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 سازمان عملکرد در بازاریابی حساس نقش ارزیابی 1           فصل

کدامند؟ نجها اقتصاد در اقتصادی فعالیتهای چالشهای

رفقا بین استراتژیک پیوندهای جهانی اقتصاد -1

آن در کک  متقابک  تجکار  )الک  .دارد وجکود حک  راه دو آن از کاسکتن بکرای کک  درآمکد شکاا  -2

تحوی  تحقق )ب .دهند می تحوی  کاال پول جای ب  شده خریداری خدما  و کاالها برای فقیر کشورهای

 .کمتر دریافت بیشتر،

-رقابتی یتزم سبز سیاستهای ، اجتماعی نظر از متعهد بازاریابی و زیست محیط -3

 .دانند می فرصتها پایان بی جریان بموج را تانولوژی هوشیار بازاریابان : تانولوژیک پیشرفتهای -4

-مسائ  سایر  6 -       - قدرتمند مشتری -5

 چیست؟ بازاریابی

 طریق از را خود هایخواست  و نیازها گروهها و افراد آن، وسیل  ب  ک  است مدیریتی و اجتماعی فرآیند

 .کنند می تامین دیگران با ارزش با و مفید کاالهای مبادل  و عرض  تولید،

  :انسانی نیاز

 .دارد وجود او روان و انسان حیاتی بافت در نیاز .است اساسی رضایتمندی یک ب  دسترسی عدم

خواسکت   .است زیاد بسیار خواست .است نیاز کننده برطر  ک  خاصی الماق ب  عالق  و می   :ها خواست 

 .است تحول تغییرو حال در فرهنگی نهادهای و اجتماعی نیروی توسط بشر های

 ریکدخ بکرای تمکا  و توانکایی نکوعی با ک  است خاص محصوال  از بعضی شدن خواستار همان :تقاضا

 .شوند همراه خرید قدر  با ک  شوند می تبدی  تقاضا ب  زمانی ها خواست  .باشد شده همراه

  .کرد عرض  خواست  یا نیاز یک تامین برای بتوان ک  است چیزی هر :کاالها

 ناقک  وسائ  فیزیای، محصوال  ایده، و خدمت فیزیای، محصول :شود می تشای  جزأ س  از کاال یک

 .هستند ما ب  خدما  ارائ  برای

 .آنها فیزیای ویژگیهای تشریح ن  و فیزیای محصوال  درون خدما  یا مزایا فروش : بازاریاب وظیف 

 بینکی نزدیکک دچار باشند فیزیای محصول اندیش  در مشتری، نیاز درباره تفار جای ب  ک  فروشندگانی

 .هستند بازاریابی

 .است بیشتر نیازها تامین برای ، محصول کلی توانایی و استعداد از کننده مصر  برآورد : فایده

 بدسکت از مماکن هزینک  حکداق  بکا کک  رضکامندی بکا همکراه مشکتری نیازهکای تامین :ُرز دی نظر از فایده

 .آید می بدست استفاده و مالایت آوردن

 .آن ازای ب  هاپرداخت مقاب  در دیگری، از مطلوب چیزی دریافت :مبادل 

 :مبادله شرط پنج

 باشد داشت  وجود طر  دو حداق  1) 

باشد داشت  دراختیار ارزشی با و مفید چیز دیگر طر  با مبادل  برای باید رفینط از یک هر 2) 

 . .باشد دیگر طر  با تحوی  و مراوده برای الزم توانایی دارای باید طر  هر 3) 
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.باشد برخوردار کام  عم  آزادی دیگراز طر  پیشنهاد قبول یا رد در باید طر  هر 4) 

 امکر ایکن انجکام بک  نسکبت و اسکت مناسکب او بکرای مبادلک  انجکام کک  باشکد بکاور این بر باید طر  هر 5) 

 .باشد عالقمند

 .است بیشتر یا طر  دو بین فایده، ستد و داد از ای گون  :معامل 

 .دیگر خدما  یا کاال مقاب  در خدما  یا کاال ستد و داد : پایاپای معامل 

 و زمکان آیکد، عمک  بک  توافق آن روی ک  شرایطی باارزش، و مفید چیز دو حداق  وجود  :معامل  شرایط

 اسکت هکد  مخکاطبین از مطلکوب واکنش کسب آنها از هد  ک  را فعالیتهایی تمام بازاریابی توافق ماان

 .گیردبرمی در

 .شرایط سر بر توافق حصول برای تالش فرآیند :مذاکره

 و رجحان حفظ منظور ب  شرکت یاصل طرفهای با مد  بلند رضایتبخش رابط  ایجاد  :رابطه بازاریابی

 اولی ، مواد کنندگان عرض  مشتریان، همان اصلی طرفهای .است شرکت با ها آن اقتصادی فعالیت تداوم

 .شرکت محصوال  کنندگان توزیع

 گکردد،مکی ای پرمایک  و مکورر واجتمکاعی فنکی اقتصکادی، پیونکدهای بک  منجکر  :رابطک  بازاریکابی يمزایکا

 .دهد می کاهش چشمگیری نحو ب  را معامال  انجام زمان و هزین 

 بکرای فکرد بک  منحصکر داراییکی یکک ایجکاد رابطک ، بازاریکابی نمکایی نتیجک  و حاصک   :بازاریبابی شببهه

 کارکنکان، ، مشکتریان تمکام و شکرکت از متشکا  شکبا  ایکن .دارد نکام بازاریکابی شکبا  کک  اسکت شکرکت

 شکرکت کک  افکرادی سایر و دانشگاهیان تبلیغاتی، دفاتر فروشان، خرده کنندگان، توزیع ، کنندگان عرض 

 .است کرده ایجاد متقاب  آور سود اقتصادی روابط آنها با

 تکامین بکرای و باشکند مشکتر  خواسکت  و نیکاز دارای کک  اسکت ای بالقوه مشتریان تمام بر مشتم   :بازار

 .باشند داشت  نیز را رکا این توانایی و بوده متمای  مبادل  انجام ب  خود خواست  و نیاز

  :بازاریابی

 .است انسانی های خواست  و نیازها تامین هد  با ، بالقوه مبادال  تحقق منظور ب  بازارها، با کار

   :بازاریاب

 . باشد فایده تبادل خواهان ک  مشتری یعنی باشد بالقوه مشتری چند یا یک جستجوی در ک  است کسی

   :بالقوه مشتری

 .باشد فایده مبادل  انجام برای ای بالقوه توانایی و تمای  دارای بازاریاب، تشخیص ب  ک  است کسی

  :جانب  دو بازاریابی

 .هستند بازاریاب آنها دو هر باشند مبادل  انجام پی در فعاالن  طر  دو هر ک  شرایطی در

  :بازاریابی

 طریق از را خود های خواست  و یازهان ، گروهها افراد آن، وسیل  ب  ک  مدیریتی و اجتماعی فرآیند یک

 .کنند می تامین دیگران با ارزش با و مفید کاالهای مبادل  و عرض  تولید،

 ایکده توزیع و ، پیشبردی تبلیغا  گذاری، قیمت ، پندار اجرای و ریزی برنام  فرآیند :بازاریابی مدیریت

 .گردد منجر سازمانی و انفرادی  اهدا تامین ب  ک  مبادالتی انجام قصد ب  خدما  و کاالها ها،
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 عهکده بکر ای شکیوه بک  را تقاضکا ترکیکب و زمانبنکدی سکطح، بکر گذاشتن تاریر وظیف   :بازاریابی مدیریت

 مکدیریت همکان واقکع در بازاریکابی مکدیریت .گکردد میسکر سکهولت بک  سازمان اهدا  ب  دستیابی ک  دارد

 .تقاضاست

 » یابیبازار وظایف و تقاضا گانه هشت حاالت «

  .کند می اجتناب آن از و است می  بی کاال ب  نسبت بازار : منفی تقاضای

 مکی آیا ک  این و کاالهاست ب  نسبت بازار میلی بی چراهای بررسی و تحلی  و تجزی  :بازاریابی وظیف 

  تبلیغکا تکر، پکایین فکروش قیمکت ککاال، طراحکی در نظکر تجدیکد بکا و بازاریکابی برنام  یک کمک با توان

 .ن  یا داد تغییر را کاال ب  نسبت بازار عقاید و باورها بهتر پیشبردی

  .ندارد آن ب  ای عالق  یا ندارد اطالع کاالیی وجود از یا کننده مصر   :صفر تقاضای

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

 . شودنمی تامین موجود کاالی با ک  باشندمی شدید نیاز دارای دگانکننمصر  :پنهان تقاضای

 را پنهکان تقاضکای کک  اسکت مورری خدما  و کاال تولید و بالقوه بازار اندازه برآورد ب  بازاریابی وظیف 

 .باشد پاسخگو

 ککاهش  دالیک تحلیک  و تجزیک  : بازاریکاب وظیفک  .ککاال یکک بک  نسبت تقاضا کاهش  :پایین روب  تقاضای

 .محصول بازاریابی در مبدعان  بازنگری از استفاده با پایین ب  رو تقاضای دادن جهت تغییر تقاضا،

  :ساعت یا، روز فص  اسا  بر تقاضا افزایش :قاعده بی تقاضای

 تبلیغکا  پکذیر، انعطکا  گکذاری قیمکت از اسکتفاده بکا تقاضا الگوی اصالح های روش ب  دستیابی  :وظیف 

 .دارد نام انطباقی بازاریابی ک  محرکها دیگر و پیشبردی

 مصکر  رجحکان تغییکر شکرایط در تقاضکا کنکونی سکطح حفکظ :طبکق و تقاضا نوع بهترین :کام  تقاضای

 . رقابت سطح افزایش و کننده

 همچکون ابزارهکایی بکا آنهاسکت عالقک  مکورد کک  چیزی تر  ب  مردم تشویق  :ومضر سالم غیر تقاضای

 .اقالم این ب  دسترسی عدم فروش، قیمت افزایش آور، تر  های پیام

 از بکاالتر بسکیار کک  شکوند مکی رو بک  رو تقاضکا از سکطحی با سازمانها از بعضی : حد از بیش تقاضای

 هکای شکیوه بک  دسکتیابی :وظیفک  .برآینکد آن اداره عهکده از بتواننکد یکا و باشکند آن خواهکان ک  است سطحی

 شیوه از استفاده با ک  تقاضای کاستن .شود می نامیده بازاریابی چند ک  تقاضاست دائمی یا موقت کاهش

 ضکد .اسکت همراه خدما  ارائ  در نظر تجدید و پیشبردی تبلیغا  کاهش فروش، قیمت افزایش مث  هایی

 .دائمی یا موقت طور ب  تقاضا سطح کاهش آن هد  بازاریابی

 کنند؟ می استفاده خود زاریابیبا فعالیتهای هدایت برای سازمانها ک  رقابتی مفاهیم

 .است اقتصادی فعالیتهای در مفاهیم ترین قدیمی :تولید مفهوم )ال 

 در جا هم  و دارند پایینی فروش قیمت ک  هستند کاالهایی طرفدار مشتریان این اسا  بر  :تولید مفهوم

 کارآیی ب  رسیدن ر ص بسیاری توج  دارند تولید یابی جهت ک  سازمانهایی مدیران .باشند می دستر 
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هزینک  ایناک  یا و بگیرد پیشی آن عرض  از کاالیی برای تقاضا ک  زمانی .کنند می وسیع توزیع و تولید

 .شود می استفاده مفهوم این از باشد باال کاال تولید

 بازار سهم افزایش ← پایین فروش قیمت ← تولید افزایش ← پایین تولید هزین 

 های ویژگی یا کارآیی ، کیفیت بهترین دارای ک  هستند کاالیی طرفدار دگانکنن مصر  :کاال مفهوم )ب

 جهکت در زمکان طکول در و بکوده خکوب کیفیکت بکا کاالهکای تولیکد پکی در مؤسسکا  ایکن مکدیران .باشند نو

 .دهند می خرج ب  جدیت کاال بهبود

 طکور بک  شکوند هکار خکود حکال بک  ک  صورتی در کنندگان مصر  :فروش مفهوم /فروشندگی مفهوم )ج

 و فروشکندگی کک  اسکت مؤسسک  وظیفک  .خریکد نخواهنکد ککافی حکد بک  را مؤسسک  یکک محصکوال  معمول

 دایکر  بیمک ، همچکون ناخواسکت  کاالهکای مورد در بیشتر مفهوم این .گیرد پیش در تهاجمی تبلیغاتی تالش

 می آنها خرید ب  کمتر یدارانخر ک  هستند کاالهایی اینها .رود می کار ب  قبور زمین قطعا  و المعار 

 آنهکا هکد  .آورنکد مکی روی رویک  ایکن بک  شکوند مکی رو بک  رو تولید مازاد با ک  زمانی شرکتها .اندیشند

 .است آن خواهان بازار ک  آن ن  و کنند می تولید ک  است چیزی فروش بیشتر

 یاپارچک  و کامک  بکرای کک  اینسکت سازمانی اهدا  ب  رسیدن ح  راه اسا  این بر :بازاریابی مفهوم )د

 رقبکا از هکد  بازارهکای هکای خواسکت  و نیازهکا تکامین و تشکخیص منظکور بک  بازاریابی فعالیتهای کردن

  .کنیم عم  موررتر و بهتر

است استوار اصل چهار بر بازاریابی مفهوم

آنهکا بکرای و  تعریک دقیقکا   را خکود بازارهکای بتواننکد کک  هستند موفق هنگامی شرکتها  :هدف بازار -1

.کنند تهی  بازاریابی- برنام  بازار، همان با متناسب

بکرآورده و مشکتریان واقعکی نیازهکای در  گکرو در ای حرفک  بازاریابی ح  راه  :مشتری نیازهای -2

 .دهند می انجام رقبا ک  آنچ  از بهتر ای، گون  ب  است نیازها این کردن

.است آن دفع یا و شده اظهار نیازهای ساختن برآورده درصدد یواکنش بازاریاب یک :واکنشی بازاریابی

 کک  اسکت مناسکب هکای حک  راه وارائک  کشک  پکی در نکوآور و خکال  بازاریکاب یکک :خکال  بازاریکابی

 العمک  عاک  هکا حک  راه این ب  نسبت مشتاقان  اما کنند نمی مطرح پرسشی آن درباره گاه هیچ مشتریان

 کسب هزین  .است فعلی مشتری رضامندی تامین برابر 5 جدید مشتری یک جذب هزین  .دهند می نشان

 حفکظ اهمیکت دلیک  همکین بک  .اسکت شکده داده دست از مشتری اندازه برابر 16 جدید مشتری یک از سود

 .اوست رضایت تامین مشتری حفظ ح  راه .است جدید مشتری جذب از بیش مراتب ب  مشتری

: راضی بسیار مشتری یک مزایای

 .است طوالنی وفاداریش د م *

 .دهد می شرکت ب  کاال درباره جدید های ایده *

 ایکن کنکد مکی نظکر تجدیکد موجکود کاالهکای در یا کند می عرض  بازار ب  جدیدی کاالهای شرکت وقتی *

 .میاند بیشتری خرید مشتری

.کند می مطلوب دهان ب  دهان تبلیغا  او تولیدی محصوال  و شرکت درباره *
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 توجک  رقبکا تبلیغکا  و محصکوال  بک  نکدر  بک  و میدهکد نشکان کمتری حساسیت فروش قیمت ب  نسبت *

 میاند

 آنها ب  رسانی خدمت هزین  است، گرفت  خود ب  عادی حالت راضی مشتریان با معامال  ک  جا آن از *

 .است جدید مشتریان از کمتر

 می همااری همدیگر با مشتری منافع امینت برای شرکت دوایر تمام ک  هنگامی :یهپارچه بازاریابی -3

 .است یاپارچ  بازاریابی- همااری این حاص  کنند

 موفقیکت انجکام از اسکت عبکار  داخلی بازاریابی .شود می شرکت بیرون افراد متوج  خارجی بازاریابی

 .هستند انمشتری ب  خدما  ارائ  ب  عالقمند ک  توانا درکارکنان انگیزش ایجاد و آموزش باارگیری آمیز

 .است خارجی بازاریابی بر مقدم داخلی بازاریابی واقع در

 موسسکا  و انتفکاعی، غیکر شکرکتهای هکد  .است سودآوری خصوصی شرکتهای هد  : سودآوری -4

 .است محول  وظای  انجام برای الزم وجوه آوری جمع- تعاونی ، المنفع  عام و عمومی

 کدامند؟ بپذیرند را بازاریابی مفهوم شرکتها شود می باعث ک  تحوالتی و تغییر

 بازاریابی هایهزین  افزایش 5) رقابت افزایش 4) خرید الگوی تغییر  3) ُکند رشد 2)  فروش افت 1) 

 کدامند؟ است برو رو آن با بازاریابی یابی جهت به تبدیل برای شرکتها که مانعی سه

 - :سازمانی مقاومت-1

 بنویسید؟ را بازاریابی مفهوم رب احاط  برای بازاریابان استدالل

 .ندارد چندانی ارزش مشتری وجود بدون شرکت های دارایی -

 .آنهاست حفظ و مشتریان جلب شرکت اصلی وظیف  بنابراین -

 ب  منوط آنها حفظ اما شوند می جلب رقابتی فعالیتهای وسیل  ب  محصوال  عرض  حیط  در مشتریان -

 .است ایشان رضایت

 .است مشتریان کردن راضی و برتر محصوال  تولید یابانبازار وظیف  -

 .گیرد می قرار دوایر سایر کارآیی تاریر تحت مشتری رضایت -

 این بر را خود نفوذ همواره باید مشتریان رضایت تامین در دوایر سایر همااری جلب برای بازاریابی -

 .کند حفظ دوایر

 ُکند آموزش 2- 

 آن رضکایت تکامین و هکد  بکازار تشکخیص همانکا ک  بازاریابی اولی  لاصو نباید  :فراموشی سرعت -3

 نیازهکا، تعیکین سکازمان، وظیفک  مفهکوم ایکن اسکا  بکر :اجتمکاعی بازاریابی مفهوم .کرد فراموش را است

 از مکؤررتر و تکر عملکی ای گونک  بک  بازارهکا- ایکن رضکایت تکامین و هکد  بازارهای امیال و ها خواست 

 .گردد جامع  و کنندگان مصر  رفاه ارتقاء یا حفظ باعث ک  نحوی ب  رقباست

 اجتمکاعی مد  بلند رفاه و او منافع ، کننده مصر  های خواست  میان بالقوه تضادهای بازاریابی، مفهوم

 .دارد می دور نظر از را
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  فایده و خدمات کیفیت، طریق از مشتری رضایت تامین - 2 فصل

 کنید؟ تعریف را مشتری نظر از نظر مورد فایده

 .پردازد می مشتری ک  هایی هزین  ک  و مشتری نظر از فایده ک  بین تفاو 

 ارزش ککاال، ارزش شکام  :دارد انتظکار یاخکدمت ککاال یکک خریکد از مشکتری کک  است مزایایی :فایده ک 
 .ذهنی ارزش تصویر کارکنان، ارزش ، خدمت

 بپردازد خدمت یا کاال یک از استفاده و تهی  ابی،بازاری برای دارد انتظار ک  است ایهزین  :هزین  ک 

 انرژی و پولی،زمانی، فیزیای هزین   :شام 

 کنید؟ تعریف را رضامندی

 ناشکی او انتظکارا  بکا قیکا  در وی ذهنکی عملارد مقایس  از ک  شخص ناخوشایند یا خوشایند احساسا 
 .است انتظارا  و ذهنی تابع عملارد رضامندی .شود می

 .است ناخشنود مشتری شود ظاهر انتظارا  از کمتر. کاال ردعملا اگر

 .است خشنود بسیار مشتری شود ظاهر انتظارا  از بیشتر کاال عملارد اگر

 .است خشنود و راضی مشتری شود ظاهر انتظارا  حد در کاال عملارد اگر

 نکام بک  نسکبت عکاطفی وابسکتگی نکوع یکک بلاک  منطقکی رجحکان فقکط ن  فراوان رضایت یا زیاد خشنودی
 .است مشتری باالی بسیار وفاداری عاطفی پیوند این نتیج  کند می ایجاد کاال تجاری

 دهند؟ می شا  خود انتظارا  ب  چگون  خریداران

 و هکا وعکده وابسکتگان، و دوسکتان نصکایح آنهکا، گذشکت  خریکد تجربیکا  تکاریر تحکت خریکداران انتظکارا 
 .دهند می ارائ  یشانا ب  رقبا و بازاریابان ک  اطالعاتی

 ککردن تکر حسا  : Customerize واژه تعری  :مدیریتی اطالعا  کننده عرض  شرکت :سی  یونی
 .جدید مشتریان جلب برای شرکت قابلیت افزایش و مشتریانش ب  نسبت شرکت

 دهید؟ شرح را مشتریان رضایت گیری اندازه و گیری پی ابزار

 - پیشنهادا  و انتقادا  سیستمهای - 1

 خریکد از فقکط کننکد نمکی بکازگو را خکود شاایا  ناراضی مشتریان اکثر :مشتری رضامندی بررسی - 2
 - کنند می امتناع مجدد

 - .رفت  دست از مشتریان تحلی  و تجزی  -4                                - خیالی خرید - 3

 هکم و فایکده دارای هکم ک  را فعالیت 9 یاقتصاد فعالیت یک در فایده زنجیره :پورتر مایا  فایده زنجیره
 .باشد می پشتیبانی فعالیت 4 و اصلی فعالیت 5 . میاند معرفی است زا هزین 

 و هکا هزینک  مقایسک  بکرای اساسکی معیکار عنکوان بک  رقبکا عملاکرد و هکای هزینک  بکرآورد از بایکد شکرکت
 کسب ب  قادر کند عم  رقبا از بهتر خاصی فعالیتهای انجام در شرکت ک  مادام کند استفاده خود عملارد

 .است رقابتی مزیت یک

 .دارد بستگی نیز مختل  دوایر فعالیت مطلوب هماهنگی نحوه ب  موفقیت

 .است اصلی فعالیتهای فرآیند خوب مدیریت بر بیشتر توج  مختل  دوایر هماهنگی جهت

 ببرید؟ نام را اصلی فعالیتهای فرآیند

 در و بکاال کیفیت با محصوال  سریع تولید،عرض  تاوین، فعالیتهای شام  :جدید کاالی ارائ  فرآیند - 1
 - . شده تعیین بودج  محدوده

 اولیک ، مکواد موجکودی مختل  سطوح اداره و تامین فعالیتهای شام  :موجودی کنترل مدیریت فرآیند - 2
 و باشکد دسکتر  در ککافی موجکودی همکواره کک  نحکوی بک  شکده سکاخت  ککاالی و سکاخت جریان در کاالی
 .شود حفظ ممان حد کمترین در اضافی موجودی نگهداری هزین 
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 موقکع بک  ارسکال ، سفارشکها تاییکد و دریافکت بک  مربکوط فعالیتهکای شکام  :سفارشکا  تسکوی  فرآینکد - 3
 - . کاال فروش وج  دریافت و محمول 

 داخک  در مربکوط کارکنکان بکا مشکتریان دسترسکی کک  فعالیتهکایی شکام  :همکراه خکدما  ارائک  فرآینکد - 4
 - .کند می آسان را شرکت

 فایکده شکبا  ایجکاد بکرای شکدید رقابکت بکا شکدن مواجک  بکا شکرکتها از بسکیاری امروزه :رسانی فایده شبا 
 شکرکتها بکین رقابکت دیگکر .انکد شکده شکریک خاصکی کننکدگان توزیع و کنندگان عرض  با مطلوب رسانی
 .است بازاریابی های  شبا بین اصلی رقابت بلا  ندارد وجود

 .است فعلی مشتری حفظ هزین  برابر 5 جدیدمعادل مشتری یک جذب هزین  :مشتریان حفظ لزوم

 ببرد؟ نام را مشتریان حفظ روش دو

 تحقیقکا  هکای هزینک  ، بکاالتر گکذاری سکرمای  بک  مشکتریان نیکاز یعنکی :انحکرا  جکدی موانکع ایجکاد 1) 
 .گیرد می تعلق وفادار مشتریان  ب ک  تخفیفاتی از شدن محروم بیشتر،

 .مشکتری بک  مطلکوب وفاداری ایجاد آن وظیف  :رابط  بازاریابی : مشتری ب  بیشتر رضامندی ارائ  2) 
 با مشتریان تک تک ب  بهتر خدما  ارائ  و آگاهی برای شرکتها ک  است اقداماتی تمام رابط  بازاریابی

 .دهد می انجام خود ارزش

 ببرید؟ نام را یابی مشتری فرآیند اصلی مراحل

 )بخرند را شرکت خدمت یا کاال رود می تصور ک  کسانی( مشاو  افراد

 الزم مالی توانایی از و دارد وجود آنها در کاال ب  نسبت شدیدی بالقوه عالق  ک  کسانی( بالقوه خریداران
 شکرکت کسکانیا ( کننکد مکین احکراز را الزم شکرایط ک  بالقوه خریداران )برخوردارند نیز آن خرید برای
 )زند می سرباز آنها با معامل  از خود

 شکرکت از فقکط را مربوطک  کاالی ک  مشتریانی( طالب مشتیان ←مجدد مشتریان ← اول رتب  مشتریان
 دهند می قرار تمجید و ستایش مورد را شرکت همواره ک  مشتریانی( خواه هواه مشتریان ← )خرند می
 شریک ← )کنند می تشویق آن وال محص خرید ب  را دیگران و

 ببرید؟ نام دارد وجود شرکت برای گذاری سرمایه مختلف سطح 5 مشتری با رابطه ایجاد زمینه در

 پردازد می کاال فروش ب  فقط فروشنده :پای  بازاریابی 1-

 دارد انتقکادی یکا شکاایت پرسکش چنانچک  کنکد مکی تشکویق را مشکتری ایناک  ضکمن :واکنشی بازاریابی 2-
 .پردازد می کاال فروش ب  بگیرد تما  او با حتما  

 کک  اسکت آن هد  گیرد می تلفنی تما  مشتری با فروش از بعد بالفاصل  فروشنده :متعهد بازاریابی 3-
 یکا ککاال زمینک  در اصکالحی پیشکنهادهای.سکاخت  بکرآورده را او انتظکارا  شکده خریداری کاالی آیا دریابد
 است دیگر پرسشهای رضایت دمع موارد گون  هر یا خدما 

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

 صکرف  منظکور بک  مشکتری بک  کمکک جهکت هکای راه بک  دسکتیابی بکرای شکرکت :مشکارکتی بازاریابی 5-
 .کند می همااری او با همواره کارآیی فزایشا یا بیشتر جویی

 

 رابطه بازاریابی مختلف سطوح

 پایین سود           متوسط سود             باال سود                                              

 کنشیوا یا پای            واکنشی                 متعهد            زیادند کنندگان توزیع/ مشتریان

 واکنشی                 متعهد                   فعال           متوسط کنندگان توزیع /مشتریان

 متعهد                  فعال                   مشارکتی             کم کنندگان توزیع/مشتریان
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 ببرید؟ نام را است شده تعری  سوارمان را پا و یدی بوسیل  ک  مشتریان برای فایده و ایجاد روش س 

 خرید مبالغ ک  مشتریانی ب  خرید فراوانی بر مبتنی بازاریابی های برنام  - 1مالی مزایای افزایش )ال 
 انتقکاد اسکت پیشکتاز شرکتهای از ایرالینز امریان شرکت .گیرد می تعلق جوایزی است ای مالحظ  قاب 
 کمتکری توجک  شکود مکی ارائک  مشکتری بک  کک  بخو همراه خدما  سطح ب  شود می باعث برنام  این از

  الدرو سایدو، شی شرکتهای :باشگاهی بازاریابی های برنام  - 2    .گردد معطو 

 کنکد مکی سکعی ککرده ایجکاد خصوصکی روابکط مشکتری بکا شرکت کارکنان :اجتماعی مزایای افزایش  )ب
 .دهد افزایش را اجتماعی پیوندهای

 اختیکار در ککامپیوتری ارتباطکا  یکا خاص تجهیزا  است ممان رکتش :ساختاری پیوندهای افزایش )ج
 و حقکو  پرداخکت ککاال، سکفارش امکر در را مشکتریان کک  ککامپیوتری ارتباطکا  دهکد قکرار خود مشتریان
 - میلیاان ماسون شرکت مثال :رساند می یاری موجودی کنترل ، دستمزد

 های تخفی  توقع خود خریدهای در و هستند ای مالحظ  قاب  خدما  کننده درخواست  :بزرگ مشتریان
 .گذارند می تاریرمنفی شرکت سودآوری در رو این از دارند زیادی

 .گذارد می منفی تاریر شرکت سودآوری بر آنها با معامل  انجام شده تمام قیمت :کوچک مشتریان

 عمده قسمت کننده تامین گاه کاال قیمت تقریبی پرداخت و خوب نسبتا   خدما  دریافت با :متوسط مشتریان
 .باشند می شرکت سودآوری

 درآمکدی جریکان زمکان طکول در کک  شکرکتی یکا خکانواده، شکخص، کنیکد؟ تعریک  را سودآور مشتری یک
 خدما  ارائ  و فروش ، جلب ب  مربوط های هزین  جریان قبول قاب  سطح از ک  کند ایجاد شرکت برای

 طکول در هزینک  یکا درآمکدی جریکان از منظکور .اسکت شکتربی داده اختصکاص امکر ایکن ب  شرکت ک  او ب 
 .دارد بستگی عضو س  ب  شرکت سودآوری .خاص ای معامل  از حاصل  درآمد ن  است عمر

 انکدازه هر و باشد کاراتر شرکت داخلی عملیا  چ  هر باشد بیشتر فایده ایجاد در شرکت توانایی چ  هر
 .است بیشتر آن سود باشد برخوردار بیشتری رقابتی مزیت از شرکت

 کنید؟ تعریف را رقابتی مزیت

 را آن انجام توانایی یا رقبا ک  طریق چند یا یک ب  کار یک دادن انجام در شرکت یک استعداد و توانایی
 .باشد نداشت  آن با برابری ب  تمایلی یا باشند نداشت 

 کنید؟ تعریف را  TQM  فراگیر کیفیت مدیریت

 .اسکت خدما  و محصوال  از اعم سازمانی فرآیندهای تمام کیفیت دائمی بهبود برای سازمانی ای شیوه
  : آمریاا متحده ایاال  دمینگ1353 ژاپن کیفیت جایزه

 و کیفکی نتکایج -2  او رضکایت تکامین و مشکتری بک  توجک  - 1: شده تشای  عضو 7 از ک  باالریج جایزه
 اسکتراتژیک کیفیت ریزی برنام  -5  انسانی منابع بهبود مدیریت -4  فرآیند کیفیت مدیریت  -3 عملیاتی

 رهبری -7  تحلی  تجزی  و اطالعا  - 6

 مدیریت رهبری، :آن معیارهای  : European Quality Award 1331 :اروپا جایزه ارشد اجرایی
 بکر تکاریر مشکتری، رضکایت تکامین مکردم، رضکایت تامین فرآیندهای ، سیاست،منابع و مشی خط کارکنان

 :ای حرف  نتایج و  جامع

 سراسر در اقتصادی واحدهای شود می داده نشان مشتریان ب  آن در ک  است چارچوبی   : 0999ایزو 
 کارکنکان کنند می آزمایش را خود محصوال  چگون  هستند کیفیت سوی ب  گیری جهت دارای ک  جهان
 یابار ماه 6 هر .کنند می طر بر را ها کاستی و مسائ  و ربت را خود وقایع دهند، می آموزش را خود
 .شود می انجام

 ککاال آن اسکتعداد و توانکایی بر ک  خدمت یا کاال یک فراگیر مشخصا  و ویژگیها کنید؟ تعریف را کیفیت
 تعریک  آشکاارا تعریک  ایکن .گذارد می تاریر شده اظهار یا ضمنی نیازهای ساختن برآورده در خدمت یا

 .است کیفیت گرایان  مشتری
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 :فراگیر کیفیت با بازاریابی راتژیاست یک

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

 - .شود منعا  آن محصوال  در فقط ن  و شرکت فعالیتهای آحاد در باید کیفیت  2

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

 - .دارد نیاز کیفیت با شرکای ب  کیفیت 4

 - .است فرصت کیفیت بهبود و اصالح برای همیش  5 

 - .است نیازمند کمی های پرش ب  گاه درکیفیت اصطالحا  انجام  6

 - .نباشد کافی است ممان اما است الزم کیفیت برندارد در اضافی هزین  برتر کیفیت  7

 - .شود نمی نامرغوب کاالی نجا  باعث کیفیت ارتقاء درجهت تالش  8

 .است مشتری رضایت تامین و فایده ایجاد ح  راه :رفراگی کیفیت

  دارند؟ برعهده مسئولیتهایی چ  گرا کیفیت شرکت یک در بازاریابی مدیران

 کیفیکت برتکری طریکق از شکرکت موفقیکت بکرای کک  هکایی ساسکیت و هکا مشکی خکط طراحکی در بایکد  1)
 .کنند مشارکت اند شده طراحی فراگیر

 .است کیفیت با تولید با همراه یتکیف با بازاریابی ارائ  2) 

 بکر نقکش چندین هد  مشتریان ب  کیفیت با خدما  و کاالها ارائ  برای شرکت ب  کمک برای بازاریابان
 دارند؟ عهده

 - مشتریان ضروریا  و نیازها صحیح تشخیص - 1

 - .دهد انتقال کاال طراحان ب  را مشتری انتظارا  درستی ب  - 2

 - .کنند حاص  اطمینان مشتریان های سفارش موقع ب  و درست انجام از -3

 را صکحیح و الزم فنکی مهارتهکای و آمکوزش هکا، العمک  دسکتور حتمکا   مشکتریان ک  یابند اطمینان باید - 4
 .کنند می دریافت کاال استفاده برای

  .شوند مطمئن آنها رضایت از ک  نحوی ب  کنند حفظ مشتریان با فروش از پ  را خود تما  باید - 5

 در ذیکربط دوایکر بک  و ککرده دریافکت خدما  و کاال بهبود و اصالحا  درباره را مشتریان های ایده - 6
 . دهند انتقال شرکت

 دهید؟ شرح را رابرمید موفقیت

 رضکایت تکامین سکمت بک  گیکری جهکت( 3 هکد  بازارهکای بک  توجک  2) مشکتری و بکازار بازخورد 1) (
 تجکاری مشکارکت 7) ککار فرآیند و گروهی کار 6)  نوآوری   5) یفیتک درباره دلمشغولی   4) مشتری

 محصکوال  از هکد  بکازار مختل  قسمتهای در واقع مشتریان آگاهی برای قوی ارتباطی هایبرنام  8)
 اندیشیدن جهانی 10)    زیست محیط ب  نسبت هوشیاری 9) برتر کیفیت و جدید

 .است یمشتر خلق شرکت یک وظیف  اولین :پیتردراگر

مکی فکراهم راضکی مشکتریان و وری بهکره برتکر، کیفیت ارائ  با شرکت کارکنان شغلی ایمنی  :یاکوکا لی

 .شود

 است؟ کدام اند داده تشخیص زیتام  و پاراسورامان ، بری ک  کیفی خدمت برای بُعد پنج

 .تاس شده داده آن قول ک  چیزی هر وصحیح بخش اطمینان ارائ  ابلیت    :اتااپذیری -

 .علم و ادب و تواضع و توانایي كاركنان در انتقال اعتقاد و اعتماد بنف : اعتماد و اطمینان

 .کارکنان ایحرف  حضور با همراه لم  قاب  و فیزیای تجهیزا  و تسهیال   :بودن محسو 

 .شود می ارائ  مشتریان ب  ک  خصوصی وتوج  اهمیت میزان  :دلسوزی و همدردی -

 .آنها ب  فوری خدما  وارائ  مشتریان ب  کمک ب  تمای   :پذیری انعطا  -
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  بازارگرا استراتژیک ریزیبرنامه از استفاده با بازارها بر غلبه         3 فصل

 اهدا  میان پایدار و ماندنی تناسب یک حفظ و ایجاد مدیریتی فرایند :بازارگرا استراتژیک ریزی برنامه

 یاکی کک  دیگکر طر  از بازار تغییر در حال فرصتهای و طر  یک از سازمان منابع و های توانایی و

 .باشد می رقابت حال در جهانی بازار یک در شرکتها موفقیتهای از

 اماان ک  بنحوی شرکت محصوال  و فعالیتها شا  تغییر و دادن شا : استراتژیک ریزی برنام  هد 

 .گردد محقق هد  و رشد سود ب  دستیابی

 و انتخکاب ای گونک  بک  را خکود فعالیتهکای تکا شکرکت بک  کمکک: اسکتراتژیک زیریک برنامک  اصکلی هکد 

 ایخدش  آن محصوال  خطوط و فعالیتها ب  غیرمنتظره وقایع بروز در صور  حتی ک  کند سازماندهی

 .شود حفظ همچنان شرکت سالمت و نگردد وارد

 باشد؟ می اقداماتی چه مستلزم استراتژیک ریزی برنامه

 فعکالیتی هکر اسکت گکذاریسکرمای  ترکیکب یکک عنکوان بک  شکرکت یکک فعالیتهکای مکدیریت و اداره - 1

 مربوطک  فعالیکت بک  سکودآوری ایکن اسکا رب بایکد شکرکت منکابع و دارد را خکود بکالقوه متفاو  سودآوری

 .یابد اختصاص

 ناسکبتم و تناسکب و جایگکاه و بازار رشد نرخ بررسی ب  توج  با فعالیت هر درست و دقیق برآورد - 2

 .است بازار آن در شرکت

 اهکدا  ب  نی  برای باید شرکت است ) استراتژی) مشی خط ژیکتاسترا ریزی برنام  اصلی زمین  - 3

 جایگکاه گکرفتن نظر در با باید شرکت هر کند تهی  بازی طرح یک فعالیتهایش زمین  از یک هر در خود

 وضکعیت بکا را تناسکب بهتکرین کک  کنکد را تهیک  طرحکی بایکد منکابع و تواناییهکا موقعیتهکا صکنعت اهدا  و

 .باشد داشت  خودش

 ؟ ببرید نام را سازمانی سطح چهار

 - قسمت هر ب  منایع اختصاص کالن استراتژیک م ابرن : شرکت سطح - 1

 - اقتصادی واحد هر ب  وجوه تخصیص قسمت برنام  قسمت سطح - 2

 - تصادیاق واحد استراتژیک برنام  : اقتصادی واحد سطح - 3

 - بازاریابی برنام  :کاال سطح - 4

 فرصکتهای و وضکعیت تحلی  و تجزی  اسا  بر: استراتژیک بازاریابی برنامه  )الف : بازاریابی برنامه

 .میاند تهی  را یابی بازار عالی  مشی خط و اهدا  بازار کنونی

 گکذاری قیمکت ککاال فکروش ا تبلیغک همچکن بازاریکابی خکاص تاکتیاهکای : تباکتیهی بازاریابی برنامه  )ب

 همراه خدما  کاال توزیع کاالهای

 : باال عملهرد با اقتصادی واحدهای ماهیت

 :برد می نام را موفقیت کلید عام  چهار باال عملارد با فعالیتها برای دلتی ارتور ای مشاوره موسس 

 .داران سهام ،کنندگان توزیع ،منابع گان کننده عرض  ،کارکنان ،مشتریان :شرکت طرفهای -1

 بک  شکاناصکلی ککاری آینکدهایفر مکدیریت و اداره در کک  هسکتند آنهکایی برنکده شکرکتهای :فرآینکدها -2

 .آمیز انتقاد فرآیندهای بهبود و اصالح با  یابند دست برتری قابلیتهای
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 تشکای  شرکت آن فرهنگ و استهایس ساختارها و شرکت یک سازمان (:سازمانی فرهنگ و سازمان -3

 سازمان یک مشخص  ک  ومعیارهایی اعتقادا  و باورها حاایا  و روایا  ،مشتر  تجربیا  شود می

 : رویکایی شکرکتهای :انکد یافتک  شکرکت نکوع دو اسکتانفورد هشگران پژو. نامند می کالن فرهنگ را است

 تعییین ای پروازان  بلند اهدا  ، قراردارند ستایش و تمجید مورد قویا ک  هستند شرکتهایی و پیشتازان

 اند گرفت  پی آوری سود و پول کسب از واالتر هدفی اند کرده منتق  خود کارکنان ب  را اهدا  این کرده

 .کارد هیولت ، بوئینگ ، موتورز جنرال شرکتهای

 ککم منکابع از بعضکی غیکره و انکرژی اطالعکا ، آال ، ماشکین اولیک  مکواد ککار ویرنیک شکام   :منکابع -4

 .شوند می تهی  رکتش خارج از تراهمیت

 :دارد مشخص  س  اصلی قابلیتهای 

 .است وسیعی استفاده موارد دارای -2                  است رقابتی مزیت منبع قابلیتها این -1

 .است دشوار رقبا برای آن از تقلید -3

  : کالن سطح در استراتژیک ریزی برنامه

 -SBUS اسکتراتژیک فعالیکت واحکد تاسکی  -  شکرکت ککالن رسکالت تعیکین  :مرکبزی سبتادهای وظبایف

 جدید فعالیتهای رشد ریزی برنام  - استراتژیک فعالیت واحد هر ب  :منابع اختصاص

 :گیرد می قرار پنجگانه عناصر تاثیر تحت شرکت هر رسالت شرکت کالن رسالت تعیین -1

 از نبایکد سکازمانی هکیچ . موفقیتهاسکت و سیاسکتها، اهکدا ، از ایتاریخچک  دارای شرکتی هر) : تاریخچ 

 : منکابع  - بکازار محکیط -  مکدیریت و صکاحبان کنکونی های رجحان -  .)گیرد خیلی فاصل  خود تاریخچ 

 بایکد سکازمان هکر) :فکرد بک  منحصکر قابلیتهکای - .کننکد مکی تعیکین را سکازمان رسالت نوع سازمانی منابع

 ) نهد بنا خود هایزمین  بهترین اسا  بر را خود وجودی رسالت

 :است اساسی مشخصه سه دارای شرکت رسالت یا خوب ماموریتهای شرح

 . دارند توج  محدود اهدا  تعداد ب  -1

 .دارد بیشتری تاکید نهد می ارج آنها ب  شرکت ک  ازرشهایی و سیاستها بر خوب رسالت شرح -2

 کننکدگان تکامین ، شکتریانم ، کارکنکان ، سکهامداران بکا شکرکت رفتکار و سکلو  بیانگر واقع در : سیاستها

 .است اهمیت با گروههای و سایر کنندگان توزیع شرکت منابع

 . کند می تعیین را شرکت عم  مورد اصلی رقابتی محدوده خود رسالت شرح یک -3

  .دارد فعالیت آن در شرکت ک  صنایعی دامن  : صنعتی محدوده ب  بستگی شرکت اصلی رقابتی محدوده

 . کند می عرض  شرکت ک  ای استفاده موارد و محصوال  دامن  :استفاده موارد و کاال محدوده

 آن از شکرکت ک  ای عمده های توانایی سایر و تانولوژیک مهارتهای شام  : توانایی و رقابت محدوده 

 است برخوردار

 کند می ارائ  خدمت آنها ب  شرکت ک  مشتری یا بازار نوع:بازار قسمت محدودیت 

 .است توزیع و شده ساخت  محصوال  و اولی  مواد توزیع کانال سطوح تعداد شام  : عمومی محدوده 

 .پردازدمی فعالیت ب  آنها در شرکت ک  کشورهایی گروه یا کشورها مناطق، دامن  : جغرافیایی محدوده 
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 SBUS استراتژیک فعالیت واحد تاسیس (2

 زیکرا ککاال تولیکد فراینکد یک ن  شناخت یازمشترین تامینی فرایند یک عنوان ب  باید اقتصادی فعالیت یک

  میمانند باقی برقرار و پایدار همواره مشتریان گروههای و انسانی اما نیازهای هستند گذرا و فانی کاالها

 گروههای بعد س  در توان می اقتصادی فعالیت یک کاال برحسب ن  شوند تعری  نیاز برحسب فعالیتهای

 کرد تعری  انولوژیو ت مشتری نیازهای مشتری

 ؟ ببرید نام را استراتژیک فعالیت واحد یک مشخصه سه

 جدا آن برای میتوان ک  است هم ب  مربوط فعالیتهای از مجموع  یا منفرد اقتصادی واحد SBUs هر. 1

 . ریزی کرد برنام  شرکت بقی  از

 دارد را خود رقبای از ای مجموع  SBUs هر. 2

 آوری سکود و اسکتراتژیک ریکزی برنامک  مسکئولیت کک  اسکت ای داگانک ج مدیریت دارای SBUs هر. 3

 . اوست برعهده واحد

 :استراتژیک فعالیت واحد SBUs هر به منابع اختصاص  )3

 مکدل -2  بوسکتون مشکاوره گکروه .1 :معرو  و شده شناخت  اقتصادی فعالیتهای ترکیب ارزیابی مدل دو

 الاتریک جنرال

 وظیف  سهم رشد درماتری  اقتصادی فعالیت مختل  واحدهای ترسیم از عدب : بوستون مشاوره گروه .1

 این در ک  است استراتژیک فعالیت واحد هر ب  اختصاصی بودج  و مشی هد  خط تعیین شرکت بعدی

 کرد استفاده مشی خط 1 از میتوان مورد

 مکی صور  این ب  ادیاقتص فعالیت شروع ، پایین بازار نسبی سهم باال بازار رشد نرخ: سوال عالمات

 در ککار ادامک  بکرای پرسن  ، تجهیزا  ، آال  ماشین روی گذاری برای سرمای  سوال عالمت یک باشد

 دارد زیادی پول ب  نیاز بازار از پیشتاز گرفتن پیشی برای و است خودار سریع رشد از ک  ی بازار

 و باال بازار رشد نرخ شود می تبدی  ستاره ب  شود روبرو موفقیت با سوال عالمت واحد اگر : ستارگان

 اگکر شکرکت کنکد ایجکاد را مثبتکی نقکدی جریکان شکرکت بکرای لزومکا نباید ستاره یک باال بازار نسبی سهم

 .بود می نگرانی جای نداشت ستاره

 بکرای را فراوانکی نقکدی وجکوه گاوشکیرده بکاال بکازار نسکبی سکهم پکایین بکازار رشکد نکرخ :شبیرده گاوهبای

 سکایر از حمایکت و خکود دیکون پرداخکت بکرای شکیرده گاوهکای از شکرکت آورد مکی انارمغک بک  شکرکت

 .کند می استفاده خود فعالیتهای واحدهای

 .هستند کمی ضرر و سود کننده ادجای اینها پایین بازار رشد نرخ ضعی  بازار سهم : سگها

 .است سگها ذ ح ح  راه گیرندمی ندارد ک  ای فایده از بیش را مدیریت وقت سگ واحدهای 

 کدامند؟ استراتژیک واحد هر به اختصاصی بودجه و مشی خط ، هدف تعیین برای مشی خط چهار 

 است مناسب سوال عالمت برای است استراتژیک فعالیت واحد بازار سهم افزایش هد  : ساخت

 است مناسب بسیار فرب  شیرده گاوهای است استراتژیک فعالیت واحد بازار سهم حفظ هد   :داشت
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 مد  بلند تاریر ب  و است استراتژیک فعالیت واحد مد  کوتاه نقدینگی ن جریا افزایش هد   :دروکردن

 شود نمی توجهی آن

 دائمکی ککاهش بکرای برنامک  یکک اجکرای بکا سکرانجام آن موجکب بک  کک  اسکت تصکمیمی مستلزم دروکردن

 جکایگزینی عکدم ، توسکع  و قیکقتح هکای هزینک  قطکع بکا ککردن درو شکویم مکی خکارج فعالیت آن از هزین 

 تبلیغا ، های هزین  کاهش فروش، کارکنان جایگزینی عدم شده مستهلک تجهیزا  و آال  ماشین ساختن

 نقدینگی جریان از بیشتری انظار و است نامعلوم آینده ک  است ضعیفی شیرده گاوهای برای. است همراه

 .گذاشت اجرا مورد ب  نیز سگها و سوال عالما  مورد در رود می آنها از

 دیگکر جکایی در تکوان مکی حاصکل  منکابع از کک  چرا . است فعالیت کردن آب یا فروش هد   :کردن رها

 .است مناسب سوال عالما  و سگها برای .کرد بهتری استفاده

 فعالیکت واحکدهای همک  از -1؟ چیسکت دهکد مکی انجکام هکا SBUs ایکن درمکورد شکرکت کک  اشکتباهاتی

 .برخوردارباشند یاسانی بازده سطح یا رشد نرخ از ک  باشد داشت  تظاران خود استراتژیک

 اختصکاص یکا شکود مکی آنهکا رفکتن ضکع  بک  رو باعکث کک  شکیرده گاوهکای ب  اندکی وجوه اخصاص -2

 جدیکد هکای رشکت  در گذاری سرمای  جهت کافی وجوه شرکت اینصور  در ک  آنها ب  حد از بیش وجوه

 میدهد دست از را بالقوه رشد با

 - سگها ب  توج  قاب  گذاری سرمای  وجوه اختصاص -3

 - فعالیتها این از یک هر در کافی گذاری سرمای  عدم و سوال عالما  حد از بیش تعداد حفظ -4

 اند؟ کرده کمک مدیران به هاییزمینه چه در شل مدل و لتیل آرتور مدل مدلها

 - بیشتر استراتژیک تفار. 1

 - اقتصادی نظر از خود ی افعالیته بهتر در . 2

 - خود طرحهای کیفیت بهبود. 3

 - شرکت باالی سطح مدیریت و فعالیتها بین ارتباطا  بهبود و اصالح. 4

 - اهمیت با مسائ  و اطالعاتی نیازهای تشخیص. 5

  .ترکننده امیدوار هایرشت  در خود گذاری سرمای  و گذاری سرمای  تقویت و ضعی  هایرشت  حذ . 6

 جدید فعالیتهای رشد ریزی برنامه( 4

 اسکتراتژیک ریکزیبرنامک  نظر از ایفاصل  شده بینیپیش فروش و آینده در انتظار مورد فروش بین اگر

 موجود خالء کردن پر برای را جدیدی فعالیتهای رشت  باید تشرک باالی سطح مدیریت باشد داشت  وجود

 :دارد ودوج گزین  س  شاا  کردن پر برای : کند تهی 

 رشکد بک  شکرکت کنکونی فعالیتهکای رشت  محدوده در بتوان آن با ک  فرصتهایی تعیین :متمرکز رشد )ال 

  .یافت دست بیشتری

 محصکول بسکط شکبا  نکام بک  مفیکدی چکارچوب متمرکز رشد جهت در جدید فرصتهای کش  برای آسا 

 : است کرده ارائ  بازار/

 بیشکتر بکازار سکهم بک  دستیابی اماان کنونی ابزارهای و فعلی  محصوال با آیا: بازار نفوذ مشی خط -1

  .دارد وجود

 .کرد ایجاد مینوان جدیدی بازارهای و فعلی   محصوال با آیا: بازار بسط مشی خط -2
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 ای بکالقوه جاذبک  از کنکونی بکازار در اسکت مماکن کک  را جدیکد ککاالی تولیکد :ککاال بسکط مشکی خکط -3

 را جدیکدی بازارهکای بکرای جدیکد ی ککاال ایجاد فرصتهای شرکت دار قرار توج  د مور است برخوردار

 .دهد قرارمی بررسی مورد

 سازی متنوع مشی خط -4

 بکا کک  فعالیتهکایی اسکت جدیکد فعالیتهکای رشکت  ایجکاد بکرای مبتنکی فرصکتهای تعیکین : ائتالفبی رشبد )ب

  باشد مرتبط شرکت کنونی فعالیتهای

 فعالیتهکای رشت  ب  مرتبط غیر اما جذاب فعالیتهای بر افزودن رصتهاییف تعیین : سازی متنوع رشد )ج

  جانب  چند سازی متنوع - 3  افقی سازی متنوع  2- متحدالمرکز سازی متنوع - 1: است شرکت جاری

 ککردن آزاد منظکور ب  باید نظر مورد رشد ب  رسیدن برای : قدیمی فعالیتهای رشته ساختن محدود ) 5

 مد نیز را خود ناکارای و قدیمی فعالیتهای رشت  ساختن رها یا محدود ها کاهش هزین  و ازنی مورد منابع

 :دارد وجود مشی خط س  کار این برای دهند قرار نظر

 ککاهش بکاری برنامک  یکک اجکرای بکا سکرانجام آن موجکب بک  کک  اسکت تصکمیمی مسکتلزم : کبردن درو -1

 جایگزین عدم وتوسع  تحقیق های هزین  قطع با معموال .شد خواهیم خارج فعالیت آن از ها هزین  دائمی

 و تبلیغکا  هزینک  ککاهش فکروش جکایگزینی کارکنکان عکدم شکده مسکتهلک تجهیکزا  و آال  ماشین ساختن

 .است همراه آن نظایر

 کک  هکد  ایکن بکا اسکت فعالیکت رشکت  مکرگ حکال در یکا مکرده قسکمتهای حذ  :کردن هرس مشی خط -2

 .یابد بهبود فعالیت رشت  عملارد

 جایی در میتوان حاصل  منابع از ک  چرا است فعالیت کردن آب یا فروش هد  اینجا در : کردن رها -3

 - .کرد بهتری استفاده دیگر

 :اقتصادی واحد استراتژیک برنامه )ج

 خکودرا رسکالت شکرکت ککالن رسکالت چکارچوب در بایکد اقتصکادی واحد هر  :اقتصادی واحد رسالت (1

 .کند تعری  و کند تعیین

 عوامک  ( ککالن محیط در واقع خارجی کلیدی نیروی بر باید اقتصادی واحد : بیرونی محیط بررسی( 2 

 محکیط عمکده بکازیگران و فرهنگکی/ اجتمکاعی قکانونی،/سیاسکی ، تانولکوژی ، اقتصکادی/ شناختی جمعیت

 کسکب در واحکد توانکایی و بلیکتقا ک  بکر) اولی  مواد فروشندگان ، توزیع کانالهای رقبا، ، مشتریان( خرد

یکک  از اسکتفاه و انکدازی راه با باید اقتصادی واحد .باشد داشت  دقیقی نظار  گذارند می تاریر آوری سود

 کند دنبال را محیط دو اهمیت با تحوال  و روند بازاریابی رسانی اطالع سیستم

 نحکوی بک  توانکد مکی رکتشک آن در کک  اسکت خریکدار یکک نیکاز حکوزه بازاریکابی فرصکت یک : فرصتها

 موفقیکت احتمال . شوند می بندی دست  آنها موفقیت احتمال و بنابر جذابیت فرصتها . کند عم  سودآوری

 موفق برای آنچ  با شرکت فعالیت دررشت  موجود های توانمندی آیا ک  : دارد بستگی امر این ب  شرکت

 .بیشکتر باشکد نیکز رقبکا از بایکد ها توانمندی این خیر یا دارد مطابقت است نیاز مورد هد  بازار در شدن

  . شود می محسوب رقابتی مزیت صر  قابلیت و توانایی
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 زمکان طکول در را فایکده ایکن و برسکاند مشکتری بک  را فایده باالترین بتواند ک  است شرکتی موفق شرکت

 . کند حفظ

 روی پکیش نامسکاعد و مطلوبنکا تحکول یکا رونکد یکک برای ک  است چالشی محیطی تهدید یک  :تهدیدات

 یکا فکروش ککاهش بک  بازاریکابی دفکاعی اقکدام طریکق از مواجک  عکدم در صکور  و گیرد می قرار شرکت

 .کنند می بندی طبق  آنها احتمال وقوع و خطر میزان مبنای بر را تهدیدا  .شود می منجر سودآوری

 :کرد تعیین را حدوا آن کلی جذابیت مشخصا  میتوان فرصتها و تهدیدا  بررسی از پ 

 محدود تهدیدا  و بسیار عمده ی فرصتها : آل ایده فعالیت رشت 

 بسیار تهدیدا  و بسار عمده فرصتهای : پرمخاطره فعالیت رشت 

 محدود تهدیدا  و محدود عمده فرصتهای : بالغ فعالیت رشت 

 بسیار تهدیدا  و محدود عمده فرصتهای :دار مسئل  فعالیت رشت 

 ها توانمندی و ضع  نقاط تحلی  و تجزی  : درونی یطمح بررسی ) 3

 چکک از اسکتفاده بکا کنکد بررسکی مرتکب طکور بک  را خکود ضع  نقاط و ها توانمند باید اقتصای واحد هر

 محکیط ممیکزی عنوان ب  دوایر بین کاری روابط ارزیابی ضع  و نقاط فو  تحلی  و تجزی  انجام لیست

 هکای فراینکد اداره در برتکر قابلیکت رقکابتی ایجاد در اصلی چالش تاس برخوردار زیادی اهیمت از داخی

 .است شرکت کلیدی

 ضکع  ونقکاط هکای توانمنکدی از کلکی ارزیکابی( SWOT تحلیک  و تجزیک  از بعکد : هبدف تعیبین 4) 

 . نماید تهی  ریزی برنام  دوره برای را خود خاص اهدا  )روی شرکت پیش ، تهدیدا  و فرصتها

 اکثکر .دارد نکام هکد  تعیکین را اقتصکادی واحکد ب  مربوط استراتژیک ریزی برنام  رآیندف از مرحل  این

 و پکذیری ریسکک بکازار، سکهم فروش،بهبکود سودآوری،رشکد : از اهکدا  ترکیبکی اقتصکادی واحکدهای

 معیکار چهکار از اقتصکادی بایکد واحکد مختلک  اهکدا .دارد دنبکال بک  را اعتبکار و شکهر  ، نکوآوری

 :اشدب زیربرخوردار

 یابد خاتم  ترین اهمیت کم ب  آغازو مهمترین از یعنی باشد مراتب سلسل  دارای باید اهدا  1-

 .یابد افزایش % 15 تا سال 2 ظر  گذاری سرمای  بازده یعنی شوند بیان کمی بصور  باید اهدا  2-

 .باشد بینی واقع بر مبتنی باید اهدا  3-

 .باشد ت داش سازگاری هم با باید شرکت اهدا  4-

 . کند می مشخص را هد  ب  وصول چگونگی : مشی خط تدبیر 5)  

 ببرید؟ نام کند می بیان پورتر مایهل که را مشی خط سه

 ب  بسیار جدیت یابد دست وتوزیع تولید هزین  حداق  ب  ک  این برای :شده تمام هزین  فراگیر رهبری  1-

 را بکازار از بزرگکی سکهم درتنیجک  کنکد تعیین ریکمت فروش قیمت شود می درنتیج  باعث دهد می خرج

 فیزیاکی توزیکع و تولیکد خریکد مهندسکی در باید کنند می دنبال را مشی خط این ک  شرکتهایی آورد بدست

 اینسترومنت تگزا  شرکت باشند ها برتری صاحب

 دیکد از کک  مشکتری بکرای مهم مزیت داشتن نظر از برتر عملارد ب  رسیدن پی در :تمایز مشی خط  2-

 کانن شرکت شود می تلقی مفید و ارزشمند بازار از بزرگی قسمت
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 از تعکدادی یکا قسکمت یکک بک  بکازار از بزرگکی قسکمت بک  توجک  جکای بک  شکرکت : تمرککز مشی خط  3-

 پ  و شود می آگاه انتخابی قسمتهای نیازهای از منظور این برای کند می توج  بازار کوچاتر قسمتهای

 .رود می انتخابی قسمت داخ  در تمایز از شالی یا پایین شده تمام هزین  هبریر دنبال ب  آن از

 ببرید؟ رانام استراتژیک) همبستگی( پیوند چهار رابر آمسترانگ شرکت 

 دانش از استفاده مجوز صدور چارچوب در شرکت یک :همراه خدمت یا و کاال زمین  در همبستگی.   1

 بک  را خکود مامک  ککاالی مشکترکا شکرکت دو یکا دهکد مکی را خکود یکاال تولید دیگراجازه شرکتی ب  فنی

 کنند می جدید کاالیی تولید ب  مبادر  یا کنند می عرض  بازار

 - پیشبردی تبلیغا  زمین  در همبستگی.   2

 - پشتیبانی خدما  ارائ  در همبستگی.   3

 - گذاری قیمت زمین  در همااری.  4

 هزینک  بایکد بازاریکابی کارکنان ، آزمایشی و پیشنهادی بصور  برنام  تنظیم از پ  : برنامه تنظیم ) 6

 .کنند تعیین را برنام  های

 بکا را آن سکنجیده بسکیار پشکتیبانی برنامک  بکا همراه شفا  و روشن مشی خط یک موسس  اگر  :اجرا7 ) 

 .بود نخواهد مفید مربوط  نام رب و مشی خط نیاورد در اجرا ب  دقت

 ببرید؟ نام را کار در موفقیت برای یمهینز عنصر هفت

 افزار نرم و افزار سخت شام  : ها سیستم 3-     ساختارها  2-    مشی خط  1-

 هستن مشتر  باور و تفار دارای شرکت کارکنان : روش و سبک  4-

 هکای سکمت در را آنهکا و میدهکد آمکوزش آنهکا ب  گیرد می کار ب  را توانا کارکنانی شرکت :کارکنان  5-

 .کند می منصوب صحیح

 .برخوردارند مشابهی راهنمای مشتر  ارزشهای از شرکت کارکنان : کارکنان مشتر  ارزشهای 6- 

 برخوردارند شرکت مشی خط اجرای برای الزم مهارتهای از شرکت کارکنان : مهار  7- 

 روبک  یشکتریب موفقیت با خود مشی خط اجرای در یقینا شرکتها نرافزاری عناصر این وجود درصور 

 .هستند رو

 شکرکت پکذیرفت صکور  تحکول ایکن کک  وقتکی و شکود مکی متحکول سرانجام محیط: وکنترل بازخورد  )8

 را آنهکا و ککرده بکازنگری را خکود اهکدا  حتکی یکا و هکا مشکی خط ، ها برنام  اجرای بود خواهد مجبور

 و دهنکد مکی قکرار نظکر زیکر را محکیط همکواره خکوب عملاکرد بکا سازمانهای . قراردهد نظر تجدید مورد

 تناسکبی خکود تغییکر حکال در محکیط با پذیری انعطا  ، استراتژیک ریزی برنام  کمک با کنند می تالش

 .نمایند حفظ را

 : بازاریابی فرآیند )د

 .شود می آن عاید ک  سودی قبال در بازار ب  است فایده ارائ  ایحرف  هر رسالت و وظیف 

 این در فروشدمی بعد و کند می تولید را چیزی شرکت : سنتی فیزیک فرآیند  نظری : رسانی فایده فرآیند

 در خریکد بکرای ککافی حد ب  تقاضا وجود میاند تولید آنچ  ب  نسبت شرکت ک  است این بر فرض نظری 

 هکانآ اقتصکاد کک  کشکورهایی در ککار فرآینکد نظریک  ایکن دارد آگکاهی آن بکرای متعارفی سود وتامین بازار

 .ندارد چندانی کارایی هستند رو روب  فراوانی انتخاب حق با مردم و است یرقابت
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 سک  از قراردارد ریزی برنام  فرآیند آغاز در بازاریابی : رسانی فایده و فایده ایجاد توالی : جدید نظریه

 : شده تشای  بخش

 را آن از مناسکبی بخکش کننکد بنکدی قسکمت را بکازار بایکد یکابی بازار کارکنان : فایده انتخاب : اول بخش

 هد  ، بندی قسمت . بگیرند نظر در را مناسبی جایگاه شود می عرض  ک  ای فایده برای و کنند انتخاب

 .میدهد تشای  را استراتژیک بازاریابی اسا  یابی جایگاه و گیری،

 زاریکابیبا از بخشکی خکدما  ارائک  و توزیکع گکذاری، ،قیمکت کاال،خکدما تولیکد : فایبده ایجباد :دوم بخبش

 .دهد می تشای  را تاکتیای

 و ای رسکان  تبلیغکا  فروش، پیشبرد تبلیغا  ، فروش نیروی از گیری بهره با : فایده اعالم : سوم بخش

 . پذیرد می صور  کاالست وجود از بازار کردن آگاه همگی وظیف  ک  پیشبردی ابزارهای سایر

 :اند کرده کامل را نظریه این چند مفاهیمی کردن اضافه با ها ژاپنی

 مشتری طر  از بازخورد رساندن حداق  ب   1-

 کاال اصالح و بهبود زمان رساندن حداق  ب   2-

 خرید زمان رساندن حداق  ب   3-

 اندازی راه زمان رساندن حداق  ب   4-

 معایب و نقایص رساندن حداق  ب   5-

 هکایمشکی خکط تهیک  بازاریکابی تهایفرصک تحلیک  و تجزیک  از اسکت عبکار  : بازاریبابی فرآینبد تعریبف

 بازاریابی تالشهای مدیریت و اداره و بازاریابی های برنام  طراحی بازاریابی

 :بازار فرصتهای تحلیل و تجزیه ) 1

 ) بازاریابی تحقیقا ( بازار تقاضای گیری اندازه و بازاریابی اطالعا  مدیریت )ال 

 انکدازه شکام  محیطکی اطالعکا  آوری جمکع از همکیم بخکش : ککالن و خرد بازاریابی محیز بررسی )ب

 است بازار آتی تقاضای بینی پیش و بازار بالقوه توان گیری

 رفتارخریدار و کننده مصر  بازار تحلی  و تجزی )ج

 تجاری خریدار رفتار و تجاری تحلی  و تجزی  )د

 رقبا و صنایع تحلی  و تجزی  )ه

 هد  بازارهای انتخاب و بازار قسمت تعیین )و

 بازاریابی مشی خط تهیه ) 2

 بازار در جایگاه تعیین و تمایز )ال 

 بازار در عرض  و جدید کاالهای تولید و تاوین)ب

 )افول بلوغ، رشد، معرفی،( کاال عمر دوره مشی خط مدیریت )ج

 تمرکز یا رو دنبال  ، است چالشگر ، است بازار رهبر : است نقشی چ  دارای موسس  اینا  )د

 جهانی بازاریابی مشی خط مدیریت و حیطرا )ه

 بک  بودجک  اختصکاص و عناصکربازاریابی ترکیکب ، بازاریکابی هکای هزینک  : بازاریبابی برنامه تهیه ) 3

 برای موسس  ک  است بازاریابی ابزارهای از ای مجموع  : بازاریابی ترکیب عناصر تعری  بازاریابی

 .کند می استفاده اآنه از هد  بازار در بازاریابی اهدا  ب  نی 
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مکی اسکتفاده فروش واکنش توابع از بازاریابی مدیران بازاریابی ترکیب ب  منطقی بودج  اختصاص برای

 میرسکد مصر  ب  ممان طریق هر ب  ک  پولی میزان تاریر تحت و تغییرا  فروش نحوه توابع این کنند

 .دهد می نشان را

 نکزد خکود کاالهکای پیشکبرد و ارتبکاط ایجکاد بکرای شکرکت کک  را فعالیتهایی تمام : پیشبردی فعالیتهای )و

 کارکنکان مکدیریت ، عمکومی روابکط فکروش، پیشکبرد تبلیغکا  شکام  تبلیغکا ، دهکد مکی انجکام هکد  بازار

 الین آن و مستقیم بازاریابی مدیریت فروش،

 ؟ کرده ارائه را یانمشتر سی حرف چهار : اللرتورن رابرت 

 communication  ارتباط   -  customer needs and wants  مشتری های خواست 

 convenience  راحتی  -  cost of the customer  پردازد می مشتری ک  هایی هزین 

 ، اجکراء ، بازاریکابی منکابع سکازماندهی بازاریکابی فرآینکد مرحل  آخرین :بازاریابی تالشهای مدیرت ) 4

 .تاس بازاریابی فعالیتهای بر نظار  و ارزیابی

 ببرید؟ نام را بازاریابی دوایر وظیفه سه

 بازاریابی کارکنان کلی  کار کردن هماهنگ )ال 

 معاونتها سایر با نزدیک همااری )ب

 کارکنان ارزیابی و ترغیب هدایت، ، آموزش ، انتخاب )ج

 : بازاریابی کنترل نوع سه

 و آوری سکود فروش اهدا  ب  تشرک ک  آن از کردن حاص  اطمینان : ساالنه های برنامه کنترل )الف

 میرسد خود اهدا  سایر

 انکدازه را بکازار در خکود جکاری عملاکرد بایکد مکدیریت : دوم    ماهک  سک  یکا ماهیانک  اهکدا  شکرح : اول

 .سازد روشن را عملیاتی ضع  گون  هر ساز زمیت  دالی  باید مدیریت : سوم   کند گیری

 اقکداما  شکرکت عملاکرد و اهکدا  بکین شکاا  گونک  هکر تنبرداشک میکان از بکرای بایکد مکدیریت : چهارم

 .کند اتخاذ را الزم اصالحی

 ، مشکتریان گکروه ، محصکوال  واقعکی سکودآوری گیکری انکدازه وظیفک شکام   : سبودآوری کنتبرل )ب

 .است سفارشا  اندازه و تجاری کانالهای

 کند می گیری اندازه را ریابیبازا مختل  فعالیتهای آوری سود : بازاریابی سودآوری تحلی  و تجزی  

 ککارآیی بکا را بازاریکابی مختلک  فعالیتهکای تکوان مکی چگونک  کنکد می تالش : بازاریابی کارآیی مطالعا 

 .داد انجام بیشتری

 دارد عهده بر را بازار شرایط و شرکت بازاریابی مشی خط بین تناسب ارزیابی : استراتژیک کنترل )ج

 بک  دارد نکام بازاریکابی ممیکزی کک  کنتکرل ابکزار یکک طریق از را خود بیبازاریا ارربخشی باید شرکت .

 .قراردهد مجدد ارزیابی مورد ای دوره صور 
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  بازار تقاضای گیری اندازه و بازاریابی اطالعات مدیریت          4 فصل

 کدامند؟ کند می تر پررنگ را بازاریابی اطالعات به نیاز که تحول عامل سه

  جهانی و ملی بازاریابی ب  محلی ریابیبازا از عبور

  او های خواست  ب  خریدار نیازهای از عبور

  قیمتی بی رقابت ب  قیمت سر بر رقابت از عبور

  : بازاریابی اطالعاتی سیستم

 تجزی  ، بندی بست  ، آوری جمع روشهای و تجهیزا  ، افراد از متشا  بازاریابی اطالعاتی سیستم یک

 بازاریکابی حیطک  در کک  کسکانی بک  حصکیح و موقکع بک  ؛ ضکروری اطالعکا  توزیع و یارزیاب ، وتحلی 

 .هستند گیرنده تصمیم

 میباشد، کنترلو  اجرا،  ریزی برنام  ، تحلی  و تجزی  ک  خود مسئولیتهای انجام برای بازاریابی مدیران

. 3  بازاریکابی کانالهکای .2 هکد  بازارهکای. 1شام  بازاریابی محیط تحوال  زمین  در اطالعا  ب  نیاز

 دارند کالن، محیط نیروهای.  5 جوامع 4 . رقبا

 میشود؟ تهیه منابعی چه نیازاز مورد اطالعات

 پشکتیبان وتحلیک  تجزیک  )د بازاریکابی تحقیقکا  )ج داخلکی مکدار  ) ب بازاریکابی واطالعکا  اخبار )ال 

 و ارزیکابی)1 :آن نقکش کک  ازاریکابیب اطالعکا  سیسکتم اینهکا کک  بک   MDSS بازاریکابی گیکری تصکمیم

 مدیران بین موقع ب  اطالعاتی توزیع ، نیاز مورد اطالعا  تهی  )2 مدیران اطالعاتی ی نیازها تشخیص

 .گویند می باشد می

 شوند؟ می تامین منابعی چه از بازاریابی اطالعات سیستم نیاز مورد اطالعات

 ، هکا واسکط  ، فکروش نماینکدگیهای ککارگزاران، : پرداخکت دسکتور گکردش : داخلکی مکدار  سیستم )ال 

 حساب صور  تهی  انبار سفارشا  دایره مشتریان،

 گکردش بهتکر ککارایی و بیشکتر صکحت ، بخشکیدن سکرعت بکرای شکرکتها: فکروش گکزارش سیستمهای )ب

 .کنند می استفاده دادها الهترونیهی تبادل نام ب  افزاری نرم از پرداخت دستور

Sales CTRL :هکای سیسکتم طراحکی بکرای شکرکت سک  :اسکت فروش اتوماتیک افزاری نرم ایپ یک 

 شرکت ، پلا  تایم اساوم(.اند کرده استفاده کامپیوتری تانولوزی از خود جامع و سریع فروش گزارش

 )مید سازی کاغذ باکستر،

 : دهد می ارائ  را رویدادها هایهداد سیستم این          :بازاریابی اطالعات و اخبار سیستم

 بک  دسکتیابی بکرای مکدیران کک  اسکت منابعی و روشها از ایی مجموع  : بازاریابی اطالعا  اخبار سیستم

 کنند، می استفاده آنها از بازاریابی محیط تحوال  درباره روزمره اطالعا 

 ابعمن فروشندگان، مشتریان، با وگو گفت اقتصادی، مجال  روزنام ، ، کتب مطالع  : از عبارتند روشها

 .شرکت داخلی وکارکنان مدیران دیگر با مذاکره شرکت، از خارج افراد سایر و کنندگان، شرکتوتوزیع

 :ددار برمی قدم چهار بازاریابی اطالعا  و اخبار یتمک و کیفیت بهبود برای موفق شرکت یک

 بکازار در دیکدج تحوال  ک  کنند می ایجاد انگیزه آنها در و دهند می آموزش را خود فروش کارکنان 1-

 .کنند گزارش را آن و کرده پیگیری را
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 و اخبکار تکا کنکد مکی ترغیکب را هکا واسکط  وسکایر فروشکان خرده ، کنندگان توزیع موفق شرکت یک 2-

 .کنند ارسال را اهمیت با اطالعا 

 .کند خریداری اطالعا  این فروشندگان از خود نیاز مورد اطالعا  تواند می شرکت 3-

 اطالعکا  مرککز یکک بازاریکابی اطالعکا  و اخبکار توزیکع و آوریجمکع بکرای کتهاشکر از بعضکی 4-

 را مناسب و بوطمر اخبار ، مجال  دقیق بررسی با مرکز این کارکنان ، اندکرده ایجاد داخلی بازاریابی

 .میدهند قرار خود مدیران اختیار در خبری بولتن یک قالب در را اطالعا  این و کنندمی استخراج

 بازاریابی تحقیقات تمسیس

 هکاییافتک  و هکاداده سیسکتماتیک ارائک  و تحلیک  و تجزیک  و آوری جمکع و طراحکی :بازاریبابی تحقیقبات

 خود بزرگ شرکتهای بعضی .است شده مواج  نآ با شرکت ک  بازاریابی خاص وضعیت یک ب  مربوط

  .اکاردپ کمب ،هیولد اند پوکت  مث  هستند بازاریابی تحقیقا  دوایر دارای

 بیرونکی بازاریکابی تحقیقکا  خکدما  از اسکتفاده بک  قکادر و ندارنکد تحقیقاتی دوایر خود کوچاتر شرکتهای

 :کنند می استفاده هاشیوه این از نیستند

 بازاریابی تحقیقا  طرحهای انجام و طراحی در اساتید یا دانشجویان مشارکت)الف

 رقبا کار بر نظار )ج        الین ان اطالعاتی خدما  از استفاده)ب

 .دهند می اختصاص بازاریابی تحقیقا  ب  را شرکت فروش درصد دو الی یک معمولی شرکتهای

 ببرید؟ نام را بازاریابی تحقیقا  موسسا  از گروه س 

 (تخصصی بازاریابی -  سفارشی بازاریابی  -   سندیاایی خدما  با ) تحقیقاتی موسسا 

 : بازاریابی تحقیقات فرایند

 جمکع سکوم مرحلک  - تحقیکق طکرح تهیک  دوم مرحلک  - تحقیکق اهکدا  تعیکین و مشکا  تعریک  اول مرحلک  

 اهیافت  ارائ  پنجم مرحل  - اطالعا  وتحلی  تجزی  چهارم مرحل  - اطالعا  آوری

 تحقیق اهداف تعیین و مشهل تعریف :اول مرحله

 ککردن روشکن بکرای مقکدماتی دادهای اوری جمع هد  :اکتشافی تحقیقا  )ال  :بازاریابی تحقیقا  انواع

 .است جدید ای ایده یا ممان و عملی راهاارهای ارائ  همچنین و مشا  واقعی ماهیت

 .هستند معین مقادیر تعیین دنبال ب  :تشریحی تحقیقا  )ب

 است معلولی و علت رابط  ب  بردن پی آن انجام از هد :سببی تحقیقا  )ج

  تحقیق طرح تهیه: دوم مرحله

 تصکمیم متضکمن تحقیکق طکرح طراحکی باشکیم، داشکت  آگکاهی تحقیکق هکای هزین  از باید طرح تهی  از قب 

 :است مورد این در گیری

 .باشدمي هردو یا اولی  های داده رانوی ، های داده آوریجمع مستلزم تحقیقا  :دادها تامینی منابع )ال 

 .اند شده آوری جمع دیگری اهدا  برای ولی وجودندم جایی در اکنون هم ک  هایی داده :رانوی  های داده

 فکروش، بکرای مراجعکا  تعداد فروش، ارقام ترازنام ، زیان، و سود عملارد صور  :داخلی منابع - 1

 .قبلی تحقیقا  های گزارش و کاال موجودی ب  مربوط مدار  مشتریان، حسابهای صور 
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  بازرگانی های داده  -4 وکتب مجال  - 3 دولتی انتشارا  -2 

 بررسکی محققکین.شکود مکی اوری جمکع خاص پروزه یک یا خاص منظور یک برای ک  :یهلاو های داده

 کک  زمانی.هاست داده بودن موجود و کم هزین  ان مزایای از کنندک  زمیاآغ رانوی  های داده از را خود

 جمع جز ایی چاره محقق باشد ناقص و ناصحیح ، قدیمی یا نباشد موجود پزوشگران نیاز مورد های داده

 .ندارد اولی  های داده آوری

 منفرد،مشتریان مشتریان درباره جامع های داده از یافت  سازمان ایی مجموع  :بازاریابی اطالعات پایگاه

 و دسترسکی قابک  ، جکاری بازاریکابی مقاصکد بکرای کک  اسکت ودن مشکتری بک  مشکاو  افراد یا احتمالی،

 خدمت یا کاال فروش ، آنها شرایط تعیین و پیشتاز مشتریان ایجاد ازاریابیب مقاصد از مقصود.باشد عملی

 .بوستر بال  شرکت مانند است مشتریان با روابط حفظ یا

 تحقیق روشهای )ب

 - )میشود آوری جمع مربوط های صحن  و دیگران مشاهده طریق از اطالعا ( ای مشاهده تحقیقا  - 1

 - .اکتشافی وهشژپ برای 2 و1 وشر :متمرکز گروههای از تحقیقا  - 2

  است مناسبی بسیار شیوه تشریحی تحقیقا  برای :آمارگیری - 3

 کنتکرل ، گروههکا ایکن بکا متفکاو  ،برخوردهکای جکور موضکوعی گروهکی انتخکاب: تحقیقکا  تجربکي -4

 .ن  یا هستند اهمیت با آماری واکنش نظر از شده مشاهده تفاو  ایا اینا  بررسی و ، نامربوط متغیرهای

 .است معلولی علت رابط  ب  بردن پی هد 

 :تحقیق ابزار )ج

 - .گیرد می قرار مخاطبین اختیار در پاسخ دریافت برای ک  هاپرسش از ایی مجموع  :پرسشنام  1. 

 هکاگزینک  ایکن از بکین از مخاطبین و کنندمی مشخص قب  از را ممان هایپاسخ تمام : ایبست  پرسشهای

 .کنند می بانتخا را یای

 درجک  مقیکا  - اهمیکت مقیا  -دیفرنشیال سمانتیک - لینار  مقیا  - جوابی چند - دوجوابی: آن انواع

 .خرید قصد مقیا  - بندی

 بدهنکد را پرسشکها پاسکخ خکود کلمکا  با ک  میدهد قرار مخاطبین اختیار در را اماان این :باز پرسشهای

 .عا  تامی  - داستان کردن کام  - جمل  تامی   - کلما  تداعی - متشا  غیر کامال :آن انواع

 طرزتفار درباره آگاهی کسب اندیش  در بیشتر وهشگرژپ ک  اولی  مرحل  در خصوص ب  پرسشنام  این

 .شود می واقع مفید دارد توج  کنند می فار خاصی شیوه ب  ک  افرادی تعداد ب  کمتر و است مردم

 مخکاطبین از ای نمون  ب  استفاده از قب  کند استفاده غیرانحرافی قیم،مست ساده، کلما  از باید پرسشنام  

  .کند ایجاد مندیعالق  مخاطب در باید اول پرسش . گیرد قرار آزمون پیش مورد

 ابتکدای همکان از مخکاطبین تکا شکوند مطرح پرسشنام  پایانی درقسمتهای باید شخصی یا دشوار پرسشهای

 .باشد منطقی بسیار باید پرسشها شدن مطرح ترتیب باالخره و نگیرند خود ب  دفاعی جبه  کار

 .باشد سازگار قبلی ویزگی بندی درج  با فراگیر ارزیابی یک ک  دهد می روی وقتی: انتقالی تآثیر

 .باشد نداشت  سازگاری قبلی واکنشهای با فراگیر ارزیابی یک ک  افتد می اتفا  وقتی :معهوس تآثیر
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  :هانیهیم وسایل و ابزار.  2

-انکدازه تبلیکغ یکا عا  یک با مواجه  ارر بر را فرد شده برانگیخت  احساسا  یا عالق : گالوانومتر ) ال 

 .کند می گیری

 صور  ب  رانی  چند تا رانی  صدم یک از کمتر زمانی فواص  با تبلیغاتی اگهی یک :تاچیستوساوب ) ب

 آئودیومتر)ج            . میدهد قرار فرد دید معرض در زودگذر

 :است زیر گان  س  موارد در گیری تصمیم مستلزم طرح این تهی  :گیری نمون  طرح )د

 - شود بررسی باید کسی چ  :گیری نمون  واحد 1. 

  (است تر اعتماد قاب  بزرگتر نمون (کرد بررسی راباید مردم از نفر چند :نمون  اندازه 2. 

 :کنیم انتخاب چگون  را مخاطبین : گیری نمونه روش.  3

 تصادفی نمونه )الف

.a    است برخوردار مشابهی شان  از شدن انتخاب برای جمعیت از عضوی هر :ساده تصادفی نمون 

b   . تقسکیم) سکنی گروههکای مکثال( فکرد ب  منحصر متقاب  گروههای ب  جمعیت :ای چین  تصادفی نمون 

 .شود می هدراورد گروهها این میان از تصادفی های نموه و شوندمی

.c    شوندمی تقسیم )شهری بلوکهای مثال( فرد ب  منحصر متقاب  گروههای ب  جمعیت :ایی خوش  نمون 

 .گزیند برمی نمون  یک گروهها بین از مصاحب  انجام برای وهشگرژپ و

 :غیرتصادفی نمونه( ب

 .a   بک  دستیابی برای است راحت آنها ب  دسترسی ک  را جمعیت از اعضایی پزوهشگر : راحت نمون 

 .گزیند برمی اطالعا 

b   . در صکحیح اطالعکا  دهکد مکی احتمکال کک  جمعیکت اعضکای انتخکاب بکرای پزوهشگر :نظری نمون 

 .شوند می متوس  قضاو  ب  دارند اختیار

.c    پیکدا را طبقک  چند از یک هر در شده تعیین قب  از افراد از تعدادی پزوهشگر :ایی سهمی  ای نمون 

  .دهند می انجام مصاحب  آنها با و دمیانن

 تماس روشهای  )ه

 دریکافتی هکای پاسکخ نسکبت معموال باشد صریح عباراتی یا ساده سواالتی شام  باید :پستی پرسشهای.  1

 تمایک  شخصکی مصکاحب  انجکام بک  کک  افکرادی بکرای .برخوردارنکد کند سرعتی از یا و است پایین آنها ب 

 .شود مخدوش گر مصاحب  توسط است مانم آنها پاسخهای یا ندارند

 بایکد مصکاحب  کک  اینسکت آن عیکب ، اسکت اطالعکا  سریع آوری جمع وسیل  بهترین :تلفنی مصاحب .  2

 .نگیرد خود  ب  شخصی جنب  و باشد کوتاه

 سرراهی های مصاحب   –  شده تنظیم پیش از های مصاحب    :شخصی مصاحب . 3

 نظکار  و اداری ریزی برنام  مستلزم ،شرو ترین پرهزین  وش،ر پذیرترین انعطا شخصی  مصاحب 

 .دارد وجود گر مصاحب  توسط ها پاسخ شدن مخدوش و انحرا  اماان :عیب . است بیشتری

 . است مرحل  خطاپذیرترین و ترین پرهزین   :اطالعات آوری جمع سوم مرحله

 :دارد وجود مشا  4 مرحل  این در
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 .کرد جایگزین را انها یا گرفت تما  مجددا آنها با باید ک  نیستند خود زلمن در مخاطبین از بعضی  1-

 .زنند می سرباز همااری از مخاطبین از بعضی  2-

 .دهند می نادرست یا انحرافی اطالعا  مخاطبین بعضی  3-

 .ناند عم  صادقان  خود وظای  انجام در یا دهد ارائ  نادرست اطالعا  ممانست گرمصاحب  خود  4-

 ککدام هر فراوانی توزیع و بندی جدول از را داده مرحل  این در: اطالعات تحلیل و تجزیه چهارم مرحله

 .شوند می مصاحب  اصلی متغیرهای برای پراکندگی معیارهای و ها میانگین  .آورند می بدست را

 ها یافته ارائه:پنجم مرحله

 چیست؟ خوب بازاریابی قیحقت یک مشخصا 

 ارائک  و تنظکیم دقیکق مشکاهده همانکا کک  علمکی شکیوه اصول از مورر بازاریابی تحقیقا   :عملی شیوه 1- 

 .کند می استفاده است وآزمون نگری اینده ، مفروضا 

 .دهد می ارائ  ابداعی راهاارهای مشا  یک ح  برای  :تحقق خالقیت  2-

 و نیسکتند متاکی روش یکک از اسکتفاده بک  زیکاد ، بازاریکابی موفکق وهشکگرانژپ  :چندگانک  روشکهای 3- 

 چنکد منکابع از معتقدنداسکتفاده همچنکین آنهکا بکرعا  نک  و دهند تطبیق مشا  با را روش دهند می ترجیح

 .دهند می قرار آنها اختیار در را بهتری اطالعا  ، گان 

 باشند روشن و صریح االماان حتی باید مدلها :هم ب  ها مدل و ها داده درون وابستگی  4-

 دشکوار تحقیقکا  ارزش تعیکین امکا است آسان تحقیقا  های هزیین  تعیین : اطالعا  هزین  و ارزش  5-

 بکر عمک  و پکذیرش ب  مدیریت تمای  و تحقیق هاییافت  اعتبار و پذیری اعتماد ب  تحقیقا  ارزش . است

  بازاریابی - 7  سالم نظ  6-           .دارد بستگی هایافت  این اسا 

 ببرید؟ نام را بازاریابی تحقیقات از استفاده موانع

 بازاریابی پزوهشگران استعداد در تفاو   2-      بازاریابی تحقیقا  ب  نسبت بینی کوت   1-

 شخصیت و ظاهر در تفاو  4-    بازاریابی تحقیقا  اشتباه از پر گاه و دیرهنگام های یافت   3-

 :بازاریابی گیری تصمیم پشتیبانی سیستم

MDSS افکزار سکخت افکزارو نکرم بکا همکراه هماهنکگ تانیاهکای و هکا سیسکتم ، دادهکا از ای عک مجمو 

 و آوری جمع محیط، و اقتصادی بخش از را مناسب اطالعا  آن بوسیل  سازمان یک ک  .است پشتییبان

 .کند می تبدی  بازاریابی اقداما  برای مبنایی ب  را آن و میاند وتفسیر تعبیر

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

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

 دارد بیشتری موفقیت شان  باشد برخوردار بیشتری جاذب  از جدید کاالی یک هرچقدر  2-

 کننده ترغیب و ماندنی بیاد چقدر کار این ببینیم ک  شود یم آشاار وقتی تبلیغاتی کار یک بخشی ارر 3- 

 .است ان ب  نسبت خریدار عقیده ، تبلیغاتی آگهی بخشی ارر سنجش برای بهتر معیار: است

 و گروهی های مصاحب  انجام ب  خودرا تبلیغاتی بودج  اعظم بخش ک  است شرکتی خردمند شرکت 4 -

 .دهد اختصاص کیفی تحقیقا 

 .دبخوانی خود را 178 تا 165 ص از لطفآ فرهیخت  و گرامی دانشویان
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  خریدار رفتار و کننده مصرف بازار تحلیل و تجزیه             6 فصل

 هدا ایدده خددما،، ها، کاال مصرف و استفاده خرید، ، انتخاب نحوه بررسی به کننده مصرف رفتار حوزه

 .پردازد می آنها امیال و نیازها تامین برای سازمانها و گروهها افراد، سوی از تجربیا، یا

 بازاریابی هایمحرک محرکهای محیطی        خصوصیات خریدار   گیریتصمیم فرآیندخریدار  تصمیمات

 کاال                     اقتصادی                فرهنگی               مشکل شناخ،                کاال انتخاب

 فروش قیم،     تکنولوژی            اجتماعی                    اطالعا، برای جستجو        تجاری نام انتخاب

 کاال عرضه مکان               سیاسی                 شخصی                  ارزیابی                 واسطه انتخاب

 پیشبردی تبلیغا،             فرهنگی ی          شناخت روان            گیری تصمیم               خرید زمانبندی

 خرید از پس رفتار                 خرید مبلغ

 :کدامند گذارند می تاثیر خرید رفتار بر که اصلی عوامل

 فرهنگی عوامل )الف

 اساسي ترین عامل تعیین كننده خواسته ها و رفتار یك شخص: گ فرهن.  1

 - جغرافیایی مناطق و نژادی و قومی گروههای ذاهب،م ها، ملی، شامل :فرهنگ خرده.  2

 اعضاء و بوده مراتب سلسه دارای که جامعه یک در دوام با و همگن نسبتا   بخشهایی :اجتماعی طبقه. 3

 شدغل، درآمدد، میدزان نظدر از اجتمداعی طبقدا، .برخوردارندد مشدتر  رفتدار و عالئدق ، ارزشدها از آن

 .دارند فرق هم با تفریحا، رجحان، ،گفتار نحوه پوشا ، مسکونی، منطقه

 :اجتماعی عوامل )ب

 چده او رفتداری باورهدای و عقاید بر که شود می تشکیل گروههایی تمام از شخص مرجع گروههای . 1

 گروههدای تاثیرگذارندد مسدتقیم بصدور، کده گروههایی .گذارند می تاثیر غیرمستقیم چه مستقیم بصور،

 .دارند نام عضوی،

 .دارد رسمی غیر تقابل آنها با پیوسته که همکاران و دوستان فامیل،  :اصلی یا اولیه عضوی، گروههای

 تری رسمی حال، صنفی های اتحادیه و ای حرفه مجامع مذهبی، گروههای : ثانویه عضوی، گروههای

 .دارند نیاز هم کمتری دائم تقابل به و دارد

 :گیرند می قرار مرجع گروههای تاثیر تح، طریق سه به حداقل مردم

 .سازد می رو روبه جدید زندگی سبک و رفتار با را شخص مرجع گروههای.  1

 .میگذارند اثر هم فرد تصور و باورها بر مرجع گروههای.  2

 و کاال انتخاب بر که فشارهایی کنند می ایجاد شخص انطباق برای را فشارهایی همچنین گروهها این. 3

 .ردگذا می تاثیر شخص توسط تجاری نام

 .دارد نام آل ایده گروههای دارد تعلق احساس آنها به نسب، شخص که گروههایی

 .دارد نام مشارکتی غیر یا منزوی گروههای دپسند نمی را آنها رفتار و ارزشها شخص که گروهای

 توصیه خاص کاالی طبقه یا خاص کاالی یک درباره کاال به مربوط رسمی غیر ارتباطا، در که فردی

 .شود می نامیده فکری رهبر کند می ارائه را اتیاطالع یا
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 .دهند می تشکیل را مرجع گروه نفوذترین با خانواده اعضاء : خانواده.  2

 .رودمی انتظار نفر یک از آنها انجام که شود می فعالیتهایی شامل نقش هر  :منزلت و شأن و نقش. 3

 :شخصی عوامل )ج

 الگدو، شدامل(  تصدرف درآمدد : شدامل اقتصدادی شدرایط   3) شدغل  2) عمدر دوره مرحلده و سدن 1) 

 وعقیدده اسدتقرا  قددر، هدا، بددهی )جداری هدای دارایی( دارایی و انداز پس ) آن زمان و ثبا، میزان،

 درجهدان شدخص زنددگی الگدوی :زنددگی سدبک   4) اندداز پدس بدا درمقایسده کدردن خرج به نسب، مردم

  .یابد می تجلی او قایدع و باورها و عالئق، فعالیتها، در که اس،

 .دهد می » کل عنوان به فرد « نشان را او محیط با تقابل زندگی سبک

 واکدنش کده اسد، بارزی روانشناختی خصوصیا، شخص، از منظور  :شخصی تصور و شخصی،.  5

 ،تفدوق و برتدری نفدس، بده اعتمداد مثدل .دارد دنبدال را او محیط به نسب، فرد دوام با و باثبا، نستبا   های

 .سازگاری و بودن تدافعی پذیری، معاشر، واحترام، حرم، ، مختاری خود و استقالل

 .اس، شخصی ذهنی تصویر یا شخصی تصور دارد بستگی شخصی، به که آنچه

 .بیند می را خود او که طور آن :واقعی ذهنی تصویر

 .ببیند را خود دارد دوس، که طور آن :خود از او آل ایده ذهنی تصویر

 .بینند می را او دیگران کند می فکر که طور آن :او درباره دیگران هنیذ تصویر

 :روانشناختی عوامل )د

  :انگیزش.  1

 شدکل مدردم رفتدار بده کده واقعدی روانشناختی نیروهای داش، عقیده فروید  :فروید انگیزش نظریه. الف

 .ندارد درستی در  ودخ های انگیزش از گاه هیچ شخص بنابراین. هستند ناخودآگاه بیشتر دهند می

 .اس، برخوردار کننده مصرف در ها ازانگیزه خاصی مجموعه کردن تحریک توانایی از کاالیی هر

 بده شددیدترین از آنهدا گدرفتن قدرار وترتیدب هسدتند مراتبدی سلسدله دارای بشر نیازهای :مازلو نظریه. ب

 نیازهدای ایمندی، نیازهدای ،فیزیولوژیدک نیازهدای :اهمید، ترتیدب بده نیازهدا .اسد، نیداز تدرین ضدعیف

 .شکوفایی خود و احترام نیازهای اجتماعی،

 عوامدل یدک دارد وجدود عامدل دو نظریده ایدن در :هرزبدر  عداملی دو نظریده :هرزبهر  نظریهه . ج

 انگیدزش ایجداد بدرای بلکده نیسد، کدافی تنهایی به ها کننده ناراضی فقدان کننده، راضی و کننده ناراضی

 .اس، الزم هم ها کننده اضیر فعاالنه حضور خرید

 اطالعاتی های داده جهان از دار معنی تصویری ایجاد برای فرد که فرآیندی از اس، عبار، :درک.  2

 رابطده بده بلکده فیزیکدی محرکهدای بده فقدط نده در  .کندد می تفسیر و  تعبیر و سازماندهی ، انتخاب را

 .اردد بستگی هم فرد درونی شرایط و اطراف دنیای با محرکها

 فرآیندد سده وجدود واسدطه بده مدردم دارندد  متفداوتی برداشدتهای مشدابه وضدعیتهای از مدردم دلیدل چده بده

 :از عبارتند که شناختی مختلف

    :انتخابی توجه (الف
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 .دارندد را آن انتظدار،  باشدد داشدته ارتبداط آنها فعلی نیاز با : که کنند می بیشتر توجه محرکهایی به مردم

 .باشد برخوردار بیشتری انحرافا، از معمولی ازهاند به نسب،یا 

 در برجسدته و زنده رنگهای از بزرگترند، اندازه نظر از که آنهایی و بدیع و نوظهور تبلیغاتی هایآگهی

 شدانس توجده جلدب بدرای هسدتند متمدایز اندد گرفتده قرار آن در که محیطی از یا آمده عمل به استفاده آنها

 .دارند بیشتری

 معتبدر و شخصدی معدانی بندابر اطالعدا، گردانددن بده مدردم تمایدل از اسد، عبار، :انتخابی تحریف( ب

 .باشد آنان فرضهای پیش ضد بر نه و تایید در که ای گونه به اطالعا، وتفسیر

 بدرای پیدام ارسدال تکدرار و نامده نمدایش از بازاریابدان اسدتفاده فرآیند این : انتخابی نگهداری و حفظ (ج

 اطالعداتی امدا کنندد، می فراموش آموزند می که را آنچهاز بسیاری مردم .کنند می توجیه را هدف بازار

 .میکنند حفظ خود ضمیر در را باشد همسو وعقایدشان باورها با که

 محصدول یدادگیری .آیدد می پدید تجربه اثر بر که اس، فرد رفتار در دائمی تغییرا، ایجاد  :یادگیری. 3

 .اس، تقوی، عامل و ها واکنش ، احوال و اوضاع و شرایط رکها،مح تمایال،، متقابل تاثیر

 اوضاع از واستفاده قوی تمایال، با کاال کردن مرتبط با قادرند که دهد می نشان بازاریابان به نظریه این

 .کنند ایجاد ،تقاضا کاال مثب، تقوی، عامل کردن فراهم و برانگیزنده شرایط و واحوال

  .دارد چیزی درباره فرد یک که تشریحی اس، ای اندیشه وربا  :عقاید و باورها. 4

 یدک بده نسدب، فدرد یدک پایددار و نامساعد یا مساعد عملی تمایال، و عاطفی احساسا، ارزیابی، : عقیده

 الگدوی یدک درون در فدرد عقایدد .دارد دنبدال بده فکدری و اقتصدادی جدویی صدرفه عقایدد .ایدده یدا مدورد

 .باشد عقاید دیگر در ای عمده تعدیال، مستلزم اس، ممکن عقیده یک تغییر و گیرد می جای باثبا،

 ببرید؟ نام را خرید فرایند

 :کنند می ایفا نقش 5 خرید گیری تصمیم در مردم  :خرید نقش )الف

 دهد می را خدم، یا کاال خرید پیشنهاد بار اولین که کسی :پیشقدم

 .گذارد می اثر خرید تصمیم بر اش توصیه یا نظر که کسی :تاثیرگذار

 .گیرد می گیر تصمیم اجزاء از یک هر درباره که کسی:گیرنده تصمیم

 .دهد می انجام را خرید که سیك: ارخرید

 .رساند می مصرف به را آن یا کند می استفاده خدم، یا کاال از که کسی :کننده استفاده

 تفداو، و خریددار درگیدری میدزان ساسدا بدر کنندده مصدرف خریدد رفتدار ندوع چهدار  :خریهد رفتهار )ب

 ببرید  نام کرده تفکیک هم از آسائل که مختلف تجاری نامهای میان موجود

 . دارد آگاهي تجاری نامهای میان اساسی تفاو، از خریدار  :پیچیده خرید رفتار

 نمداد و كداال باشد آمیز مخاطره خرید شود خریده ندر، به ، باشد قیم، گران کاال که دهد می رخ زمانی

 :اس، ای مرحله سه فرایند یک مستلزم رفتار نوع این که .باشد فرد شخصی، ابزار

  شود می عقیده کردن پیدا به نوب،. 2 کند می ایجاد خود در را باورهایی کاال درباره ریدارخ. 1
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 - .پردازد می کاال انتخاب به فکورانه. 3

 یدادگیری امدر در خریددار کده کندد تهیه را هایی یمش خط باید بازاریاب  :موقع این در بازاریاب وظایف

 تجداری ندام برجسدته موفقید، بدا را خریدار توجه وضمنا   کند کمک آن نسبی واهمی، محصول ویژگیهای

 .نماید جلب هم ویژگی آن زمینه در شرک،

 مزایدای توصدیف بدرای چداپی هدای رسدانه از شود، قائل تفکیک تجاری نام مشخصا، بین باید بازاریاب

 بدر کده کندد ترغیدب را خریددار آشدنایانین همچند و فروشدگاه فدروش کارکندان و کندد اسدتفاده تجداری امند

 .گذارد تاثیر تجاری نام نهایی انتخاب

 اساسدی تفاوتهدای و زیداد خریددار درگیدری :اسهت خریهد از پس تنش کاهش دنبال به که خریداری رفتار

 مدی خریدده نددر، بده کداال، زیدادی بسدیار بدودن رانگد دلیدل به گرفتاری ،ندارد وجود تجاری نامهای بین

مدی انجدام زود نسدبتا   هدم خریدد رود مدی اسد، موجدود آنچه دنبال به خریدار .اس، مخاطره پر خرید شود

 عمدل اول کنندده مصدرف .دهددمدی نشان واکنش خرید راحتی با مناسب قیم، به نسب، خریدار زیرا شود

 ارتباطا، نتیجه در .شود می عقاید از ای مجموعه صاحب سوم هیافت دس، جدید باورهای به دوم کندمی

 از تدا کنندد مدی کمدک کنندده مصدرف بده کده باشدد هدایی ارزیدابی و بداور ارائده جهد، در بایدد بازاریدابی

 .کند رضای، احساس خود تجاری نام انتخاب،

 مورد در، ندارد دوجو اساسی تفاو، تجاری نامهای بین و کم خریدار ذهنی درگیری :عادی خرید رفتار

 بدا آشدنایی ایجداد :خرید فرآیند .گیرد می صور، اس، مکرر آنها خرید و اس، قیم، ارزان که کاالهایی

 . آن به نسب، اعتقاد نه و تجاری نام

 اسدتفاده بده خریدداران تحریدک و فروش پیشبردی تبلیغا، و فروش قیم، از استفاده : بازاریابان وظایف

 تبلیغداتی آگهی . ندارند خصوصی به تجاری نام خرید به چندانی تعهد خریداران چون ، کاال از آزمایشی

 بخداطر تدا شدود اسدتفاده بصدری منداظر و عالمدا، از آن در کندد تکیده مهدم و کلیددی مطلدب چندد بدر بایدد

 .تلویزیون از استفاده تبلیغا،، تکرار .کرد مرتبط تجاری نام با را آن بتوان و باشد آسان آن سپردن

 :کنندمی استفاده تکنیک چهار از بازاریابان زیاد درگیری با کاالیی به کم درگیری با کاال یک تبدیل برای

 .دهند ارتباط کننده درگیر مسئله یک با را کاال 1) 

 .دهند ارتباط کننده درگیر شخصی وضعیتهای و برخی به را کاال  2)

 های ارزش به وابسته عواطف و احساسا، نندهبرانگیزا که کنند طراحی ای گونه به را خود تبلیغا، 3) 

 .اس، خود از دفاع یا شخصی

  .کنند اضافه کم درگیری با کاالی به مهم ویژگی یک 4) 

 تجداری نامهدای میدان تفداو، امدا اسد، کدم خریددار ذهندی درگیری :است تنوع دنبال به که خریدی رفتار

 .کند می عو  خود انتخابی تجاری نام طلبی تنوع دلیل به کننده مصرف اینجا در اس، زیاد

 تدالش یدادآوری تبلیغدا، فروشگاهها داخل ای قفسه فضای بر تسلط با بازار رهبری  :بازاریابان وظایف

 فدروش، قیمد، شکسدتن بدا چالشدگر و طلدب برتدری شدرکتهای کندد تشدویق را عدادی خریدد رفتار کند می

 ارائه نو چیز آزمودن دالیل آن در که تبلیغاتی امانج و کاال مجانی نمونه کوپن، از استفاده تخفیف، اعطاء

 .دهند اشاعه را طلبی تنوع که بود خواهند آن دنبال به شود می
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 ببرید؟ نام را خرید گیری تصمیم فرآیند مراحل

 دهد می بدس، بازاریاب به را کننده مصرف توسط کاال خرید فرآیند مراحل که روشهایی

 .دهند قرار کنندگان مصرف بجای را خود بازاریابان :خودنگری روش 1) 

 بخواهندد ایشدان از و کنندد گدو و گفد، کداال فعلدی ازخریدداران معددودی تعدداد بدا :نگدوی پدس روش 2) 

 .بسپارند بخاطر شده آنها خرید به منجر که را وقایعی

 آنهدا زا و یافتده دارندد را کداال خریدد قصدد کده کنندگانی مصرف توانند می آنهایی :نگری آینده روش 3) 

 .آورند زبان بر گذرد می ضمیرشان در خرید فرآیند درباره را آنچه بخواهند

 .کنند سوال کاال خرید آل ایده روش درباره کننده مصرف از توانند می آنها :تجویزی روش 4) 

 :کننده مصرف خرید فرآیندمراحل پنجگانه 

 کنندد احسداس را تفاوتی خود آل ایده حال، و واقعی حال، میان خریدار که زمانی  :مشکل شناخت )الف

 از اطالعدا، آوری جمدع طریدق از بازاریابدان .باشدد خارجی یا داخلی محرکهای از ناشی تواند می نیاز

 از پدس .بیابندد کنندد ایجداد منددی عالقه کاال طبقه یک در که را محرکهایی ترین معمولی قادرند مشتریان

 .کند می تحریک را کننده مصرف عالقه یبازاریاب های مشی خط تهیه با بازاریاب آن

 میدزان او میدل شدد، بده بدرود اطالعدا، دنبدال بده چقددر فدرد اینکده :اطالعهات بهرای جهو و جسهت )ب

 اطالعدا، بدرای او کده ارزشی اضافه اطالعا، به دستیابی سهول، دارد دراختیار که ای اولیه اطالعا،

 .دارد بستگی طالعا،ا کسب برای جو و جس، از رضامندی و اس، قائل اضافی

 : بازرگدانی مندابع )معتبرتدرین و تدرین موثدق( شخصدی مندابع کدامندد  کننددگان مصدرف اطالعاتی منابع

 رسدانه :عمدومی مندابع دارندد کنندده آگداه نقدش کده نمایشگاهها بندی، بسته ها، فروشندگان،واسطه تبلیغا،

 .آن از استفاده و رسیبر کاال، با داشتن کار سرو :تجربی منابع سازمانها جمعی های

 :ها گزینه ارزیابی )ج

 تدالش کنندده مصدرف :کند می کمک کننده مصرف ارزیابی فرآیندهای در  به که ای پایه مفاهیم برخی

 بده بتواندد تا کند می استفاده حلی راه عنوان به کاال از کننده مصرف سازد برآورده  را خود نیاز کند می

 می اختصاصی صفا، از ای مجموعه منزله به را کاال هر کننده مصرف شود نایل خاصی معین مزایای

 .دارد اختیار در نیاز ساختن برآوردهای برای را مختلفی مزایای ارائه های قابلی، که بیند

 صف، هر نظر از تجاری نام یک که این درباره تجاری نام درباره باورها از ای مجموعه کننده مصرف

 کداال تجداری نام ذهنی تصویر که باورهاس، همین مجموعه .دهد می کیلتش خود نزد دارد قرار کجا در

 .دهند می تشکیل را

 :کند ایجاد خود نظر مورد تجاری نام برای را بیشتری عالقه تواند می بازاریاب که هایی مشی خط

 .دارد نام حقیقی جایگاه تجدید روش این :کامپیوتر در اصالحا، انجام -

 ،تجدیدد تجداری ندام دربداره خریدداران باورهدای تغییدر بدرای تدالش : تجداری ندام دربداره باورهدا تغییدر -

 تغییدر :رقبدا تجداری ندام دربداره باورهدا تغییدر .خریددار هدای آل ایدده مکدان تغییدر دارد نام روانی جایگاه
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 مصدرف گیدری تصدمیم در موجدود هدم سدر پشد، سدبدهای شدده فراموش صفا، به توجه اهمی، ضرایب

 .کننده

 یابد می را خود عالقه مورد تجاری نام،تجاری  نامهای سبداز  کننده مصرف :خرید گیری متصمی )د

 نشده بینی پیشعوامل وضعیتي : دومین عامل     دیگران عقاید: اولین عامل 

 :خرید از پس رفتار )ه

 و کداال از خریددار انتظدارا، نزدیکدی میدزان از تدابعی خریددار رضدای،  :خریهد از پهس رضهایت 1. 

 عملکرد اگر بود خواهد ناراضی او باشد کمتر مشتری انتظار حد از کاال عملکرد اگر :آن ذهنی ملکردع

 بدود خواهدد مسدرور باشدد مشدتری انتظدار از فراتدر عملکدرد اگدر رضدای، باشدد مشدتری انتظدار حدد در

 عندوان را ادعدایی خدود کاالهدای دربداره بایدد فروشدندگان کده اسد، این در خرید از پس رضای، اهمی،.

 .باشد کاال احتمالی بیانگرعملکرد واقعا   که کنند

 خریدداری کداالییا  کنند می تحریم را خرید :ناراضی مشتریان العمل عکس  :خرید از پس اقدامات.  2

 (دوستان به اخطار -کاال خرید توقف) شخصي اقدام .دنبزن قانونی اقدام به دس،یا  کنندمی مسترد را شده

  :شوندمي بندی تقسیم گروه 8 به کنندگان مصرف اساس این بر

 های ذائقه بیانگر آنها خرید پذیر مسئولی، و فعال  ، کارآزموده و کارکشته و موفق مردمی :گرایان واقع

  .شود می تهیه باال سطح کاالهای برای فرهیخته

 کدارکرد وام،د دنبدال بده بیشدتر کداال خریدد در متفکرندد و راحد، راضدی بدالغ، مردمدی : شناسهان وظیفه

 .هستند فایده و خوب

 کارهدای جملده از و افتداده جدا بدازار در کده دارندد دوسد، را کداالیی کاری، ای، حرفه موفق،  :کامیابان

 .بکشیند خود های شأن هم رخ به را خود موفقی، آنها با بتوان که کاالهایی هستند شخصی، معرف

 ایدن .هسدتند وسدرکش گیدری تصدمیم در عجدول ،احساسداتی شور، پور ، سرزنده جوان، :کنندگان تجربه

 ایدن شدود مدی ویددئو و فدیلم ، موسدیقی آمداده، غدذای ، پوشدا  صدرف را  خدود درآمد اعظم قسم، افراد

 .برخوردارند بیشتری منابع از گروه چهار

 داخلی کاالهای طرفدار کنند می پیروی سنتی رسوم و قواعد واز هستند کاری محافظه آدمهای  :معتقدان

 .هستند افتاده  جا تجاری نامهایو

 لحاظ از و گردند می آن و این تایید دنبال به که ، امنی، احساس ،بدون نامطمئن مردمی : کوشان سخت

 توسدط کده کاالهدایی بدا هسدتندکه زیبدایی و شدیک کاالهدای طرفددار . باشدند نمدی  تدامین چنددان هدم مدالی

 .کنند رقاب، شود می خریداری متمول آدمهای

 خاصدی، کده دارندد عالقده کاالهدایی بده .خدانواده طرفددار و سدنتی خودکفدا، عمل، اهل بسیار  :دگانسازن

 .باشند سودمند و داشته کاربری

 جملده از هسدتند محددود مندابع بدا نگدران انفعدالی، گذاشته،بازنشسدته، سدن بده پدا آدمهدای : کننهدگان تقهال

 .برخوردارند کمتری منابع از گروه چهار این .آیند می حساب به محبوب- تجاری نامهای به وفاداران
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  خریدارتجاری رفتار و بازارتجاری تحلیل و تجزیه               7 فصل

 : وانید و بستر و نظر نقطه از سازمانی خرید

 آورده بوجود را خدما، و کاال خرید به نیاز آن وسیله به رسمی سازمانهای که اس، گیری تصمیم فرآیند

 .کنند می اقدام فروشنده و تجاری نامهای بین انتخاب و ارزیابی خیص،تش به گاه آن و

 .کنند می کاال خرید به مبادر، تولید یا مجدد فروش برای که واحدهایی : تجاری شرکتهای

 دیگر تولید در آن از تا کنند می تهیه را خدماتی و کاال که اس، سازمانهایی تمام از مرکب :تجاری بازار

  .نمایند استفاده خدما، و کاالها

 تولیدد، معددن، مداهیگیری، جنگلدداری، ، کشداوری :از عبارتندد تجاری بازار دهنده تشکیل اصلی صنایع

 .بانکداری ارتباطا،، نقل، و حمل ساختمان،

 :سازد می متمایز کننده مصرف بازار با را آن که ویژگیهایی

 خریداران االیب خرید میزان               2) .معدود خریداران تعداد 1)

 .ناخریدار جغرافیایی تمرکز 4).   خریدار با فروشنده نزدیک رابطه 3)

 .شود می ناشی مصرفی کاالهای برای تقاضا از تجاری کاالهای برای تقاضا :مشتق تقاضای 5)

 اس، کشش فاقد تجاری کاالهای از بسیاری برای کل تقاضای :کشش بدون تقاضای 6)

 بدی از مصدرفی خددما، و کاالها به نسب، تجاری خدما، و کاالها برای قاضات : پرنوسان تقاضای 7) .

 . اس، برخوردار بیشتری ثباتی

 تقاضدای درصدد بده تواندد مدی مصدرفی تقاضدای در نداچیزی درصدد افزایش فقط اینکه یعنی :شتاب تاثیر

 .گردد منجر اضافی محصول تولید برای نیاز مورد جدید تجهیزا، و آال، ماشین برای بیشتری

 که کسانی .شوند می خریده دیده آموزش خرید کارگزاران توسط تجاری کاالهای :تر تخصصی خرید 8)

  .نمایند تبعی، خود سازمان مقتضیا، و الزاما، سیاستها از باید

 مصرفی، کاالهای به نسب، تجاری کاالهای خرید گیری تصمیم در  :خرید امر بر متعدد تاثیرگذاران 9)

 و فندی کارشناسدان از مرکدب هدای کمیتده وجدود اساسدی کاالهدای درخرید گذارند می تاثیر بیشتری افراد

  .رود می شمار به عادی امری ارشد هایمدیری، حتی

 .رود می شمار به بازاریابی اصلی ابزار از بخش این در شخصی فروشندگی

 مسدتقیما   هسدتند قیمد، گدران اید دارند زیادی فنی پیچیدگی که اقالمی برای خریداران :مستقیم خرید 10) 

 .میکنند مراجعه کنندگان تولید به

  گذاری سرمایه رقم در جویی صرفه :کرایه/ اجاره 12)           :متقابل معامله 11) 

 ببرید؟ نام را رابینسون نظر از خرید وضعیت سه

 عدادی روال یدک پایده بدر کدارپردازی دایدره آن در کده اسد، خریدی وضعی،  :معمولی مجدد خرید.  1

 می انتخاب را یکی تاییدی فهرس، در فروشندگان میان از خریدار دراینجا .دهد می خرید مجدد سفارش

 .اس، شده حاصل رضامندی آنها خدما، ارائه نحوه از درگذشته که اس، فروشندگانی با هم ولوی،ا .کند

 . روس، روبه گیری تصمیم کمترین با خریدار
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 قیمد، مشخصدا،، خواهدد مدی خریددار آن در کده اسد، خریددی ضدعی،و  :اصهالحی مجهدد خریهد.  2

 مسدتلزم گیدری تصدمیم امدر در اینجدا در.دهدد تغییدر را کداال بده  مربدوط شدرایط سدایر و فروش،تحویدل

 .اس، طرف دو هر از بیشتری افراد مشارک،

 مبادر، خدم، یا کاال خرید به بار اولین برای خریدار آن در که اس، خریدی وضعتی  :جدید خرید.  3

 میدزان ،نحدوه گیدری تصدمیم امدر در کنندده شدرک، تعدداد باشدد بیشتر مخاطره و هزینه چه هر .نماید می

  .بود خواهد بیشتر گیریتصمیم کار اتمام برای الزم زمان مد، و اطالعا، آوری جمع

 مرحلده نددچ در کده روبروسد، چدالش و شانس باالترین با بازاریاب آن در که اس، وضعیتی جدید خرید

 عالقده )برخوردارندد اهمید، بداالترین از انبدوه جمعدی هدای رسدانه مرحله این در( آگاهی  :شودمی انجام

 بسدیاری اهمید، فندی مندابع( ارزیدابی )داشد، خواهندد را اثدر بیشدترین مرحلده ایدن در فروشدندگان(منددی

 .پذیرش و آزمون )دارند

 دسد، در کلیدد حدل راه یدک کنندده فدراهم اصدلی پیمانکدار روش ایدن در  :سیسهتمی فهروش و خریهد

 .بخرند فروشنده از را کلی حل راه یک خود مشکل حل برای دهند می ترجیح تجاری خریداران.اس،

 خریددار نیازهدای کلیده عرضده منبدع یدک آن در که اس، سیستمی فروش نوعی : سیستمی کاری مقاطعه

 کداهش باعد  کندد مدی تدامین را عملیداتی رامدو و نگهدداری و تعمیدر جهد، الزم مدواد و اقدالم زمینده در

 .میگردد فروشنده عملیاتی های هزینه کاهش ،فروشنده انتخاب جه، زمان کاهش ، مشتری های هزینه

 سدد، احددا  :صدنعتی بدزر  هدای پدروژه سداخ، بدرای اساسدی بازاریدابی مشدی خدط سیسدتمی فروشدنده

 .... و آهن ذوب کارخانجا،

 کدامند؟ خرید فرآیند در کننده شرکت افراد و چیست دخری مرکز وانید وبسترو نظر به

 ای پاره در و دارند مشارک، خرید گیری تصمیم فرآیند در که گروههایی و افراد تمام شامل خرید مرکز

 :هستند سهیم تصمیما، از ناشی مخاطرا، و اهداف از

 - .کنند می را چیزی خرید درخواس، که کسانی :پیشقدمان.  1

 - .دهند می قرار استفاده مورد را خدم، یا کاال که آنهایی :نندگانک استفاده.  2

 ارزیدابی بدرای الزم اطالعدا، و کنندد مدی کمدک کاال مشخصا، تعیین به فنی کارکنان :تاثیرگذاران. 3 

 - .آورند می فراهم را ها گزینه

 - :گیرندگان تصمیم. 4 

 - .دهند می را خریداران یا دگانگیرن تصمیم پیشنهادی اقداما، مجوز :کنندگان تایید.  5

 - .برخوردارند خرید شرایط وتعیین فروشنده انتخاب برای رسمی اختیار :خریداران.  6

 از خریدد مرکدز اعضداء بده اطالعدا، انتقدال یدا فروشدندگان تمداس از جلدوگیری بدرای :بانان دروازه.  7

 بدرای خریدد امدر در گیرندده متصدمی افدراد شناسدایی امکدان تیمدی خریدد بدا برخوردارندد الزم قددر،

 .شود می دشوار فروشندگان
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 :تجاری برخریداران تاثیرگذار اصلی عوامل

 :محیطی عوامل )الف

     آوری فدن شدتاب.  3 بهدره وندرخ اقتصدادی اندداز چشدم.  2  هدا آن محصدوال، بدرای تقاضدا میدزان.  1

 - .اجتماعی مسئولی، درباره انینگر.  6   - رقابتی تحوال،.  5    - قانونی /سیاسی عوامل.   4

 سیسدتم و سدازمانی سداختارهای روشها، سیاستها، اهداف، با باید تجاری بازاریاب : سازمانی عوامل )ب

 خریدد درحدوزه بایدد تجداری بازاریابدان کده سدازمانی رونددهای .باشدد آشدنا خرید سازمان هر خاص های

 :باشند داشته آگاهی آنها به خود

 خریدد دوایدر واز .اندد داده ارتقدا را خدود خریدد دوایدر جایگاه تجاری سازمانهای :خرید دایره ارتقای.  1

 هدا رسدان فایدده بهترین یافتن و فروشندگان تعداد از کاستن آن اصلی وظیفه که تدارکا، دوایر به صرف

 .هستند آنها میان در

 برندد بداال را خدود فدروش ارکنانک سطح متقابال   باید هم تجاری بازاریابان که معناس، بدین خرید ارتقای

 .کند برابری تجاری خریداران باالی استعداد با که نحوی به

 از کده خریددارانی معددود با آنها که معناس، بدین تحول این تجاری بازاریابان دید از :متمرکز خرید.  2

 .هستند رو روبه برخوردارند باالتری سطح

 - بلندمد، قراردادهای. 4            - قیم، انارز اقالم خرید برای تمرکز عدم سیاس،. 3 

 - .خریداران ای حرفه تحویل و خرید عملکرد ارزیابی.  5

 نماینددگان بدا مشدتریان روابدط خصدوص در اطالعدا، اسد، اهمید، واجدد آنچده :شخصی بین عوامل )ج

 .اس، دیگر شرکتهای فروش

 و معیارهدا از اقتصدادی فعداالن کده اسد، نآ مسدتلزم المللدی بین بازارهای محدوده در  :فردی عوامل )د

 .دهند تطبیق آن با را خود بتوانند و داشته آگاهی تجاری فرهنگ

 ببرید؟ نام جدید خرید وضعیت برای را خرید شبکه چارچوب یا صنعتی خرید فرآیند

 .شود می مشکل شناخ، باع  خارجی یا داخلی محرکهای  :مشکل شناخت )الف

 ماشدین بده نیداز کداال ایدن کده کندد بدازار روانده جدید کاالی گیرد می تصمیم شرک،  :داخلی محرکهای 1

 بده یدا شدود جدایگزین بایدد شدود مدی خدراب تولیدد خدط آال، ماشدین از یکدی دارد اولیده مواد و جدید آال،

 .دارد نیاز نو قطعا،

 دنبدال بده شرک، کند نمی تامین دالیلی به را شرک، نیاز شده خریداری اولیه مواد :خارجی محرکهای 2

 تدر ندازل قمیتدی با را اولیه مواد تواند می کند می احساس خرید مدیران از یکی گردد می دیگر فروشنده

 سرزدن یا و دور راه از بازاریابی پستی، های نامه ارسال با تجاری بازاریابان .بخرد بهتری کیفی، با یا

 .کنند کمک شکل شناخ، به توانند می مشتریان به

 بده مربدوط صدفا، سدایر و قیمد،، دوام، ، اعتماپدذیری شدامل مشخصدا، ایدن :نیهاز مهومیع شهر  )ب

 .کاالس،
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 :کاال فنی مشخصات شر  )ج

 .گیرندد مدی قدرار بررسدی مدورد دق، به اجزا آن در که اس، هزینه کاهش برای ای شیوه  :سنجی فایده

 و اجدزاء ایدن تولیدد یدا کدردن داسدتاندار یدا طراحدی امکدان آیدا دریابندد کده اسد، آن بررسدی ایدن از هددف

 .نه یا دارد وجود تری هزینه کم روشهای با قطعا،

 طریدق از تحقیدق ، تجداری راهنمدای کتاب از خریدار منظور این برای  :فروشنده برای جو و جست )د

 .ي استفاده میكندتجار نمایشگاه از بازدید و تبلیغاتی های آگهی ، سایرین توصیه ،کامپیوتر

 :ها آن بررسی و پیشنهادهای یآور جمع )ه

 :گیردمی صور، روزمره بصور، آنها سفارش که کاالهایی برای هاي مهمویژگی : فروشنده انتخاب )و

 اهمی، فروشنده واعتبار شهر، فروش قیم، د،اعتما قابل و مطمئن تحویل

 .كاال مادپذیراعت و فروشنده پذیری انعطاف فنی، خدما،  :اداری نیاز مورد کاالهای هاي مهمویژگی

  کاال بودن بخش اطمینان فروشنده، اعتبار و پذیریانعطاف فروش، قیم، :سیاسی کاالهای هاي مهمویژگی

 مشخصا، شرح )1 :شود می مطرح کاال نهایی سفارش در که مواردی :روزمره سفارش مشخصات )ز

 .ها مانتنامهض کردن مرجوع شرایط چگونگی انتظار مورد تحویل زمان نیاز مورد مقایر فنی

 دارد وجود وارزیابی فنی مشخصا، شرح مرحله فقط عادی جدید خرید در  :کارایی ارزیابی )ر

 دیگدر و زنددانها و پرسدتاری مراکدز ، بیمارستانها و درمانی مراکز آموزش، مراکز از  :سازمانی بازار

 دولتدی بخدش.آورندد راهمفد خددما، و کداال خدود مراقب، تح، افراد برای باید که سازمانهایی یا مؤسسا،

 .اس، متمایل داخلی شرکتهای با قرارداد وعقد مناقصه برگزاری به بیشتر

 سازمانی بازارهای در که روشهایی و خاص نیازهای با کنند می عرضه که را آنچه باید کنندگان عرضه

 .دهند تطبیق دارد وجود دولتی و

 پدایین شدده تمدام قیمد، سدطح در خود تولیدی ،محصوال به که دهد می انتقال شرک، یک به  :ناب تولید

 نداب تولیدد روش .ببخشدد بهتدری کیفدی تندوع کمتدر کدار نیدروی از اسدتفاده بدا و تدر کوتداه زمدانی در تدر،

 ورود و محصوال، کارایی و عملکرد بهبود و اصالح و جدید های مدل ارائه به بخشیدن سرع، اسکان

 .دساز می فراهم را جدید بازارهای به شرکتها

 نیاز زمان در دقیقا   اولیه مواد که معنا بدین JIT : با موقع به تولید 1) بنویسید را ناب تولید اصلی ارکان

 .بود نخواهد نیازی موجودی احتیاطی ذخیره حفظ به دیگر JIT با .شودمی مشتری کارخانه وارد

 .دشو اعمال کیفی کنترل رام در دقیقی های روش باید محموله ارسال از قبل  :شدید کیفی کنترل(  2

  اغلب روزانه تحویل موجودی، اثبا، از یریجلوگ برای چاره راه تنها :تحویل اعتمادپذیری و کثر، ( 3

 - .اس، مطمئن تحول معنی به نزدیکی :تر نزدیک و تر مناسب محل (4

 - الین آن بصور، سفارش :دور راه از ارتباط 5) 

 کده کنندد می تنظیم ای گونه به را فروشندگان با خود تولید برنامه یانمشتر :تولید باثبا، های برنامه  6)

 .اس، نیاز بدان که گردد کارخانه وارد روزی همان اولیه مواد

 .اولیه فروشنده مشارک، و منبع تک عرضه(  7
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 بازار در جایگاه تعیین و تمایز 10               فصل

  :رقابتی تمایز ابزارهای

 برای و ساخته متمایز کاالها دیگر از را خود کاالی آنها طریق از که را خاصی ایراهه باید شرک، هر

 .دهد قرار شناسایی مورد کند می فراهم رقابتی مزی، آن

 ارائده شدرک، آنچده که هدف این با دارمعنی تفاوتهای سری یک تعیین و طراحی از اس، عبار، :تمایز

 .شود جدا رقبا محصول از کند می

 مایزت متغییرهای

 )طرح  .شكل  .تغییرپذیري  .اعتمادپذیري  .دوام  .انطباق عملكرد ،ویژگیها: ))محصول( كاال 1.

 ) ينگهدار و تعمیر .مشتري با مشاور .مشتري آموزش .نصب .تحویل .سفارش سهول، (:خدمات. 2

 )ارتباط  .پذیري واكنش  .اعتمادپذیري  .پذیري اعتبار .تواضع  .توانایي قابلی، (  :كاركنان 3.

 )عملكرد  .تفحص و تبحر  .پوشش (  :توزیع كانال. 4

 )رویداد  .پیرامون فضاي  .بصري  .نوشتاري رسانه  .سنبل ( :ذهني تصویر 5.

 :محصول تمایز

 .کنند می تکمیل را کاال اصلی وظیفه که هستند مشخصاتی: ویژگی

 بداال متوسدط، پدایین، :شرح به ملکردع گانه چهار سطوح از یکی در نخس، کاالها اکثر :دعملکر کیفیت

 .شوند می عرضه عالی و

 .کندمی نقش ایفای کاال اولیه مشخصا، آن در که شودمی اطالق سطحی به عملکرد کیفی، *

 را نظدر مدورد هددف و بدوده هم مشابه تولید واحدهای تمام آن برحسب که اس، ای درجه.:انطباق کیفیت

 .کنند می تأمین

 .شود می محسوب کاال مهم های ویژگی ازجمله دوام خریداران اکثر نظر از :دوام

 .اس، سخ، و طبیعی شرایط تح، کاال از انتظار مورد عملیاتی معیار دوام *

 .پردازند می بیشتری پول آنهاس،، اعتماد مورد که کاالهایی برای خریداران : پذیری اعتماد

 و افتدد نمدی کدار از زمدانی دوره یک طی در کاال کند می بیان که اس، احتمال از معیاری پذیری اعتماد

 .شود نمی خراب

 .اس، خراب یا کند نمی کار س،رد که اس، کاالیی تعمیر سهول، بیانگر معیار این :تعمیر قابلیت *

 .دهد می دس، خریدار به آن از که اس، احساسی و کاال ظاهر بیانگر : شکل *

 متمدایز بدرای مدؤثر بسدیار راههدای از یکی صور، به حطر رقاب، تشدید با .کننده کامل نیروی  :شر 

 .اید می در شرک، خدما، و کاال به مناسب جایگاه اختصصا و کردن

 .گذاردمی تأثیر مشتری، نیازهای حسب کاال یک کارکرد و ظاهر بر که فراگیری ویژگیهای :طر  *
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 :خدمات و تمایز

 هدم خددماتی لحداظ از کندد، متمدایز فیزیکدی لحداظ از را خود کاالی تواند می اینکه بر عالوه شرک، یک

 موفقی، کسب برای نباشد میسر آسانی به کاال فیزیکی تمایز اگرانجام .دهد انجام را کار همین اس، قادر

 خددما، این کیفی، و شود افزوده کاال به بیشتری ارزشمند خدما، که اس، این در مسئله حل راه رقابتی

 .یابد بهبود هم

 .اس، مشتری توسط شرک، به کاال سفارش بودن آسان منظور  :سفارش سهولت

 مراقبتی و دق، و درستی و صح، سرع،، تحویل .اس، مشتری به خدم، یا کاال بودن مناسب :تحویل

 .شود می شامل را شود می اعمال تحویل فرایند در که

 .اسد، شدده تعدین پدیش از مکدان در کداال از عملدی اسدتفاده بدرای شدده انجدام کدار شدامل نصدب .نصهب

 .دارند را خوبی نصب خدما، ارائه انتظار فروشنده از سنگین تجهیزا، خریداران

 فروشدنده تجهیدزا، از آنهدا کده هددف ایدن بدا مشدتری کارکندان آموزش از اس، عبار، .مشتری آموزش

 .کنند استفاده تر مؤثر و تر درس،

 کده اسد، مشدورتی خددما، و اطالعا، ،آماری های داده سیستم مشتری، با مشاوره .مشتری با مشاوره

 .کند می ارائه خریداران به آن بهای دریاف، قبال در مجانا   فروشنده

 بتواند تا اس، مشتریان به کمک برای شرک، خداتی برنامه بیانگر نگهداری و تعمیر .نگهداری و تعمیر

 .کند حفظ کار به آماده شرایط بهترین در را شده خریداری محصوال،

 کنندد، مدی ارائده خدود مشتریان به که خدماتی طریق از بیشتر رسانی فایده برای شرکتها .تفرقهم خدمات

 .دارند اختیار در زیادی راههای

 :پرسنلی تمایز

 خدود رقدابتی مزید، بده توانندد مدی رقبدا، کارکنان از بهتر کارکنانی آموزش و استخدام طریق از شرکتها

 :هستاند زیر گانه شش مشخصا، یدارا دیده آموزش کارکنان   .یابند دس،

 .اند برخوردار الزمه دانش و مهار، از کارکنان :اهلیت و صالحیت *

 .اند مالحظه با و مؤدب دارند، دوستانه رفتاری کارکنان :نزاکت و تواضع *

 .هستند امین و اعتماد قابل کارکنان :پذیری اعتبار *

 .دهند می نجاما دقیق و درس، را خدما، کارکنان :پذیری اعتماد *

 .گویند می پاسخ سریعا   مشتریان مشکال، و مسائل و درخواستها پرسشها، به کارکنان :جوابگویی *

 .کنند می کوشش روشن و شفاف ارتباط و مشتریان در  برای کارکنان :ارتباطات *

 :توزیع کانال مبنای بر تمایز

 ایدن کارآیی وعملکرد بودن تخصصی ،پوشش ویژه به خود توزیع کانالهای دهی شکل طریق از شرکتها

 .یابند دس، رقابتی تمایز توانند می هم کانالها
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 :ذهنی تصویر مبنای بر تمایز

 ندام شدرک، ذهندی تصدویر بده نسدب، خریدداران هسدتند هدم مانندد درسد، شدده عرضده کاالهای وقتی حتی

 .دهند می نشان متفاوتی العمل عکس تولید، کاالی تجاری

 اسد، راههدای هوید، .شدد قائدل تفاو، ذهنی تصویر و هوی، بین باید .ذهنی تصویر اب مقایسه در هوی،

 تصدوری ذهنی تصویر .گزیند می بر خود کاالی برای جایگاه تعین یا خود شناساندن قصد به شرک، که

 یدا هوید، یدک ترسدیم و طراحی با شرک، .دارند آن تولیدی محصوال، یا شرک، باره در مردم که اس،

 تصدویر تعیدین در که دارند وجود نیز دیگری عوامل البته دهد، می شکل را مردم ذهنی ویرتص جایگاه،

 .دارد دخال، نفر هر حاصله ذهنی

 :دهد می انجام کار سه کاال برای کارآمد ذهنی تصویر یک

  رساند، می را کاال فایده و ماهی، که کند می منتقل پیامی اول، 

 توسط که مشابهی پیامهای با که دهدمی انتقال نمایان و شاخص ای هگون به را پیام این ذهنی تصویر دوم

  .نگردد مخلوط شوند، می فرستاده رقبا

 تأثیر تح، را خریداران ذهن و قلب که اس، احساسی و عاطفی نیروی دهنده ارائه ذهنی، تصویر سوم،

 .دهد می قرار

 باعد  میشدودکه تشدکیل نشدانه و ،عالمد تعددادی یدا یک از خوب ذهنی تصویر یک :ها نشانه و عالم،

گونده بده بایدد شرک، به مربوط ها نشانه و ها آرم .شود می آن تولید کاالی تجاری نام یا شرک، شناسایی

 .شوند آتی شناسایی سبب که شوند طراحی ای

 و شخصدی، انتقدال بدرای بایدد را انتخدابی هدای نشدانه و عالمدا، :بصهری و سهمعی و نوشهتاری رسهانه

 و حالد، حکاید،، بایدد هدا آگهدی .درآورد تبلیغداتی آگهدی قالدب در او کداالی تجداری ندام یا شرک، ماهی،

 .برساند را ای برجسته و شاخص بسیار مطلب و عملکرد از سطوحی

 در را خدود وخددما، تولیددا، یدا دارد اشدتغال تولیدد بده درآن شرک، که فیزیکی فضای .پیرامون فضای

 .اس، ذهنی تصویر موجد یگرد قوی عامل یک میدارد، عرضه آنجا

 میگیدرد عهدده بدر را آن سرپرستی که رویدادهایی و وقایع نوع طریق از شرک، یک .وقایع و رویدادها

 .آورد دس، به هویتی خود برای میتواند هم

 :یابی جایگاه مشی خط تهیه

 وجه توان نمی هم را تفاوتی هر .نسیتند دار معنی و ارزشمند الزاما   تجاری نامهای میان تفاوتهای تمامی

 از مشدتری، بدرای مزید، بدودن دارا و شدرک، بدرای هزینده نظدر از تفداوتی هدر .آورد شدمار بده تمایزی

 از را خدود آن کمک با که بیابد را رههایی دقیقا   باید شرک، بنابراین، .اس، برخوردار ای بالقوه ظرفی،

  .کند می جدا رقبا
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 :نماید تأمین را زیر معیارهای که اس، ارزشمند شرحی به نظر مورد زمینه در تفاو، یک

 .باشد داشته فایده خریداران از ای مالحظه قابل شمار برای ،اوتف  :باشد مهم *

 ترشاخص نحو به شرک، یا و باشد نشده معرفی دیگران توسط قبال   یا تفاو، :باشد برجسته و شاخص *

 .کند استفاده آن از تریبرجسته و

 .باشد بهتر و برتر مشابه، مزی، به دسترسی راههای دیگر به نسب، او،تف  :باشد برتر *

 .ببینند را بتوانندآن وایشان کرد منتقل خریداران به بتوان را تفاو،  :باشد پذیر ارتباط *

 .باشد داشته را تفاو، قیم، پرداخ، استطاع، خریدار : باشد بازدارنده *

 .باشد سودآور شرک، یبرا تفاو، ارائه و معرفی  :باشد سودآور *

 نزد جذابی، بیشترین و باالترین از که کند تبلیغ را تفاوتهایی معدود تعداد که اس، آن خواهان شرک، هر

 .اس، یابی جایگاه مشی خط یک تهیه خواهان شرک، دیگر عبارتی به .اس، برخوردار او هدف بازار

 مشدتریان اذهدان در دو ایدن کده ای هگوند بده اسد، شدرک، ذهندی تصدویر و کداال طراحدی :یابی جایگاه *

 .گردند برخوردار نمایانی و برجسته رقابتی جایگاه از هدف،

 :یابی جایگاه زمینه در عمده خطای چهار

 کنندمی فراهم را مخاطبین باور عدم زمینه خود، تولیدی تجاری نام برای ادعاها شمار افزایش با شرکتها

 عمده خطای چهار از شرک، هر کلی طور به .دهند به دس، از نیز را خود شفاف جایگاه اس، ممکن و

 :کند اجتناب زمینه این در

 آن تجداری ندام از مبهمدی تصدویر فقدط خریدداران   بینندد مدی شدرکتها از برخدی  :جایگهاه تعیین عدم *

 .ندارند تجاری نام این درباره خاصی احساس گونه هیچ واقعا   خریداران .دارند

 داشدته ناقصدی ذهنی تصویر کاال تجاری نام یک از اس، ممکن خریداران  :حد زا بیش جایگاه تعیین *

 .باشند

 کند می ادعا حد از بیش خود خاص تجاری نام با کاال باره در شرک، یک گاه :مخشوش یابی جایگاه *

 .دهد می تغییر بازار در را تجاری نام این جایگاه مرتبا   یا

 تولیدد یدا آن فدروش قیمد، کاال، ویژگیهای نظیر دالیلی به اس، نممک خریداران :نکردنی باور جایگاه *

 .نکنند باور شود می ادعا تجاری نام درباره که را آنچه کاال، کننده
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  جدید کاالهای تولید و تکوین                               11 فصل

 جدید کاالی تولید و تکوین در موجود های چالش

 بدا را خدود نمیکنندد اقددام جدیدد کداالهیی تولیدد بده نسب، که هایی شرک، امروزی دیدش رقاب، به توجه با

 که پذیرند آسیب زیادی دالیل به ها شرک، این موجود و فعلی کاالهای کنند می درگیر زیادی مخاطرا،

 دوره شددن کوتداه جدیدد، هدای آوری فدن مصدرفی، هدای سدلیقه و نیازهدا تغییدر :از عبارتند دالیل این اهم

 .المللی بین و داخلی رقاب، افزون روز افزایش و کاال عمر

 .است مؤثر زیر عوامل زمینه این در شوند؟ می روبرو شکست با جدید کاالهای چرا

 هدم بداز بدازار، تحقیقدا، از حاصدل منفی های یافته علیرغم اس، ممکن باال سطح اجرایی مدیر یک 1) 

 .دورز اصرار خود عالقه مورد ایده پیشبرد بر

 .اس، شده برآورده اندازه از بیش بازار حجم لکن اس، خوب بسیار ایده 2) 

 .اس، نشده طراحی شاید و باید طور آن واقعی کاالی 3) 

 .اس، انتظار حد از تراالب تولید و تکوین های هزینه 4) 

 .رف، می انتظار که اس، بوده آن از شدیدتر رقبا واکنش 5) 

 : از عبارتند شوند می جدید کاالی یدتول و تکوین مانع که عواملی

 :کارآمد سازمانی ترتیبات

 جدیدد، کداالی تولیدد فرایندد مددیری، و اداره بدرای شدرک، کده اس، آن مستلزم جدید کاالی تولید و تکوین

 ایدن و شدود مدی آغداز مددیری، بداالی سدطح در آمدوز کدار سدازمان یدک و کند ایجاد کارآمد شازمان یک

 .دارد مسئولی، جدید کاالهای یقتوف زمنیه در مدیری،

 ایدن معروفتدرین کده کننددمدی اداره روش چندد بده را جدیدد کداالی تولیدد و تکوین سازمانی جنبه هاشرک،

 :از عبار، هاروش

 جدید کاالی کمیته3)         جدید کاالهای مدیران 2)               کاال مدیران1) 

 .جدید کاالی خاص های تیم 5)        جدید کاالی دوایر 4) 

 ای مرحلده بدانی دروازه سیسدتم ندوآوری، ابدداع و فرآیندد مددیری، و اداره بدرای ابدزار تدرین پیشدرفته **

 مرحلده هدر پایدان در .اسد، عمدده مرحلده چندد بده نوآوری فرآیند تقسیم سیستم این اصلی مایه خمیر اس،

 .دارد وجود بازرسی پس، یا دروازه یک

             هاایده كردن غربال 2)           یابي ایده 1) :جدید کاالی تولید و تکوینهشت مرحله فرآیند 

       اقتصدادي تحلیدل و تجزیده 5)        یدابي بازار مشي خط هیهت 4)       آن آزمون و یابي مفهوم 3)

 تجاري يبردار بهره 8)                     بازار آزمون 7)                       كاال تولید 6)
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   :یابی ایده .1

 و کاالهدا بایدد حدالی مددیران و شدود مدی آغداز ایدده بدرای جسدتجو بدا جدیدد کداالی تولیدد و تکدوین فرآیندد

 کاالهدای ایدده کنندده بیدان جدید کالهای از را خود اهداف و کنند تعیین و تعریف را توجه مورد بازارهای

 پژوهشگران، مشتریان، های خواسته و ها نیاز منابع نای اهم که گیرد می سرچشمه زیادی منابع از جدید

 .باشد می سازمان عالی مدیری، و توزیع کانال اعضای رقبا، خدما، و کاال

 تحلیددل و تجزیدده.  3    جبددري روابددط.  2   صددفحا، كددردن فهرسدد،. 1    :یههابیایههده روشهههای

 سینكتیكس روش.  6      مغزي نطوفا.  5                  نیاز شناخ،.      4     ساختارشناختي

 فهرس، موجود کاالی یک صفحا، ترین اصلی و ترین عمده روش این در :صفحا، کردن فهرس، . 1

 .شود می اصالح صف، هر جدید اصالحی کاالی تولید و یابی دس، برای آنگاه و گردد می

 گیرندمی قرار بررسی وردم یکدیگر به وابستگی نظم از کاال قلم چندین روش این در :جبری روابط  2.

 .شوند تبدیل کاال یک به تا

 روابدط بررسدی و مسدلم سداختاری ابعداد شدناخ، مسدتلزم روش ایدن :ساختارشدناختی تحلیدل و تجزیه  .3

 .کنیم یابی دس، بعدی ترکیبا، به که امید این با آنهاس، میان

 مشدکال، و مسدائل و نیداز ربدارهد آنهدا از و دارد کار و سر کننده مصرف با روش این :نیاز شناخ، .4

 شود می سؤال آنها

 ایده هر و پردازند می بح  به خاص موضوع یک باره در نفر 13 الی 6 گروهیك   :مغزی طوفان.  5

 ثبد، صدو، ضدبط روی بدر جدید ایده یکصد از بیش یکسال مد، ظرف و دارد دنبال به دیگری ایده ای

 راح، )2 بگذارید کنار را انتقاد )1 از اس، عبار، وشر این در آزبورن آلکس رهنمودهای و شود می

 .اس، تشویق مورد ایده وبهبود ترکیب )1 اس، تشویق مورد کمی، )1 بودن

 بده یدابی دسد، از قبل مغزی طوفان جلسا، شیوه در اس، مدعی گوردون ویلیام  :سینکتیکس روش.  6

 ارائده را متفداوتی روش گدوردن ترتیدب بددین و شوند می ارائه سریعا   ها حل راه کافی، دیدگاههای تعداد

 خداص مسئله آن از بویی هیچ گروه که شود می تعریف کلی قدری به مسئله روش این در که اس، کرده

 :کند می تعریف چنین را ساز زمینه اصل پنج گوردن .نبرد

 یهکنا از تفادهاس 5) درگیری و قیدی بی 4) خودمانی گفتگوی از استفاده 3) مطلب استقالل2) تأخیر 1) 

 :ها ایده کردن غربال .2

 کده چدرا اسد، ممکدن فرصد، اولدین در نامناسب و ضعیف های ایده حذف ها ایده کردن غربال از هدف

 هنگدام بده امدا یابدد مدی افدزایش تدوجهی قابدل میدزان بده مرحلده هدر باطدل کداال تولید و تکوین های هزینه

 ( پدذیرش )2 )بگدذارد کندار نبایدد شدرک، کده ای ایدده( حدذف )1 خطدای دو از بایدد هدا ایدده کردن غربال

 .کرد پرهیز )نماید طی را تولید و تکوین مراحل خوب چندان نه ی ایده یک دهد اجازه شرک،

 هیدا فدرم روی بدر جدیدشدان کاالهدای خواهندد مدی هدا شدرک، اکثدر :کداال ایدده بنددی درجده ابزارهدای

 فدرم، ایدن در کندد، بررسدی را آنهدا بتواندد جدیدد هدای ایدده بررسدی کمیتده تدا شدود داده شدرح اسدتانداردی
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 قسم، بازار، اندازه و حجم از تقریبی برآوردی رقاب، وضعی، هدف، بازار کاال، ایده قبیل از اطالعاتی

 .شود می ارائه تولید های هزینه و کاال فروش

 آزمون و یابی مفهوم .3

 کاال ذهنی تصویر و کاال مفهوم با کاال ایده میان باید شوند تبدیل آزمون قابل مفاهیم به باید جذاب هایایده

 کندد عرضده بدازار بده را آن شرکتی رودمی احتمال که اس، احتمالی کاالیی کاال ایده .شویم قایل تفکیک

 تصویر .شودمی بیان مصرفی دارمعنی عبار، با که اس، ای ایده از کامل و تفضیلی ایگونه کاال مفهوم

 .آوردمی دس، به بالقوه یا واقعی کاالی یک از گانکنندهمصرف که اس، اصیخ تصویر کاال ذهنی

 بدا کداال مفداهیم آزمدودن مسدتلزم زمداییآ مفهدوم .کرد تبدیل کاال مفهوم چندین به توان می را کاال ایده هر

 .شویم آگاه داد خواهند نشانآنها  که هاییواکنش از تا اس، گانکنندهمصرف از مناسبی گروه

 ایدن از اسدتفاده بدا تدوان مدی را کداال مختلدف مفداهیم بدرای کننده مصرف رجحان : مختلط تحلیل و یهتجز

 بدرای گدان کنندده مصرف که مطلوبیتی میزان تعیین در مختلط تحلیل و تجزیه .کرد گیری اندازه تکنیک

 گیرد می قرار استفاده مورد شوند می قائل کاال صفا، مختلف سطوح

 شدود مدی داده نشان مخاطبین به برخوردارند صفا، مختلف سطوح از که فرضی کاالهای روش این در

 .کنند بندی رتبه را آنها شود می خواسته ایشان از انگاه و

 :یابی بازار مشی خط تهیه.  4

 اولیده مشدی خدط طدرح یدک بدازار در جدیدد کداالی معرفدی بایدد آزمدون مرحلده از پدس جدیدد کاالی مدیر

 و سداختار هددف، بدازار انددازه 1) اسد، شدده تشدکیل قسدم، سده از مشدی خدط رحط .کند تهیه بازاریابی

 سدودآوری اهدداف و بدازار سدهم فدروش، 3)       کداال بدرای شده ریزی برنامه جایگاه 2)     آن، رفتار

 عرضه سالهای اولین در نظر مورد

 :اقتصادی تحلیل و تجزیه.  5

 کسدب بدرای مددیری، رسدد مدی اقتصدادی جدذابی، یابیارز به نوب، مشی خط و کاال مفهوم تعیین از پس

 تمدام قیمد، فدروش، زمینده در را هدایی بیندی پیش اس، ناچار خود اهداف به شرک، حصول در اطمینان

 .دهد انجام سودآوری و شده

 متعارفی سود که اس، سطحی در فروش یابد اطمینان ارزیابی، انجام با باید مدیری،  :فروش کل برآورد

 جدایگزینی فدروش اول، مرتبده بدرآوردی فدروش فقدره، سده جمدع از بدرآوردی فدروش کدل دکند عایدد را

 .آید می بدس، برآوردی تکراری فروش برآوردی،

 :کاال تکوین.  6

 می ارسال توسعه و تحقیق دایره به باشد پذیر توجیه اقتصادی نظر از جدید کاالی مفهوم که صورتی در

 عمدده گدذاری سدرمایه انجدام گدذاری سدرمایه مسدتلزم مرحلده ایدن و شدود تبددیل فیزیکدی کداالی به تا شود

 و فندی لحداظ از پذیر توجیه کاالیی به تواند می کاال ایده ببیند باید شرک، که اس، مرحله همین در .اس،
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 دستیابی هدف که کنند می تولید را کاال فیزکی نمونه دو توسعه و تحقیق دایره  .نه یا شود تبدیل اقتصادی

 نامده اظهدار در آن شدرح کده کلیددی صدفا، عندوان بده را کننددگان مصدرف کده اسد، نمونده یشپد یک به

 کداربردی شدرایط در را آن بایدد کداال نمونده پدیش شددن آمداده از پدس کنندد تجسدم رفتده کدار به کاال مفهوم

 1) :از عبارتند کنندهمصرف رجحان و گیری اندازه روشهای داده قرار مصرفی ازمون و شدید و سخ،

  ایذره بندی درجه های مقیاس 3) زوجی مقیاس 2) ساده بندی رتبه روش

 :بازار آزمون.  7

 قدرار آزمدایش مورد کننده مصرف حضور با تر واقعی محیطی در کاال که اس، آن هدف مرحله این در

 اهیآگ کاال با برخورد در ها واسطه و گان کننده مصرف واکنش نحوه بازار، بزرگی و اندازه از و گیرد

 .گردد کسب هایی

 آزمدایش، از عبارتندد کده اسد، متغییدر چهدار بدرآورد آزمدون از منظدور  :مصرفی کاالهای بازار آزمون

 و .باشد باال متغییر چهار هر مقادیر که اس، امیدوار شرک، .خرید فراوانی و پذیرش خرید اولین تکرار

 بحد  مدورد تدرین هزینده پدر تدا تدرین هزینده کدم از مصدرفی کاالهدای بازار آزمون عمده روشهای اینک

 .گیرد می قرار

 قیمد، سدطح در رقبدا از یکدی بده متعلدق کداالی یدا شدرک، کاالی تحقیقا، این در  :فروش موج تحقیقات

 آزمدوده را کاال قبال   هزینه صرف بدون که گیرد می قرار گان کننده مصرف از آندسته اختیار در نازلتر

 .رساند انجام به سرع، با انتو می را فروش موج تحقیقا، .اند

 و خریدد میدزان وهمچندین نددارد نیداز وتبلیغدا، بنددی بسدته بده و اسد، همدراه نسدبی امنید، بدا آن اجدرای

 .دهد نمی نشان تبلیغا، مختلف های محر  با را کاال آزمون

 از هآنگدا .اسد، شدرایط واجدد خریددار نفر 13 تا 13 کردن پیدا مستلزم  :یابی بازار آزمون سازی شبیه

 سدؤاالتی خداص کداالیی طبقده در تجداری ندام یک به نسب، انها رجحانهای آشنایی باره در خریداران این

 هدای آگهدی دربداره در ای جلسده یدک در تدا .شدوند مدی دعدو، افدراد همدین از پدس و شدود مدی پرسدیده

 شدوند می ،دعو فروشگاهی به و دهند می پول مقداری گان کننده مصرف به سپس و دهند نظم تبلیغاتی

 را رقبدا تجداری ندام و جدیدد تجداری ندام کده گدانی کنندده مصدرف بده شدرک، این در بخرند چیزی شاید تا

 بخشدی اثدر زمینده در مطمئندی و صدحیح نتدایج روش ایدن مزایدای از. کنندد مدی توجده کنند می خریداری

 .اس، کوتاه زمان در کاال آزمایشی استفاده ومیزان تبلیغا،

 رفتار روی بر مجدد تبلیغا، و فروشگاه درون عوامل تأثیر آزمون امکان :شده کنترل یابی بازار آزمون

 قرار شرک، اختیار در شوند مسئله درگیر گان کننده مصرف مستقیما   اینکه بدون را کننده مصرف خرید

 .دهند می

 نمونده شهر چند معموال   شرک، اس، جدید مصرفی کاالی یک آزمایش نهایی روش :آزمایشی بازارهای

 از و کنند می تجاری های واسطه به کاال فروش در سعی فروش کارکنان شهرها آن در و کند می تعیین

 درباره گیری تصمیم هنگام و دهند قرار شرک، جدید کاالی اختیار در خوبی قفسه نمای خواهند می آنها
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 ندوع آزمدون  زمدان مدد، طدول شدهر  کدام شهر  تعداد )1 : سؤالهای به باید مدیری، آزمون، این انجام

 .کند توجه گیرد  صور، اقدامی چه اطالعا، 

 دس، را آینده فروش از بخشی اطمینان برآورد در آنها مزی، بارزترین :دارد چندی مزایای روش این و

 آزمدون دوم ومزید، کندد اصدالح یدا بگدذارد کندار را آن باید شرک، فروش عدم صور، در یا و دهد می

 .اس، بازاریابی طرحهای دیگر نآزمو پیش بازاریابی

 :کننده مصرف توسط جدید کاالیی پذیرش فرآیند

 کاالهدای وجدود بده نسب، مشتریان آن با که اس، فرآیندی کننده مصرف توسط جدید کاالی پذیرش فرآیند

 کنندده مصدرف یابدان بدازار امدروزه .کنندد می رد یا پذیرند می و آزمایند می را آنها شوند، می آگاه جدید

 .کنند می انتخاب هدف عنوان به خود جدید کاالی برای را اولیه گان پذیرنده و مصرف پر گان

 :کاال پذیرش فرآیند مراحل

 ندارد آن درباره زیادی اطالعا، اما شود، می اگاه نوآوری وجود از کننده مصرف  :آگاهی *

 .نماید کسب اطالعاتی آوری نو مورد در شود می تشویق کننده مصرف : مندی عالقه *

 .دهد می قرار بررسی مورد را نوآوری آزمودن کننده مصرف  :ارزیابی *

 .کند می امتحان ا ر آن نوآوری ارزش از خود برآورد تأیید برای کننده مصرف  :آزمایش *

 .کند استفاده نوآوری از دائمی و کامل طور به گیرد می تصمییم کننده مصرف  :پذیرش *

 :گذارند می تأثیر کاال ذیرشپ فرآیند بر عواملی چه

 دارند تفاو، هم با جدید کاالهای آزمون برای آمادگی نظر از مردم *

 دارد جدید کاالی پذیرش در مهمی نقش شخصی نفوذ *

 .دارد تأثیر آن پذیرش میزان بر نوآوری ویژگیهای *

 .کنند می فرق هم با آوری نو یک پذیرش برای آمادکی نظر از اشخاص مانند هم ها سازمان *
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 - کاال عمر دوره ها مشی خط مدیرت 12                         فصل

 :کاال عمر دوره

 .دهد می قرار ما اختیار در پویا رقابتی هایجنبه درباره هاییآگاهی که اس، اهمیتی با مفهوم

 :کاال عمر دوره مراحل

 .باشیم داشته نظر در را نکته چهار تدااب باید اس، عمر دوره دارای کاال یک اینکه بیان برای

 دارند محدودی عمر کاالها .1

 و هدا فرصد، هدا، چدالش بدا فروشنده هم مرحله هر ودر کند می طی را شاخصی مراحل کاال فروش .2

 .اس، روبرو متفاوتی مسائل

 .دارد را خود خاص خیزهای و اف، کاال عمر دوره مختلف مراحل در سودآوری .3

 .دارند نیاز متفاوتی های مشی خط به خود عمر دوره مختلف مراحل در کاالها .4

 رشدد، معرفدی، مرحلده چهدار لمشا و باشد می شکل ناقوس منحنی یک صور، به کاال عمر دوره شکل

 .باشد می زوال و بلوغ

 .اس، کند فروش رشد و میشود معرفی بازار به کاال درآن که ی دوره  :معرفی

 .یابد می افزایش آوری سود شود می واقع قبول مورد بازار در کاال که اس، ای دوره  :رشد

 پذیرفتده بدالقوه خریدداران اکثری، توسط کاال که چرا شود می کاسته فروش رشد از دوره این در  :بلوغ

 .یابد می کاهش یا تثبی، این در اوری سود .اس، شده

 .رود می لتحلی سودآوری و یافته کاهش مختلف عوامل تأثیر تح، فروش :زمان

 ندام بدا کاال 4)  کاال  3) کاال اشکال 2)  کاال طبقا، 1) وتحلیل تجزیه برای کاال عمر دوره مفهوم از *

 میشود استفاده تجاری

 و سدیگار نظیدر کداال طبقدا، از بعضدی برخوردارندد کداال عمدر دوره تدرینطدوالنی از کداال طبقدا،.  1

 مرحلده وارد معددنی آب و فداکس ماشین نظیر کاالهایی حال عین در اند شده زوال مرحله وارد روزنامه

 .اند شده رشد

 .کند می تبعی، کاال استاندارد عمر دوره از بیشتر کاال طبقا، به نسب، کاال اشکال.  2

 .کند می تبعی، آن اشکال مختلف انواع از یکی یا کاال عمر دوره استاندارد شکل از کاال. 3

 .باشند برخوردار بلند یا کوتاه عمر ی دوره از نندتوا می تجاری نام با کاالهای. 4

 عمرکاال دوره اشکال

 مختلدف شدکل نمونده هفدده تدا شدش بده پژوهشدگران .نیسد، ناقوسدی شکل به کاالها تمام عمر دوره شکل

 .کنیم می بررسی را معمولی نمونه سه حال و اند یافته دس، کاال عمر ی دوره

 .اس، آشپزخانه کوچک لوازم و ابزار خصوصیا، مورد در لگوا این :بلوغ - سقوط - رشد الگوی 1) 

 .دارد مطابق، جدید داروی یک فروش با الگو این :ای چرخه الگوی 2) 
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 گدان کنندده اسدتفاده یدا تازه استفاده مورد جدید، خصوصیا، به یابی دس، جا این در :دالبری الگوی 3) 

 استفاده مورد زمان طول در که نایلون :مثال .دکن طی را متوالی عمر دوره فروش شود، می باع  جدید

 .گرفته قرا ... و جوراب نجا،، چتر

 :زودگذر سرگرمی مد، سبک، عمر دوره

 و مدد سدبک، بده کده کداالیی عمدر ی دوره .داد تمیدز هدم از بایدد را کداال عمدر ی دوره خداص طبقده سده

 .شود می مربوط زودگذر سرگرمی

 سدبک :مثال .شود می متجلی بشری تالش از ای زمینه در که اس، بیان برجسته و اساسی طرق :سبک

 پوشا  سازی، خانه

 کندد آن رشدد کده اسد، چیدزی مدد .اسد، خداص زمینده دریدک فعلی متداول و شده پذیرفته سبک یک :مد

 .یابد می زوال هم تندی به و متداول زمانی مد، برای و اس،

 شددن گیدرهمده 3) تقلیدد و روی پی 2) بودن شاخص 1) :گذارد می سر پش، را مرحله چهار مد اصوال

 جین لباس  :مثال زوال 4) مد

 شدور بدا و .گیرندد مدی قدرار عمدومی دید معر  در سریعا   که هستند مدهایی  :گذر زود های گرمی سر

 .رسد می اوج به سریع و کنند می پیدا مقبولی، فراوان شوق

 :المللی بین کاالی عمر دوره

 کشور در اس، ممکن کاال همین فروش شود می مواجه رکورد با کشور یک در کاالیی فروش که زمانی

 .گیرد می صور، مختلف ی ها نسب، به جهان سراسر در کاال پذیرش باشد افزایش به رو دیگر

 با و شود می عرضه امریکا بازار در نوآوری یک  :کنند می صادر را کاال امریکایی کنندگان تولید 1) 

 موفقید، بدا آن کامدل بسدیار هدای سداخ، زیدر همچندین و کشدور ایدن در بازار بزر  نسبتا   حجم به توجه

 .شود می رو روبه

 را آن تولید ها آن از بعضی کاال با خارجی کنندگان تولید شدن آشنا با :شود می آغاز خارج در تولید2) 

 .کنند می شروع خود بازارهای برای

 و کنند می کسب تجربه خارجی کنندگان تولید :شود می رقابتی صادراتی بازارهای در خارجی تولید 3) 

 .کنند می آغاز را کشورها دیگر به کاال صدور تر پایین و شده تمام هزینه با

 این تر پایین شده تمام هزینه با همراه خارجی تولید افزون روز حجم :شود می آغاز وارداتی رقابت 4) 

 .کنند رصاد را خود کاالی که دهد می آنها به را امکان

 کاال عمر دوره بازاریابی های مشی خط

 :معرفی مرحله

 و اسد، کندد فدروش مرحلده ایدن در و شود می عرضه بازار به کاال که شود می شروع وقتی مرحله این

 و اسد، پدایین یا منفی سودآوری معرفی مرحله در .دارد نیاز طوالنی زمان به ها واسطه انبار کردن پر

 بده رسدیدن بدرای چون اس، خود حد باالترین در پیشبردی های فعالی، انجام ههزین نسب، مرحله این در
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 2) جدیدد کداالی وجدود از کننددگان مصدرف کدردن گداهآ 1) شدود مدی انجدام ضدروری تدالش زیدر اهداف

 .فروشی خرده مجاری در توزیع از اطمینان 3) کاال آزمون به گان کننده مصرف تشویق

 :کاال عرفیم مرحله در بازاریابی ها مشی خط

 بدا همدراه بداال بسدیار قیمد، سدطح در جدیدد کداالی عرضده مسدتلزم سهریع بهرداری بههره مشهی خهط.  1

 حدداکثر کداال واحدد هدر از ممکدن سدودآوری حدداکثر کسدب هددف بدا شرک، .اس، زیاد پیشبردی تبلیغا،

 مدی بدازار در کداال نفدوذ میدزان بدر زیداد پیشبردی تبلیغا، .کند می تعیین محصول برای را فروش قیم،

 :اس، منطقی زیر شرایط وجود با خط این از استفاده .بخشد می شتاب آن به و افزاید

 باشد اطالع بی کال وجود از بالقوه بازار از بزرگی بخش 1) 

 کمید، عهدده از و هداد نشدان عالقده آن داشدتن بده میشدوند خبدر بدا کداال وجدود از نحوی به که کسانی 2) 

 برآیند

 .برآید کاال تجاری نام برای رجحان ایجاد درصدد و شود مواجه ای بالقوه قاب،ر با شرک، 3) 

 قیمد، .اسد، اندد  پیشدبردی و باال قیمتی با جدید کاالی عرضه مستلزم کند برداری بهره مشی خط.  2

 هزینده هدم اندد  پیشدبردی تبلیغدا، و کندد مدی کمدک کداال واحدد هدر سدودآوری افدزایش بده کداال فدروش

 .شود می بازار از سودآوری حداکثر باع  و دهد می قرار پایینی سطح در ار بازاریابی

 اطدالع کداال وجدوداز  بدازار اکثری، باشد، کوچک اندازه لحاظ به بازار :اگر اس، عاقالنه مشی خط این

 الوقدوع قریدب هدم ایبدالقوه رقابد، و باشدند بداال فروشدی قیمد، پرداخد، بده مایدل خریداران باشند، داشته

 .نباشد

 تبلیغدا، انجدام و پدایین فدروش قسدم، سدطح در جدیدد کداالی عرضده مسدتلزم سهریع نفوذی مشی خط. 3

 به و کند نفوذ بازار در ممکن سرع، حداکثر با شرک، شود می سبب مشی خط این اس، زیاد پیشبردی

 .اس، منطقی وقتی مشی خط این اتخاذ .شود نایل بازار سهم باالترین

 امکدان وجدود و قیمد، بده نسدب، خریداران اکثر حساسی، کاال وجود از بازار اطالعی بی بازار، وسع،

 تولیدد تجربده انباشد، و تولیدد حجدم افزایش با کاال واحد هر تولید شده تمام قیم، اگر و زیاد بالقوه رقاب،

 .یابد کاهش شرک، در

 پیشدبردی لیغا،تب انجام و کم فروش قیم، سطح در جدید کاالی عرضه ستلزمم کند نفوذی مشی خط. 4

 محدود و کند می فراهم را کاال سریع پذیرش اسباب پایین حد در فروش قیم، تعیین .اس، زیاد چندان نه

 .شود می سودآوری افزایش سبب پیشبردی تبلیغا، هزینه کردن

 بده نسدب، حساسی، وجود کاال، وجود از بازار اطالع بازار، وسع، که اس، منطقی وقتی مشی خط این

 .باشد بالقوه رقاب، وجود رانجامس و قیم،

 

 

 



 46 

 :رشد مرحله

 مصدرف و شدوند مدی عالقمندد کداال به اولیه پذیرندگان .اس، رشد مرحله نشانگر فروش ناگهانی افزایش

 .یابد می افزایش دلیل دو به رشد مرحله در سودآوری .کنند می آغاز را کاال خرید هم دیگر کنندگان

 .شود می سرشکن تولید از بیشتری جمح روی پیشبردی تبلیغا، هزینه 1) 

 فدروش قیمد، افد، از تدر سدریع کنندده تولیدد یادگیری تأثیر واسطه به واحد هر تولید شده تمام هزینه 2) 

 .یابد می کاهش

 .مي باشد بازار سریع رشد حفظ برایرشد  معرفی مرحله در بازاریابی ها مشی خط

  :بلوغ مرحله

 .شدود مدی نسدبی بلدوغ از ای مرحلده وارد کداال و شدد خواهند کند ای نقطه در کاال یک فروش رشد نرخ

 را بلدوغ مرحلده .اسد، بزرگدی هدای چدالش دارای و اسد، تر طوالنی قبلی مراحل از معموال   مرحله این

 .کرد تقسیم مرحله سه به توان می

 )نداریم جدید توزیع کانال چون فزونی رشد نرخ کاهش( رشد بلوغ 1) 

 )اس، بازار اشباع آن دلیل و یابد می کاهش سرانه مبنای بر فروش( ثبا، با بلوغ 2) 

 جانشدین یدا دیگدر کاالهدای خریدد بده مشدتریان چدون فروندی مطلدق سدطح کاهش( ضعف به رو بلوغ 3) 

 .)آورند می روی

 :بلوغ مرحله در بازاریابی ها مشی خط

 ندام بدازار تواندد مدی فدروش جدمح بدر مدؤثر عامدل دو از اسدتفاده بدا تواند می شرک، :بازار اصطال .  1

 تجاری نام از کنندگان استفاده افزایش1)         .دهد بسط را خود بالغ تجاری

 کنندگان استفاده کردن متقاعد                                         2) 

 بهبدود یدا ویژگیهدا پهنداوری کیفید،، ارتقدای طریق از کاال مشخصا، اصالح با مدیران :کاال اصال .  2

 کداال عملکدرد کده اس، آن کیفی بهبود مشی خط هدف که بیافزایند خود فروش بر تواند می هم کاال شکل

 ویژگیهای افزودن پی در ویژگی بهبود مشیخط و رود باال آن طعم یا سرع، اعتمادپذیری، دوام، شامل

 .باشدمی کاال شناختی ازیب های جاذبه افزاغیش شکل بهبود مشی خط از هدف و باشد می کاال به جدید

 عناصدر ترکیدب اجدزاء دیگدر اصدالح بدا اسد، ممکدن مددیران :بازاریهابی عناصهرر ترکیهب اصهال . 3

 .باشند کاال فروش افزایش پی در هم بازاریابی

 زوال مرحله

 همچدون تواندد مدی کداال زوال .رود مدی زوال به رو کاال اشکال و تجاری های نام بیشتر فروش باالخره

 بده اسد، ممکدن فدروش .سدریع آمدد ادسدل اتومبیدل سر بر آنچه نظیر یا دهد، رخ آهستگی به وربلغ مورد

 .شود تثبی، نازل سطح یک در یا رسد صفر

 داخلدی رقابد، افزایش و کننده، مصرف ذائقه تغییر جدید، های آوری فن: ددار چندی دالیل فروش زوال

 .دارند دنبال به را سودآوری شدن کم و مه سر پش، قیم، کاهش تولید، اضافه عوامل این خارجی و
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 ماندده بداقی هدای شرک، .شوند می خارج بازار صحنه از سودآوری و فروش کاهش با ها شرک، برخی

 تدر کوچدک هدای قسدم، از اسد، ممکدن هدا آن کاسد، خواهندد کنند می عرضه که کاالهایی تعداد از نیز

 قیم، و .دهند کاهش را خود پیشبردی تبلیغا، بودجه و بردارند دس، ضعیف تجاری های کانال و بازار

 .دهند کاهش بار دیگر نیز را خود فروش های

 :زوال دوره یابی بازار های مشی خط

 ضعیف کاالهای آن کمک با که اس، سیستمی از استفاده شرک، وظیفه اولین : ضعیف کاالهای شناسایی

 کمیته این در .کنند می کاالها بررسی سئولم را ای کمیته معموال ها شرک، منظور این به .شوند شناخته

 بده سیسدتمی کمیتده ایدن .دارند حضور مالی امور و تولید وتوسعه، تحقیق بازاریابی، دوایر از نمایندگانی

 .شوند می شناخته ضعیف کاالهای آن توسط که آورد می وجود

 مدی رهدا را زوال به ور بازارهای دیگران از زودتر ها شرک، برخی  :بازاریابی های مشی خط تعیین

 محددود خدروج مواندع چقددر هدر .ارد بسدتگی صدنع، در خدروج مواندع اهمید، و وجود به امر این .کنند

 شدوند می وسوسه ماندن به بیشتر هم ها شرک، ودیگر ترس، آسان شرک، برای صنع، از خروج باشد

 .سازند خود آن از را شده خارج های شرک، مشتریان تا

 تصدمیم بدا کند، خارج گردونه از را کاالیی که گیرد می تصمیم شرکتی وقتی  :االک حذف درباره تصمیم

 و باشدد برخدوردار خدوبی تدوزیعی پوشدش از کداال کده صدورتی در .شدود مدی مواجده بیشدتری گیریهدای

 .فروخ، دیگری شرک، به را آن بتوان شاید باشد، باقی آن از هم اعتباری همچنان

 :کاال حیات تجدید گانه پنج اقدامات

 .بیابید را کاال زوال یا شدن مطرود دالئل. 1

 .کنند می پشتیبانی کاال حیا، تجدید مشی خط از کالن محیط عوامل آیا کنید بررسی.  2

 .سازد می برقرار کنندگان مصرف با ارتباطی چه کاال نام کنید بررسی. 3

 و قو، نقاط باید بازار، بالقوه م،قس این در .دارد وجود دسترسی قابل بازار قسم، آیا کنید بررسی.  4

 .کنید ارزیابی هم را رقبا ضعف

 .کنید بررسی را مشتریان برای فایده ایجاد مختلف امکانا،.  5

 :بازار تکاملی سیر

 و دارد توجده افتدد مدی اتفاق خاص تجاری نام یا کاال یک برای که آنچه به کاال عمر ی دوره که انجا از

 مدار بازار نه و مدار کاال تصویری بیشتر مفهوم این دهد،نمی قرار نظر مد را آید می بازار سر بر آنچه

 بدازار کدل بده تدر وسدیع دیددگاهی کده معناسد، ایدن کنندده القا آوری فن /تقاضا عمر دوره .نماید می ارائه

 ایهدکاندال آوری، فدن رقبدا، نیازهدا، تدأثیر تحد، کده را بدازار تکداملی مسدیر بایدد ها شرک، .باشیم داشته

 .کنند بینیپیش درستی به گیرند می قرار جدید تحوال، سایر و توزیع
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 :بازار تکاملی سیر مراحل

 .کنند می طی را زوال و بلوغ رشد، ظهور، مرحله چهار کاالها، همانند درس، هم بازارها

 ودوج پنهان صور، به گرفتن خود به واقعی صور، و پوشیدن عمل جامه از قبل بازار : ظهور مرحله

 هندوز کده دارندد چیدزی برای مشابه ای خواسته یا نیاز که اس، شده تشکیل افرادی از پنهان بازار .دارد

 .ندارد

 بدازار وارد جدیددی واحددهای باشدد، همدراه موفقید، بدا جدید کاالی فروش که صورتی در  :رشد مرحله

 اولدین اگر که اس، آن جا این در توجه جالب پرسش .اس، بازار رشد مرحله آگهی پیش این و شوند می

 از دوم شدرک، جا دراین شد  خواهد بازار وارد کجا از دوم شرک، دهد، جای مرکز در ار خود شرک،

 .اس، برخوردار انتخاب حق سه

 )بازار منفرد خالء مشی خط( دهد جای ها گوشه از یکی در را خود تجاری نام تواند می شرک، .1

 )ابنوه بازار مشی خط( کند تعیین رقیب اولین نزدیک ار خود تجاری نام تواند می شرک، . 2

 خدالء مشدی خدط( دهدد جدای نشدده اشغال مختلف های گوشه در را بیشتر یا کاال دو تواند می شرک، . 3

 .)بازار گانه چند

 :صفت سر بر رقابت پویایی های جنبه

 مبدانی جملده از کده نمایدد بینی پیش اس، خواهان بازار که را جدید کاالیی صفا، همواره باید ها شرک،

 :از عبارتند جدید کاالیی صفا، برای جو و جس،

 ایدن در .یابدد مدی تحقدق جدیدد صدفا، تعیدین بدرای مشدتری بررسدی فرآیندد بکدارگیری بدا شیوه اولین.  1

 آن عالقده میدزان و شود اضافه کاال به مزایایی چه که مایلند پرسد می کنندگان مصرف از شرک، روش

 .اس، چقدر مزایا این از یک هر به ها

 را امدر وقدوع احتمال پیشتاز شرک، جا این در شود می استفاده مستقیم در  فرآیند از دوم شیوه در.  2

 .کند می مبادر، کاال تکوین به زیاد چندان بازاریابی تحققیا، انجام بدون و کند می بینی پیش آینده در

 نظریده در .داندد مدی گدو گف، یا دیالتیک فرآیند طریق از را جدید کاالیی صفا، پیدایش شیوه سومین. 3

 آنهدا مسدیر عکس جه، در درس، باید بلکه شوند، همگام افراد سایر با نبایستی گذاران بدع، دیالکتیکی

 .نمایند حرک، بیند، می آسیب افزون روز توجه عدم سبب به که بازار از هایی قسم، طرف به و

 نوآور وظیفه .رسند می ظهور به نیازها مراتب سلسله فرآیند ریقط از جدید صفا، چهارم، شیوه در. 4

 .کند ارزیابی باالتر رتبه با نیازی رضامندی تأمین برای را بازار آمادگی که اس، آن گذار بدع، و
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 اداره موسسات خدماتی و خدمات همراه آن              61فصل 

 طبقه بندی خدمات ماهیت و

" عمددل یددا کدداری کدده یددک طددرف بدده طددرف دیگددر عرضدده مددی کنددد و لزومدداهددر  زارتسدد، ابع خههدمات
کدی بسدتگی یتولیدد خددما، هدم ممکدن اسد، بده کداالی فیز. نامحسوس باشد وبه مالکی، چیزی منجر نشود

 .داشته باشد یا نداشته باشد

جدزء خددم، مدی تواندد بخدش . هرچیزی که شرک، عرضه می کند، گاه همراه با مقداری از خدم، اسد،
 . یا بزرگی از هر آنچه عرضه می شود باشدکوچک 

 :در اینجا پنج طبقه ازآنچه عرضه می شود را می توان از یکدیگر تفکیک کرد

 ، نمكصابون ثلم.نچه عرضه میشود کاالی محسوس اس،اغلب آ :کاالی محسوس محض .1

آنچه عرضه می شود از یک کاالی محسوس همدراه بدا خددم، یدا  :کاالی محسوس همراه خدمات .2
یک تولیدد کنندده " مثال. ماتی که برای افزایش جاذیه مصرفی به آن افزوده شده تشکیل می شودخد

ز لحدداظ هددر چدده کدداالی ژنریددک ا. بایددد چیددزی بددیش از یددک اتومبیددل بددرای عرضدده داشددته باشددد
تدر باشدد فدروش آن بده کیفید، و بده موجدود و در اختیدار داشدتن خددما، همدراه تکنولوژی پیشرفته
 .داردبستگی بیشتری 

. آنچه در این طبقه قرار مدی گیدرد از دو بخدش مسداوی کداال و خددما، تشدکیل شدده اسد، :دورگه .3
 .مردم بیشتر به رستوران های توجه دارند که غذا و خدما، خوبی دارند

در ایدن طبقده آنچده عرضده مدی شدود اغلدب خددماتی  :انهدک یت عمده همراه با کهاال و خهدماتخدم .4
حمدل خریددار  مثال مسافران خطوط هواپیماییبرای . ای همراه دارندیا کااله/ اس، که خدما، و 

 .ونقل هستند

 .بچه داری و روان درمانی" مثال. شود خدما، اس،آنچه که عرضه می :خدمت محض .5

وجود همین ترکیب متفاو، کاال نسب، به خدم،، صدور احکام کلی نسب، به خدما، را به کاری دشدوار 
 :در هرصور، کلی گویی شاید تا اندازه جایز باشد. یک بیشتر قائل شویممبل کرده اس، مگر آن که تفک

حتدی خددماتی کده . مدی شدوند بدا هدم فدرق مدی کننددتوسط ماشهین تولیهد اول اینکه خدما، بر اساس اینکه 
مداهر، مداهر یدا کدارگران حرفده ای ارائده ، بسدته بده ایدن کده توسدط افدراد غیرتوسط انسان تولید می شدوند

 .تفاو، اندشود، از هم م

 .نیاز دارندحضور مشتری  دوم، بعضی خدما، به

           .برآورده می سازند با هم فرق مدی کنندد بخش تجارییا نیاز نیاز شخصی سوم، خدما، از نظر اینکه آیا 
 .با هم فرق می کنندمالکیت واهداف چهارم، ارائه کنندگان از نظر 

 :رای آنهامات اجرایی بازاریابی بویژگی خدماتی و الز

خدما، از چهار مشخصه عمده برخوردارندد کده بدر طراحدی برنامده بازاریدابی آن هدا تداثیر قابدل تدوجهی 
 .نامحسوس بودن، تفکیک ناپذیری، تغییرپذیری و فناپذیری: دارند، این چهار مشخصه عبارتند از

قبدل از . ، نیسدتندخدما، بر خالف کاالهای فیزیکی قابل روی. خدما، نامحسوس اند:   نامحسوس بودن
  .آن که خریده شوند قابل مزمزه کردن، احساس شدن، شنیدن یا بوییدن نمی باشند

فیدد، خدددما، اطمینددان از کیمددردم بددرای تعدددیل و کدداهش تردیددد خددود درپددی شددواهد و مدددارکی هسددتند کدده 
قیمدد، عالمدا، و نمادهددا و  بددا کسدب اطالعددا، از محدل، مددردم، تجهیدزا،، مطبوعددا،، هداآن. حاصدل کننددد

دهندددگان بنددابراین وظیفدده ارائدده. فددروش اسددتنباط هددای الزم را دربدداره کیفیدد، خدددما، بدده عمددل مددی آورنددد
 .تر سازند و موارد نامحسوس را محسوس نماینداین شواهد و مستندا، را هرچه غنیس، که خدما، آن
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توسط کسی ارائده اگر خدم،  .به طور کلی خدما، همزمان با تولید مصرف می شوند:  پذیریناتفکیک 
از ان جدا کده مشدتری نیدز همزمدان بدا تولیدد خددم،  .می شود ارائه کننده هم بخشی از خددم، خواهدد بدود

حضددور دارد، تدداثیر متقابددل فددرد یددا موسسدده ارائدده دهنددده خدددما، بددا مشددتری، حالدد، خاصددی از بازاریددابی 
 .امد خدم، تاثیر می گذارندهر دو عامل مشتری و ارائه کننده خدما، بر پی. خدما، به شمار می رود

شدود، ه و محلدی کده خددم، در آن ارائده میخدما، به دلیل بستگی شان به شخص ارائده کنندد: پذیریتغییر
 .بسیار متفاوتند

 :ی می توانند سه اقدام انجام دهندموسسا، برای اعمال کنترل کیف

 .اول انتخاب، آموزش و استفاده از نیروی انسانی شایسته و ورزیده اس، 

این امر را می توان با تهیه یدک . دومین قدم استاندارد کردن فرایند انجام خدم، در سراسر سازمان اس،
 های خدماتی در یک نمودار جریانی با هددف شناسدای ودر این اوزالید وقایع فرایند. خ،قق ساحاوزالید م
 .قاط ضعف در ارائه خدم، ترسیم می شودن تعیین

ستفاده از سیسدتم هدای بررسدی انتقدادا، و پیشدنهادا، ا ضامندی مشتری باگام سوم نظار، بر چگونگی ر
 .مطالعه مشتریان و خرید مقایسه ای اس،

، اسدد،، فناپددذیری خدددما، مشددکل وقتددی کدده تقاضددا یکنواخدد .خدددما، را نمددی تددوان انبددار کددرد : فناپههذیری
امدا وقتدی کده بدا نوسدان  .کردریزی توان از قبل برای کارکنان برنامهشود، زیرا میای محسوب نمیعمده

 . شوندرو میبهوسسا، خدماتی با مسائل و مشکال، رتقاضا مواجهیم، مو

ساسر بدرای همداهنگی بیشدتر میدان عرضده و تقاضدا خددما،، اسدتفاده از چندد خدط مشدی را بده موسسدا، 
 . خدماتی پیشنهاد کرده اس،

 :از جنبه تقاضا

 بده زمدان ( اوج)داری از تقاضدا از زمدان پیدک سدبب مدی شدود مقد قیمت گذاری تفکیکی و متمایز
 مانند تخفیف بلیط سینما . غیر پیک انتقال یابد

 هدا کده برنامده خاصدی بدرای تعطدیال، کوتداه انند هتلم :تقاضای غیر پیک را می توان افزایش داد
 .مد، آخر هفته ارائه می کنند

 در ایددن زمددان مشددتریان مددی دانددیم کدده . ای بددرای اوقددا، غیددر پیددک اسدد،نیددز چدداره خههدمات مکمههل
 مانند ماشین های تحویلداری اتوماتیک. مجبور می شوند مد، زمانی انتظار بکشند

 شدرک، هدای . هم راحی برای اداره سدطح و میدزان تقاضاسد، (رزرو کردن)سیستم ذخیره سازی
 .هواپیمایی و هتل ها و پزشکان از این روش استفاده می کنند

 :از جنبه عرضه

  مانندد مراکدز آموزشدی کده از اسداتید . می تدوان در زمدان پیدک اسدتفاده کدردوقت از کارکنان نیمه
 .نیمه وق، استفاده می کنند

 مدثال. پردازندداوقا، پیک به انجام  امور مهم مدیکارکنان در  :پیکانجام کارهای مهم در اوقات "
 .ی پزشک یاران به پزشکان کمک می کنندغدر اوقا، شلو

 مدی تدوان از مصدرف کننددگان خواسد، بدرای انجدام امدور  :کننهدهشارکت بیشتر توسهط مصهرف م
های بزر  که مشدتریان اقدالم خواروبدار خریدداری مانند فروشگاه. خودشان کمک کنند مربوط به

 .شده را در سا  دستی خود قرار دهند

  چندین بیمارسدتان بدا مشدارک، هدم تجهیدزا، مدورد نیداز را خریدداری کدرده وبده  :مشترکخدمات
 .تر  از آن استفاده کنندطور مش

 خرید زمینهاي مجار براي توسعه پارك سرگرمي: پیش بینی امکانات برای توسعه آینده  
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 :خط مشی های بازاریابی موسسات خدماتی

پی مردم ، مستندا،  3این . دیگر به بازاریابی خدما، پیشنهاد کرده اند pحرف  3بومز و بیتنر افزودن 
 .ما، اس،فیزیکی و فرایند ارائه خد

گرانددراس اسددتدالل نمددوده اسدد، کدده بازاریددابی خدددما، ندده فقددط مسددتلزم بازاریددابی خددارجی مددی باشددد، بدده 
 .بازاریابی داخلی و بازاریابی متقابل هم نیازمند اس،

شامل شرح و توصیف کارهای روزمره ای اس، که شرک، برای آماده سازی، قیمد، بازاریابی خارجی  
 .به مشتریان انجام می دهد، گذاری، توزیع و ترویج خدم

ایجاد انگیزش در کارکنانش برای ارائه خدما،  نیز آنچه را که شرک، برای آموزش و بازاریابی داخلی 
یدره بازاریدابی بدری اعتقداد دارد کده مهمتدرین کداری کده دا. ردیمی گبهتر به مشتریان انجام می دهد دربر

  .بندند کاران را وادارد تا بازاریابی را براد درون سازمد آنس، که هوشیارانه تمام افدهمی تواند انجام 

از آن جددا کدده . ی و شایسددتگی کارکنددان را در خدددم، بدده مشددتری نشددان مددی دهدددیتوانددا بازاریههابی متقابههل
صدور، ( توفیدق در عمدل جراحدی) کیفیت فنیقضا، بر سر کیفی، خدما، توسط مشتری فقط بر اساس 

کنندددگان خدددما، بایددد ارائدده پسهددم دخیددل اسدد،،( مادسددازی جددراحاعت) کیفیههت حرفههه اینمددی پددذیرد، بلکدده 
 .برخوردار باشند" کارآمدی باالی " ، از لحاظ فنی از "ارتباط و تماسی خوب "  ضمن تامین

 سه گونه بازاریابی در صنعت خدمات  3-16شکل 

 
ل و چه بعد از مصرف به راحتی قابل ارزیابی نیسدتند جا که خدما، نسب، به کاالهای فیزیکی چه قباز آن
اول . های را بده دنبدال دارداین حقیقدب پیامدد. بیشتری می کنندکنندگان هنگام خرید احساس خطر مصرف

به خدما، دهن به دهدن اعتمداد و اطمیندان بیشدتری مدی کنندد تدا تبلیغداتی " این که مشتریان خدما، معموال
دوم مصددرف کنندددگان از قیمدد، خدددم،، کارکنددان . ی انجددام مددی شددودکدده توسددط خددود موسسددا، خدددمات

موسسددا، خدددماتی، اوضدداع و احددوال فیزیکددی موسسدده بدده عنددوان اسدداس و مبنددایی بددرای قضدداو، دربدداره 
هدا پدس از خریدد خددم، و در صدور، رضدامندی بسدیار، بده ارائده سوم آن. تفاده می کنندکیفی، خدم، اس
 .نداباقی خواهند م کننده خدم، وفادار

  رقابتی، کیفی، خدم، و بهروری آنها  افزایش تمایز :موسسه خدماتی عمده  ایفوظ

 تمایز رقابتی

گلده دهندد ، خود و خددماتی کده رقبدا ارائده میبازاریابان خدما، اغلب از دشواری اعمال تمایز میان خدما
ده آن اهمیتدی کمتدر از تدر احسداس کنندد بدرای ارائده کنندهمگدن" در مشتریان خددمتی را نسدبتاهرچق. دارند

راه چاره در مقابل رقاب، بر سر قیم،، متمایز کردن آن چه که عرضده مدی  .قیم، خدم، قائل می شوند
 .شود، چگونگی تحویل و یا تصویر ذهنی اس،

برای این که آنچه عرضه می شود از محصدول ارائده شدده توسدط رقبدا متمدایز  :آنچه که عرضه می شود
سههبد اولیههه آنچدده مشددتری انتظددار آن را دارد . گددی هددای ابددداعی برخددوردار گددرددباشددد، مددی توانددد از ویژ

 .اضافه کردویژگی ها ثانویه خدمت نام دارد و به این محصول می توان خدمت 

 شرکت

 بازاریابی خارجی بازاریابی داخلی

 بازاریابی متقابل
 مشتریان کارکنان
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 .شودنه  توسط رقبا به آسانی تقلید میها در این زمیچالش در تمایز خدما، آنس، که اکثر نوآوری نمهمتری
 .ا در بلند مد، با اقداما، پیشگیرانه از این قاعده مستثنی شده اندهفقط تعداد معدودی از آن

ز کارکنان تواناتر و معتمد که مسئولی، تمداس بدا با استفاده ایک شرک، خدماتی می تواند  :تحول یا ارائه
شدرک، همچندین مدی . مشتری برعهده شان اس، کیفی، ارائه خدما، خود را نسب، به رقبا متمایز گرداند

بددا اینکدده . آن محددیط تحویددل مشددتری شددود حددیط فیزیکددی جددذاب تددری فددراهم نمایددد کدده خدددم، او درتوانددد م
 .فرایند تحویل خدم، را به گونه ای برجسته و شاخص نماید

گدداه بددا آن. متمددایز کننددد راتواننددد خددود ز مددییددهای خدددماتی از طریددق تصددویر ذهنددی نشددرکت :تصههویر ذهنههی
 .ی برای خود این کار را انجام دهنداستفاده از عالم، یا تعیین نام تجار

 کیفیت خدمات

ایز کندد ایدن مداندد توسدط آن خدود را از رقبدایش متتوای که یک موسسده خددماتی مدیهای عمدهبکی از راه
انتظدارا، سد، کده نرمز موفقی، در گدرو آ. ارائه کنداس، که همواره خدماتی با کیفی، برتر به مشتریان 

بددر  انتظههارات مشههتریان. م، بددرآورده سددازیم یددا حتددی ازآن پیشددی گیددریممشددتریان را نسددب، بدده کیفیدد، خددد
 . گیردمی دهد شکل می موسسه خدماتی انجاماساس تجربیا، گذشته، تبلیغا، دهن به دهن و تبلیغا، 

مشتریان بر اساس این مبانی ارائه کنندگان خدما، را انتخاب مدی کنندد و پدس از اینکده خددم، را تحویدل 
در صدورتی کده ذهنید، . مقایسده مدی کنندد لحاظ ذهنهی بها خهدمات مهورد انتظهار خهوداز  گرفتند ارزش آن

عالقده خدود را نسدب، بده تدامین کنندده یدک  نسب، به خدما، پایین تر از حد انتظار باشد، آن گداه مشدتریان
نسدب، بده خددما، برابدر و یدا از حدد انتظدار مشدتریان فراتدر  اگدر ذهنید،. دهنددخدم، خاص از دس، مدی

 .به ارائه کننده یک خدم، خاص در آینده وجود داردد، در آن صور، احتمال مراجعه باش

ارائده خددما، بدا کیفید، ند که شرایط اصلی برای کیفی، خدم، مدلی ارائه کرد پاراسورامان، آمل و بری
 :شودموفق را سبب میکه عرضه خدما، ناهس، ای گانهدر این مدل فواصل پنج. دسازرا روشن می

مددیری، از آنچده مشدتریان خواهدان آنندد  :ه میان انتظهارات مصهرف کننهده و تصهور مهدیریتفاصل .1
 .همواره در  درستی ندارد

مدیری، ممکن اس، از خواسته هدای  :فاصله میان تصور مدیریت و مشخصات فنی کیفیت خدمت .2
 .مشتریان در  صحیحی داشته باشد اما دراین مورد معیار عملکرد روشنی برقرار نسازد

کارکندان عهدده دار ارائده : فاصله میان مشخصهات فنهی کیفیهت خهدمت و نحهوه ارائهه و تحویهل آن .3
هدای مدورد هدا و قابلید،برخدوردار نباشدند یدا فاقدد توانداییهای الزم ممکن اس، از آموزشخدما، 
 یدا ایدن کده ممکدن. ین اسدتاندارهای تعیدین شدده را نداشدته باشدندتمدایلی بده تدام" از باشند یدا اصدالنی

 .اس، به یک سری معیارهای متضاد پایبندی نشان دهند

انتظددارا، مصددرف کننددده تحدد، تدداثیر اظهددارا،  :فاصهله میههان تحویههل خههدمت و ارتباطههات خههارجی .4
 .کارکنان شرک، و آگهی های تبلیغاتی قرار می گیرد

ایددن امددر وقتددی روی مددی دهددد کدده  :فاصههله میههان ذهنیههت نسههبت بههه خههدمت و خههدمت مههورد انتظههار .5
 .کننده از کیفی، خدما، برداش، صحیحی نداشته باشدمصرف 

این پنج عامل به ترتیب اولوید، و بندابر . همین محققان به پنج عامل تعیین کننده کیفی، خدم، پی برده اند
 :داده اند به شرح زیر اس،( امتیاز 111اختصاص ) امتیازی که مشتریان 

 (32. ) ه نحوی اطمینان بخش و صحیحقابلی، انجام خدم، وعده داده شده ب :اعتماد پذیری .1

 (22. ) تمایل به کمک به مشتریان و ارائه خدما، فوری :حساسیت پذیری .2

 (19).کارکنان و قابلی، و توانایی آنها در انتقال اعتماد و اطمینان ، ادبدانش :اعتماد و اطمینان .3

 (16. )اهمی، دادن و توجه ویژه به تک تک مشتریان :احساس همدردی .4

. وجدود و نمدایش تسدهیال، فیزیکدی، تجهیدزا،، کارکندان و مطبوعدا، ارتبداطی :حسوسموارد م .5
(11) 
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ائدده خدددما، از های بسددیار خددوب در زمیندده ارهددای مختلددف نشددان داده اسدد، کدده شددرکتمطالعددا، و بررسددی
 : دنوجوه اشترا  زیر برخوردار

، اسدتانداردهای بداال، وجدود  :پیشینه مدیری، سطح باال در زمینده تعهدد بده کیفید،یک مفهوم استراتژیک، 
ی بددرای نظددار، بددر عملکددرد خدددماتی، وجددود سیسددتم هددایی بددرای برطددرف کددردن مددوارد عدددم یسیسددتم هددا

 .رضای، مشتریان و توجه و تاکید بر رضامندی کارکنان و مشتریان

ایدن شدرک، هدا در  . شرک، هدای ارائده کنندده خدوب اسد،" مشغله ذهنی " مشتری . مفهوم استراتژیک
آن هددا . ی از مشددتریان هدددف خددود و نیازهددای آنددان کدده در صدددر بددرآورده سدداختن آن هسددتند دارندددصددحیح

یک خط مشی روشن و شداخص برای تامین این نیازها که وفاداری دائمی مشتری را به دنبال داشته باشد 
 .تهیه کرده و از آن استفاده می کنند

یری، ایدن شدرک، هدا نده فقدط بده عملکدرد مدالی مدد :پیشینه مدیریت سهط  بهاال در زمینهه تعههد بهه کیفیهت
 .ماهیانه بلکه به عملکرد خدماتی هم توجه دارد

بهترین موسسا، خدماتی آنهدای هسدتند کده بدرای خدود اسدتاندارد هدای کیفدی بداال تعیدین  :استاندارد ها باال
 .استاندارد ها باید به طور مناسب در سطح باال تعیین شوند. کنند

موسسا، خدماتی خوب همدواره بده ممیدزی عملکدرد خددماتی خدود و  :کرد خدماتیسیستم نظارت بر عمل
آن هددا بددرای اندددازه گیددری و ارزیددابی عملکددرد خدددماتی از وسددایل و ابزارهددای . رقبددایش مشددغول هسددتند

خرید مقایسه ای، خرید صوری، بررسی مشتری، فرم های پیشنهادا، و : ازآن جمله اند. استفاده می کنند
 .روه های ممیزی خدما، و مکاتبا، با مدیری، عاملانتقادا،، گ

به صدور، مفیددی درجده بنددی  اهمیت آن ها از نظر مشتری و عملکرد شرکت خدما، را می توان بنابر
مدی تدوان بدرای درجده بنددی ارکدان مختلدف سدبد خددم، و اهمیهت و عملکهرد از تجزیه و تحلیهل از . کرد

 ( 1-16مثال جدول . )تعیین اقداما، مورد نیاز استفاده کرد

در زمینده عددم  بررسدی .های رسهیدگی بهه شهکایات مشهتریان و تهامین رضهامندی آنهاندایر کردن سیستم
درصددد مددوارد خریددد از آنچدده خریددده انددد رضددای،  25در  ن نشددان مددی دهددد کدده مشددتریانرضددای، مشددتریا
ی، به زحمد، آن نمدی ایا فکر می کنند که شک درصد 95آنها شکای، می کنند، درصد  5ندارند، اما فقط 

 .نحوه شکای، کردن را نمی دانند ارزد، یا

تر از می شود گاه نسب، بده شدرک، وفدادار مشتریانی که به شکایتشان به گونه ای رضای، بخش رسیدگی
 .از شرک، نارضایتی پیدا نکرده اند" مشتریانی می شوند که اصال

ه عندوان اولدین قددم، شدرک، هدا بایدد امکدان طدرح بد. بپردازند بهبود خدماتشرک، ها باید به تهیه برنامه 
دوم، کارکندان شدرکنی کده شدکایا، را دریافد، مدی . شکایا، از سوی مشتریان ناراضی را تسدهیل نمایندد

سدوم، شدرک، نبایدد دامنده . کنند باید برای خل سریع و رضای، بهش شکایا، مشتریان آموزش دیده باشند
ری محدود کند، بلکه باید به کشف و اصدالح اسدباب اصدلی عملیا، خود را به تامین صرف رضای، مشت

 .و ریشه ای این مشکل بپردازد

شدرک، هدای طدراز اول خددماتی اعتقادشدان بدر ایدن اسد، کده . تامین کردن رضهایت کارکنهان و مشهتریان
مریریدد، بددا انجددام بازاریددابی داخلددی . روابددط کارکنددان بددر روی روابددط بددا مشددتری تدداثیر خواهددد گذاشدد،

را فراهم می آورد که در آن از کارکنانی که عملکرد خدما، خوبی دارندد، حماید، هدای الزم بده محیطی 
مدیری، گاه و بیگاه رضامندی کارکنان از . عمل آید و پاراش هایی هم برای آنان در نظر گرفته می شود

 .شغل هود را مورد بررسی قرار می دهد

هدای خدود در خدارج از محدیط کدار و تامین خواسدتههمی از رضای، کارکنان، کمک به آنها برای بخش م
 .اداری اس،

  مدیریت بهره وری

موسسا، خدماتی برای پایین نگهداشتن سطح هزینه های خود و افزایش بهدره وری بده شدد، تحد، فشدار 
 .شیوه مختلف وجود دارد 7برای بهبود سطح بهره وری خدما، . قرار دارند
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های خددماتی مدی توانندد بدا توسدل بده شدرکت .یشتری بده کدار بپردازنددارائه کنندگان خدما، با مهار، ب -1
 .آموزش بهتر، کارکنان ماهرتری را به استخدام درآورند وآنان را بپروراند شیوه های انتخاب و

 .دهن،، کمی، ارائه خدما، را افزایش دبه بهای از دس، رفتن بخشی از کیفی -2

 .کردن روش تولیدو استاندارد آال، و تجهیزا،ماشینرائه خدم، با استفاده از صنعتی کردن ا -3

 .یدیلکاهش یا رواج انداختن نیاز به یک خدم، با ابداع یک راهکار تو -4

 .مد تر آطراحی یک خدم، کار -5

 .دنتا کاری را که توسط کارکنان شرک، انجام می شود، خود بر عهده گیر تشویق مشتریان -6

 .میشودوری کارکنان خدماتی بهره ندش دو چندانکنولوژی گاه سبب ت :مجهز شدن به توان فناوری -7

 خدمات همراه

اهمی، صنایع تولیدی که باید همراه محصوال، خود خدماتی را بده مشدتریان ارائده دهندد کمتدر از صدنایع 
از رقبدای خدود " هندد یقیندادخدود ارائده مدی نتری به مشدتریاکه خدما، با کیفی،ی یهاشرکت .خدماتی نیس،
تر رشدد یم، باالتر مطالبه می کنند، سریعما، بهتری عرضه می کنند، قدواحدهای که خ. گیرندپیشی می
 .یابندبه سودآوری بیشتری هم دس، میکنند و می

شدرک، هنگددام طراحدی کدداال و سیسدتم خدددما، همددراه آن بایدد بایددد بده دقدد، نیازهدای مشددتری را تعریددف و 
. آنندد کده مبدادا در انتظدار خددماتی کده از کداال دارندد وقفده ای پدیدد آیدد مشتریان بسیار نگران. تعیین نماید

 :دغدغه خاطر مشتریان در این مورد، سه گونه اس،

  یعنددی طددی یددک مددد، . کاالسدد، اعتمههاد پههذیری و فراوانههی خرابههیاولددین دغدغدده خدداطر آنهددا بدده خدداطر
 .مشخص چند وق، یک بار احتمال خرابی کاال وجود دارد

 بیشدتر باشدد هزینده هدا  خرابدي مدد، زمدان هرچقددر. اسد، مدت زمان خرابهی ر موردد دومین دغدغه
مشدتری در ایدن . بده ویدژه وقتدی گروهدی هدم در اثدر ایدن خرابدی بیکدار مدی شدوند افزایش مدی یابدد،

 .بسیار حساب می کند وشندهرط فسزمینه روی اعتماد پذیری خدما، ارائه شده تو

 کده نتیجده ردن مبالغی بهرای خهدمات تعمیهر و نگههداری اسهت خرج ک سومین نگرانی مشتریان درباره
 .چندانی هم به دنبال نداشته باشد

. خریدددار زرنددگ و هوشددیار هنگددام انتخدداب یددک فروشددنده همدده عوامددل فددوق ذکددر را در نظددر مددی گیددرد
ه را به دس، آورد، یعنی هزینه خرید کاال بهزینه مورد انتظار طول عمر کاال خریدار در صدد آنس، که 

 .عالوه هزینه تعمیر و نگهداری تنزیلی منهای ارزش اسقاط تنزیلی

اهمی، اعتمادپذیری، اطمینان پدذیر بدودن خددم، و تعمیدر و نگهدداری در میدان کاالهدا و اسدتفاده کننددگان 
 .مختلف فرق می کند

 خط مشی خدمات پس از فروش

ظیددر خدددما، تعمیددر ونگهددداری شددرک، هددا بایددد دربدداره ارائدده خدددما، پددس از فددروش خددود بدده مشددتریان ن
اکثر شرک، هدا بدرای ارائده خددما، یدک دایدره خددما، مشدتریان ایجداد مدی . وآموزش تصمیم گیری کنند

 .این دوایر خدما، مشتریان، از لحاظ کیفی با هم تفاو، زیاد دارند. کنند

 ط مشی خدمات پس از فروشخمراحل 

، بدرای ارائده خددما، مدورد نیداز بده مشدتریان اکثر شدرک، هدا بدا کسدب موفقید، هدر چده بیشدتر در بدازار
بدده طددور معمددول و در آغدداز کددار، تولیددد کنندددگان خددود تاسددیس دایددره . مراحددل پیشددرف، را طددی مددی کننددد

بدا گذشد، زمدان، انجدام خددما، تعمییدر و نگهدداری بده . عرضه، خدما، و قطعا،، کار را آغدازمی کنندد
در مرحله بعد واحدهای ارائه کننده خددما، مسدتقل ظداهر  .توزیع کنندگان و دالالن مجاز واگذار می کنند

ری مدورد نیازشدان را خدود سرانجام مشتریان بزرگدی هدم هسدتند انجدام خددما، تعمیدر و نگهددا. می شوند
 .شوندعهدار می
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 مدیریت کارکنان فروش               22فصل 

 :مک موری طبقه بندی ذیل را از مشاغل فروش ارائه نموده اس، : نماینده فروش   واژه

 (مانند شیر، نان)ای اس، که وظیفه اصلی او تحویل یک کاالس، فروشنده :تحویل دهنده .1

فروشددنده )کننددده سددفارش داخلددی فدد،ای کدده بیشددتر نقددش یددک دریافروشددنده :دریافههت کننههده سههفارش .2

ای کده فروشدنده) یا دریافد، کنندده سدفارش خدارجی( لوازم خرازی که پش، پیشخوان ایستاده اس،

 .را دارد( ها سرمی زندبرای فروش صابون به سوپر مارک،

فروشنده ای که از او انتظار فروش نمی رود یا اجازه دریافد، سدفارش هدم بده  :فروشنده ارشادی .3

وظیفدده اصددلی ایددن فروشددنده ایجدداد شددهر، و اعتبددار اسدد، یددا آمددوزش اسددتفاده . نمددی شددود او داده

 (.کسی که داروهای پزشکی را معرفی می نماید) کنندگان واقعی یا بالقوه کاال 

مددثال  مهندسددی را کدده نقددش ) فروشددنده ای بددا سددطح اطالعددا، فنددی نسددبتا  بدداال اسدد،  :فروشههنده فنههی .4

 (.تری بر عهده دارد را در نظر بگیریدمشاور فنی برای شرک، های مش

فروشنده ای که با تکیه بر روش هدای مبتکرانده و ابدداعی بده فدروش کاالهدای  :ایجاد کننده تقاضا .5

نظیددر بیمدده، ) یددا غیرملمددوس  ( ماننددد جددارو برقددی، یخچددال، پروفیددل، دائددره المعددارف) ملمددوس 

 .می پردازد( خدما، تبلیغاتی یا آموزشی

ارائه راه حدل اغلدب . ای اس، که تخصص او حل مشکل مشتری اس،فروشنده :فروشنده راه کار .6

 (.مثل سیستم های کامپیوتری و ارتباطی) با یک سیستم از کاال یا خدما، شرک، توأم اس، 

فروشندگان یا کارکنان فروش صرفنظر از محتوای کالم فروش و فروشندگی، اجرای یک یدا چندد وظیفده 

 :ده دارنداز وظایف زیر را نیز برعه

 نمایندگان فروش به دنبال مشتریان احتمالی می روند :مشتری یابی. 

 نمایندددگان فددروش تصددمیم مددی گیرنددد چگوندده وقدد، خددود را بددین مشددتریان  :هههدف گیههری

 .احتمالی یا مشتریان فعلی تسهیم نمایند

 نمایندگان فروش به طرز ماهرانه ای درباره محصوال، و خددما، تولیددی  :اطالع رسانی

 .ک، اطالعا، ارائه می کنندشر

 نمایندگان فروش از هنر فروشندگی یعنی؛ سرزدن، ارائه محصدول، پاسدخ بده  :فروشندگی

 .انتقادا، و انعقاد قرارداد فروش اطالع دارند

 نماینددگان فدروش خددما، بسدیار متندوع و مختلفدی بده مشدتریان عرضده مدی  :ارائه خهدمت

کال، مشدتریان، ارائده خددما، فندی، ترتیبدا، این خدما، شامل مشاوره دربداره مشد. دارند

 .مالی و تسریع در امر تحویل اس،

 نمایندگان فروش بدا انجدام تحقیقدا، بدازار و اخبدار و اطدالع رسدانی  :جمع آوری اطالعات

 .گزارش های الزم را در این زمینه فراهم می کنند

 کداالیی کده بدا  نمایندگان فروش در زمان کمبود کاال در مورد اختصداص :اختصاص بهینه

 .ود مواجه اس، بین مشتریان تصمیم گیری می کنندبکم
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 خط مشی کارکنان فروش

 در اینجا یک نماینده فروش مسائلی را بصور، حضوری یدا از طریدق  :نماینده فروش با خریدار

 .تلفن با یک مشتری احتمالی یا مشتری کنونی شرک، در میان می گذارد

 یک نماینده فروش حتدی االمکدان از تعدداد بیشدتری از خریدداران  :نماینده فروش با گروه خریدار

 .آگاهی کسب می کند

 در اینجددا یددک گددروه فددروش از شددرک، بددا گروهددی از خریددداران  :گههروه فههروش بهها گههروه خریههدار

 .همکاری نزدیک دارد

 نماینددده فددروش افددراد خاصددی از شددرک، را بددرای بحدد  دربدداره یددک مسددئله یددا  :فههروش کنفرانسههی

 .گرد هم می آورد فرص، مهم

 در ایدن سدمینار . یک گروه از یک شدرک، یدک سدمینار آموزشدی برپدا مدی کندد :فروش سمیناری

 .شرک، مشتری از جدیدترین تحوال، آگاه می شود

 :ای فروشندگان ساختار منطقه

ای بصددور، انحصدداری تعیددین شددده کدده او در آن ناحیدده تمددام بددرای هددر نماینددده فددروش مأموریدد، ناحیدده

 .، شرک، را عرضه نمایدمحصوال

ای طراحی کرد که از فروش بالقوه یکسان یا حجدم کدار یکسدانی توان به گونهنواحی را می :اندازه ناحیه

هددای مشددابهی را در نددواحی بددا تددوان فددروش بددالقوه مسدداوی، از نظددر درآمدددی فرصدد،. برخددوردار گردنددد

 .دآینارزیابی عملکرد به حساب میابزار مناسبی برای  دهند واختیار نمایندگان فروش قرار می

اضدافه شددن . نواحی از ترکیب واحدهای کوچکتر نظیر استان هاو ایاال، تشدکیل مدی شدوند :شکل ناحیه

 .این بخش ها به یکدیگر تشکیل ناحیه ای با توان بالقوه فروش یا حجم کار معین می دهد

بده کاالهدایی کده مدی فروشدند، پیددایش  اهمی، آگاهی نماینددگان فدروش نسدب،: ساختار کاالیی فروشندگان

بخش های مختلف برای کاال و همچنین مددیری، کداال منجدر بده ایدن شدده اسد، کده بسدیاری از شدرک، هدا 

 .ساختار فروشندگان خود را برپایه خطوط کاال بنا نهند

-مدی ریدزیشرکتها نیروی فروش خود را برمبنای صنع، یا مشتری پایه گاه:  ساختار بازار فروشندگان

 .در اینجا فروشندگان را می توان بر اساس صنایع مختلف یا حتی مشتریان مختلف تقسیم بندی کرد. کنند

 ساختارهای مختلط فروشندگان

گاه نیز شرکتی کاالهای بسیار متندوعی را بده اندواع و اقسدام مشدتریانی کده در منطقده جغرافیدایی وسدیعی 

 .چند شکل از ساختار فروشندگان را درهم می آمیزدواقع شده اند می فروشد، در این شرایط شرک، 

ن تعدداد تعیدیپس از اینکه شرک، تعداد مشتریانی را که قصد دسترسی بده آنهدا را دارد تعیدین کدرد، بدرای 

 .این روش از مراحل زیر تشکیل میشود. کارکنان فروش میتواند از روش برآورد حجم کار استفاده کند

 .االنه به آنها به گروه هایی با اندازه های مختلف طبقه بندی کنیدمشتریان را بنابر حجم فروش س .1

یعنددی تعددداد مراجعددا، سدداالنه بددرای فددروش بدده هددر ) فراوانددی تعددداد مراجعددا، مطلددوب و ایددده آل  .2

 .را برای هر طبقه تعیین کنید( مشتری
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می شود تعداد مشتریان هر طبقه با اندازه خاص خود، در فراوانی تعداد مراجعا، مربوط ضرب  .3

 .تا کل حجم کار در کشور بصور، تعداد مراجعا، برای فروش در سال معلوم شود

 .متوسط تعداد مراجعا، ساالنه برای یک نماینده فروش تعیین شود .4

تعداد نمایندگان فروش مورد نیاز از تقسیم کدل تعدداد مراجعدا، سداالنه برمتوسدط تعدداد مراجعدا،  .5

 .بوسیله یک نماینده فروش بدس، می آید

كدده حقددوق و مزایددای ثابدد، و متغیددر سددبب پیدددایش سدده نددوع طددرح بددرای پرداخدد، حقددوق و مزایددا گردیددده 

 .و ترکیب حقوق و کمیسیون  کمیسیون مستقیم   حقوق مستقیم،   : عبارتند از

سه . فقط یک چهارم شرک، ها از روش پرداخ، حقوق مستقیم یا روش کمیسون مستقیم استفاده می کنند 

از ترکیب این دو استفاده مدی کنندد، اگرچده سدهم نسدبی حقدوق نسدب، بده مزایدا بدین شدرک، هدا چهارم بقیه 

 .بسیار متفاو، اس،

نمایندگان فروش درآمد قطعدی و مطمدئن . طرح های مربوط به پرداخ، حقوق مستقیم مزایای چندی دارد

از منظدر شدرک، . ندددارند و تشویق می شوند که به فعالی، های غیر فروشندگی رغب، بیشتری نشان ده

. پرداخدد، حقددوق مسددتقیم از نظددر اداری سدداده تددر اسدد، ولددی سددبب کدداهش بددازدهی فروشددندگان مددی شددود

فروشدندگان کداراتر جددب کدار مدی شدوند، انگیدزش : مزایای پرداخ، کمیسیون مسدتقیم از ایدن قدرار اسد،

طددرح . شددوند بیشددتری ایجدداد مددی شددود، بدده نظددار، کمتددری نیدداز هسدد، و هزیندده هددای فددروش کنتددرل مددی

ترکیب حقوق و کمیسیون ضمن اینکه مزایای دو طرح فوق را در بدر دارد، در مجمدوع معایدب آن کمتدر 

 .از جمع معایب دو طرح فوق اس،

 آموزش نمایندگان فروش

 :از آن جمله اند كه  برنامه های آموزشی فروش اهداف خاصی را دنبال می کنند

 خود را با او یکی بدانند نمایندگان فروش باید شرک، را بشناسند و. 

 نمایندگان فروش باید کاالهای شرک، را بشناسند و از آن اطالع داشته باشند. 

 نمایندگان فروش باید از خصوصیا، مشتریان و رقبا اطالع داشته باشند. 

 نمایندگان فروش باید بدانند چگونه برای فروش مراجعه موثری داشته باشند. 

  ،به روش ها و مسئولی، های بیرونی شناخ، داشته باشندنمایندگان فروش باید نسب. 

 ایجاد انگیزش در نمایندگان فروش

 شغل فروشندگی از جمله مشاغل کسل کننده اس، فروشندگان معموال به تنهدای کدار  :ماهیت شغل

 .میکند، ساعا، کارشان نامنظم اس، و بیشتر اوقا، خود را بیرون از منزل بسر می برند

 فقدان انگیزش های خداص نظیدر پداداش هدای نقددی یدا غیرنقددی، سدبب مدی شدود  :ماهیت انسانی

 .سطح کارایی اکثر مردم پایین تر از ظرفی، آنها باشد

 نمایندگان فروش اکثرا  با مسائل شخصدی خدود نظیدر بیمداری خدود و  :مسائل و مشکالت شخصی

 .داعضای خانواده، ناسازگاری همسر و احتماال  بدهکاری دس، به گریبانن
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 :ابزارهای انگیزشی

بسیاری از شرک، ها با تعیین سهمیه فروش آنچه را که نمایندگانشدان بایدد در طدول سدال  :سهمیه فروش

سدهمیه هدای فدروش را مدی تدوان برحسدب حجدم فدروش بده دالر، بده واحدد کداال، . بفروشند تعیین می کنند

پرداخد، حقدوق و مزایدا هدم . ن نمدوددرصد سود ناخالص، تالش برای فروش یا فعالی،، و نوع کداال تعیدی

 .اغلب به چگونگی و نسب، دستیابی به سهمیه تعریف و تعیین می شود

مکتب سدهمیه بداال، سدهمیه هدای فدروش را بداالتر از . در مورد تعیین سهمیه سه مکتب فکری وجود دارد

ایدن مکتدب اعتقداد طرفدداران . توان کارکنان فروش تهیه میکند، اما فروش این سهمیه قابل دسترسی اس،

هدای فدروش را مکتب سهمیه متوسط، سهمیه. دارند که تعیین سهمیه های باال تالش بیشتر را سبب میشود

طرفدداران ایدن . درحدی تعیین می کند کده دسدتیابی بده آن بدرای اکثرید، فروشدندگان قابدل دسترسدی اسد،

روشدندگان آن را منصدفانه تلقدی مکتب اعتقاد دارند تعیین سهمیه های فروش در ایدن حدد سدبب مدی شدود ف

مکتدب سدهمیه متغیدر بدر ایدن بداور . اد بده نفدس در آنهدا تقوید، شدودتمکرده، به آن دسترسی پیدا کنند و اع

اس، که با وجود تفاوتهای فردی بین فروشندگان، تعیین سدهمیه هدای فدروش بداال بدرای تعددادی از آنهدا و 

 .متوسط برای بقیه برای بقیه موجه اس،

شرک، ها برای ایجاد انگیزش در بین کارکنان فروش خود که تدالش بیشدتر  :ی انگیزشی تکمیلیابزارها

همدایش هدای فدروش دوره ای . انجام می دهند، از ابزارهای انگیزشی اضافی دیگری هم استفاده می کنند

یک فرص، اجتماعی، یک تنوع کاری، یک فرص، برای مالقا، و گفتگو با مددیران سدطح بداال و یکدی 

همددایش هددای فددروش یکددی از ابزارهددای ارتبدداطی و انگیزشددی مهددم . شدددن بددا یددک گددروه بددزر  تددر اسدد،

 .گاه نیز شرک، ها مسابقا، فروش برگزار می کنند. محسوب می شود

 ارزیابی نمایندگان فروش

مدیری، به چندین روش اطالعا، مدورد نیداز خدود را دربداره نماینددگان فدروش بده دسد،  :منبع اطالعات

گزارشدا، فدروش بده دو قسدم طدرح فعالید،، و شدرح . مهم ترین منبع، گزارشدا، فدروش اسد،. ردمی آو

این گزارشدا، داده هدای اطالعداتی را فدراهم مدی سدازند کده از . تفضیلی پیامدهای فعالی، تقسیم می شوند

 شاخص. میان آن مدیران فروش می توانند شاخص های اصلی درباره عملکرد فروش را استخراج نمایند

متوسددط زمددان (  2متوسددط تعددداد مراجعددا، روزاندده یددک نماینددده فددروش، (  1: هددای اصددلی عبارتنددد از

متوسدط هزینده هدر (  4متوسدط عایددا، هدر بدار مراجعده، (  3مراجعه برای فروش در هر بار مراجعه، 

در  درصد سفارشا، دریاف، شده(  6هر بار مراجعه، ( سرگرمی ) هزینه های جانبی (  5بار مراجعه، 

هزینده کارکندان فدروش بصدور، (  9شمار مشتریان جدیدد طدی یدک دوره، و (  7مراجعه برای فروش، 

 .درصدی از هزینه کل، این شاخص ها چندین پرسش مفید و ارزشمند را پاسخ می گویند

گزارشدا، کارکنددان فدروش همددراه بدا نتددایج مشداهدا،، مددواد  :ارزیهابی رسهمی عملکههرد نماینهدگان فههروش

روشهای رسدمی ارزیدابی حدداقل دارای سده . زم را برای ارزیابی کارکنان فروش فراهم می آورداولیه ال

این امکدان را در اختیدار مددیری، قدرار مدی دهدد تدا معیارهدای قضداو، دربداره عملکدرد  -1. مزی، اس،

کدداربرد ایددن روش سددبب مددی شددود مدددیری، بتوانددد اطالعددا، جددامع و  -2. کارکنددان فددروش را اعددالم دارد

این اطالع که آنها مورد ارزیابی قرار خواهند  -3و . امل درباره هر یک از فروشندگان جمع آوری کندک

 . گرف،، نمایندگان فروش را تشویق می کند تا با تالش خود به سهمیه های فروش تعیین شده دس، یابند

 ان فروشارزیابی کیفی نمایندگو  ارزیابی رضایتمندی مشتری: روش ارزیابی وجود دارد دو
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 دانش حرفه ای فروش

در  -1برای اینکه به کمک آموزش از فروشندگان، گیرندگان سفارش سداخته شدود دو روش وجدود دارد، 

هدای فدروش بدا فشدار زیداد روش متمایل به فروش ، به فروشندگان آموخته می شود تا با فراگیری تکنیدک

ایددن . عددارف یددا اتومبیددل اعمددال مددی شددودفددروش کننددد، درسدد، هماننددد رویدده هددایی کدده در فددروش دایددره الم

تکنیک ها مستلزم مبالغه در بیان مزایا و امتیازا، کاال، انتقاد شدید از محصوال، رقبدا، توسدل بده چدرب 

زبددانی، خددود را صددادق و درسددتکار معرفددی نمددودن، و اعطددای بعضددی تحقیقددا، اسدد، بددا ایددن هدددف کدده 

ر این اسد، کده اوال  مشدتریان چیدزی نمدی خرندد در این گونه فروش فر  ب. سفارش در جا دریاف، شود

مگر آنکه تح، فشار قرار گیرند، با چرب زبانی با آنها گفتگو شود و دیگر اینکه بعد از خرید هم چنددان 

 .از کرده خود پشیمان نخواهند شد و اگر هم بشوند چندان مهم نیس،

. اندیشده حدل مشدکل مشدتری باشدنددر شیوه توجه به مشتری به فروشندگان آموزش داده مدی شدود در  -2

در این شیوه فروشنده می آموزد چگونه گوش فرا دهد و پرسش هدای خدود را مطدرح سدازد بدا ایدن هددف 

 .که نیازهای مشتری را به خوبی در  کند و در این زمینه راه حل هایی را برای مشکل او ارائه نماید

یک مدتن  سبک کلیشه ایدر  -1 :کرده اند شرک، ها برای ارائه و نمایش فروش سه سبک مختلف ابداع

ایدن سدبک بدر تفکدر محدر  ن واکدنش . که دربرگیرنده نکا، اصلی فروش اسد،، حفدظ و ارائده مدی شدود

یعنی اینکه خریدار منفعل اس، و می توان او را با استفاده از کلمدا،، تصداویر، واژه هدا و . استوار اس،

کلیشده ای ارائده و نمدایش اغلدب در فدروش خانده بده سدبک . واداشد،( خریدد ) اعمالی محر  به حرکد، 

هددم بددر تفکددر محددر  ن  شههیوه دسههتوری -2. خاندده و فددروش بددا اسددتفاده از تلفددن مددورد اسددتفاده قددرار دارد

واکنش استوار اس، و فقط نیازها و سبک هرید خریدار از قبل مورد بررسی و شناسدایی قدرار مدی گیدرد 

فروشدنده در ابتددا . یوه ارائده و نمدایش دسدتوری اعمدال مدی شدودو پس از آن برای اینگونه خریددارها، شد

بده ( فروشدنده ) سدپس او . خریدار را به گونه ای وارد بح  می کند کده نیازهدا و عقایدد او آشدکار گردندد

ارائده و نمدایش فددروش دسدتوری متوسددل مدی شدود و نشددان مدی دهددد کده کداال چگوندده نیازهدای خریدددار را 

 .یوه کلیشه ای نیس، اما یک طرح عمومی را هم دنبال می کنداین ش. تأمین خواهد کرد

ن بدا ترغیدب مشدتری بده گفتگدوی بیشدتر، نیازهدای واقعدی او مدورد آکده در  شیوه تهأمین رضهایتمندی -3

مسددتلزم آن اسدد، کدده فروشددنده شددنونده خددوبی باشددد و از قابلیدد، هددای مشددکل  كدده. بررسددی قددرار مددی گیددرد

فروشنده در اینجا بیشتر نقش یک مشاور اقتصدادی مطلدع را بدر عهدده . شدگشایی باالیی نیز برخوردار با

می گیرد و امیدوارس، که بتواند به مشتری کمک کند به صرفه جویی اقتصادی دس، یازد یا فایدده پدولی 

 .سازمان فروش جدید شرک، آی بی ام از همین شیوه استفاده می کند. ببرد

 -تمداس  - پدیش تمداس -  مشدتریان واجدد شدرایط بی و تعیدینمشدتری یدا:  مراحهل اصهلی فروشهندگی مهؤثر

 پیگیری و مراقب، - فروش – بررسی ایرادا، و انتقادا، - ارائه و نمایش

 . ویژگیها و مزایای آن را بخاطر بسپارد میتوانداگر خریدار بتواند کاال را ببیند یا از آن استفاده کند بهتر 

 :ط مشی های تأثیرگذاری پنج گانه زیر استفاده کندفروشنده در خالل نمایش می تواند از خ

 فروشنده بر شهر، و اعتبار و تجربه شرک، خود تأکید می ورزد :مشروعیت. 
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 فروشنده سدطح اطالعدا، عمیدق از وضدعی، خریددار و محصدوال، شدرک،  :تخصص و کاردانی

 .را نشان می دهد

 مشتر  تکیه می کند فروشندهبر خصوصیا،، عالیق و سوابق و شناخ، :توان مراجعه. 

 یعندی بدا او . فروشنده سعی می کند خریدار را مورد الطاف شخصی خود قرار دهدد :خودشیرینی

 .خورد یا از ابزارهای خاص پیشبردی استفاده می کنديناهار م

 فروشنده سعی می کند ذهنی، مطلوبی از خود نزد خریدار به جای گذارد :تأثیرگذاری. 

طدرفین معاملده بایدد . به بخش صنع، مستلزم داشتن مهار، در مدذاکره اسد، بخش عمده فروش  :مذاکره

فروشدندگان بایدد بتوانندد بددون اعطدای امتیدازا، بدیش . بر سر قیم، و سایر شرایط فروش به توافق رسند

 .از حد، که به سودآوری شرک، آسیب می رساند، سفارش خرید دریاف، کنند

ن شرایط مبادله برقرار می شدود سدروکار آی مبادله و طریقی که در بازاریابی با فعالیتها :تعریف مذاکره

در مبادلده . در مبادله معمولی شرایط با برنامده هدای اداری قیمد، گدذاری و توزیدع ایجداد مدی شدوند. دارد

مذاکره ای، قیم، فروش و سایر شرایط طی مذاکره حاصل می شوند، در این گفتگوهدا دو طدرف معاملده 

مشارک،، امتیازدهی، پیمانکاری دس، دوم، ادغام عمدودی ) آور بلند مد،  مه های الزامدرباره موافق، نا

 . مذاکره می کنند( 

. ترین رویه انجام فروش اسد،ن مذاکره مناسبآ د که درنلی و دابلر شرایطی را ارائه کرد :زمان مذاکره

 :این شرایط بدین قرار هستند

 .اال بلکه بر کیفی، و خدم، هم تأثیر می گذارندوقتی عوامل زیادی نه فقط بر قیم، فروش ک .1

 .وقتی مخاطرا، موجود را نمی توان از قبل تعریف و تعیین کرد .2

 .وقتی تولید اقالم خریداری شده به زمان نسبتا  زیادی نیاز داشته باشد .3

 .وقتی به واسطه تغییر سفارشا، متعدد، تولید گاه و بیگاه دچار وقفه می شود .4

الزمه هر مذاکره تهیه یک خط مشی راهبردی قبدل از مالقدا، بدا طدرف دیگدر و  :رهتهیه خط مشی مذاک

 .اتخاذ تصمیما، تاکتیکی در خالل برگزاری جلسا، مذاکره اس،

 تعهد نسب، به شیوه کلی مذاکره اس، که در آن مذاکره کننده برای نیل  خط مشی راهبردی مذاکره

 .به اهداف خود از شانس زیادی برخوردار اس،

 زاریابی رابطهبا

اصدول فروشدندگی شخصدی و مدذاکره بده گونده ای کده شدرح آن گذشد، دارای جهد، گیدری انجدام معاملدده 

. اس،، چرا که هدف آن کمک به فروشندگان اس، تا فروش خاصدی را بده یدک مشدتری بده انجدام رسدانند

دف قدرار  اما در برخی مدوارد شدرک، بده دنبدال انجدام فدروش خاصدی نیسد،، بلکده مشدتری بزرگدی را هد

شرک، در اینجا مایل اس، قابلی، ها و تواندایی . داده و می خواهد او را به دس، آورد و به او خدم، کند

های خود را به رخ مشتری بکشدد و نشدان دهدد کده مدی تواندد بهتدر نیازهدای او را بدرآورده سدازد، بدویژه 

 .آوری با هم برقرار کنند اگر طرفین بتوانند رابطه الزام
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 مدیریت بازاریابی مستقیم و بازاریابی آن الین               22فصل 

 رشد و مزایای بازاریابی مستقیم

یک سیستم بازاریابی متقابل اس، کده بدا اسدتفاده از یدک یدا چندد رشدته تبلیغداتی اسدباب  :بازاریابی مستقیم

 .یک واکنش قابل اندازه گیری و یا معامله ای را در هر محل فراهم می سازد

بددین  .تعریدف بدر یدک واکدنش قابدل انددازه گیدری و یدک سدفارش خریدد از طدرف مشدتری تکیده دارد این

 .ترتیب اس، که به بازاریابی مستقیم گاه بازاریابی سفارش مستقیم هم گفته می شود

 :عوار  و تبعا، بازرگانی الکترونیکی از نظر تئوری رویه بازاریابی 

 ها سریعتر تغییر کنندراهم خواهد ساخ، که قیم،بازاریابی الکترونیکی این امکان را ف. 

 ،زیدرا  .بازاریابی الکترونیکی به یکبداره جایگداه و مکدان در بازاریدابی را دگرگدون خواهدد سداخ

کجا و در هر زمان و بدون اینکه به فروشگاهی مراجعده  توانند از هریمگان دیگر مصرف کننده

بددین تولیددد  ر نتیجدده وجددود بازارهددای الکترونیکددی،د .کننددد اقددالم مددورد نظددر خددود را سددفارش دهنددد

این فرآیندی اس، که به آن خرده فروشی  کننده و مصرف کننده فاصله کمتری نیاز خواهد داش،،

 .بدون واسطه گویند

  دسترسی فوری خریداران به اطالعا، در مدورد کاالهدای مختلدف و همچندین جوامدع الکترونیکدی

در  .ربدداره طبقددا، کدداال مبادلده مددی کننددد امکددان پددذیر مددی باشدددکده ایددن اطالعددا، و تجربیددا، را  د

نتیجه از تبلیغا، بیشتر در جه، آگاهی داد و کمتر برای ترغیب کدردن  کده کداربرد امدروزین آن 

 .اس،، استفاده خواهد شد

 مزایای بازاریابی مستقیم

 .ا تهیه کندبازاریابان مستقیم می توانند یک لیس، پستی حاوی اسامی تقریبا تمام گروهه .1

 .بازاریابان مستقیم قادرند با هر مشتری رابطه مستقیم و پایدار بر قرار کنند .2

ای زمان بندی کرد  که درس، در زمان مناسدب بده  بازاریابی مستقیم را می توان به گونه .3

 .مشتریان احتمالی دس، یابیم

 .کاال و خط مشی بازاریاب مستقیم را از دید رقبا مخفی نگاه می دارد   .4

 گیدری در ایدنمامده تبلیغداتی خدود را  بدرای تصدمیمی توانند پاسخ بده برنبازاریابی مستقیم  .5

 .، اندازه بگیرنداندباره که کدام یک سودآورتر بوده

 :شر کتها به روشهای مختلف از پایگاه اطالعاتی خود استفاده می کنند

بدرای کداال هدای خدود یدا هدر  بسیاری از شرک، ها با انجدام تبلیغدا، :شناسایی مشتریان احتمالی .1

 .آنچه عرضه می کنند به دنبال مشتریان جدید هستند

های را برای خود در نظر می گیرند تدا بهتدرین شر کتها معیار :به کدام مشتری چه عرضه شود .2

 .مشتری هدف را برای خود پیدا کنند



 71 

ریان ،بدا شدرک، هدا مدی توانندد بدا بده خداطر سدپردن رجحدان هدای مشدت :تعمیق وفهاداری مشهتری .3

ارسال هدایای مناسب برای آنها، اعطای کوپن هدای تخفیدف و ارسدال مطالدب و نوشدتجا، جالدب 

 .توجه از نظر آنها دلبستگی و عالقه مشتریان را نسب، به خود تقوی، کنند

شرک، ها با استفاده از برنامده هدای پسدتی اتدو ماتیدک  بدرای  :ارتقا و تقویت خرید های مشتری .4

 .اطالعاتی خود را فراهم کنندمشتریان پایگاه 

 بازاریابی انبوه و مقایسه آن با بازاریابی تک به تک                

 بازاریابی تک به تک               انبوه                                      بازاریابی 

 ی منفردمشتری متوسط                                                            مشتر

  ناشناخته بودن مشتری                                                  شرح مشخصا، مشتری

                                                                           کاالی استاندارد                                                چه در بازار عرضه می شود سفارشی اس،                            

 تولید انبوه اس،                                                          تولید سفارشی اس،

 توزیع انبوه اس،                                                          توزیع اختصاصی اس،

 پیام اختصاصی اس،                                     تبلیغا، انبوه اس،                   

 فعالیتهای پیشبردی انبوه اس،                                       ابزار های محر  اختصاصی اس،

 پیام یک طرفه اس،                                                      پیام دو طرفه اس، 

 مقیاس                                  صرفه جویی های ناشی از دیدگاه صرفه جویی های ناشی از

 سهم بازار                                                                   سهم مشتری 

 همه مشتریان                                                                مشتریان سودآور

 حفظ مشتری                                                                جذب مشتری 

 کانال های اصلی بازاریابی

ایددن کانددال هددا شددامل .بازاریابددان  بددرای دسترسددی بدده مشددتریان احتمددالی از چندددین کانددال اسددتفاده مددی کننددد

بی بدددا تلفدددن، رسدددانه هدددای فدددروش رودررو ،بازاریدددابی بدددا پسددد، مسدددتقیم،بازاریابی بدددا کاتالو ،بازاریدددا

 .تلویزیونی و دیگر رسانه های پاسخ مستقیم،بازاریابی کیوسک و کانال های آن الین

 .قدیمی ترین و اصلی ترین شکل بازاریابی مستقیم برای فروش اس،: فروش رودررو

بازاریدابی پسد، مسدتقیم شدامل پیشدنهاد یدک راهکدار بدرای حدل مشدکل ارسدال :  بازاریابی پسهت مسهتقیم

 .یاداوری یا مواردی از این دس، به شخصی اس، که در محل خاصی اسکان دارد تذکر و اعالمیه،

 پس، صوتی-3  پس، الکترونیک -2 یا پس، تصویری لمیفاکس -1 :سه روش جدید تحویل پیام 

بازاریابددان الکترونیددک چگوندده مددی تواننددد یددک برنامدده تبلیغدداتی پسدد، مسددتقیم را مددؤثر تهیدده نماینددد این 

ازاریابان باید ابتدا اهداف خود را تعیین کنندد،در بداره بازارهدای هددف ومشدتریان احتمدالی خدود تصدمیم ب

گیدددددری نمایندددددد،ارکان پیشدددددنهادی خدددددود را تعیدددددین نمایند،وسدددددایل آزمدددددون ایدددددن ارکدددددان را مشدددددخص 

 .سازند،ومعیارهایی را برای موفقی، برنامه تبلیغاتی خود تعیین نمایند

 .اریابان گرفتن سفارش خرید از مشتریان احتمالی اس،هدف، اکثر باز: اهداف
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بازاریابددان مسددتقیم بایددد خصوصددیا، مشددتریان احتمددالی و مشددتریان  :بازارهددای هدددف ومشددتریان احتمددالی

 .کنونی خود را از نظر توانایی،عالقه مندی و آمادگی برای خرید شناسایی و تعیین کنند

 .یشنهاد بسیار مناسبی داشته باشندبازاریابان مستقیم باید پ :ارکان پیشنهاد

روش توزیدع و خدط مشدی  واسدطه، پیشدنهاد، نش خط مشدی مربدوط بده پیشدنهاد را شدامل پدنج رکدن کداال،

 .خوشبختانه تمام این ارکان آزمودنی اس،. خالق می داند

ی آنسد، کده در شدرایط واقعدیکدی از مزایدای اصدلی بازاریدابی مسدتقیم  :آزمون ارکان بازاریهابی مسهتقیم

 هدای کداال،یک چیز قابل عرضه را یعنی ویژگدی توان تأثیر و خاصی، ارکان مختلف خط مشیبازار می

 .قیم،، رسانه، لیس، های پستی و نظایر آن را آزمود آگهی تبلیغاتی،

هدای برنامده تبلیغداتی برنامده ریابان مسدتقیم بدا جمدع کدردن هزیندهبازا :ریزیاندازه گیری موفقی، بر نامه

 .ه می توان از قبل میزان پاسخ های سربسری مورد نیاز را حساب کردریزی شد

 بازاریابی آن الین :بازاریابی در قرن بیست و یکم 

 .تازه ترین کانال بازاریابی مستقیم از کانال های آن الین تشکیل شده اس،

. برقرار می کندد ساکانال بازاریابی آن الین کانالی اس، که در آن شخص از طریق کامپیوتر یا مودم تم

یک مودم یک کامپیوتر را به یدک خدط تلفدن متصدل مدی کندد تدا اسدتفاده کنندده از ایدن کدامپیوتر بتواندد بده 

 .به طور کلی دو نوع سیستم آن الین وجود دارد . اطالعا، آن الین مختلف دسرسی حاصل نماید

 ارائده خددما، اطالعداتی و شدر کد، هدای مختلفدی نسدب، بده دایرکدردن و : های بازرگهانی آن الیهنکانال

بازاریابی اقدام کرده اند و کسانی که حاضر هستند هزینه ماهیانه این خددما، را بپردازندد مدی توانندد 

 .معروفترین خدما، آن الین ؛ کامپوسرو،آمریکا آن الین وپرودیجی هستند. از آن استفاده کنند

 امکددان ارتبددا ط جهددانی آنددی و بدده  دسددتگاه کددامپیوتر اسدد، کدده 45111بکه جهددانی از شددیددک  :اینترنههت

 .صور، متمرکز را فراهم آورده اس،

 مزایای بازاریابی آن الین

 هزینه های کمتر  .4   دغدغه خاطر کمتر. 3   اطالعا، . 2      راحتی  .1

 اندازه گیری مخاطبین .7   ایجاد واسطه. 6    انعطاف پذیری سریع نسب، به شرایط بازار. 5

 :آن الین کانال های بازاریابی

: تندد ازگیرندد ایدن چهدار روش عبارروش مختلف به کار مدی 4 الین را بهبازاریابان بازاریابی آن

بخدش  - هدای تحریریدههای خبدری و هیئد،مشارک، در مناظره،گروه - ایجاد ویترین الکترونیکی

 .استفاده از پس، الکترونیک -های تبلیغاتی الین آگهیآن

هددزاران واحددد اقتصددادی در اینترندد، صددفحه خدداص خددود را ایجدداد  :ایجههاد ویتههرین الکترونیکههی

کنند و اطالعا، بسیار زیاد متندوعی های الکتریکی عمل مینها همانند ویتریاین صفحه. اندکرده

 :از آن جمله اند. دهنداختیار استفاده کنند گان قرار میرا در 

 . سعکبا شرح شرک، و محصوال، تولیدی به صور، نوشتاری و هم  .1

 کاتالوگی از شرک، که ویژگیها،موجود بودن و قیم، های فروش را نشان می دهد .2
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 وقددایع مهددم، های مددالی نهددایی،صددورت اخبددار مربددوط بدده شددرک، شددامل گزارشدداتی در بدداره .3

.تاریخ برنامه سمینارها و غیره های اصالح شده،کاالهای جدید و کاال

 .اطالعا، فنی و بروشورهای مربوط به کاال .4

.، در باره فر ص، های شغلی که در شرک، وجود دارداطالعا .5

 .فرص، های که برای گفتگو با کارکنان شرک، وجود دارد  .6

 فرص، انجام سفارش قبل از تر  سای، .7

 :یک ویترین الکترونیکی داشته باشدتصمیم به گشایش كه شرکتی دو گزینه پیش روی 

 ا افتتاح کند که برای این کدار شرک، می تواند بر روی اینترن، فروشگاه متعلق به خود ر

یک سرور شبکه جهانی یک گزینه ارجح اس،،چرا که امکان  .چندین روش وجود دارد

 .نمایش نمودار ،صدا و نوار وهمچنین متون مختلف را در اختیار شرک، قرار میدهد

 شرک، می تواند بر روی خدما، بازرگانی آن الیدن محلدی را بدرای خدود خریدداری کندد .

، یددا بددروی خدددما، آن الیددن کددامپیوتر خددود فضددای فروشددگاهی اجدداره کنددد یددا او قادرسدد

نسب، به دایرکردن یک اتصال با ورودی از کامپیوتر خود به محوطده خریدد خددما، آن 

الین اقدام کند

 :های اعالناتمناظره ، گروه های خبری و تابلو شرکت در

لزومددا بددرای مقاصددد بازرگددانی رک، هددا ممکددن اسدد، در گددروه هددای مختلفددی مشددارک، نمایددد کدده شدد

ایددن مشددارک، ممکددن اسدد، شددهر، بیشددتر شددرک، را بدده دنبددال داشددته باشددد وبددر . سددازماندهی  نشددده انددد

 . سه گروهی که از باالترین شهر، برخوردار هستند عبارتند از  .اعتبار و حیثی، آن بیافزاید

 :گروههای خبری و تابلو های اعالنا، گروههای مناظره،

 گروههای بح  آزاد مستقر در شبکه خدما، آن الین بازرگانی هستند:اظرهگروههای من. 

 گونه مناظره اینترنتی هستند اما گروههدای خبدر محددود بده افدرادی اسد، :گروههای خبری

 .که اخبار و پیام ها در باره مو ضوعا، خاصی را وی رسانند یا می خوانند

 ند کدده روی موضددوع یددا گددروه خدددما، آن الیددن تخصددص هسددت :اعالنددا، يسیسددتم تابلوهددا

.خاصی تمرکز می دهند

 .غاتی به صورت آن الین یپخش آگهی تبل

برای پخش آگهی شرکتها و اشخاص به سه روش مختلف از خدما، بازرگدانی آن الیدن اسدتفاده مدی 

کننددد در روش اول ،خدددما، بازرگددانی آن الیددن اصددلی قسددمتی را بددرای فهرسدد، کددردن آگهددی هددای 

دی شده ارائه می دهدد و ایدن آکهدی هدا بده تدر تیدب ورود در ایدن فهرسد، جدایی مدی تبلیغا، طبقه بن

دوم، آگهدی هدای تبلیغدا، را مدی . ی گیدردمگیرند، به طوری که آخرین وارده در باالی لیس، قرار 

، آگهدی هدای [قرار داد که برای مقاصد بازرکانی دایر شده اند و باال خره يتوان در گروههای خبر

 .می توان روی تابلو های آن الین قرار دادتبلیغاتی را 

 پیروز و كامیاب باشید    


