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 سلامت بخش در یابیبازار اصول
 عبدالرضا شیخ مهدی -بهروز پورآقا -رقیه خبیری -احسان زارعی -محمد عرب -نویسندگان : اریک ان برکوویتس

 تهیه خالصه: شهین بهور

 ست؟یچ یابیبازار

آمریكا بازاریابی انجمن: 

وتوزیع ترفیع گذاري، قیمت ، مفهوم واجراي ریزي برنامه فرآیند  

 سازمان اهداف كه  مبادلاتی  ایجاد براي  وخدمات كالاها ها، ایده

 .كند ارضاء را وفرد

 تاس سودآور يا وهیش به يمشتر تیرضا نیتأم: تر ساده عبارت به. 

 یابیبازار از هدف

 یابیبازار فلسفه

 م؟یبساز را زیچ نیبهتر میتوان یم ما چطور: دیتول 

 م؟یبفروش شتریب میتوان یم ما چطور: فروش 

 ست؟یچ آنها خواسته و ازین و خواهند یم يزیچ چه ها يمشتر: بازار 

 چگونه و دارند، ازین و خواهند یم يزیچ چه ها يمشتر: یاجتماع 

 م؟یكن جادیا یاجتماع دیفوا میتوان یم

 است يمشتر بر دگاهید دو نیا دیتاك

 فروش و یابیبازار تفاوت

 دیتول نگرش یعمل يها نمونه

 ت،اس افتهی گسترش جهان سراسر در آنها يكالا بازار كه ییها شركت
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 .كنند استفاده كردیرو نیا از است ممكن

 .هستند برخوردار انحصار تیمز از كه ییها شركت

 .باشد آن عرضه از شتریب محصول يتقاضا كه گرید یشركت هر

 ارزان ارك يروین بر هیتك با توانستند ریها و ام یب يآ مانند ییها شركت

 دست به را بزرگ كشور نیا یخانگ لوازم و انهیرا بازار يرهبر ،ینیچ

 .رندیگ

 یت مدل؛ يخودرو دیتول فورد يساز خودرو انگذاریبن فورد يهنر

 محصول نگرش یعمل يها ونهمن

 .يفناور صنعت در هاییشركت

 .هستند برخوردار انحصار تیمز از كه هاییشركت

 فروش نگرش یعمل يها نمونه

  .دارند یكوتاه يسودآور اهداف كه ییها شركت

 .كنند یم استفاده فروش جهت یعیترف و یقیتشو يها استیس از

  يرا اخذ جهت مداران ستیاس

   یابیبازار نگرش یعمل يها نمونه

دارد؟ نگه و آورد بدست را يمشتر كدام دیبا شركت  

 يمشتر با ارتباط يها گروه

يمشتر با ارتباط هايگروه يالگو مطابق هايمشتر از دسته هارچ 

 :از عبارتند

 هاپروانه 
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یواقع دوستان 

هابهیغر 

هاصدف 

 نديبطبقه يمشتر با ارتباط هايگروه شبكه يرو بر گروه چهار نیا 

 محور در شدهینبیشیپ يوفادار: است محور دو يدارا كه اندشده

 رد بالقوه يسودآور و مدت بلند و مدت كوتاه انیمشتر شامل ،یافق

 .شودیم يشتریب سود و كمتر هاييمشتر شامل كه يعمود محور

بازاریابی آميخته 

از ركتش كه است بازاریابی تاكتیكی و كنترل قابل ابزارهاي مجموعه 

 .كند می كسب هدف بازار از را نظر مورد نتیجه هم، با آنها آمیختن

دفه مشتریان به شركت كه خدمات و كالا از تركیبی یعنی: محصول 

 .كند می عرضه

ولمحص آوردن بدست براي باید مشتري كه است پولی مقدار: قیمت 

 .بپردازد

دادن قرار دسترس در براي شركت ییها فعالیت مجموعه :عیتوز 

 .باشد یم هدف مشتري براي كالاها

دفه مشتریان به را محصول هاي شایستگی كه ییها تیفعال:  ترویج 

 .كند یم ترغیب خرید به را ها آن و كرده معرفی

 غاتيتبل در هدف نييتع

کیاستراتژ یزیر برنامه مراحل 
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    شرکت درسطح 

  واحد سطح در                                                         

کیاستراتژ یزیر برنامه 

 ژیكاسترات همخـوانی حفـظ و توسـعه فرایند استراتژیك ریزي برنامه 

 حال در های فرصـت و سازمان های توانایی و اهـداف بین

  .است بازاریابی تغيير

اهداف از شرحی (شركت تیهدا در ینامرئ دست) مأموریت و هیبیان 

 .دهد انجام خواهد می كه كاري و شركت

داد پاسخ یاساس سوال چند به دیبا هيانيب نييتع در: 

 : گرا بازار و گرا محصول تیمامور تفاوت

یم كه فروشد یم را یمحصول سازمان گرا محصول تیمامور در 

 ،كند دیتول تواند

یم كه كند یم دیتول را یمحصول سازمان بازارگرا تیمامور در اما 

 .بفروشد تواند

 یصنعت بازار و یمصرف بازار

 آن بخواهیم مستقیما خودمان كه دهیم می انجام را خریدي ما هرگاه–

  میگویند مصرفی خرید آن به كنیم مصرف را

 بكارگیري براي یا و باشد  دیگر كسی به فروش منظور به دیخر راگ  –

 .گویند یصنعت خرید آن به شود استفاده دیگري محصول در

 :بازار يبند میتقس انواع
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 مصرفی بازارهای دیبن تقسيم

 كننده مصرف رفتار يالگو

قیمت ،محصول: اند شده تشكیل پی چهار از بازاریابی محركهاي، 

 . ترویج و ،محل

محیط در كه هستند وقایعی و یاصل نیروهاي شامل دیگر محركهاي 

 . فرهنگی و ،سیاسی ،آوري فن ،اقتصادي: دارند وجود خریدار

مجموعه به و شده خریدار سیاه جعبه وارد دادها درون این همه 

 انتخاب ،محصول انتخاب: شوند می تبدیل مشاهده قابل پاسخهایی

 .خرید مقدار و ،خرید بندي زمان ،فروش نماینده انتخاب ،برند

 كننده مصرف رفتار بر مؤثر عوامل

 دیخر رفتار انواع

 خریدار گيری تصميم فرایند

 يتجار داریخر رفتار از ییالگو

 يتجار داریخر رفتار بر مؤثر عوامل

 يتجار دیخر ندیفرا

 يتجار دیخر ندیفرا در كنندگان شركت

مركز نیا و نامند یم دیخر مركز را رندهیگ میتصم واحد سازمان، در 

 صمشخ را دارند مشاركت يریگ میتصم ندیفرا در كه را ییواحدها و افراد

 :شود یم فیتعر نقش 5 اساس نیا بر كند یم

(کنندگان استفاده) خدمت؛ ای محصول یواقع كنندگان مصرف 
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( متیق چه با كالا چه)رند؛یگ یم میتصم دیخر يبرا كه ییآنها

 (رندهيگ ميتصم)

حتت را دیخر ندیفرا)هستند؛ رگذاریتأث دیخر میتصم بر كه يافراد 

 (رگذارانيتأث)( دهند یم قرار ریتأث

( كند یم پرداخت پول كه یكس)دهند؛ یم انجام را دیخر كه ییآنها

 (داریخر)

(مراقبان) كنند یم كنترل را دیخر اطلاعات كه يافراد 

 محصول فیتعر

اكتساب، توجه، جلب هدف با كه است يزیچ هر محصول از ما فیتعر 

 را يا خواسته ای ازین بتواند و شود عرضه بازار به مصرف ای استفاده

 فیتعر در. ستین ملموس يزهایچ شامل فقط محصول. كند ارضاء

 محلها، افراد، دادها،یرو خدمات، ،یكیزیف اءیاش شامل محصول یكل

 .باشد یم موارد نیا همه از يا زهیآم ای ها دهیا سازمانها،

 سطح سه در محصولات عرضه

 شامل و رسد یم يمشتر دست به كه یمحصول: یاصل محصول–

. است آن دنبال به دیخر هنگام در كننده مصرف كه یاصل ازاتیامت

 فروخته آرزو و دیام فروشگاه در اما شود یم دیتول كارخانه در عطر

 (مركز در. )شود یم

 ت،یفیك سطح( 1: است یژگیو 5 يدارا محصول نیا: یواقع محصول–

 مانند؛ يبند بسته( 5 ،يتجار نشان و نام( 4 طرح،( 3 ها، یژگیو( 2
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 لیموبا

 یولقع و یاصل محصول يرو بر كه است یمحصول: یجانب محصول–

 كل از یمهم بخش عنوان به كننده مصرف يبرا و ردیگ یم قرار

 دادان نامه، ضمانت فروش، از پس خدمات نصب، شامل؛. است محصول

 .جنس دادن لیتحو و اعتبار

 خدمت كی اتیخصوص و تیماه

 یخدمات يشركتها یابیبازار ياستراتژ

عبارت كه دارد وجود یخدمات يشرتها در یابیبازار ياستراتژ نوع سه 

 :از اند

ارمندانك دیبا یخدمات يشركتها كه است یمعن نیبد: یدرون یابیبازر 

 در و داده آموزش مؤثر صورت به را انیمشتر یبانیپشت و تماس نقاط

 تیرضا و داشته تیفعال یمیت صورت به تا كنند جادیا زهیانگ آنها

 سازمان در كه يافراد همه دیبا ابانیبازار.كنند جلب را انیمشتر

 .ندینما محور يمشتر را هستند

شود یم انجام یپ چهار توسط كه یابیبازا: یرونیب یابیبازار. 

تیفیك هب داًیشد خدمات تیفیك كه است یمعن نیبد: یتعامل یابیبازار 

 یبستگ خدمت با شدن رو به رو هنگام در فروشنده -داریخر تعامل

 هیهت یچگونگ به محصول تیفیك معمولاً محصول، یابیبازار در. دارد

 به خدمت تیفیك خدمات، یابیبازار در دارداما یكم یوابستگ آن

 .است وابسته داًیشد آن عرضه یچگونگ و محصول كننده عرضه

 گذاریمتيق
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 متیق .است یابیبازار ختهیآم گانه چهار ياجزا از یكی : (price)متیق

 مصرف كه ییها ارزش تمام با است برابر( خدمات و ها كالا) محصول

. دهد یم دست از محصول كی يایمزا از شدن مند بهره يازا در كننده

 كه است يانهیهز مییبگو تر ساده فیتعر كی در میتوان یم نیهمچن

 .كند استفاده ما خدمات و كالا از تا كندیم پرداخت يمشتر

 : شوند یم میتقس عمده گروه سه به يگذار متیق يها روش –

 تقاضا بر یمبتن یگذار متيق یها روش.  1

 نهیهز بر یمبتن یگذار متيق یها روش.  2

 رقابت بر یمبتن یگذار متيق یها روش .3

 یگذار متيق یها یاستراتژ

 بازار یريگ عصاره 

 كنند یم ارائه بازار به دیجد یمحصول كه یهنگام ها شركت یبرخ –

 لهیوس نیبد تا دهند یم قرار بالا اریبس را محصول متیق ابتدا در

 در يبرا حاضرند كه مشتاق افراد از بتوانند و رندیبگ را بازار عصاره

 كسب را درآمد حداكثر بپردازند را ییبها هر محصول داشتن اریاخت

 را ولمحص متیق تقاضا شدن كم و رقبا ورود با جیتدر به بعد و كنند

 نویتلوز رینظ بالا يتكنولوژ يدارا محصولات عموما.دهند یم كاهش

 .كنند یم استفاده ياستراتژ نیا از …و همراه ،تلفن

  یگذار متيق یها یاستراتژ

  ینفوذ یگذار متيق
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 یتعادل متیق از تر نییپا را محصول هیاول متیق ياستراتژ نیا در –

 يراتژاست نیا كه ییها شركت.كنند یم نییتع ، بازار يتقاضا و عرضه

 وردم يا گسترده طور به محصولشان دارند انتظار كنند یم نییتع را

 ای و  كنند دیخر نداشته دیخر قصد كه يافراد و ردیبگ قرار رشیپذ

 .دهند رییتغ را موضعشان بیرق به به وفادار افراد

 سود كاهش نیهمچن و بازار سهم شیافزا باعث ينفوذ يگذار متیق –

 گردد یم محصول هر


