ارتباطات بازار یابی
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توصیه های ضروری

 اگر از مشتری خود مراقبت نکنید رقبا این کار
را برای شما انجام خواهند داد.
 قیمت مهم نیست  ،باید کاری کنید که مشتریان
محصول شما را بر بهای آن ترجیح دهند.
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اشتباهات نا بخشودنی در بازار یابی
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معادل دانستن بازاریابی و تبلیغات
بازاریابی امری فراتر از تبلیغات و آگهی است .بازاریابی را به چتری
تشبیه میکنند که هفت پرّ ه دارد.این پرّ ه ها عبارتند از  :تحقیق  ،توسعه
محصول  ،قیمت گذاری  ،توزیع  ،فروش  ،هدفگذاری و تبلیغات.
اگر شما تمام این اجزاء را نشناخته و برای توسعه استراتژی در رابطه با
هرکدام وقت صرف نکنید تالشهای بازاریابی و هزینه های تبلیغاتی شما
تاثیر مناسبی نخواهند داشت.
قبل از نهایی کردن طرح تبلیغاتی خود مطمئن شوید به تمام پرّ ه های چتر
توجه کرده اید.

اشتباه در شناسایی بازار هدف






4

بسیاری از شرکتها فکر میکنند نیازی به نگرانی در مورد هدفگذاری
نیست  ،چون "همه محصوالت ما را میخرند".
هنوز موسسه ای دیده نشده است که منابع کافی برای سرویس دهی به
همگان داشته باشد .هدفگذاری به شما امکان میدهد بجای تالش برای
ارائه همه چیز برای همه کس بر روی بهترین مشتریان تمرکز کنید.
وقتی یکبار بازار هدفتان را تعریف کنید ،قادر خواهید بود محصول یا
خدمتتان را مطابق با نیاز های خاص مشتریان بالقوه ارائه کنید.با تعریف
بازار هدف میتوانید قیمت گذاری مناسبی انجام داده  ،آگهی های
تبلیغاتی متقاعد کننده ای تهیه کرده و تمرکز بیشتری بر کسب و کار
خود داشته باشید.

عدم شناخت صحیح از جایگاه محصول/خدمت
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تشخیص جایگاه یعنی اینکه بفهمید مصرف کنندگان چه تعریفی
از ویژگیهای محصول یا خدمت شما دارند .ویژگیهایی مانند
کیفیت ،سرعت و قیمت.این موارد بخوبی جایگاه
محصول/خدمت شما را در مقایسه با دیگر رقبا نشان میدهد.
رتبه بندی بزرگترین تاثیر را در زمان تصمیم گیری برای خرید
دارد.این موضوع مانند یک جمع بندی عمل میکند که انتخاب
نهایی مشتری را شکل میدهد.

همسو نکردن ارتباطات
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بسیاری از بنگاه ها به صورت مجزا به کانالهای ارتباطی با مشتریان
مینگرند که نتیجه آن ضعف در ثبات و قابلیت اطمینان ارتباطات شرکت
است.
لوگو ،کارت ویزیت  ،سربرگ  ،بروشور  ،آگهی ها و وب سایت شما
همه باید با یک نگرش و حس واحد طراحی شوند.
بازاریابی یک فرایند است ،برای ارتباط موثر نیاز به یک حرکت
هماهنگ دارید .امروزه مصرف کنندگان با انبوهی از پیامهای تجاری و
آگهیهای بازرگانی بمباران میشوند که گشودن راهی بسوی مشتری و
دسترسی به آنان را بتدریج دشوارتر میکند.با همسو کردن ارتباطات و
داشتن پیام واحد میتوانید پیامتان را تقویت کنید.

تدوین یا طراحی ارتباطات بازاریابی
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حتی اگر شما یک گرافیست یا مشاور بازاریابی هستید باید از کمک
دیگران برای ایجادکانالهای ارتباطی خودتان سود ببرید.اغلب  ،شرکتها
تصور میکنند با در پیش گرفتن رویه"خودت انجامش بده" در حال صرفه
جویی هستند  .تاکنون نمونه های بسیاری از پیامهای گیج کننده دیده شده
که در آنها آرم یاجزئیات گرافیکی از قلم افتاده اند یا اینکه بسادگی کار
ارتباطی ضعیف  ،انعکاس
نمیکنند.نتیجه واضح اغلب این کانالهای
ِ
تصویر نامناسبی از شرکت است.
باید به بازاریابی به عنوان بک سرمایه گذاری نگریسته شود نه هزینه.
یعنی اینکه برای انجام درست کارها حرفه ای ها را استخدام کنید .در این
امر مهم صرفه جویی را کنار بگذارید.

فقدان شکیبایی !
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یک اشتباه رایج آنست که توقع داشته باشید بازاریابی سریعتر از موعد
عمل کند.کانالهای بازاریابی خوب یک شبه نتیجه نمیدهند .بجای توقع
معجزه انتظارات واقع گرایانه داشته باشید.
برای فعالیتهای خود اهداف و مهلت تعیین کرده و نتایج را اندازه بگیرید.
هر ریالی راکه در زمینه بازاریابی خرج میکنید به عنوان یک سرمایه
گذاری تلقی کرده و عملکرد شیوه ها را ارزیابی کرده و تغییرات مورد
نیاز در اقدامات آتی را در نظر بگیرید.
تا زمانی که فعالیتهای بازاریابی شما شانسی برای تاثیرگذاری دارند آنها
را رها نکنید .بجای تغییر متن یا گرافیک  ،پولتان را صرف تکرار
دوباره و دوباره پیامتان بکنید.ارتباط کلید موفقیت است .

نبود یک طرح مدون






بسیاری از ما حتی نمیتوانیم تصور یک مسافرت بدون برنامه ریزی را داشته باشیم در
حالیکه تعداد زیادی از سازمانها بدون مقصد مشخص در راه
بازاریابی حرکت میکنند .
تدوین برنامه الزامی است ،ایده هایی را که در ذهن شما هستند نمیتوان برنامه دانست .یک
طرح مکتوب و مدون بمثابه نقشه راهی است که شما و سازمانتان رادر راه رسیدن به
اهداف کوتاه مدت و بلند مدت یاری میکند.
سعی کنید در برنامه تان ارزش فعالیتهای سالیانه بازاریابی را افزایش دهید.این اقدامات
نباید سخت و غیرقابل تغییر باشند .با داشتن یک برنامه ،شما استرس کمتری داشته و
انسجام بیشتری را احساس خواهید کرد و همچنین داشتن برنامه تمرکز و مشارکت بیشتری
بر فعالیتهای بازاریابی در پی خواهد داشت .
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منبعhttp://www.marketingmagic.ca/articles/7DeadlySins.htm :

بازاریابی ،جنگ ادراک هاست ونه فرآوردهها
)جک تروت(
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این کافی نیست که محصول یا خدمات خوب و با ارزشی داشته
باشیم؛ برای فروش و کسب منفعت باید این ارزشها را به
مشتری انتقال دهیم.
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برنامه ارتباطات بازار یابی یکپارچه ؛ حلقه موثر
بازار یابی رابطه مند
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پیش از انقالب صنعتی  ،زمانی که هر خیاط  ،کفاش و  ....بر اساس
سفارش مستقیم و رو در روی مشتری  -بدون نیاز به حلقه توزیع  -تولید
خود را آن جا ارایه می داد  ،کسب و کار ،بیشتر مشتری گرا و رابطه
مند بود  .تولید کنندگان مکتب نرفته صرفا بر پایه طبیعت انسانی و
حقیقت گرای خود به قول خواجه شیراز به غمزه مساله آموز صد مدرس
بودند و رضایت مشتری را زمینه ساز رونق کسب و کار خود می
دانستند  .تحوالت صنعتی و تولید انبوه با استفاده از ماشین و سیستم های
خودکار منجر به افزایش فاصله بین تولید کننده و مشتری شد  ،به
طوری که در مراحل اولیه تحوالت صنعتی و فضای نسبتا انحصاری
صنایع  ،تولید کنندگان متکبر به هیچ روی حاضر نبودند به نظرات و
عالیق مشتری بیندیشند  .جمله مشهور (( هنری فورد )) که خطاب به
مشتریانش می گفت :
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اتومبیل مورد نیازشان را به هر رنگ که بخواهند به آنها خواهد داد به
شرط آن که سیاه باشد  ،گواه این نظر است  .تحوالت رقابتی به عنوان
موتور محرک بازار  ،منجر به گذر کسب و کار از مراحل متکی بر
مفهوم های تولید  ،فروش و بازار یابی اجتماعی شد و اکنون در بستر
نظری بازار یابی بر بازار یابی رابطه مند می اندیشد  .بازاریابی رابطه
مند رویکرد دوباره ای است به برقراری ارتباط رودررو و دو سویه با
مشتری  ،حلقه های توزیع ،همه ذی نفعان کسب و کار  ،با این تفاوت که
تکیه بر رابطه مندی و جلب رضایت مشتری در مرحله پیشین به عنوان
یک باور و ارزش مورد پذیرش بود و اکنون به عنوان یک استراتژی به
کار گرفته می شود .

پیروزی از طریق بازاریابی پویا


15

امروزه بازاریابی یك پدیده پویا می باشد  .دلیل آن عناصر
وجودی بازار می باشد كه شامل مشتری  ،نیاز و نیازمند است
كه این عناصر دائما ً در حال تغییر و تحول اند و بازاریاب
برای پیروزی باید در این اندیشه باشد كه بازار یك پدیده ایستا
نبوده و وی باید هر لحظه خود را با شرایط روز وفق دهد .
بحث را با نكاتی كه جمالت معروف جهانی می باشند آغاز می
نماییم :

« هدف یك شركت ایجاد و خلق مشتری است و
تنها مركز سود در هر شركت خود مشتری می
باشد » (از این كالم این نكته استخراج می شود
كه اساس كار بازاریابی است و حساسیت
بازاریابی،خلق مشتری است ،چرا كه مشتری به
عنوان منبع در آمد ،سود و تمام تحوالت بنگاه
است .
16
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«بیشتر مراكز می گویند :هر شركت و كسب و كاری
فقط دو وظیفه اصلی دارد  .الف -بازاریابی  ،ب-
نوآوری خالصه تمام تالشهای شركتها این است كه
فعالیتهای بازاریابی منطقی باشد و دائما ً در ابعاد مختلف
بتواند پدیدهای نوین  ،محصوالت تازه و رفتارهای تازه
را معرفی كند .

هدف بازاریابی این است كه فروش را غیر
ضروری بكند
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یعنی بازاریابی با یافتن بازار و با تشخیص نیاز روز بازار  ،با
اینكه مردم چه می خواهند كاری می كند كه محصوالت تهیه
شده در انبار شركتها حبس نشود و مساله فروش ایجاد نشود .
به عبارتی شركتهایی كه بازاریابی فعال داشته باشند جنسی در
دستشان باقی نمی ماند و نگرانی ای در رابطه با فروش
محصول باقی نمی ماند بنابراین بازاریابی تضمینی است برای
فروش رفتن آنچه تولید می كنیم  .دلیلش این است كه تولیدی
شروع نمی شود مگر بازاری وجود داشته باشد .

ادامه


در واقع همان نگرش بازاریابی كه اشاره می كند :
نقطه آغاز بازار است  ،وسیله ای كه به كار می بریم ”
تحقیقات بازاریابی است“ و تالشی كه ما می كنیم این است كه
آنچه را بازار مطالبه می كند تامین كنیم و به دست آنها برسانیم
چون می دانیم که مشتری چه سلیقه ای دارد  ،چه انتظاراتی
دارد ؛ در نتیجه جنسی در انبار نمی ماند و فروش مشكل
نخواهد داشت .
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آینده مانند گذشته نیست
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یك نكته در بازاریابی وجود دارد و آن این است كه نه موفقیت
و نه شكست  ،نه رونق و نه ركود هیچ چیز در بازار ثابت
نیست  .مواظب باشید حتی اگردر گذشته با هر روشی كه
فعالیت می كردید و موفق بودید دلیلی ندارد اگر باز هم ادامه
بدهید در بازار موفق باشید  .پیام  ،پویا بودن بازاریابی است .
بازاریاب همواره باید براساس واقعیت های روز بازار حركت
كند  ،نه تكیه كردن بر گذشته و موفقیتهای قدیم خود .....

البراتوار بازاریابی
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در حالیكه بسیاری از چیزها در البراتوارها تولید و ایجاد می
شود محصوالت بزرگ و مهم در واحد بازاریابی شكل می
گیرد  .چرا كه هرمحصولی از دید بازار شكل میگیرد .
البراتوار بازاریابی  ،بازار است  .بازاریاب موفق كسی است
كه مثل یك مسئول آزمایشگاه كه در البراتوار فعال است بتواند
دائما ً ارتباط خود را با بازار حفظ كند و در این آزمایشگاه
بزرگ به طور مستمر ببیند چه تحوالتی صورت می گیرد و
چه گامهایی را باید بردارد .بازاریابی آنقدر مهم است كه نباید
فقط متكی به یك واحد گردد.

marketing oriented
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بازاریابی در دنیای رقابتی امروز دیگر محدود به یك
واحد بازاریابی نیست  .شركتهای امروز را
marketing orientedیا بازاریابی محور می نامند
 .تمامی اعضای شركت از مدیر عامل تا نگهبان از
واحد خرید تا واحد بازاریابی و غیره به نحوی در بازار
شناسی و بازار داری اهمیت دارند .

بازاریابی چیست ؟







23

بازاریابی مفاهیم و معانی مختلفی در كتابها و دنیای واقعی داشته است كه
عده ای بازاریابی را فروش می دانند كه واقعیت ندارد .بازاریابی فروش
نیست  ،بلكه فروش جزئی از عملیات بازاریابی است  ،دیگر اینكه:
بازاریابی را یك بخش یا واحدسازمانی می دانستند  .درست است كه یك
بخش یا واحد سازمانی بازاریابی را انجام می دهد اما بازاریابی فقط
داشتن تشكیالت نیست .
عده ای دیگر معتقدند كه بازاریابی یك فلسفه است  ،یك بینش و نگرش
است بازایابی فلسفه دارد اما صرفا ً فلسفه نیست .

بازاریابی یك فرایند
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و سرانجام اینكه بازاریابی یك  processاست .
بازاریابی در واقع یك فرایند است  .فرایند كاملی كه از
بازارشناسی و تحقیق و مطالعه بازار شروع می شود و به
بازار سازی ادامه پیدا می كند و تا بازار داری تداوم خواهد
بنابراین :
داشت .
بازاریابی یك فرایند شناخت بازار  ،تامین خواسته های بازار ،
تحویل و ارائه آنها به بازار و تداوم بخشیدن این ارتباط های
بازار است .

فرایند بازاریابی چه چیزهایی است ؟

 بازاریابی یك مدل و یك فرمول ساده دارد .نقطه
آغاز  ،تحقیقات و مطالعه بازار است و برای هر
فعالیت اصولی ما باید اطالعات بازار را داشته
باشیم  ،منتهی مبتنی بر تكنیك های اصولی
تحقیقات بازاریابی .
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Segmentation , target market , Position




26

سه بخش حیاتی و اساسی هر فعالیت بازاریابی است كه شامل
تقسیم بندی بازار و مشتریان است .
بخش «  » Segmentگروههایی از خریداران كه دارای
نیازها و خواسته های نسبتا ً مشابه و واكنشهایی نسبتا ً مشابه
نسبت به آمیخته بازاریابی شركتها می باشند ،مانند گروه
جوانان  ،گروه سالخوردگان  ،بانوان  ،تحصیلكرده  ،غیر
تحصیلكرده  ،روستایی  ،شهری  ،پس تقسیم بندی بازار یكی
ازعوامل مهم در بازاریابی است .

بازار مورد هدف ()target market
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در مرحله بعد پس از تقسیم بندی بازار باید جستجو كنیم و target
marketیابازار مورد هدف خود را پیدا كنیم  .بازار هدف شاید در بیان
خیلی ساده  ،ولی در عمل بسیار دشوار است چه بخشی از مجموعه
بخشهای بازار بیشترین درآمدها و فرصتها را برای ما ایجاد می كند ؟ در
اینجا ما می توانیم از مدل پارتو استفاده كنیم مدل پارتو بیان می دارد كه
 20درصد از مشتریان اصلی مشتریان كلیدی هستند كه 80درصد خرید،
توسط آنها صورت می گیرد ،یا به عبارت دیگر  20درصد از مشتریان
كلیدی را  target marketانتخاب كنیم  .اینان چه كسانی هستند  ،كجا
قرار دارند  ،رفتارشان چیست و ما چگونه می توانیم به نیازهای آنها
پاسخ دهیم؟

« Positioningیا مكان یابی »
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« Positioningیا مكان یابی » ،ایجاد جایگاه در ذهن مخاطبین است ،
تمام تالشهای بازاریابی به مكان یابی بستگی دارد  . Positioningیعنی
آن چیزی كه پسوند نام محصول شما  ،شخص شما و سازمان شما قرار
می گیرد و حاصل استمرار و تداوم رفتار شما در بازار است  .اگر
كیفیت را به عنوان یك واقعیت پذیرفتیم و دائما ً در كاالو خدمت ،اعمال
کردیم .بعد از مدتی تا نام محصول و شركت شما می آید مترادف می
شود با كیفیت و این یعنی Positioning .
Positioningبه زبان ساده یعنی پسوند نام شما در بازار و ذهن
مشتری  ،آن چیزی است كه تداعی كننده ویژگیهای شما به طور مستمر
در بازار باشد .

Marketing Mix
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. MARKETING MIXیعنی معجون بازاریابی كه باید با
ذائقه و سلیقه مشتری و بازار جور درآید .یعنی تركیب كردن
چهار عنصر Promotion, Place, Price, Product
زمانیكه  MARKETING MIXبنگاه بر اساس Research
بازار شكل گرفته باشد MARKETING MIX ،را بازاریاب
نباید تعیین كند  MARKETING MIXرا تحقیقاتی كه حاصل
انتظار و نظرات مشتری است باید تعیین كند .بازاریاب فقط آن
را تركیب می كند و به خود بازار دوباره بر میگرداند .
مدیریت تركیب كردن این چهار عنصر بسیار دشوار است .

هوشمندی و اطالعات بازار & Information
Intelligence
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امروزه یكی از عواملی كه باعث موفقیت در بازاریابی و بازاریاب حرفه ای می شود
میزان سرعت  ،دقت  ،صحت و فراوانی اطالعات بازار است  .خیلی از موقعیت ها ناشی
از ویژگیهای اطالعاتی و خبرهای بازار است كه شما می توانید داشته باشید و دیگران
نداشته باشند در اینجا عاملی كه موثر است ارتباطات دائم با بازار می باشد .
اطالعات  ،حاصل ارتباطات است و ارتباطات با بازار یكی از بایدها برای همه بازاریابان
است .این ارتباط می تواند حضوری یا از طریق امواج الكترونیك یا انواع دیگر باشد.
ارتباط را ایجاد كنید  ،حفظ كنید تا بتوانید اطالعات را بهتر و زودتر از رقبای خود كسب
كنید و نكته بهتر داشتن اطالعات نیست  ،بلكه مدیریت اطالعات است  .استفاده درست
از اطالعات  ،انتشار اطالعات و تخصیص اطالعات مثل یك منبع کمکی درمراكز تصمیم
گیری است.

داشتن كنترل
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چگونه منابع را از نیروی انسانی گرفته تاعناصر آمیخته
بازاریابی تا اطالعات بازار ،تخصیص دهیم تا به اهداف برسیم
؟
بدیهی است فرایند بازاریابی كنترل و بازنگری می شود و
ازطریق آن فاصله و شكاف بین عملكرد و اهداف بازاریابی
شناسایی شده  ،با انتخاب راهكارهای اجرایی و با اقداماتی كه
انجام می دهیم فرایند را دنبال می كنیم و این بصورت پویا
ادامه می یابد .

ارزش
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وقتی كه می گوییم Product ، Productاز نظر لغوی یعنی
محصول را از لحاظ عمق بازاریابی یعنی ارزشهایی كه برای
مشتری ایجاد می كنیم .هیچ انسانی  ،هیچ نوع كاال  ،خدمت و
یامحصولی را صرفا ً برای آن كاال یا خدمت نمی خواهد بلكه
برای مجموعه ای از ارزشها  ،منابع  ،عالیق و خواسته های
خود می خواهد و با همه اینها را در واژه ارزش خالصه می
كنیم  .ارزش یعنی چه ؟ یعنی آنچه می ارزد  ،مطلوب است ،
دلخواه است و در برابر آنچه كه در ازاء آن می دهیم باز هم
برای ما یك چیز اضافه دارد.

مشتری و ارزش
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پس ارزش داشتن در مورد یك محصول تعریفش توسط مشتری
شكل می گیرد  ،شما وقتی محصول می خرید می گویید می
ارزد یا نمی ارزد  ،می ارزد یعنی مطابق با انتظارات شما
است  .نمی ارزد یعنی آن انتظارات شما را جواب نداده است .
اگر برای مشتری ارزش ایجاد كردید مشتری بر می گردد ،
اگر ارزش ایجاد نكردید مشتری به جای دیگری میرود.

ادامه ....مشتری و ارزش

 از دید مشتری ارزش  ،یعنی هزینه ای كه
پرداخت می كند و اینکه آیا در برابر محصولی
كه میگیرد و هزینه ای كه برای آن می پردازد
آن محصول قابل قبول است یا خیر؟
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Place
Place وقتی صحبت از توزیع می كنیم یعنی
سهولت و آرامشی كه برای مشتری ایجاد میكنیم
و توزیع یا كاالرسانی یعنی رساندن كاال  ،خدمت
یامحصول در زمان  ،مكان و مقدار دلخواه
مشتری است .

35

Promotion
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Promotionاز دیدگاه جدید یعنی ارتباطات و انواع روشهای
ارتباط شما با مخاطبین  ،یعنی مشتری امروزه مترادف با
advertisingاست .
عوامل ارتقاء فروش حضوری یا فروشنده حضوری از جمله
مجموعه عواملی است كه باید بكار گیریم تا بتوانیم خود را
ارتقاء و بهبود دهیم برای اینكه مایك طرح بازاریابی را بسازیم
چه گامهایی را باید برداریم ؟
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در بازاریابی نوین كمتر قول می دهیم بیشتر عمل می
كنیم دلیل آن این است كه ما در بازاریابی باید به دنبال
خوشنودی مشتری میباشیم  .خوشنودی و خرسندی
مشتری زمانی ایجاد می شود كه فراتر ازحد انتظار و
قولی كه داده ایم چیزی به آنها ارائه دهید .

بازاریابی تقاضا گرا
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امروزه تحولی در بازاریابی در حال رخداد است كه
demand sideیا بازاریابی تقاضا گرا نام دارد .
فرق آن با گذشته در این است که در گذشته براساس
محصول سازماندهی می شد  ،امروزه براساس
segmentیا بخشهای مشتری سازماندهی صورت می
پذیرد .

ارزش طول عمر مشتری
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شاید نام شركت پیتزا فروشی «دومینو» را شنیده باشید  ،این شركت تحقیقاتی انجام داده
و بیان كرده كه ارزش عمر یك مشتری در حدود  4000دالر است  ،یعنی اگر این شركت
یک مشتری دارد كه مثالً  25سال دارد و ایشان ممكن است هفته ای یكبار پیتزا بخورد ،
اگر میانگین طول عمر در جامعه آمریكا  75سال باشد و شركت این مشتری را از دست
بدهد  50سال ارزش طول عمر این مشتری كه قرار بود هفته یا دو هفته ای یكبار از این
شركت پیتزا بخرد و ارزش پولی كه میتوانست ناشی از مشتریانی باشد كه او معرفی می
كرد را از دست داده است  .غیر از آن متحمل هزینه تبلیغات منفی نیز گشته است  ،به
همین دلیل در بازاریابی نوین به بازار داری  ،حفظ مشتریان و ارتباط پایدار با مشتریان
تاكید می گردد  .به عبارت دیگر بازاریابان به دنبال آن میباشند كه ارزشهایی برای
مشتری ایجاد كنند كه هرگاه مشتری احتیاج به آن محصول و خدمت داشته باشد به آن
شركت رجوع كند .

نگاه به كارنامه بازاریابی و نه مالی
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یعنی برای ارزیابی  ،فقط اقالم مالی را در نظر
نگیریم بلکه ببینیم واقعا ًدر بازار چه كار كرده ایم ؟ سهم
بازارمان چیست ؟ موقعیت و جایگاهمان در بازار
چیست ؟ چقدر توانسته ایم سهم بازارمان رانسبت به
گذشته متحول كنیم  .اینها ترازنامه و كارنامه ما در
انجام فعالیتهای كسب و كار می باشد .

تاكید بر روی گروههای ذینفع به جای سهامداران


تاكید بر روی گروههای ذینفع به جای سهامداران :

گروههای ذینفع در بازاریابی شامل تامین كنندگان ،
مشتری ،كاركنان  ،توزیع كنندگان و تمام كسانی كه به
نحوی در ارتباط می باشند  ،از جمله سهامداران هستند
 ،یعنی سهامدار جزیی از گروههای ذینفع است .
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اندازه گیری رضایت مشتری و نرخ نگهداری
مشتری
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امروزه شاخصهای زیادی به وجودآمده است  ،به عنوان مثال
شاخص رضایت مشتری كه تعیین می كند كه میزان رضایت
مشتریان از بنگاه و محصوالت آن در هر هفته  ،ماه فصل یا
سال چقدر است ؟ دالیل آن چه بوده است ؟ كم شدن یا افزایش
شاخص ها درباره نرخ نگهداری مشتری چگونه عمل شده است
 .در رابطه با مشتریانی كه دارید نرخ مشتریان ثابتتان بیشتر
است یا نرخ مشتریان جدید ؛
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در بازاریابی نوین كمتر قول می دهیم و بیشتر عمل می
كنیم دلیل آن این است كه ما در بازاریابی باید به دنبال
خوشنودی مشتری باشیم  ،خوشنودی و خرسندی
مشتری زمانی ایجاد می شود كه فراتر ازحد انتظار و
قولی كه داده ایم چیزی به آنها ارائه کنیم .

تحوالتی كه شركتها در طول عمرشان در زمینه
بازاریابی دنبال می كنند :
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مرحله مبادالت فروش  :شركتها بیشتر در جستجوی فروش و
فروشندگی هستند .
مرحله تمایز محصول  :یعنی كاری كنند كه محصوالتشان در
ابعاد مختلف نسبت به سایر رقبا متمایز باشد .
مرحله خدمت به مشتری  :در اینجا عالوه بر محصول به جنبه
های خدمت رسانی توجه می شود .
مرحله تقسیم بندی مشتری  :یعنی سعی می كنند كه تنها مشتری
را عام نبینند بلكه هر بخشی از مشرتی را به عنوان یك بخش
ویژه نگاه كنند و وارد جزئیات شوند

پایگاه اطالعاتی مشخص مشتری
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individual customer database :برای هر مشتری
باید اطالعات گردآوری كنید و به آن پاسخگو باشید آنچه را كه
امروز در آنچه بازاریابی اینترنتی به نام بازاریابی نفربه نفر یا
بازاریابی فردی مورد توجه است بیان میدارد كه هر فرد یك
بخش  Segmentاست در دنیای اینترنت .وقتی وارد می
شویم دیگر هر مراجعه كننده یك انتظار است و بازاریابی ای
موفق است كه بتواند با توجه به ارتباطاتی كه باسایر شبكه ها و
گروههای مختلف دارند هر یك از مراجعه كنندگان خود را
پاسخگو باشد .

مهارت ها و شایستگی ها وقابلیت هایی كه
بازاریابان امروز باید داشته باشند :
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1مهارت های بازاریابی سنتی  :مدیریت فروش و تبلیغات  ،ارتقا فروش و تحقیقاتبازاریابی
2مدیریت ارتباط با مشتریان  :یعنی ایجاد ارتباط قوی و پایدار باگروههای مختلف ازجمله مشتریان
3مدیریت ارتباط شراكت گونه به علت وجود رقابت شدید در بازار امروزه عواملیهمچون مشاركتهای پایدار »  « partnershipو روابط پایدار »  « relationshipو
شبكهسازی» « Networkshipمطرح می گردد یعنی برای مثال ما برای اینكه بتوانیم
تامین مواد اولیه خود را و یا فروش خود را تضمین كنیم با تامین كنندگان قطعات و مواد و
یا واسطه ها شریك می شویم .
4بازاریابی مبتنی بر داده های بازار :یعنی اطالعات و داده های پنهان مشتری را بیابیم .آنچه را كه مشتری آشكارا نگفته و نمی تواند بگوید با انواع ترفندها  ،تحقیقات و سواالت
كشف كنیم .
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5مراكز ارتباط بامشتری و بازار  :ایجاد مراكز نظر سنجی با بازار برای به روز نگه داشتناطالعات بازاریابی
6بازاریابی روابط عمومی  :در دنیای آینده به دلیل آنكه ما نیازمند ارتباط با همه گروهها هستیم ،روابط عمومی یكی از مهارتهای اساسی یك بازاریاب موفق است .
7ایجاد نام و نشان و تجارتی  brandو مدیریت نام و نشان تجاری  :مثلث قدیمی در بازاریابیشامل «كیفیت » « ،قیمت » و «خدمت» بوده كه همیشگی است اما مثلث جدید بازاریابی رامی
توان «سرعت »«سهولت » و «شهرت »نامید یعنی چگونه ما در سریعترین زمان با ساده ترین
شكل و از طریق چهره های خوشنام محصوالت و نام و نشانهای تجاری خوشنام در بازار موفق
شویم .
8بازاریابی تجربیارتباطات بازاریابی یكپارچه  :یعنی تبلیغات  ،جوایز فروش و فروشندگی را جدا نبینیم بلكه آنها را
به عنوان یك عامل یكپارچه نگاه كنیم و هر یك را در جای خود به كار بریم .
10-تحلیل سودآوری محصوالت شركت براساس هر یك از بخشها و كانالها

اساسی ترین سواالت كه بازاریابی همواره با آن
روبرو است










48

مزیت رقابتی بنگاه شما چیست  :برای شناسایی مزیت رقابتی نیازمند آن هستیم كه
شایستگی ها و قابلیت های ریشه ای سازمان را تشخیص میدهیم و آن شایستگی اصلی
و ممتاز را كه اگر روی آن سرمایه گذاری شود باعث موفقیت شركت می شود .آنچه
كه امروزه در دنیای رقابتی مهم می باشد ایجاد مزیت رقابتی به طور دائم است مزیت
رقابتی پایدار یك عامل در آمد و شهرت برای شماست .
مزیت مشتری كجاست ؟ چه مشتریانی به عنوان مشتریان ویژه شما هستند و مشتریان
ویژه شما ،از شما چه انتظاراتی دارند ؟
مزیت آینده شما چه خواهد بود .
مهمترین خواسته های مشتریان شما در سه سال آینده چه می تواند باشد .
مهمترین رقبای امروز شما چه كسانی هستند .
مهمترین رقبای شما در سه سال آینده چه كسانی خواهند بود

برای شناسایی ضعف های بازاریابی نكات زیر
مطرح می گردد
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اطالعات شركت و مشتری شما تا چه اندازه به روز است ؟ آیا شكاف و كمبودهایی
وجود دارد یا نه .
ضعف و شكست در تقسیم بندی بازار  ،تا چه اندازه قوی یا ضعیف هستیم .
استراتژیها و اهداف بازاریابی كه متمركز بر نكات اصول ی نیست .
نداشتن یا ضعف برنامه ریزی بازاریابی رسمی
سازمان ناهمگونه و نامنطبق بر استراتژیهای بازاریابی شركت .
شكست یا ضعف سرمایه گذاری برای آینده
سیاست های محصول نامنضبط  ( :بی نظمی در تخصیص منابع )
تالش برای افزایش محصول فقط از طریق كاهش مرتب قیمت
خالصه كردن بازاریابی در فروش
كوته بینی در امر ارتباطات

استراتژیهایی كه در گذشته و حال بازاریابی دنیا
مطرح بوده است كه به مرور كمرنگ می شود
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تمایز در محصول
ادغام ویكی شدن شركتها
جهانی شدن و بین المللی شدن بازارها
كاهش قیمت ها
اثر بخشی عوامل مربوط به تبلیغات و ترویج روش
بهبود خدمات

برخی از پاسخ ها برای چالش های فوق
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مشتری مداری و برخورد با هر مشتری به عنوان یك مشتری منحصر به فرد
بازاریابی چریكی  Guerrilla Marketing :یعنی فرصت طلبی و شكار بالفاصله
فرصت
بازاریابی ویروسی  Viral marketing :یعنی آنچنان انگیزه ای در مشتریان و كسانی
كه به شركت ما رجوع می كند ایجاد كنیم كه این انگیزه دهان به دهان در تمام بازار
پخش شود و موجب شهرت ما گردد .
رضایت  ،خاطره و تجربه مشتری را بهبود دهند كاری كنیم كه مشتری واقعا ً احساس
كند كه مطرح و مهم است .
مدلهای كسب و كار نوین و نوآور را مطرح كردن
بهبود كیفیت
پیدا كردن حفره های خالی در بازار » « nicking

استراتژی برنده






52

ایجاد نام ونشان تجاری قوی و مطرح در بازار
تا می توانید در تقسیم بندی و مشتریان ویژه كار كنید .
بهبود سیستمهای اطالعات مشتریان
بهرهبرداری درست از اینترنت و فضای الكترونیك
خالقیت و نوآوری

مشخصات یك شركت موفق
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انتخاب بازار هدفی كه مزیت بیشتری دارد .
كاركنان و واحدهای شركت دارای تفكر بازارگرا و مشتری
گرا باشند .
ایجاد رابطه خوب بین بازاریابی و دیگر واحدهای سازمان
ارزیابی دائمی رضایت و وفاداری مشتری
داشتن سیستمی برای ارائه ارزش به مشتری

تاثیرگذارترین بازاریاب
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فیلیپ کاتلر ) (PHILIP KOTLERدر سال  1931در شیکاگو متولد شد .
لیسانس را از دانشگاه دی پل ،فوق لیسانس را در رشته اقتصاد از دانشگاه
شیکاگو ،دکتری را در همان رشته از  MITو فوق دکتری ریاضی را از
هاروارد و فوق دکتری علم و فناوری را از دانشگاه شیکاگو اخذ کرد .او از
سال  1969استاد رشته بازاریابی بین المللی دانشگاه نورث وسترن است .این
دانشگاه از اولین مراکزی بود که در آن بازاریابی تدریس می شد .نام کاتلر با
واژه بازاریابی عجین شده است .او را بی هیچ تردید پدر بازاریابی می خوانند .
از دهه  1970که اندیشه بازاریابی پس از دو دهه دوران شکوفایی اقتصادی
در غرب و همزمان با رکود ناشی از شوک نفتی و مسائل اقتصادی مطرح و
به رسمیت شناخته شد ،نام او بیش از دیگران در این زمینه به گوش خورده
است .کارنامه پررنگ و بار او در زمینه بازاریابی منحصر به فرد است .

بازاریابی اجتماعی
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او مقوله بازاریابی اجتماعی را طرح کرد و با تاکید بر
اینکه بازاریابی برمبنای ارتباطی است ،ناشی از نیازها،
خواسته ها ،پیشنهادها ،قیمت و ...که تمامی آنها زیربنای
ارزشی دارند ،اهمیت بازاریابی را از حوزه قیمت و فروش
و فعالیتهای توزیع ،به نیاز مشتری و ارزش آفرینی سوق
داد .او سازمانها را واداشت که با مدل مشتری مداری فکر
کنند و نیازهای مشتری را محور قرار دهند ،وفاداری
مشتری را به دست آورند و با نوآوری؛ خواسته های
درحال تغییر مشتری همگام شوند .

بازاریابی بخشی از فلسفه مدیریت
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کاتلر بازاریابی را بخشی از فلسفه مدیریت همه مدیران می داند
که براساس آن باید نیازها و خواسته های مشتری را بشناسند و
شرایط را درجهت رضایت مندی آنان فراهم سازند.
رضایتمندی مشتری در نگاه او هنگامی محقق می شود که
ارزش واقعی فراورده یا خدمت برابر یا بیشتر از ارزش
موردانتظار مشتری باشد .کاتلر بر این باور است که گرچه
بازاریابی مفهومی ساده دارد اما اجرای آن بسیار پیچیده است و
برای استادشدن در آن یک عمر وقت الزم است.

 گرچه هیچ متفکری درجهان به اندازه او
درگسترش پیام بازاریابی سهم نداشته است ،اما
در هزاره جدید ،او همه را به تفکر مجدد در
این مقوله فرامی خواند و ندا در می دهد که
راهبرد پیروزمند سال پیش ممکن است امسال
ناکارآمد از آب درآید.
57

بازاریابی به چه معناست؟

 - بازاریابی به معنی کار با بازارهاست،
برای فراهم ساختـــن مبادالت با هدف تامین
خواسته ها و نیازهای انسان .بازاریابی
فرایندی است که طی آن افراد و گروهها،
با تولید و مبادله کاال و فایده با دیگران،
خواسته ها و نیازهای خود را تامین می
کنند.
58

وظیفه بازاریابی

 اصوالً وظیفه بازاریابی شناسایی نیازها و
خواسته ها ،تعیین بازارهای هدف برای
خدمت به آنها ،طراحی کاالها و خدمات و
برنامه زمان بندی شده برای ارائه خدمت به
این بازارها و باالخره فراخوانی کلیه افراد
درون سازمان به اینکه به مشتریان فکر و
به آنان خدمت کنند.
59

نسبت فروش و بازاریابی چیست؟

 فروش فقط جزء کوچکی از مجموعه عظیم
بازاریــــابی است .فروش یکی از چندین
وظیفه بازاریابی و نه حتی مهمترین آنها ،به
شمار می رود .

60

هدف بازاریابی از دید پیتردراکر
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هرچند فروش بخشی از بازاریابی و مدیریت بازار است اما
بازاریابی مفهومی بس گسترده دارد .به تعبیر پیتردراکر هدف
بازاریابی گسترش فروش است .مفاهیم فروش و بازاریابی
غالبا ً با یکدیگر اشتباه می شــــوند .مفهوم فروش از داخل به
بیرون می نگرد .این مفهوم از کارخانه شروع می کند ،به
محصوالت و کاالهای موجود شرکت توجه دارد و به دنبال
کسب فروش سودآور است که تبلیغات قابل مالحظه ای را می
طلبد .برعکس ،مفهوم بازاریابی دارای نگاهی از بیرون به
درون است .

تـــــــامین رضایت مشتریان
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این مفهوم با یک بازار کامالً تعریف شده آغاز می شود ،روی
نیازهای مشتریان تاکید دارد و با تـــــــامین رضایت مشتریان
سود می آفریند .فعالیت بــازاریابی بیشتر از آنکه سازمان
فرآورده ای تـــولید کرده باشد ،آغاز می شود .فروش پس از
تــولید و عرضه فرآورده ها پابه میدان می گذارد.

تـــــــامین رضایت مشتریان ،ادامه ...
 بنابراین ،تصور عمومی از مدیریت بازاریابی
که آن را تالش برای یافتن مشتریان کافی برای
محصوالت فعلی شرکت می بیند ،نگاه بسیار
محدود به موضوع است .بازاریابی واقعی هنر
دستیابی به روشهای زیرکانه برای فروش
محصوالت شرکت نیست.
63

چه خطاها و اشتباهاتی می تواند بازاریابی را از
مسیر صحیح خود دور سازد؟
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 بسیاری از مدیران شرکتها از وضع بازاریابیسازمان خود ناخشنود هستند .آنان شاهد افزایش
هزینه ها و کاهش بازده بخش بازاریابی هستند.
یک دلیل این است که شرکتها درهمان راههای
کهنه و پیشین بازاریابی ،بودجه سنگینی هزینه
مـــــی کنند و از روشهای زیر پیروی می کنند:

ادامه ....
 بازاریابی را با فروش برابر می گیرند؛
 بیش ازتوجه به مشتری ،بر دراختیار گرفتن او
تاکید دارند؛
 به جای اجرای مدیریت بهره برداری ،تمام
عمر می کوشند تا از مشتری در هر دادوستد
سود مناسب ببرند؛
65

ادامه ....
 به جای قیمت گذاری هدفمند ،هزینه ها را پایه قیمت
گذاری قرار می دهند؛
 به جای یکپارچه کردن ابزار ارتباطی بازاریــابی،
برای هریک از ابزارها جداگانه برنامه ریزی می
کنند؛
 به جای کوشش در شناسایی واقعی مشتری به فکر
فروش هرچه بیشتر فرآورده هستند.
66

مدیریت بازاریابی چه وظایفی بر دوش دارد؟

 مدیریت بازاریابی به عنوان تجزیه
وتحلیل ،برنامه ریزی ،اجرا و کنترل
برنامه هایی تعریف می شود که برای
نیل به اهداف سازمانی تهیه می گردند .
67

ادامه ...

 به عبارت دیگر ،وظیفه مدیریت
بازاریابی ،تهیه برنامه های بازاریابی
کارآمدی است که شرکت را در
بازارهای هدف خود دارای یک موقعیت
رقابتی برجسته کند .
68

گامهای بنیادین در فرایند بازاریابی
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 بازاریابی کارآمد با پژوهش آغاز می شود.پژوهش در یک بازار به آشکارشدن بخشهایی
می انجامد که از گروههای مشتریان با نیازهای
متفاوت شکل گرفته اند .شرکت باید تنها
بخشهایی را هدف گذاری کند که در آنها توان
فعالیت در بهترین و باالترین سطح خدمت را
دارد.

گامهای بنیادین در فرایند بازاریابی()2

 درهریک از بازارهای هدف ،شرکت باید
پیشنهادهای خود را به گونه ای تنظیم و
عرضه کند که مشتری تفاوت آن را با
پیشنهاد دیگران به روشنی تشخیص دهد و
به این ترتیب خوب جا بیفتد.

70

اندیشه بازاریابی راهبردی
 بخش بندی بازار ،برگزیدن بازار هدف و جاانداختن
پیشنهادها نمایانگر وجود اندیشه بازاریابی راهبردی
در سازمان است .از این پس شرکت به بهره گیری
از فنون آمیزه بازاریابی می پردازد و عاملهای آنها
را به صورت بهینه با یکدیگر می آمیزد .گام بعدی
اجرا و پیاده سازی تصمیماتی است که درباره
مدیریت بازار گرفته شده است.
71

بهسازی راهبرد و فنون اجرایی
 گام آخر نیز پایش است و شرکت باید باتوجه به
معیارهای برگزیده ،به بررسی و ارزیابی نتیجه
های به دست آمده درهرگام بپردازد و بهسازی
راهبرد و فنون اجرایی را پیش گیرد.
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مفهوم و جایگاه آمیزه بازاریابی
- آمیزه بازاریابی مجموعه ای از متغیرهای بازاریابی قابل
کنترل است که شرکت آنها را در بازار هدف و برای ایجاد
دانش مورد نظر خود ترکیب می کند.
چهار گروه از متغیرها عبارتند از:
محصول ،قیمت ،مکان و تبلیغات پیشبردی
(4P=PRODUCT, PRICE, PLACE,
) PROMOTION

73

نظر خریداران کجا جای دارد؟
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دیدگاه خریداران درمورد آنچه به ایشان پیشنهاد و عرضه می
شود متفاوت از دیدگاه عرضه کنندگان می باشد ،بنابراین ،بهتر
است که عناوین را با رویکرد به خواست و نظر مشتریان
تنظیم کنیم.
بدین ترتیب ،درحالی که بازاریابی ،خود را در موقعیت
فروش یک فرآورده می بیند ،مشتری خود را در جایگاه خرید
یک ارزش یا راه حل برای مسئله اش می گذارد.

4c
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پس به جای  P 4یعنی آمیزه بازاریابی از دیدگاه فروشندگان،
می توان  c4از دید مشتریان را آمیزه بازاریابی نامید:
 - 4cیعنی؛ ارزشهای مشتری پسند ،هزینه مشتـــری،
آسودگی در خرید و ارتباطات
CUSTOMER VALUE, 
COST OF THE CUSTOMER, 
CONVENIENCE 
COMMUNICATION 

تقسیم بازار و گروههای خریدار
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اصوالً بازار به مجموعه ای از خریداران بالقوه و بالفعلیک کاال اطالق می شود .تقسیم بازار ،فرایند طبقه بندی
مشتریان به گروههایی با خصوصیات و نیازها یا رفتارهای
مختلف است .تقسیم بازار به گروههای خریدار جداگانه،
اولین مرحله بازاریابی هدف دار است .بنابراین ،راهبـــرد
تقسیم بندی بازار استدالل می کند که هر بازار از بخشهایی
از مشتریان تشکیل مـــی شود که نیازها و خواسته های
متفاوتی دارند.

تکه های نازک
 با درپیش گرفتن راهبرد بازاریابی هدفمند
شرکتها می توانند بازار را به تکه های نازک و
نازک تر تقسیم کنند .یک قسمت یا بخش از
بازار را مصرف کنندگانی تشکیل می دهند که
نسبت به مجموعه ای از محرکهای بازاریابی از
خود پاسخ مشابهی نشان می دهند.

77

رویکرد های تقسیم بندی بازار
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تقسیم بندی بر پایه منافع مشترک  :مانند مشتریان خواهانارزانی ،کیفیت برتر یا خدمات؛
تقسیم بندی برپایه مفهومهای جمعیت شناسی  :مانند بزرگساالن،
جوانان ،نوجوانان؛
تقسیم بندی مناسبتی  :مانند مسافران هواپیما در مناسبتهای
مختلف؛
تقسیم بندی برپایه حجم خرید فرآورده  :مانند کاربری فراوان،
متوسط ،کم؛
تقسیم بندی بر پایه روش زندگی  :مانند لباس شکار یا تفنگ

هدف گیری و جایگاه یابی در بازار چیست؟
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 هدف گیری در بازار به معنای ارزیابی جذابیت هرقسمت بازار و انتخاب یک یا چند قسمت از بازار و
ورود به آن است .مرحله آخر یعنی تعیین جایگاه در
بازار نیز به معنای تعیین جایگاه رقابتی برای کاالست،
یعنی اشغال یک مکان روشن ،مشخص و مطلوب در
اذهان مصرف کنندگان هدف نسبت به کاالهای مشابه.
این امر نیازمند تحقیقات است.

جایگاه تحقیقات بازاریابی در فرایند بازاریابی
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 تحقیقات بازاریـــــابی به عنوان عامل ارتباط دهندهمصرف کننده ،مشتری و جامعه ،اطالعاتی را که برای
شناسایی و تعیین فرصتها و مسائل ومشکالت
بازاریابی ،ایجاد و بهبود و ارزیابی فعالیتهای
بازاریابی ،نظارت بر کارهای بازاریابی و فهم بهتر
فرایند بازاریابی مورداستفاده قرار می گیرند دراختیار
بازاریاب قرارمی دهد.

مراحل فرایند تحقیقات بازاریابی


81

فرایند تحقیقات بازاریابی از چهار مرحله تشکیل می
شود:
 تعریف مشکل و تعیین اهداف تحقیق، تهیه طرح تحقیق، اجرای طرح تحقیق، تعبیر و تفسیر نتایج تحقیق -و گزارش یافته ها.

زمینه های معمول و متداول تحقیقات بازاریابی
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زمینه های معمول و متداول تحقیقات بازاریابی  ،اندازه گیری
توان بالقوه بازار ،تجزیه وتحلیل سهم بازار ،تعیین
خصـــــوصیات بازار ،تجزیه وتحلیل فروش ،مطالعات مربوط
به روند فعالیتهای تجـــاری ،پیش بینی های کوتاه مدت،
مطالعات مربوط به کاالهای رقابتی ،پیش بینی های بلندمدت
ودر نهایت ،مطالعات مربوط به سیستم های اطالعات بازاریابی
و بررسیهای قیمت گذاری هستند.

منظور از بازار هدف چیست؟
 بازار هدف ،به معنای یک یا چند بخش ویژه از
بازار است مانند تولید خودروهای مرسدس بنز برای
خریداران خودروهای باشکوه و برخوردار از
طراحی و مهندسی عالی.
به همین ترتیب در بازاریابی هدف ،گروههای
مختلف شناسایی می شوند که کل بازار را تشکیل می
دهند ،آنگاه برای بازارهای هدف ،کاالهای خاص
تدارک دیده می شود .
83

سوال مهم !

84

آیا وظیفه بازاریابی تنها برعهده یکی از واحدهای
مشخص سازمانی است؟
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 به تعبیر دیوید پاکارد از بنیانگذاران شرکت پرآوازههیولت ،این یک دیدگاه کوتاه بینانه است.
پاکاردمی گوید :اهمیت بازاریابی بیش از آن است که
انجام آن فقط برعهده واحد بازاریابی گذاشته شود .همه
واحدهای شرکت می توانند نسبت به مشتری ،خوب یا بد
عمل کنند و نتیجه رفتار آنان بر درآمد نهایی شرکت اثر
می گذارد .

در نتیجه :

 اکنون دیگر هیچ واحدی به تنهایی نمی تواند
نیازها و مسئولیتهای بازاریابی را برآورده
کرده ویا به عهده بگیرد.
همه بخشها و کارکنان شرکت باید به این
رسالت پایبند و متعهد شوند.

86

گذار از وظیفه گرایی به سوی فرایندگرایی در
سازمانها چه میزان برتغییر جایگاه واحدهای
بازاریابی اثر می گذارد؟
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 با ایجاد سیستم های کاری ،کار بازاریابان مستقل ،کاهشمی یابد ،زیرا فرایندگرایی ،مشتــــری را در مرکز دایره
همه فعالیتها قرار می دهد و هدف همگان جلب خشنودی و
برآوردن نیازهای او خواهدبود.

تخصص ویژه
 واحدهای بازاریابی ،تخصص ویژه ای که در
شناسایی فرصتهای تازه در بازارها دارند ،می توانند
در زمینه بررسی و شناسایی نیازها ،رفتارها و
واکنشهای مشتریان برای سازمان به خدمت بگیرند.
بنابراین ،نقش بازاریابان در بهسازی فرآورده ها و
راهبردهای شرکت در بازارها همچنان بااهمیت
خواهدبود.
88

آیا ممکن است اصالً واحد بازاریابی نداشته باشیم.


89

 برخی می گویند که کم توجهی واحدهای دیگر بهمشتری ،ناشی از وجود یک واحد بازاریابی مستقل
در سازمان است .هر واحد تصور می کند که مسئول
وظیفه بخش خودش است و وظیفه واحد بازاریابی
ایجاد و نگهداری مشتری است .

 در شرکت مارکس انداسپنسر تبلیغات و واحد
بازاریابی وجود ندارد ،ولی شرکت مشتریان
خشنود و وفاداری را همواره به سوی خـــود
می کشد زیرا همه کارکنان نخست به مشتری و
خواست او می اندیشند.

90

یک شرکت چگونه می تواند مشتریان سودآور را
یافته ،نگهداری کند و رشد دهد؟

- برخی از دست اندرکاران ،بازاریابی را هنر
یافتن و نگهداری مشتریان تعریف کرده اند .ما
این تعریف را گسترش داده و به صورت :
بازاریابی ،دانش و هنر یافتن ،نگهداری و رشد
دادن مشتریان سودآور است درمی آوریم .
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هدف؟
 بازاریابان دیروز تنها در اندیشه یافتن مشتری
بودند .گروه فروش در پی شکار مشتریان تازه
بود و رشد دادن مشتری مفهومی نداشت .اکنون
وضع دگرگون شده است .نگهداری و رشد دادن
مشتریان هدف نخستین است .هر مشتری را که
از دست بدهید برای خرید تمام عمر وی ،زیان
خواهید کرد.
92

 هزینه جلب یک مشتری تازه پنج برابر هزینه
خشنود نگهداشتن مشتری کنونی است .نکته
منفی دیگر اینکه چند سال طول می کشد تا
مشتری تازه درحد و اندازه مشتری پیشین از
شما خرید کند.
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فرایندارتباطات منسجم بازاریابی


تبلیغات به عنوان یكی از مهمترین ابزارهای
آمیخته بازاریابی می تواند نقش بسیار مهمی را
در استراتژی های بازاریابی شركت از قبیل
ارتباط با مشتریان ،معرفی محصوالت ،
اصالح و تغییر ذهنیت مشتریان نسبت به
شركت و آرم تجاری ایفا كند.
94

چالشهای شركتهای ایرانی
 اشباع بازارها ،تشدید رقابت ،تغییر در سلیقه ها
و نیازهای مشتریان ،شركتهای ایرانی را با
چالشهای متعددی در فعالیتهای بازرگانی و
صنعتی مواجه كرده است.

95

بقای مداوم
 شركتهایی كه بتوانند از ابزار و امكانات در
دسترس خود همانند طراحی و توسعه كاالهای
جدید ،تجدید ساختار كانال توزیع و ارایه
محصوالت با كیفیت باال و قیمت مناسب و
همچنین تبلیغات موثر به درستی استفاده كنند
می توانند بر این چالشها فائق آمده و بقای مداوم
خود را تضمین كنند .
96

تبلیغات
 تبلیغات به عنوان یكی از مهمترین ابزارهای
آمیخته بازاریابی )(MARKETING MIX
می تواند نقش بسیار مهمی را در سیاستها و
استراتژی های بازاریابی شركت از قبیل ارتباط
با مشتریان ،معرفی محصوالت جدید ،اصالح و
تغییر ذهنیت مشتریان و مخاطبان نسبت به
شركت و آرم تجاری آن ایفا كند.
97

ارتباط منسجم و علمی بین تحقیقات بازاریابی و
صنعت تبلیغات
 متاسفانه به سبب فقدان ارتباط منسجم و علمی بین
تحقیقات بازاریابی و صنعت تبلیغات ایران،شركتها و
صنایع ایرانی نمی توانند استفاده كاال و اثربخشی از
تبلیغات خود داشته باشند .از این رو یكی از نقائص
تبلیغات تجاری در ایران را كه هدفگذاری تبلیغات بر
پایه استراتژی های بازاریابی شركت است مورد
بررسی و تحلیل قرارمی دهیم .
98

تعیین اهداف
 از آنجا كه نقطه آغاز هر حركت در فعالیتهای
صنعتی و تجاری تعیین اهداف است و این
هدفها هستند كه مسیر فعالیتها را مشخص می
كنند ،بررسی هدفگذاری در تبلیغات بازرگانی
بر پایه مدل INTEGRATED
MARKETING COMMUNICATION
 = IMCمهم می نماید.
99

ارتقای اثربخشی و هـــم افزایی
 ارتباطات منسجم بازاریابی یكی از جدیدترین
دیدگاهها و مدلها در هدفگذاری تبلیغات و
ارتباطات تجاری است .این مدل نظام مند در
جستجوی ارتقای اثربخشی و هـــم افزایی در
فعالیتهای ارتباطی و تبلیغاتی شركتها و
موسسات است.
100

 این مدل از طریق برقراری ارتباط منسجم و
ساختاریافته بین عناصر آمیخته بازاریابی
(قیمت ،كاال ،تبلیغات و توزیع) فعالیتهای
تبلیغاتی شركت را به طور كامل و اثربخش در
خدمت استراتژی ها و اهداف بازاریابی و
فروش قرار می دهد .
101

تحول ارتباطات منسجم بازاریابی
 در دهه های گذشته فعالیتهای تبلیغاتی شركتها تحت
تاثیر رسانه هایی با دامنه پوششی وسیع همانند رادیو
تلویزیون و روزنامه ها قرار داشت و از سایر
عناصر آمیخته ترفیع همانند :بازاریابی مستقیم و
ترفیع فروش برحسب مورد به صورت اتفاقی
استفاده می شد .از روابط عمومی هم فقط به عنوان
ابزاری جهت تصـــــویرسازی سازمان در جامعه
استفاده می شد .
102

مسایل و مشكالت بازاریابی
 بازاریابان در طراحی برنامه های ترفیعی خود با
مسایل و مشكالت بسیاری مواجه هستند و مجبورند
هریك از عناصر آمیخته ترفیع را به صورتی
جداگانه هدفگذاری كنند ،فرآیند تعیین بودجه را انجام
دهند و پیامها و مخاطبان هدف را شناسایی كنند.
این مسئله سبب كاهش كارایی و اثربخشی فعالیتهای
ترفیعی می شود.
103

 در دهه  ۱۹۸۰بعضی از شركتها ضرورت
ایجاد انسجام در فعالیتهای ترفیعی و تبلیغاتی
را احساس و از این رو استفاده از فرایند
ارتباطات منسجم بازاریابی را آغاز كردند.
زیرا این فرآیند اجزای مختلف آمیخته ترفیعی
شركت و سایر فعالیتهای بازاریابی كه از طریق
آن با مشتریان یك شركت ارتبـاط برقرار می
كند را هماهنگ می سازد .
104

صنعت تبلیغات
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صنعت تبلیغات به سرعت مفهوم ارتباطات منسجم بازاریابی
را به عنوان یك مفهوم علمی و كاربردی و نه به عنوان یك
پدیده زودگذر و موقت پذیرفت .واژه هایی همانند تبلیغات جدید،
هماهنگی در تبلیغ و ارتباطات یكپارچه نیز به منظور توصیف
و تشریح مفهوم ارتباطات منسجم بازاریابی نیز مورد استفاده
قرار گرفتند .
یك گروه كاری از اتحادیه آژانسهای تبلیغاتی آمریكا )(AAAA
یكی از نخستین تعاریف را برای ارتباطات منسجم بازاریابی به
شرح زیر تدوین كردند :

 ارتباطات منسجم بازاریابی یك مفهوم برنامه ریزی
ارتباطات بازاریابی است كه در قالب یك برنامه
جامع ارتباطی ،نقشهای استراتژیك انواع ابزارهای
ارتباطی همانند تبلیغات ،روابط عمومی ،بازاریابی
مستقیم و ترفیع فروش را مورد ارزیابی قرار می
دهد و این ابزارها را به منظور شفاف ساختن ،تداوم
و به حداكثررساندن اثر ارتباطات بازاریابی ،باهم
تركیب می كند .
106

 اتحادیه آژانسهای تبلیغاتی آمریكا بر فرآیند استفاده
از همه اشكال ترفیع به منظور به حداكثررساندن اثر
ارتباطات تاكید می كند ،در حالی كه دانشمندانی
همانند دان شولتز ) (DON SCHULTZمعتقد
است كه ارتباطات منسجم بازاریابی نقش و اهمیت
فراتری نسبت به موارد فوق دارد و دربرگیرنده همه
ارتباطات و تماسهای یك شركت از قبیل نام تجاری،
تصویر شركت و ...با مشتریان است .
107
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بسیاری از شركتها از مفهوم گسترده ارتباطات منسجم
بازاریابی به منظور هماهنگ ساختن و مدیریت برنامه های
ارتباطاتی خود استفاده می كنند تا به این اطمینان برسند كه
به مشتریان تصویر باثبات و موثری را از شركت و نام
تجاری آن ارایه می دهند.

 مفهوم ارتباطات منسجم بازاریابی به شركتها
كمك می كند كه روشهای مناسب و موثر ارتباط
و تماس با مشتریان همچنین سایر ذینفعان
همانند كاركنان ،عرضـــــه كنندگان مواد اولیه،
سرمایه گذاران و سایر موسسات مرتبط استفاده
كنند .
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حركت به سوی ارتباطات منسجم
 حركت به سوی ارتباطات منسجم بازاریابی به
عنوان یكی از مهمترین زمینه های توسعه
بازاریابی در دهه  ۹۰خوانده می شود .
تغییرات در محیط بازار همانند مشتریان،
فناوری و رسانه ها ،نیاز به انسجام و اثربخشی
فعالیتهای تبلیغاتی را بیش از پیش آشكار كرده
است .
110
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بیشتـر این تغییرات در جنبه های جمعیت شناسی،
سبك زندگی و الگوی خرید در رسانه های مورد
استفاده مشتریان رخ داده است.
به عنوان مثال :تلویزیون های كابلی و ماهواره ای و
اینترنت ،رسانه های جدیدی هستند كه تاثیر بسیار
عمده ای را در ارتباطات شركتها و موسسات با
مشتریان به جای گذاشته اند .

جامعه مخاطبان
 تغییرات اخیر در فناوری اطالعات این امكان
را ایجاد كرده است كه جامعه مخاطبان به
گروههای كوچكتر و متنوع تری تفكیك شده تا
بتوان برای هریك از این گروهها آمیخته های
بازاریابی جداگانه طراحی و تنظیم كرد.
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 یك دلیل عمده برای رشد اهمیت فرآیند
ارتباطات منسجم بازاریابی انقالب مداومی
است كه در قوانین و قواعد بازاریابی و
نقشهای سنتی آژانسهای تبلیغاتی در حال
اتفاق است.
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این انقالب چیست؟
 تغییر در استفاده از تبلیغات مبتنی بر رسانه
های فراگیر ،كوچك شدن رسانه ها ،تغییر در
مبادله قدرت بازار ،توسعه سریع بازاریابی
مبتنی بر داده ها و تغییر در چگونگی استفاده
از رسانه ها ،از جمله ویژگیهای این انقالب
است.
114

اهمیت هدفگذاری در....

 - ۱ ارتباطات:
اهداف مشخص در برنامه ارتباطات منسجم
بازاریابی تبلیغات ،هماهنگی در بین گروههای
مختلف درگیردرفرایند تبلیغات را تسهیل می
كند .اهداف مدون تبلیغات همه قسمتها و
بخشهای شركت ،همانند فعالیتهای ترفیع فروش،
روابط عمومی و فروش شخصی را با هم
هماهنگ می سازد .
115

اهمیت هدفگذاری در....

 - ۲ تصمیم گیری:
اهداف مشخص ،راهنمای مفیدی برای تصمیم
گیری هستند .برنامه ریزان تبلیغات غالبا ً با مسائل
و مشكالتی درباره انتخاب پیام تبلیغ ،انتخاب رسانه
وتخصیص بودجه بین عناصر مختلف آمیخته ترفیع
روبرو می شوند .وجود اهداف تبلیغات ،انتخابها را
در هر یك از موارد فوق آسانتر و بهینه تر می كند .
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اهمیت هدفگذاری در....

 - ۳ اندازه گیری و ارزیابی نتایج:
یك دلیل بسیار مهم برای تعیین اهداف تبلیغات این است كه
این اهداف مبنا و معیار اندازه گیری موفقیت در برنامه
ارتباطات منسجم بازاریابی شركت را ارایه می دهند.
بدون وجود اهداف مشخص و روشن ،ارزیابی
چگونگی و میزان تالشهای شركت بسیار مشكل است.

117

تحقیقات بازار
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دست اندركاران تبلیغات با یك چالش عمده
روبرو هستند و آن این است كه چگونه كاالها،
خدمات و ایده های خود را از طریق رسانه ها
به خریداران ارایه كنند و از این راه حداكثر
بهره وری را از فعالیتهای تبلیغاتی و ترفیعی
خود به دست آورند .برای انجام این كار ،آنها
باید درك مهمی از ارتباط بین محصوالت و
بازارها داشته باشند.

تحقیقات بازار()2
 برقراری ارتباط بین محصول و بازار ،اصل
اساسی بازاریابی و مدیریت بازاریابی است و
مدیران بااستفاده از ابزارهای خود می توانند به این
مهم دست یابند،
انجام ا ین کار از طریق تحقیقات مقدور می گردد.

119
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متاسفانه نقش و اهمیت بازاریابی در بعضی از
موارد به درستی برای دست اندركاران صنعت و
تجارت روشن نیست ،مثالً برای تامین مالی صنعت
و خرید مواد اولیه تولیدات اهمیت باالیی وجود دارد،
اما اهمیت اینكه ،چه محصوالتی را مشتریان می
خواهند ،چگونه باید این محصوالت به اطالع
مشتریان رسانده شود و چگونه این محصوالت
توزیع شود به خوبی تبیین نشده است .

 به منظور طراحی كاال و اثربخشی برنامه ارتباطات
منسجم بازاریابی ضروری است كه متصدیان
تبلیغات ،درك صحیح و مناسبی از فرایند تحقیقات
بازاریابی داشته باشند تا بتوانند با دیدی جامع از
فرصتهای بازار ،بازارهای هدف مناسب برای
شركت ،سیاستها و برنـــامه های قیمت گذاری،
توزیع ،طراحی و تولید محصوالت ،این برنامه را به
صورت كارا و اثربخش طراحی كنند .
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توانایی تشخیص فرصتهای جدید
 هر شركتی باید توانایی تشخیص فرصتهای جدید
بازار را داشته باشد .در محیط پیچیده ،همواره
فرصتها و تهدیدهای جدیدی وجود دارد .تهیه اهداف
تبلیغات باید برمبنای تحلیل وضعیت (تحقیق بازار از
جایگاه بازار ،مشتری ،رقبا) و شناسایی و تعریف
ویژگیهای ترفیعی كه شركت یا نام تجاری محصول
با آن مواجه است صورت پذیرد .اهداف تبلیغات از
اهداف و بازاریابی شركت نشات می گیرد .
122

اهداف و استراتژی های بازاریابی
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اهداف و استراتژی های بازاریابی بیان
كننده این است كه برنامه كلی بازاریابی
شركت طی یك مدت معین به چه چیزهایی
دست پیدا خواهد كرد.
اهداف بازاریابی غالبا ً در نتایج مشخصی
همانند حجم فروش ،سهم بازار ،سود ،یا
برگشت سرمایه تعریف می شود.

اهداف بازاریابی كمی
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اهداف بازاریابی مناسب و دقیق غالبا ً قابل كمی شدن
هستند .مثالً افزایش  ۱۰درصد فروش محصول  Xدر بخش
مصرف كنندگان بازار در ماه  ۱۲آینده  ،می تواند واقع
گرایانه و قابل دستیابی باشد و به واقع امری روشن و قابل
حصول است.
از طرف دیگر ،بعضی از شركتها در جستجوی توسعه
توزیع و فروش محصوالت شان در بخشهای مختلف بازار
هستند .یا بعضی از بنگاه ها می خواهند حجم فروش
محصوالت شرکت را به مشتریان فعلی خود افزایش دهند .

اولویت مدیران ارتباطات بازاریابی
 به سبب اینكه تبلیغات جزیی از ابزار آمیخته
بازاریابی است ،مدیران ارتباطات بازاریابی
شركت (مدیران تبلیغات) باید برنامه بازاریابی
شركت را مرور كنند و دریابند كه شركت طی
برنامه بازاریابی خود می خواهد به چه چیزی
دست پیدا كند.
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یعنی اینکه:

 مدیران تبلیغات باید توانایی تبدیل و
تفسیر اهداف بازاریابی شركت به
اهداف ارتباطات و اهداف ترفیعی ویژه
را داشته باشند .
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اهداف اطالع رسانی
اهداف اطالع رسانی به مشتری عبارتند از:
 ▪ آگاه كردن مشتری از محصول جدید؛
▪پیشنهاد استفاده جدید از محصول آگاه كردن بازار
از تغییر قیمت (موارد استفاده جدید یك كاال)؛
▪آگاه كردن مشتری از قیمتهای جدید محصول؛
▪آگاهی به مشتری درباره طرزكار محصول؛
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اهداف اطالع رسانی…
▪ توصیف و تشریح خدمات موجود برای
محصول؛
▪تصحیح برداشتهای غلط مشتریان؛
▪كاهش ترس مشتریان؛
▪ایجاد تصویر مناسب برای شركت .
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اهداف ترغیب مشتریان
▪ ایجاد ترجیحات نسبت به محصوالت و خدمات شركت در
نزد مشتریان؛
▪تشویق و ترغیب مشتری برای خرید محصوالت شركت
به جای رقبا؛
▪تغییر و تصحیح ادراك مشتری نسبت به ویژگیهای
محصول؛
▪تشویق مشتری برای اتخاذ تصمیمات فوری در خرید
محصول؛
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اهداف ترغیب مشتریان…..
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▪یادآوری كردن به مشتری نسبت به آنكه ممكن است
محصول و خدمات در آینده موردنیاز باشد؛
▪یادآوری كردن به مشتری نسبت به اینكه محصوالت
و خدمات را باید از كجا خریداری كند؛
▪یادآوری كردن محصول در ذهن مشتری در زمانی
كه محصول خارج از فصل استفاده باشد؛
▪حفظ ونگهداری جایگاه محصول در ذهن مشتری
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