداشت ذهنی نسبت به کیفیت برتر -
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 وجود دارد.

 اند به بسط نام تجاری مبادرت کند، چرا که نام تجاری از اعتبار باالیی برخوردار است.شرکت راحت تر میتو-

 نام تجاری درمقابل رقابت قیمتی شدید،قدرت دفاعی بیشتری به شرکت می دهد.-

 تصمیم درباره بسته بندی و برچسب

 ربر میگیردبسته بندی فعالیت های مربوط به طراحی و ایجاد جعبه یا لفاف برای یك کاال را د

 بسیاری از کاالهایی که به بازار عرضه میشوند باید بسته بندی شوند و برچسب داشته باشند.

بسته بندی درمورد ابزارآالت ارزان قیمت نقشی نه چندان زیاد،اما درمورد اقالمی نظیر لوازم آرایشی وظیفه ای 

 بسیار با اهمیت برعهده دارد.

رخوردار است برای مصرف کننده راحتی و برای تولید کننده ارزش تبلیغاتی بسته بندی ای که از طراحی خوبی ب

 دارد.

 ثانیه ای را بر عهده خواهد داشت. 5هربسته بندی موثر تقریبا نقش یك آگهی تبلیغاتی 

 تهیه یك بسته بندی کارآمد مستلزم تصمیم گیری درمواردی چندی است:

 اول مفهوم بسته بندی

 میکند بسته بندی چگونه باشد مفهوم بسته بندی تعیین 

 آیا مراقبت بسیارخوب از کاال است

 آیا معرف روش جدید توزیع محتواست

 آیا وظیفه رساندن مطلبی درباره کاال یا شرکت را برعهده دارد

 پس از تصمیم برمفهوم بسته بندی باید روی دیگر ارکان بسته بندی نظیر 

 و عالمت و نشان تجاری صورت پذیرد.شکل،مواد اولیه مصرفی، رنگ، نوشته روی آن 
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 پس از اتمام کارطراحی،بسته بندی باید مورد آزمون قرارگیرد؛

 آزمون مهندسی باهدف از مقاومت بسته بندی تحت شرایط عادی

 آزمون بصری برای اطمینان از خوانا بودن نوشته ها و هماهنگی رنگها باهم صورت میپذیرد

 آرمون های واسطه

 م میشوند که اطمینان حاصل شود بسته بندی از نظر واسطه ها جالب و جذاب استبا این هدف انجا

 آزمون های مصرف کننده

 که اطمینان حاصل شود عکس العمل مصرف کننده نسبت به بسته بندی مثبت و مساعد است.

 برچسب زنی

 زیر مجموعه ی بسته بندی است.

نمودارهای بسیار پیچیده که بخشی از بسته بندی  برچسب طیفی از تکه های کوچك کاغذ چسبیده به کاال تا

 کاال هستند را شامل میشود.

 برچسب چندین وظیفه دارد:

 اول اینکه کاال یا نام تجاری آن را می شناساند-1

 ممکن است وظیفه درجه بندی کاال را برعهده داشته باشد-2

 برچسب ممکن است کاال را توصیف کند-3

 دارهای جالب و جذاب وظیفه ی تبلیغات درباره ی کاال را هم بعهده دارد.سرانجام برچسب با ارائه نمو

درحال حاضر برچسب زنی بقدری اهمیت یافته که مدافعین حقوق مصرف کنندگان خواهان وضع قوانین 

 بیشتری درموردبرچسب زنی هستند.

 آنها خواهان این موارد هستند:

 تاریخ تولید

 قیمت گذاری واحد
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 کاالتعیین درجه کیفی 

 برچسب زنی درصد)بیان درصد هریك از اجزا تشکیل دهنده ی کاال(

 

 فصل شانزدهم 

 در این فصل موارد زیر بررسی می شود:

 تعریف و طبقه بندی خدمات -1

 تفاوت کاال ها و خدمات -2

 چگونگی بهبود تمایز،کیفیت و بهره وری در موسسات خدماتی -3

 چگونگی ارتقاء سطح خدمات همراه کاال شرکت های تولیدکننده ی کاال توسط خود -4

 تعریف خدمت:

 .هر عمل یا کاری که یك طرف به طرف دیگر عرضه می کند 

 لزوما نامحسوس می باشد 

 .به مالکیت چیزی منجر نمی شود 

 .تولید خدمت هم ممکن است به کاالی فیزیکی بستگی داشته باشد یا نداشته باشد 

 پنج طبقه از آنچه به بازار عرضه می گردد:

 کاالی محسوس محض: فقط کاالی موحسوس است بدون ارائه هیچ خدمتی -1

کاالی محسوس همراه با خدمات: کاالی محسوس به عالوه ی خدمت یا خدمات است که باعث  -2

 افزایش در جاذبه مشتری می گردد.
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 ساوی کاال و خدمات تشکیل شده است.دو رگه: آنچه در این طبقه عرضه می گردد از دو بخش م -3

خدمت عمده همراه با کاال و خدماتی اندك: آنچه که عرضه می شود اغلب خدماتی است که  -4

 خدمات اضافی یا کاالیی همراه دارند.

 خدمات محض: آنچه که عرضه می شود خدمت است. -5

 شد.بنابراین جز خدمت می تواند بخش کوچك یا بزرگی از آنچه که عرضه می شود با

 بنابراین می توان گفت:

 .خدمات بر آنکه توسط ماشین تولید می شوند یا توسط انسان با هم تفاوت دارند 

  در بعضی خدمات نیاز به حضور مشتری است که بایستی نیازهای مشتری توسط ارائه کننده خدمات

 درنظرگر فته شود.

 ری )خدمات تجاری(را برآورده می خدمات از نظر اینکه نیاز شخصی )خدمات شخصی( یا نیاز بخش تجا

 سازند با هم فرق دارند:

  ارائه کنندگان خدمات از نظر اهداف )انتفاعی یا غیرانتفاعی( و مالکیت )خصوصی و عمومی( با هم

 تفاوت دارند.

 ویژگی های خدماتی و الزاماتی اجرایی بازاریابی برای آنها

 بی آنها تاثیر قابل توجهی دارند:چهار مشخصه خدمات که بر طراحی برنامه های بازاریا

 نامحسوس بودن -1

 تفکیك ناپذیری -2

 تغییر پذیری:  -3

 فناپذیری -4
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ساسر برای هماهنگی بهتر میان تقاضا و عرضه خدمات، استفاده از چند خط مشی را به موسسات خدماتی 

 پیشنهاد کرده است:

 از جنبه تقاضا -

 قیمت گذاری تفکیکی و متمایز 

 افزایش تقاضای غیر پیك 

 ات مکمل )چاره ای برای اوقات پیك](خدم 

 )سیستم های ذخیره سازی )رزرو کردن 

 از جنبه عرضه -

 استفاده از کارکنان نیمه وقت در موارد پیك 

 انجام کارهای مهم در اوقات پیك 

 مشارکت بیشتر توسط مصرف کننده 

 خدمات مشترك 

 پیش بینی امکانات برای توسعه آینده 

 

 دماتیخط مشی های بازاریابی موسسات خ

 سه حرف پی پیشنهاد شده به بازاریابی خدمت:

People )مردم( 

Physical Evidence )مستندات فیزیکی( 

Process )فرایند( 
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 انتخاب، آموزش و ایجاد انگیزش در کارکنان، سطح رضامندی مشتری را به شدت متحول می نماید.  -

 ابل است.بازاریابی خدمات مستلزم بازاریابی داخلی، خارجی و بازار متق -

 :شرحو توصیف کارهای روزمره ای است که شرکت برای آماده سازی، قیمت گذاری،  بازاریابی خارجی

 توزیع و ترویج خدمت به مشتریان انجام می دهد.

 :آنچه را که شرکت برای آموزش و ایجاد انگیزش در کارکنان اش برای ارائه خدمت  بازاریابی داخلی

 دربرمی گیرد. بهتر به مشتریان انجام می دهد

 :توانایی و شایستگی کاارکنان را در خدمت به مشتری نشان می دهد. بازاریابی متقابل 

قضاوت بر سر کیفیت خدمت توسط مشتری هم بر اساس کیفیت فنی و هم بر اساس کیفیت حرفه ای صورت 

 می گیرد.

 طبق پیوستار ارزیابی کاال، سه دسته کاال وجود دارد:

 با  توجه به خصوصیت شان قبل از خرید آنها را مورد ارزیابی قرار می دهند. کاالهایی که خریدار -1

 کاالهایی که خریدار پس از خرید و با کسب تجربه درباره آنها قضاوت می کند. -2

 کاالهایی که معموال اظهار نظر درباره آنها توسط خریدار حتی پس از مصرف هم دشوار است. -3

نتیجه مشتریان خدمات به هنگام خرید احساس خطر بیشتری می کنند  خدمات معموال جز گروه دو هستند در

 و این پیامدهایی را داراست:

  مشتریان خدمات معموال به تبلیغات دهن به دهن اعتماد و اطمینان بیشتری دارند تا تبلیغاتی که

 توسط خود موسسه خدماتی انجام می شود.

 تی، اوضاع و احوال فیزیکی موسسه به عنوان مصرف کنندگان از قیمت خدمت، کارکنان موسسه خدما

 اساس و مبنایی برای قضاوت درباره کیفیت خدمت استفاده می کنند.

 .آنها پس از خرید خدمت و در صورت رضامندی بسیار، به ارائه کننده خدمت وفادار باقی خواهندماند 
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 وظیفه موسسات خدماتی

 سه وظیفه خدماتی :

 افزایش تمایز رقابتی 

 متکیفیت خد 

 بهره وری 

 تمایز رقابتی

 راه چاره در مقابل رقابت بر سر قیمت 

 )متمایز کردن آنچه عرضه می گردد )اضافه کردن ویژگی های ثانویه خدمت به سبد اولیه خدمت 

  چگونگی تحویل )استفاده از کارکنان تواناتر و معتمدتر در تماس با مشتری و فراهم کردن محیط

 فیزیکی جذاب تر(

  استفاده از عالمت ها یا تعیین نام تجاری(تصویر ذهنی( 

 كیفیت خدمات

 ارائه خدماتی با کیفیت برتر به مشتریان 

  انتظارات مشتریان را نسبت به کیفیت خدمت برآورده سازیم یا حتی از آن پیشی گیریم،چگونگی شکل

 گیری انتظارات مشتریان :

 براساس تجربیات گذشته شان -

 تبلیغات دهن به دهن -

 که خود موسسه تبلیغاتی انجام می دهد.تبلیغاتی  -

 فواصل پنجگانه طبق مدل کیفیت خدمت که عرضه خدمات ناموفق را سبب می شوند:
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فاصله میان انتظارات مصرف کننده و تصور مدیریت: مدیریت از آنچه مشتریان خواهان آن هستند درك  -1

 درست ندارد.

یریت ممکن است از خواسته های فاصله میان تصور مدیریت و مشخصات فنی کیفیت خدمت:مد -2

 مشتریان درك صحیحی داشته باشداما در این مورد معیار عملکردی روشنی را نسازد.

فاصله میان مشخصات فنی کیفیت خدمت و نحوه ارائه و تحویل آن: کارکنان ارائه دهنده خدمات  -3

 ممکن است :

 .از آموزش های الزم برخوردار نباشند 

  ت های مورد نیاز باشند.فاقد توانایی ها و قابلی 

 .به یك سری معیارهای متضاد پایبندی نشان دهند 

فاصله میان تحویل خدمت و ارتباطات خارجی: انتظارات مصرف کننده تحت تاثیر اظهارات کارگزاران  -4

 شرکت و آگهی های تبلیغاتی قرار می گیرد.

روی می دهد که مصرف  فاصله میان ذهنیت نسبت به خدمت و خدمت مورد انتظار: این امر وقتی -5

 کننده از کیفیت خدمات برداشت صحیحی نداشته باشد.

 پنج عامل تعیین کننده کیفیت خدمت به ترتیب اولویت و امتیاز دهی مشتریان:

 اعتمادپذیری: قابلیت انجام خدمت وعده داده شده به نحوی اطمینان بخش و صحیح -1

 دمت فوریحساسیت پذیری: تمایل به کمك به مشتریان و ارائه خ -2

 اعتماد و اطمینان: دانش و تواضع کارکنان و قابلیت و توانایی آنها در انتقال اعتماد و اطمینان -3

 احساس هم دردی: اهمیت دادن و توجه ویژه به تك تك مشتریان -4

 موارد محسوس: وجود و نمایش تسهیالت فیزیکی،تجهیزات، کارکنان و مطبوعات ارتباطی -5

 وجوه اشتراك زیر را دارند:بهترین شرکت های مشتری گرا 
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 .)یك مفهوم استراتژیك دارند)مشتری مشغله ذهنی شرکت های ارائه کننده خوب است 

 .تعهد مدیریت سطح باال نسبت به کیفیت در آنها پیشینه تاریخی دارد 

 .استانداردهای باالیی دارند 

 .برای نظارت بر عملکرد خدماتی دارای سیستم های خاص هستند 

 ارند که به کمك آن به انتقادات و شکایات مشتریان رسیدگی می کنند.سیستم هایی د 

 .محیط داخلی آنها به راضی نگه داشتن کارکنان و مشتریان توجه نشان می دهد 

 مدیریت بهره وری

 برای بهبود سطح بهره وری خدمات هفت شیوه مختلف وجود دارد:

 به کارپرداختن ارائه کنندگان خدمات با مهارت بیشتر -1

 قربانی کردن بخشی از کیفیت، بر کمیت ارائه خدمات بیافزاید. با -2

 فرایند تولید خدمت را صنعتی کند. -3

 دست به نوآوری و ابداع در راهکارهای کاالهای جدید زند. -4

 خدمات کارآمدتری طراحی کند. -5

خود  با ایجاد انگیزش در مشتریان سعی کند آنها را تشویق نماید عوض نیروی کار شرکت از نیروی کار -6

 استفاده کند.

 مجهز شدن به استفاده از توان فناوری -7

باید به این نکته توجه داشت که شرکت ها نباید آنقدر به بهره وری توجه نشان دهند که ذهنیت کیفی شان کم 

 رنگ شود.

 خدمات همراه
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 شرکت های تولید کننده کاال هم باید برای مشتریان خود سبد خدماتی تدارك ببینند. -

 راه به رزمگاهی اصلی برای مزیت رقابتی مبدل می شود.خدمات هم -

شرکت هایی که در قلمرو بازار بین المللی کاالهای خوبی تولید می کنند اما از نظر خدمات پشتیبانی  -

 ضعیفی دارند در واقع به شدت در معرض خطر قراردارند.

ند، سریع تر رشد می کنندو بر اساس واحدهایی که خدمات بهتری ارائه می کنند، قیمت باالتری مطالبه می کن

 کیفیت خدمات برتر به سودآوری بیشتری هم دست می یابند.

 دغدغه خاطر مشتریان به صورت زیر است:

 اعتمادپذیری و فراوانی خرابی کاال 

 مدت زمان خرابی 

 .خرج کردن مبالغی برای خدمات تعمیر و نگهداری است که نتیجه چندانی هم نداشته باشد 

 دمات پس از فروشخط مشی خ

یك تولید کننده برای ارائه خدمات پشتیبانی مطلوب باید آن خدماتی را که مشتریان به آن بیشترین بها را می 

 دهند و اهمیت نسبی هر یك را تعیین کند.

 ترکیب خدمات شامل خدمات قبل از فروش و خدمات پس از فروش می شود.

 مراحل خط مشی خدمات پس از فروش

ول و در آغاز کار،تولیدکنندگان خود با تاسیس دایره عرضه قطعات و خدمات کار را آغاز می به طور معم -1

 کنند.

 .تا از مسائل و مشکالت آگاهی یابند 

 .آموزش دیگران کار پرهزینه و وقت گیری است 
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 .خود عهده دار خدمات عرضه قطعات و خدمات شوند سودآوری باالتر است 

جام خدمات تعمیر و نگهداری را به توزیع کنندگان و دالل های مجاز با گذشت زمان، تولیدکنندگان ان -2

 واگذاری نمایند.

 .واسطه ها به مشتریان نزدیك ترند 

 .پوشش جغرافیایی بهتری دارند 

 .می توانند خدمات سریع تر هر چند نه  بهتری ارائه کنند 

 .سودآوری حاصل از ارائه خدمات دیگر به واسطه ها تعلق می گیرد 

 مرحله، واحدهای ارائه کننده خدمات مستقل وارد می شوند. در این -3

 .نسبت به تولیدکنندگان یا واسطه های مجاز قیمت کمتری مطالبه می کنند 

 .سریع تر از آنها خدمات مورد نیاز را ارائه می کنند 

د. مشتریان بزرگی هستند که انجام خدمات تعمیر و نگهداری مورد نیازشان را خود عهده دار می شون -4

این شرکت ها خواهان اقالم مورد نیاز با قیمت مناسب تر از تولیدکنندگان هستند زیرا خودشان خدمات 

 مورد نیازشان را تامین می کنند.
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 طراحی استراتژی ها وطرح  های قیمت گذاری :

قیمت تعیین می تمام سازمان های انتفاعی و بسیاری از سازمان ها ی غیر انتفاعی برای کاالها  یا خدمات خود 

کنند. در طول تاریخ اغلب قیمت ها از طریق خریداران  و فروشندگان پس از چانه زنی و گفت و گو  با همدیگر 

تعیین می شده است . رسم  بر این بوده که فروشندگان  قیمتی باالتر از حد انتظار خود پیشنهاد دهند و 

متی باشد  که انتظار پرداخت آن را دارند . در نهایت امر خریداران هم قیمتی پیشنهاد کنند که پایین تر از قی

قیمتی که در مورد توافق و قبول طرفین قرار گیر ، قیمتی بوده است که در  اثر چانه زنی و گفت و گو به دست 

 می آید .

 

 534شکل صفه 

 تعیین قیمت :

بگیرد .یك شرکت می تواند شرکت باید در خصوص تعیین جایگاه کاالی خود از نظر کیفیت و قیمت تصمیم 

جایگاه کاالی خود را در وسط بازار تعیین کند یا این که آن را در سه سطح باالیی یا سه سطحپایینی قرار دهد . 

 این هفت سطح عبارتند از :

 قسمت بازار 

 حد نهایی

 تجمل

 نیاز های خاص 

 وسط

 سهولت /راحتی 
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 من هم هستمها ، اما ارزان تر 

 فقط قیمت

 

 

   536شکل 

 

 تعیین تقاضا :

هر قیمتی که شرکت برای کاال های خود تعیین می کند ، سطح تقاضایمتفاوتی را برای کاالی آن به دنبال 

خواهدداشت و در نتیجه تاثیر متفاوتی بر اهداف بازار یابی شرکت به جای خواهد گذاشت .رابطه میان قیمت 

گیرد  و تقاضای پیامد کنونی ، در منحنی تقاضای های مختلف که ممکن است در زمان حاضر مد نظر قرار 

نشان داده شده است . در شرایط عادی تقاضا و قیمت  با رابطه معکوس دارند . یعنی هر چقدر   17-4شکل  

 قیمت باالتر باشد ، تقاضاپایین تر خواهد بود وهر چقدر قیمت کاهش یابد ، تقاضا افزایش خواهد یافت .

 

 538شکل  

ی تقاضا : بازار یابان باید از حساسیت  یا کشش تقاضا  نسبت به تغییر قیمت آگاهی داشته حساسیت قیمت

دالر باعث کاهش به نسبت  ندکی  15دالر به  16یك افزایش قیمت از  4-17باشند. دو منحنی تقاضای شکل 

فزایش قیمت همین مقدار ا 17-4واحد کاهش می دهد . در شکل  166به  165سطح تقاضا می شودو آنرا از 

واحد رسد .اگر تقاضا با یك افزایش  56به  156سبب می شود تقاضا به میزان قابل مالحظه ای کاهش یابد و از 

اندك در سطح قیمت تقریباً هیچ  تغییری نکند ،می گوییم آن تقاضا فاقد حساسیت یا بی کشش است .اما اگر 

 اس یا با کشش می خوانیم .تقاضا تغییری قابل مالحظه داشته باشد آن تقاضا را حس
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 برآورد هزینه :

تقاضا سقف یمتی را که یك شرکت می تواندبرای کاالی خود مطالبه کند مشخص می نماید و هزینه های 

شرکت هم حد قیمت را تعیین و مشخص می کند .هر شرکت می خواهد قیمتی بر کاالی خود نهد که هزینه 

ه بازده نسبتاً خوبی بری تالش و مخاطراتی که پذیرفته است را پوشش های تولید ، توزیع و فروش کاال به اضاف

 دهد . 

 انواع هزینه : 

 هزینه های یك شرکت دو قسمند :هزینه های ثابت و هزینههای متغییر .

هزینه های ثابت )که سرباز هم  نام دارند ( آن هزینه هایی هستند که با تولید و درآمد فروش تغییر نمی کنند 

رتیب یك شرکت باید همه ماهه هزینه های اجاره ، گرمایش ، بهره ،حقوق مدیران و غیره را بدون توجه .بدین ت

 به اینکه آیا تولیدی داشته است یا نه ، بپردازد .

هزینه های متغییر بطور مستقیم با میزان تولید  تغییر می کنند . برای مثال ،هر ماشین حساب دستی  که 

ومنت تولید می شود مستلزم پرداخت هزینه پالستیك، قطعات ریز پردازش ،بسته توسط شرکت تگزاس انستر

 بندی وغیره است .

 هزینه کل برای هر میزان تولید جمع هزینه های ثابت و متغییر است .

هزینه متوسط : هزینه هر واحد در سطح تولید مشخص است  و برابر با هزینه کل تقسیم بر مقدار تولی است 

خواهد برای کاال قیمتی را تعیین کند که الاقل  هزینه ای  تولید را در یك سطح فرضی از تولید .مدیریت می 

 پوشش دهد.

 انتخاب روش قیمت گذاری :

فرض می کنیم اطالعات مربوط به تقاضای مشتریان ، عامل هزینه و قیمت های فروش رقبا در اختیار باشد ، در 

خود را تعیین کند . این قیمت تا اندازه ای بین یك قیمت آنقدر   این صورت شرکت آماده است تا قیمت فروش
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پایین که سود آوری ندارد و قیمتی که به قدری باالست  که تقاضای کافی برای کاال به دنبال ندارد ، قرارمی 

 گیرد .

ی حد مالحظات سه گانه  عمده ای که در تعیین قیمت وجو دارد خالصه شده اند .  هزینه ها 7-17در شکل 

پایین قیمت فروش هستند . قیمت های فروش رقبا و قیمت کاال های جانشین جهتی را نشن می دهند  که 

شرکت هنگام تعیین قیمت  فروش خود باید  به آن توجه نماید . ارزیابی مشتریان از ویژگی های منحصر به 

 فردی که در کاالی شرکت وجود دارد سقف قیمت فروش را تعیین میکند .

ت ها با انتخابیك روش قیمت گذاری که حداقل یکی از این مالحظات سه گانه را در بر داشته باشد به رفع شرک

 مسئله قیمت گذاری می پردازد .روش قیمت گذاری سرانجام به یك قیمت خاص می انجامد .

 

 

 543شکل صفحه

 ما در این قسمت به مقایسه برخی  روش های قیمت گذاری می پردازیم.

اری اضافه بها ، قیمت گذاری برا تامین بازده هدف ،قیمت گذاری بر اساس برداشت ذهنی  از ایده و قیمت گذ

 ارزش کاال ، قیمت گذاری بر اساس نرخهای متداول  و قیمت گذاری به روش ارائه پیشنهاد .

 

 قیمت گذاری  اضافه بها :

تمام شده کاال است . شرکت های ساختمانی ابتدایی ترین روش قیمت گذاری افزون درصد  استاندارد به قیمت  

هنگام ارائه پیشنهاد بتدا هزینه های مربوط به  پروژه خاصی را برآورد می کنند و آنگاه درصد ثابتی به عنوان 

سود خود  بر آن می افزایند .حقوقدانان ، حسابداران و حسابرسان و دیگر افراد حرفه ای بطور معمول  هزینه 

 بنای افزودن  درصدی به هزینه تمام شده  خدمت  محاسبه و مطالبه می کنند .خدمات خود را بر م
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 قیمت گذاری برای تامین بازده هدف : 

 

روش دیگر قیمت گذاری بر مبنای هزینه ، قیمت گذاری برای تامین بازده هدف است .در اینجا شرکت  قیمت 

ری خود نایل گردد. قیمت گذاری بازده هدف  توسط فروشی را تعیین می کند که بتواند به نرخ بازده سرمایه گذا

 جنرال موتورز مورد استفاده قرا گرفه است ..

 

 قیمت گذاری بر اساس  ذهنیت خریدار : 

شمار روز افزونی از شرکت های مبنا ی قیمت فروش کاالهای خود را ذهنیت خریدار قرار می دهند آنها برای  

ت ذهنی  خریداران  از فایده کاالهستند  و نه هزینه تمام شده آن برای تعیین قیمت  کاالهای خود متوجه برداش

فروشنده ، آنها به عنوان عامل اصلی قیمت گذاری و به منظور تقویت برداشت ذهنی مثبت  در اذهان خریدارن  

ت ذهنی  از متغیر های  غیر قیمتی ترکیب عناصر بازاریابی استفاده می کنند . در این جا قیمت  براساس برداش

 از فایده کاال تعیین می شود . 

 قیمت گذاری بر ساس فایده باری مشتری :

در سال های اخیر برخی شرکت ها هم از روش قیمت گذاری بر مبنای فایده  برای مشتری استفاده می کنند . 

قیمت در این روش انها برای یك کاالی بسیار با کیفیت یك قیمت فروشبه نسبت پایینی تعیین می کنند.

 گذاری بر اساس فایده  برای مشتری بدان معناست که قیمت  باید  مبین فایده  باالی  کاال برای مشتریان باشد

 

 قیمت گذاری بر اساس نرخ های جاری :

در خط مشی  قیمت گذاری بر اساس نرخ های شرکت به هزینه های خود یا تقاضا توجه کمتری می کند و 

تر بر اساس قیمت های  رقبا قرار می دهد .شرکت ممکن است قیمت کاالی اساس قیمت گذاری خود را بیش

خود را مشابه ، بیشتر یا کمتر از رقیب )رقبا( تعیین کند .در صنایع انحصاری چند جانبه )اولیگوپلی (که 
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 فروشنده کاالهایی چون فوالد ، کاغذ یا فرآروده های کودشیمیایی هستند ، شرکت ها معموالً قیمت مشابهی

 برای محصوالت  تولیدی خود می نهند .

 

قیمت گذاری با رائهپیشنهاد )مناقصه/مزایده (:وقتی واحد ها پیشنهادات سر بسته ای برای انجام  بعضیکارها 

تسلیم می دارند قیمت گذاری رقابتی امر  عادی محسوب می شود .در اینجا موسسه مبنای قیمت پیشنهادی  

شده یا تقاضا بلکه بر اساس انتظارات  خود از نحوه قیمت گذاری  رقبا قرار  خود را نه بر اساس قیمت تمام

میدهد . واحد در صدد است کار را به دست آورد و این امر مستلزم آنست که قیمت پیشنهادیکمتر از قیمتی 

دی را باشد که رقبا پیشنهاد میدهند .در ین حال واحد نمی تواند بدون بدتر کردن وضعیت خود قیمت پیشنها

 زیر بهای تمام  شده تعیین نمایید .

 

 انتخاب  قیمت نهایی :

روش های قیمت گذاری ،دانه قیمت ها را که شرکت بتواند قیمت نهایی کاالی خود را  از آن میان انتخاب کند 

محدود می سازند. شرکت هنگم انتخاب و تعیین قیمت نهایی خود باید عوامل یگری را هم مورد بررسی قرار 

د از آن جمله اند ، قیمت گذاری روان شناختی ، تاثیر دیگر ارکان ترکیب عناصر بازار یابی بر قیمت فروش ، ده

 سیاست های شرکت درباره قیمت گذاری و تاثیر قیمت بر طرف های  ذینفع دیگر .

 

 انتخاب قیمت : 

ایجاد می کنند که بیانگر شرکت ها معموالً یك قیمت واحد تعیین نمی کنند بلکه یك ساختار قیمت گذاری 

تفاوتها و تغییرات در این زمینه باشد تقاضا و هزینه های جغرافیایی ، نیاز های قسمت های مختلف بازار 

،زمانبندی خرید میزان سفارش ،کثرت و فراوانی تحویل ،ضمانت ها ، قراردادهای ارائه خدمات وسایر عوامل یك 

و پشتیبانی های پیش بردی  به ندرت از واحد کاالیی که می  شرکت  در اثر تخفیفات ، کسورات و حمایت
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فروشد سود آوری یکسانی بدست می آورد .در این قسمت ها ما به بررسی چند خط مشی قیمت گذاری تعدیلی 

می پردازیم : قیمت گذاری جغرافیایی ، تخفیفات و کسورات قیمتی ، قیمت گذاری پیش بردی /تبلیغاتی  ، 

 ضی و قیمت گذاری برای ترکیب  کاال از آن جمله اند .قیمت گذاری تبعی

 

 قیمت گذاری جغرافیایی)نقدی ، معامله متقابل و معامله پایاپایی(

قیمت گذاری جغرافیایی مستلزم آن است که شرکت درباره نحوه تعیین قیمت محصوالت تولیدی خود برای 

 د .مشتریان مختلف در مناطق و کشور های مختلف تصمیمی گیری کن

مسئله دیگر در این جا نحوه پرداخت است این مسئله وقتی از اهمیت بیشتری برخوردار می شود که خریداران 

ارز مناسبی برای پرداخت خرید هایشان نداشته باشند .در بسیار از موارد حریداران هنگام خرید به جای پول ، 

 یش معامله  متقابل شده است .پرداخت  اقالم دیگری را پیشنهاد می کنندو این امر سبب پیدا

 

 معامله متقابل اقسام مختلفی دارد :

معامله پایاپایی مستلزم  مبادله  مستقیم کاال با کاالست بدون آنکه پول یا شخص ثالثیدرگیر مسئله پایاپایی :

 باشد .

ت کاال دریافت می کند در این گونه معامله فروشنده بخشی از پول کاال را نقداً و بقیه رابه صورمعامله جبرانی : 

. 

فروشنده ماشین آالت ، تجهیزات یا یك فن آوری را به یك کشور  دیگر می فروشد و موافقت می   بیع متقابل :

کند به عنوان بخشی از وجه اقالم فروخته شده محصوالت تولیدی یا ماشین آالت ، تجهیات و .... تولید شده را  

 دریافت کند .
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له فروشند ه قبول می کند تمام وجه جنس فروخته شده را  به پول نقد تحویل گیرد  اما متقابل : در این معام

 ظرف یك مدت زمان معلوم بخش عمده ای ازاین پول را در کشور مربوطه خرج کند .

 

 تخفیفات و کسرات قیمتی : 

اش درنظر می گیرند . بیشتر شرکت ها برای جبران  رفتار های خاصی که از مشتریان سر می زند برای آنها پاد 

 این پاداش که تعدیل قیمت  پایه است برای مشتریانی در نظر گرفته می شود .

تخفیفات نقدی : خفیف نقدی عبارتند از کاهش قیمت فروش برای خریدارنی که صورت حساب های خود را 

، این عبارت یعنی  است 36خالص  16به  2قبل از موعد مقرر پرداخت می کنند .یك مثال نمونه در این مورد

درصد آنرا کسر کند ، این  2روز  16روزه است و خریدار می تواند در صورت پرداخت ظرف  36مهلت پرداخت 

 تخفیف باید به تمام خریدارنی که به این شرایط فروش عمل می کنند پرداخت شود . 

 

 ر حجم زیاد خرید می کنند .تخفیفات مقدار : تخفیف مقداری کاهش قیمت فروش برای خریدارانی  است که د

تخفیفات عملکردی : تخفیف عملکردی ) که تخفیف تجاری هم نامیده می شود (تخفیفی است که تولید کننده 

به اعضای کانال توزیع  اعطا می کند ، اگر آنها  انجام بعضی وظایف خاص نظیر فروشندگی ،انبار داری و 

 حسابداری را برعهده گیرند .

 

کاهش قیمت فروش برای خریدارانی است که در خارج از فصل کاالیا خدمت را خریداری می  تخفیفات فصلی :

کنند . تخفیف فصلی این امکان را به فروشنده می دهد تا در سرتاسر سال  تولید خود را به طور  یکنواخت 

 حفظ کند .
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ری از کاهش  قیمت فروش است . کسورات یا تخفیفات فوق العاده : کسورات یا تخفیفات فوق العاده گونه ی دیگ

یك مثال تخفیفات معاوضه ای کاهش قیمت فروش است که در ازای ارائه  گونه قدیمی کاال هنگامخرید ،گونه نو 

 آن اعطا می شود .

 

 قیمت گذاری پیشبردی :

 شرکت ها برای تقویت و ترغیب خرید  زود رس از تکنیکهای  قیمت گذاریمختلفی استفاده می کنند .شرکت

های بینالمللی باید درباره این ابزار های قیمت گذاری پیشبردی تحقیق کنند و از قانونی بودن این ابزار  ها در 

 کشور هایی که به فعالیت در آن اشتغال دارند ،اطمینان حاصل نمایند .

 شامل : 

  قیمت گذاری نام تجاری سر آمد 

  قیمت گذاری رویداد خاص 

  استرداد وجه 

 نرخ پایین بهره تامین مالی با 

 مدت زمان طوالنی تر پرداخت 

  تضمین ها وتعهدات خدماتی 

 اعطای تخفیفات روان شناختی 

 

 قیمت گذاری تبعیضی :

گاه شرکت ها برای سازگاری با تفاوت های موجود میان مشتریان ، کاالها ،مناطق مختلف جغرافیایی و موارد 

مت گذاری تبعیضی یعنی  وقتی  که یك شرکت کاال یا دیگر قیمت پایه کاالی خود را تغییر می دهند .قی
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خدمت خود را با دو یا چند قیمت مختلف به فروش رساند ، قیمت هایی که رابطه ای متناسب با تفاوت از نظر 

 هزینه نداشته باشند ، قیمت گذاری  تبعیضی خود صورتهای مختلف دارد .

  قیمت گذاری بر حسب قسمت بازار مشتری 

  بر حسب تصویر ذهنی کاال قیمت گذاری 

 قیمت گذاری بر حسب شکل کاال 

  قیمت گذاری بر حسب محل جغرافیایی 

  قیمت گذاری زمانی 

 

 قیمت گذاری ترکیب کاال :

منطق قیمت گذاری زمانی که کاال بخشی از  یك ترکیب کاالست باید تغییر کند .شرکت در چنین حالتی 

وری اورا در کل ترکیب کاال به حداکثر برساند .قیمت گذاری در بدنبال  مجموعه ای از قیمت هاست که سود آ

این موارد کار دشواری است ، چرا که کاالی مختلف از لحاظ تقاضا و هزینه از درون به هم وابستگی دارند و با 

وضعیت رقابتی متفاوتی روبرو هستند ما دراینجا شش وضعیت مختلف را کهمستلزم قیمت گذاری ترکیب 

ز هم تفکیك می کنیم .این شش وضعیت مختلف عبارتند از :قیمت گذاری خط کاال، قیمت گذاری کاالست  ا

ویژگی انتخابی ،قیمت گذاری اجباری ، قیمت گذاری دو بخشی ، قیمت گذاری محصول فرعی و قیمت گذاری 

 سر هم . 

 

 قیمت گذاری خط کاال : 

را ایجاد مینمایند .برای مثال ریباك اینتر نشنال شرکت ها معموال به جای تولید محصوالت منفردخطوط کاال 

 کفش راحتی معروف خود موسوم به شاگ اتاگ را در چهار نوع مختلف تولید  و عرضع می کند .

 قیمت گذاری ویژگی انتخابی :  
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بسیاری از شرکت ها همراه کاالی اصلی خود کاالها یا ویژگی های انتخابی ای هم عرضه می کنند .یك خریدار 

 تومبیل می تواند امکان کنترلشیشه برقی ،مه شکن ونور شکن سفارش دهد .ا

 

 قیمت گذاری کاالی اجباری :

استفده از بعضی ازکاالهای مستلزم استفاده از کاالهای فرعی است یا این که این کاالها اجباراًبرای استفاده باید 

 در کنار کاال های  دیگر مورد استفاده قرار گیرند .

 

اری دو بخشی : گاه شرکت های خدماتی از روشقیمت گذاری دو بخشی استفاده می کنند قیمت قیمت گذ

 گذاری دوبخشی  بهمعنای  مطالبه وجهی ثابت به اضافه  وجهی متغییر  بابت  مصرف است .

 

 قیمت گذاری کاالی فرعی :

ی با کاال های فرعی همراه گاه تولید کاالی خاصی نظیر گوشت ، محصوالت نفتی و دیگر فرآورده های شیمیای

 است .

 

 ابتکار عمل در تغییر قیمت ها و واکنش های الزم :

شرکت ها پس از تهیه خط مشی های قیمت گذاری معموال با وضعیت های مواجه می شوند که باید قیمت های 

 خود را کاهش یا افزایش دهند .

 کاهش قیمت 

روش خود را کاهش دهد یك از این ظرایط ظرفیت شرایط مختلفی ممکن است سبب شود که شرکتی قیمت ف

اضافی تولید است و شرایط دیگر کاهش سهم بازار شرکت است .گاه نیز شرکت ها در شرایط رکود اقتصادی  
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مجبور می شوند قیمت کاالهای خود را کاهش دهند  در این ظرایط شمار مصرف کنندگان نی که مایل به خرید 

 اندك است .کاالهای گران قیمت هستند ، 

 افزایش قیمت :

 اگر قیمت فروش به صورتی منطقی افزایش یابد ، سود آوری به میزان قابل مالحظه ای افزایش خواهد یافت .

یکی از عوامل اصلی موجب افزایش قیمت ،تورم هزینه است .افزایش هزینه ها در صورتی که با ارتقای بهره وری 

 می شود و شرکت را در دور منظمی ازافزایش قیمت وارد می کند . همراه نباشد، سبب کاهش درصد سود آوری 

عامل دیگرفشار تقاضا است .وقتی شرکتی از پس پاسخگویی بهتقاضای  مشتریان خود بر نمی آید .می توان به 

درچنین حالتی  قیمت ها را به چند طریق می توان  افزایش قیمت ، سهمیه بندی  یا هر دو ادام مبادرت کند .

ایش داد که البته هر کدام تاثیر متفاوت بر خریدار خواهد گذاشت .روش های تعدیل قیمت بسیار معمول افز

 است .

 قیمت گذاری مظنه تاخیری :

شرکت  وقتی کاال کامل تحویل شود قیمت نهایی خود را اعالم نمی کند .که در شرکت هایی که مدت زمان 

 تولید  تجهیزات سنگین بسیار معمول است .اصلی  تولید طوالنی استنظیرصنعت ساختمان و 

 استفاده از شروط پلکانی :

شرکت از مشتری می خواهد قیمت روز کاال همراه با تمام یا بخشی از هر گونه افزایش قیمت رخ داده قبل از 

 تحویل  کاال را بپردازد .

اما یکی دور رکن از چیز جدا سازی کاالها و خدمات ازیکدیگر : شرکت قیمت فروش خود را  حفظ می کند  

هایی را که قبالً منظم به کاال بوده است  نظیر تحویل مجانی  یا خدمات نصب را از کاال جدا میکند ، یا اینکه 

 قیمت جداگانه ای بر آن می نهد .

 حذف یا تعدیل  تخفیفات :

 متوقف کنند . شرکت به فروشندگان  خود سفارش می کند پرداخت تخفیفات نقدی و تخفیفات مقداری را
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 عکس العمل نسبت به تغییر قیمت ها :

هر گونه تغییر در قیمت فروش می تواندبر مشتریان ، رقبا ، توزیع کنندگان و فروشندگان مواد اولیه تاثیر گذار و 

 شاید هم زمینه عکس العمل دولت را هم فراهم سازد .

 عکس العمل مشتریان :

سیت قیمتی دارند که هزینه آن زیاد است و یا فراوانی خرید زیادی دارند مشتریان بیشتر بر روی کاال هایی حسا

.در حالی که همین مشتران به ندرت متوجه گرانی قیمت کاالهای ارزان  قیمتیمی شوند که به ندرت از آنها 

 میخریدند.

 

رانی در مورد عکس العمل رقبا :شرکتی که در اندیشه تغییر قیمت  فروش کاالی خود است باید عالوه بر نگ

عکس العمل  مشتریان درباره عکس العمل رقبا هم نگران باشد .احتمال واکنش رقبا وقتی بیشتر استکه شمار 

 شرکت های واقع دریك صنعت اندك ،کاال همگن و خریدارن بسیار آگاه و مطلع دارند .

 

 عکس العمل  نسبت به تغییر قیمت فروش رقیب :

شرکت چگونه میتواند نسبت به تغییر قیمت فروش رقیب عکس العمل نشان  حال نوبت آن است که ببینیم یك

دهد؟ در بازار کاالهای بسیار همگن ، شرکت هیچ چاره ای  جز کاهش قیمت ندارد .شرکت باید به دنبال 

راههایی برای بهبود دنباله کاالی خود  باشد و اگر هم نتواند راهی پیدا کند چاره ای جز کاهش قیمت در پیش 

نخواهد داشت .) اگر شرکت به کاهش قیمت مبادرت نکند بدون ك سهم بازار خود را از دست خواهد داد ،چرا 

 که مردم برای کاالی مشابه قیمت اضافه پرداخت نمی کنند .

رهبران بازار اغلب  با شرکت های کوچکی روبه رو می شوند که برای تصاحب سهم بازار به کاهش تهاجمی 

 خود دست می زندد در اینجا شرکت رهبر انتخاب هایی را پیش رو خود دارد: قیمت فروش کاالی
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 565شکل 

 هجدهمفصل 

به همدیگر است كه كارشان تدارک تعریف كانالهای بازار یابی : مجموعه ای از سازمانهای وابسته 

 كاال یا خدمات برای مصرف یا استفاده است .

عدم  -2كمبود منابع مالی الزم برای بازاریابی مستقیم ،  -1دلیل استفاده از واسطه های بازار یابی : 

 سود تولید بیشتر از سود كانال واسطه. -3امکان بازاریابی مستقیم برای برخی انواع تولیدها ، 

 ترن واالنصاری در مورد واسطه های بازاریابی می گویند :اس

واسطه ها جریان كاال و خدمات را روان می كنند . این رویه برای پركردن اختالف موجود میان تركیب 

كاال و خدمات تولید شده توسط تولید كننده و تركیب تقاضا شده توسط مصرف كننده الزم است . 

كه تولید كنندگان از معدودی انواع كاال ، مقادیر زیادی تولید می كنند اختالف از آنجا ناشی می شود 

 در صورتی كه مصرف كنندگان به طور معمول خواهان مقادیر كمی از این انواع مختلف كاال هستند .

 حضور واسطه ها باعث بهبود بهره وری می شود كه در شکل زیر یك نمونه از آن مشاهده می شود .

 

 ت
 

 م  ت تولید كننده –ت  م

 

 ت
 

 و  ت واسطه -و  م
 

 م

    

 م ت مشتری -م  م ت
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 تماس 9 –تماس                                 حالت الف  6 –حالت ب                  

 

سه تولید كننده نشان داده شده است كه هركدام سعی در دسترسی به سه مصرف  –در قسمت الف 

سه تولید كننده با  –تماس مختلف است اما در قسمت ب  9نده دارند . این سیستم مستلزم كن

تماس است بنابراین  6استفاده از یك واسطه به سه مشتری دسترسی دارند و این سیستم مستلزم 

 واسطه ها حجم كمی كار را كاهش می دهند .

 وظایف كانال بازاریابی )واسطه ها( : 

یع اطالعات مربوط به تحقیقات بازاریابی درباره مشتریان فعلی و بالقوه ، رقبا و جمع آوری و توز -1

تهیه و پخش تبلیغات جذاب برای جلب نظر  -2دیگر بازیگران و نیروهای موجود در محیط بازاریابی 

تالش جهت انجام توافق بر سر قیمت و دیگر شرایط معامله بطوریکه  -3مشتریان نسبت به كاال 

تامین مالی وجوه مورد  -5برقراری ارتباط خریدار با تولید كننده  – 4/خدمات میسر گردد فروش كاال

حمل و نقل و انبار داری متوالی كاال  -7قبول مخاطرات كار كانال توزیع  -6نیاز جهت كانالهای توزیع 

 -9ن دریافت و پرداخت وجوه مالی از خریداران به تولید كنندگا -8در مسیرهای مختلف كانال 

 انتقال مالکیت محصول از تولید كنندگان به خریداران .

 سطوح كانال بازاریابی :

تعداد سطوح كانال بازاریابی بستگی مستقیم به تعداد واسطه های آن دارد اگر تولید كننده مستقیمأ 

محصول خود را به مشتری بفروشد این كانال را صفر سطحی می نامیم ، كانال یك سطحی زمانی 

ق می افتد كه مثأل تولید كننده محصول خود را به یك خرده فروش و او محصول را به مصرف اتفا

سطحی عالوه بر خرده فروش یك عمده فروش نیز وجود دارد و  2كننده بفروشد ، در خصوص كانال 

در كانال سه سطحی یك دالل فاصله عمده فروش و خرده فروش را پر می نماید . در بازارهای كوچك 
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است تولید كننده كاالی خود را مستقیمأ به یك خرده فروش بفروشد  اما در بازارهای بزرگ  ممکن

 كاالی او از طریق عمده فروشان در اختیار قرار می گیرد .  

 میزان خدمات مطلوب مشتریان : 

 بازاریاب می بایست از میزان خدماتی كه مشتریان هدف از شركت انتظار دارند آگاهی داشته باشد .

 گونه تقسیم بندی می شوند . 5این خدمات به 

 میزانی كه هر مشتری بطور جداگانه از تعداد محصوالت شركت خرید می كند . -1

 زمانی كه مشتری می بایست انتظار بکشد تا كاالی مورد نیاز خویش را دریافت نماید . -2

 میزان راحتی خرید كاال برای مشتری . -3

 تلف یك محصول برای مشتری .میزان تنوع برندهای مخ -4

 میزان پشتیبانی خدمات . -5

افزایش میزان خدمات افزایش قیمت فروش را در پی دارد بازاریاب می بایست به این نکته نیز توجه 

داشته باشد كه ممکن است برخی خریداران مایل به دریافت خدمات كمتر به شرط پرداخت پول 

 كمتر باشند .

كانال بازار یابی : همراه با انتخاب بازار هدف شركت می بایست كانال  گزینه های اصلی انتخاب

 بازاریابی خود را نیز انتخاب نماید . 

 -3تعداد واسطه های مورد نیاز  -2انواع واسطه های موجود  -1انتخاب كانال از طریق سه ركن 

 شرایط و مسئولیتهای هر كانال ،  انجام می گیرد . 

 وجود : انواع واسطه های م -1
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تصمیم گیری در مورد اینکه شركت برای فروش محصول خود از چه نوع واسطه ای استفاده نماید 

برای مثال از پرسنل فروش خود شركت یا از طریق خرده فروشان یا سفارش پستی یا توزیع كنندگان 

 د داشت . تخصصی و . . .  انتخاب صحیح نوع واسطه تأثیر بسیار زیادی بر میزان فروش شركت خواه

 تعداد واسطه ها : -2

استفاده از توزیع  –استفاده از توزیع انحصاری  ب  –سه شکل خط مشی در این باره وجود دارد الف 

 استفاده از توزیع وسیع . –انتخابی ج 

توزیع انحصاری :  در این روش توزیع شركت اعمال شدید محدودیت بر شمار واسطه های  –الف 

ا موافقت دارند كه كاالی رقیب را نفروشند این روش مستلزم همکاری و خویش دارد و واسطه ه

مشاركت زیاد تولید كننده و  واسطه است  و باعث می شود تصویر ذهنی كاال ارتقا یافته و تولید 

 كننده به درصد سود باالتری دست یابد .

الی شركت اعالم آمادگی توزیع انتخابی  :  در این روش از میان واسطه هایی كه برای فروش كا –ب 

می كنند تعداد محدودی انتخاب شده و روابط بسیار مستحکمی با آنها برقرار می گردد در این روش 

 تولید كننده می تواند به پوشش بازار بیشتری با اعمال كنترل و نظارت دست یابد .

ا جایی كه ممکن است توزیع وسیع : با استفاده از این خط مشی تولید كننده محصول ، خود را ت –ج 

در مجاری فروش بیشتری قرار می دهد و از مزایای آن راحتی جغرافیایی برای مصرف كننده است 

این روش تسهیالتی را برای عملکرد كوتاه مدت دارد اما در بلند مدت ممکن است به عملکرد شركت 

و نمایش كاال از دست لطمه وارد كند چون ممکن است شركت نظارت و كنترل خود را به نحوه فروش 

بدهد و خرده فروشان بتوانند با استفاده از جنگ قیمتی قیمتها را شکانده و تصویر ذهنی محصول را 

 تضعیف نمایند .

 شرایط و مسئولیتهای اعضای كانال : -3
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شركت می بایست تعهدات و حقوق اعضای كانال را مشخص نماید اهم این شرایط و حقوق متقابل به 

 ت .شرح زیر اس

 سیاست در زمینه قیمت :  اعالم لیست قیمت به همراه تخفیفات از طرف شركت به واسطه ها . –الف  

شرایط فروش :  اعالم شرایط پرداخت و نحوه تضمین های تولید كننده در خصوص كاالهای  –ب 

وعد معیوب و خراب و زیان ناشی از كاهش قیمت توزیع كنندگان و تخفیفات پرداخت های پیش از م

 و . . .

حقوق نواحی توزیع كنندگان : توزیع كنندگان خود را محق دریافت مزایای كامل فروش منطقه  –ج 

 خود می دانند حتی اگر این فروش توسط آنان صورت نگیرد .

 ارزیابی گزینه های كانال اصلی :

طبیقی انجام می ت –نظارتی و ج  -اقتصادی ، ب –ارزیابی گزینه های كانال بر اساس معیارهای الف 

 گیرد .

اقتصادی :  هر گزینه كانال درآمد و هزینه های متفاوتی دارد ، در خصوص میزان فروش بسته  –الف 

به شرایط هر گزینه كانال می تواند فروش بیشتری را نسبت به قابلیت ها و تعهدات خویش داشته 

می بایست برای هر كدام از گزینه باشد . ودر خصوص هزینه ها نیز برآورد هزینه های ثابت و متغیر 

 های كانال بصورت مجزا انجام شود و گام آخر نیز مقایسه فروش و هزینه است ، 

 كه می بایست نقطه تالقی هزینه های ثابت و           هزینه های متغیر                             هزینه  

 های فروش                                           متغیر را محاسبه نمود و سپس تصمیم گیری            

 در خصوص میزان فروش  را انجام داد در مورد      هزینه های ثابت

 فروش كمتر از نقطه تالقی هزینه های متغیر  

 كمتراز ثابت و در مورد فروش بیش از آن نیز 
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 یزان فروش    بطور عکس می باشد.                                      م

 

معیارهای كنترل و نظارت :  در خصوص واحدهای مستقل فروش از قبیل كارگزاری ها ،  –ب 

 نمایندگی ها و . . . ممکن است كنترل و نظارت كمتری نسبت به كادر فروش خود شركت لحاظ گردد .

ازاریابی خویش را معیارهای تطبیقی :  تولید كننده می بایست توان و قابلیت پاسخگویی كانال ب –ج 

 نسبت به تغییرات سریع بازار در نظر داشته باشد .

 تصمیمات مربوط به مدیریت كانال :

 انتخاب اعضای كانال : -1

عمومأ شركتهای بزرگ و مطرح در خصوص انتخاب اعضای كانال با مشکالت كمتری مواجه می شوند 

ست جهت انتخاب اعضای كانال بازاریابی اما شركتهای كوچك و نوپا و با نامهای تجاری جدید می بای

توجهات خاصی را لحاظ دارند این مسئله برای شركتهای روبه رشد كه در زمانهای كوتاه وضعیت 

 شركت تغییرات زیادی را تجربه می كند نیز كامأل پر اهمیت است .

 ایجاد انگیزش در اعضای كانال : -2

 اهرم بشرح زیر استفاده نمود . 5جهت ایجاد انگیزش در اعضای كانال می توان از 

اهرم قدرت جابرانه : با استفاده ار این اهرم تولید كننده واسطه ها را در صورت عدم همکاری  –الف 

تهدید می كند این اهرم زمانی كارائی زیادی دارد كه واسطه ها وابستگی زیادی به تولید كننده 

سعی آنها در سازمان دهی قدرت مقابله به مثل را داشته باشند اما این اهرم عدم رضایت واسطه ها و 

 در پی دارد .
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اهرم پاداش : در قیاس با اهرم قدرت جابرانه استفاده از این اهرم نتایج اثر بخش تری دارد اما  –ب 

پرورش انتظارات واسطه ها جهت دریافت پاداش در ازای انجام  -2هزینه باالست و -1عیوب آن 

 طع پاداش نارضایتی بسیار زیادی علیه تولید كننده ایجاد می نماید . هركاری است و در صورت ق

اهرم مشروعیت : استفاده از این اهرم زمانی كارآیی دارد كه واسطه ها تولید كننده را به عنوان  –ج 

 رهبر مشروع بپذیرند و با توجه به قرارداد فی مابین انتظارات تولید كننده را برآورده سازند .

كارشناسی : زمانی به كار می رود كه تولید كننده به لحاظ برخورداری از دانش ، از واسطه اهرم  –د 

هایش باالتر باشد و این روش گونه ای كارآمد از از اعمال قدرت است و مادامیکه این برتری برقرار 

 باشد استفاده از این اهرم كارآیی دارد .

مانی است كه تولید كننده از چنان اعتباری برخوردار اهرم قدرت طرف مقابل : كارآیی این اهرم ز –و 

باشد كه همکاری با او در واسطه ایجاد غرور كند بنابراین استفاده از این اهرم كاراترین روش برای 

اعمال قدرت است .  تولید كنندگان حتی االمکان می بایست مراحل فوق را از آخر به اول اجرا نموده 

 جتناب نمایند .و از توسل به اعمال زور ا

 ارزیابی اعضای كانال : -3

تولید كننده می بایست به طور دوره ای واسطه های خود را به لحاظ عملکردشان در زمینه هایی نظیر 

دستیابی به فروش سهمیه تعیین شده ، متوسط سطوح موجودی جنسی ، زمان تحویل كاال به 

مکاری در زمینه برنامه های پیشبردی و مشتری ، نحوه برخورد با كاالهای معیوب و گمشده و ه

 آموزش مورد ارزیابی قرار دهد .

 اصالح ترتیبات كانال : -4

یك كانال بازاریابی پس از ارزیابی و تشخیص ایرادات ، نیازمند انجام اصالحات می باشد . این 

 اصالحات می بایست مطابق با شرایط بازار انجام پذیرد .
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 پویایی كانال :

های بازاریابی بصورت عمودی ، افقی و چند كاناله می باشد كه در صفحه بعد به شرح  رشد سیستم  

 آنها می پردازیم .

 سیستم های بازاریابی عمودی :

سیستم های بازاریابی عمودی شامل تولید كننده ، عمده فروش و خرده فروش می باشد . این 

 سیستم به سه حالت ممکن است تشکیل شود .

زاریابی عمودی مشاركتی : آنست كه مراحل تولید و توزیع كانال در یك مالکیت سیستم با –الف 

مشترک تلفیق شوند ، سیستم بازاریابی عمودی مشاركتی از سوی شركتهایی پیگیری می شود كه 

 خواهان كنترل و نظارت باالیی بر كانال های خود هستند .

قدرت یکی از اعضاء كانال باعث ایجاد  سیستم بازاریابی عمودی اداری : در این نوع سیستم -ب 

كنترل و هماهنگی سایر اعضاء می گردد . تولید كنندگان با نامهای تجاری معروف قادرند از نظر 

 تجاری با واسطه های فروش همکاری كرده و آنها را پشتیبانی نمایند .

وح مختلف تولید و سیستم بازاریابی عمودی قراردادی : این سیستم از واحدهای مستقل در سط –ج 

توزیع تشکیل شده است . این واحدها برای بدست آوردن صرفه جویی ویا اثربخشی بیشتر برنامه 

های خود را بر اساس یك قرارداد با هم ادغام می كنند . كه این سیستم خود شامل سه نوع زیر می 

 باشد .

ره برای كمك به خرده فروشان زنجیره های داو طلبانه به سرپرستی عمده فروشی : این زنجی 1 –ج 

مستقل به منظور افزایش توان رقابتی آنها با موسسات بزرگ زنجیره ای توسط عمده فروشان راه 

 اندازی و سازمان دهی می گردد .
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شركت های تعاونی خرده فروشی : خرده فروشان به منظور به عهده گرفتن كار عمده فروشی  2 –ج 

کن است این شركتها را به وجود بیاورند كه سود حاصل از آن شركتها و یا در صورت امکان تولید ، مم

 نیز میان آنها تقسیم می شود. 

 

موسسات امتیازی : در این سیستم یکی از اعضاء كانال به عنوان امتیاز دهنده ممکن است  3 –ج 

به سه شکل چندین مرحله از فرآیندهای مختلف كانال را به هم متصل نماید . این سیستم می تواند 

خرده  -3عمده فروشی به سرپرستی تولید كننده و  -2خرده فروشی به سرپرستی تولید كننده   -1

فروشی به سرپرستی موسسات خدماتی باشد . كه در حالت سوم یك موسسه خدماتی به منظور ارائه 

 خدمات بهتر به مشتریان یك سیستم كامل را سازمان دهی می كند .

 ی افقی :سیستم های بازاریاب

استفاده از این سیستم ها بیشتر در شركت هایی كه فعالیت های مرتبط دارند رواج دارد و هر كدام از 

این ارتباط بهره می برند . مثل ارتباط بانك با یك فروشگاه بوسیله راه اندازی سیستم پرداخت 

 الکترونیك در فروشگاه .

 سیستم بازاریابی چند كاناله :

ن است چندین بازار هدف تعریف شده ویا چندین روش برای دستیابی به یك در این سیستم ممک

بازار تعیین گردد و چون تعداد كانالها در این روش باال است به آن سیستم بازاریابی چند كاناله گفته 

می شود . كه از مزایای آن پوشش بهتر بازار و هزینه كمتر كانال و امکان فروش سفارشی است و از 

 ن می توان به ایجاد تضاد و مسائل كنترل و نظارت اشاره كرد .معایب آ

 همکاری ، تضاد و رقابت در كانال : 
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به دلیل ناسازگاری منافع واحدهای مستقل ، پیدایش تضاد اجتناب ناپذیر است . برخی از این تضادها 

تضاد بیش از حد در مفید و سازنده هستند و موجب انطباق پویا با محیط در حال تغییر می شوند .اما 

 كانال می تواند مخرب باشد .

 جهت كنترل تضاد به نحو احسن چندین مکانیسم وجود دارد . 

 

مهمترین مکانیسم ، پذیرش اهداف واال می باشد ،  در این حالت اعضاء كانال بر سه هدف اساسی كه 

شد توافق می كنند . این كیفیت باال و تأمین رضایت مشتری ، می با -3سهم بازار  و  -2بقاء ،  -1

 مکانیسم معموأل زمانی اتفاق می افتد كه سازمان با یك تهدید خارجی مواجه می شود .

مکانیسم دیگر مبادله افراد بین دو سطح كانال یا بیشتر می باشد تا درک بهتری نسبت به شرایط كار 

 یکدیگر پیدا كنند .

رت مشاركت دادن مدیران سازمانهای دیگر در مکانیسم بعدی نیز ، هم قطار پذیری است و آن بصو

 هیأتهای مشورتی سازمان می باشد تا از این طریق به كاهش تضاد دست یابند .
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 فصل بیستم

 طراحی و مدیریت ارتباطات بازاریابی یکپارچه

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب وکار –سعید طاهری 

 949546956شماره دانشجویی : 

 taheri.sd@gmail.comایمیل :

 

 ترکیب ارتباطات بازاریابی )ترکیب عناصر پیشبردی( از پنج روش اصلی ارتباطی زیر تشکیل شده است:

 تبلیغات: .1

 هرگونه ارائه وپیشبرد ایده ها کاالها یا خدمات توسط یکعامل معلوم که مستلزم پرداخت هزینه باشد.

 تبلیغات پیشبرد فروش:  .2

ستند که برای تشویق به آزمایش یا خرید کاالها وخدمات مورد استفاده قرار محرك های مختلف کوتاه مدتی ه

 میگیرند.

 روابط عمومی:  -3 .3

برنامه های متنوعی که برای پیشبرد و یا حمایت از ثصویر ذهنی شرکت یا هر یك از محصوالت تولیدی آن در 

 نظر گرفته میشود.

 فروشندگی شخصی:  .4

احتمالی به قصد ارائه چیزی پاسخ دادن به پرسش های ایشان یا انجام  تقابل رودررو با یك یا چند خریدار

 سفارشات است.

 بازاریابی مستقیم: .5
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استفاده از پست تلفن فاکس پست الکترونیکی و سایر ابزارهای تماس غیر شخصی است که برای ارتباط مستقیم 

 ر میروند.یا دریافتواکنش مستقیم گروهی از مشتریان ومشتریان احتمالی خاص به کا

 

 نگرش فرایند ارتباط

هدف ارتباطات بازاریابی اغلب ارتقای سطح آگاهی بهبود تصویر ذهنی یا ایجاد رجحان در بازار هدف است. اما 

اینگونه برخورد با ارتباطات بازاریابی معایبی همراه دارد، از آن جمله اند: این اهدافکوتاه مدت وپرهزینه هستند و 

 نینی به گوش کسی نمی رسد.اکثر پیام های این چ

بنابراین نقطه آغازین ارتباط رسیدگی به تمام تقابل های بالقوه ای است که مشتریان هدف ممکن است با کاال و 

 شرکت داشته باشند. 

 برای برقراری ارتباط سازنده بازاریابان باید از ارکان اساسی ارتباطات موثر آگاهی داشته باشند.

ی اصلی در یك ارتباط هستند ، یعنی فرستنده وگیرنده دورکن پیامو رسانه مبین ابزار دو رکن بیانگر طرف ها

ارتباط هستند . چهار رکن نشانگر چهار وظیفه اساسی ارتباطی است ، یعنی کدگذاری، کد برداری، پاسخ و 

است در  بازخورد. آخرین رکن سیستم ارتباطی نیز سروصداست ) یعنی پیام های تصادفی و رقیبی که ممکن

 ارتباط مورد نظر مداخله کنند(.

فرستندگان پیام باید از مخاطبین هدفی که قصد دسترسی به آنها دارند وهمچنین نوع پاسخ وواکنشی که از آنها 

انتظار دارند اطالع وآگاهی داشته باشند. آنها باید پیام های خود را به گونه ای کد گذاری کنند که برداشت 

ها توسط مخاطبین هدف را هم در نظر داشته باشند. آنها همچنین باید برای انتقال پیاماز معمول از این پیام 

رسانه های کارآمدی استفاده کنند، تا اینکه پیام ها به مخاطبین هدف برسند و کانال های بازخور را هم برای 

 نظارت و بررسی پاسخ گیرنده نسبت به پیام فراهم آورند.

افتد وکارآمد باشد  فرآیندکدگذاری فرستنده باید با فرآیند کدبرداری گیرنده سازگار و  برای این که پیامی موثر

 عالئمی هستند که گیرنده با آنها آشنایی دارد. "هماهنگ باشد، بنابراین بهترین پیامها لزوما
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 مخاطبین هدف ممکن است به یکی از دالیل زیر پیام مورد نظر فرستنده را دریافت نکنند:

 انتخابی:توجه  ●

 برقرارکننده ی ارتباط باید به گونه ای پیام خود را تنظیم و طراحی کند که جلب توجه نماید.

  تحریف انتخابی: ●

مردم ممکن است پیام ها را به گونه ای تغییر دهند تا آنچه را می خواهند بشنوند. گیرندگان چیزی را خواهند 

 نتیجه گاه گیرندگان پیام چیزهایی را به پیام اضافه می کنند کهشنید که با نظام باورهای آنها همساز باشد در 

توجهی نمیکنند  "وجود خارجی نداشته است )بزرگ نمایی( و به چیزهایی که وجود دارد اصال "اصال 

)هموارسازی(. وظیفه  برقرار کننده ارتباط آن است که تا حد ممکن پیام را ساده، روشن و جالب سازد وبا تکرار 

 صلی، آن را به مخاطبین انتقال دهد.نکات ا

 فراخوانی انتخابی: ●

در بلند مدت مردم فقط بخش کوچکی از پیامهایی را که دریافت میکنند به خاطر می سپارند. این که پیامی از 

خاطره کوتاه مدت گیرنده به خاطره بلند مدت او انتقال یابد به میزان و نوع تمرین پیام توسط او بستگی دارد. 

رین پیام همان تکرار پیام نیست، بلکه فرآیندی است که به وسیله آن گیرنده معنای اطالعات را به گونه ای تم

طول و تفصیل میدهد که افکار و اندیشه های وابسته به آن از خاطر بلند مدت او به خاطره کوتاه مدت او انتقال 

 می یابد.

باشد، مشخصاتی که به ترغیب پذیری بستگی دارد،  برقرارکننده ارتباط باید به دنبال مشخصات مخاطبین

تحقیقات انجام شده توسط کاکس و بائریك رابطه به شکل منحنی بین اعتماد به نفس وترغیب پذیری را نشان 

 داده است، رابطه ای که بر طبق آن افراد با اعتماد به نفس متوسط از باالترین ترغیب پذیری برخوردار بوده اند.

 ان ارتباط باید درباره ی میزان آگاهی مخاطبینی که در پی ترغیب آنها هستند نیذ اندیشه کنند.برقرار کنندگ

 فیسك و هارتلی عواملی که بر اثربخشی یك ارتباط تاثیر می گذارند را اینگونه معرفی نموده اند:
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دریافت کننده در  هر چقدر منبع ارتباطی برای دریافت کننده انحصاری تر باشد، تغییر یا یا تغییر پذیری -1

 قبال آن منبع بیشتر است.

اثرات ارتباط وقتی به حداکثر می رسد که پیام با باورها، نظرات و امیال فعلی دریافت کننده همسویی داشته  -2

 باشد.

ارتباط می تواند موثرترین تغییر و تحول را بر مسائل غیرطبیعی، سطحی و محیطی داشته باشد، مسائلی که  -3

 ظام ارزشی دریافت کننده قرار نگرفته اند.در مرکز ن

ارتباط وقتی موثر است که منبع آن کارشناس، با منزلت، واقع گرا و دوستداشتنی باشد، به ویژه وقتی که  -4

 منبع صاحب قدرت است و می توان به آن شناخته شد. 

که ارتباط مورد قبول واقع شود  محیط، گروه یا گروه مرجع اجتماعی در امر ارتباط مداخله میکنند و بر این -5

 یا نه تاثیر می گذارند.

 

 تهیه ارتباط موثر 

 

 هم اکنون به بررسی هشت مرحله تهیه یك برنامه ارتباطی و پیشبردی کلی و موثرمی پردازیم :

 برقرار کننده ارتباط بازاریابی باید:

 مخاطبین هدف را شناسایی وتعیین کند. (1

 مایند.اهداف ارتباط را مشخص ن (2

 به برنامه ریزی پیام پردازد. (3

 کانال های ارتباطی را انتخاب کند. (4

 بودجه کل برنامه پیشبردی را تعیین نماید. (5

 درباره ترکیب عناصر پیشبردی تصمیم گیری کند. (6
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 پیامدهای فعالیت های پیشبردی را اندازه بگیرد. (7

 هماهنگ کند. فرآیند ارتباط یکپارچه بازاریابی را اداره و (8

 

 

 شناسایی و تعیین مخاطبین هدف

یك برقرار کننده ارتباط بازاریابی باید نسبت به مخاطبین هدف خود ذهنیت روشنی داشته باشد. مخاطبین 

هدف به شدت بر تصمیمات بر قرار کننده ارتباط مبنی بر این که چه بگوید، کجا بگوید و به چه کسی بگوید 

 تاثیر می گذارد.

 تحلیل تصویر ذهنیتجزیه و

بخش بزرگی از تجزیه و تحلیل مخاطبین مستلزم ارزیابی تصویر ذهنی کنونی مخاطبین درباره ی شرکت، 

 محصوالت تولیدی ورقبای اوست.

تصویر ذهنی: مجموعه ای از باورها، ایده ها و تاثیراتی است که شخص درباره یك موضوع دارد. عقاید و اعمال 

 به شدت تحت تاثیر تصویر ذهنی ایشان نسبت به آن موضوع قرار میگیرد.مردم نسبت به یك موضوع 

متداول ترین ابزارها برای تحقیق درباره ی محتوای خاص تصویر ذهنی پژوهش سمانتیك دیفرنشیال است که 

 مستلزم مراحل زیر است:

 ارائه مجموعه ای از ابعاد مناسب .1

 یاس وجود دارد.تقلیل مجموعه ابعاد مناسب:که در این زمینه سه مق .2

 بد( –مقیاس های ارزیابی)خواص خوب  .3

 ضعف( –مقیاس های توانایی)خواص قوت  .4

 منفعل بودن( –مقیاس های فعالیت)خواص فعال بودن  .5

 استفاده از ابزاربرای یك نمونه خاص از پاسخ دهندگان .6

 معدل گیری نتایج .7
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 کنترل و نظارت بر تغییر و تحول ذهنی .8

ایگاهی در بازار که خواهان آن است تصمیم گیری کند. هدف آن نیست که کلیه درباره ج "مدیریت باید اساسا

شکاف های قصویر ذهنی پر شوند بلکه در پی آن هستیم تا در زمینه هایی که بازار هدف به آن ها می دهد، 

 آشکارا بهتر عمل کنیم.

 

 تعیین اهداف ارتباطی

رار کننده ارتباط باید درباره ی پاسخ مورد نظر پس از این که بازار هدف و خصوصیات آن تعیین شد، برق

 مخاطبین تصمیم گیری کند.

شاید بازاریاب از ناحیه مخاطبین هدف به دنبال یك پاسخ شناختی، عاطفی یا رفتاری باشد به عبارت دیگر 

ف بازاریاب می خواهد چیزی را در ذهن مصرف کننده قرار دهد، عقیده ی مصرف کننده را تغییر دهد یا مصر

 کننده را وادار به عمل کند.

پیامدها استفاده میکنیم و خواهیم گفت که بازاریابان در هر یك از مراحل شش گانه  –ما از مدل سلسله مراتب 

باید چگونه رفتار  –یعنی آکاهی، کسب اطالعات، دوست داشتن، رجحان، مجاب شدن و خرید  –آمادگی خریدار 

 کنند:

 آگاهی:

 هدف از موضوع بی اطالع باشند، وظیفه برقرار کننده ارتباط ایجاد آگاهی است.اگر اکثریت مخاطبین 

 اطالعات:

مخاطبین هدف ممکن است از وجود شرکت یا محصول تولیدی آن خبر داشته باشند اما چیز بیشتری در این 

 مورد ندانند.

 

 دوست داشتن:



272 
 

 آن چگونه است؟ اگر اعضای هدف از وجود کاال مطلع باشند، احساس ایشان راجع به

 رجحان:

مخاطبین هدف ممکن است کاال را دوست داشته باشند اما نه آنقدرکه آن را نسبت به انواع مشابه ترجیح دهند. 

 در چنین مواقعی برقرار کننده ارتباط باید بکوشد تا در مصرف کننده رجحان انتخات ایجاد کند.

 

 مجاب شدگی:

 رجیح دهند اما درباره ی خرید آن متقاعد نشده باشند.مخاطبین هدف ممکن است کاالی خاصی را ت

 :خرید

شاید بعضی از اعضای مخاطبین درباره ی خوب بودن یقیین حاصل کرده باشند اما برای خرید اقدام نمی کنند، 

 برقرار کننده ی ارتباط باید این مصرف کنندگان را به سوی اقدام نهایی راهنمایی کند.

 

 طراحی پیام

 ه برقرار کننده ارتباط باید در اندیشه ی تهیه ی یك پیام موثر باشد.در این مرحل

مطلوب آن استکه پیام تهیه شده توجه مخاطبین را جلب کند، در آن دلبستگی ایجاد نماید، میل و عالقه ایشان 

 را تحریك کند و سرانجام آنان را وادار به عمل نماید.

ین چهار مسئله عبارتند از : محتوای پیام، ساختار پیام، قالب تهیه پیام خود مستلزم حل چهار مسئله است. ا

 پیام، منبع پیام.

 محتوای پیام:

 برای دریافت پاسخ موردنظر برقرارکننده ارتباط باید درباره ی آنچه قرار است بگوید خوب بیندیشد.

 بنابراین چالش مهم تهیه پیام هایی ایت که توجه گروه هدف خاصی را جلب کند.
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به منظور تعیین بهترین محتوای پیام به دنبال یك جاذبه، موضوع، ایده یا یك مطلب گفتنی منحصر به  مدیریت

فرد برای فروش است. در نتیجه نوعی مزیت، انگیزش، تشخیص یا دلیلی که مشخص کند چرا مخاطبین باید در 

 ی، عاطفی یا اخالقی  هستند.اندیشه کاال یا به دنبال آن باشند، ارائه و تدوین میگردد. جاذبه ها، منطق

جاذبه های منطقی به عالئق و دلبستگی های شخصی مخاطبین توسل می جویند. موارد قابل ذکر در این زمینه 

 پیام هایی عستند که در آن کیفیت، اقتصادی بودن، فایده یا عملکرد کاال به نمایش در می آیند.

 ت دارند. عواطفی که بر انگیزاننده ی خریدند.جاذبه های عاطفی سعی در تحریك عواطف منفی یا مثب

به سوی حس تشخیص مخاطبین نسبت به آنچه درست و صحیح است نشانه می  "جاذبه های اخالقی مستقیما

 روند.

 ساختار پیام:

اثر بخشی یك پیام به محتوا و ساختار آن بستگی دارد. در بعضی تجربیات پیشین از ارائه نتیج به مخاطبین 

گردید و نتیجه گیری به خود مخاطبین واگذار نمی شد. اما بررسی های جاری نشان می دهد، حمایت می 

بهترین آگهی ها آنهایی هستند که پرسش ها را مطرح سازند و اجازه می دهند که خوانندگان و تماشاگران خود 

 شود:نتیجه گیری کنند، نتیجه گیری در وضعیت های زیر می تواند به واکنش های منفی منجر 

اگر برقرار کننده ارتباط مورد اعتماد و اطمینان نباشد اعضای مخاطب از کوشش هایی که برای نفوذ بر آنها  ●

 صورت می گیرد رنجیده خاطر می شوند.

اگر مسئله ساده یا مخاطبین هوشیار و زیرك باشند، مخاطبین از اینکه برای آنها توضیح واضحات داده می  ●

 شود عصبانی می شوند.

اگر مسئله بسیار خصوصی باشد، مخاطبین از اینکه برقرار کننده ارتباط کوشش می کند به نتیجه گیری  ●

 برسد، رنجیده خاطر می شوند.

 نتیجه گیری بسیار روشن و صریح می تواند جاذبه یا پذیرش یك کاال را با محدودیت روبرو سازد.

 قالب پیام:
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ود قالب خوبی تدارك ببیند. در یك آگهی تبلیغاتی چاپی، برقرار کننده برقرار کننده ی ارتباط باید برای پیام خ

ارتباط باید در مورد عنوان، متن، تصویر و رنگ تصمیم بگیرد. در صورتیکه قرار باشد برای ارسال پیام از رادیو 

ادای کلمات به  استفاده شود، او باید کلمات، خواص صدا)رشته کالم،ریتم، درجه باال و پایین صدا و طرز تکلم( و

وسیله ی اصوات )مکث ها، آه و دهن دره( را به دقت انتخاب کند. اگر قرار باشد پیام تبلیغاتی از طریق تلویزیون 

یا به صورت شخصی ارائه شود در این صورت تمام این ارکان به اضافه ی زبان بدنی )ایما و اشاره و حرکات بدن( 

 هم باید برنامه ریزی شوند.

 منبع پیام:

پیام هایی که توسط منابع جذاب یا معروف ارسال می شوند توجه بیشتری را به خود جلب کرده و بیشتر در 

خاطره ها می مانند. اما آنچه درباره ی سخنگو اهمیت دارد اعتبار پذیری است. سه عاملی که در بیشتر اوقات از 

از: دانش کارشناسی، امانت و درستکاری و  آنها به عنوان عوامل تعیین کننده ی اعتبار یاد می شود عبارتند

 دوست داشتنی بودن.

کارشناسی دانش تخصصی است که برقرار کننده ارتباط برای حمایت و پشتیبانی از ادعای خود از آن برخوردار 

 است.

 امانت داری و درستکاری به واقع گرایی، صداقت و امین بودن منبع پیام اشاره دارد.

 بیت منبع پیام نزد مخاطبین را نشان می دهد.دوست داشتنی بودن جذا

 انتخاب كانال های ارتباط:

 برقرار کننده ی ارتباط برای انتقال پیام خود باید از کانال های موثر و کارآمدی استفاده کند.

کانال های ارتباطی از دو نوع اصلی تشکیل می شود:کانال های ارتباطی شخصی و کانال های ارتباطی غیر 

 شخصی.
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با همدیگر  "انال های ارتباطی شخصی: کانال های ارتباط شخصی مستلزم آن است که دو یا چند نفر مستفیماک

ارتباط برفرار کنند. این ارتباط ممکن است رودررو، شخص با مخاطبین، از طریق تلفن یا از طریق پست برقرار 

 شود.

شناسی و اجتماعی وجود دارد. کانال های تفاوت دیگری هم میان کانال های ارتباط شخصی تبلیغات چی، کار

تبلیغات چی از فروشندگان شرکت تشکیل می شود که با خریداران در بازار هدف تماس برقرار می کنند. کانال 

های کارشناسی از کارشناسان مستقل تشکیل می شود که نزد خریداران هدف اظهار نظر می کنند. کانال های 

اعضای فامیل و همکاران تشکیل می شود که با خریداران هدف گفت وگو می  اجتماعی از همسایگان، دوستان،

 کنند.

نفوذ شخصی به خصوص در دو وضعیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی در مورد کاالهای گران قیمت، 

ب مخاطره آمیز یا آن دسته از کاالهایی که به ندرت خریداری می شوند. در اینجا خریداران به دنبال کس

اطالعات بیشتر هستند و برای کسب اطالعاتی بیشتر از آنچه از طریق وسایل ارتباط جمعی حاصل می شود به 

توصیه های کارشناسی و آشنایان هم توجه می کنند. وضعیت دیگر وقتی است که کاالی خریداری چیزی را 

ن برای در امان ماندن از شرمنگی و درباره ی شان و منزلت یا سلیقه ی خریدار میرساند. در این جا هم خریدارا

 اضطراب با دیگران مشورت می کنند.

شرکت ها برای تحریك کانال های نفوذ شخصی که از طرف آنها انجام وظیفه کنند به اقداماتی متوسل می 

 شوند:

 آشنایی افراد و شرکت های صاحب نفوذ و اختصاص تالش مضاعف به آنها. ●

 اص با شرایط خوب رهبران اندیشه بپرورانید.با عرضه ی کاال به افرادی خ ●

 از افراد با نفوذ محلی مانند مدیران ودست اندرکاران سازمانهای وابسته به زنان استفاده کنند. ●

از افراد با نفوذ و افرادی که مورد اعتماد همگان هستند در تبلیغاتی که مضمون آن تایید کاال است استفاده  ●

 کنید.
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 کنید که در گفتار عامه جا بیفتد.تبلیغاتی تهیه  ●

 بریا رونق کسب و کار کانال های ارجاعی تبلیغات دهان به دهان برقرار کنید. ●

 یك مجله ی الکترونیکی دایر کنید. ●

کانال های ارتباطی غیر شخصی: این کانال ها بدون تماس یا تقابل شخصی پیام ها را انتقال میدهند. این کانال 

ی جمعی، فضای پیرامون و رویدادها و وقایع هستند. رسانه های جمعی از رسانه های چاپی، ها شامل رسانه ها

رسانه های سخن پراکنی، رسانه های الکترونیکی و رسانه های نمایشی تشکیل می شوند. اکثر پیام های غیر 

 شخصی از طریق رسانه هایی که هزینه بر هستند انتقال می یابند.

سر بسته ایهستند که تمایل به خرید کاال را بوجود می آورند یا باعث تقویت آن می  فضای پیرامون محیط های

 شوند.

 وقایع شامل رویدادهایی هستند که برای رساندن پیام های خاصی به مخاطبین هدف تدارك دیده می شوند.

اثیر می گذارد. ایده ارتباطات انبوه از طریق یك فرآیند جریان ارتباطی دو مرحله ای برعقاید و رفتار شخصی ت

اغلب از طریق رادیو، تلویزیون و رسانه های نوشتاری در میان رهبران اندیشه تراوش می شود و آنگاه از این 

 طبقه به گروه های جمعیتی که کمتر فعال اند جریان می یابد.

ای جمعی به طرز فکر این جریان ارتباطی دو مرحله ای مفاهیم ضمنی چندی در بردارد. اول اینکه تاثیر رسانه ه

عموم آن طور که تصور می رود مستقیم، قدرتمند و خودکار نیست و در این میان رهبرای اندیشه عامل واسطه 

 هستند.

دوم، جریان ارتباطی دو مرحله ای با این تصور که سبك مصرفی مردم اغلب تحت تاثیر تراوش قطره ای طبقات 

 قرار می گیرد در تقابل است. برخوردار از شان و منزلت اجتماعی باالتر

سوم، ارتباط دو مرحله ای بدان معناست که بهتر است برقرارکنندگان ارتباط پیام های خود را به طور مستقیم و 

 خاص به سوی رهبران اندیشه نشانه گیرند و اجازه دهند ایشان پیام را به دیگران منتقل کنند.
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رهبران اندیشه و عموم مردم تحت تاثیر ارتباطات جمعی قرار تحفیفات اخیر نشان می دهد هر دو گروه یعنی 

میگیرند. رهبران اندیشه توسط رسانه های جمعی تشویق می شوند اطالعات را پخش کنند و عموم مردم هم به 

 دنبال دریافت اطالعات از ناحیه ی رهبران اندیشه هستند.

 

 تهیه ی بودجه کل فعالیت های پیشبردی

تصمیماتی که شرکت ها با آن مواجه اند تعیین مبلغ اختصاصی به فعالیت های پیشبردی یکی از دشوارترین 

است. پرسش این است که شرکت ها در مورد بودجه فعالیت های پیشبردی خود چگونه تصمیم گیری میکنند؟ 

 در این مورد چهار روش تعیین بودجه را توضیح می دهیم. روش قابل تحمل، روش درصدی از فروش، روش

 برابری با رقبا و روش هدف و انجام کار.

 

 

 روش قابل تحمل:

بسیاری از شرکت ها مبلغ بودجه اختصاصی خود به فعالیت های پیشبردی را در سطحی تعیین می کنند که به 

نظر آنها شرکت استطاعت مالی آن را دارد. در روش قابل تحمل برای تعیین بودجه فعالیت های پیشبردی، نقش 

نادیده  "ی پیشبردی به عنوان یك سرمایه گذاری و تاثیر گذاری فوری آن بر حجم فروش کامالفعالیت ها

انگاشته می شود.این روش سرانجام به یك بودجه ی پیشبردی نامعلوم سالیانه منتهی می شود که کار برنامه 

 ریزی بلند مدت بازار را با دشواری هایی روبرو می سازد.

 روش درصدی از فروش:

از شرکت ها هم درصد معینی از فروش)فروش جاری یا پیش بینی شده( یا درصدی از قیمت فروش  گروهی

کاالی خود را به انجام فعالیت های پیشبردی اختصاص می دهند. طرفداران روش درصدی از فروش برای این 

فعالیت های روش مزایای چندی را بر می شمارند. اول اینکه استفاده از آن بدان معناست که بودجه ی 

پیشبردی بنابر استطاعت مالی شرکت فرق می کند دوم، این روش مدیریت را به تفکر درباره ی رابطه ی میان 
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هزینه های پیشبردی، قیمت فروش و سودآوری واحد کاال ترغیب می کند. سوم، این روش مشوق ثبات رقابتی 

بهی از فروش خود را به فعالیت های درصد مشا "است تا حدی که واحد های رقیب سعی می کنند تقریبا

 پیشبردی اختصاص دهند.

علی رغم تمام این مزایا روش درصدی از فروش چندان توجیه پذیر به نظر نمی آید. منطق این روش چرخشی 

است: این روش، فروش را به منزله ی عامل تعیین کننده ی فعالیت های پیشبردی می داند، به جای اینکه آن را 

یت های پیشبردی بداند.این روش مانع اختصاص بوجه بیشتر در مواقع ضروری می شود.وابستگی پیامد فعال

بودجه ی فعالیت های پیشبردی به نوسانات فروش سال به سال با برنامه ریزی بلند مدت تضاد آشکار دارد. این 

اینکه آنچه در گذشته انجام روش مبنای منطقی برای انتخاب درصد مورد نظر را در اختیار قرار نمی دهد، به جز 

گرفته است یا هر آنچه رقبا انجام میدهند، سرانجام با استفاده از این روش نمی توان بودجه موردنیاز هر کاال یا 

 هر منطقه را معادل آنقدر که استحقاق آن را دارد، تعیین کرد.

 روش برابری با رقبا:

را به اندازه ای تعیین میکنند که از رقبای خود عقب  بعضی از شرکت ها هم بودجه فعالیت های پیشبردی خود

نمانند. در اینجا دو استدالل وجود دارد که از روش تعیین بودجه برابری با رقبا حمایت می کند. یکی آن که 

درصد هزینه ی اختصاصی رقبا به تبلیغات بیانگر خرد دسته جمعی صنعت است و دیگر آن است که برابری 

 نع جنگ پیشبردی میان آنها می شود که هیچ یك از این دو استدالل منطقی به نظر نمی رسد.بودجه با رقبا ما

 روش هدف و انجام كار:

 در اجرای این روش بازاریابان برای تعیین بودجه فعالیت های پیشبردی خود باید این اعمال را انجام دهند:

ی رسیدن به آن اهداف الزم است، مشخص نمایند اهداف خاص خود را تعریف کنند، کارهایی را که انجام آن برا

 و هزینه ی انجام این کارها را برآورد کنند. جمع این هزینه ها بودجه ی فعالیت های پیشبردی پیشنهادی است.

 

 تصمیم درباره ی ترکیب عناصر پیشبردی 
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ت، تبلیغات پیشبرد شرکت ها باید کل بودجه فعالیت های پیشبردی خود را میان پنج ابزار پیشبردی تبلیغا

 فروش، روابط عمومی، کارکنان فروش و بازاریابی مستقیم تسهیم و توزیع کنند.

حتی شرکت های واقع در یك صنعت هم از نظر اختصاص بودجه پیشبردی خود بین ابزارهای یاد شده می 

 توانند بسیار با همدیگر تفاوت داشته باشند.

ابزارهای پیشبردی تاثیر می گذارد ما در اینجا به بررسی اجمالی این عوامل چندی بر گزینش بازاریاب و ترکیب 

 عوامل می پردازیم.

 ابزارهای پیشبردی: 

هر یك از ابزارهای پیشبردی ویژگی ها و هزینه ی مخصوص به خود را داراست. بازاریابان باید از این ویژگی ها 

 آگاهی داشته باشند.

 تبلیغات:

استفاده بسیار متفاوت تبلیغات، ارائه یك نتیجه گیری کلی درباره خواص  به واسطه ی صورت ها و موارد

برجسته ی آن به عنوان جزیی از ترکیب عناصر پیشبردی بسیار دشوار است. با این حال در این موارد می توان 

 به خواص زیر اشاره کرد:

بودن آن سبب می شود به کاال  ارائه به عموم: تبلیغات روش ارتباطی ای بسیار عمومی است. ماهیت عمومی ●

 نوعی مشروعیت داده شود و همچنین استاندارد بودن کاال را می رساند.

سرایت پذیری: تبلیغات وسیله ای است سرایت پذیر که به فروشنده امکان میدهد ارسال پیامی را بارها تکرار  ●

های مختلفی را از رقبای مختلف دریافت  کند. این وسیله همچنین این امکان را در اختیار قرار می دهد که پیام

 و آنها را با هم مقایسه کند.  

بزرگ نمایی: تبلیغات با استفاده از چاپ،صدا و رنگ با هنرمندی بسیار فرصت هایی را برای بهتر جلوه  ●

 بخشیدن به شرکت و محصوالت تولیدی آن قرار می دهد.
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ندگی فروش حالت خبری داشته باشد مخاطبین هدف غیر شخصی بودن: تبلیغات نمی تواند همانند نمای ●

اجباری برای توجه کردن یا ابراز واکنش ندارند. تبلیغات فقط یك نمایش یك طرفه و نه یك تقابل دوطرفه با 

 مخاطبین است.

 تبلیغات پیشبرد فروش:

متنوع هستند، اما همه اگرچه ابزارهای تبلیغات پیشبرد فروش نظیر کوپن، جوایز، کاالی تبلیغاتی و غیره بسیار 

 ی آنها از سه مزیت اصلی برخوردارند

اطالعاتی را ارائه می دهند که ممکن است مصرف کننده  "ارتباطی: آنها جلب توجه می کنند و معموال .1

 را به طرف کاال رهنمون شوند.

فایده می محرك: آنها مزیت، جاذبه، همراهی یا مساعدتی را در خود مهیا کرده اند که به مصرف کننده  .2

 رساند.

 فراخوانی: آنها مصرف کننده را دعوت به انجام معامله در زمان حاضر می کنند.  .3

تاثیر ابزارهای تبلیغاتی پیشبرد فروش اغلب در کوتاه مدت مشهود است و در هر صورت برای ایجاد  .4

 رجحان نسبت به کاال و نام تجاری نمی توان خیلی بر روی آنها حساب کرد.

5.  

 :روابط عمومی

 جاذبه ی روابط عمومی ناشی از خواص سه گانه آشکار و برجسته آن است:

اعتبار پذیری زیاد: داستان های جدید و چهره ها نزد خوانندگان موثق تر ومعتبرتر از آگهی های  .1

 تبلیغاتی است.

توانایی از بین بردن مقاومت وجلب توجه آنها: روابط عمومی توانایی رسیدن به مشتریان احتمالی  .2

بسیاری را داراست، مشتریانی که از مواجه شدن با فروشندگان و تماشای آگهی های تبلیغاتی اجتناب 

 می کنند.
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نمایش بهتر: در روابط عمومی هم مانند تبلیغات توانایی بالقوه برای بهتر مجسم کردن شرکت و کاالی  .3

 او وجود دارد.

رین ابزار در مراحل بعدی فرآیند خرید و به فروشندگی شخصی: از نظر هزینه ی فروشندگی شخصی کارآمدت

ویژه در مراحل ایجاد رجحان در خریداران، متقاعد ساختن آنها و انجام عمل خرید است. دلیل این امر آن است 

 که فروشندگی شخصی در مقایسه با تبلیغات از سه مزیت عمده زیر برخوردار است:

ه وپویا، آنی و تقابلی میان دو نفر یا بیشتر است. تقابل شخصی:فروشندگی شخصی مستلزم رابطه ای زند .1

هر یك از طرفین قادر است نیازها و خصوصیات طرف مقابل را مشاهده کرده و اقدام به انجام تعدیالت 

 آنی نماید.

صمیمیت:فروشندگی شخصی امکان همه نوع رابطه از یك نوع فروش سرد و بی روح گرفته تا یك  .2

 زد.دوستی عمیق را فراهم می سا

واکنش: فروشندگی شخصی، در خریدار به لحاظ این که به صحبت های فروشنده گوش کرده است  .3

نوعی تعهد ایجاد می کند. خریدار به توجه کردن و عکس العمل نشان دادن الزام بیشتری دارد حتی اگر 

 این عکس العمل یك متشکرم مودبانه باشد.

 بازاریابی مستقیم:

مستقیم بسیار زیاد است )پست مستقیم، بازاریابی با تلفن، بازاریابی الکترونیکی و  اگرچه صورت های بازاریابی

 ...( اما همه ی این اشکال از چهار ویژگی عمده برخوردار هستند:

 برای شخص خاصی ارسال می شود. "غیر عمومی بودن: پیام معموال .1

 ظر ارسال کرد.سفارشی بودن: پیام را می توان به گونه ای سفارشی برای شخص موردن .2

 بهنگام بودن: پیام را برای تحویل به یك نفر می توان به سرعت تهیه کرد. .3

 تقابلی بودن: بسته به واکنش شخص پیام را می توان اصالح کرد. .4

5.  

 عوامل موثر در تعیین ترکیب عناصر پیشبردی:
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اشند. این عوامل عبارتند شرکت ها هنگام تهیه ترکیب عناصر پیشبردی خود باید به چندین عامل توجه داشته ب

از: نوع بازار کاالیی که در آن فروش می کنند، این که باید از خط مشی کششی یا رانشی بهره جویند، چگونگی 

 آمادگی مصرف کنندگان برای خرید، مرحله ی عمر کاال که کاال در آن قرار دارد و رتبه ی بازار شرکت.

ردی در بازارهای مصرفی و صنعتی متفاوت است. شرکت های تولید نوع بازار کاال: استفاده از ابزارهای پیشب

کننده ی کاالهای مصرفی به ترتیب به تبلیغات پیشبرد فروش، تبلیغات، فروشندگی شخصی و روابط عمومی 

توجه بیشتری نشان می دهند.شرکت هایی که کاالهای صنعتی تولید می کنند به ترتیب بودجه بیشتری به 

بلیغات پیشبرد فروش، تبلیغات و روابط عمومی اختصاص می دهند. به طور کلی، فروشندگی شخصی، ت

فروشندگی شخصی در زمینه ی کاالهایی که پیچیدگی بیشتری دارند، گران فیمت هستند و خرید آنها با 

مخاطرات بیشتری همراه است و در بازارهایی که تعداد فروشنده در آن محدود است و این فروشندگان هم از 

 مله فروشندگان بزرگ هستند، کاربرد بیشتری دارد.ج

 تبلیغات در بازارهای صنعتی انجام وظایف زیر را بر عهده دارد:

ایجاد آگاهی: مشتریان احتمالی که شناخت چندانی از شرکت ومحصوالت تولیدی آن ندارند ممکن است به  ●

در معرفی شرکت ومحصوالت تولیدی آن  سادگی نمایندگان فروش شرکت را پذیرا نشوند، تبلیغات می تواند

 نقش موثری ایفا کند.

ادای توضیحات: در صورتیکه کاالی شرکت از ویژگی های جدیدی برخوردار باشد، بخشی از وظیفه ی توضیح  ●

 درباره ی این ویژگی ها را می توان به نحو موثری به تبلیغات سپرد.

ته باشند اما حاضر به خرید آن نشده باشند، قبلیغات یادآوری به یادآوری موثر: اگر مشتریان از کاال اطالع داش ●

 مراتب مقرون به صرفه تر از مراجعه برای فروش است.

مشتری یابی: تبلیغاتی که بروشور به همراه دارند و شماره تلفن های شرکت را ارئه می دهند وسیله ی موثری  ●

 برای مشتری یابی توسط نمایندگان فروش هستند.
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وعیت بخشی: نمایندگان فروش میتوانند از صفحات جدا شده حاوی آگهی های تبلیغاتی شرکت در مشر ●

 مجالت عمده ی معروف برای مشروعیت بخشیدن به شرکت وکاالهای او استفاده کنند.

اطمینان خاطر: تبلیغات می تواند نحوه ی استفاده از کاال را به مشتریان یادآور شود و به آنها درمورد  ●

 یدشان اطمینان خاطر دهد.خر

 

 خط مشی رانش و خط مشی كشش: 

ترکیب عناصر پیشبردی به شدت تحت تاثیر آن است که شرکت برای فروش بیشتر خط مشی رانش یا خط 

 مشی کشش را انتخاب کند. 

 خط مشی رانش مستلزم آن است که فعالیت های بازاریابی تولید کننده) و بیشتر فروشندگان و تبلیغات خاص

بخش تجاری( به سوی عناصر واسطه ی کانال هدایت شوند. هدف آن است تا این واسطه ها سفارش خرید 

بیشتری انجام دهند و برای کاال نزد استفاده کنندگان تبلیغ کند. خط مشی رانش به ویژه وقتی مناسب است که 

تجاری بیشتر در خود فروشگاه  وفاداری نسبت به نام تجاری کاال در طبقه ی مربوطه کم بوده و انتخاب نام

صورت می گیرد و کاال از جمله کاالهای محرك به حساب آمده ونسبت به مزایای آن درك کافی وجود داشته 

 باشد.

خط مشی کشش هم مستلزم آن است که فعالیت های بازاریابی تولید کننده) و البته اغلب تبلیغات و تبلیغات 

به سوی استفاده کنندگان نهایی هدایت شوند. در این جا هم  "پیشبردی مخصوص مصرف کننده( مستقیما

مقصود آن است که این استفاده کنندگان به دنبال کاال با نام تجاری مورد نظر واسطه روند تا آنها برای سفارش 

خرید بیشتر از تولید کننده ترغیب و تشویق شوند. خط مشی کشش به ویژه زمانی مناسب است که وفاداری 

ه نام تجاری در طبقه کاال باالست، مردم ازوجود تفاوت میان نام های تجاری آگاهی دارند و قبل از نسبت ب

 مراجعه به فروشگاه نام تجاری را انتخاب کرده اند.

شرکت های واقع در یك صنعت ممکن است از نظر استفاده از دو خط مشی رانش و کشش با هم تفاوت داشته 

 باشند. 
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دار: ابزارهای پیشبردی از نظر اثر بخشی هزینه در مراحل مختلف آمادگی خریدار با هم خری –مرحله آمادگی 

فرق میکنند. تبلیغات و روابط عمومی در مرحله ی ایجاد آگاهی مهم ترین نقش را بر عهده دارند. نقش این دو 

ش یا تبلیغات پیشبرد ابزار در این مرحله بسیار مهم تر از نقش مراجعات فروش سرد و بی روح نمایندگان فرو

فروش است. درك و احاطه مشتری اغلب تحت تاثیر تبلیغات و فروشندگی شخصی قرار می گیرد. مجاب شدن 

 مشتری بیشتر تحت تاثیر فروشندگی شخصی و کمتر تحت تاثیر تبلیغات پیشبرد فروش خواهد بود.

ت پیشبرد فروش و تا اندازه ای هم تحت در توافق بر سر معامله )سفرش خرید( اثر فروشندگی شخصی و تبلیغا  

تاثیر تبلیغات یادآوری قرار می گیرد. بی تردید از نظر هزینه در مراحل اولیه فرآیند تصمیم گیری خریدار 

تبلیغات و روابط عمومی و در مراحل بعدی فروشندگی شخصی وتبلیغات پیشبرد از جمله مقرون به صرفه ترین 

 وند.ابزارهای پیشبردی محسوب می ش

 مرحله دوم عمر کاال:

 ابزارهای پیشبردی از نظر هزینه در مراحل مختلف دوره عمر کاال از هم متفاوت هستند. 

در مرحله معرفی ،تبلیغات روابط عمومی ) ایجاد شهرت( باالترین اثربخشی را دارند. به دنبال این دو از  ●

وش برای ترغیب به آذمودن کاال استفاده می فروشندگی شخصی برای پوشش توزیعی و از تبلیغات پیشبرد فر

 شود.

درمرحله رشد استفاده از تمام ابزارها کاهش می یابد، چرا که تقاضا از طریق تبلیغات دهان به دهان از نیروی  ●

 محرکه خود برخوردار می شود.

 یابند.در مرحله بلوغ ،به ترتیب تبلیغات پیشبرد فروش ، تبلیغات و فروشندگی شخصی اهمیت می  ●

در مرحله زوال از تبلیغات پیشبرد فروش استفاده بیشتری به عمل می آید ، نقش تبلیغات و روابط عمومی  ●

 کاهش پیدا می کند و فروشندگان به کاال توجه کمتری می کنند.

 

 اندازه گیری نتایج فعالیت های پیشبردی
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اطبین هدف اندازه گیرد. به این منظور باید از پس از اجرای برنامه فعالیت پیشبردی ، باید تاثیر آن را بر مخ

مخاطبین هدف پرسیده شود آیا پیام را می شناسند یا آن را به خاطر می آورند، چند مرتبه پیام را دیده اند، چه 

نکاتی درباره ی آن به خاطر می آورند، احساس آنها درباره ی پیام چگونه است و عقیده ی قبلی و فعلی آنها 

کت و کاال چیست. برقرار کننده ی ارتباط همچنین باید درخصوص اندازه گیری رفتاری واکنش درباره ی شر

مخاطبین همچون این که چند نفر کاال را خریده اند ، چند نفر از آن خوششان آمده است و چند نفر درباره ی 

 آن با دیگران سخن رانده اند اطالعات جمع آوری نمایند.

 

 ت بازاریابی یکپارچه اداره و هماهنگی ارتباطا

بسیاری از شرکت ها برای نیل به اهداف ارتباطی خود همچنان از یك یا دو ابزار ارتباطی استفاده می کنند، این 

رویهدر حالی تداوم پیدا می کند که بازارهای بزرگ به بازارهای کوچکتری تبدیل می شوند. این بازارها هر کدام 

د ، انواع جدید رسانه های جمعی پا به عرصه ی وجود می نهند و مصرف به شیوه ی ارتباطی خاصی نیازمندن

کنندگان هر روز در امر خرید متبحرتر و استادتر می شوند. ابزارهای بسیار متنوع ارتباطی ، پیام ها و مخاطبین 

باطی خوب شرکت را ملزم کرده است برای استفاده بهتر و کامل تر از آن ها و هماهنگ نمودن این ابزارهای ارت

 اندیشه کنند.

ارتباطات بازاریابی یکپارچه یك مفهوم برنامه ریزی ارتباطی بازاریابی است. مفهومی که مقدار ارزش افزوده یك 

طرح جامع را تعییین می کند ، طرح جامعی که نقش استراتژیك مجموعه ی متنوعی از شیوه های ارتباطی 

ات پیشبرد فروش در روابط عمومی را ارزیابی کرده و برای همچون تبلیغات عمومی ،واکنش مستقیم ، تبلیغ

شفافیت استحکام وثبات وحداکثر اثر بخشی ارتباطی به وسیله ی ادغام یکپارچه ی پیام های جداگانه ، این 

 شیوه های ارتباطی را با هم ترکیب می کند.

می شود و اثر بخشی فروش هم افزایش  با ارتباطات بازاریابی یکپارچه پیام تبلیغاتی از ثبات بیشتری برخوردار

می یابد. در ارتباطات بازاریابی یکپارچه یك نفر مسئولیت یکی کردن تصاویر ذهنی وپیام های شرکت درباره ی 
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نام تجاری را که از هزاران فعالیت مختلف شرکت سرچشمه می گیرد بر عهده دارد. کسی که در گذشته وجود 

ود توانایی و قابلیت شرکت برای دستیابی به مشتریان شایسته با پیام های نداشته است.این سیستم سبب می ش

 درست درموعد مقرر و در مکان مناسب افزایش پیدا کند.

طرفداران ارتباطات بازاریابی یکپارچه آن را رهیافت جدیدی برای نگرش کلی به فرآیند بازاریابی می دانند ونه 

 ند.  این که به بخش های جداگانه آن توجه کن
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  21خالصه فصل

د استفاده از سه ابزار پیشبردی یعنی تبلیغات،تبلیغات پیشبرد فروش و در این فصل به تشریح ماهیت و موار

روابط عمومی پرداخته می شود. این سه ابزار قابلیت این را دارند که به شدت بر عملکرد بازاریابی تاثیر بگذارند. 

 البته باید اشاره شودکه اندازه گیری اثر بخشی این سه عامل کار چندان راحتی نخواهد بود.

 هیه و اداره یك برنامه تبلیغاتیت

تبلیغات یکی از متداول ترین ابزارهای هدایت ارتباطات ترغیب کننده شرکت ها به سوی خریداران و جامعه 

 هدف می باشد.

 تعریف تبلیغات

هرگونه ارائه و پیشبرد غیر شخصی ایده،کاال یا خدمات تبلیغات محسوب شده که توسط تبلیغ کننده و با 

 نه انجام می شود.پرداخت هزی

 شیوه های مختلف تبلیغات

در اکثر شرکت های کوچك کار تبلیغات به فردی در دایره فروش یا بازاریابی محول می شود که یك آژانس 

تبلیغاتی هم به او کمك می کند. در شرکت های بزرگ معموال دایره تبلیغات وجود دارد که رئیس آن زیر نظر 

 دارد. معاونت بازاریابی شرکت قرار

 وظایف دایره تبلیغات

تعیین بودجه کل،کمك به تهیه استراتژی تبلیغات،تایید آگهی ها و برنامه های تبلیغاتی،اداره امور مربوط به 

 تبلیغات با استفاده اتز پست مستقیم و برگزاری نمایشگاهها

 تهیه برنامه های تبلیغاتی
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باید همواره کار را با شناسایی و تعریف بازار هدف و انگیزش  مدیران بازاریابی به هنگام تهیه یك برنامه تبلیغاتی

معروف هستند. 5Mشروع کنند. برای تهیه برنامه تبلیغاتی باید پنج تصمیم عمده اتخاذ شود. این تصمیم ها به 

 عبارتند از:5Mتصمیم های مربوط به 

 (measurement(،اندازه گیری)media(،رسانه)message(،پیام)money(،پول)missionرسالت )

 تعیین رسالت و اهداف تبلیغات

اولین قدم در تهیه یك برنامه تبلیغاتی تعیین اهداف است که باید دنبال شود. این اهداف به تبعیت از تصمیم 

گیری های قبلی در باره بازار هدف،جایگاه یابی در بازار و ترکیب عناصر بازاریابی تعیین می شود. کولی در کتاب 

هدف تبلیغاتی ارائه داده 52وسوم به تعریف اهداف تبلیغاتی برای نتایج پیمایش شده تبلیغات،معروف خود م

است. او روش مرسوم به داگمار را تعریف کرده که اهداف تبلیغاتی بوسیله آن به اهداف قابل اندازه گیری تبدیل 

 می شوند.

 اهداف تبلیغات

 اهداف عبارتند از آگاهی،ترغیب کردن و یادآوری

 لیغات خبری)آگاهی(تب

اگر هدف ایجاد تقاضای اولیه برای یك کاال باشد تبلیغات خبری نقش مهمی در مرحله پیشتازی یك طبقه از 

 کاال دارد.

 تبلیغات ترغیبی/متقاعد کننده

زمانی که هدف شرکت ایجاد تقاضای انتخابی برای یك نام تجاری خاص استراز تبلیغات ترغیبی استفاده می 

 یوه در مرحله تشدید رقابت اهمیت پیدا می کند. تبلیغات مقایسه ای در این گروه قرار دارد.شود. این ش
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 تبلیغات یادآوری

 در مورد کاالهای بالغ اهمیت دارد. تبلیغات حمایتی هم گونه ای از این تبلیغات می باشد.

 بودجه تبلیغات 

خود بودجه تبلیغاتی تعیین نمایند. اگر شرك  پس از تعیین اهداف تبلیغات شرکت باید برای هر یك از کاالهای

بودجه کمی به تبلیغات اختصاص دهد نتیجه آن چندان اهمیتی ندارد.اما اگر مبلغ زیادی اختصاص یابد باید از 

 پول استفاده بهتری شود. تبلیغات یك تاثیر انتقالی دارد که عمر آن ورای زمان حاضر است. 

 باید مدنظر قرار گیرد که عبارتند از: عامل5هنگام تعیین بودجه تبلیغات 

  مرحله از عمر که کاال در آن قرار دارد. اغلب کاالهای جدید بودجه تبلیغاتی زیادی را می طلبد. نام های

 تجاری جا افتاده معموال با بودجه تبلیغاتی کمتری حمایت می شود.

 بازار را به خود اختصاص داده اند  سهم بازار و پایگاه مصرف کننده: نام های تجاری که سهم باالیی از

برای حفظ آن سهم، در صد کمتری از فروش خود را صرف تبلیغات می کنند. تصاحب سهم بازار از 

 طریق افزایش اندازه بازار مستلزم اختصاص بودجه بیشتر برای تبلیغات است.

 یغات اختصاص می دهند، تبلیغ رقابت و شلوغی بازار: در بازار با رقبای بسیار که مبالغ زیادی به امر تبل

 درباره یك نام تجاری به به بودجه بیشتری نیاز دارد تا بتواند صدای خودش را به گوش برساند.

  فراوانی تبلیغات: تعداد دفعات پخش برای ارسال پیام مربوط به نام تجاری تاثیر بسزایی بر بودجه

 تبلیغات دارد

 ار و نوشیدنی های الکلی برای برخورداری از تصویر ذهنی جانشین پذیری کاال: کاالهایی در طبقه سیگ

 متفاوت به بودجه و انجام تبلیغات زیادی نیازمند می باشد.
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اندیشمندانی همچون ویدال و  ولف و پروفسور جان لیتل روش ها و مدلهایی جهت هزینه در تبلیغات ارائه داده 

 اند.

 پیام تبلیغاتی

و نوآور بودن با همدیگر فرق دارند. تاثیر عامل خالقیت در یك برنامه تبلیغاتی  برنامه های تبلیغاتی از نظر خالق

به مراتب مهمتر از بودجه است که به این امر اختصاص می یابد. فقط پس از جلب توجه است که یك آگهی 

تی خالق تبلیغاتی می تواند فروش یك نام تجاری را افزایش دهد. الزم به ذکر است که همه آگهی های تبلیغا

 دنیا هم جمع شوند نخواهند توانست سهم یك کاالی معیوب را افزایش دهد.

 خط مشی نوآورانه و خالق در بعد پیام

  تهیه پیام: درباره پیام کاال)همان مزیت اصلی که نام تجاری ارائه می کند(باید به عنوان بخشی از تهیه

ذبه های تبلیغاتی از روش هایی همچون مفهوم کاال تصمیم گیری شود. افراد خالق برای ایجاد جا

 مذاکره و گفتگو با مصرف کنندگان،واسطه های مجاز،کارشناسان و رقبا استفاده می نمایند.

  ارزیابی و انتخاب پیام: تبلیغ کننده باید پیام های مختلف را ارزیابی کند. یك آگهی تبلیغاتی خوب

د. تووت در این زمینه پیشنهاد می کند که آنست که بر یك پیشنهاد فروش منحصر به فرد تکیه کن

پیام ها بر اساس مطلوب بودن،استثنایی بودن و باورکردنی بودن رتبه بندی شوند. تبلیغ کننده برای 

دستیابی به جاذبه ای که نزد مخاطبین هدف او از باالترین ضریب موفقیت برخوردار باشد باید انجام 

 نظر قرار دهند.تجزیه و تحلیل و تحقیقات بازار را مد

  .اجرای پیام: اثربخشی پیام نه فقط به این که چه گفته می شود بلکه به چگونه گفتن هم بستگی دارد

بعضی از آگهی ها جایگاه منطقی را اشغال می کند؛ درحالی که آگهی هایی هم هستند که به دنبال 

ه برای ذهن های منطقی می کسب جایگاه عاطفی می باشند. آگهی هیا آمریکایی به دنبال ایجاد جذب

باشد؛ آگهی های تبلیغاتی ژاپنی غیرمستقیم تر بوده و بیشتر متوجه عواطف و احساسات می باشد. 
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اجرای پیام برای محصوالتی نظیر مواد شوینده،سیگار،قهوه و نوشابه الکلی تعیین کننده و سرنوشت 

 ساز است.

 آژانس های تبلیغاتی

به استخدام خود در می آورند که می توانند کارهای تبلیغاتی را به مراتب بهتر از آژانس ها معموال کارکنانی را 

 دایره هستند. 4کارکنان شرکت انجام می دهند. به طور معمول آژانس های تبلیغاتی مشتمل بر 

 .دایره ابداع کننده و سازنده: آگهی های تبلیغاتی را تهیه می کنند 

 ی گزینند و آگهی را دردرون آن قرار می دهند.دایره رسانه: وسیله ارتباطی را برم 

 .دایره تحقیقات: خصوصیات مخاطبین و خواسته های آنان را بررسی می کند 

 .دایره امور اقتصادی: فعالیت های اقتصادی آژانس را انجام میدهد 

 . افراد ابداع کننده باید همچنین به دنبال سبك،آهنگ،عبارتبندی و قالب برای اجرای پیام باشند

  سبك:هر پیامی را می توان با استفاده از سبك های اجرایی ذیل یا ترکیبی از آنها ارائه کرد که عبارتند

از مقطعی از زندگی،سبك زندگی،خیال پردازی،ذهنیت پردازی،موزیکال،شخصیت پردازی،دانش 

 فنی،مستندات علمی و ارائه شواهد و تاییدیه

  برای آگهی خود به دنبال یك آهنگ و لحن مناسب باشد. لحن و آهنگ: برقرار کننده ارتباط باید 

  کلمات: باید به دنبال کلمات به یاد ماندنی و جالب توجه بود. خالقیت به ویژه برای عناوین تبلیغات الزم

عنوان اساسی وجود دارد که عبارتند از خبری، سوالی، داستانی، امری، راه و  6می باشد. به طور کلی 

 چگونه و چرا.

 ب: ارکان قالب آگهی مانند اندازه و رنگ و شکل آگهی بر اثربخشی و هزینه آن تاثیر می گذارد. آگهی قال

های تبلیغاتی بزرگ توجه بیشتری را به خود جلب می کند. پژوهشگران گزارش کرده اند که عکس و 
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کند.بعدا نوبت متن و عنوان واجد اهمیت هستند و خواننده اول به عکس آگهی بعدا  به عنوان توجه می 

 به متن آگهی می رسد. 

 بررسی مسئولیت های اجتماعی

تبلیغ کنندگان و آژانس های تبلیغاتی باید اطمینان حاصل کنند که تبلیغات نوآورانه و مبتکرانه آنها معیارهای 

ت بر کار اجتماعی و قانونی را خدشه دار نکند. سیست گزاران همواره مجموعای از ضوابط و مقررات را برای نظار

تبلیغات وضع و تدوین کرده اند. از تبلیغات کاذب و فریبنده باید اجتناب نمود. تبلیغ کنندگان برای رعایت 

مسئولیت های اجتماعی شان باید مراقب باشندو گروه های نژادی و اقلیت های قومی و مذهبی یا گروه های 

 ذینفع را نرنجانند. 

 رسانه

 ظیفه بعدی انتخاب رسانه تبلیغاتی است که پیام را منتقل می کند. پس از انتخاب پیام تبلیغاتی و

 دسترسی،فراوانی و اثر بخشی

انتخاب رسانه مستلزم دستیابی به رسانه هایی است که از نظر هزینه انتقال و ارائه تعداد دفعات پخش مورد نظر 

مخاطبین به دسترسی،فراوانی و  مخاطبین هدف با صرفه ترین باشد. تاثیر تعدا دفعات پخش بر میزان آگاهی

 اثربخشی بستگی دارد.

 (دسترسیR شمار افراد یا خانوارهای مختلفی هستند که در خالل یك مدت زمان معلوم در معرض :)

 یك برنامه رسانه ای خاص قرار می گیرند.

 (فراوانیF.تعداد دفعاتی در یك زمان معلوم است که شخص یا خانوار با پیام مواجه می شود :) 

 (اثربخشیI.ارزش کیفی یك مرتبه پخش از طریق یك رسانه می باشد :) 

 رابطه میان اثربخشی،دسترسی و فراوانی در قالب مفاهیم زیر بیان می شود:
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 (شمار کل پخشEحاصلضرب دسترسی در فراوانی می باشد؛ :)E=R*F این عدد ناخالص بینندگان یا .

برنامه رسانه ای در مقایسه با برنامه  GRPد.هر چه مشهور می باشGRPشنوندگان هم نام دارد که به 

 رسانه ای دیگر باال باشد،برنامه وزین تر است.

 (شمار دفعات پخش موزونWE این مورد حاصلضرب دسترسی در فراوانی متوسط و در اثربخشی :)

 WE=R*F*Iمتوسط می باشد یعنی

ری شناخته شده و معروف یا زمانی که هنگام عرضه کاالی جدید،نام های تجاری جانبی،بسط نام های تجا

شرکت به دنبال یك بازار هدف تعریف نشده است دسترسی باالترین اهمیت را دارد. فراوانی زمانی اهمیت پیدا 

می کند که شرکت با رقبای قهاری مواجه است،مصرف کننده به شدت مقاومت نشان می دهد یا یك سیکل 

عقیده دارد که سه بار مواجه شدن با یك آگهی تبلیغاتی شاید کافی  خرید همیشگی و زیاد وجود دارد. کروگمن

باشد. تعداد دفعات مواجه شدن با آگهی را نباید با تعداد دفعات که آگهی در یك وسیله ناقل قرار می گیرد 

ژانس اشتباه کرد. اما همواره تکرار تبلیغ کافی نیست. آگهی کهنه می شود و بینندگان به آن توجه نمی کنند. آ

 ها باید چیزهای بدیعی عرضه کنند و آگهی های کهنه را کنار بگذارند. 

 انتخاب از میان انواع اصلی رسانه

برنامه ریز رسانه نسبت به قابلیت و توانایی انواع اصلی رسانه از نظر دسترسی و فراوانی و اثربخشی بایستی اطالع 

 داشته باشد. 

 متغیرهای رسانه

ی متغیرهایی چند ازمیان طبقات رسانه یکی را انتخاب می نمایند. اهم این متغیرها عبارتند برنامه ریزان با بررس

 از:
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  عادات رسانه ای مخاطبین: رادیو و تلویزیون از جمله موثرترین رسانه ها برای دسترسی به نوجوانان

 می باشد. 

  باشد.کاال: مجالت رنگی بهترین وسیله ارتباطی برای نشان دادن پوشاك زنان می 

  پیام: پیامی که حاوی اطالعات فنی زیادی باشد ممکن است به مجالت تخصصی یا پست احتیاج

 داشته باشد.

  هزینه: تلویزیون از جمله وسایل ارتباطی گران قیمت و روزنامه ها نسبتا ارزان قیمت هستند.در این جا

 هزینه مواجه شدن هر هزار نفر با آگهی تبلیغاتی می باشد.

شرکت ها به این نتیجه رسیده اند که گاه ترکیب متعادل آگهی های چاپی و آگهی های تلویزیونی  بسیاری از

کارآمدتر و موثرتر از آگهی های تلویزیونی  خالی و تنها از کار در می آید. رسانه های بین راهی روش بسیار 

می باشد. رسانه جدید  مفیدی برای دسترسی به قسمت های محلی مصرف است که از نظر شرکت واجد اهمیت

دیگری که آینده امیدوار دیگری را نوید می دهد خود فروشگاهها است. بعضی از سوپرمارکت ها کف کاشی 

کاری شده خود را برای نمایش عالمات و نشان های شرکت ها به آنان می فروشد. آگهی های تبلیغاتی همچنین 

 ی ویدئویی به نمایش در می آید.پشت کتاب های جلد کاغذی،سالن های سینما و فیلم ها

 انتخاب وسایل ارتباطی ناقل خاص

در مرحله بعد برنامه ریز رسانه باید درون نوع رسانه انتخابی به دنبال باصرفه ترین وسیله ارتباطی ناقل باشد. 

کمك می برآوردهایی درباره شمار مخاطبین،ترکیب آنها و هزینه رسانه در انتخاب باصرفه ترین وسیله ارتباطی 

 کند. شمار مخاطبین از مقیاس های مختلفی برخوردار است که عبارتند از:

 .تیراژ: شمار واحدهای فیزیکی که حاوی آگهی های تبلیغاتی است 

 .مخاطبین: شمار مخاطبینی که با آگهی مواجه می شوند 
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 اجه می مخاطبین موثر: شماری از مردم با خصوصیات مخاطبین هدف هستند که با وسیله ناقل مو

 شوند.

  .مخاطبین مواجه شده با آگهی: شماری از مردم با خصوصیات مخاطبین هدف که آگهی را دیده اند 

برنامه ریزان رسانه معموال هزینه ای را که ب استفاده از یك وسیله ارتباطی ناقل برای دسترسی به هر هزار نفر 

ه دسترسی به هر هزار نفر در رسانه ارتباطی متحمل می شوند را محاسبه می کنند. در این صورت شاخص هزین

ناقل رتبه بندی می شود و از میان آنها گزینه ای انتخاب خواهد شد که هزینه دسترسی به هر هزار نفر از 

مصرف کنندگان هدف حداقل باشد. البته این هزینه باید از نظر کیفیت مخاطبین،کیفیت محتوی و محل درج 

 گیرد. آگهی نیز بایستی تعدیل صورت

 تصمیم درباره زمانبندی رسانه

تبلیغ کننده هنگام تصمیم گیری درباره انتخاب نوع رسانه در زمینه زمانبندی با یك مشکل کالن و یك مشکل 

 خرد مواجه می شود.

 مشکل زمان بندی کالن 

ست روندهای فصلی و روند سیکل تجاری باید هنگام تصمیم گیری مد نظر قرار گیرد. اکثر شرکتها سیا

پیروی از تبلیغات فصلی را دنبال می کنند. فارستر برای آزمودن سیاست دوره ای تبلیغات توصیه کرده 

است که از متد پویایی صنعتی استفاده شود. به اعتقاد وی تبلیغات بر آگاهی مصرف کننده اثر تاخیری دارد 

مدلی تاخیری تهیه کرده اند. کوهن و آگاهی اثر تاخیری بر روی فروش کارخانه می گذارد. رائو و میلر هم 

 هم مدلی تاخیری برای تبلیغ کاالهای خواروبار فروشی که فصلی هستند مدلی ارائه کرده است. 

 مشکل زمان بندی خرد 
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مشکل زمان بندی خرد مستلزم تخصیص بودجه تبلیغات در کوتاهترین مقطع زمانی برای دستیابی به 

تبلیغاتی را می توان با فراوانی یکنواخت،صعودی،نزولی یا متناوب  باالترین اثربخشی می باشد. پیام های

پخش نمود. انتخاب موثرترین الگو به اهداف ارتباط در رابطه با ماهیت محصول تولیدی،مشتریان هدف،کانال 

 های ارتباطی توزیع و دیگر عوامل بازاریابی بستگی دارد. 

 ضروری می باشد: هنگام انتخاب الگوی زمان بندی توجه به سه عامل

  بازده خریدار:بیانگر نسبتی است که بر اساس آن خریداران جدید وارد بازار می شوند.هر چقدر این

 نسبت باالتر باشد باید تبلیغات پیوسته تر باشد.

  فراوانی خرید: تعداد دفعاتی است که در خالل یك دوره زمانی خریدار متوسط کاال را خریداری می

 راوانی خرید بیشتر باشد باید تبلیغات پیوسته تر باشد.کند و هر چه قدر ف

  نسبت فراموشی: نسبتی است که در آن خریدار نام تجاری را فراموش می کند و هرچقدر این نسبت

 باالتر باشد تبلیغات باید پیوسته تر باشد.

بی انتخابی به عمل تبلیغ کننده هنگام عرضه کاالی جدید باید بین پخش آگهی به صورت پیوسته،پرشی و تناو

آورد. پیوستگی در طول یك بازه زمانی با برنامه ریزی نمایش به طور یکنواخت آغاز می شود. به طور کلی تبلیغ 

کنندگان از تبلیغات پیوسته برای بسط محیط وضعیت های بازار یا اقالمی که گردش خرید زیادی دارند و برای 

ند،استفاده می کنند. تمرکز مستلزم آن است که بودجه تبلیغات طبقات خریداران که خیلی دقیق تعریف می شو

به صورت متمرکز در یك زمان به مصرف برسد. این امر برای کاالیی موجه است که فقط یك فصل فروش دارد 

یا فروش آن فقط در ایام تعطیل می باشد. پرشی مستلزم آن است که در یك فاصله زمانی تبلیغات انجام و بعد 

مانی متوقف شود و باز دوباره فعالیت های تبلیغاتی آغاز گردد. در زمان محدودیت نقدینگی خرید به از مدت ز

ندرت انجام می شود.طرفداران تبلیغات متناوب معتقد هستند که با این نوع تبلیغ مخاطبین پیام را کاملتر فرا 

 می گیرند.



297 
 

  



298 
 

 

 22خالصه فصل 

 مدیریت كاركنان فروش

ارائه نموده نماینده فروش مشاغل زیادی را در بر می گیرد. مك موری طبقه بندی ذیل را از مشاغل فروش   واژه

 است:

فروشنده ای است که وظیفه اصلی او تحویل یك کاالست )مانند شیر، نان، سوخت و  تحویل دهنده: .1

 روغن (.

فروشنده ای است که بیشتر نقش یك دریافت کننده سفارش داخلی ) فروشنده  دریافت كننده سفارش: .2

ارش خارجی) فروشنده ای که برای لوازم خرازی که پشت پیش خوان ایستاده است ( یا دریافت کننده سف

 فروش صابون به سوپر مارکت ها سر می زند ( را دارد.

فروشنده ای که از او انتظار فروش نمی رود یا اجازه دریافت سفارش هم به او داده  فروشنده ارشادی: .3

ی یا نمی شود. وظیفه اصلی این فروشنده ایجاد شهرت و اعتبار است یا آموزش استفاده کنندگان واقع

 بالقوه کاال ) کسی که داروهای پزشکی را معرفی می نماید (.

فروشنده ای با سطح اطالعات فنی نسبتاً باال است ) مثالً مهندسی را که نقش مشاور فنی  فروشنده فنی: .4

 برای شرکت های مشتری بر عهده دارد را در نظر بگیرید (.

های مبتکرانه و ابداعی به فروش کاالهای ملموس ) فروشنده ای که با تکیه بر روش  ایجاد كننده تقاضا: .5

مانند جارو برقی، یخچال، پروفیل، دائره المعارف ( یا غیرملموس  ) نظیر بیمه، خدمات تبلیغاتی یا 

 آموزشی ( می پردازد.

فروشنده ای است که تخصص او حل مشکل مشتری است. ارائه راه حل اغلب با یك  فروشنده راه كار: .6

  یا خدمات شرکت تومم است ) برای مثال سیستم های کامپیوتری و ارتباطی (.سیستم از کاال
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فروشندگان یا کارکنان فروش صرف نظر از محتوای کالم فروش و فروشندگی، اجرای یك یا چند وظیفه از 

 وظایف زیر را نیز برعهده دارند:

 :نمایندگان فروش به دنبال مشتریان احتمالی می روند. مشتری یابی 

 نمایندگان فروش تصمیم می گیرند چگونه وقت خود را بین مشتریان احتمالی یا مشتریان  گیری: هدف

 فعلی تسهیم نمایند.

 :نمایندگان فروش به طرز ماهرانه ای درباره محصوالت و خدمات تولیدی شرکت اطالعات  اطالع رسانی

 ارائه می کنند.

 :رزدن، ارائه محصول، پاسخ به انتقادات و انعقاد نمایندگان فروش از هنر فروشندگی یعنی؛ س فروشندگی

 قرارداد فروش اطالع دارند.

 :نمایندگان فروش خدمات بسیار متنوع و مختلفی به مشتریان عرضه می دارند. این خدمات  ارائه خدمت

 شامل مشاوره درباره مشکالت مشتریان، ارائه خدمات فنی، ترتیبات مالی و تسریع در امر تحویل است.

  نمایندگان فروش با انجام تحقیقات بازار و اخبار و اطالع رسانی گزارش های الزم را  آوری اطالعات:جمع

 در این زمینه فراهم می کنند.

 :نمایندگان فروش در زمان کمبود کاال در مورد اختصاص کاالیی که با کمبود مواجه است  اختصاص بهینه

 بین مشتریان تصمیم گیری می کنند.

در ترکیب عناصر بازاریابی و به ویژه در مورد اقالم گران قیمت بسیار اهمیت دارد. شرکت ها نقش کارکنان 

نسبت به افزایش هزینه هایی مثل حقوق، حق العمل، پاداش، هزینه های سفر و مزایا برای کارکنان فروش خود 

ار نمایندگان فروش را حساسیت زیادی دارند.به همین ذلیل شرکت ها باید به دقت زمان و چگونگی استفاده 

  بررسی کنند.در شکل زیر مراحل طراحی و مدیریت نیروی فروش را مشاهده می کنید.

 مراحل طراحی و مدیریت نیروی فروش
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 خط مشی كاركنان فروش

 :حضوری یا از طریق تلفن با  در اینجا یك نماینده فروش مسائلی را بصورت نماینده فروش با خریدار

 یك مشتری احتمالی یا مشتری کنونی شرکت در میان می گذارد.

 :یك نماینده فروش حتی االمکان از تعداد بیشتری از خریداران آگاهی  نماینده فروش با گروه خریدار

 کسب می کند.

 :اران همکاری در اینجا یك گروه فروش از شرکت با گروهی از خرید گروه فروش با گروه خریدار

 نزدیك دارد.

 :نماینده فروش افراد خاصی از شرکت را برای بحث درباره یك مسئله یا فرصت مهم  فروش كنفرانسی

 گرد هم می آورد.

 طراحی نیروی فروش

ربکارگی

ی و 

انتخاب 

نمایندگان 

اهداف 

نیروی 

 فروش

 مدیرت نیروی فروش

بهبود اثر بخشی نیروی 

 فروش

ساختار 

نیروی 

 فروش

خط مشی 

نیروی 

 فروش

اندازه 

نیروی 

 فروش

حقوق 

ومزایای 

نیروی 

آموزش 

نمایندگان 

 فروش

نظارت 

برنمایند

گان 

 فروش

ایجاد 

انگیزش 

در 

نمایندگان 

بارزیا

ی 

نمایند

آموزش های 

تکنیک های فروش 

و تخصص حرفه 

قابلیت 

 مذاکره

قابلیت 

ایجاد 

 رابطه
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 :یك گروه از یك شرکت یك سمینار آموزشی برپا می کند. در این سمینار شرکت  فروش سمیناری

 مشتری از جدیدترین تحوالت آگاه می شود.

 

 نطقه ای فروشندگان :ساختار م

برای هر نماینده فروش مأموریت ناحیه ای بصورت انحصاری تعیین شده که او در آن ناحیه تمام محصوالت 

 شرکت را عرضه نماید.

نواحی را می توان به گونه ای طراحی کرد که از فروش بالقوه یکسان یا حجم کار یکسانی  اندازه ناحیه:

فروش بالقوه مساوی، از نظر درآمدی فرصت های مشابهی را در اختیار هر یك از  برخوردار گردند. نواحی با توان

 نمایندگان فروش قرار می دهند و نسبتاً برای شرکت ابزار مناسبی برای ارزیابی عملکرد به حساب می آیند.

این  نواحی از ترکیب واحدهای کوچکتر نظیر استان هاو ایاالت تشکیل می شوند. اضافه شدن شکل ناحیه:

 بخش ها به یکدیگر تشکیل ناحیه ای با توان بالقوه فروش یا حجم کار معین می دهد.

 

 

 ساختار كاالیی فروشندگان

اهمیت آگاهی نمایندگان فروش نسبت به کاالهایی که می فروشند، پیدایش بخش های مختلف برای کاال و 

ا ساختار فروشندگان خود را برپایه خطوط همچنین مدیریت کاال منجر به این شده است که بسیاری از شرکت ه

 کاال بنا کنند.

 ساختار بازار فروشندگان
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گاه نیز شرکت ها نیروی فروش خود را برمبنای صنعت یا مشتری پایه ریزی می کنند. در اینجا فروشندگان را 

 می توان بر اساس صنایع مختلف یا حتی مشتریان مختلف تقسیم بندی کرد.

 وشندگانساختارهای مختلط فر

گاه نیز شرکتی کاالهای بسیار متنوعی را به انواع و اقسام مشتریانی که در منطقه جغرافیایی وسیعی واقع شده 

 اند می فروشد، در این شرایط شرکت چند شکل از ساختار فروشندگان را درهم می آمیزد.

ن کرد، برای مشخص کردن تعداد پس از اینکه شرکت تعداد مشتریانی را که قصد دسترسی به آنها دارد را تعیی

 کارکنان فروش می تواند از روش برآورد حجم کار استفاده کند. این روش از مراحل زیر تشکیل می شود.

 مشتریان را بنابر حجم فروش ساالنه به آنها به گروه هایی با اندازه های مختلف طبقه بندی کنید. .1

عداد مراجعات ساالنه برای فروش به هر مشتری ( را فراوانی تعداد مراجعات مطلوب و ایده آل ) یعنی ت .2

 برای هر طبقه تعیین کنید.

تعداد مشتریان هر طبقه با اندازه خاص خود، در فراوانی تعداد مراجعات مربوط ضرب می شود تا کل  .3

 حجم کار در کشور بصورت تعداد مراجعات برای فروش در سال معلوم شود.

 یك نماینده فروش تعیین شود. متوسط تعداد مراجعات ساالنه برای .4

تعداد نمایندگان فروش مورد نیاز از تقسیم کل تعداد مراجعات ساالنه برمتوسط تعداد مراجعات بوسیله  .5

 یك نماینده فروش بدست می آید.

 

 

 

 اندازه كاركنان فروش
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کی از متداولترین و هر افزایشی در تعداد نمایندگان فروش باعث افزایش فروش و هزینه خواهد شد، چرا که انها ی

پرهزینه ترین دارایی های شرکت ها می باشند. پس از تعیین مشتریانی که شرکت قصد دسترسی به آنها را 

 دارند ،برای مشخص کردن تعداد کارکنان فروش می تواند از روش برآورد حجم  کار استفاده کند.

 حقوق ومزایای كاركنان فروش

یدایش سه نوع طرح برای پرداخت حقوق و مزایا گردیده است. این سه حقوق و مزایای ثابت و متغیر سبب پ

طرح عبارتند از: حقوق مستقیم، کمیسیون مستقیم و ترکیب حقوق و کمیسیون. فقط یك چهارم شرکت ها از 

روش پرداخت حقوق مستقیم یا روش کمیسون مستقیم استفاده می کنند. سه چهارم بقیه از ترکیب این دو 

 نند، اگرچه سهم نسبی حقوق نسبت به مزایا بین شرکت ها بسیار متفاوت است.استفاده می ک

طرح های مربوط به پرداخت حقوق مستقیم مزایای چندی دارد. نمایندگان فروش درآمد قطعی و مطمئن دارند 

و تشویق می شوند که به فعالیت های غیر فروشندگی رغبت بیشتری نشان دهند. از منظر شرکت پرداخت 

مستقیم از نظر اداری ساده تر است ولی سبب کاهش بازدهی فروشندگان می شود. مزایای پرداخت  حقوق

کمیسیون مستقیم از این قرار است: فروشندگان کاراتر جدب کار می شوند، انگیزش بیشتری ایجاد می شود، به 

یون ضمن اینکه نظارت کمتری نیاز هست و هزینه های فروش کنترل می شوند. طرح ترکیب حقوق و کمیس

 مزایای دو طرح فوق را در بر دارد، در مجموع معایب آن کمتر از جمع معایب دو طرح فوق است.

 شامل اقدامات زیر می شود: اداره كاركنان فروش :

 

یك فروشنده ی متوسط و یك فروشنده قابل در عملکرد و کارایی بسیار با یکدیگر انتخاب نمایندگان فروش :

ینده فروش خوب خصوصیاتی دارد که درستکاری، صداقت، قابل اعتماد بودن، مطلع و کمك متفاوتند.یك نما
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رسان و مفید بودن ازآن جمله اند.چالزگارفیلد خصوصیاتی از جمله مخاطره پذیری، مسئولیت شناسی، مهارت 

 ذاتی در حل و فصل مشکل، توجه به مشتری و برنامه ریزی دقیق مراجعه فروش را نام برده است.

روش های گوناگونی از جمله استعالم از نمایندگان فروش فعلی شرکت، استفاده از آژانس  روش های استخدام:

های کاریابی، درج آگاهی استخدام و تماس با دانشجویان مراکزآموزشی، به منظور دستیابی به  داوطلبان وجود 

 دارند.

از داوطلبان ، شرکت ها باید بهترین ها را از  پس از جلب تعداد زیادی روش های امتیاز دهی به داوطلبان:

بینشان انتخاب کنند.روش های گزینش از مصاحبه انفرادی رسمی تا آموزن ها و مصاحبه های طوالنی از 

 داوطلب تا حتی همسر او نیز متغیر است.

 آموزش نمایندگان فروش

 برنامه های آموزشی فروش اهداف خاصی را دنبال می کنند.

 روش باید شرکت را بشناسند و خود را با او یکی بدانند.نمایندگان ف 

 .نمایندگان فروش باید کاالهای شرکت را بشناسند و از آن اطالع داشته باشند 

 .نمایندگان فروش باید از خصوصیات مشتریان و رقبا اطالع داشته باشند 

 .نمایندگان فروش باید بدانند چگونه برای فروش مراجعه موثری داشته باشند 

 .نمایندگان فروش باید نسبت به روش ها و مسئولیت های بیرونی شناخت داشته باشند 

 نظارت بر نمایندگان فروش

نظارت در واقع سرنوشت هر کسی است که برای دیگری کار می کند. به عبارت دیگر بیان عالقه ی مداوم  

در مورد نظارت با هم فرق دارند.مثالً کارفرمایان نسبت به فعالیت های کارکنانشان،نظارت نام دارد.شرکت ها 



305 
 

شرکت هایی که بخش اعظم عایدتشان ازمحل کمیسیون به دست می آید، معموال به نظارت کمتری نیاز دارند و 

 برعکس.

 ایجاد انگیزش در نمایندگان فروش

 :شغل فروشندگی از جمله مشاغل کسل کننده است فروشندگان معموال به تنهای کار  ماهیت شغل

 د، ساعات کارشان نامنظم است و بیشتر اوقات خود را بیرون از منزل بسر می برند.می کن

 :فقدان انگیزش های خاص نظیر پاداش های نقدی یا غیرنقدی، سبب می شود سطح  ماهیت انسانی

 کارایی اکثر مردم پایین تر از ظرفیت آنها باشد.

 :خصی خود نظیر بیماری خود و نمایندگان فروش اکثراً با مسائل ش مسائل و مشکالت شخصی

 اعضای خانواده، ناسازگاری همسر و احتماالً بدهکاری دست به گریبانند.

 

 ابزارهای انگیزشی

بسیاری از شرکت ها با تعیین سهمیه فروش آنچه را که نمایندگانشان باید در طول سال  سهمیه فروش:

جم فروش به دالر، به واحد کاال، درصد سود بفروشند تعیین می کنند. سهمیه های فروش را می توان برحسب ح

ناخالص، تالش برای فروش یا فعالیت، و نوع کاال تعیین نمود. پرداخت حقوق و مزایا هم اغلب به چگونگی و 

 نسبت دستیابی به سهمیه تعریف و تعیین می شود.

 در مورد تعیین سهمیه سه مکتب فکری وجود دارد. 

ی فروش را باالتر از توان کارکنان فروش تهیه می کند، اما فروش این سهمیه ها مکتب فکری سهمیه باال:

سهمیه قابل دسترسی است. طرفداران این مکتب بر این باورند که تعیین سهمیه های باال تالش بیشتر را سبب 

سهمیه های فروش را درحدی تعیین می کند که دستیابی به آن برای  مکتب سهمیه متوسط:می شود. 
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شندگان قابل دسترسی است. طرفداران این مکتب هم اعتقاد دارند تعیین سهمیه های فروش در این اکثریت فرو

حد سبب می شود فروشندگان آن را منصفانه تلقی کرده، به آن دسترسی پیدا کنند و اعمتاد به نفس در آنها 

فروشندگان، تعیین  بر این باور است که با وجود تفاوت های فردی بین مکتب سهمیه متغیر:تقویت شود. 

 سهمیه های فروش باال برای تعدادی از آنها و متوسط برای بقیه برای بقیه موجه است.

شرکت ها برای ایجاد انگیزش در بین کارکنان فروش خود که تالش بیشتر انجام  ابزارهای انگیزشی تکمیلی:

ش های فروش دوره ای یك فرصت می دهند، از ابزارهای انگیزشی اضافی دیگری هم استفاده می کنند. همای

اجتماعی، یك تنوع کاری، یك فرصت برای مالقات و گفتگو با مدیران سطح باال و یکی شدن با یك گروه بزرگ 

تر است. همایش های فروش یکی از ابزارهای ارتباطی و انگیزشی مهم محسوب می شود. گاه نیز شرکت ها 

 مسابقات فروش برگزار می کنند.

 دگان فروشارزیابی نماین

مدیریت به چندین روش اطالعات مورد نیاز خود را درباره نمایندگان فروش به دست می آورد.  منبع اطالعات:

مهم ترین منبع، گزارشات فروش است. گزارشات فروش به دو قسم طرح فعالیت، و شرح تفضیلی پیامدهای 

م می سازند که از میان آن مدیران فروش می فعالیت تقسیم می شوند. این گزارشات داده های اطالعاتی را فراه

 توانند شاخص های اصلی درباره عملکرد فروش را استخراج نمایند. 

 شاخص های اصلی عبارتند از:

 ( متوسط تعداد مراجعات روزانه یك نماینده فروش 1 

 ( متوسط زمان مراجعه برای فروش در هر بار مراجعه 2 

 ( متوسط عایدات هر بار مراجعه 3 

 ( متوسط هزینه هر بار مراجعه 4 



307 
 

 ( هزینه های جانبی ) سرگرمی ( هر بار مراجعه، 5 

 ( درصد سفارشات دریافت شده در مراجعه برای فروش 6 

 ( شمار مشتریان جدید طی یك دوره 7 

( هزینه کارکنان فروش بصورت درصدی از هزینه کل، این شاخص ها چندین پرسش مفید و ارزشمند را  8

 ی گویند.پاسخ م

گزارشات کارکنان فروش همراه با نتایج مشاهدات، مواد اولیه الزم  ارزیابی رسمی عملکرد نمایندگان فروش:

را برای ارزیابی کارکنان فروش فراهم می آورد. روش های رسمی ارزیابی حداقل دارای سه مزیت است. اول 

های قضاوت درباره عملکرد کارکنان فروش را اعالم اینکه این امکان را در اختیار مدیریت قرار می دهد تا معیار

دارد. دوم، کاربرد این روش سبب می شود مدیریت بتواند اطالعات جامع و کامل درباره هر یك از فروشندگان 

جمع آوری کند. و سوم، این اطالع که آنها مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت، نمایندگان فروش را تشوریق می 

 خود به سهمیه های فروش تعیین شده دست یابند. برای انجام ارزیابی چندین روش وجود دارد.کند تا با تالش 

 ارزیابی رضایتمندی مشتری

 ارزیابی كیفی نمایندگان فروش

 

 بهبود اثر بخشی نیروی فروش:

فروشندگی شخصی یك حرفه ی قدیمی است که آثار مکتوب و اصولی در مورد آن به جا مانده است.چیزی 

از استعداد ذاتی برای این حرفه الزم است و فروشندگان در زمینه روش های تجزیه و تحلیل و مدیریت  بیشتر

 مشتری آموزش می بینند. دراین جا سه جنبه اصلی فروشندگی شخصی را بیان می کنیم:
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مورد رویه های آموزشی بسیاری مانند کتاب های متنوع، کاست، نوار ویدئویی در  دانش حرفه ای فروش: -1

فروش و غیره وجود دارند که سعی تمام این ها برآن است که فروشنده را ازحالت انفعالی و دریافت کننده 

 سفارش به فروشنده فعال و گیرنده ی سفارش تبدیل کنند. به این منظور دو روش موجود است:

یری تکنیك های فروش دراین شیوه به فروشندگان آموخته می شود تا با فراگ روش متمایل به فروش : -الف

المعارف یا اتومبیل اعمال می شود. این  با فشار زیاد فروش کنند، در همانند رویه های که در فروش دایره

تکنیك ها مستلزم مبالغه در بیان مزایای کاال ،انتقاد شدید از محصوالت رقبا، چرب زبانی ، خود را صادق و 

 ی باشد.درستکار معرفی کردن و اعطای بعضی تخفیفات م

در این شیوه به فروشندگان آموزش داده می شود در اندیشه حل مشگل  روش متمایل به مشتری : –ب 

مشتری باشند.به این ترتیب که فروشنده می آموزد چگونه گوش فرا دهد و پرسش هایی را مطرح کند، با این 

 را برای مشکل او ارائه نماید.هدف که نیاز های مشتری را به خوبی در کند و دراین زمینه راه حل هایی 

هیچ رویه ای در تمام اوضاع و احوال کارساز نخواهد بود .اما اکثر برنامه های اموزشی فروش برسر مراحل و 

 اقدامات اصلی که فرآیند فروش مؤثر وجود دارند با هم موافقند. این مراحل و اقدامات عبارتند از:

 

 

 

مراحل اصلی فروشندگی مؤثر

 مشتری یابی و تعیین مشتریان واجد شرایط

 پیش تماس

 تماس

 ارائه و نمایش

 و انتقادات بررسی ایرادات

 فروش

 پیگیری و مراقبت
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 رای ارائه و نمایش فروش ، سه سبك مختلف ابداع کرده اند:شرکت ها ب

در اینجا یك متن حاوی نکات اصلی فروش، حفظ و ارائه می شوند.این سبك بر تفکر  سبك كلیشه ای : -1

واکنش استوار است، یعنی خریدار منفعل است و میتوان او را با استفاده از کلمات،تصاویر،واژه ها و  –محرك 

 به خرید واداشت.اعمالی محرك 

در اینجا نیاز ها و سبك خرید خریدار از قبل مورد بررسی قرار میگیرد و بعد برای این  سبك دستوری: -2

واکنش استوار است. فروشنده در  –خریداران شیوه ی دستوری اعمال می شوند. این سبك هم بر تفکر محرك 

عقاید او آشکار گردند. سپس فروشنده به فروش  ابتدا خریدار را به نحوی وارد بحث می کند که نیاز ها و

 دستوری متوسل می شود و نشان می دهد که کاال چطور نیاز های خریدار را تأمین خواهد کرد.

در این جا با ترغیب مشتری به گفتگوی بیشتر،نیازهای واقعی اش مورد بررسی  سبك تأمین رضامندی: -3

ه فروشنده شنونده ی خوبی باشد و از قابلیت های گشایی باالیی قرار می گیرند.این شیوه مستلزم این است ک

 هم برخوردار باشد.

 

اگر خریدار بتواند کاال را ببیند یا از آن استفاده کند بهتر خواهد توانست ویژگی ها و مزایای آن را بخاطر بسپارد. 

 ستفاده کند:فروشنده در خالل نمایش می تواند از خط مشی های تأثیرگذاری پنج گانه زیر ا

 :فروشنده بر شهرت و اعتبار و تجربه شرکت خود تأکید می ورزد. مشروعیت 

   :فروشنده سطح اطالعات عمیق از وضعیت خریدار و محصوالت شرکت را نشان می  تخصص و كاردانی

 دهد.

 :فروشنده بر خصوصیات، عالیق و سوابق و شناخت مشترك تکیه می کند. توان مراجعه 
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 :شنده سعی می کند خریدار را مورد الطاف شخصی خود قرار دهد. یعنی با او ناهار فرو خودشیرینی

 می خورد یا از ابزارهای خاص پیشبردی استفاده می کند.

 :فروشنده سعی می کند ذهنیت مطلوبی از خود نزد خریدار به جای گذارد. تأثیرگذاری 

 

 

 مذاكره -2

در مذاکره است. طرفین معامله باید بر سر قیمت و  بخش عمده فروش به بخش صنعت مستلزم داشتن مهارت

سایر شرایط فروش به توافق رسند. فروشندگان باید بتوانند بدون اعطای امتیازات بیش از حد، که به سودآوری 

 شرکت آسیب می رساند، سفارش خرید دریافت کنند.

 :ط مبادله برقرار می شود بازاریابی با فعالیت های مبادله و طریقی که در ان شرای تعریف مذاكره

سروکار دارد. در مبادله معمولی شرایط با برنامه های اداری قیمت گذاری و توزیع ایجاد می شوند. در 

مبادله مذاکره ای، قیمت فروش و سایر شرایط طی مذاکره حاصل می شوند، در این گفتگوها دو طرف 

ارکت، امتیازدهی، پیمانکاری دست دوم، ادغام آور بلند مدت ) مش معامله درباره موافقت نامه های الزام

 عمودی ( مذاکره می کنند. 

 :لی و دابلر شرایطی را ارائه کرده اند که در ان مذاکره مناسب ترین رویه انجام فروش  زمان مذاكره

 است. این شرایط بدین قرار هستند:

 تأثیر می گذارند. وقتی عوامل زیادی نه فقط بر قیمت فروش کاال بلکه بر کیفیت و خدمت هم .1

 وقتی مخاطرات موجود را نمی توان از قبل تعریف و تعیین کرد. .2

 وقتی تولید اقالم خریداری شده به زمان نسبتاً زیادی نیاز داشته باشد. .3

 وقتی به واسطه تغییر سفارشات متعدد، تولید گاه و بیگاه دچار وقفه می شود. .4
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 :خط مشی راهبردی قبل از مالقات با طرف دیگر و  الزمه هر مذاکره تهیه یك تهیه خط مشی مذاكره

 اتخاذ تصمیمات تاکتیکی در خالل برگزاری جلسات مذاکره است.

 :تعهد نسبت به شیوه کلی مذاکره است که در آن مذاکره کننده برای  خط مشی راهبردی مذاكره

 نیل به اهداف خود از شانس زیادی برخوردار است.

  این تاکتیك ها مانورهایی هستند که در مراحل خاصی از  مذاره:تاكتیك های چانه زنی در خالل

فرآیند مذاکره حول معامله به اجرا گذاشته می شوند. بعضی از تاکتیك ها چانه زنی کالسیك عبارتند از 

 : قیافه گرفتن ، ساده لوح وانمود کردن، صبور بودن و... .

 

 

 بازاریابی رابطه -3

ه گونه ای که شرح آن گذشت دارای جهت گیری انجام معامله است، چرا اصول فروشندگی شخصی و مذاکره ب

که هدف آن کمك به فروشندگان است تا فروش خاصی را به یك مشتری به انجام رسانند. اما در برخی موارد 

شرکت به دنبال انجام فروش خاصی نیست، بلکه مشتری بزرگی را هدف قرار  داده و می خواهد او را به دست 

و به او خدمت کند. شرکت در اینجا مایل است قابلیت ها و توانایی های خود را به رخ مشتری بکشد و آورد 

آوری با هم برقرار  نشان دهد که می تواند بهتر نیازهای او را برآورده سازد، بویژه اگر طرفین بتوانند رابطه الزام

 کنند.

 رابطه در یك شرکت توجه کنید:در این قسمت به اقدامات اصلی برنامه ایجاد بازاریابی 

 ای که لیاقت برقراری بازاریابی رابطه را دارند، شناسایی کنید. مشتریان کلیدی 

 .برای هر یك از مشتریان کلیدی مدیر با کفایتی در نظر بگیرید 
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 .برای مدیران رابطه یك شرح وظایف روشن تهیه کنید 

 .برای اداره مدیران رابطه یك مدیر کل تعیین کنید 

 مدیر رابطه باید برای خود طرح های بلندمدت و ساالنه تهیه کند. هر 
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 مدیریت بازاریابی

 فیلیپ كاتلر

 خالصه فصل بیست و سوم

 مدیریت بازاریابی مستقیم و بازاریابی آن الین

بازاریابی انبوه دیگر كهنه و از مد افتاده است. دالیل این امر تغییر خانوار، پیچیدگی 

محصوالت از نظر تکنولوژی، روش های جدید خرید و پرداخت، رقابت شدید، كانال های 

ی، چیری است كه مشتریان اضافی و كاهش اثربخشی تبلیغات است. اینك بازاریابی شخص

 خواهان آن هستند.

 "جف اسنیدن از شركت مك كا سلوالر"

 بازاریابی دو تایی:

در آینده به جای فروش یك کاالی واحد به تعداد بیشتری از مشتریان، سعی خواهد شد در طول زمانی 

 ته شود.بسیار طوالنی و از میان کاالهای مختلف به یك مشتری واحد تعداد زیادی کاال فروخ

 دان پپرز و مارتا راجرز در كتاب آینده یك در مقابل یك بیان شده است.  این دیدگاه توسط 

خود را در یك شکل و با پیامی واحد  "كرست"شركت پروكتراندگمبل ابتدا خمیر دندان 

به بازار عرضه كرد و شركت نیازی نداشت نام  "كرست با پوسیدگی دندان مبارزه می كند"

ود یا هرگونه اطالعات اضافی درباره آنها را بداند و از یك خط مشی بازاریابی انبوه مشتریان خ

برخوردار بودند تا اینکه  فشار رقابت به بازاریابان انبوه آنها را وادار كرد خط تولید خود را 

بسط داده و گونه های دیگری با نام های خمیر دندان مخصوص جلوگیری از جرم دندان، خمیر 

مخصوص سفیدی دندان، خمیر دندان مخصوص بوی خوش دهان و ... برای گروه های دندان 
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زندگی و سبك های زندگی مختلف تولید و روانه بازار كردند ولی همچنان بازاریابان اسامی 

مشتریان خود را نمی دانستند و در بیشتر ارتباطات بازاریابی، بازاریاب با مکالمه یك جانبه با 

 ك مشتریان خود گفتگو می كرد. همه و نه با تك ت

البته مراكز فروش كاال با كاتالوگ، فروشندگان با پست مستقیم و بازاریابان تلفنی اسامی 

 مشتریان خود را جمع آوری كرده و مستقیما به آنها كاال می فروختند.

امروز رسانه های جدید نظیر كامپیوتر، پست الکترونیك، اینترنت و خدمات آنالین امکان 

بازاریابی مستقیم بهتری را فراهم ساخته است و شركت ها می توانند به طور مستقیم با 

 مشتریان خود تماس بر قرار نمایند. 

 

 

 

 رشد  و مزایای بازاریابی مستقیم 

، بازاریابی مستقیم (DMA)بر اساس تعریف بازاریابی مستقیم توسط انجمن بازاریابی مستقیم

است كه با استفاده از یك  یا چند رسانه تبلیغاتی اسباب یك یك سیستم بازاریابی متقابل 

 واكنش قابل اندازه گیری یا معامله ای را در هر محل فراهم می سازد.

به بازاریابی مستقیم بازاریابی سفارش مستقیم هم گفته می شود همچنین آنرا  بازاریابی 

د  همانند شركت های رابطه مستقیم كه با هدف ایجاد رابطه بلند مدت است می دانن
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هواپیمایی، هتل ها و دیگر واحد های اقتصادی كه با استفاده از برنامه های اعطای جوایز و ... 

 خواهان ایجاد روابط مطلوب بلند مدت با مشتریان خود هستند.

 رشد بازاریابی مستقیم و خرید الکترونیکی 

تالوگ ، پست مستقیم و بازاریابی عایدات فروش از طریق بازاریابی مستقیم سنتی ) همانند كا •

در حالیکه در آمریکا فروش خرده فروشی ساالنه تلفنی ( به سرعت در حال افزایش است؛ 

% در سال می  7% دارد، رشد فروش با كاتالوگ و پست مستقیم به حدود 3رشدی معادل 

 رسد.

 مشوق های خرید افراد در خانه:

تراكم وسایل نقلیه در جاده ها     -2با اتومبیل افزایش هزینه های درون و برون شهری  -1 

نبود دستیاری الزم در خرید خرده  -5كمبود وقت    -4دغدغه خاطر پارک اتومبیل    -3

 صف های طوالنی انتظار پشت پیشخوان ها  – 6فروشی ها 

ل وسایل ارتباطی كه هزینه سرانه آن كمتر است نظیر بازاریابی با تلفن، پست مستقیم و وسای

ارتباطی جدید مانند كامپیوتر، برای دستیابی و فروش به مشتریان كنونی و مشتریان بالقوه 

 بیشتر، از لحاظ اقتصادی با صرفه تر است.

بازرگانی الکترونیکی یه واژه عمومی است كه برای فرایند خرید و فروش هایی كه با وسایل 

 الکترونیکی صورت می گیرد به كار برده می شود. 

 یابی الکترونیکی:بازار

 كاالها و خدماتی را كه فروشنده عرضه می كند شرح می دهد (1
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به خریداران این امکان را می دهد تا به دنبال اطالعات بگردند، آنچه را می خواهند شناسایی  (2

 كنند و با استفاده از كارت اعتباری سفارشات خود را ارائه نمایند.

ید بلیط هواپیما، رزرو هتل و گرفتن وقت قبلی از خرید دوربین عکاسی از طریق اینترنت، خر

 پزشك متخصص مثال هایی از خرید الکترونیکی می باشد.

 

 

 عوارض و تبعات بازرگانی الکترونیکی: 

تغییر سریع قیمت ها بسته به سطح عرضه و تقاضا و سفارشی نمودن قیمت های فروش برای  -1

مصرف كنندگان نسبت به بهای تمام شده و خریداران توسط بازاریابان الکترونیکی و  آگاهی 

 در نهایت كم شدن اختالف قیمت ها 

مصرف كنندگان می توانند در هر زمان و از هرمکانی  با كمترین واسطه سفارش دهند )عدم  -2

وابستگی به مکان و زمان و واسطه ها (  به همین دلیل به آن خرده فروشی بدون واسطه هم 

 می گویند. 

دارن به اطالعات درباره كاالهای مختلف، در نتیجه تبلیغات بیشتر برای دسترسی فوری خری -3

 آگاهی دادن خواهد بود تا ترغیب كردن

 

 مزایای بازاریابی مستقیم 

 از دیدگاه مصرف كنندگان:

 خرید خانگی سرگرم كننده، راحت و فارغ از هر گونه تنش است  -1
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 صرفه جویی در وقت  -2

 دسترسی به كاالهای بیشتر  -3

 مقایسه كاال ها امکان  -4

 دریافت اطالعات از كاال و خدمات بدون مالقات فروشندگان -5

 از دیدگاه فروشندگان:           

 اطالع از مشخصات  و خصوصیات مشتریان به منظور ارسال پیام های شخصی و سفارشی  -1

 امکان ایجاد رابطه مستحکم و پایدار با مشتری  -2

 سب دسترسی به مشتریان احتمالی در زمان منا -3

 استفاده بیشتر مشتریان از مراسالت بازاریابی مستقیم چون هدفمند ارسال می گردد -4

 امکان آزمودن رسانه ها و پیام های مختلف  و انتخاب با صرفه ترین آنها -5

 محرمانه ماندن خط مشی بازاریاب مستقیم از دید رقبا  -6

 قیماندازه گیری سود آوری برنامه های تبلیغاتی توسط بازاریابان مست -7

 پایگاه اطالعاتی مشتری و بازاریابی مستقیم 

شركت های امروزی برای جمع آوری اسامی، آدرس و سایر اطالعات مناسب و مفید درباره مشتریان و 

مشتریان احتمالی منفرد ابزار بسیار قدرتمندی در اختیار دارند و این ابزار چیزی نیست مگر پایگاه 

 اطالعاتی مشتری.

مشتری: مجموعه ای سازمان یافته از داده های اطالعاتی جامع و كامل درباره  پایگاه اطالعاتی

 مشتریان یا مشتریان احتمالی است
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 این داده ها به روز ، قابل دسترسی و قابل استفاده برای اهداف بازاریابی هستند

و دیگر پایگاه  بازاریابی پایگاه اطالعاتی: فرایند ایجاد، حفظ و استفاده از پایگاه اطالعاتی مشتری

 های اطالعاتی به منظور برقراری تماس و انجام معامله را بازاریابی پایگاه اطالعاتی می گویند. 

دان پپرز و مارتا راجرز فهرستی از تفاوت های میان بازار یابی انبوه و بازاریابی تك به تك )دوتایی( را 

 به شرح جدول ذیل تهیه كرده اند:

 و بازاریابی تك به تك مقایسه بازاریابی انبوه

 بازاریابی تك به تك بازاریابی انبوه

 مشتری منفرد  مشتری متوسط

 شرح مشخصات مشتری  ناشناخته بودن مشتری 

 آنچه در بازار عرضه می شود سفارشی است كاالی استاندارد

 تولید سفارشی است تولید انبوه است

 توزیع اختصاصی است توزیع انبوه است

 پیام اختصاصی است نبوه استتبلیغات ا

 ابزارهای محرک اختصاصی است فعالیت های پیشبردی انبوه است

 پیام دو طرف است پیام یك طرفه است

 صرفه جویی ناشی از دیدگاه صرفه جویی ناشی از مقیاس

 سهم مشتری سهم بازار

 مشتریان سودآور همه مشتریان
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 حفظ مشتری جلب مشتری

 

 تری شامل موارد زیر است:پایگاه اطالعاتی مش

كاالها و خدمات خریداری شده توسط مشتری، حجم خرید و قیمت های فروش در گذشته، تصمیم 

گیرندگان اصلی )همراه با سن، تاریخ تولد، سرگرمی و غذای مورد عالقه آنها(، فروشندگان رقیب، 

ده و یك برآورد كیفی از وضعیت قراردادهای موجود، برآورد بودجه خرید مشتریدر یکی دو سال آین

 توانایی ها و نقاط ضعف شركت در فروش كاال و ارائه خدمات به مشتری

 

 روش های مختلف استفاده از پایگاه اطالعاتی:

شناسایی مشتریان احتمالی: از طریق تبلیغات با هدف تبدیل مشتریان بالقوه به مشتریان  -1

 احتمالی

عاتی مشتری و بررسی دقیق میزان واكنش ها و دسته بندی مشتریان: مراجعه به پایگاه اطال -2

 پاسخ نسبت به تماس ها 

تعمیق وفاداری مشتری: ارسال هدایای مناسب و ارسال كوپن های تخفیف و ارسال مطالب  -3

 جالب توجه

ارتقا و تقویت خریدهای مشتری: ارسال كارت های تولد، سالگرد ازدواج و یا پروموشن خارج  -4

 فصل برای مشتری
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 ی كه بازاریابان پایگاه اطالعاتی مرتکب می شوند:شش خطای

 تنها یك بار از بازاریابی پایگاه اطالعاتی استفاده كنید -1

 فقدان تعهد كامل از طرف مدیریت سطح باال  -2

 عدم درک درست از پایگاه اطالعاتی توسط دوایر امور اداری، امور مالی و اساساً تیم فروش -3

 ین بازاریابی سریع باشد انتظار اینکه پیامد های اجرای ا-4

 پی نبردن به اهمیت معیارهای اندازه گیری قبل از شروع برنامه  -5

رها كردن پایگاه اطالعاتی پس از صرف وقت، تعیین بودجه، به كارگبری افراد و منابع الزم و  -6

 انجام كار

 كانال های اصلی بازاریابی مستقیم 

اریابی مستقیم است كه كار فروشندگی قدیمی ترین و اصلی ترین شکل باز :فروش رو در رو -1

 مستقیم بر عهده نمایندگان و كارگزاران فروش است.

بازاریابی با پست مستقیم: چون از امکان گزینش بازار بسیار خوب، امکان خصوصی سازی  -2

 پیام، انعطاف پذیری و امکان اندازه گیری پاسخ برخوردار است وسیله ای مناسب است.

ی كاغذی؛ پست تصویری، پست الکترونیکی و پست صوتی روش های جدید عالوه بر مراسالت پست

 ارسال می باشند.

بازاریابان پست مستقیم می توانند با تعیین اهداف، تصمیم گیری درباره بازارهای هدف و مشتریان 

احتمالی، تعیین اركان پیشنهاد، آزمون اركان بازاریابی مستقیم و اندازه گیری موفقیت برنامه 

 غاتی یك برنامه تبلیغاتی پست مستقیم موثر تهیه نمایندتبلی
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بازاریابی با كاتالوگ: در این روش شركت ها یکی دو تا كاتالوگ درباره كاالهای خود را به  -3

 آدرس افراد منتخبی كه احتمال سفارش دادن كاال توسط آنها زیاد است می فرستند.

 تگی دارد:موفقیت یك مركز فروش با كاتالوگ به عوامل زیر بس

الف( شركت با چه ضریب دقتی مراقب مشتریان است تا از احتساب مضاعف یا مطالبات سوخت شده 

 جلوگیری نماید.

 ب( دقت در نظارت و كنترل موجودی ها

 ج( عرضه كاالهای با كیفیت جهت به حداقل رسانیدن میزان مرجوعی كاال

 است.د( ایجاد یك تصویر ذهنی شاخص كه فایده رسان مشتریان 

بازاریابی تلفنی)بازاریابی از راه دور(: بازاریابان با تلفن باید از صدای خوبی برخوردار باشند و  -4

با احساس صحبت كنند و از یك متن از پیش تعیین شده استفاده نمایند. نخستین جمالت 

 بسیار اهمیت دارد. زمان مکالمه نیز اهمیت دارد.

روش  3ریابی واكنش مستقیم: در این نوع بازاریابی از تلویزیون و دیگر رسانه های اصلی بازا -5

 استفاده می شود:

ثانیه ای: در پایان تبلیغ شماره تلفن مجانی برای انجام سفارش یا  121یا  61الف( از طریق تبلیغات 

 كسب اطالعات بیشتر داده می شود

 ( HSNب( كانال خانگی ) مانند 
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ل یا خطوط تلفن دستگاه گیرنده تلویزیونی مصرف كننده به ج(  ویدئو تکس: در آن با استفاده از كاب

 بانك اطالعاتی كامپیوتری فروشنده متصل  شده است.

در كانال های واكنش مستقیم از مجالت، روزنامه ها و رادیو هم می توان استفاده كرد تخصیص شماره 

 تلفن مجانی از اجزا اصلی این رویکرد  است. 

 اده از كیوسك مخصوص سفارش خریدبازاریابی با كیوسك: استف -6

 

 الین كانال های آن

 

 بازاریابی آن الین 

 دو نوع سیستم آن الین وجود دارد:

كانال های بازرگانی آن الین: شركت های مختلفی هستند كه نسبت به دایر كردن و ارائه خدمات 

ین خدمات را بپردازند می اطالعاتی و بازاریابی اقدام كرده اند و افرادی كه حاضرند هزینه ماهیانه ا

 توانند از آن استفاده كنند.

 اینترنت: اینترنت امکان ارتباطات  جهانی آنی و به صورت نامتمركز را فراهم آورده است.

 

 مزایای خدمات آن الین  برای خریداران:

 الف( راحتی: صرفه جویی در وقت، اطمینان از وجود كاالی مورد نیاز   

 اطالعات مقایسه ای درباره شركت ها، محصوالت تولیدی و رقبای ایشان ب( اطالعات: داشتن   

 ج( دغدغه خاطر كمتر: روبرو نشدن با فروشندگان     
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 مزایای خدمات آن الین برای بازاریابان:

 الف( انعطاف پذیری سریع نسبت به شرایط بازار: امکان تغییر سریع قیمت ها و تنوع كاالها

فه جویی در پرداخت هزینه هایی مانند حفظ و نگهداری فروشگاه، اجاره، ب( هزینه های كمتر: صر

 بیمه و ...

 ج( ایجاد واسطه: ارتباط با مصرف كنندگان و دریافت نقطه نظرات آنان

 د(  اندازه گیری مخاطبین: ارزیابی مراجعه و یا عدم استقبال افراد از سایت

 مزیت عمده بازاریابی آن الین: 4

 و كوچك از لحاظ مالی توانایی استفاده از آن را دارا هستند.شركت های بزرگ  -1

در اینجا برعکس رسانه های چاپی و سخن پراكنی هیچ محدودیت واقعی در زمینه فضای  -2

 تبلیغاتی وجود ندارد.

 دسترسی به اطالعات در مقایسه با پست و فکس سریع تر است. -3

 خرید به صورت خصوصی و سریع انجام می شود. -4

 

 ی بازاریابی آن الینكانال ها

 روش مختلف به كار می گیرند: 4بازاریابان بازاریابی آنالین را به 

 و عرضه كاال به صورت آن الین (home page)الف( ایجاد ویترین الکترونیکی: ایجاد صفحه خاص 

هی ب( شركت در مناظره، گروه های خبری و تابلوهای اعالنات: معموالً برای مقاصد بازرگانی سازماند

 نشده است.

ج( پخش آگهی تبلیغاتی به صورت آن الین: انجام تبلیغات در اینترنت عصبیت بسیاری از مردم را به 

 همراه دارد.
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د( استفاده از پست الکترونیك: دریافت پرسش ها و پیشنهاد ها و انتقادات مشتریان و ارسال 

 اطالعات و آگهی های یادآوری

 مستقیم یکپارچه استفاده روزافزون از بازاریابی 

حركت به سمت ارتباطات یکپارچه با نام های مختلفی همچون ارتباطات یکپارچه بازاریابی، ارتباطات 

 یکپارچه مستقیم و ماكسی ماركتینگ شناخته می شود. 

 مدل ماكسی ماركتینگ:

 مدل ماكسی ماركتینگ كه توسط رپ و كالینز ارائه شده است از تکنیك های بازاریابی مستقیم

نیروی محركه استفاده می كند، در این مدل ایجاد یك پایگاه اطالعاتی مشتری توصیه شده و هدف 

مدل آن  است كه در فرایند بازاریابی از بازاریابی مستقیم استفاده بیشتری به عمل آید. ماكسی 

ماركتینگ مجموعه ای از اقدامات و مراحل جامعی است كه برای دسترسی به مشتری احتمالی، 

 فروش و ایجاد رابطه با او انجام می شود.

 مدل نه مرحله ای ماكسی ماركتینگ رپ و كالینز به قرار زیر است :

فعال سازی و راه  -5آگاهی برتر   -4پاسخگویی برتر   -3رسانه های برتر    -2هدف گیری برتر      -ا

 اندازی برتر

 توزیع برتر  -9  فروش برتر  – 8ارتباط برتر  -7تشریك مساعی برتر   – 6

 

 مسایل عمومی و اخالقی در استفاده از  بازاریابی مستقیم

  

 بازاریابان مستقیم و مشتریان آنها هر دو از داشتن رابطه با هم منتفع می شوند 
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 نگرانی هایی كه می تواند بین بازاریابان و مشتریان در این نوع بازاریابی بروز كند عبارتند از:

 

مانند افزایش روزافزون پیشنهاد های خرید، آگهی های پر سر و صدا، زمان رنجش:   مسایلی  -1

نامناسب پخش آگهی ها، تلفن توسط افراد ناوارد،  تلفن های كامپیوتری زده شده اتوماتیك خشم 

 مردم را بر می انگیزد.

 بی انصافی: سوء استفاده بازاریابان از خریداران با انگیزه  -2

افراد از طریق نامه های ارسالی و آگهی های تبلیغاتی گمراه خدعه و كالهبرداری: فریب  -3

كننده،  غلو در اندازه كاال، عملکرد كاال یا قیمت خرده فروشی آن،  استفاده از ابزارهای تقلبی شبیه 

 اسناد و مدارک دولتی برای جمع آوری اعانه ها، غربال گری در پوشش طرح های تحقیقاتی 

مورد حادترین مساله عمومی بازاریابی مستقیم است،  شکستن حریم خلوت مردم: این -4

 استفاده از اطالعات شخصی مصرف كنندگان، سوء استفاده از اطالعات مصرف كنندگان

اكثر بازاریابان مستقیم به دنبال همان چیزی هستند كه مصرف كنندگان می خواهند یعنی عرضه 

گیری شده است زیرا عدم توجه به این صادقانه همان چیزی كه فقط به طرف مصرف كنند گان هدف 

مسایل سبب می شود عقاید مصرف كنندگان نسبت به آنها چندان مساعد نباشد و میزان پاسخ 

 كاهش یابد.

 

 

 

 باسمه تعالی
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 24خالصه  فصل 

 سازمان دهی اجرا ارزیابی و نظارت برفعالیت های ارزیابی

 

 "وس نیست.رؤیای بدون عمل یك خیال باطالست. وعمل بدون رؤیا هم چیزی جز كاب"

 یك ضرب المثل ژاپنی
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  سازمان شركت

گاه شرکت ها در پاسخ به تغییر و تحوالت اساسی محیط مجبورند فعالیت های تجاری و بازار یابی خود را 

سازماندهی مجدد کنند . این تغییرو تحوالت شامل جهانی شدن بی نظمی پیشرفت هایی که در زمینه فن 

تباطات از راه دور پدید می اید قطعه قطعه شدن بازار و دیگر تغییر و تحوالت ی می آوری و کامپیوتر و ار

 شود که در سراسر این کتاب به آن اشاره شده است.

شرکت های بزرگ به این مهم پی برده اندکه اگرچه قادرنرن فعالیت های جاری خود را توسعه بخشند اما 

زم را ندارند صاحب حرف کوچك بهتر از پی دومی بر می در شروع فعالیت های جدید تخصص و کارامدی ال

آیند الکن بعضی از شرکت های بزرگ با فراهم آوردن آزادی عمل بیشتر برای مدیران خود در ارائه ایده 

های جدید و قبول پاره ای از مخاطرات در عمل تربیت صاحبان حرف تخصصی در درون سازمان ) 

Intrapreneurship  اند.( را آغاز کرده 

  سازمان بازاریابی

در طول سالیان طوالنی بازاریابی از شکل یك دایره فروش ساده به گروهی از فعالیت های پیچیده تغییر 

شکل داده است . در این جا ما به بررسی این نکته خواهیم پرداخت که چگونه دوایر بازاریابی در شرکت ها 

 است.دچار تحول شده اند نحوه سازماندهی آن هاچگونه 

  

  پیدایش و رشد تدریجی بازار یابی

دوایر بازار یابی شش مرحله را پشت سر گذاشته اند و اینك می توان شرکت هایی را یافت که دایره بازار 

 یابی هرکدام در هریك از این مراحل شش گانه قراردارد.
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ن می کنند. این شرکت های کوچك معموالًمرحله یك معاونت فروش تعیی:دایره فروش ساده. 1مرحله 

معاونت کار کنان فروش شرکت را اداره می کند و گا خود هم به فروشندگی می پردازد.وقتی شرکت 

خواستار انجام تحققیات باشد این معاونت فروش نیروی اتسانی الزم را از بیرون شرکت تامین می کند) 

 الف(. 1-24شکل 

سعه بیشتر شرکت مستلزم اضافه کردن یا رشد و تو :دایره فروش با وظایف بازار فرعی.2مرحله 

گسترش فعلیت های بازار یابی خاصی است شاید معاونت فروش برای اداره و مدیریت این فعالیت ها و دیگر 

 الف(. 1-24وظایف بازاریابی یك مدیربازاریابی هم به استخدام شرکت در آورد ) شکل 

شرکت سرمایگذاری اضافی در تحقیقات بازاریابی  رشد و توسعه مداوم:دایره بازاریابی جداگانه.3مرحله 

تکوین و تولید کاالی جدید تبلیغات وتبلیغات پیشبرد فروش و ارائه خدمت به مشتریان ایجاب می کند . با 

این وجود معاونت فروش شرکت معموالً وقت و منابع خود را صرف کا کنان فروش می کند. مدیر بازار یابی 

ودجه بیشتری در اختیار او گذاشته شود اما آنچه که در اختیار او گذاشته می درخواست خواهد کرد که ب

 شود کمتر از چیزی است که او نیاز دارد.

سرانجام مدیریت به مزایای تاسیس یك دایره مستقل بازاریابی که تحت مدیریت یك معاونت اداره می شود 

عامل شرکت یا معاون اجرایی شرکت به کار  پی می برد معاونتی که همراه با معاونت فروش زیر نظر مدیر

 ج(.  1-24اشتغال خواهد داشت ) شکل 

اگر چه معاونت های فروش و بازاریابی باید با یکدیگر همکاری کنند اما : دایره بازاریابی نوین.4مرحله 

عاونت رابطه آنها گاه با اصطکاك و عدم صداقت نسبت به یکدیگر همراه می شود. آزرده خاطر می شود و م

 بازاریابی هم به دنبال آنست تا بودجه بیشتری برای فعالیت های غیر قروشندگی بدست آورد.

مدیر شرکت در وجود اصطکاك بیش از حد میان دوایر فروش و بازار یابی ممکن است فعالیت های بازار 

ونه سوء تفاهمی را یابی را دوباره تحت نظر دایره فروش قرار دهد یا به معاونت اجرایی دستور دهد هر گ
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مرتفع سازد یا مسئولیت همه ی امور و منجمله کارکنان فروش را به معاونت بازاریابی محول نماید این راه 

 د(. 1-24کار آخر اساس دایره بازار یابی مدرن را تشکیل می دهد ) شکل 

  پیدایش و رشد تدریجی بازار یابی

تواند یك دایر ه بسیار عالی بازار یابی داشته باشد اما یك شرکت می : شركت بازار یابی كارآمد.5مرحله 

این دایر چندان بهره ور نباشد. این موضوع به دیدگاهی بستگی دارد که دیگر دوایر شرکت به مشتریان 

شرکت ومسئولیت های بازاریابی شان از آن منظر می نگرند . اگر این دوایر انجام کار بازار یابی را محدود به 

کنند در این صورت وظیفه بازاریابی آن طور که باید انجام نگرفته است. فقط در یك صورت است این دایره 

که شرکت به یك شرکت بازاریابی کارآمد تبدیل می شود و آن وقتی است که تمام کار کنان شرکت در 

ریدار محصوالت یابند اگر آن ها به کار اشتغال دارند فقط به این دلیل است که مشتریانی وجود دارند که خ

 تولیدی شرکت هستند . 

اینك بسیاری از نتیجه است. -و–: شركتی كه سازمان  بازار یابی آن به صورت فرآیند 6مرحله  

شرکت ها به جای توجه به دوایر خود بیشتر بر فرآیند تاکید ورزیده وبه آن توجه نشان می دهند هر روز که 

عملکرد روان فرآیند فعالیت های اساسی همچون تکوین وتولید می گذرد سازمان دایره ای مانعی برسر راه 

کاالی جدید دسترسی به مشتری و حفظ اوانجام سفارشات  و رائه خدمات به مشتریان قلمداد می شود . 

امروزه شرکت ها برای نیل به پیامدها و نتایج   فرآیندی خاص مبادرت به تعیین سرپرست  فرآیند کرده اند. 

را رهبری می کنند ) شکل  ( Cross-disciplinary TEAM) فرآیند ها تیم های کاری  این سرپرستان 

  ه( 24-1

 

  الف( 1-24دایره فروش ساده)شکل:1مرحله
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 دایره فروش به اضافه وظائف بازاریابی فرعی:2مرحله

 ب(1-24شکل

 مدیر عامل

 معاونت فروش

 دیگر وظائف بازاریابی 

(استخدام از بیرون شرکت)  
 کارکنان فروش
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  ج( 1-24دایره بازاریابی مستقل وجداگانه)شکل:3مرحله

 

 

 

  د( 1-24کت بازاریابی مدرن /کارآمد)شکلشر :5و4مرحله

 مدیر عامل

 معاونت فروش

مدیر بازاریابی .  

دیگر وظائف بازاریابی .  

(کارکنان داخلی و حمایت خارجی)  

 کارکنان فروش

 مدیر عامل

معاونت  
 فروش

 کارکنان فروش

 معاونت بازاریابی 

مدیر بازاریابی .  

دیگر وظائف بازاریابی .  
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  ه( 1-24شرکت مبتنی بر فرآیند و نتیجه)شکل :6مرحله

 

 مدیر عامل

 معاونت اجرایی 

بازاریابی و و 
 فروش

معاونت فروش   

 کارکنان فروش

 معاونت بازاریابی 

  

دیگر وظائف .
 بازاریابی 
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  روش های سازمان دهی دایره بازاریابی

 

دوایر بازاریابی جدید می تواند اشکال مختلفی داشته باشند. دایره بازاریابیرا می تواندبنابر وظیفه و نوعکار 

 یا نام تجاری و یا بازازیابی مشتری سازماندهی کرد  ناحیه جغرافیایی محصوالت

  سازمان عملیات

عادی ترین شکل سازمان بازار یابی از متخصصین بازاریابی عملیاتی تشکیل می شود که تحت نظر معاونت 

-24بازاریابی شرکت به کار اشتغال دارند، معاونتی که فعالیت های ایشان را هماهنگ می کند.در شکل 

صص نشان داده شده است. از متخصصین اضافی دیگری نیز می توان همچون؛مدیرارائه خدمات به پنج متخ2

 مشتریان،مدیر برنامه ریزی بازازیابی،و مدیر لجستیك بازار نام برد.

 تیم های کاری
 همراه با مدیریت فرآیند

 

 دایره 
بازاریاب

 کارکنان بازاریابی
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مزیت اصلی و اساسی سازمان بازاریابی عملیاتی سهولت اداره آن است. بدیهی است باافزایش تعداد 

  های شرکت این سازمان اثر بخشی خود را از دست می دهد. محصوالت تولیدی و بازار

 

 سازمان عملیاتی 2-24شکل 

 

 

  سازمان جغرافیایی.

گاه شرکتی که به فروش محصوالت خود در سراسر کشور اشتغال دارد کارکنان فروش )و دیگر عملیات و     

.مدیریت فروش سراسری ممکن منجمله بازاریابی( خود را براساس خطوط جغرافیایی سازماندهی می کند

استبرچهار مدیر فروش منطقه ای نظارت کندکه هرکدام نظارت برشش مدیر حوزه را بر عهده دارند. این 

مدیران حوزه هم به نوبه ی خود بر هشت مدیر فروش ناحیه نظارت دارند و این نواحی هم هرکدام 

 مسئولیت نظارت برده فروشنده بر عهده شان واگذار شده است.

 معاونت بازاریابی

 مدیر اداری بازگانی
مدیر تبلیغات 

وتبلیغات پیشبرد 
 فروش

 مدیر فروش
مدیر تحقیات 

 بازاریابی
 مدیر کاالی جدید
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منطقه ای شدن می تواند باحرکتی به سمت شعبه سازی همراه باشد. منظور از شعبه سازی تفویض اختیار 

  به بخش ها یا دفاتر محلی شرکت است که بیشتر همانند شعب امتیازی عمل کنند.

  سازمان مدیریت كاال یا نام تجاری.

وع زیادی برخوردار است رویه ی سازمان معموالً شرکت هایی که محصوالت تولیدی یا نام تجاری شان از تن

مدیریت کاال یا نام تجاری را برمی گزینند. سازمان مدیریت کاال جانشین سازمان مدیریت عملیات نیست 

 بلکه فقط به عنوان الیه مدیریت دیگری ایفای نقش می کند.

اقدام اصالحی در صورت  نقش مدیر محصول،تهیه طرح تکوین و تولید کاال،اجرای نظارت بر پیامدها و اتخاذ

 نیاز است. 

  وظایف مدیر محصول

 تهیه یك خط مشی بلند مدت و رقابتی برای کاال. -1

 تهیه یك برنامه بازاریابی و پیش بینی فروش ساالنه. -2

 همکاری با مؤسسات تبلیغاتی و توزیعی برای تهیه آگهی و برنامه تبلیغاتی.-3

 کارکنان فروش و واسطه های توزیع.  جلب حمایت و پشتیبانی از کاال توسط-4

جمع آوری پیوسته اخبار و اطالعات در مورد عملکرد کاال، عقاید مشتریانو و واسطه ها و فرصت ها و -5

 مسائل و مشکالت جدید.

  ارائه پیشنهاد و انجام پاره ای اصالحات برای پاسخ گویی به نیازهای متغیر بازار.-6

  مزایای سازمان مدیریت كاال
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مدیریت کاال می تواند برای هرکاال،یك ترکیب عناصر بازاریابی که از لحاظ اقتصادی بسیار کارآمد باشد  -1

 تهیه کند.

مدیر کاال در مقایسه با کمیته ای از کارشناسان عملیاتی نسبت به مسائل و مشکالت سریع  تر واکنش -2

 نشان می دهد.

اموشی سپرده می شوند چرا که دراین جا کسی هست نام های تجاری کوچکتر شرکت کمتر به وادی فر-3

 که از آن طرفداری کند.

مدیریت کاال برای مدیران جوان زمینه آموزشی بسیار خوبی است چرا که آن ها در این مسند تقریباً با  -4

  توجه کنید(. 3-24کلیه زمینه های کاری شرکت آشنا می شوند)به شکل

 

 (3-24)شکل   تقابل های مدیریت كاال

 

 

مدیریت 
 کاال

آژانس 
رسانه  تبلیغاتی

 ها

بسته 
 بندی

 تدارکات

کارکنان 
 فروش

خدمات 
روابط  پیشبردی

 عمومی

 مالی

تحقیقات 
 بازار

تولید و 
 توزیع

تحقیق و 
 توسعه

 حقوقی

طراحان و 
 پژوهشگران

تحقیق در باره ی 
 فروشندگان

فروشندگا
 ن

بخش 
 تجاری

 فروشندگان

بخش 
 تجاری

 فروشندگان

 فروشندگان

طراحان و 
 پژوهشگران
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  معایب سازمان مدیریت كاال

 مدیر کاال بودن با کشمکش و خستگی همراه است-1

مدیر کاال در زمینه کاالیی که باآن سروکار دارند کارشناس و صاحب نظر می شوند،ام به ندرت از دیگر -2

 رشته ها آگاهی کسب می کنند.

 ود هزینه بر است.نظام مدیریت کاال بیش از آنچه انتظار می ر-3

مدیران نام های تجاری معموالً برای مدت زمان کوتاهی اداره نام تجاری خود را به عهده می گیرند در  -4

واقع مدیران کاال در خالل یکی دوسال  به مدیریت کاال یا نام تجاری دیگر ارتقا پیدا می کنند،یا به شرکت 

 ی همیشه ترك می کنند.دیگری منتقل می شوند یا اینکه این مسند را برا

خرد شدن بازار به قسمت های کوچکتر به این معناست که تهیه یك خط  مشی سراسری توسط ادارات -5

 مرکزی دشوار تر می شود. 

 

 سه ساختار وجود دارد  کاال–در زمینه مدیریت کاال به روش تیم 

 الف(. 4-24ست)شکل شامل یك مدیرکاال،و دستیارمدیرکاال،و دستیار کاالتیم عمودی كاال:-1

شامل مدیرکاال،و دستیارمتخصص است که یکی از آن ها مثالً عهده دار انجام تیم مثلثی شکل كاال: – 2

 ب(.  4-24تحقیقات بازار یابی و دیگری عهده دار ارتباطات بازار یابی است)شکل 

تشکیل می شود)شکل  که از یك مدیرکاال و چندین متخصص از بخش های بازار یابی و غیره تیم افقی:-3

 ج(.  24-4
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 الف( 4-24:)شکل تیم عمودی كاال    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM 

APM 

PA 

PM =مدیر کاال 

APM=دستیارمدیرکاال 

PA= دستیارکاال   
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 ب(  4-24)شکل تیم مثلثی شکل كاال:

 

 

 

 

 

 

                                          PM   

 

  

                                     C                     R                                

PM =مدیر کاال 

R=پژوهشگر بازار 

C= صص ارتباطاتمتخ  
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 ج(  4-24:)شکل تیم افقی كاال 
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  سازمان مدیریت بازار

بسیاری از شرکت ها محصوالت تولیدی خود را در بازارهای مختلفی می فروشند. زمانی که مصرف کنندگان 

 مشتریان با رجحان ها و رویه های مختلف و برجسته خرید تقسیم میشوند،هنگام به گروهای مختلف

هنگام استفاده از سازمان مدیریت بازار فرا رسیده است.مدیران بازار برای بازار هایی که مسئولیت آن بر 

زار عهده ی ایشان گذاشته شده است طرح های بلند مدت و ساالنه تهیه می کنند،آنها باید جهت حرکت با

 خود را تجزیه و تحلیل نموده و کاالهای جدیدی را که شرکت باید در این بازار عرضه کند تهیه نمایند.   

PM=مدیر کاال 

R=پژوهشگر بازار 

C=متخصص ارتباطات 

S=مدیر فروش 

D=متخصص توزیع 

F=متخصص امر مالی/حسابداری 

E=مهندس 
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  مزایا و معایب سازمان مدیریت بازار

این سیستم همان مزایا و معایبی را دارد که سیستم های مدیریت کاال داشتند.بزرگ ترین مزیت آن این 

ی به دقت در جهت تامین نیاز های مشتریان شاخص سازماندهی می شود و است که فعالیت های بازار یاب

 صرفاً به وظایف بازاریابی،مناطق یا خود محصوالت تولیدیتوجه نمی کند.

  

  سازمان مدیریت كاال/ مدیریت بازار

روبرو شرکت های که کاالهای زیادی تولید و آن ها را دربازارهای متعددی عرضه می دارند با یك بالتکلیفی 

هستند آن ها می توانند از یك سیستم مدیریت کاال استفاده نمایند که مستلزم مدیرانی است که با بازارهای 

بسیار متفاوت آشنایی داشته باشند یا این که از مدیریت بازار استفاده کنند که این هم بدین معناست مه 

ند که از سوی بازارهایآنمها خریداری می شوند. این مدیران باید با کالهای بسیار متفاوتی آشنایی داشته باش

  ( نام دارد. Matrix organizationوباالخره یا از مدیران کاال و بازار استفاده نمایند که سازمان ماتریسی) 

 

 

 

  سازمان مدیریت كاال/ مدیریت بازار
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( دایره منسوجات 6-24دوپان از جمله شرکت های پیشتاز در زمینه استفاده از ساختار ماتریسی است)شکل 

این شرکت شامل مدیران جداگانه ای برای رایون ،استات،نایلون،اورلون و داکرونو مدیران مختلف برای 

 پوشاك مردان، پوشاك زنان،مبلمان منزل و بازارها صنعتی است.

است یك سازمان ماتریسی در شرکتی که چندین کاال تولید و به چندین بازار عرضه می کند توجیه پذیر 

که این سیستم پرهزینه و گاه سبب بروز اختالف می شود. پرهزینه از این جهت که حمایت و پشتیبانی از 

مدیران مستلزم هزینه است. در این جا همچنین مسئله تفویض اختیار و مسئولیت و چگونگی آن هم مطرح 

 است.    

 

  :سیستم ماتریس مدیریت كاال/ بازار6-24شکل 
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  / بخشیسازمان شركتی

با رشد و گسترش شرکت چند کاالیی و چند بازاره ،آن ها تصمیم می گیرند گروه کاالو/یا بازارهای خودرا به 

 بخش های جداگانه ای تبدیل کنند. این بخش ها برای برای خود دوایر خدماتی خاص ایجاد می کنند

 کارکنان بازاریابی شرکت از یکی از مدل های زیر تبعیت می کنند:

 شرکت فاقد بازاریابی -1

 بازار یابی مرکزی در سطح متعادل-2

 بازار های صنعتی   مبلمان منازل      پوشاک زنان        پوشاک مردان  

 رایون 

 استات

 نایلون 

 اورلون

 داکرون

 مدیران بازار
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 بازاریابی مرکزی بسیار قوی-3

  روابط بازار یابی با دوایر دیگر

به طور اصولی تمام وظایف یك فعالیت اقتصادی برای نبل به اهداف کالن مؤسسه باید به صورت هماهنگ 

عمل روی می دهد حاکی از آن است که روابط میان  به طور متقابل بر روی هم تاثیر بگذارند. اماآنچه که در

دوایر گاه با رقابت ،چشم و هم چشمی و عدم اعتماد زیادی همراه است. بعضی از این اختالفات بین داویر از 

آن سرچشمه می گیرد که نظرات درباره ی این که واقعاً منافع شرکت در چیست متفاوت است و بعضی از 

صالحه واقعی میان منافع دایره و منافع شرکت است و بعضی را هم باید معلول این تضادها هم ناشی از م

 کردارهای کلیشه ای و تعصبات مربوطه دانست.

هر وظیفه ی حرفه ای در یك سازمان ،به نوعی بررضایت مشتری اثربخشی بالقوه ای دارد .مام دوایری که با 

و برای تأمین نیازهای و انتظارات او با هم همکاری “نندبه مشتری فکر ک“ مفهوم بازاریابی سروکار دارند باید

 نزدیك داشته باشند

 در این زمینه معاونت بازاریابی دو وظیفه عمده برعهده دارد :

 هماهنگ کردن فعالیت های داخلی شرکت -1

هماهنگ کردن وظایف امور مالی،عملیاتیو دیگر وظایف شرکت برای اینکه مشتریان خدمات بیشتری -2

 فت کنند.دریا

 

  (1 -24تفاوت های سازمانی میان دایره بازاریابی و دیگر دوایر شرکت)جدول 
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  دایره  كانون توجه دایره  كانون توجه  بازاریابی

 تحقیقات کاربردی

 کیفیت ذهنی

 ویژگی های فروش

 تحقیقات اساسی

 کیفیت ذاتی

  ویژگی های عملیاتی

تحقیق 

 و توسعه

( R& 

D)  

  طرح های کوتاه مدت

 مدل های بسیار

  اجزای ترکیبی سفارشی

 طرح های طوالنی مدت

 مدل های اندك

  اجزای ترکیبی استاندارد

مهندس

 ی

 خط کاالی وسیع و گسترده 

 قطعات غیراستاندارد

خریدهایی زیاد برای 

 جلوگیری از موارد نبود 

موجودی مواد اولیه و اقالم 

 مصرفی

خرید فوری برای برآورده 

 شتریان ساختن نیازهای م

 خط کاالی محدود

 قطعات استاندارد

صرفه جویی اقتصادی با 

 خرید زیاد

خرید در فواصل زمانی 

  متناوب

  خرید
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 تولید کوتاه مدت

مدل های بسیار در کوتاه 

 مدت

مدل ها همواره تغییر می 

 کنند

 سفارشات بنابرسفارش

 ظاهر زیبا

 کنترل کیفی شدید

 تولید طوالنی مدت 

 مدل های اندك برای

 طوالنی مدت

در مدل ها تغییری داده 

 نشود

 سفارشات استاندارد

 سهولت ساخت

کنترل کیفی به صورت 

 متوسط 

  تولید

 راحتی مشتریان

 منش خوشایند و دلپذیر 

  خدمات فوق العاده

 راحتی کارکنان

 منش عادی

  خدمات عادی

  عملیات

 1-24ادامه جدول 

  دایره  كانون توجه دایره  كانون توجه  بازاریابی
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بحث و جدل استداللی برای 

 مصرف هزینه ها

قیمت گذاری برای بسط و 

 گسترش بیشتربازار

بودجه انعطاف پذیربرای 

  تأمین نیازهای منغیر

اعمال ضوابط منطقی 

 برای هزینه

قیمت گذاری بر مبنای 

 پوشش هزینه ها

بودجه کنترل و نظارت 

  شده

امور 

  مالی

 شرایط و تخفیفات مخصوص

  ش های زیادگزار

 معامالت استاندارد

 گزارشات اندك

حسابدار

  ی

بررسی محدود وضعیت 

 مشتریان از نظر مالی

 پذیرش مخاطره وسیع

 شرایط اعتباری آسان

اعمال روش های آسان برای 

  وصول مطالبات

بررسی وضعیت کامل 

 مشتریان از نظر مالی

 پذیرش مخاطره محدود

شرایط اعتباری سخت 

 ودشوار

ش های شدید اعمال رو

  برای وصول مطالبات

  اعتبارات
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  خط مشی ایجاد جهت یابی بازاریابی در سراسر شركت

 تیم مدیریت را متقاعد کنید که نیاز مند توجه به مشتری هستید. -1

 برای بازاریابی یك سرپرست رده باال و افرادوابسته به او تعیین کنید.-2

 از بیرون کمك و رهنمود بگیرید-3

 ساختارهای مربوط به اعطای پاداش در شرکت را تغییر دهید.-4

 از افرادی با قابلیت های بازاریابی باال استفاده کنید -5

 برنامه های آموزش بازاریابی درون سازمانیخوبی تهیه کنید. -6

 یك سیستم برنامه ریزی نوین بنا نهید.-7

 رنامه ساالنه ترتیب دهید.برای تقدیر از بهترین ها در زمینه بازاریابییك ب-8

 از یك شرکت کاالگرا به شرکت بازارگرا تجدید سازمان دهید.-9
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  کانون توجه خود را به جای دوایر سازمان متوجه فرآیند و نتیجه کنید.-16

 

  اجرای بازار یابی

ی کند فرآیندی است که طرح های بازاریابی را به نحوی به وظایف عملی تبدیل کرده و اطمینان حاصل م:

که این وظایف و ماموریت ها به گونه ای انجام شده اند که امکان نیل به اهداف پیش بینی شده در طرح 

  میسر می گردد.

 

 

 

 

  مهارت های مؤثر در اجرای برنامه های بازاریابی

 مهارت در تشخیص مشکل -1

 مهارت در برآورد و ارزیابی سطحی از شرکت که مشکل درآن وجود دارد.-2

 هارت در اجرای طرحم -3

 مهارت در ارزیابی پیامدهای اجرا.  -4
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 (2-24انواع کنترل بازاریابی )جدول 

 

  نوع كنترل  مسؤلیت اصلی  هدف از كنترل  شیوه كنترل
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 تجزیه وتحلیل فروش-

 تجزیه وتحلیل سهم بازار-

 تجزیه وتحلیل هزینه فروش-

 تجزیه وتحلیل های مالی-

ل کارت نمرات تجزیه وتحلی-

 برمبنای بازار

آیا به نتایج از پیش 

تعیین شده می رسیم یا 

  نه

مدیریت های باال 

  و میانی

  کنترل ساالنه -1

 سودآوری از طریق:

 محصول تولیدی-

 ناحیه-

 مشتری-

 قسمت بازار-

 کانال تجاری-

  اندازه سفارش-

بررسی زمینه های 

سوددهی و زیان دهی 

  شرکت

کنترل کننده ی 

  زاریابیبا

  کنترل سودآوری

 کارآیی از طریق:

 کارکنان فروش-

ارزیابی وبهبود کارآیی 

هزینه و اثربخشی هزینه 

  های بازاریابی

مدیریت صف 

 وستاد

کنترل کننده 

  کنترل کارآیی-3
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 تبلیغات-

 تبلیغات پیشبرد فروش-

  توزیع-

  بازاریابی

 ابزار رتبه بندی اثربخش بازاریابی-

 ی ممیز بازاریاب-

بررسی مسؤلیت پذیری اجتماعی و -

 اخالقی

   

آیا شرکت در  رابطه با 

بازار ،محصول و کانال از 

بهترین فرصت های بازار 

  استفاده می کند

مدیریت سطح 

 باال،

 ممیز بازاریابی 

کنترل -4

  استرتزیك
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