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 تا تطکش اص تْیِ ایي کتاب الکتشًٍیکی

 ضوا حك تغییش هحتَیات ایي کتاب الکتشًٍیکی سا ًذاسیذ.

 ٍلی...

 آى سا تشای داًلَد دسسایت خَد لشاس دّیذ. ضوا هی تَاًیذ

 آى سا تشای دیگشاى اسسال کٌیذ.ضوا هی تَاًیذ 

ضوا هی تَاًیذ آى سا تِ ّوشاُ هحصَالت خَد تِ دٍستاى ٍهطتشیاى خَد اسائِ 

 دّیذ.

سا ًیض  www.mh7.irدسصَست استفادُ اص هحتَیات ایي کتاب لغفا ًام سایت

 رکشفشهاییذ.

 

ٍهؼٌَی ایي هحصَل هتؼلك تِ هَسسِ فشٌّگی تواهی حمَق هادی 

 التصادی فکشتشتش هی تاضذ.
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                           تْیِ ٍتٌظین : حسیي اکثشپَس

  هَصش ٍهطاٍسُ دس صهیٌِ عشاحی کسة ٍکاس، کاسآفشیٌی، آکاسضٌاس

 ، تجاست الکتشًٍیکسشهایِ گزاسی، هذیشیت فشٍش ٍتاصاسیاتی

  التصادی فکشتشتشهذیشػاهل هَسسِ فشٌّگی 

  کسة ٍکاس کَچک ٍهتَسظ دس صهیٌِ 5800عشاحی ٍساُ اًذاصی تیص اص

 ّای هختلف تشای کاستشاى فؼال دس ضثکِ کسة ٍکاس فکشتشتش

hoseinakbarpur@yahoo.com 

fekrebartarmail@gmail.com 
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 کٌین، صحثت تاصاسیاتی اصَل دستاسُ اگشتخَاّین

 کِ آیٌذ هی رٌّواى تِ خاظ ًٍکاتی هثاًی تالفاصلِ

 تِ کاسهاى ٍ کسة دس یا این ضٌیذُ ضاى دستاسُ تسیاس

 تْشُ گستشدُ، تثلیغات ّذف، تاصاس ضٌاسایی. این کاستشدُ

 کسة ٍ اسیاتیت  هشتیاى ٍ هطاٍساى ّای*تَصیِ اص گیشی

 ًکات دست اصایي هالی، هٌاتغ هذیشیت ّوشاُ تِ کاس ٍ

 داسًذ ٍجَد ّن سیضی جضییات تیي ایي دس ٍلی. ّستٌذ

 کلی ٍ پایِ اصَل اص ای صیشهجوَػِ سا ّا تَاًآى هی کِ

 گشفتِ جای اصلی لَاػذ هتي دس هضتَس ظشایف. داًست

 تاصاسیاتاى. هاًٌذ هی پٌْاى ًظشّا اص اٍلات تسیاسی ٍ اًذ

 عشحی تذٍیي سغن ػلی ضذُ غافل آًْا اص هتؼذدی



نیست گویند می همه که چیسی آن بازاریابی  

 پطتیثاًی اجشا، عشاحی، هطاٍسُ، آهَصش،

 ٍهَفمیت خاللیت الکتشًٍیک، تجاست ٍتاصاسیاتی، فشٍش هذیشیت کاسآفشیٌی، ٍکاس، کسةدسصهیٌِ ّای : 

 

 ایي دس.ضًَذ ًوی هَفك پایِ، تااصَل هغاتك ٍ هٌاسة

  :آٍسد خَاّین سا هْوتشیٌطاى اص تؼضی جا

 ای ػذُ ٍ است تغییش حال دس هذام کاس ٍ کسة تاصاس -1

 تسیاس ّا دگشگًَی ایي اص کِ ّستٌذ کاسّا ٍ کسة اص

 هجثَسهی گاُ سفتِ، پیص فشٍپاضی هشص تا ضذُ هتاثش

 ّای تاکتیک اص یکی. ضًَذ هٌصشف ساُ اداهِ اص ضًَذ

 اص گیشی تْشُ تاصاس، تحَالت ٍ تغییش هماتل دس هماٍهت

 چٌذ ٍ چٌذهحصَل ػشضِ ٍ تاصاسیاتی هتؼذد ّای سٍش

 خذهات ٍ کاالّا اص یکی کِ صهاًی. است خذهات ًَع

 گضیٌِ یا گضیٌِ تاضذ، کساد تاصاسش ًشٍدٍ فشٍش ضوا

. دٌّذ ًجات کاستاًشا ٍ کسة کِ ّستٌذ ّن دیگشی ّای
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 تشتیة تذیي ّن تاصاسیاتی ّای سٍش هَسد دس ًکتِ ایي

 .کٌذ هی صذق

 هی کِ کسی آى ٍلی است هْن جذیذ هطتشی جزب -2

 هطتشیاى ّن ٍ تاضذ جذیذ هطتشی خَدش ّن تَاًذ

 کًٌَی خشیذاس ٍ هطتشی ًوایذ،ّویي جلة سا احتوالی

 فشآٍسدُ تْیِ تا ٍ تاضیذ تواس دس آًْا تا ّوَاسُ.است

 هطتشی دیگش تاس یک ًَیي، خذهات ػشضِ ٍ جذیذ ّای

 ایي خشسٌذی ٍ سضایتوٌذی ػالٍُ تِ. کٌیذ خلك جذیذ

 تْذّاى دّاى ٍ کالهی تثلیغات لذستوٌذ پشٍسِ ّا،

 .اًذاصد هی کاس تِ سا هطتشیاى

 ٍ اسلام ٍ اػذاد ٍجِ ّیچ تِ ٍ کٌاستگزاسیذ سا اغشاق -3

. تاضٌذ دسست اگش حتی -ًکٌیذ اػالم اًگیض ضگفت ًتایج
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 کٌٌذ هی پیذا تشدیذ تطًٌَذ، سا ًتایج ایي هشدم کِ ٍلتی

 هطتشیاى تشدیذ ٍ ضک. پٌذاسًذ هی دسٍؽ سا ّا ٍآى

 .فشٍش کاّص یؼٌی ّن تالمَُ

 کٌیذ، اػالم اسلاهی ٍ اػذاد خَاّیذ هی کِ صهاًی-4

 هطتشیاى» ػثاست هثال. کاستگیشیذ تِ سا اػطاسی صَست

 پس ضاًشا هاّیاًِ حمَق اص دسصذ 7/27 تَاًستٌذ ها

 20 تَاًستٌذ ها هطتشیاى» جولِ اص...«  کِ کٌٌذ اًذاص

 دلت اص حکایت اػطاس. است پزیشتش تاٍس...« اص دسصذ

 دسصذ 20 ضواّواى هحاسثات ًتیجِ اگش حتی. داسًذ

 کِ ٍلتی. ًثشیذ کاس تِ سا ػذد ایي ّن تاص است،

 تیٌٌذ، هی سا اػطاسی سلوی تالمَُ ٍهطتشیاى خشیذاساى

 تشای ضشکت ایي کِ آیذ هی رٌّطاى تِ عَس ایي
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 ٍ خَدضاى کاسّای ًتایج تَدُ لایل اسصش هطتشیاًص

 کشدُ تشسسی ٍ هحاسثِ دلت تِ سا صیاًوطتشیاًص ٍ سَد

 .است

 هطتشیاى تِ سا خذهاتص ٍ هحصَالت کاسی کسثَ ّش -5

 جزب سا ٍکاسش کسة تاخشیذاساى کٌذ هی ػشضِ ّذف

 ٍ دلخَاُ فشٍش تِ ًطذُ هَفك ّا آى ّوِ ٍلی. ًوایذ

 تِ خذهات ٍ کاال یک ػشضِ صهاًی. سسٌذ ًوی الصم

 آى هماتل ًتَاًذ هطتشی کِ ضَد هی تثذیل آى خشیذ

 کِ است کلیذی «تخفیف. »کٌذ هماٍهت ٍ تیاٍسد تاب

 حل سا ًاهَفك ّای ػشضِ اص تسیاسی تَاًذهؼوای هی

 لیوتی تا سا اصهحصَالتتاى ای تستِ ضوا کِ ٍلتی. کٌذ

 هی اسائِ آًاى، ّای لیوت هجوَع اص تش پاییي
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 اص کِ ایي اهکاى ضذُ هٌذ ػاللِ سخت کٌیذ،هطتشی

 ٍجَد پاییي، لیوت تخفیفَ. سٍد هی تاال کٌذ خشیذ ضوا

 تِ کَچک ای ّذیِ ٍ تستِ یک دس هکول کاالی چٌذ

 تشای ًیشٍهٌذی ّای اًگیضُ خشیذ، اص تطکش ػٌَاى

 ایي ٍ کٌذ تاص سا پَلص کیف تا ّستٌذ تالمَُ هطتشی

 .تثشد خاًِ تِ سا «الؼادُ فَق» تستِ

 سشّن پطت سا هکول ّای ػشضِ اص ّایی حلمِ اگش -6

 اص اٍل سشی. تَد ًخَاّذ فایذُ اص خالی کٌیذ، ػشضِ

 هضایایی ٍ تخفیف تا کِ خذهات ٍ کاال یک ػشضِ

 خَاّذ اداهِ هؼیٌی تاسیخ ٍ سٍص تا ضَد، هی ٍیژّاسائِ

 خذهات ٍ کاال اص دیگشی سضتِ آى اص پس. داضت

 دٍسُ ایي. است هشتثظ لثلی هحصَالت تا کِ هتفاٍتی
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. داضت خَاّذ جشیاى هطخصی صهاًی تاصُ ّوذس

 تخفیف اص اًذ، خشیذکشدُ ّن ًخست دٍسُ دس هطتشیاًی

 اداهِ ّوچٌاى سًٍذ ایي ضذ، خَاٌّذ تشخَسداس تیطتشی

. ضذ خَاّذ تش ساحت کاستاى تشتیة ایي تِ. داضت خَاّذ

 ّن داضت، ًخَاّیذ جذیذ ٍخذهات کاال اتذاع تِ ًیاصی

 تالمَُ هطتشیاى ّن ٍ کٌیذ هی حفظ سا کًٌَی هطتشیاى

 .خشیذاس تِ سا

 تاصاس» اص ّوَاسُ تاصاسیاتی هماالت ٍ هغالؼات دس -7

 ٍ دسست اًتخاب اّویت تش ٍ ضَد هی صحثت «ّذف

 تاصاس ضوا کِ است هوکي. داسًذ تسیاس تاکیذ آى هٌاسة

 تالمَُ هطتشیاى حتی ٍ تاضیذ ًوَدُ اًتخاب ّذفی

 ٍلی دٌّذ ًطاى ػاللِ کاستاى ٍ کسة تِ ّن صیادی
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 چیضی تَاًٌذ ًوی ّا آى کِ ایٌست هطکل تضسگتشیي

 تاصاس کِ دّذ ًطاًوی ایي! ًذاسًذ کافی پَل چَى تخشًذ

 ٍ تَجِ ٍ ػاللِ. ایذ ًکشدُ اًتخاب دسست سا ّذف

 ّا آى کِ ضذ خَاّذ کاسساص ٍلتی احتوالی ًیاصهطتشیاى

 .داضتْثاضٌذ سا خشیذ هالی تَاى

. هتوایضتاضیذ تایذ تاضیذ تشًذُ خَاّیذ هی اگش -8

 تا کِ کٌٌذ هی اًتخاب سا کاسی ٍ کسة هطتشیاى

 تاضٌذ، داضتِ فشق تیٌٌذ، خَدهی اعشاف کِ دیگشاًی

 خذهات،ًحَُ ػشضِ ضیَُ کاال، کیفیت لیوت، دس تفاٍت

 اص پس خذهات کاال، تحَیل  سشٍیس ٍجَد پشداخت،

 اص گاساًتی ٍ تلفٌی پاسخگَی سیستن فشٍش،
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 سا تالمَُ هطتشی تَاًٌذ هی کِ ّستٌذ فاکتَسّایی

 .تشػکس ٍ تکطاًذ ضوا سَی تِ سلیة اصفشٍضگاُ

 هشاجؼاى، تِ پاسخ ّای ایویل تثلیغاتی، ّای پیام -9

 ّای پیام ٍ فشستیذ تشایطاًوی کِ ّایی پستال کاست

 تشای تاصاسیاتی، ّای آگْی ٍ خاظ ّای هٌاسثت تثشیک

 هطتشی اگش. سًٍذ هی کاس تِ هطتشیاى کشدى هٌذ ػاللِ

 ضذُ  ًَضتِ «اٍ» تشای ّافمظ گفتِ ایي کِ کٌذ حس

 هْن کاس ٍ کسة ایي تشای کِ اٍست ایي ٍ اًذ

 کِ سسوی هتي یک. ضذ خَاّذ هٌذ ػاللِ است،تیطتش

 خَاّذ کوتش هشاتة تِ تاثیشی تاضذ، دادُ اعالػات فمظ

 لَاػذ چْاسچَب اص لذسی تَاًیذ هی تٌاتشایي. داضت
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 تش ضخصی ای ضیَُ تِ ٍ تگزاسیذ پافشاتش ًگاسش سسوی

 .تٌَیسیذ

 اٍل دستاس ّشگض تثلیغاتی ٍ تاصاسیاتی ّای پشٍسِ -10

 دس اضتثاّی سٍش است هوکي کِ چشا. دٌّذ ًوی جَاب

 ًادسست ّذفتاى تاصاس آى اص تذتش یا تاضیذ گشفتِ پیص

 ّا هذت ٍتایذ تاضٌذ لَیتش ضوا اص خیلی سلیثاى یا. تاضذ

 اص یکی. تشسیذ تاى  خَاستِ تِ تا کٌیذ تالش سختی تِ

 یا ایویل ًٍطاًی ًام کِ ایٌست پیگیشی ّای سٍش

 آًْا  تا اتتذا  دس کِ ای تالمَُ هطتشیاى پستی آدسس

. تاضیذ تواس دس آًْا تا کشدُ ثثت سا کشدیذ تشلشاس استثاط

 گاساًتی ٍ جذیذ خذهات ٍ ّا،کاالّا تخفیف اهتیاصات،

 خَد هٌظوی صهاًی فَاصل دس. کٌیذ هؼشفی آًْا تِ سا... ٍ
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. ًطَیذ ًااهیذ دادُ ًطاى تالمَُ هطتشیاى ایي تِ سا

 تاصاسیاب یک تشجستِ هطخصات اص صثش، ٍ دلت پطتکاسٍ

 است هَفك

 


