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 مقدمه

جناب آقای های استاد  4pشته هنگامیکه سخن از بازاریابی و فروش به میان می آمد موضوع ذدر گ

 ل پورتر مطرح می شد:کمای

P :حصوالت خوب و با کیفیت و مورد پسند مشتری= تولید م اولproduct 

P  پذیرش مشتری=  مورددوم: قیمت گذاری خوب و رقابتی وprice 

P ی که محصول خریدار داشته باشد = سوم: پیدا کردن محلplace 

P د انگیزه در مشتری برای خرید کاال مانند تبلیغات = اچهارم: ایجpromotion  

 یا تخفیف دادن و یا جایزه دادن به مشتری و ...

پنجم نیز به آنها اضافه شد که عبارت بود از: ایجاد جایگاه در ذهن مردم یا برند سازی=  pلیکن بعدها 

positioning 

 تکمیل گردید و آن عبارت بود از: IMBCو در نهایت همۀ مباحث فوق در 

1 Integrated marketing & brand communication 

 یعنی بازاریابی یکپارچه و ارتباطات برند.

هدف فتح ذهن مشتریان است و بعنوان مثال ما باید خودمان را به مرتفع ترین  IMBCبحث مدر 

شهر برسانیم و از آنجا شهر را نظاره کنیم تا از همۀ اتفاقاتی که در آن شهر رخ ارتفاع مسلط به یک 

می دهد اطالع داشته باشیم زیرا در صورت شناخت صحیح است که می توانیم برای رفع هر یک از 
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ابزار وجود دارد که طرح آنها از حوصله  033حدود  IMBCمشکالت طرح و برنامه داشته باشیم. در 

 2خارج است. این بحث ما

هر محصولی دارای یک منحنی چرخۀ عمر است و به درستی میتوان گفت که استراتژی های بازاریابی 

 محصول متفاوت است. تولد، رشد، بلوغ و افولبرای هر یک از مراحل 

 

 

 

اگر بخواهیم از قابلیت های یک فروشنده حرفه ای صحبت کنیم الزم است که او موارد زیر را حتماً 

 باشد:دارا 

 انگیزه
+ 

 توانایی
+ 

 مهارت
+ 

 دانش
= 

 قابلیت

Motivation Ability skill Knoledg Capability 

 

  :و چنانچه بخواهیم مثالی در رابطه با موضوع فوق بزنیم می گوئیم یک معلم خوب

ید از توانایی باحتماً -0باید مهارت ارائه درس را دارا باشد.  -2باید از دانش خوبی برخوردار باشد.  -1

باید انگیزه و عشق و عالقه به تدریس را نیز دارا باشد و بطور خالصه هر  -4خوبی برخوردار باشد.  

فردی می تواند با دارا بودن دانش و مهارت  در صورت داشتن توانایی و انگیزه به فروشندۀ قابلی تبدیل 

 شود.
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ر امر فروش بیش از آنکه علم مطرح باشد هنر های ذاتی را نادیده گرفت زیرا د البته نباید توانایی

کاربرد دارد بنا بر مطالب فوق پیش نیازهای ضروری برای درک صحیح علم بازاریابی و فروش بشرح 

 زیر است:

ف اعم لشناخت زوایای مختلف روح انسان و قابلیتهای متفاوت در انسانهای مخت علم روانشناسی: -1

 از زن و مرد

 شناخت غنای فرهنگی باال و پایین در جوامع مختلف علم جامعه شناسی: -2

 ارتباط با انسانها ایجادی های مختلف برای شناخت توانای علم ارتباطات: -0

 برای بررسی وضعیت یک بازار میبایست عوامل زیر در نظر گرفته شوند.

 الیه ای از درک انسانی واقعیات: -1

 پدیده بوجود می آید. واقعیات وقتی که آشکار می شوند پدیده ها: -2

 پدیده ها به محض اینکه سنجش شوند داده ها بدست می آید. داده ها: -0

 داده ها وقتی که طبقه بندی و دسته بندی می شوند اطالعات بدست می آید. اطالعات: -4

 توان بهره گیری از اطالعات با دانش محقق  می شود. دانش: -5

 0فاده نوآورانه و هنرمندانه بدست می آید.دانشی است که با زایش و است د:رخ -6

ما نسبت به سایر رقباست که کاال را  نقاط متمایز کنندهیعنی  Differentiationامروزه در دنیا 

 بفروش می رساند.

 تواند به یک بازاریابی خوب بیانجامد عبارتند از: مهمترین عواملی که می

 market Analysis     آنالیز بازار -1

  competitors Analysisز رقبا    آنالی -2
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و دقیق با در نظر گرفتن تمامی عواملی که می تواند در فروش مؤثر  مناسبطراحی یک برنامه  -3

 واقع شود.

هنر یک بازاریاب خوب آنست که نقشه و مدل سیستم بازاریابی و فروش را بنحوی طراحی کند که 

 ات زیر را رقم بزند.اتفاق

 مُبلّغ سازی+ سازیوفادار + مشتری سازی

کاالی ما را حتماً )یعنی  .یعنی مشتری تصادفی را به مشتری بالقوه تبدیل کند مشتری سازی: -1

 بخرد(

 همیشه کاالی ما را بخرد(یعنی مشتری بالقوه را به مشتری وفادار تبدیل کند)یعنی وفادارسازی:  -2

هم خودش کاالی ما را یل کند )یعنی یعنی مشتری وفادار را به مشتری مبلّغ تبدمبلّغ سازی:  -3

 بخرد و هم تبلیغ کند تا دیگران نیز کاالی ما را بخرند.(

همۀ اتفاقات فوق زمانی به وقوع می پیوندد که ما بتوانیم رضایت مشتریان را در همۀ جهات بدست 

این پس بیاوریم و یکی از راههای بدست آوردن رضایت مشتریان درک صحیح از منافع آنان است بنابر

از بدست آوردن درک صحیح از منافع مشتریان، توانایی ایجاد ارزش برای مشتریان آنهم با رعایت 

صداقت در گفتار و عمل از مهمترین کارهاست و در نهایت ارائه محصول با کیفیت خوب و رعایت 

لبته هیچکدام از ته شود افایم دقیقاً  باید در نظر گرسرعت و دقت در خدماتی که به مشتری وعده داده

 توصیفات ما از محصول نباید بدون مدرک و دلیل باشد.

بدیهی است با در نظر گرفتن موارد فوق ما می توانیم ابتدا احساس انسانها را تسخیر کنیم و سپس 

ی یبا عقلشان آن تصمیم را عقال سپس عقلشان را زیرا انسانها ابتدا با احساسشان تصمیم می گیرند و

 Emotionalای مطالعۀ بیشتر در این زمینه مراجعه شود به کتابهای هوش هیجانی )می کنند )بر

Qoutiont( و هوش عقلی )Intelligent Qoutiont بنابراین مطالب فوق وظیفه یک بازاریاب )

خوب ایجاب می کند که ابتدا جامعۀ هدف خودش را بشناسد و درک صحیحی از نوع و میزان عوامل 

پس هرگونه برنامه های اجرایی و کمپین های سجامعۀ هدف خود داشته باشد و مؤثر در تصمی گیری 
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خود را بر  CRM (Customer, Relationship Management)تبلیغاتی و سایر برنامه های 

. نمایداساس نیازهای واقعی و عوامل مؤثر در نوع و نحوۀ تصمیم گیری جامعۀ هدف خود پیاده سازی 

 توجه بفرمائید.به آمارهای زیر به دقت 

 علت قطع رابطه مشتریان بعلت نارضایتی از رفتارهای ما و همکاران ماست.  % 86  -1

 علت قطع رابطۀ مشتریان بعلت قیمت و کیفیت و غیره می باشد. % 32 -2

 از مردم ایران صرفاً کیفیت خواه هستند. % 5/0 -0

 از مردم ایران صرفاً قیمت خواه هستند. % 11/ 5 -4

خواه هستند یعنی کیفیت و قیمت را با هم مقایسه می کنند و سپس  شاز مردم ایران ارز % 65 -5

 4کاال را می خرند.

 x1هزینه نگهداری مشتری موجود   -6

 x5تا  x10هزینه جذب مشتری جدید -7

 x100x505برگرداندن مشتری از دست رفته هزینه  -8

 

نویسنده: حسن نجف زاده
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