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2

 )1مارکتینگ چیست؟
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Title

)مارکتینگ چیست؟1

• Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit, sed do:فیلیپ کاتلر
 همزمان با کسب سود است، با هدف تامین نیازهای یک بازار هدف، خلق و ارائه ارزش، دانش و هنر کشف،بازاریابی
eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua.
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محصول تولید شده فیزیکی
خدمات ارائه شده
دیجیتال

بازارسازی

ج -مارکتینگ فقط به معنای بازاریابی نیست بلکه:

بازاریابی
بازارداری
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اقتصاد را از یک منظر می توان به سه دسته تقسیم کرد :

 )1موج سازان
منظور شرکت هایی هستند که همواره نوآور بوده و استراتژی آن ها این است که اگر قرار

است موجی بیاید ما باید سازنده آن باشیم.بدیهی است که این شرکت ها از قدرت تحمل
شکست باالیی برخوردارند و ضمن بهره مندی از نیروهای خالق و مدیران جسور به
صورت دایم در جست وجوی پاسخ به نیازهای بشر با ارائه محصوالت جدید هستند.هر
چند آمارها نشان می دهند که قسمت اعظم محصوالت نو تا به حال در دنیا شکست
خورده اند اما باز هم موج سازان به علت بهره مندی از محصوالت موفق شان ریسک

شکست را هم می پذیرند.
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 )2موج سواران

اینها استراتژی چریکی دارند و با هوشیاری موج سازان را تعقیب می کنند و نمی
گذارند فاصله شان با موج سازان زیاد شود.موج سواران تخصص باالیی در الگوبرداری
آگاهانه دارند .الزم است برای تقلید کورکورانه و الگوبرداری آگاهانه تفکیک قایل
شویم.اتفاقا این شیوه عمل برای بسیاری از شرکت های ایران توصیه می شود و ضمن
حضور در بازار جهانی از ریسک موج ساز بودن هم می کاهد.
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 )3اسیران موج
اینها شرکت هایی هستند که تحوالت محیط را نمی بینند و همواره به صورت
سنتی عمل می کنند .در حقیقت این موج تغییر و تحوالت بازار است که برای
این دسته تعیین تکلیف می کند و بدیهی است این بنگاه ها همچون زورقی بی
اختیار در دست موج اسیر بوده و چه بسا موج آن ها را به صخره بکوبد.حتما هم
از این دسته شرکت ها زیاد سراغ دارید که قبال وجود داشته اند اما امروز اثری از
آن ها نیست.در دنیای رقابتی پرچالش عصر جدید یا باید موج ساز باشید و یا
موج سوار ،در غیر این صورت اسیر موج می شوید .شرکت های موج ساز و موج
سوار با بهره گیری از وجوه تمایز نسبت به بازارسازی اقدام می کنند.منظور از
بازارسازی این است که چگونه یک محصول را در بازار جا بیندازیم و برای آن
بازار سازیم.
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تعریف بازاریابی
بازاریابی شامل شناخت نظام بازار و نیازها و خواسته هاورفع آنها
ازطریق مبادالت مطلوب است

سه بعد بازاریابی :
بازارشناسی  ،بازارسازی و بازارداری
بازاریابی و تبلیغات دیجیتال و شش روند دیجیتال تاثیر گذار بر بازاریابی و
تبلیغات در سال ۲۰۱۷
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 –1بازارشناسی چیست:

یعنی انجام تحقیقات بازاریابی برای شناخت نظام بازار و نظام صادرات قبل از
هرگونه انجام عملیات صادراتی

مدل  4Cبرای بازار شناسی وجود دارد :
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شناخت خودمان ( شرکت ) Company :



شناخت مشتری یا مخاطب Costumer :



شناخت رقبا Competitor :



شناخت محیط و عوامل محیطی Change Fuctor :

 – 2بازارسازی چیست:

یعنی استفاده از کلیه عوامل تکنیک ها و استراتژی ها جهت ایجاد و افزایش سهم
بازارمدل  4Pبرای بازار سازی وجود دارد :
محصول خوب Product :
قیمت مناسب price :
توزیع بموقع Place :
تبلیغ بجا Promation :
بایستی این چهار عامل را طوری ترکیب کنیم که مورد قبل مشتری قرار گیرد
 – 3بازارداری چیست:

یعنی روشها و تکنیک ها و ابزارهایی را بکار برد تا سهم بازار و مشتریان حفظ
شوند و روابطی بلندمدت و توأم با وفاداری برای ایجاد صادرات پایدار بوجود آورد
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عوامل تعیین کننده بازارسازی
آولونیتیس و گوناریس ( )۱۹۹۹در یک مطالعه تجربی به بررسی عوامل تعیین

کننده بازاریابی گرایی پرداخته اند.
با وجود اینکه ارتباط بین توسعه بازاریابی گرایی و عملکرد بنگاه مورد بررسی قرار
گرفته است ،درک بازاریابی گرایی همچنان در حالت ابهام مانده و برخی مطالعات
ماهیت فلسفی برای بازاریابی گرایی پیشنهاد نموده و برخی دیگر بازاریابی گرایی را
به عنوان مفهومی رفتاری مد نظر قرار می دهند.با این حال مطالعات انجام شده از

بررسی عوامل تعیین کننده میزان توسعه بازاریابی گرایی غافل مانده اند.
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عوامل تعیین کننده بازاریابی گرایی شامل عواملی است که بر نگرشها و اقدامات
دربرگیرنده مفهوم بازاریابی گرایی تأثیر میگذارد.
بر اساس این مطالعه بایستی بازاریابی گرایی بصورت ترکیبی یکپارچه از فرهنگ معین و
رفتار ویژه نگریسته شود .این مطالعه به بررسی عمقی عوامل اصلی تعیین کننده توسعه
بازاریابی گرایی می پردازد.یافته های توصیفی این مطالعه نشان می دهند که توسعه

بازاریابی گرایی بر مبنای عوامل ویژه بنگاه و عوامل ویژه بازار تعیین می شود ،بطوریکه
اولی اثر تسهیل کننده و دومی اثر وادارنده دارد.
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عوامل ویژه بنگاه یا ویژگی های محیط داخلی شامل (آولونیتیس و گوناریس:)۱۹۹۹ ،
 تاکید مدیران بر بازاریابی گرایی

 نگرش مدیریت نسبت به ریسک
 خصوصیات ساختاری بنگاه (درجه تمرکز و رسمیت)

 منحصربفرد بودن محصول
 مزیت قیمتی
 نیروی فروش ماهر
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عوامل ویژه بازار شامل (آولونیتیس و گوناریس:)1۹۹۹ ،

 شدت رقابتی موجود در بازار
 مشکالت یا سهولت ورود و خروج رقبای جدید
 توزیع قدرت بین خریداران و تولیدکنندگان از یک طرف و بین
تولیدکنندگان و تامین کنندگان از طرف دیگر
 درجه تغییرات تکنولوژیکی

 نرخ رشد بازار شرکت در زمان گذشته و آینده
 تمرکز بر بازار (اعتماد مشتری و تصویر بنگاه در بازار)
 شبکه سازی توزیع (سرعت توزیع ،روابط قوی با اعضای کانال توزیع)
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نتیجه گیری
بازاریابی و بازارسازی از جمله عوامل مهمی است که میتواند به فروش یک کاال و
محصول و یا فروش خدمات مختلف کمک کند .برندها و تجارتها از بازاریابی برای
فروش محصوالت خود استفاده میکنند .در واقع میتوان گفت یکی از مهمترین

بخش های یک تجارت بازاریابی است و موفقیت در آن میتواند تمامی جنبه های
مختلف یک کسب و کار را تحت تاثیر قرار دهد قطعا فروش بیشتر به درآمد زایی

بیشتر کمک خواهد کرد
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واحد مارکتینگ به تمام قسمت ها خط می دهد حتی HR

حاشیه ی سود  +بهای تمام شده (= )costقیمت گذاری
توسط بخش مارکتینگ پیشنهاد می گردد

توسط حسابداری تعیین می گردد

واحد مارکتینگ اقبال عمومی را در محاسبه قیمت گذاری پیشنهاد می کند
واحد  R&dتحقیق و توسعه ( تحقیق روی محصول)
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 )2رابطه فروش با مارکتینگ
فروش :تبدیل محصول به پول (فقط زمان حال و نزدیک)
مارکتینگ :آینده نگری و زمان های طوالنی را جهت سیاست گذاری بررسی میکند
توجه :پست مدیر بازاریابی و فروش غلط است
در فرآیند فروش ،مارکتینگ نداریم و برعکس
تعامل فروش و مارکتینگ بسیار زیاد است ولی ادغام ناپذیرند
دو بخش متفاوت ولی در ارتباط هستند

18

فروش با فروشنده شروع می شود
مارکتینگ از خریدار شروع می شود
موجودی قابل ارائه (فروش) در سازمان تبدیل به پول می شود
تمرکز روی شناخت فرصت های بازار وظیفه عملیات مارکتینگ است
فروش فرآیند تولید کننده محصوالت
مارکتینگ فرآیند در راستای ایجاد رضایت مشتری
در فروش مشتری آخرین حلقه بیزینس است
در مارکتینگ مشتری اولین حلقه بیزینس است
نتیجه:
پول
فروش :محصول
مارکتینگ :نیاز مشتری
محصول
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مدیر فروش
مدیر مارکتینگ

فعالیت را از درون شرکت شروع می کند

فعالیت را از بیرون شروع می کند

نتیجه کلی:

فروش
مارکتینگ
20

از تولید محصول به پول

از مشتری به تولید محصول

تاریخچه مارکتینگ
 سال  ۱۹۰۰مهم ترین عصر بازاریابی به حساب می آید
 Mass product در این سال به وجود آمد

 قبل از آن تولید به شکل کامال سفارشی بود
 هنری فورد اولین شخصی بود که تولید انبوه را شروع کرد
 )1هزینه های ثابت کم می شود

دالیل شروع تولید انبوه

 )2قدرت خرید مردم باال می رود
 )3تقاضا باال می رود
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تولید

تقاضا

قدرت خرید

هزینه ثابت

تولید انبوه

توجه :وقتی تقاضا باال برود و رقابت نباشد در نتیجه کیفیت به شدت پایین می آید

 لذا در سال  ۱۹۱5بحث  QCوارد ادبیات تولید انبوه گردید
 Product age که در خصوص محصول قابل رقابت و با کیفیت بنا گذاشته شد
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کیفیت :چه چیزی ،چه قیمتی و در چه زمانی

(مثلث کیفیت)
کیفیت
)(QC






قانون تنوع در محصول بسیار مهم است
وقتی تنوع کم شود در نتیجه حق انتخاب به وجود می آید
باالنس عرضه و تقاضا باعث بحث فروشندگی می شود
در نتیجه می بایست مکانیزمی درست کنیم که بتوانیم بفروشیم
23

زمان

 Saleing age یا عصر رقابت فروشندگی با توجه به تنوع به وجود آمده است
استراتژی push & pull
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 Pushبه معنای فشار دادن و  pullبه معنای کشیدن
( Advertisingتبلیغات)

( Saleingفروشندگی)

pull
push

یعنی با تبلیغات مشتری را به سمت خود کشیده و با فروش فشار می دهیم
در این عصر بود که تبلیغات خالق به وجود آمد به همراه فروش تهاجمی

 Creative advertisementتبلیغات خالق
 Aggressie saleingفروش تهاجمی
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 Marketing age عصر برند و برندینگ

 کسی موفق است که با صدای بلند محصول خود را فریاد بزند
 وقتی عرضه محصول باال می رود به شکل ناخواسته ای ،محصول با کیفیت پایین تولید می شود
 وقتی کیفیت پایین آمد اعتماد از تبلیغات و فروشنده صلب می شود

 در نتیجه:
 اعتماد از خریدار به فروشنده

اعتماد خریدار از خریدار

در عصر مارکتینگ مثلث کیفیت به مربع کیفیت تبدیل گردید
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کیفیت
)(QC

مرغوبیت

هزینه

خدمات جانبی

زمان

 در این زمان بحث خدمات جانبی و پس از فروش انگیزه خرید برای مشتریان و نقطه قوت فروش
تولیدکنندگان شد
 همچنین تولیدکنندگانی موفق بودند که این عامل رقابتی را داشتند
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 در سال  ۲۰۱۱وارد عصر جدیدی شدیم
 Social Marketing یا بازاریابی اجتماعی
 در این نوع بازاریابی ،مربع کیفیت تبدیل به هیچ ضلعی شد بدین معنا که شبیه محصول تو خیلی زیاد

وجود دارد
 موفقیت در ایجاد رابطه عاطفی با خریدار است

 موفقیت در ایجاد رابطه عاطفی با خریدار است

perception

 ارتباط حسی می تواند نیاز مشتری را برطرف کند
 Rapport ایجاد رابطه عاطفی و توافق با مشتری
 این دوران را عصر  Rapportیا دوران برادری با مشتری می دانند
 بدین معنا که هر آنچه برای برادرت انجام می دهی برای مشتری انجام دهی

*محصول تو چیزی نیست که تو می گویی ،چیزیست که دیگران می گویند*
•

پس نظرات دیگران بسیار مهم شد
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 لذا عصر  Social Marketing Ageبه وجود آمد
 در راستای عصرهای بازاریابی وظایفی به شرح ذیل داریم
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 -1عصری که کسب و کار در آن زندگی می کند را شناسایی نماییم
 -2رفتار خود را با ماهیت آن عصر سازگار کنیم
 -3برای ورود به عصر بعدی آماده شویم
 قانون  ۱به  3می گوید هر یک پنی که در مارکتینگ هزینه می کنیم می بایست  3پنی برگرداند
 بازار و معامله عرضه و تقاضا است که تصمیم می گیرد از یک عصر به عصر دیگر برویم

 زمانی که یک پدیده را با حواس پنج گانه حس می کنیم تبدیل به خواسته می شود مثال تا اسنپ را
حس نکردیم خواسته نیست

اساس مارکتینگ
اساس مارکتینگ بر  3مبنا می باشد


نیاز



خواسته



تقاضا



 -۱نیاز :نیاز همیشه وجود دارد در نتیجه این بحث در مارکتینگ مزیت آفرین
نیست مثال :خوردن ،تنفس و....
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 -۲خواسته :مارکتینگ از خواسته شروع می شود و بدین معنا است

خواسته نیازی است که با نیاز و فرهنگ به وجود می آید
مثال:



 -3تقاضا :وقتی منابع به خواسته اضافه می گردد تبدیل به تقاضا می شود



مثال :خرید خودرو یک خواسته است ،با توجه به پولی که داریم (منابع) مشخص می کنیم
آلمانی ،ایرانی یا چینی بخریم
31
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هرم مازلو
سطوح هرم مازلو در پنج سطح نیاز می باشد
 -۱ نیاز فیزیولوژی :آب – غذا  -هوا و بقا
 -۲ نیاز ایمنی و بهداشت :دارو  -بیمارستان و شغل
 -3 نیاز اجتماعی( :یا تعلقات) آموزش – ازدواج – آرایش کردن

 -4 نیاز عزت نفس( :قدرت – تمایز) ریاست –خودرو گران قیمت
 -5 نیاز خود شکوفایی :نیاز به پدر و مادر – Ngo

همانگونه که مشخص است باالترین سطح نیاز انسان ،نیاز معنوی می باشد
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قوانین هرم مازلو


 -۱تا زمانی که مقادیری از هر سطح تامین نگردد انسان به سطح باالتر فکر نمی کند



 -۲انسان در حالت نرمال در هرم مازلو به سمت باال حرکت می کند اما عوامل محیطی می تواند انسان
را مجبور به حرکت نزولی به صورت مقطعی کند



 -3انسان در هر لحظه از زندگی درگیر یکی از سطوح نیاز خود می باشد که آن سطح ،مرجع تصمیم
گیری فرد می باشد



 -4سه سطح اول هرم مازلو سطوح پایه نامیده می شود و هر یک از نیازهای این سه سطح می تواند
در سطح پایه خود پاسخ داده شود و یا در سطح چهارم ،به عبارتی سطح قدرت و تمایز

مثال وقتی برای غذا خوردن (سطح اول) به رستوران نایب و الکچری می رویم (سطح چهارم)
تذکر :شرکت هایی که قانون چهارم را مالک عمل قرار می دهند ،حاشیه ی سود باالیی دارند


 -5هر محصول و کسب وکاری برای پاسخ دادن به یک سطح نیاز طراحی شده است

که در مرحله اول در یک سطح خاصی از نیاز قرار دارد اما الزاما همیشه در آن سطح نیاز باقر نمی ماند

34

در راستای هرم مازلو ما چند وظیفه داریم:
 -۱سطح یا سطوح نیاز مشتریان مختلف خود را شناسایی نمائیم

 -۲تصمیم بگیریم که آیا می خواهیم آن نیاز را به صورت پایه پاسخ دهیم یا در سطح
تمایز هر دو ،سپس رفتار خود را با هر کدام منطبق نمائیم


سازمان ها و نوع Business

B to C
B to B
B to G
35

B to B to C

Product Life Cycle ( P.L.C)

36

37
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تحلیل بازار
 -۱تحلیل محیط شرکت :
 -۲تحلیل رقبا :

 -3تحلیل محیط خارج از شرکت :

BCG - SWOT
5F - CPM

الف -خرد
ب  -کالن

PEST

تحلیل محیط شرکت SWOT:

نقاط قوت
نقاط ضعف
فرصتها
تهدیدها
موارد اصلی کاربرد تحلیل SWOT

• در ابتدای طراحی کمپینهای بازاریابی
• اتخاذ سیاستهای کاری متفاوت در کسب و کار
• کشف موقعیتهای مناسب برای اعمال تغییرات در شرکت

41

Strengths

Weaknesses
Opportunities
Threats

تحلیل محیط شرکت

42

تحلیل رقبا  :ماتریس بررسی رقابت CPM
43

تحلیل رقبا ) 5F :پنج نیروی مخرب پورتر)
 -۱قدرت چانه زنی تامین کنندگان
 -۲رقابت با نیروی تازه واردان
 -3تهدید ورود کاالی جانشین
 -4قدرت چانه زنی خریداران

 -5تهدید ورود رقبای جدید

44

تحلیل محیط خارج از شرکت

PEST

45

سهم مارکت از رشد بازار

46

Boston consultant group( BCG)

47

عالمت سوال

48



سهم بازار آنها اندک و لی در صنعتی که رشد باالیی دارد در حال رقابت هستند.



معموال این شرکت ها نیاز شدیدی به پول نقد داشته و یا توان آنها در تهیه پول نقد کم است.



در این حوزه شرکت باید تصمیماتی را اتخاذ کند تا بتواند از طریق استراتژی های مناسب،
واحد را تقویت کند.

استراتژی های مناسب برای خانه عالمت سوال:





استراتژی تمرکز
رسوخ در بازار
توسعه بازار یا محصول

49

ستاره

 این خانه نمایانگر بهترین فرصت های بلند مدتی است که موجب رشد و سودآوری شرکت میشوند.
 در این موارد شرکت برای حفظ جایگاه خود سرمایه گزاری را انجام میدهد.
استراتژی های مناسب برای خانه ستاره:
 یکپارچگی عمودی و افقی رو به باال و پائین
 رسوخ در بازار

 توسعه محصول
 مشارکت

 واحدهایی که در این قسمت قرار میگیرند دارای سهم نسبی بازار نسبتا باال و زیادی هستند
 ولی در صنعتی که آهنگ رشد بسیار کندی دارد به رقابت می پردازند
 بسیاری از گاو های شیرده ستارگان دیروز هستند






در این مرحله مراتب مدیریتی باید به گونه ای باشد که موضع قوی حفظ گردد.
استراتژی های مناسب برای خانه گاو شیرده:
استراتژی همگون= بدین منظور که از تنوع در محصول برای پیشروی و موفقیت استفاده کنیم.
کم کردن هزینه ها
نکته :در نظر داشته باشید در صورت ضعیف شدن  ،حتما باید کم کردن فعالیت و کاهش هزینه
را اجرا نمود.
50

سگ

واحدهایی که در این خانه قرار دارند سهم نسبی بازار اندک داشته و در بازاری رقابت میکنند که آهنگ رشد
بسیار کمی دارند و یا هیچ رشدی ندارند.
استراتژی های مناسب برای خانه سگ :
 بخش های زیان ده را حذف کنند
 از حجم فعالیت کم کنند
 هزینه ها را بشدت کاهش دهند
 منحل کردن کل فعالیتها و خروج از مارکت
اما بهترین استراتژی کاهش حجم فعالیت میباشد
51
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