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 مدیریت بازاریابی

 

 ، ثریا رضائی، ام البنین قربانیمحمد قربانپور، مهدی فیل سرائی
 

 دانشگاه آزاد اسالمی گروه حسابداری واحد بجنورد ایران 
  دانشگاه پیام نور گروه مدیریت صنعتی واحد مشهد

 

 

 و كاالها كه است هاییفعالیت از دسته آن شامل بازاریابی كالسیك تعریف چکیده:

 ناقص تعریفی چنین رساندمی كنندهمصرف به خدماتی و تولیدی واحد از را دماتخ

 مصرف و تولید مابین صرفا كه وظایفی انجام به محدود را بازاریابی هایفعالیت و بوده

بندی كاالها، نامگذاری و توان بستهها مین فعالیتای جمله از. نمایدمی اندگرفته قرار

كننده های توزیع )نظیر فروش مستقیم به مصرفهای كانالعالئم تجاری فراورده

های فروش، فروش( ترابری، انبارداری، روشنهایی، عمده فروش، واسطه، خرده

گذاری و اعتبارات مصرفی را نام برد. امروزه این امر مسلم های بازرگانی، قیمتآگهی

ود را از زمانی كه كاال های ختواند فعالیتشده است كه یك مدیر بازاریابی موفق نمی

كننده به پایان تولید گردیده و آماده پخش است آغاز نموده و با تحویل كاال به مصرف

 برساند. 

 

 مقدمه : 

تولیدی، های بازاریابی پیشفعالیت ازجمله شودمی معطوف تولیدی پیش كارهای به بازاریابی عمده هایفعالیت از قسمتی

توان نامبرد. فعالیت دیگر شامل بررسی بازار كاال جهت تولید و فروش آنان در بازار را می كنندگان و رفتارشناخت مصرف

باشد باز هم قبل از اینکه واحد تولیدی به ساخت محصول اقدام كند مدیر بازاریابی باید كاال را طوری مقرون به صرفه آنها می

های آنها را برآورده سازد. نوآوری گرفته و نیازها و خواستهكنندگان قرار ریزی كند كه پس از تولید موردپسند مصرفطرح
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باشد. مدیر های بازاریابی پیش تولیدی میمحصوالت و خرید كاال و قطعات به منظور تولید و فروش نیز از جمله فعالیت

رد. ازجمله وظایف پس از كننده خاتمه یافته پنداتواند وظایف خود را با فروش و تحویل كاال به مصرفبازاریابی همچنین نمی

توان تعمیر و نگهداری كاالهای فروش رفته، اجرای قرارداد ضمانت كاال، ارائه خدمات به مشتریان و گردآوری فروش كاال را می

های مختلف سازمان به كننده نسبت به كاالهای فروش رفته و پیشنهاد آن اطالعات به قسمتاطالعات پیرامون رضایت مصرف

های های پیش تولیدی، توزیعی و پس از فروش بازاریابی تعدادی از فعالیتریزی كاال نام برد. عالوه بر فعالیتطرحویژه واحد 

های باشد. ازجمله این فعالیتهای سه گانه باال نمیمدیریت بازار نیز وجود دارد كه دامنه آنها محدود به هیچ یك از حوزه

های اطالعات بازار، تعهدات اخالقی ، شرایط محیطی بازار، قوانین و مقررات بازار، سیستمهای بازارتوان پژوهشبازاریابی را می

 المللی نام برد. در امور بازاریابی و بازاریابی بین

گردد. به همین های گسترده اقتصادی را شامل میفعالیت و بوده وسیع بسیار بازاریابی دامنه كه گرددمی روشن ترتیب بدین 

دهند در كشورهای در حال ود نیمی از جمعیت فعال كشورهای پیشرفته صنعتی را شاغلین امور بازار تشکیل میجهت در حد

ای در بازار ها و كارخانجاتی كه سهم عمدهتوسعه از جمله در كشور ایران با اینکه تمام وظایف نام برده شده به وسیله شركت

های بازاریابی ای از فعالیتاقتصادی، اجتماعی این كشورها تکیه بر پاره گردد لیکن نظر به شرایط سیاسی،دارند اعمال می

باشد. مثال نحوه توزیع كاال از تولید به مصرف و حذف واسطه هایی كه صرفا جنبه احتکار و ها میبیشتر از سایر فعالیت

ر مقابل به علت كمبود منابع تولیدی و باشد دبازی دارند یکی از وظایف مهم مدیران بازار در كشورهای در حال رشد میبورس

های بازرگانی جهت كنندگان در مواردی كه رقابت عامل موثری در سهم بازار باشد توجه زیادی به آگهینیاز فراوان مصرف

شود. همچنین در جوامعی نظیر كشور ایران كه نرخ تورم به نسبت باالتر از مشابه آن در كشورهای انگیزش خریداران نمی

ماند. بدین ترتیب این روش حمایت از فروش كمتر مورد استفاده قرار هایی برای فروش قسطی باقی نمیتی است انگیزهصنع

موثق و در دسترس  -های مدیریت بازاریابی استراتژیك دارد، اطالعات قابل اطمینان گیرد. اطالعات نقش مهمی در فعالیتمی

ریزی و كنترل برای مدیریت برنامه -نوآوری و خالقیت  -هبود كاال و خدمات های بازار ببخصوص در جهت تشخیص نیازمندی

بازاریابی با ارزش و موثر است كه این موضوع به عنوان یکی از مسائل مهم مدیران بازاریابی در ایران و سایر كشورهای در حال 

 باشد. توسعه می
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 : باشدمی ذیل شرح به بازاریابی از ما تعریف 

 هدایت هاخواسته و نیازها ارضاء سمت به فرایندها تبادل طریق از كه است انسانی نیروی هایفعالیت از عبارت ابیبازاری» 

اضاها، محصوالت، داد تق ها،خواسته احتیاجات،: داشت خواهیم ذیل هایواژه به نگاهی تعریف، این كردن ترروشن برای «.شود

 و ستد، معامالت و بازارها. 

 ( Needs) احتياجات 

 عبارت احتیاجات: كنیممی تعریف زیر شرح به را آن ما كه باشدمی بشر نیازهای بازاریابی، مفهوم ترینزیربنایی و تریناساسی 

اراحت است. یك فرد ناراضی یکی ازاین دو ن شخص نشود، ارضاء نیاز یك كه وقتی. باشدمی فرد یك در كمبود احساس بیان از

كند كه نیازهایش را كاهش یا به دنبال چیزی خواهد گشت كه نیاز او را برطرف كند و یا كوشش می دهد:كار را انجام می

های آنها را ارضاء نماید. مردم در كنند كاالهایی را پیدا كرده یا توسعه دهند كه خواستهدهد. مردم در جوامع صنعتی سعی می

 ایی كه قابل دسترس باشند كاهش دهند. های خود را به چیزهكنند كه خواستهجوامع فقیر سعی می

  Wants هاخواسته 

 شکل افراد شخصیت و فرهنگ توسط كه زمانی بشر هایخواسته. باشدمی بشر هایخواسته بازاریابی، در اساسی مفهوم دومین 

. مردم در معرض یابدهای اعضای آن نیز افزایش و گسترش میکامل جامعه، خواستهت با همراه. شوندمی شناخته بگیرند،

ای بین چیزهایی كنند كه رابطهانگیزد قرار دارند. تولیدكنندگان كوشش میكاالهای متنوعی كه عالقه و تمایالت آنها را برمی

 د و نیازهای مردم برقرار نمایند.كننكه آنها تولید می

 ( Demands) تقاضاها 

 مقابل در را رضایتمندی حداكثر كه كنندمی انتخاب را تولیداتی آنها. دارند محدود منابع اما نامحدود، هایخواسته اكثرا مردم 

 به تولیدات به كنندگانمصرف. باشند همراه خرید قدرت با كه شوندمی تقاضاها به تبدیل وقتی هاخواسته. نماید ایجاد پولشان

دهد. پس بیشترین استفاده را به آنها می كنند كه بهترین ونگرند و كاالهایی را انتخاب میهای پرمنفعت میهمجموع عنوان

یك تویوتا یعنی یك حمل و نقل اساسی، یك قیمت پایین و سوخت اقتصادی )كم مصرف(، یك اتومبیل خوب یعنی: راحتی، 

 ها و منافع آنها ایجاد نماید. كنند كه حداكثر رضامندی را در ارتباط با خواستهتجمل و منزلت. مردم كاالیی را انتخاب می
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 (Products) محصوالت 

 ارضاء را آنها توانندمی كه دارند وجود محصوالتی كه دارد مطلب این به ضمنی اشاره بشر، تقاضاهای و هاخواسته احتیاجات، 

بارت از هر چیزی است كه بتواند جهت اطالع و رویت، ع محصول یك: نماییممی تعریف ذیل شرح به را محصول ما نمایند

یا مصرف، به بازار ارائه شود و بتواند یك خواسته یا یك نیاز را ارضاء نماید. تمامی محصوالت به طور مساوی  اكتساب، استفاده

ترین محصوالت محتمال در درجه اول اهمیت، برای خریده شدن قرار ترین و كم قیمتمورد درخواست نیستند. قابل دسترس

 باشد داشته را نیاز یك كردن برآورده توانایی كه عاملی هر بلکه باشدنمی فیزیکی اشیاء به محدود محصول یك مفهوم دارند. 

 كنندهمصرف یك. باشدمی هاوایده هافعالیت سازمانها، مکانها، افراد،: شامل محصول وخدمات كاالها بر عالوه است محصول یك

ها عضو شود، ای تعطیالت برود، در سازمانكند، به چه مکانهایی برگیرد: تلویزیون تماشا میهایش تصمیم میرمیسرگ مورد در

توانیم مناسب نباشد، می« محصول»كننده تمام اینها یك محصول هستند. اگر واژه از عقاید و نظرات حمایت كند. برای مصرف

 استفاده نماییم. « منبع یا پیشنهاد»های ارضاءكننده از واژه

 ( Exchange) مبادله 

. نمایند ارضاء مبادله طریق از را خودشان هایخواسته و نیازها گیرندمی تصمیم مردم كه دگیرمی صورت زمانی بازاریابی 

 ایطریقه مبادله. آن مقابل در چیزی دادن و شخص یك از درخواست مورد چیز آوردن دست به عمل از عبارتست مبادله 

آورند. مبادله از محدودیت خاص خود  توانند توسط آن كاالی موردنیاز و درخواست خود را به دستكه مردم می است

هایی باشند كه ها و تخصصبرخوردار است: مردم ناچار به التماس یا محتاج بخشش دیگران نیستند. مردم باید دارای مهارت

شده بتوانند چیز مورد احتیاجی را تولید نمایند یا خدمت موردنیازی را ارائه كنند و در مقابل كار یا كاالی تولید یا ارائه 

باشد. برای اینکه یك مبادله صورت پذیرد، شرایط متعددی وجود دیگران را به دست آورند. مبادله هدف اصلی بازاریابی می

دارد كه باید در نظر گرفته شوند: باید حداقل دو طرف وجود داشته باشد و هر طرف نیز باید چیز ارزشمندی برای طرف مقابل 

اید بخواهد تا با طرف دیگر معامله كند و هركدام باید در قبول یا رد محصول ارائه شده توسط در اختیار داشته باشد، هر طرف ب

 دیگری آزاد باشند و باالخره هر طرف باید قادر به برقراری ارتباط و تحویل كاال باشد. 

ه توافق برسند. اگر آنها موافق سازد. برای اینکه یك معامله واقعا صورت پذیرد، دو طرف باید باین شرایط، مبادله را ممکن می 

گیریم كه عمل مبادله، طرفین را در شرایط و موقعیت بهتری از كار قرار داده است. زیرا هر یك از آنها باشند، چنین نتیجه می
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یجاد كند، مبادله نیز ادر قبول یا رد پیشنهاد آزاد بوده است. با این توصیف، درست همانطور كه تولید محصول ایجاد ارزش می

 دهد.های مصرفی بیشتری را به مردم میكند و این امر تواناییارزش می

 ( Transaction) معامالت 

ازاریابی است. معامله عبارتست از یك داد و ب هایفعالیت محور معامله باشد،می بازاریابی اساسی هدف مبادله كه آنجایی از 

چیز با ارزش، شرایطی كه در یك زمان معین روی آنها توافق شده و  ها بین دوطرف. یك معامله حداقل شامل دوستد ارزش

 یك محل مورد توافق است. 

 رحله مبادله یا معامله. م به آن امثال و هاایده خدمات، تولیدات، رساندن جهت در است اقداماتی مجموعه بازاریابی 

 ( Markets) بازارها 

 . كاال یك بالقوه و واقعی خریداران مجموعه از عبارتست بازار یك. نمایدمی تهدای بازار یك مفهوم به را ما معامالت مفهوم 

رو به افزایش است. در  نیز بازار هایمکان و تجار تعداد است، افزایش به رو جامعه یك در معامالت و افراد تعداد كه همانطور 

پردازند، باشد با نده در آن به داد و ستد ارزشها میجوامع پیشرفته، بازار لزومی ندارد كه به صورت مکانی كه خریدار و فروش

تواند یك كاال را در برنامه آخر شب تلویزیون تبلیغ نماید. توسط تلفن از صدها حمل و نقل و ارتباطات مدرن، یك تاجر می

ی با خریدار داشته مشتری سفارش بگیرد و روز بعد آن كاال را برای خریداران پست نماید بدون اینکه هیچ گونه برخورد حضور

 كار، بازار یك: مثال عنوان به. نماید رشد ارزشی با چیز هر یا خدمت، یك محصول، یك اطراف در تواندمی بازار یك باشد. 

را در مقابل دستمزد یا محصوالت، ارائه دهند. موسسات مختلفی از قبیل موسسات  خود كار دارند تمایل كه است افرادی شامل

ت مشاوره، در اطراف یك بازار كار رشد كردند تا بتوانند به عملکرد آن به نحو بهتری كمك نمایند. بازار پول كاریابی و موسسا

توانند باشد كه برای این به وجود آمده است تا احتیاجات مردم را برآورده كند، بنابراین آنها مییکی دیگر از بازارهای مهم می

 ز كنند. انداپول قرض بگیرند، قرض بدهند یا پس

  Marketing بازاريابي 

 باعث كه منظور این به بازارها، با كردن كار یعنی بازاریابی. رساندمی بازاریابی مفهوم كامل چرخه به را ما بازار مفهوم باالخره 

ان گردیم. به عنوگردد. پس ما به تعریف خودمان در مورد بازاریابی، برمیهای بشر میات و خواستهاحتیاج رضامندی

تبادل فرایندها، « شودها از طریق تبادل فرایندها هدایت میهای بشر كه برای ارضاء كردن احتیاجات و خواستهفعالیت»
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مستلزم كار است. فروشندگان مجبورند خریداران را جستجو كنند، نیازهای آنها را شناسایی نموده و كاالهای خوب و مناسب 

گذاری كرده و تحویل نمایند. چنین فعالیت هایی از قبیل توسعه انبار نموده و قیمتطراحی نمایند، آنها را توسعه داده، 

 باشند. های اصلی بازاریابی میگذاری و خدمات،فعالیتمحصول، تحقیق، ارتباطات، توزیع، قیمت

های بازاریابی فعالیت اندیشیم اما خریداران نیز بهچه مامعموال به بازاریابی به عنوان ادامه كسب توسط فروشنده، میاگر 

كنند كه به جستجوی كاالهایی كه توان پرداخت قیمت آنهارا دارند می« بازاریابی»كنندگان وقتی پردازند. مصرفمی

زند. یك كند كه به دنبال فروشندگان رفته و برای شرایط خوب، چانه میپردازند. نمایندگی یك شركت زمانی بازاریابی میمی

باشد و خریداران مجبورند كه خیلی دقیق و كوشا بازاری است كه در آن فروشنده دارای قدرت زیادتری می« بازار فروشندگان»

 ، خریدار دارای قدرت زیادی بوده و فروشنده، مجبور است كه بسیار فعال و كوشا باشد. «بازار خریداران»باشند. در یك 

  بازار مديريت وظايف 

 مدیریت. گیرد انجام گرانظام نگرش با و شركت یك استراتژیك هایبرنامه چارچوب در ایدب بازاریابی مدیریت هایفعالیت 

 : دارد عهده به را زیر وظایف بازاریابی

كنندگان موردنظر. استعداد بازار و به طور كلی تعیین نیاز مصرف و وضعیت تشخیص منظور به اطالعات بررسی و آوریجمع 

كنندگان موردنظر را شناسایی نمایند و با ران بازاریابی باید از طریق تقسیم بازار بتوانند مصرفباشد كه مدیالزم به توضیح می

ین هدفهای بازاریابی با توجه به نتایج تعی كنندگان، كاال و خدمات موردنیاز آنها را تامین كنند. توجه به خصوصیات مصرف

 های فروش و سهمیه بازار. اطالعات به دست آمده و منابع شركت مانند مشخص كردن هدف

های توزیع و كه عناصر عمده آن عبارتند از محصول، قیمت، كانال Mix Marketing بازاریابی تركیب یا و آمیزه تعیین 

باشند. مدیران بازاریابی باید به های قابل كنترل مدیریت بازاریابی میهای پیشبرد فروش كه این عناصر به عنوان فعالیتفعالیت

سواالت جواب دهند كه چه محصولی، با چه قیمتی تولید و در چه مکانی عرضه نمایند و با چه شیوه تبلیغاتی به اطالع این 

كنندگان برسانند. بدیهی است كه این عوامل قابل كنترل مدیریت بازاریابی با توجه به شرایط محیطی )سیاسی، مصرف

گردند. در نتیجه ای بنگاه اقتصادی تاثیر دارند با امکانات موسسه مشخص میهاقتصادی، بازرگانی، فرهنگی و...( كه بر فعالیت

كنندگان را تهیه و عرضه كنندگان و منابع سازمان باید كاال یا خدمات موردنیاز مصرفمدیریت بازاریابی با توجه به نیاز مصرف

 نمایند. 
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 سازماندهی را خود بازاریابی هایفعالیت باید برسد موردنظر اهداف به بتواند بازاریابی مدیریت اینکه منظور به: سازماندهی 

كنترل  . باشد داشته را الزم هایهماهنگی هافعالیت پیشبرد جهت ضمنا و نماید تامین را الزم آموزش و انسانی نیروی و نماید

د در مقاطع زمانی مختلف عملکرد را با ها با توجه به برنامه پیش برود مدیریت بازاریابی بایو یا نظارت: به منظور اینکه فعالیت

: فروش از بعد خدمات تامینبرنامه مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و در جهت رفع مشکالت و تجدیدنظر در برنامه اقدام نماید.

 كنندگان دراند. بدیهی است مصرفزم و قطعات و ارائه خدمات تعمیراتی جهت محصوالتی كه به فروش رفتهلوا تامین مثل

گیری جهت خرید كاال در یك بازار رقابتی حتما به پارامتر خدمات بعد از فروش توسط تولیدكنندگان نیز توجه دارند. تصمیم

كنندگان را در مورد كاال یا خدماتی العمل مصرفنظرات و عکس، نقطهنهایت در بازار مدیران: كنندگانمصرف نظریات بررسی 

گیری و های مختلف تحقیقات بازاریابی دریافته و آنها را بررسی و مورد استفاده در تصمیمكه ارائه شده باید از طریق شیوه

زنند و اگر بنگاه كنندگان حرف اول را میهای خود قرار دهند. زیرا فرض ما در بازاریابی پیشرفته این است كه مصرفبرنامه

ای از بازار را به خود اختصاص دهد و در نتیجه سود سهم عمده اقتصادی بخواهد در اقتصاد رقابتی )اقتصاد بازار( فعال باشد و

مذكور، ایجاد  وظایف بر عالوه كنندگان توجه الزم را داشته باشد. داشته باشد و به زندگی خود ادامه دهد باید حتما به مصرف

« زمان»، «مقدار»ریابی وظیفه دارد باشد. مدیریت بازاتقاضا برای محصول و خدمات ارائه شده نیز جزو وظایف مدیریت بازار می

تقاضا را طوری هماهنگ كند كه سازمان بتواند به اهداف خود برسد. بدیهی است در هر زمان مقدار واقعی « خصوصیات»و 

از سطح تقاضای موردنظر باشد. برای ایجاد تقاضا در « باالتر»و یا « مساوی»، «ترپایین»تقاضا برای كاال یا خدمات ممکن است 

ورد كاال سه شرط باید وجود داشته باشد: اول باید نیاز برای آن كاال توسط گروهی از مردم وجود داشته باشد، دوم آنکه این م

 گروه قدرت خرید كاالها را داشته باشند و سوم آنکه میل داشته باشند قسمتی از پول خود را در رفع نیاز خود بپردازند. 

  بازار مديريت وظايف اهم 

 نمودن مشخص كنندگانمصرف نیاز تعیین و بازار استعداد و وضعیت تشخیص منظور به اطالعات بررسی و آوریجمع  

های توزیع و عناصر آن از محصول، قیمت، كانال كه بازاریابی تركیب یا و آمیزه تعیین  بازار سهمیه و فروش هایهدف

 یا و كنترل  آن برای الزم آموزش و انسانی نیروهای و بازاریابی هایفعالیت سازماندهیباشند. های پیشبرد فروش میفعالیت

 قطعات و یدكی لوازم تامین مثل: فروش از بعد خدمات تامین. برود پیش برنامه به توجه با هافعالیت اینکه منظور به نظارت

  خدمات و حصولم برای تقاضا ایجاد شده ارائه خدمات و محصوالت با ارتباط در كنندگانمصرف نظریات بررسی
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 تقاضا خصوصيات و زمان مقدار، بين هماهنگي ايجاد  

در دنیای رقابتی امروز بقا و موجودیت هر كسب و كاری وابسته به وجود مشتریانی است كه مایل به خرید محصوالت یا 

ای آنها ، به صاحبان خدمات آن هستند. در مقوله بازاریابی سعی می شود ضمن شناسایی مشتریان و درک خواسته ها و نیازه

كسب و كار بیان گردد كه مشتری از محصول و یا خدمت ارائه شده از سوی آنها چه انتظاری دارد ، چقدر حاضر است برای آن 

هزینه كند و نیاز او در چه موقعیت مکانی و زمانی وجود دارد. بنابراین بازاریابی چنان مهم و ضروری است كه می توان 

كاری را كامال وابسته به آن دانست. مقاله زیر بر آن است ضمن اشاره به اهمیت تدوین برنامه بازاریابی موجودیت هر كسب و 

به بررسی اجمالی چهار موضوع كلیدی در بازاریابی یعنی تحقیق و بررسی بازار ، استراتژی بازاریابی ، بازاریابی هدف و آمیزه 

 بازاریابی بپردازد. 

 بازاريابي ی مقوله 

 جمله. است خدماتشان و محصوالت برای بازاریابی های برنامه ی توسعه و درک ، ها سازمان مدیران ضروری نیازهای از یکی 

یادآور  "هر رنگ اتومبیل كه مشتری بخواهد به او عرضه می كنیم ، به شرط آنکه سیاه باشد! "هنری فورد كه :  مشهور ی

ضا از عرضه افزون تر بود.اما امروزه عمر اینگونه بازارها برای تولید و فروش بازارهای بسته و انحصاری و دورانی است كه تقا

محصوالت به سر آمده است و در آینده ای نه چندان دور ، اثری از این نوع بازارها باقی نخواهد ماند ، اما بسیاری از مدیران به 

ل عمده ی شکست كسب و كارهای كوچك ، این موضوع بی توجه اند و تحقیقات متعدد نشان می دهد كه یکی از دالی

 "بازاریابی"و  "فروش"نداشتن یك برنامه ی جامع بازاریابی است. گاهی نیز مشاهده می شود كه برخی تفاوتی بین دو مفهوم 

 قائل نیستند. بازاریابی فعالیتی مشتری گرا و تحقیقات بازاریابی ، تعیین كننده ی میزان تولید و نوع محصول است. 

 افزایش راه از سود كسب بر تاكید و كنندگان مصرف نیازهای توجه كانون ، مدت بلند اهداف ، دوطرفه ارتباط بازاریابی در 

ت مشتریان است . در صورتیکه در فروشندگی ، اهداف كوتاه مدت ، ارتباط یك طرفه ، كانون توجه محصوالت موجود و رضای

 در ، دانند می تبلیغات به منحصر تنها را بازاریابی دیگر برخی طرفی ازست. تاكید بر كسب سود از راه افزایش حجم فروش ا

 برمی در را شناسی روان و شناسی جامعهلوم اجتماعی ، به ویژه اقتصاد، از ع وسیعی طیف بازاریابی تکنیکهای كه صورتی

 خواسته و نیازها آوردن بر راستای در است انسانی فعالیتی  بازاریابی ، عرصه این نامدار نظر صاحب كاتلر فیلیپ نظر از .گیرد

 ابی ، نیازها و خواسته های انسان است.بازاری نظام اساسی ی پایه و منشا واقع در. مبادله فرایند طریق از ها

 : باید شركت یك ، بازاریابی ی مقوله از استفاده راستای در 
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 (بازار بررسی. )كند مشخص را ها آن الویت و نیازها و شناسایی را مشتریانش - 

 (بازار استراتژی. )كند تحلیل و تجزیه را خود رقابتی مزایای - 

 پوشش قراردادن ، انتخاب كند. )بازاریابی هدف( زیر برای را خاصی بازارهای - 

 (بازاریابی ی آمیزه. )سازد برآورده را مشتریانش نیازهای تواند می چگونه كند مشخص پایان در و - 

 :پردازیم می مذكور مفهوم چهار از هریك بررسی به اكنون 

  بازار تحقيقات●  

عات صحیح درباره ی بازار ضروری است. فرایند بررسی بازار چه در مرحله اطال داشتن ، بازاریابی اثربخش مدیریت منظور به 

ایتی مشتریان را كه به ی پیش از تولید و چه پس از فروش به كار می آید تا مشکالت ، فرصت های موجود و زمینه های نارض

آسانی می توان برطرف كرد ، آشکار سازد. این داده ها را می توان از راه طراحی پرسشنامه ای مناسب برای مشتریان كنونی و 

 به شده آوری جمع های داده تحلیل و بررسی نتیجه در بسا چهبالقوه ی )آینده( بنگاه ، به دست آورد و تجزیه و تحلیل كرد. 

 تحقیقات از ، كاتلر فیلیپ.كرد عرضه جدیدی خدمت یا محصول ، آن پی در و برده پی مشتریان نشده داده پاسخ نیاز یك

زاریابی به عنوان رابط و حلقه ی اتصال میان مدیران بازاریاب و مصرف كنند گان و جامعه یاد می كند و وظیفه ی تحقیقات با

 های دگرگونی ، جغرافیایی و اقتصادی موقعیت مام امور بازاریابی می داند.بازاریابی را تهیه ی اطالعات كمی و كیفی برای ت

 رفتاری می بایست به دقت بررسی گردند تا فرصتهای بالقوه و بکر شناخته شوند . و شناسی مردم متغیرهای و جمعیتی

 استراتژی بازاريابي

 رقبای با مقایسه در تواند می بنگاه یك كه است( فهد بازار) مشتریان از گروههایی كردن مشخص شامل بازاریابی استراتژی 

زاریابی ، یك بنگاه تصمیم می گیرد كه عرضه ی محصول ، قیمت ، با استراتژی در. نماید دهی خدمت بهتری نحو به خود

 .پخش و كوشش های ترویجی اش را متوجه بخش خاصی از بازار كند. )مدیریت آمیزه ی بازاریابی(

ده نش برآورده بازار در حاضر حال در كه بگیرد هدف را مشتریان از نیازهایی باید شده گزینش استراتژی ، ال ایده حالت در  

اند و از ظرفیت الزم برای سوددهی برخوردارند.استراتژی موثر ، به این نکته توجه دارد كه یك كسب و كار نمی تواند همه كار 
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د بازار و توانمندی هایش را بررسی و تحلیل و در پایان بر یك بازار هدف ، برای طیف های مختلفی از مشتریان انجام دهد و بای

 تمركز كند.

 هدف بازاريابي● 

 اصلی روشهای. است هدف بازاریابی مبنای ، بازار كلیدی بخشهای از كمی بسیار تعداد یا و یك بر بازاریابی های تالش تمركز 

 : از عبارتند بازار تقسیم برای

 جغرافیایی بندی تقسیم.  2 

یافتن در برآوردن نیازهای مشتریان در یك منطقه ی جغرافیایی خاص است. برای  تخصص ، بندی تقسیم نوع این از هدف 

مثال یك فروشگاه مواد غذایی ممکن است تصمیم بگیرد آگهی های تبلیغاتی اش را فقط برای افرادی كه در شعاع یك 

 كیلومتری آن زندگی می كنند ، بفرستد.

 مشتریان بندی تقسیم.  1 

دنبال شناخت و تبلیغ برای آن گروه از كسانی است كه بیشتر احتمال می رود به خرید محصوالت آن  به بنگاه ، روش این با 

 بپردازند. متغیرهای مورد استفاده در تقسیم بندی مشتریان عبارتند از :

 ... و تحصیالت ، جنسیت ، سن ، درآمد میزان مثل ، شناسی مردم متغیرهای - 

 یت ، ارزش ها و اهدافشخص مثل شناختی روان متغیرهای - 

 آن به وفاداری و محصول از استفاده میزان ، طلبی سود میزان مثل رفتاری متغیرهای - 

 بازاريابي ی آميزه مديريت● 

 : از عبارتند متغیر چهار این. دارد وجود بازاریابی ی برنامه یك در گیری تصمیم برای كلیدی متغیر چهار 

 (خدمت یا محصول) كاال - 

 ج )تبلیغات(تروی - 
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  پخش - 

  گذاری قیمت - 

 چگونه مدیران كه كند می مشخص ، بازاریابی ی آمیزه. دارند نام بازاریابی  ی آمیزه ، عنصر چهار ،این بازاریابی مباحث در 

سخگوی بازار پا تا كنند تلفیق یکدیگر با بازاریابی جامع ی هبرنام یك تدوین برای را بازاریابی در كنترل قابل متغیر چهار این

باید بازتاب خواسته ها و نیازهای  4Psهدف باشند. برای كسب موفقیت در برنامه ریزی بازاریابی ، آمیزه ی بازاریابی یا 

كنند گان و شناسایی مشتریان در بازار هدف باشد. بنابراین ، كارشنا سان بازاریابی برای ارزیابی خواسته های مصرف 

 این از هریك بررسی. هستند بازاریابی تحقیقات نیازمند ، بپردازند پول  محصوالتی كه مصرف كنندگان حاضرند برای آن ها

 غیر خود نیازمند بحث مفصلی است ، به این دلیل به ذكر تعریف كوتاهی از هر كدام بسنده می شود. مت چهار

 محصول● 

 و نیازها با آن ارتباط چگونگی و سو یك از خدمات و محصول های ویژگی و مشخصات تعیین با یابیبازار در محصول مدیریت 

 .دارد وكار سر دیگر سوی از نهایی مشتری های خواسته

 (تبليغات) ترويج 

 محصول ترویج برای تشویقی های سیاست و تبلیغاتی های روش و ها فعالیت تمام شامل بازاریابی در گیری تصمیم متغیر این 

 . است آن تجاری نشان و

 گذاری قيمت● 

عامل اصلی  كه برمحصول تخفیف یا و اعتباری ، گذاری قیمت های سیاست شامل ، قیمت سطوح وضع فرایند از است عبارت 

در درآمد كل این متغیر ، به شمار می رود. معموال قیمت های باالتر سبب كاهش حجم فروش می شود و بالعکس. البته بعضی 

 از كسب و كارها به علت خدمت ویژه ای كه ممکن است ارائه دهند ، می توانند قیمت های باالتری تعیین كنند.

 توزيع● 

 است از فرایند رساندن محصول از مرحله ی تولید به عمده فروشی و از عمده فروشی به مشتری. عبارت ساده بیان به ، توزیع  
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 ی آمیزه یك ، كاالیی هر برای معمول طور به اینکه اول:  است ضروری نکته دو ذكر یبازاریاب ی آمیزه مبحث با ارتباط در  

نظران ، متغیرهای دیگری را نیز به چهار مورد باال اضافه كرده  صاحب از برخی ، اینکه دوم. شود می تهیه ای جداگانه بازاریابی

 جلوه ردگیری، مشاركت، ، مردم ، رقبا قدرت عمومی، ابطرو ظاهری، شکل ، بندی بسته متغیرهای  اند. ازآن جمله می توان به

 را دارند. خود خاص اهمیت هریك كه كرد فراینداشاره و ظاهری ی

 بازاريابي عملکرد● 

 فعالیتهای عملکرد ارزیابی به باید كار و كسب مدیران ، شد انجام بازاریابی ی برنامه ی زمینه در گیری تصمیم آنکه از پس 

تا با  آیند می كار به عملکرد های استاندارد ، منظور بدین. خیر یا اند شده اجرا خوبی به ها تصمیم آیا كه ازندبپرد شده انجام

استفاده از آن ها نتایج ، تحلیل و ارزیابی شوند. داده های مطمئن در معیارهای صنعتی و عملکرد گذشته ، مبنایی مناسب 

سب و كار الزم است عملکرد شركت خود را دست كم هر سه ماه یکبار بررسی ، برای مقایسه با عملکرد كنونی اند. صاحبان ك

 و پاسخی منطقی و مستدل برای سواالت زیر بیابند :

 

 

  كند؟ می عمل مدار مشتری ی گونه به شركت آیا  .2 

 دوباره ی مراجعه از نمشتریا آیا ؟ شود می برآورده درستی به مشتریان نیازهای كه هستند مطمئن شركت كاركنان آیا    .1 

  دارند؟ رضایت شركت به

 است؟ آسان خواهد می  قیمت رقابتی چه با و چیزی چه بداند اینکه از آگاهی مشتری برای آیا   .9 

 الزم هایویژگی و فروش مهندسی معرفی به شركت، بازاریابی نظام در آن جایگاه و فروش از تعریفیدر این مقاله ضمن ارائه  

 ابزارهای و مدیرفروش وظایف فروش، مهندسی وظایف سپس و شده پرداخته شودمی دارعهده را مهم پست این كه فردی برای

 نظام در دخیل مختلف اجزاء بین ارتباط ٔ  نحوه كه جامعی شکل ٔ  اند و با ارائهشده تشریح صحیح گیریتصمیم چهارگانه

 . است شده بندیجمع دهد،می نشان ریانمشت به ترمطلوب چه هر دهیسرویس جهت را شركت بازاریابی
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 :مقدمه ●

ی در یك معامله است ولی در بازاریاب عملیات ترینانتهائی فروش عبارتی به است، بازاریابیفروش یکی از عوامل زیرمجموعه 

 با دائمی یوندپ به منجر كهنحویبه بلندمدت، رابطه این گیریشکل در. است مشتریان با بلندمدتعین حال شروع یك رابطه 

 هایشکست و هاپیروزی موفق هایانسان. است ضروری( ناموفق و موفق از اعم) عملیات تمامی مهندسی بشود مشتریان

ان را مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار داده تا در مسیر یادگیری برای آینده گام بردارند. یکی از بهترین سازمانش و خویش

 ٔ  سابقه كه است این در كار ٔ  یرنده و سازمان یادگیرنده، یادگیری از تجربه است و فرق تجربه و سابقهها برای انسان یادگمعلم

 مراه با رشد است.ه سابقه تجربه، اما است عمر گذران كار،

 حائز دارد عهدهبه را فروش مهندسی ٔ  ها و توفیقات فروش شركت، نقش مهندس فروش كه وظیفهدر تجزیه و تحلیل شکست

 .است اهمیت

 کيست؟ فروش مهندس●

ای نیز مهندس فروش كسی است كه عالوه بر دارا بودن اطالعات فنی فراوان در مورد آن محصول، فروشنده و بازاریاب حرفه

های صحیح متناسب با صورت دقیق و با عدد و رقم را داشته باشد و با حركتبوده و توانائی تجزیه و تحلیل عملیات مربوطه به

 قتضای موقعیت و در نظر داشتن آرمان شركت، در كسب رضایت بلندمدت مشتریان اقدام كند.شرایط و ا

ها ئی و شم بازاریابی و فروش باشد. اگر شخصی ذاتاً فاقد این ویژگیگرابرون شرایط واجد باید اولـ مهندس فروش در درجه 

های دیگر كه ماهیت و ذات آنها نیاز به از شغل گذاری شود. چه بسا این فرد مناسب بسیاریباشد نباید روی وی سرمایه

گراست، بوده و در آن جایگاه موفق باشد. پس اولین شرط برای پرورش مهندس فروش، دارا بودن شم و ذات های درونانسان

ورد شناسائی گیری از علوم روانشناسی و بازاریابی متخصصان مربوطه این افراد را ماین حرفه است. خوشبختانه امروزه با بهره

 دهند.قرار می

خواهد مهندسی ـ ویژگی دیگر مهندس فروش پس از شم، دارا بودن مهارت فنی الزم برای شناخت محصوالتی است كه می

 مهندس مثال برای باشد، خاص ٔ  عهده بگیرند. بهتر است كه فرد دارای تحصیالت آكادمیك در آن رشتهفروش آنها را به

 با مرتبط فنی تحصیالت دارای اتومبیل فروش مهندس. باشد شیمی مهندس یا و پزشك داروساز، ردكت است، بهتر دارو فروش

 …و باشد اتومبیل
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های باهوش و مجربی كه در اثر تجربه و ممارست بدون داشتن تحصیالت دانشگاهی محصوالتی را ـ البته چه بسا انسان

ی دارند، ولی در دنیای علمی كه ارتقای سطح دانش فروشندگان و صورت عمومی اینها هم قابلیت فنخوبی بشناسند، پس بهبه

 مهندسان فروش ضرورتی انکارناپذیر است، بهتر است تحصیالت آكادمیك مدنظر باشد.

بایست های آموزشی مرتبط است كه این موضوع میـ ویژگی دیگر مهندس فروش تسلط به علم بازاریابی و فروش، و طی دوره

ها و فنون مرتبط در حرفه آشنا رت گیرد. در دنیای جدید هر روز الزم است كه افراد خودشان را با مهارتصورت پیوسته صوبه

 كار گیرند.سازند و آنها را به

صورت اطالعات پردازش شده های خام را بهـ چون مهندسان فروش با عدد و رقم و شکل و نمودار سر و كار دارند تا داده

 گیری بهتری انجام گیرد پس مسلط بودن به آمار و كامپیوتور نیز برای آنان ضروری است.آن تصمیم تبدیل كنند كه بر مبنای

 چيست؟ فروش مهندس وظايف●

 گذشته نیمسال ـ قبل فصل ـ قبل ماه ـ قبلـ مهندس فروش با تجزیه و تحلیل روندهای فروش در گذشته )برای مثال هفته 

 فروشندگان با متناسب فروشندگان رفتار و عملکرد بررسی ایشان، اقدامات و رقبا عملیات تحلیل و تجزیه ،(گذشته سال و

ات بازاریابی برای مطلع شدن از ارزیابی رضایت مشتریان تحقیق واحد با مستمر ارتباط و رقابتی، عصر ایحرفه و مجرب

(CSMاز محصوالت شركت و عملکرد فروشندگان و سایر عوامل دست در كار و همچنین تم ) رفتاراس با مشتریان و مشاهده 

ش را همراه با خوی سازنده پیشنهادات و پرداخته شركت آینده فروش روندهای تحلیل و تجزیه به شركت، با ارتباط در ایشان

تمامی آنچه كه در . كندگیری ارائه میگیری از نمودارها و اشکال منظم به مقامات مافوق جهت تصمیمدلیل و مدرک و بهره

 ورد اشاره قرار گرفت می تواند بخشی از تعریف بازاریابی باشد . اما مفهوم بازاریابی امروزه وسیع تر است .باال م

در این نوشتار مورد استفاده قرار  Marketingقبل از ارائه تعریف بازاریابی یادآور می شود كه بازاریابی به عنوان ترجمه واژه 

رده ای را در بر می گیرد، و شاید ترجمه بهتر این واژه مدیریت بازار و یا ابعاد وسیع و گست Marketingگرفته است. 

بازارگردانی باشد . ما به لحاظ متداول شدن ترجمه بازاریابی برای ماركتینگ در كشور ما در این مجموعه نیز ، از كلمه 

م وسیع آن مدنظر است ، مفهومی كه در زیر بازاریابی استفاده می كنیم ، اما هر گاه از كلمه بازاریابی استفاده كنیم ، مفهو

 آمده است :
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( . در تعریفی دیگر ، بازاریابی 2بازاریابی ؛ فعالیتی انسانی است در جهت ارضای نیازها و خواسته ها از طریق فرآیند مبادله)

 عبارتست از : 

ضاها با توجه به نظام ارزشی جامعه و )) همه تالشهای نظامند برای شناخت نظام بازار و اقدام مناسب نسبت به انواع تقا

 : داشت نظر در را زیر مهم نکات باید اساس این بر.   ( ((1هدفهای سازمانی)

بازاریاب چون با بازار سروكار دارد ، باید بیش از هر چیز و پیش از هر كار نظام ، اركان و فرهنگ بازار را بشناسد تا بتواند  -2

 خ دهد .نیازها و خواسته های آن را پاس

توجه به نظام ارزشی ) مجموعه باورها ، اعتقادات ، سنن ، عادات و گرایشها و برداشت های جامعه ( در فعالیتهای بازاریابی  -1

 به لحاظ نقش و تاثیر مهمی كه دارند ، ضروری است .

 در برنامه های بازاریابی می باید تقاضاهای مختلف را شناخت و در مقابل هر كدام واكنش مناسب نشان داد . -9

 بازاریابی رشته در صاحبنظر ترین برجسته كاتلر فیلیپ     -2

 گردیده ارائه( ونوس داور دكتر و روستا احمد دكتر ابراهیمی، عبدالحمید دكتر) ایرانی اساتید از نفر 9 توسط تعریف این    -1

 . است

در تعاریف سنتی ، بازاریابی فرآیندی جهت پیدا كردن مشتری برای كاالها و خدماتی بود كه سازمان براساس سلیقه و 

دیدگاههای خود تولید و به بازار ارائه می كرد .امروزه بازاریابی با تأكید و توجه ویژه به نیازها و خواسته های مشتری تالش می 

اال و خدمت مورد نیاز مشتری تهیه و به بهترین شکل مورد نظر به او ارائه گردد و حتی االمکان خدمات بعد از فروش را كند ك

نیز ارائه دهد . به عبارتی دیگر بازاریابی ، قبل از تولید ، در جریان تولید ، بعد از تولید ، در جریان فروش و بعد از فروش تداوم 

 می یابد .

 ده و خالصه دیگری می توان گفت ، بازاریابی عبارتست از :در تعریفی سا 

 شناسائی ؛ مشتریان ، رقبا و كل بازار .

 شناساندن ، كاالها و خدمات به مشتریان .
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 و رضایت مشتریان و سازمان.

 نکته مهم 

ن است كه برنامه های طراحی در بازاریابی نوین نگاه سازمان از برون به درون است ، یعنی اینکه نیازها و خواسته های مشتریا

بر اساس این تعریف  ، تولید و نحوه فروش و دیگر خدمات را مشخص می كند نه دیدگاه و نظرات صرف مدیران سازمان .

محور اصلی را دنبال می كند كه در طی آن الزم است در ابتدا مشتریان )نیازها و خواسته ها و  9فعالیت های بازاریابی 

اسایی گردند. در واقع نقطه آغاز فعالیت های بازاریابی درک نیازها و خواسته های مشتریان است كه تالش انتظارات آنها( شن

می شود با درک آنها خدمت یا كاالیی ارائه گردد كه نهایتاً بتواند موجبات رضایت آنها را فراهم كند. در كنار این موضوع نباید 

اند در بازار جذاب و مورد توجه قرار گیرد كه نسبت به رقبا )حتی اگر در حال فراموش كرد كه كاال یا خدمت ما زمانی می تو

حاضر هم به ظاهر رقیب نداشته باشد و در آینده ایجاد شود( برتری قابل مالحظه ای برای مشتریان داشته باشد. به این برتری 

بازار، قوانین و مقررات، باورها، فرهنگ ها، ارزش مزیت رقابتی می گوئیم. و نهایتًا در این مرحله الزم است كل فضای حاكم بر 

قدم بعدی شناساندن است. بدون شك آنچه  ها و ... شناسایی گردد. این مرحله با انجام تحقیقات بازاریابی به انجام می رسد.

ر مناسب ابزاری است كه كه آماده ارائه به مشتری می گردد باید با ابزار یا ابزارهای مناسب برای او معرفی شود. منظور از ابزا

بتواند با مشتری رابطه برقرار كرده و متناسب با نوع كاال یا خدمت و نیازهای اطالعاتی كه وجود دارد بتواند اطالعات كافی را 

در اختیار او قرار دهد ابزارهایی همچون تبلیغات، فروش حضوری، پیشبرد فروش، روابط عمومی و بازاریابی مستقیم در این 

 به كمك بازاریاب می آیند .شرایط 

 نکته : 

در گذشته فعالیتهای بازاریابی فقط در حوزه ارتباط با مشتری ، معرفی كاال یا خدمت به او، ترغیب او به خرید بیشتر و ... 

ازمانها متاسفانه اغلب س "ایران"خالصه می شد. در حالی كه امروزه این اقدامات فقط بخشی از بازاریابی می باشد. در كشور ما 

فعالیت های بازاریابی را صرفًا در مرحله شناساندن خالصه می كنند و اكثر مدیران این تصور را دارند كه فعالیت های بازاریابی 

فقط تالش برای جذب مشتری و تبلیغات برای فروش بیشتر است و توقع دارند هر جا كه فروش كم شود اقدامات بازاریابی 

 و این وضعیت را بهبود بخشد. سریعاً به كمك آنها بیاید
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 نهایی هدف نوعی به و برسیم آن به داریم انتظار قبلی مرحله دو طی با طبیعتاً  كه است ای مرحله رضایت ایجاد نهایتاً  و 

یابی محسوب می گردد. این رضایت نه تنها برای مشتریان بلکه برای سازمان نیزعاید خواهد شد. طبیعتاً تصور بر بازار اقدامات

ین است كه وقتی مشتری راضی باشد، تامین رضایت او با تامین منابع سازمان عماًل به تامین رضایت برای سازمان نیز منجر ا

 خواهد شد.

 شناسایی

 )مشتریان ، رقبا و كل نظام بازار(

 رضایت

 )سازمان و مشتریان(

 شناساندن

 )معرفی كاال یا خدمات با مناسبترین ابزارها به مشتریان(

 

 گانه بازاریابی  9عاد اب

 بازاريابي بانکي 

  2391بازاریابی بانکی در جهان فعالیتی نسبتأ جدید است و سابقه آن در امریکا ، انگلستان و ژاپن به دهه 

بر می گردد . گسترش آغازین این مفهوم در بانکداری از كندی خاصی برخوردار بوده است ، چرا كه بانکداران سنتی فکر می 

ه نیازها و خدمات مالی مورد تقاضای مشتریان همانند خرید نان احتیاجی به بازاریابی ندارد . در ابتدا بازاریابی با همان كردند ك

مفهوم قدیمی و سنتی خود در بانکها مطرح گردید . ارائه جوائزی از طرف بانکها برای جذب مشتری مهمترین فعالیت بازاریابی 

شتریان ، جذاب نمودن فضای داخلی بانك ، استفاده از كامپیوتر و امکانات پیشرفته از جمله بانکی بود . بهبود برخورد با م

اقدامات دیگر در این خصوص بوده است . به تدریج بانك ها به سمت نوآوری در ارائه خدمات حركت كردند و خدمات جدیدی 

رقیب بود اما طبیعی بود كه اولین بانك ارائه دهنده  را ارائه نمودند . خدماتی كه در اغلب موارد قابل تقلید توسط بانکهای
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خدمت جدید از ماندگاری به عنوان )) اولین ارائه دهنده آن خدمت خاص (( بهره می برد ، هم اكنون نیز چنین باوری وجود 

 دارد .

 روند تکاملي بازاريابي بانکي 

 بازاریابی یعنی : تبلیغات ، پیشبرد فروش و كسب شهرت . -2

 زاریابی یعنی : لبخند زدن و ایجاد فضای دوستانه .با -1

 بازاریابی یعنی : نوآوری . -9

 بازاریابی یعنی : جایگاه یابی یا كسب وجهه و موقعیت در بازار . -4

 بازاریابی یعنی : تجزیه و تحلیل بازار ، برنامه ریزی و نظارت بر آن . -1

ر جهت متمایز كردن ، جایگاه یابی و كسب موقعیت و وجهه در بازار ارائه خدمات مشابه و یکسان موجب حركت بانکها د 

گردید . جایگاه یابی تالشی برای متفاوت نشان دادن بانك از سایر رقیبان در ابعاد و جنبه های واقعی به منظور برتر بودن 

ور شناخت تفاوتهای واقعی بین بانك در پاره ای از تقسیم بندیهای بازار است . هدف جایگاه یابی كمك به مشتریان به منظ

بانکهای رقیب است . بطوری كه آنها بتوانند خود را با بانکی كه به بهترین نحو نیازهای آنها را برآورده می سازد ، هماهنگ 

 كنند .

ر آن در عین حال فعالیتهای بازاریابی بانکی به مانند هر فعالیت سازمانی نیازمند مدیریت صحیح است . نظام مدیریت كه د

برنامه ریزی ، سازماندهی ، اجراء و نظارت وجود دارد . اهداف برنامه های بازاریابی بانکی می باید دقیقأ تعریف گردد و ضمن 

 تدوین و طراحی آمیزه های بازاریابی بانکی نظارتهای الزم اعمال گردد .

 چرا بازاریابی بانکی برای بانك ها ضرورت دارد ؟ 

بسیار دور، كار خود را با موفقیت فراوان انجام می دادند. حتی بدون آنکه از مفهومی به نام بازاریابی  بانك داران از زمانهای

اطالع داشته باشد. آنها تصور می كردند بازاریابی فقط در مورد كاالهای مصرفی ، صنعتی و ... كاربرد دارد. ذهنیت این بود كه 

ام كارهای بانکی خود به بانك ها وارد می شوند چون راه دیگری ندارند. از این رو مردم اتوماتیك وار و به طور خودكار برای انج
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در دنیا )ابتدا در  2391بانك ها، همواره سهم خود را از این سفره دریافت خواهند كرد. مصرف گرایی كه قبل از دهه 

ید. سهم بیشتری از درآمد مصرف، صرف كشورهای پیشرفته و بعداً در دیگر كشورها( رشد نمود. بانك داران را به چالش كش

خرید كاالهای پر زرق و برق و جدید می شد و عماًل پس انداز كاهش یافت. به نوعی تصور می شود كه سستی بانك داران در 

این مرحله باعث شد كه دیگری پا پیش بگذارد و بازار درآمدهای مردم را به سمت خود بکشاند. تام پیترز یکی از نویسندگان 

 :  نویسد می  "برتری جستجوی در"تاب ك

پاسخگویی كامل به مشتری یك ضرورت تدافعی است، اگر شما به مشتری توجه نکنید، دیگری این كار را خواهد كرد و "

  "احتماالً در همان زمانی كه شما این مطلب را می خوانید این كار انجام شده است.

سمت بازاریابی آمدند. بهبود فضای ارائه خدمت به مشتریان، بهبود رفتار و نحوه  بر این اساس بود كه به تدریج بانك داران به

 برخورد با آنها، ارائه خدمات متناسب با نیازهای گروه های خاص مردم به تدریج در دستور كار بانك ها قرار گرفت .

 نکته :

گذشته عمالً بازاریابی بانکی جایگاهی را در كشور ما نیز به خاطر فضای انحصاری حاكم بر شبکه بانکی در طی سالهای 

نداشت. بانك های دولتی خدمات محدود خود را بدون وجوه تمایز خاصی به مردم ارائه می كردند و مردم برای برخی از 

ود خدمات نیز الزاماً باید به بانك های خاصی وارد می شدند )كه البته در حال حاضر نیز این روند در مورد برخی از خدمات وج

دارد ( اعمال محدودیت هایی از طرف دولت جهت تامین منابع مالی بانك ها و به دنبال آن ورود بانك ها و موسسات مالی و 

اعتباری بخش خصوصی به شبکه بانکی موجب گردید كه بانك ها به فعالیت های بازاریابی توجه كنند و بعضاً با ایجاد 

 در ساختار تشکیالتی خود توجه بیشتری را به این مقوله نمودند. واحدهای بازاریابی ) با عناوین مختلف ( 

اكنون همه چیز تغییر كرده است. مردم در عرصه های مختلف و از جمله خدمات بانکی ، انتخاب های مختلفی دارند . بانك  

 می بیشتر روز هر كنند می ارائه ها بانك كه خدماتی طیف  های زیادی وجود دارند كه توجه مردم را به خود جلب می كنند .

 امن محل(  خود نیازهای از دیگر بسیاری البته و)  بانکی خدمات دریافت برای ها بانك مشتریان كه نیست نیازی دیگر و شود

خانه خود را ترک كنند . آنها می توانند در خانه خود یا در محل كار و هر مکان دیگری كه دوست دارند كارهای بانکی خود را 

دهند . امروزه بانك داران در دنیا نمی توانند شرایط خود را تحمیل كنند و نوعی چرخش كامل از بازار فروشنده به بازار انجام 

خریدار اتفاق افتاده است. كاركنان شعب بانکها از جهات متعدد اجتماعی، فرهنگی، عادات كاری، نحوه سلوک با مشتری و ... 
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ا در مقابله با چالشهای این سناریوی تغییر یابنده ناتوان نباشد . چنین گستره حیرت آموزش های گسترده ای را می بینید ت

انگیزی از خدمات برای مشتری بسیار دل پذیر است . او می تواند بهترین امکانات را متناسب با باور ، انگیزه ، نیازها و خواسته 

ی تبدیل می شود. اما یك لحظه تصور كنید بانك دار ما چه های خود انتخاب كند. برای اولین بار مشتری به یك پادشاه واقع

 وضعیتی را دارد :

مشتریان مرتبًا به او یادآور می شوند كه رقبا محصوالت بهتری ارائه می دهند. خدمات پس از فروش و پیش از فروش بهتری "

نبود ، برای اولین بار خود را در نقشی تازه  وجود دارد. او باید از خدمات بانك خود دفاع كند. كاری كه در گذشته نیازی به آن

و آن هم از نوع تدافعی مشاهده می كند. قبل از هر چیز، بانك خود او نیز طرح های متعددی ارائه می دهد و برای او دشوار 

كه دیگر جای است كه حتی نام این طرح ها را به خاطر بسپارد . اطالع از مزایای تفصیلی این خدمات نیز در مقایسه با رقبا 

خود را دارد. او ناگهان ناگزیر می شود مقدار قابل توجهی مطلب را به خاطر نفع مشتری یاد بگیرد، به خاطر بسپارد و باز تولید 

  "كند.

در شرایط جدید عالوه بر وضعیتی كه اشاره شده یك بانك دار وظائف بسیار مهم دیگری را در ارتباط با مشتریان خود دارد. او 

 :باید 

نیازهای مشتریان خود را شناسایی و خدماتی را كه تاكنون دیگران ارائه نداده اند ، ارائه دهد . حتی در مواقعی خدماتی را كه "

خود مشتری هم شناخت ندارد باید در معرض نظر و دیدگاه او قرار دهد . رضایت مشتریان را از خدمات بطور مداوم بسنجد و 

..."  

 سنتي بانك داریدام گرايش به سيستم  

شرایطی را كه در فوق به آن اشاره شد برای بانك داری كه در فضای متفاوت كار كرده است به هیچ وجه دلچسب نیست. 

مقایسه این دوران با زمانی كه او شرایط خود را بر مشتری تحمیل می كرد ، احساس ناخوش آیندی را به او می دهد. برخی از 

او برای چندین دهه به حیات خود ادامه داده و همواره سهم خود را از بازار بدست آورده است .  آنها تصور می كنند كه بانك

شیوه های سنتی بانك او نه تنها بقای بانك كمك كرده، بلکه به رشد آن منجر شده است. اكنون چه احتیاجی به این اقدامات 

باقی خواهد ماند. او طی سال های گذشته حقوق خود را  وجود دارد . همانطور كه از گذشته بر جای مانده است، فردا هم

 همواره به موقع گرفته و تا زمان بازنشستگی هم حقوق خود را دریافت می كند و ...
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 به زیادی عالقه انحصاری بازارهای داشتن اختیار در لحاظ به ما كشور در دولتی های بانك از برخی اخیر سالهای طی در 

 تغییر مسیر در اجبار به را آنها مالی منابع محدودیت و رقابتی فضای تشدید تدریج به.  نداشتند خود قدیمی رویکردهای تغییر

این بانك ها عدم حاكمیت تفکرات و نگرش های مشتری مداری در بین پرسنل و  چالشهای مهمترین از یکی. داد قرار

 ه ها و تفکرات نوین بازاریابی به دور نگه داشته است. واحدهای مختلف بانك است كه عمالً آنها را تاكنون از اجراء برنام

 فلسفه های بازاريابي 

دیدگاهها و نظرات مطرح شده در حوزه بازاریابی یك روند تکاملی را داشته اند و فعالیتهای بازاریابی سازمانها می تواند بر 

 اساس این دیدگاهها و نظرات اداره شوند .

 لسفه های بازاریابی راتشکیل می دهند . كه مهمترین آنها عبارتست از :مجموعه این دیدگاهها و نظرات ف

 مفهوم تولید گرائی -2 

در مفهوم تولید گرائی فرض بر این است كه مشتریان نسبت به كاالها یا خدماتی نظر مساعد خواهند داشت كه اوأل موجود 

 وظیفه بهبود تولید و توزیع را بر عهده دارد .بوده و ثانیأ دارای قیمت بسیار مناسبی باشند. بنابراین مدیریت 

 مفهوم كاال -1

براساس این مفهوم مشتریان خواهان كاالها یا خدماتی هستند كه از بهترین كیفیت و كارآیی برخوردار باشند . بر مبنای این 

 اصل ، سازمان باید منابع خود را به بهبود پیوسته كاال یا خدمت اختصاص دهد .

 شمفهوم فرو -9

بسیاری از سازمانها از این مفهوم استفاده می كنند . براساس این مفهوم مصرف كنندگان به میزانی كه باید كاالهای تولیدی 

 یك شركت را نخواهند داشت. 

 خرید، مادامی كه شركت به میزان وسیع برای فروش و ترویج كاالهای خود تالش نماید .

 مفهوم بازاریابی -4
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، اعتقاد بر این است كه نیل به اهداف سازمانی ، بستگی تام دارد به تعیین و تعریف نیازها و خواسته های  در مفهوم بازاریابی

 بازار های هدف و تأمین رضایت مشتریان به نحوی مطلوبتر و موثرتر از رقبا .

                       

   تمركز                   ابزار                 مقایسه مفهوم فروش و مفهوم بازاریابی

 شروع

 فروش مفهوم:     كارخانه  موجود كاالهای    تبلیغات و فروشندگی  سودآوری از طریق حجم فروش 

                      بازاریابی مفهوم: مشتری نیازهای    مشتری نیازهای    بازاریابی آمیزه   سودآوری با تامین رضایت مشتری

 اجتماعیمفهوم بازاریابی  -1  

مفهوم بازاریابی اجتماعی بر این پایه استوار است كه هر سازمان باید نخست نیازها ، خواسته ها و منافع بازارهای هدف خود را 

تعیین كند ، سپس در مقایسه با رقبا این نیازها و خواسته ها را به صورت كارآمدتر و موثرتر تامین كند . به نحوی كه بقاء و 

 تری و جامعه هر دو فراهم گردد .بهبود و رفاه مش

 جامعه

 )رفاه انسانها(

 شركت

 )منافع(

 مصرف كنندگان

 )تأمین خواست ها(

 مفاهیم سه گانه
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 نگرش بازاریابی اجتماعی

 امروز دنيای در بانکي بازاريابي فلسفه 

داران در اغلب كشورها ، به ویژه  علیرغم گرایشات فروش گرایی بازاریابی بانکی در ابتدای ظهور آن در دنیا ، امروزه بانك

  (Bank of Montrealكشورهایی با نظام اقتصادی آزاد ، با تفکر و فلسفه بازاریابی اجتماعی اداره می شوند. بانك مونترال )

 تاسیس شده ، امروزه به گونه ای اداره می شود كه اگر كارمندان قدیمی این 2122در سال  كه كانادا بانك اولین عنوان به

بانك وضعیت امروز آن را نگاه كنند ، باور نمی كنند كه این بانك همان بانك مونترال سابق است . شعبات گسترده این بانك 

  كشورعضو نفتا فراهم كرده است . 9در سرتاسر كانادا ، شیکاگو و مکزیك امکان معامالت تجاری خود را برای این بانك در 

 داری بانك های فرآورده و خدمات از كاملی طیف خود های بانك عابر و رایگان تلفن ، دورنگار ، اینترنت از استفاده با بانك این

ا راحتی و آسایش را برای تنه نه ترتیب بدین و كند می عرضه مشتری ها میلیون به هفته روز هفت در و روزی شبانه طور به را

ت هایش می افزاید و سهام داران خود را راضی می كند و در مشتریانش به ارمغان می آورد بلکه روز به روز بر گستره فعالی

عین حال در چرخه فعالیت های اقتصادی نقش خود را به خوبی ایفاء می كند . رویکرد بانك مونترال، رویکردی قابل قبول 

 برای فعالیت یك بانك در دنیای امروز است.

 بازاريابي مديريت فرآيند 

مرحله اصلی به شرح زیر را در بر می  4ی منطقی و سیستماتیك به اجراء می رسد ، این فرآیند فعالیتهای بازاریابی طی فرآیند

 گیرد .

 تجزیه و تحلیل فرصت های بازار -2

 انتخاب بازارهای هدف -1

 تهیه تركیب عناصر بازاریابی -9

 مدیریت بازار -4

 تجزیه و تحلیل فرصت های بازار 
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شیار بود و از آنچه كه در محیط پیرامون ما می گذرد مطلع باشیم . محیط پیرامون ما می در فعالیتهای بازاریابی می باید هو

تواند فرصت و تهدیدات زیادی را ایجاد كند ، فرصتهائی كه استفاده از آنها می تواند منابع زیادی را برای بانك به ارمغان آورد و 

و تهدیداتی كه عدم توجه به آنها و عدم درک آنها امکان دارد  عدم توجه به آن موجب می گردد رقبایمان را توانمندتر سازد

خطرات و زیانهای زیادی را برای ما بوجود آورد . درک فرصتها و تهدیدات محیطی و عکس العمل مناسب و به موقع نسبت به 

همچون رقبا ، مشتریان ،  در تجزیه و تحلیل محیط پیرامون مواردی این عوامل ما را در اداره موفق بانك توانمند می سازد .

تجزیه و تحلیل  . گیرد می قرار تحلیل و تجزیه مورد و بررسی سیاسی و تکنولوژیکی ،  شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی

محیطی الزم است كه در همه سطوح بانك به انجام رسد . به عنوان مثال در سطح باال و عالی بانك آگاهی از برنامه های كالن 

دولت و تغییرات در این برنامه ها همواره انجام می شود و در سطح پائینی امکان دارد رئیس یك شعبه به بررسی اقتصادی 

اقدامات شعب رقیب در جذب مشتری بپردازد و یا اینکه خود با اقدام جدید و ابتکاری در جهت جذب مشتریان تالش كند . 

تجزیه و تحلیل  حالت دوم یك راهبرد تهاجمی را برگزیده است . در حالت اول رئیس شعبه بانك یك راهبرد تدافعی و در

در زمان  محیط پیرامون ، اتخاذ تصمیمات الزم و عکس العمل نسبت به این تغییرات در فعالیتهای بازاریابی ضروری است .

دست به اقدامات و عکس اتخاذ راهبرد تدافعی ) به عنوان یکی از راهبردهای بازاریابی ( بر اساس تغییرات محیطی ما نیز 

العمل هایی می زنیم ؛ اما در حالت اتخاذ راهبرد تهاجمی برای كسب فرصتهای تازه و نوآوری جستجو می كنیم ، عالقه مند 

به توسعه هستیم و ریسك و مخاطرات را می پذیریم ، موفقیت در زمان اتخاذ راهبرد تهاجمی می تواند درآمدهای زیادی را 

 د .برای ما ایجاد كن

 انتخاب بازار هدف

در فعالیتهای بازاریابی واقعیتی وجود دارد كه نباید هیچگاه آن را فراموش كنیم ، این واقعیت موجب می گردد كه با دیدگاهی 

منطقی تر و معقول تر برنامه های بازاریابی را دنبال كنیم . این واقعیت آن است كه ، امکان تأمین رضایت كلیه مصرف 

ندارد یا حداقل جلب رضایت كلیه مصرف كنندگان به یك روش امکان پذیر نیست .چرا كه در یك بازار ،  كنندگان وجود

همواره تعداد زیادی مصرف كننده مختلف و با نیازهای متفاوت وجود دارند و هر شركت یا سازمان امکان دارد برای خدمت به 

. با عنایت به این موضوع و برای ایجاد رضایت بیشتر و تأمین  قسمتهای مشخصی از بازار در وضعیت بهتری قرار داشته باشد

اقدام اساسی در چارچوب برنامه های بازاریابی  9نیازها و خواسته های مشتریان به نحو مطلوبتر با توجه به امکانات سازمان 

 باید به انجام برسد .
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 : داد انجام را اساسی اقدام 9 باید می هدف بازار انتخاب برای 

 تقسیم بازار -2

 هدف گیری بازار -1

 تعیین جایگاه در بازار -9

 تقسیم بازار -2

تقسیم بازار یا بخش بندی بازار ، فرآیندی است كه طی آن یك بازار متنوع و گسترده به بازارهای محدود و یك دستی تبدیل 

م آمده می توان با اجراء برنامه هایی می شوند و بدین ترتیب امکان تمركز بر روی هر قسمت یا قسمتهای مختلف بازار فراه

 مناسب نیازها و خواسته های هر قسمت را مورد ارزیابی و بررسی قرار داده و اقدامات الزم را به عمل آورد .

برای تقسیم یك بازار ، روش واحدی وجود ندارد . یك بازاریاب باید برای دستیابی به بهترین راه برای مطالعه ساختار بازار ، 

رهای تقسیم بازار را به صورت منفرد یا تركیبی مورد آزمایش قرار دهد . مبانی تقسیم بازار در حالتی كه مخاطبین ما متغی

 صرفأ افراد باشند عبارتند از :

 

 الف ـ تقسیم جغرافیائی

 ب ـ جمعیت شناسی

 پ ـ روان شناسی

 ت ـ رفتاری

رها به بخش هائی همچون كشور ، استان ، شهرستان ، ناحیه و محله در حالت بخش بندی بازار بر اساس معیار جغرافیائی ، بازا

تقسیم بندی می گردد . در معیار جمعیت شناسی ، عواملی همچون جمعیت ، اندازه خانواده ، سبك زندگی خانوادگی ، میزان 

در مبنای روانشناسی عواملی درآمد ، شغل ، تحصیالت ، مذهب و نژاد و . . . را می توان برای تفکیك بازار استفاده نمود . 
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همچون طبقه اجتماعی ، سبك زندگی و شخصیت افراد مورد توجه قرار می گیرد و باالخره در معیار رفتاری ، زمان مراجعه 

جهت دریافت خدمات ) مراجعه به بازار ( میزان وفاداری نسبت به خدمات بانك و . . . مطرح می گردد . در حالتی كه 

ها و موسسات هستند و معموأل این گروه نیز جزء مشتریان مهم بانکها محسوب می گردند ، نحوه تقسیم مخاطبین ما سازمان

 بازار متفاوت و به شرح زیر خواهد بود :

 الف ـ جمعیت شناسی

 ب ـ متغیرهای عملیاتی

 پ ـ شیوه های خرید

 ت ـ عوامل وضعیتی

 ث ـ ویژگیهای شخصی

 ع صنعت ، اندازه شركتها و محل جغرافیایی آنها مورد توجه در معیارهای جمعیت شناسی ، انتخاب نو

قرار می گیرد . در متغیرهای عملیاتی تقسیم بازار به عواملی همچون تکنولوژی ، وضعیت استفاده كننده و قابلیتهای مشتریان 

و سیاستهای عمومی خرید را در نظر می گیریم . در شیوه های خرید ؛ سازمان خرید ، ساختار تخصصی ، ماهیت روابط موجود 

و معیارهای خرید مورد توجه قرار می گیرد . عوامل وضعیتی در تقسیم بازار ، عواملی همچون فوریت در تحویل كاال ، كاربرد 

ویژه محصوالت و میزان سفارشات در نظر گرفته می شود و باالخره در مورد ویژگیهای شخصی خریداران مواردی همچون 

 . باشد مدنظر تواند می وفاداری درجه و پذیری مخاطره وشندهفر –مشابهت خریدار 

 هدف گیری در بازار -1

پس از تقسیم بازار ، قدم بعدی انتخاب بازار ) یا بازارهای ( هدف است . هر سازمانی پس از ارزیابی قسمتهای مختلف بازار ، 

. بازار هدف ، مجموعه ای از خریداران است با نیازها یا  باید بتواند قسمتهایی را پیدا كند كه ورود به آنها ارزش داشته باشد

 خط مشی را برگزید: 9خصوصیات مشتركی كه شركت درصدد خدمت به آنها بر می آید . در این حالت می توان 

 الف ـ خط مشی بازاریابی غیرتفکیکی: 
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كاال یا یك خدمت ارائه می گردد . در این  در این حالت وجوه افتراق قسمتهای بازار نادیده گرفته شده و به كل بازار ، یك

حالت توجه به وجوه اشتراک مصرف كنندگان می شود نه وجود افتراق و خدمتی ارائه می شود كه مناسب تعداد قابل مالحظه 

ار ای از خریداران باشد . با این سیاست سازمان بر توزیع و تبلیغات انبوه تکیه دارد و تالش می كند یك تصویر ذهنی بسی

مطلوب از كاال در اذهان مردم به وجود آورد . در بانك اتخاذ این استراتژی برای حسابهای قرض الحسنه و یا حساب جاری می 

 تواند مدنظر قرار گیرد . حسابهائی كه اغلب مردم از آنها استفاده می كنند .

 

   تركیب عناصر بازاریابی 

 بازار 

 :تفکیکی بازاریابی   ب ـ 

تفکیکی خط مشی است كه طی آن یك شركت چندین قسمت بازار را مورد هدف قرار می دهد و برای هر قسمت  بازاریابی

 كاال یا خدمت مناسب همان قسمت را تولید و عرضه می كند .

 2عناصر بازاریابی  

 1عناصر بازاریابی 

 9عناصر بازاریابی 

  

 

 2قسمت 

 1قسمت 
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 9قسمت 

 بازاریابی تفکیکی

 بازار

 متمركز بازاریابی    ـج   

بازاریابی متمركز سومین خط مشی پوشش بازار است . این خط مشی وقتی به كار می آید كه شركتی با محدودیت منابع 

روبرو باشد . در این حالت شركت به جای دنبال كردن سهم كوچکی از یك بازار بزرگ تالش می كند سهم نسبتأ بزرگی از 

رای خود دست و پا كند . با اتخاذ خط مشی بازاریابی متمركز شركت در قسمت بازاری كه انتخاب یك یا چند بازار فرعی را ب

كرده است از وضعیتی بسیار مستحکم برخوردار می شود . زیرا با این سیاست اطالعات شركت درباره نیازهای قسمتهای این 

 می آورد .  بازار افزایش مییابد و شهرت و اعتبار ویژه ای در این قسمتها بدست

 2قسمت 

 1قسمت 

 9قسمت 

 تركیب عناصر بازاریابی

 بازاریابی متمركز

  

 جایگاه یابی در بازار  -9

جایگاه یك كاالیا خدمت براساس صفات بر جسته آن از دیدگاه مصرف كنندگان تعریف می شود . جایگاه یك كاال یا خدمت 

 های رقیب در اذهان مصرف كنندگان اشغال می كند .مکانی است كه آن كاال یا خدمت در مقایسه با كاال
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جایگاه هر كاال یا خدمت بر اساس ادراكی است كه استفاده كنندگان از كاال یا خدمت دارند و معموأل توسط خود آنها یا توسط 

 بازاریابان می تواند این جایگاه تثبیت گردد.

گاههایی كه در بازار هدف ، بهترین مزیت را به كاالها یا خدمات آنها برای ایجاد جایگاه در بازار باید برنامه ریزی كرد . جای

 اختصاص دهد . با تهیه تركیب عناصر بازاریابی ، جایگاههای برنامه ریزی شده ، عمأل در بازار ایجاد خواهد شد .

 مرحله ایجاد خواهد شد . 9جایگاه یابی در طی 

 شناسایی مزیت های رقابتی  -2

 رقابتی انتخاب مزایای -1

 برقراری ارتباط موثر برای انتقال جایگاه انتخابی در بازار -9

 تدوین برنامه های بازاریابی بانکی

 هم(  Marketing mixتدوین برنامه های بازاریابی بانکی كه می توان از آن تحت عنوان بازاریابی مركب یا آمیزه بازاریابی ) 

  شمار به بانکی بازاریابی فرآیند از بخش ترین اصلی و مهمترین جمله از ، كرد یاد

در اختیار بانك بوده و از این جهت تحت عنوان متغیرهای  آن اجزاء و برنامه این ویژگیهای مورد در گیری تصمیم.  روند می

 قابل كنترل در بازاریابی از آنها یاد می شود .

 این اجزاء عبارتند از :

 (Product محصول ) خدمت ()  -2

یکی از اجزاء اصلی برنامه های بازاریابی بانکی است . ارائه خدمات جدید بایستی براساس نیازها و خواسته های ارائه خدمت 

مشتریان باشد و بتواند راحتی و آسایش بیشتری را برای آنها فراهم نماید . بهره گیری از ابزارها و تکنولوژی پیشرفته امکان 

آورده است . در عین حال باید اقدامات الزم جهت ارتقاء كیفیت خدمات موجود هم  ارائه خدمات جدید بانکی را امروزه فراهم

 به عمل آید .
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در این بخش می باید در مورد ویژگی خاص خدمت ، مارک ، فرآیند و ویژگیهای ملموس ، بسته بندی و كیفیت خدمت 

 تصمیم گیری شود .

شد این هسته اصلی بیانگر مهمترین ویژگی خدمت از دید ضمن اینکه هر خدمت می تواند یك هسته اصلی نیز داشته با

 مشتری است . مثأل كسب سود و تسهیل خدمات مالی و اقتصادی می تواند هسته اصلی خدمات بانکی باشد .

 ( Priceقیمت )  -1

اط با خدمات بانکی ، قیمت معادل ریالی ) یا هر واحد پولی ( است كه برای استفاده از یك كاال یا خدمت می پردازیم . در ارتب

كارمزدهای دریافتی بانك و یا نرخ بهره تسهیالت بانکی و . . . در این بخش قرار می گیرند . قیمت به لحاظ درآمدزائی كه در 

مقایسه با دیگر اجزاء آمیزه بازاریابی ) كه همگی هزینه زا هستند ( اهمیت بیشتری را دارد . در تعیین قیمت می باید ضمن 

ی كسب درآمد و سودآوری ، به جبران هزینه ها ، حفظ سهم بازار و سیستم های قیمت گذاری رقبا نیز توجه كافی تالش برا

 داشته باشیم .

 ( Promotionپیشبرد )  -9 

فعالیتهای پیشبردی مجموعه فعالیتهایی را در بر می گیرد كه منجر به افزایش تقاضا می گردد و میزان استفاده از خدمات 

 ا افزایش می دهد .بانکی ر

فعالیتهای پیشبردی هزینه های زیادی را برای سازمان ها ایجاد می كنند . اما منطق حاكم بر این نوع فعالیتها و جبران این 

هزینه ها با افزایش درآمد ناشی از افزایش فروش مصرف این هزینه ها را جبران می كند . فعالیتهای پیشبردی شامل بخشهای 

 زیر است كه به آنها آمیخته پیشبرد گفته می شود : مختلفی به شرح

 تبلیغات -2

 شخصی فروش -1 

 فروش پیشبرد -9 

 عمومی روابط -4 
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 محبوبیت و شهرت كسب -1 

 بازاریابی مستقیم. -9

 ( Placeمکان )  -4

ورد تعداد محلهای منظور از مکان ساده بودن دسترسی مشتریان به خدمات است . در این بخش عالوه بر تصمیم گیری در م

ارائه خدمات بانکی ) شعبه ( اعم از مجازی یا غیر مجازی در مورد مکان دقیق آنها باید تصمیم گیری شود به گونه ای كه هم 

رضایت مشتریان از بابت دسترسی آسان حاصل آید و هم اینکه مکانهای انتخابی اقتصادی باشند . در این بخش در خصوص 

 امکانات و تجهیزات داخلی و ... نیز تصمیم گیری می شود .ویژگیهای ظاهری شعب ، 

 ( Peopleمردم )  -1

برای اغلب خدمات ، مردم حیاتی ترین جزء محسوب می شوند . در این بخش خدمات بیشترین ارتباط مستقیم با مردم وجود 

ل و رویارویی آنها با مردم تعریف دارد . بر این اساس الزم است در سازمانهای خدماتی خط مشی های پرسنلی و نحوه تعام

گردد . در این خصوص تعریف دقیق استانداردهای استخدام ، آموزش ، انگیزش و اعطاء پاداش پرسنل به لحاظ نقش حیاتی و 

تعامل مداوم با مردم ضروری است . در بخش برنامه ریزی مردم در بازار یابی طراحی و توسعه الگوهای تعاملی و ارتباط نزدیك 

 تریان با یکدیگر نیز بررسی می شود .مش

 ( Physical Assetsابزارها و امکانات و تجهیزات فیزیکی )  -9 

ارائه خدمات غیر ملموس با استفاده از ابزارها ، امکانات و تجهیزات فیزیکی صورت می گیرد . امکانات و تجهیزاتی كه می تواند 

ل ارائه یك بروشور در ارتباط با خدمات بانکی در شعبه ای كه مشتریان در در افزایش كیفیت خدمات موثر باشند به عنوان مثا

 انتظار دریافت خدمات بانکی مورد نیاز هستند و ارتقاء سطح آگاهی و اطالعات او می تواند مشتری را راضی تر كند .

تری از خدمات بانك موثر قرار دادن یك دستگاه شمارش پول در درون شعبه و در دسترس مشتریان می تواند در رضایت مش

 باشد .

 ( Processفرآیند )  -2 
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فرآیند ارائه خدمت و میزان صرف وقت مشتری برای دریافت خدمات و همچنین مراحلی كه طی می كند در این بخش بررسی 

 می گردد . فرآیند ساده ، سریع و تعریف شده ارائه خدمت در افزایش رضایت مشتری نقش زیادی را دارد .

 .گردد می بررسی بخش این در مشابه موارد دیگر و  بودن فرمها ، عملیات بانکی مرتبط با مشتریساده 

 خالصه و نتيجه گيری :

سیستم اطالعاتی بازاریابی شامل افراد ، تجهیزات ، رویه ها ، سخت افزار و نرم افزارهای كامپیوتری برای شناسای ، جمع آوری 

ت صحیح ، بهنگام و مورد نیاز به تصمیم گیرندگان بازاریابی می شود. از آنجایکه هدف اصلی ، تحلیل ، ارزیابی و توزیع اطالعا

بسیاری از تالش های بازاریابی ارائه پاسخی به نیازهای مشتریان  و توسعه و بهبود روابط با مشتریان می باشد؛ لذا یك سیستم 

ی تمام اطالعات وابسته و مرتبط با مشتریان شركت می باشد بلکه اطالعاتی بازاریابی نه تنها به عنوان مركزی برای ذخیره ساز

باید توانایی جمع آوری ، ذخیره سازی و تجزیه و تحلیل اطالعات مربوط به آمیخته بازاریابی ، رقباء ، متغیرهای كالن محیطی 

 و اطالعات و اسناد و مدارک داخلی شركت را نیز دارا باشد. 

طراحی سیستم اطالعات بازاریابی می بایستی به سه عامل عدم اطمینان محیط خارجی )  مطابق مدل آشیل و جوبر برای

پیچدگی و تغیرپذیری( ، ویژگی های تصمیم گیرنده ) تجربه ، تحمل ابهام ، حیطه كنترل و...( و  عوامل محیط كار ) وضعیت 

ت بازاریابی داده های ورودی آن می باشد كه از دو ، اثر ، نتیجه و ..( توجه نمود. نکته حایز اهمیت در طراحی سیستم اطالعا

منبع داخلی و خارجی تغذیه می گردد؛ لذا یك سیستم اطالعات بازاریابی می بایستی از قابلیت و انعطاف پذیری الزم جهت 

بازاریابی جمع آوری ، پردازش و گزارشگری اینگونه اطالعات برخوردار باشد. این قابلیت با طراحی تحقیقات بازاریابی ، 

 هوشمند و پایگاه اطالعات داخلی و ارتباط متقابل این بخش ها با یکدیگر امکان پذیر می گردد.  
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