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هــر کســب و کار و تجــارت مــی توانــد از ابــزار متعــددی بــرای بازاریابــی اســتفاده کند، 

بــا خوانــدن مقالــه آمیختــه بازاریابــی چیســت متوجــه خواهیــد شــد، کــه چطــور ایــن 

ابــزار بازاریابــی را مدیریــت کنید.

ــون، ســایت هــا و … مــی  ــه در ســطح شــهر، تلویزی ــی ک ــه تبلیغات ــا ب ــی تنه بازاریاب

بینیــم خالصــه نمــی شــود. بازاریابــی یــک علــم رو بــه رشــد اســت، کــه مطابــق بــا 

نیــاز جامعــه بشــری رشــد مــی کنــد و ســعی دارد تــا خواســته مشــتری را دریابــد و 

ــی  ــه بازاریاب ــه دهــد، کــه مشــتری انتظــارش را دارد. آمیخت ــی را ارائ همــان محصول

ــا  ــی آنه ــه بررس ــه ب ــن مقال ــه در ای ــنهاد داده ک ــن کار پیش ــرای ای ــی را ب ــدل های م

ــم پرداخــت. خواهی

 

آمیخته بازاریابی چیست؟

آمیختــه بازاریابــی »Marketing Mix« یــا آمیــزه بازاریابــی بــه مجموعــه ای از ابــزار و 

امکانــات گفتــه مــی شــود، کــه یــک شــرکت مــی توانــد بــا کمــک آنهــا بــر بــازار هدف 

تاثیــر بگــذارد و بــر میــزان تقاضــا بیفزایــد. در هــر کســب و کار و تجــارت، متغیرهایــی 

ــه بهتریــن  ــی را ب ــوان بازاریاب ــه کارگیــری صحیــح آنهــا، مــی ت ــا ب وجــود دارد کــه ب

شــکل انجــام داد. متغیرهایــی مثــل: نــوع محصــوالت، قیمــت آنهــا، چگونگــی توزیــع 

محصــوالت، تبلیغــات و …
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همــه بــا واژه بازاریابــی آشــنا هســتیم امــا منظــور از آمیختــه ایــن اســت، کــه بیــن 

ایــن متغیرهــا یــک نــوع هماهنگــی ایجــاد شــود، تــا بتوانــد بــر مشــتری تاثیــر مثبت 

بگــذارد و او را مجــاب بــه خریــد کنــد.

 

معمــوال مدیــران بازاریابــی مســئول چنیــن هماهنگــی هایــی هســتند و بــا اســتفاده از 

طــرح هــای مختلــف ایــن عملیــات پیچیــده را اجرایــی مــی کننــد. زمانــی کــه صحبت 

از آمیختــه بازاریابــی مــی شــود، پــای چنیــن اســتراتژی هایــی بــه میــدان مــی آیــد: 

4E ،4C ،7P ،4P و … هــر کــدام از ایــن نــام هــا بــه مدلــی از بازاریابــی اشــاره دارنــد، 

کــه در ایــن نوشــته بــه توضیــح آنهــا خواهیــم پرداخــت.

 

 Edmund« در دهــه 1960 بــود کــه برای نخســتین بار عبــارت آمیختــه بازاریابی توســط

Jerome McCarthy« مطــرح شــد و یــک چارچــوب کلــی بــرای آن در نظــر گرفتــه 

شــد، تــا همــه جوانــب یــک کســب و کار را در بــر بگیــرد و ایــن روش بــه 4P شــهرت 

. فت یا

 ،»Price« قیمــت ،»Product« در ایــن اســتراتژی روی چهــار عنصــر کلیــدی؛ محصــول

ــن  ــی شــود و منظــور ای ــز م ــج »Promotion« تمرک ــع »Place« و تروی ــکان توزی م

اســت کــه اگــر محصــول بــا قیمــت مناســب در مــکان و زمــان مناســب بــه دســت 

مشــتری برســد، یــک بازاریابــی بــی نقــص انجــام شــده اســت.
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ــی اســت و بعدهــا مــدل هــای  ــه بازاریاب ــه آمیخت ــه اولی ــن مــدل 4P نمون ــه ای البت

دیگــری کــه عناصــر بیشــتری را در بــر مــی گیرنــد معرفــی شــدند. هــر بخش از کســب 

و کار کــه احتمــال مــی رود روی بازاریابــی تاثیــر داشــته باشــد، مــورد مطالعــه آمیختــه 

ــم  ــتر، عل ــر بیش ــش عناص ــاوری و افزای ــترش فن ــا گس ــرد. ب ــی گی ــرار م ــی ق بازاریاب

بازاریابــی نیــز پیچیــده تــر و تکامــل یافتــه تــر مــی شــود. 

 

مزیت های آمیخته بازاریابی

علــم بازاریابــی امــروزه آنقــدر پیشــرفت هــای مقبولــی بــرای شــرکت هــا و کســب و 

کارهــا فراهــم کــرده کــه، هیــچ کــس نمــی توانــد اهمیــت آن را انــکار کنــد. آمیختــه 
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بازاریابــی نیــز مثــل هــر روش دیگــری مزیــت هــای خــود را دارد. در ادامــه برخــی از 

ایــن مزایــا را یــادآوری خواهیــم کــرد.

 

آمیختــه بازاریابــی کمــک مــی کنــد، تــا دیــد جامعــی نســبت بــه بازاریابــی شــرکت 	 

یــا کســب و کارتــان داشــته باشــید. همانطــور کــه می دانیــد ایــن مــدل از بازاریابی 

بــا تمــام بخــش هــای شــرکت شــما ســر و کار دارد.

بین تمام اجزای بازاریابی، اعم از تبلیغات و ... هماهنگی ایجاد می کند.	 

امــکان نظــارت بــر ســایر بخــش هایــی کــه تــا کنــون نادیــده گرفتــه شــده انــد، را 	 

فراهــم مــی کنــد.

ــرکت را 	  ــتراتژیک ش ــای اس ــش ه ــه بخ ــن هم ــت بی ــی درس ــاد ترکیب ــکان ایج ام

ــد. ایجــاد مــی کن

توسعه محصوالت یا ارائه خدمات جدید را ممکن می سازد.	 

امــکان ایجــاد تمایــز بیــن خــود و رقبــا بــا اســتفاده از متدهــای پیشــرفته آمیختــه 	 

بازاریابــی را تســهیل مــی ســازد.

امکانات رقابتی بیشتر و در نهایت سود بیشتر را موجب می شود.	 

بــازار هــدف را در دســت گرفتــه و تولیــد محصــوالت متناســب بــا نیــاز مشــتری را 	 

ممکــن مــی ســازد.
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انواع آمیخته بازاریابی

همانطــور کــه متوجــه شــدید همــه آنچــه کــه در فراینــد تولیــد تــا فــروش محصــول 

مــی تواننــد، دخیــل باشــند مربــوط بــه حــوزه آمیختــه بازاریابــی مــی شــود. از ایــن رو 

روش 4P کــه در گذشــته معرفــی شــده نمــی توانــد، همــه جوانــب یــک کســب و کار 

امــروزی را پوشــش دهــد. بنابرایــن متخصصیــن بازاریابــی بــا افــزودن بخــش هــای 

دیگــری بــه ایــن P هــا، مــدل هــای دیگــری را معرفــی کردنــد، تــا ضعــف هــای مــدل 

پیشــین را رفــع کننــد. همینطــور تعــداد ایــن عناصــر در حــال اضافــه شــدن هســتند.

 

ــا حــرف دیگــری  مــدل هــای دیگــری از بازاریابــی آمیختــه نیــز معرفــی شــده کــه ب

 4E مــی باشــند. مثــل P نمایــش داده مــی شــوند و بــه نوعــی مکمــل همیــن مــدل

.4C یــا

ــد  ــه روز عوامــل بیشــتری شناســایی مــی شــوند کــه مــی توانن ــه روز ب ــی ک از آنجای

بــر بازاریابــی تاثیــر گــذار باشــند، ایــن روش در حــال گســترش بــوده و پویــا اســت. 

بازاریابــان بــه جــای اینکــه روش هــای پیشــین را منســوخ کننــد، بــا معرفــی و افزودن 

عناصــر دیگــری آن را گســترش داده انــد.

 

ــه  ــا ب ــم ت ــی کنی ــروع م ــی ش ــه بازاریاب ــه آمیخت ــن نمون ــی اولی ــه از معرف در ادام

ــیم. ــا برس ــن ه جدیدتری
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ــرای  ــی ب ــه مزایای ــت و چ ــرا چیس ــا درونگ ــی ی ــی ربایش ــد: بازاریاب ــتر بدانی بیش

دارد؟ آنالیــن  کســب  و کارهای 

 

آمیخته بازاریابی 4P چیست؟

ــا  ــه ب ــاره دارد، ک ــی اش ــتم بازاریاب ــک سیس ــش ی ــار بخ ــه چه ــع ب ــی در واق ــار پ چه

ــد از: ــورد عبارتن ــار م ــن چه ــوند. ای ــی ش ــروع م ــرف P ش ح

 

Product

همــه کاال یــا خدماتــی کــه بــه مشــتری عرضــه مــی شــود، محصــول نــام دارد. ایــن 

شــامل هــر چیــزی کــه قابــل عرضــه بــه مشــتری باشــد، اعــم از وســایل و تجهیــزات 

فیزیکــی تــا خدماتــی مثــل مشــاوره و … مــی شــوند. هــر شــرکت بنــا بــه خدماتــی 

کــه مــی دهــد، محصــول جداگانــه ای دارد. در بازاریابــی محصــول یــک تعریــف کلــی 

اســت.

زمــان تولیــد محصــول بایــد مــوارد فراوانــی در نظــر گرفتــه شــوند، تــا یــک محصــول 

بــی نقــص و مطابــق نیــاز مشــتری تولیــد شــود. ابتــدا بایــد جامعــه هــدف مشــخص 

شــود، قــرار اســت چــه کســانی از ایــن محصــول اســتفاده کننــد؟ آنهــا چرا بــه محصول 

مــا نیــاز دارنــد؟ مشــتری هــا چــه انتظاراتــی از یــک محصــول خــوب دارنــد؟ پــس از 

یــک بــار خریــد چــه چیــزی آنهــا را وادار بــه خریــد دوبــاره مــی کنــد؟
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ــی  ــا بتوانیــد محصول ــد، ت ــد پاســخ دهی ایــن ســواالت و صدهــا ســوال دیگــر را بای

مطابــق نیــاز مشــتری تولیــد کنیــد. اینکــه شــما یــک محصــول بــا کیفیــت و مقــاوم 

داشــته باشــید، بــه تنهایــی بــرای جــذب مشــتری کفایــت نمــی کنــد. شــکل ظاهــری 

محصــول، نــوع بســته بنــدی و مــوارد دیگــری کــه بــه آن مربــوط مــی شــود، بایــد بــه 

بهتریــن شــکل طراحــی و اجــرا شــوند.

 

Price

پــس از آنکــه محصــول مــورد نیــاز جامعــه را ســاختید، نوبــت بــه دومیــن P یعنــی 

قیمــت گــذاری آن مــی رســد. قــرار نیســت هــر قیمتــی کــه دلتــان خواســت را روی 

محصــول بگذاریــد، دنیــا حســاب و کتــاب دارد! هرچقــدر هــم کارتــان درســت باشــد 

و محصــول بــا کیفیتــی تولیــد کنیــد، بــاز هــم مشــتری نمــی توانــد هــر قیمتــی را از 

شــما بپذیــرد.

هزینــه هایــی کــه صــرف شــده تــا محصــول را تولیــد کنیــد، یــک طــرف نگــه داریــد 

تــا مــوارد دیگــر را بررســی کنیــم.

شــرایط بــازار را بررســی کنیــد تــا متوجــه شــوید، کــه محصــوالت مشــابه شــما چــه 

قیمتــی دارنــد. قیمــت رقبــا روی نحــوه قیمــت گــذاری شــما نیــز تاثیــر دارد، بایــد بــه 

درســتی بــه بررســی ســایر محصــوالت مشــابه بپردازیــد، تــا بتوانیــد ارزش محصــول 

خودتــان را در برابــر آنهــا دریابیــد.
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همــه هزینــه هایــی کــه صــرف مــی شــود تــا محصــول بــه دســت مشــتری برســد، 

نیــز در ایــن فرآینــد دخیــل هســتند. اینکــه شــما در چیــن محصولــی را تولیــد کنیــد و 

آن را در ایــران بفروشــید، آیــا بــا محصوالتــی کــه در خــود ایــران تولیــد مــی شــوند، 

یــک هزینــه بــرای رســیدن بــه دســت مشــتری را صــرف مــی کننــد؟

بــا توجــه بــه همــه ایــن مــوارد حــاال ســود مــورد انتظــار خــود را بــه هزینــه هــای 

تولیــد و … اضافــه کنیــد. حــاال ببینیــد کــه چقــدر قیمــت شــما رقابتی اســت؟ مشــتری 

هــا زمــان خریــد بــه دو عامــل اساســی توجــه ویــژه دارنــد، یکــی قیمــت محصــوالت 

و دیگــری کیفیــت آن اســت.
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Place

ســومین عنصــر در اســتراتژی آمیختــه بازاریابــی 4P، مــکان اســت. قــرار اســت در چــه 

مــکان هایــی محصــول شــما عرضــه شــود؟ آیــا از طریــق اینترنــت اســت یــا نــه؟ چــه 

کانــال هایــی بــرای ارتبــاط بــا مشــتری کارایــی بیشــتری دارنــد؟ فــرض کنیــد همیــن 

مقالــه »آمیختــه بازاریابــی چیســت« محصــول مــن اســت، از طریــق ســایت و شــبکه 

هــای اجتماعــی مــی توانــم آن را در اختیــار کاربــران قــرار دهــم، همچنیــن مــی توانــم 

آن را در یــک مجلــه بــه چــاپ برســانم، تــا بــه دســت کاربــران برســد. بایــد بررســی 

کنــم کــه کــدام روش کــم هزینــه تــر و پــر ســود تــر اســت.

مــکان تاثیــر بســیاری در بازاریابــی دارد، اینکــه در یــک ســایت معتبــر و پرکاربــر ایــن 

مقالــه منتشــر شــود، یــا در یــک ســایتی کــه اصــال کاربــر نــدارد منتشــر شــود، آیــا 

تاثیــر هــر دو یکــی اســت؟

ــا یــک بررســی میدانــی مــی توانیــد بهتریــن مــکان هایــی کــه محصــول شــما در  ب

ــده هــای  ــد، ای ــای موفــق مــی توان ــه رقب ــد. توجــه ب آنجــا فــروش مــی رود را بیابی

خوبــی بــه شــما بدهــد.

 

Promotion

حــاال کــه ســه مرحلــه قبــل را انجــام دادیــد، نیــاز داریــد تــا محصــول خــود را معرفــی 

کنیــد. اگــر بهتریــن محصــول را هــم تولیــد کنیــد، ولــی در مــوردش صحبــت یــا تبلیــغ 
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نشــود، کســی چــه مــی دانــد کــه چــه مزیــت هایــی دارد تــا آن را بخــرد؟

ــه  ــی ک ــه بازاریاب ــد، همــان بخــش از آمیخت ــه کار مــی آی ــه تبلیغــات ب اینجاســت ک

بیشــتر مــردم آن را مــی بیننــد! همــه مــا تبلیــغ هــای متفــاوت از کمپانی هــای مختلف 

را دیــده ایــم، همچنیــن در مــورد محصــوالت بــا کیفیــت از دوســتان و همــکاران مــان 

شــنیده ایــم. احتمــاال آنچــه کــه شــما را وادار بــه خریــد یــک گوشــی پرچمــدار مــی 

کنــد، کیفیــت و کارایــی آن اســت کــه توســط تبلیغــات دهــان بــه دهــان یــا رســانه 

ای، در مــوردش شــنیده ایــد، وگرنــه چــرا گوشــی کــه تقریبــا همــان قابلیــت هــا را دارد 

و بســیار ارزانتــر اســت، امــا ســازنده آن برنــد نــام آشــنا و معروفــی نیســت، را نمــی 

خریــد؟ پــس کیفیــت تنهــا شــرط فــروش نیســت، تبلیغــات و برنــد ســازی نیــز بســیار 

مهــم اســت.

مثــال بــاال مشــخص مــی کنــد کــه تبلیغــات و برندســازی چیــزی نیســت، کــه یــک 

ــد  ــرای خری ــا ذهــن مشــتری را ب ــرد ت ــالش ک ــد ســالها ت ــد. بای ــه دســت آی شــبه ب

ــد. محصــوالت خــود آمــاده کنی

انــواع مختلفــی از تبلیــغ وجــود دارنــد کــه مــی توانیــد بــرای رســیدن بــه هــدف و 

پررنــگ کــردن برندتــان از آنهــا اســتفاده کنیــد. مثــل تبلیــغ در فضــای اینترنــت، شــبکه 

هــای اجتماعــی، رادیــو، تلویزیــون، روزنامــه و مجــالت، بیلبــورد و انــواع روش هــای 

دیگــر.

ــی  ــد جــروم مــک کارت ــای ادمون ــی کــه توســط آق ــار پ ــا مــدل چه ــا اینجــای کار ب ت

10

https://modireweb.com


آشنایی با آمیخته بازاریابی و  استراتژی های مناسب  آن با 

کسب و کارهای اینترنتی

www.modireweb.com

معرفــی شــده اســت، آشــنا شــدیم. در ادامــه بــا معرفــی دیگــر مــدل هایــی کــه بــر 

ــد، آشــنا خواهیــم شــد. پایــه همیــن طــرح توســعه داده شــده ان

 

 

7P معرفی آمیخته بازاریابی

بــا پیشــرفت علــم بازاریابــی ســه عنصــر دیگــر بــه آمیختــه بازاریابــی اضافــه شــدند، 

کــه آنهــا نیــز بــا حــرف P شــروع مــی شــوند و بــه خاطــر همیــن، مــدل جدیــد بــه 

مــدل 7P شــهرت یافــت. چهــار مــورد اول را کــه در بنــد هــای باالتــر توضیــح دادیــم، 

در ایــن بخــش بــه معرفــی ســه عنصــر دیگــر کــه در آمیختــه بازاریابــی دخیــل انــد 

مــی پردازیــم.
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People

ــوده، امــا در  ــل ب ــروی انســانی در کســب و کارهــا و تجــارت دخی ــدا نی اگرچــه از ابت

مــدل 4P از آن یــاد نشــده بــود، از همیــن رو کارشناســان ایــن موضــوع را دریافتنــد و 

بــه مــدل پیشــنهادی جدیــد افزودنــد.

تمــام افــرادی کــه در فرآینــد فــروش شــما دخیــل هســتند، مــی تواننــد در بــازار هــدف 

شــما تاثیــر بگذارنــد. بایــد افــرادی را بــرای بازاریابــی انتخــاب کنیــد، کــه اول از همــه 

ــا دیگــر  ــه همــکاری ب درک درســتی از اهــداف شــما داشــته باشــند، همچنیــن روحی

بخــش هــا و افــراد را داشــته باشــند. از همــه مهمتــر آنهایــی کــه مســتقیما با مشــتری 

در ارتبــاط هســتند، بایــد مهــارت باالیــی در فــروش داشــته باشــند.

ــر  ــه ه ــروش، الزم ــرای ف ــای الزم ب ــوزش ه ــورداری از آم ــوردی و برخ ــوش برخ خ

فروشــنده و بازاریــاب اســت. احتمــاال بــرای بیشــتر شــما پیــش آمــده کــه بــه خاطــر 

اخــالق نامناســب فروشــنده ای از خریــد منصــرف شــده باشــید. ایــن نمونــه کوچکــی 

ــی اســت. ــه بازاریاب ــروی انســانی در آمیخت ــر نی از تاثی

بهتــر اســت زمــان اســتخدام افــراد اهــداف خــود را مشــخص کنیــد و آمــوزش هــای 

الزم را بــه آنهــا بدهیــد.

 

Process

فرآینــد بــه تمــام مراحلــی کــه قــرار اســت، محصــول طــی کنــد تــا بــه دســت مشــتری 
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برســد اشــاره دارد. معمــوال هــر محصــول از زمــان تولیــد تــا مصــرف از چندیــن مرحلــه 

عبــور خواهــد کــرد تــا بــه دســت خریــدار برســد، بــه همــه ایــن پروســه هــا فرآینــد 

ــد دچــار مشــکل شــود،  ــر یکــی از بخــش هــای فرآین ــن اگ ــن بی ــد. در ای مــی گوین

ــه موقــع دســت  ــا محصــول ب ــود. احتمــاال ی ــز دیگــری خواهــد ب نتیجــه نهایــی چی

مشــتری نمــی رســد، یــا آنکــه مشــتری از رونــد ایــن کار راضــی نخواهــد بــود.

اگــر فرآینــد یــک خریــد اینترنتــی را در نظــر بگیریــد، بــا ثبــت نــام کاربــر در ســایت و 

افــزودن محصــول بــه ســبد خریــد و پرداخــت وجــه و پــس از طــی مراحــل مختلــف، 

محصــول بــه دســت مشــتری مــی رســد. حــال فــرض کنیــد کــه یکــی از ایــن مراحــل 

دچــار مشــکل شــود. آن وقــت محصــول بــه دســت مشــتری نمــی رســد و از طرفــی 

اگــر پــس از پیگیــری، مشــکل رفــع شــود و محصــول ارســال شــود، بــا ایــن وجــود 

مشــتری همچنــان ناراضــی خواهــد بــود و شــاید هــم آخریــن بــاری باشــد کــه از آن 

ســایت خریــد مــی کنــد!

 

Physical Evidence

ایــن بخــش از آمیختــه بازاریابــی بــه اهمیــت شــواهد فیزیکــی مــی پــردازد. اینکــه 

ســاختمان شــرکت شــما بــه چــه صــورت اســت، چــه دکــوری بــرای آن در نظــر گرفتــه 

ــک مشــتری را  ــد ی ــی توانن ــا م ــان و … چــه شــکلی هســتند و آی ــر کارکن ــد، ظاه ای

ترغیــب بــه خریــد از شــما کننــد یــا او را فــراری دهنــد.
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ــدر،  ــایت، ه ــی س ــوع طراح ــت، ن ــایت اس ــتر س ــما در بس ــات ش ــد خدم ــرض کنی ف

فوتــر، اســالیدر، فونــت، انــدازه قلــم و بســیاری از مســائل دیگــر، بــر دیــدگاه مشــتری 

تاثیــر دارنــد.

ــان  ــا کارشناس ــدل 7P. ام ــی م ــه بازاریاب ــم در آمیخت ــر مه ــت عنص ــود هف ــن ب ای

بازاریابــی بــه ایــن هفــت مــورد رضایــت نــداده و بــه مــرور زمــان عناصــر دیگــری را 

نیــز در ایــن پروســه دخیــل کردنــد کــه در ادامــه بــه آنهــا نیــز اشــاره خواهیــم کــرد. 

ایــن عناصــر را مــی تــوان بیشــتر بــه کســب و کارهایــی کــه بــا اینترنــت ســروکار دارند 

مرتبــط دانســت. اگرچــه بیشــتر کارشناســان ترجیــح مــی دهنــد همیــن مــدل هــای 

اســتاندارد گفتــه شــده را الگــوی کارشــان قــرار دهنــد، امــا آگاهــی از چگونگــی تاثیــر 

دیگــر عناصــر خالــی از لطــف نیســت.
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معرفی آمیخته بازاریابی 8P و بیشتر

بــا توجــه بــه گســتردگی علــم بازاریابــی مــی تــوان مــدل هــای مختلفــی در آمیختــه 

ــی  ــوند، م ــی ش ــی م ــه معرف ــه در ادام ــری ک ــر دیگ ــت. عناص ــه کار گرف ــی ب بازاریاب

ــد. ــی شــما را تســریع کنن ــد بازاریاب ــد رون توانن

 

Packaging

بســته بنــدی از دیگــر عوامــل تاثیــر گــذار در بازاریابــی و فروش محصول اســت. بســته 

بنــدی محصــول بــه روش هــای خالقانــه مــی توانــد مشــتری را ترغیــب کنــد تــا راحت 

تــر راضــی بــه خریــد شــود. ایــن موضــوع را مــی توانیــد در بســیاری از محصــوالت 

موجــود در بــازار ببینیــد. آنهایــی کــه شــکیل تــر و بــا بســته بنــدی اصولــی تــر عرضــه 

شــده انــد، محبــوب تــر از ســایر محصــوالت هســتند. شــما بگوییــد چــرا مــواد غذایــی 

بســته بنــدی شــده را بــه مــوارد مشــابهی کــه بــه صــورت کیلویــی بــه فــروش مــی 

رســند، ترجیــح مــی دهیــد؟

 

Privacy

معمــوال در بســیاری از خریــد هــای امــروزی خصوصــا آنهایــی کــه آنالیــن انجــام مــی 

شــوند، اطالعــات متعــددی از مشــتری دریافــت مــی شــود. بحــث امنیــت و حفاظــت 

از چنیــن اطالعاتــی، بســیار بــرای مشــتری مهــم اســت. اگــر امنیــت در خریــد وجــود 
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نداشــته باشــد عمــال خریــدی از ســوی مشــتری انجــام نخواهــد شــد. بهتــر اســت تــا 

جایــی کــه مــی توانیــد فقــط اطالعــات ضــروری را از مشــتری دریافــت کنیــد و او را از 

اینکــه ایــن اطالعــات محفــوظ مــی مانــد، خرســند کنیــد.

آیــا الزم اســت بــرای اینکــه یــک کاربــر بخواهــد فایلــی را از ســایت شــما دانلــود کنــد، 

شــماره موبایــل و شــماره ملــی خــود را وارد کنــد؟

 

Personal Interest

عالیــق شــخصی نیــز مــی توانــد روی خریــد مشــتری تاثیــر داشــته باشــد. امــروزه بــا 

ــا  ــد ت ــز، معمــوال کســب و کارهــای اینترنتــی ســعی دارن ــی شــدن همــه چی دیجیتال

عالیــق شــخصی کاربــران را زیــر نظــر داشــته باشــند. تــا بــا پیشــنهاد هــای مناســب و 
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هدفمنــد کــه بــا عالیــق شــخصی کاربــر همســو باشــد، او را بــه خریــد تشــویق کننــد. 

احتمــاال شــما نیــز تــا کنــون بــا چنیــن تبلیغاتــی روبــرو شــده ایــد.

هــر چقــدر جلوتــر برویــم عناصــر آمیختــه بازاریابــی بــه کســب و کار هــای اینترنتــی 

بیشــتر ربــط پیــدا مــی کننــد، تــا نــوع ســنتی.

 

Payment

تــا پرداختــی صــورت نگیــرد عمــال خریــدی انجــام نشــده اســت. یکــی از موضوعاتــی 

کــه مشــتری هــا را از خریــد هــای اینترنتــی یــا غیــر حضــوری بــاز مــی دارد، بحــث 

پرداخــت و اعتمــاد نکــردن مشــتری اســت. از آنجایــی کــه روش هــای کالهبــرداری 

زیــاد شــده، مشــتری حــق دارد از چنیــن پرداخــت هایــی هــراس داشــته باشــد. بــرای 

اینکــه مشــتری اعتمــاد کنــد، الزم اســت تــا در گزینــه هــای پرداخــت تجدیــد نظــر 

کنیــد.

ــرار  ــتری ق ــار مش ــت در اختی ــرای پرداخ ــتری ب ــای بیش ــه ه ــد گزین ــی توانی ــال م مث

دهیــد. پرداخــت آنالیــن، بیعانــه، پرداخــت درب منــزل و … چنــد روش کاربــردی بــرای 

خریــد هســتند.

 

Personal Networks

شــبکه هــای اختصاصــی نــام عنصــر دیگــری اســت، کــه کارشناســان بازاریابــی بــه آن 
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توجــه دارنــد. در اینجــا منظــور از شــبکه هــای اختصاصــی کانــال هایــی اســت کــه از 

طریــق آنهــا بــا مشــتری در ارتبــاط هســتید. مثــال اگــر خودتــان اپلیکیشــن مخصوص 

کســب و کارتــان را داریــد، یــا ســایر شــبکه هــای اجتماعــی کــه مــی توانید توســط آن 

بــا کاربــران ارتبــاط داشــته باشــید، در ایــن دســته قــرار مــی گیرنــد.

 

Public Commentary

ــرای همــه کســب و کارهــا مهــم اســت کــه مــردم در مــورد آنهــا چــه فکــری مــی  ب

کننــد! »تفســیر عمومــی« دقیقــا بــه ایــن موضــوع اشــاره دارد. ایــن مهــم اســت کــه 

آیــا کاربــران شــما را بــا همــان خصلــت هایــی مــی شناســند، کــه هــدف شــما اســت 

یــا چیــزی بــه جــز آن!

ــی  ــاال م ــت ب ــه قیم ــاال و البت ــت ب ــت و مقاوم ــه کیفی ــل را ب ــوالت اپ ــوال محص معم

شناســند و یــا آنکــه یــک برنــد خــودرو را بــه ســرعت مــی شناســند و دیگــری را بــه 

ــش ... ــودن محصوالت ــد ب قدرتمن

ــد، آن را جــدی بگیریــد!  تفســیر عمومــی مــی توانــد کســب و کارتــان را متحــول کن

ــه دهــان کار ســاز اســت. احتمــاال ماجــرای  ــا دهــان ب ــغ شــفاهی ی ــوز هــم تبلی هن

آتــش گرفتــن گوشــی هــای گلکســی نــوت 7 سامســونگ یادتــان هســت. اگــر ایــن 
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ــی شــک سامســونگ  ــرای دیگــر محصــوالت سامســونگ تکــرار مــی شــد، ب ــد ب رون

ــاره محصوالتــش مــی خــورد. لطمــه ســنگینی از تفســیر عمومــی درب

بیشتر بخوانید: بازاریابی B2C و راهنمای کامل پیاده سازی آن

 

Passion

ــک  ــای ی ــه بق ــت ک ــوالت، کاری اس ــن محص ــد جدیدتری ــرای خری ــتیاق ب ــاد اش ایج

ــود را  ــی خ ــول فعل ــن محص ــما همی ــت ش ــرار نیس ــد. ق ــی کن ــن م ــارت را تضمی تج

تــا ابــد تولیــد کنیــد و بــه فــروش برســانید. اگــر محصــوالت شــما بروزرســانی پیــدا 

ــه فراموشــی ســپرده مــی شــوند. ــا ب ــد، قطع نکنن

بــرای فــروش محصــوالت جدیــد، الزم اســت در مشــتری هــای وفــادار ایجــاد اشــتیاق 

کنیــد. کاری کــه کمپانــی هایــی مثــل اپــل یــا ســونی و سامســونگ مــی کننــد. احتماال 

ــال در  ــون X را قب ــد گوشــی آیف ــرای خری ــران، ب ــی کارب شــما هــم صــف هــای طوالن

رســانه هــا دیــده ایــد. ایــن ایجــاد اشــتیاق اســت کــه مشــتری را بــه ایــن کار وا مــی 

دارد، تــا جایــی کــه برخــی کاربــران روی یــک برنــد تعصــب پیــدا مــی کننــد. مثــل 

کاربــران گوشــی هــای ســری N نوکیــا کــه حاضــر نبودنــد، بــه اندرویــد مهاجــرت کنند.

 

Probe

آنالیــز کــردن رونــد کار بــه صــورت پیوســته، مــی توانــد نقــاط ضعــف و قــوت برندتــان 
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را آشــکار کنــد. اینکــه چــه چیزهایــی باعــث فــروش بیشــتر شــما شــده انــد، در چــه 

زمانــی و کــدام فصــل فــروش بیشــتری داریــد، کــدام محصــول شــما ســود بیشــتری 

دارد و صدهــا مــورد دیگــر، مــی توانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا کســب و کار خــود را 

ــز کــردن داده هــای  ــرای آنالی گســترش دهیــد. یکــی از کارهایــی کــه مــی توانیــد ب

ــتر در  ــت. پیش ــاری اس ــوش تج ــتم ه ــتفاده از سیس ــد، اس ــام دهی ــروش و … انج ف

مقالــه ای بــا عنــوان »هــوش تجــاری چیســت« بــه بررســی ایــن موضــوع پرداختیــم، 

پیشــنهاد مــی کنــم آن را بخوانیــد تــا بــا مزایــای سیســتم BI آشــنا شــوید.

 

Persuasion

ــود،  ــع ش ــتری قان ــه مش ــت. اینک ــی اس ــی از بازاریاب ــتری بخش ــازی مش ــد س متقاع

بــه چــه دالیلــی بایــد محصــول شــما را بخــرد بــه عهــده شماســت، کــه برایــش چــه 

دالیــل قانــع کننــده مــی آوریــد. مــی توانیــد ویژگــی هــای برجســته محصــول خــود 

را لیســت کنیــد، یــا آنکــه آن را در مقایســه ای نســبت بــه محصــوالت پیشــین خــود 

قــرار دهیــد و بــا اســتفاده از نمودارهــا و ســایر اشــکال بصــری و گرافیکــی مشــتری را 

قانــع کنیــد، کــه محصــول جدیــد شــما ارزش خریــد را دارد.

 

participation

شــرکت هــا مــی تواننــد مشــتری هــا را در فعالیــت هــای گوناگــون مشــارکت دهنــد 
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ــد  ــی تولی ــت محصوالت ــد و در نهای ــی ببرن ــا پ ــای آنه ــاز ه ــه نی ــق ب ــن طری و از ای

کننــد، تــا رضایــت مشــتری را در پــی داشــته باشــد. بــرای مثــال برخــی شــرکت هــا از 

مشــتری هــا درخواســت مشــارکت در انجــام طراحــی محصــوالت آینــده مــی کننــد و 

حتــی بــرای برتریــن طراحــی هــا نیــز جایــزه ای نقــدی تعییــن مــی کننــد.

 

Permission

امــروزه اجــازه گرفتــن از مشــتری اهمیــت باالیــی یافتــه اســت. نمونــه هایــی از آنهــا 

را در بیشــتر وب ســایت هــای اینترنتــی مــی توانیــد ببینیــد. احتمــاال شــما هم کســب 

اجــازه بــرای دریافــت خبرنامــه و … را در انــواع وب ســایت هــا دیــده ایــد، ایــن هــا 

نمونــه ای از کســب اجــازه از مشــتری بــرای دریافــت محصــوالت جدید اســت. کســب 

و کارهــا بــا اجــازه گرفتــن از مشــتری میــزان محبوبیــت خــود را مــی فهمنــد.

نمــی تــوان بــرای گســترش تعــداد عناصــر دخیــل در آمیختــه بازاریابــی محدودیــت 

و حــد مــرزی مشــخص کــرد. از ایــن رو برخــی از متخصصــان عوامــل دیگــری مثــل:  

pain، Pleasure، part، Promise و … را دخیــل مــی کننــد، تــا بــه نتیجــه بهتــری 

ــه بازاریابــی  ــه ســراغ دیگــر اســتراتژی هــای آمیخت در بازاریابــی برســند. در ادامــه ب

مــی رویــم.
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آمیخته بازاریابی 4C چیست؟

خالقیــت در دنیــای بازاریابــی تمامــی نــدارد و همــواره روش هــای بازاریابــی در حــال 

افزایــش انــد. یکــی از اینهــا روش آمیختــه بازاریابــی 4C مــی باشــد، کــه بــه چهــار 

اصــل در بازاریابــی اشــاره دارد و مــی گویــد: در صــورت ایجــاد هماهنگــی بیــن ایــن 

بخــش هــا موفقیــت بســیار نزدیــک اســت.

 

Customer

ــه  ــی ک ــا زمان ــد. ت ــای رقابــت پادشــاهی مــی کن ــده در دنی ــا مصــرف کنن مشــتری ی

یــک محصــول، توســط مصــرف کننــده مــورد قضــاوت قــرار نگیــرد، نمــی توانــد ایجــاد 

تقاضــا کنــد. در صورتــی کــه مصــرف کننــده محصولــی را امتحــان کنــد و از آن راضــی 
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باشــد، آن وقــت بــه انــدازه نیــاز جامعــه مــی تــوان محصــول را تولیــد و عرضــه کــرد.

ایــن اصــل از آمیختــه بازاریابــی بیــان مــی کنــد، کــه در وهلــه نخســت بایــد نیازهــا 

ــاز  ــد و محصــول طبــق نی ــده مــورد مطالعــه قــرار گیرن و خواســته هــای مصــرف کنن

مشــتری توســعه پیــدا کنــد. اینکــه بیشــتر از تقاضــا محصــول عرضــه شــود، خــودش 

دردســر هایــی دارد و از طرفــی کمبــود محصــول مــورد نیــاز، مــی توانــد مشــتریان را 

بــه ســمت برنــد دیگــری ســوق دهــد.

 

Cost

هزینــه و قیمتــی کــه بــرای هــر کاال در نظــر گرفتــه مــی شــود، عنصــر مهمــی اســت 

کــه بــر تصمیــم مشــتری بــرای خریــد تاثیــر مــی گــذارد. بایــد ســعی کنیــد قیمــت 

محصــوالت تــا حــد امــکان رقابتــی و مشــتری پســند باشــد. همانطــور کــه در بخــش 

مربــوط بــه قیمــت گــذاری در مــدل آمیختــه بازاریابــی 4P بیــان شــد، عوامل بســیاری 

ــد. از ایــن رو یکــی از چالــش برانگیزتریــن مباحــث همیــن  در قیمــت گــذاری دخیلن

قیمــت گــذاری اســت، کــه بایــد بــه آن توجــه ویــژه شــود.

 
Convenience

ــود.  ــه ش ــه آن توج ــد ب ــه بای ــت ک ــری اس ــورد دیگ ــتفاده، م ــد و اس ــی در خری راحت

راســتش را بخواهیــد مشــتری هــای امروزی بســیار آســایش طلب هســتند و همیشــه 
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مــواردی را انتخــاب مــی کننــد، کــه دردســر کمتــری دارد. فــرض کنیــد مــی خواهیــد 

ــه پیــش روی شماســت؛ یکــی از گزینــه هــا  ــر بخریــد، دو گزین یــک یخچــال یــا کول

ــر در محــل و همــراه بــا نصــب را پیشــنهاد مــی دهــد و دیگــری خریــد  تحویــل کول

کولــر در مغــازه امــا مبلغــی ارزانتــر از گزینــه اول، انتخــاب شــما کــدام اســت؟ قطعــا 

بســیاری از مشــتری هــا گزینــه همــراه بــا نصــب را انتخــاب مــی کننــد.

بنابرایــن راحتــی در خریــد و اســتفاده یکــی از مــوارد مهــم در تصمیــم گیــری مشــتری 

بــرای خریــد اســت.

 

Communication

اســتفاده از تمامــی عناصــر آمیختــه بازاریابــی کــه بــه نوعــی فروشــنده را بــه مشــتری 

مرتبــط مــی ســازد، در دســته ارتباطــات هســتند. ارتباطــات در بازاریابــی بــه تمامــی 

ــروش و  ــات، ف ــدی، تبلیغ ــته بن ــد، بس ــه تولی ــه در پروس ــی ک ــتگاه های ــراد و دس اف

خدمــات پــس از فــروش درگیــر کار هســتند، مربــوط مــی شــود.
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آمیخته بازاریابی 4E چیست؟

یکــی از بخــش هایــی کــه بازاریابــی بــر روی آن حساســیت دارد، بخــش مربــوط بــه 

ــات خــود بیشــتر  ــه تجربی ــراد ب ــه مشــتری از محصــول دارد. اف ــه ای اســت، ک تجرب

اعتمــاد مــی کننــد، تــا تبلیغــات وســیع! ایــن مــدل از آمیختــه بازاریابــی مــی گویــد 

زمانــی کــه تجربــه کاربــران در مــورد محصــول تغییــر کــرد، بایــد همــه اســتراتژی هــا 

تغییــر کننــد. امــا ایــن چهــار E کدامنــد؟
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Experience

ایــن عنصــر از بازاریابــی روی ایــن اصــل تمرکــز دارد، کــه بــه هــر طریــق ممکــن بــرای 

مشــتری یــک تجربــه خــوب ایجــاد کنــد. تجربــه خریــد خــوب، تجربــه اســتفاده خوب، 

تعمیــرات خــوب و پشــتیبانی خــوب مــواردی هســتند، کــه یــک مشــتری را بــرای بــار 

دیگــر مجــاب مــی کنــد تــا از کمپانــی شــما خریــد کنــد.

 

Exchange

ایجــاد یــک تجربــه بهتــر مــی توانــد خدمــات شــما را تــا مــدت هــا یــا بــرای همیشــه 

در ذهــن مشــتری مانــدگار کنــد. مثــال اینکــه بتوانیــد طــوری برنامــه ریــزی کنیــد تــا 

محصــوالت شــما قیمتــی رقابتــی نســبت بــه رقیبان داشــته باشــند، مــی توانیــد تجربه 

ای بهتــر در ذهــن مخاطــب ایجــاد کنیــد. یــا مثــال تبــادل خدمــات رایــگان، احســاس 

خــوب در مشــتری ایجــاد مــی کنــد و مــی توانــد بــه نفــع شــما تمــام شــود. بــرای 

مثــال ارائــه خدمــات تحویــل و نصــب یــا پشــتیبانی رایــگان، مــی توانــد مشــتری را 

یــک عمــر بــه شــما وفــادار نگــه دارد. همیشــه ســعی کنیــد یــک گام از رقبــا جلوتــر 

باشــید. مشــتری هــا همیشــه بــه کلمــه رایــگان واکنــش خوبــی نشــان مــی دهنــد.

 

 Everywhere

مشــتری در هرکجــا و هــر مکانــی بایــد بــه ســادگی بــه محصــول دسترســی داشــته 
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باشــد. بایــد شــرایطی را فراهــم آوریــد کــه همه تجربــه یکســانی از خریــد و محصوالت 

شــما داشــته باشــند. اینکــه شــما ســایت تــان را فقــط بــرای کاربــران رایانــه بهینــه 

کــرده باشــید در واقــع طیــف وســیعی از مشــتری هــای موبایلــی و ســایر پلتفــرم هــا 

را از دســت خواهیــد داد. ایــن تجربــه مــی توانــد بــه ســود یــا زیــان شــما تمــام شــود.

 

Evangelism

ــه  ــرای شــما باشــد، ب ــده ب ــغ کنن ــک تبلی ــا مشــتری خــودش ی ــد ت ــه کاری کنی اینک

تجربــه ای کــه در او ایجــاد مــی کنیــد بســتگی دارد. تبلیغــات دهــان بــه دهــان مــی 

توانــد بســیار موثرتــر از چیــزی باشــد، کــه تصــورش را مــی کنیــد. هــر فــرد مــی توانــد 

ده هــا نفــر را مجــاب بــه خریــد محصــوالت شــما کنــد، یــا آنهــا را از ایــن کار منــع 

کنــد.

احتمــاال شــما خودتــان تاکنــون چنیــن کاری را انجــام داده ایــد، مثــال بــه دوســتان و 

خانــواده پیشــنهاد کــرده ایــد کــه بــه فــالن رســتوران برونــد یــا از یــک برنــد خــاص 

محصولــی بخرنــد و صدهــا مــورد ایــن چنیــن.

ــتفاده از آن در  ــل اس ــای کام ــت؛ راهنم ــوا چیس ــی محت ــد: بازاریاب ــتر بخوانی بیش

رها کســب وکا
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4R ،4S ،4V معرفی مدل های آمیخته بازاریابی

یکــی از جدیدتریــن مــواردی کــه در بازاریابــی مــورد توجــه متخصصیــن ایــن رشــته 

اســت، ارزش محصــول »Value« اســت. از ایــن رو ایــن مــدل از آمیختــه بازاریابــی 

روی چهــار مــورد کــه بــا حــرف V شــروع مــی شــوند تمرکــز دارد. ایــن عناصــر عبارتنــد 

Variation, Versatility, Value, Vibration :از

مــدل هــای دیگــری از بازاریابــی وجــود دارنــد کــه بــه 4S و 4R معروفنــد، هــر کــدام از 

آنهــا بــه مــواردی اشــاره دارنــد کــه در ادامــه از آنهــا نــام خواهیــم بــرد.

 speed, Service, :4 بــه ایــن عناصــر اشــاره داردS مــدل آمیختــه بازاریابــی

Satisfaction, Sincerity

 Relativity, Reaction, :ــاره دارد ــر اش ــن عناص ــه ای ــی 4R ب ــه بازاریاب ــدل آمیخت م

Relation, Retribution
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سخن پایانی

علــم بازاریابــی علمــی رو بــه رشــد و پویــا اســت، کــه روز بــه روز شــاخه هــای جدیــد 

بــه آن اضافــه مــی شــود، تــا بــه خوبــی نیــاز مشــتری را بررســی و بــه بهتریــن شــکل 

ایــن نیــاز را پاســخگو باشــد. از آنجایــی کــه هــر کســب و کار و تجــارت جنبــه هــای 

متعــددی دارد، الزمــه رســیدن بــه موفقیــت، ایجــاد هماهنگــی و تعامــل بیــن ایــن 

اجــزا اســت.

آمیختــه بازاریابــی ســعی کــرده تــا بــا طــرح مــدل هــای مختلــف همــه آن چیزهایــی 

ــا هــم  ــد تولیــد و فــروش محصــوالت یــا خدمــات دخیــل هســتند، را ب کــه در فرآین

ــل  ــی مث ــدل های ــته م ــن رش ــان ای ــن رو متخصص ــد. از ای ــت کن ــط و مدیری مرتب

4R,4S,4V,4E,4C,4P را معرفــی و توســعه داده انــد تــا الگویــی صحیــح بــرای بازاریابی 

ایجــاد کننــد.

شما از چه ابزار و شیوه ای برای بازاریابی استفاده می کنید؟
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