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بــه نظــر شــما بازاریابــی چیســت و چــه نیســت؟ اگــر می خواهیــد از صفــر تــا صــد 
ــب وکار  ــت کس ــتای موفقی ــتواری را در راس ــای اس ــد و قدم ه ــاد بگیری ــی را ی بازاریاب

خــود برداریــد مطالعــه ایــن مطلــب را از دســت ندهیــد.

بازاریابــی مفهــوم تقریبــًا پیچیــده ای اســت کــه اصــول، اســتراتژی ها و تاکتیک هــای 
ــی  ــت آوردن درک صحیح ــه دس ــه، ب ــرد. در نتیج ــر می گی ــی را در ب ــدد و متنوع متع
ــر بازاریابــی و  ــد کار دشــواری باشــد. در واقــع، تســلط ب از نحــوه عملکــرد آن می توان
ــف، از  ــای مختل ــتمر در حوزه ه ــاش مس ــه و ت ــال ها تجرب ــه س ــوالً ب ــول آن معم اص
جملــه تنظیــم اســتراتژی، نویســندگی یــا تجزیــه و تحلیــل داده هــا نیــاز دارد. در عیــن 
حــال، رونــد رســیدن بــه موفقیــت همیشــه بــا آموختــن اصــول بنیادیــن هــر فعالیتــی 
آغــاز می شــود و اگــر بــه دنبــال یادگیــری مفهــوم بازاریابــی هســتید، بایــد بــا کمــال 

افتخــار بــه شــما اعــام کنیــم کــه بــه جــای مناســبی آمده ایــد.
مــا در ایــن مطلــب مــروری خواهیــم داشــت بــر هــر چیــزی کــه در فرآینــد بازاریابــی 
ــوان کاس  ــه عن ــب را ب ــن مطل ــد ای ــع، می توانی ــد. در واق ــد آم ــان خواه ــه کارت ب
مقدماتــی آمــوزش بازاریابــی در نظــر بگیریــد. به عــاوه، تــاش کرده ایــم تــا مفاهیــم 
ــه  ــده را ب ــم پیچی ــذا مفاهی ــم و ل ــان کنی ــان ممکــن بی ــه ســاده ترین زب ــف را ب مختل

ــم. ــل کرده ای ــم تبدی ــل هض ــات قاب اطاع
امــا پیــش از هــر چیــزی بایــد بــا مفهــوم بازاریابــی آشــنا شــویم و بــه ایــن ســؤال 

مهــم پاســخ بدهیــم کــه »بازاریابــی چیســت؟«

بیشتر بخوانید:  افزایش فروش آناین با 20 راهکار فوق العاده اثربخش
 

بازاریابی چیست؟
بــه زبــان ســاده، بــه اعمالــی کــه باعــث انجــام فعالیتــی از ســوی مشــتری می شــوند 
ــه  ــی هم ــود. بازاریاب ــه می ش ــی گفت ــت بازاریاب ــودمند اس ــب وکار س ــرای کس ــه ب ک
ــره  ــا به ــف ب ــرکت های مختل ــه ش ــرد ک ــر می گی ــی را در ب ــتراتژی ها و تاکتیک های اس
بــرداری از آن هــا در جهــت پیــدا کــردن جایگاهــی بــرای محصــوالت و خدمــات خــود 

ــد. ــازار و ترغیــب مخاطــب هــدف بــه خریــد تــاش می کنن در ب
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ترکیب بازاریابی و چهار »P« بازاریابی
 »Marketing Mix« ــام ــا ن ــارات بازاریابــی، مفهومــی ب یکــی از شناخته شــده ترین عب
اســت کــه بــه عباراتــی ماننــد »آمیــزه بازاریابــی« یــا »آمیختــه بازاریابــی«، »ترکیــب 
عناصــر بازاریابــی« و »ترکیــب بازاریابــی« ترجمــه شــده اســت. ایــن مفهــوم در دنیــای 
بازاریابــی بیشــتر بــا عنــوان »چهــار P« معــروف اســت؛ چــرا کــه نــام انگلیســی هــر 
یــک از چهــار مؤلفــه تشــکیل دهنــده ترکیــب بازاریابــی بــا حــرف P آغــاز می شــود. 
ــوده اســت از محصــول )Product(، قیمــت  ترکیــب بازاریابــی از گذشــته آمیــزه ای ب
)Price(، ترویــج )Promotion( و مــکان عرضــه و توزیــع )Place(. اساســًا بازاریابــی 
حــول محــور ایــن چهــار مؤلفــه انجــام می شــود. در واقــع، تاکتیک هــا و کانال هــای 
ــی  ــا اصول ــن مؤلفه ه ــا ای ــتند، ام ــول هس ــر و تح ــال تغیی ــواره در ح ــی هم بازاریاب
هســتند کــه هرگــز تغییــر نمی کننــد و تمامــی اقدامــات بازاریابــی بــا محوریــت آن هــا 

ــود. ــام می ش انج
ــن  ــا همی ــود دارد، ام ــم وج ــت P( ه ــدل هف ــه م ــری )از جمل ــای دیگ ــه مدل ه البت

ــرد.  ــت خواهــد ک ــی کفای ــرد بازاریاب ــرای درک نحــوه کارک ــورد ب ــار م چه
حال نگاهی می اندازیم به تک تک این مؤلفه های کلیدی بازاریابی:

 
محصول

ــول  ــروش آن اســت. محص ــال ف ــه دنب ــب وکار ب ــه کس ــزی اســت ک ــان چی ــن هم ای
ــق  ــاوره، ح ــد مش ــرویس )مانن ــک س ــا ی ــد، ی ــی باش ــک کاالی فیزیک ــد ی می توان
اشــتراک یــا هــر چیــز مشــابه دیگــر(. بــرای بازاریابــی هــر محصــول، مــوارد زیــر بایــد 

ــًا مشــخص شــود: دقیق
ــوان مثــال، یــک  ــه عن ــه فــروش برســد؟ ب ــد نــوع مختلــف از محصــول بایــد ب - چن
ــد  ــه می خواه ــی ک ــف خودروهای ــای مختل ــرای گروه ه ــد ب ــاز بای ــرکت خودروس ش

ــزی داشــته باشــد. ــد برنامــه ری ــد کن تولی
- هــر محصــول بایــد چطــور بســته بنــدی یــا ارائــه شــود؟ مثــاً فروشــنده کف پــوش 
خــودرو بایــد بــرای نحــوه ارائــه تولیــدات خــود تصمیــم بگیــرد کــه آیــا بایــد در جعبه، 

کیــف یــا چیــز دیگــری بــه مشــتری تحویــل شــوند.
ــت  ــد ضمان ــواردی مانن ــد؟ م ــد ش ــه خواه ــول ارائ ــر محص ــرای ه ــی ب ــه خدمات - چ

3

https://modireweb.com


تعریف بازاریابی چیست: آشنایی با انواع رایج آن که در 
کسب و کارها بکار می رود

www.modireweb.com

ــود. ــخص ش ــد مش ــابه بای ــوارد مش ــردن آن و م ــوع ک ــد مرج ــول، رون محص
ــه  ــی ک ــول و ویژگی های ــی محص ــه طراح ــد ب ــی می توان ــا، بازاریاب ــر این ه ــاوه ب ع
بایــد داشــته باشــد نیــز ورود کنــد. در واقــع، بهتریــن عملکــرد در بازاریابــی در هنگامــی 

ــد. ــکاری می کنن ــد هم ــای تولی ــا گروه ه ــی ب ــای بازاریاب ــه گروه ه ــورد ک ــم می خ رق
 

قیمت
طبیعتــًا چیــزی کــه در اینجــا موضوعیــت دارد، هزینــه خریــد یــا اســتفاده از محصــول 
اســت. در عیــن حــال، قیمــت و مســائل مرتبــط بــا آن برخــاف ظاهرشــان موضوعــات 
نســبتًا پیچیــده ای هســتند. از جملــه مــوارد قابــل ماحظــه در مبحــث قیمــت محصول 

ــد از: عبارت ان
- چــه قیمتــی می توانــد بــرای محصــول مــورد نظــر منطقــی باشــد؟ تعییــن قیمت های 
عادالنــه و منطقــی بــا توجــه بــه هزینه هــای تولیــد و هزینــه ای کــه مــردم حاضــر بــه 

پرداخــت آن هســتند نیازمنــد آنالیــز بــازار و تحقیــق رقابتــی دقیــق خواهــد بود.
ــی باشــد؟ در  ــه چــه ترتیب ــد ب ــدی و ســبک و ســیاق اجرایــی تخفیفــات بای - زمان بن
چــه بازه هــای زمانــی از ســال یــا بــر اســاس چــه سیاســت های تشــویقی، مشــتری 
ــک  ــا ی ــدی ی ــورت درص ــه ص ــف ب ــا تخفی ــود؟ آی ــف می ش ــت تخفی ــمول دریاف مش

رقــم ثابــت اعمــال خواهــد شــد؟
ــوان  ــه عن ــت؟ ب ــی اس ــه منطق ــت هزین ــرای پرداخ ــوع ب ــای متن ــه گزینه ه ــا ارائ - آی
ــان  ــغ در هم ــت کل مبل ــای دریاف ــه ج ــد ب ــودرو می توان ــنده خ ــرکت فروش ــال، ش مث
ــرار  ــار مشــتری ق ــا پرداخــت قســطی را در اختی ــگ ی ــد لیزین ــدا، گزینه هایــی مانن ابت

بدهــد.
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ترویج
ــد؛ از  ــته باش ــر نداش ــود آن خب ــی از وج ــا کس ــود، ام ــه ش ــول عرض ــک محص ــر ی اگ
ویژگی هــا و مزایــای آن اطــاع نداشــته باشــد یــا بــه آن عاقــه ای نداشــته باشــد و 
در نتیجــه بــه فــروش نرســد، وجــود یــا عــدم وجــودش چــه توفیــری خواهــد داشــت؟ 
ــد  ــول بای ــل از آن(، آن محص ــی قب ــا حت ــول )ی ــس از عرضــه هــر محص ــن، پ بنابرای
ــن  ــد. در ای ــدا کنن ــع آن اطــاع پی ــردم از وجــود و مناف ــا م ــغ شــود ت ــج و تبلی تروی

ــرار داده شــود: ــد مــد نظــر ق ــر بای ــد مؤلفه هــای زی ــواردی مانن راســتا، م
ــن  ــد؟ ای ــد ش ــتفاده خواه ــول اس ــغ محص ــج و تبلی ــرای تروی ــا ب ــدام کانال ه - از ک
کانال هــا می تواننــد آنایــن )مثــاً شــبکه های اجتماعــی( یــا آفایــن )مثــل بیلبــورد( 
ــدام مکان هــا انجــام می شــود؟ در فضــای  ــورد نظــر در ک ــغ م ــج و تبلی باشــند.  تروی

ــف؟ ــای مختل ــم ها و رویداده ــگاه ها؟ در مراس ــی؟ در فروش ــا حقیق ــازی ی مج
ــه بهتریــن شــکل  - از چــه پیــام و متنــی بایــد اســتفاده کــرد؟ چــه متــن و لحنــی ب
ــرای مخاطــب آشــکار  ــورد نظــر را ب ــع محصــول م ــت و مناف ــد ماهی ممکــن می توان

کــرده و وی را بــه خریــد ترغیــب کنــد؟
 

مکان
مــکان بــا »توزیــع« محصــول در ارتبــاط اســت. هــدف در اینجا در دســترس قــرار دادن 
محصــول در مــکان و زمانــی اســت کــه مشــتری خواهــان آن اســت. به عبارت دیگــر، 
محصــول مناســب بایــد در مــکان و زمــان مناســب در دســترس مشــتری قــرار داشــته 
باشــد تــا بتوانــد آن را پیــدا و خریــداری کنــد. در ایــن راســتا بایــد بــه ســؤاالت زیــر 

پاســخ بدهیــد:
- محصــول از چــه طریــق و از کجــا توزیــع خواهــد شــد؟ مثــاً از طریــق اینترنــت یــا 

بــه صــورت آفایــن؟
- محصــول مــورد نظــر دقیقــًا در کــدام مناطــق و نواحــی توزیــع می شــود؟ بــه عنــوان 
ــی  ــی جنوب ــل نواح ــی مث ــتید، مناطق ــمی هس ــای پش ــنده لباس ه ــر فروش ــال، اگ مث

کشــور نمی توانــد مــکان مناســبی بــرای توزیــع محصــول شــما باشــد.
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انواع بازاریابی
ــی  ــواع متفاوت ــه ان ــف ب ــاخص های مختل ــه ش ــه ب ــا توج ــوان ب ــی را می ت بازاریاب
تقســیم بنــدی کــرد؛ بــه عنــوان نمونــه، بازاریابــی ســنتی و مــدرن یــا بازاریابــی آنایــن 
و آفایــن. در ایــن بخــش بــه برخــی از مهم تریــن انــواع بازاریابــی اشــاره می کنیــم.

 
B2C و بازاریابی B2B بازاریابی

منظــور از بازاریابــی B2B )بنــگاه بــه بنــگاه، تجــارت بــا تجــارت، بیزنــس بــا بیزنــس، 
ــه  ــروش ب ــرای ف ــرکت ب ــوالت ش ــی محص ــی( بازاریاب ــا صنعت ــرکت ی ــا ش ــرکت ب ش
شــرکت های دیگــر اســت. از طــرف دیگــر، هــدف بازاریابــی B2C )تجــارت بــا مصــرف 
کننــده یــا بازاریابــی مصرفــی( مصــرف کننــده معمولــی اســت. اگرچــه ایــن دو نــوع 
ــت  ــار جه ــل از چه ــا حداق ــد، ام ــا هــم شــباهت دارن ــات بســیاری ب ــی از جه بازاریاب

متفــاوت هســتند:
 

ــک  ــد ی ــواده می توان ــراد خان ــک از اف ــر ی ــی B2C ه ــده: در بازاریاب ــم گیرن 1. تصمی
مشــتری باشــد و بــرای خــودش تصمیــم بگیــرد؛ امــا در بازاریابــی B2B بایــد سلســله 

مراتــب در نظــر گرفتــه شــود.
 B2C ــی ــری در بازاریاب ــری: تصمیم گی ــرای تصمیم گی ــان الزم ب ــزه و زم ــد، انگی 2. فرآین
می توانــد احساســی یــا بــر مبنــای یــک تصمیــم یــا هــوس آنــی باشــد؛ امــا در مــورد 
ــه  ــق گرفت ــزی دقی ــه ری ــا برنام ــخص و ب ــک روال مش ــق ی ــر طب ــات ب B2B تصمیم

می شــود.
 

بازاریابی آفالین و بازاریابی آنالین
بــا توجــه بــه اســتفاده از اینترنــت یــا عــدم اســتفاده از آن، می تــوان بازاریابــی را بــه 
ــت(  ــتفاده از اینترن ــدون اس ــن )ب ــت( و آفای ــتفاده از اینترن ــا اس ــن )ب ــوع آنای دو ن
تقســیم بنــدی کــرد. در اینجــا مــروری خواهیــم داشــت بــر انــواع هــر یــک از ایــن دو 

مــدل بازاریابــی: 
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انواع بازاریابی آنالین
امــروزه رشــد روزافــزون اینترنــت و توســعه بازاریابــی آنایــن بســیاری از روش هــای 
ــر  ــورد زی ــت. 9 م ــا داده اس ــرده و ارتق ــه روز ک ــا ب ــوخ ی ــی را منس ــنتی بازاریاب س
متداول تریــن انــواع بازاریابــی آنایــن هســتند کــه در کســب وکارهای مختلــف 

ــرد: ــرداری ک ــره ب ــتفاده و به ــا اس ــوان از آن ه می ت

مقاله مرتبط: 7 استراتژی کارآمد در بازاریابی دیجیتال که باید بدانید
 

 
1. بازاریابی محتوایی

ــازار بازاریابــی محتوایــی نســبت بــه ســال گذشــته داغ تــر می شــود کــه  هــر ســال ب
البتــه ایــن بی دلیــل نیســت: مــردم بیشــتر از آنکــه بــه دنبــال آن باشــند کــه چیــزی 
بــه آن هــا بفروشــید یــا بــا تبلیغــات گاه و بیگاهتــان مزاحــم کارشــان شــوید، تمایــل 
دارنــد کــه بــه آن هــا کمــک کنیــد و اطاعــات بیشــتر، متناســب تر و باکیفیت تــری را 

در اختیارشــان قــرار بدهیــد.
هــدف اصلــی بازاریابــی محتوایــی تولیــد محتوایــی اســت کــه بــه مخاطــب و حــل 
ــود؛  ــق می ش ــم محق ــدف مه ــد ه ــق چن ــن طری ــد. از ای ــک می کن ــکات وی کم مش
به این ترتیــب کــه به تدریــج جامعــه ای از مخاطبــان متناســب بــرای کســب وکار 
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ــدا  ــش پی ــروش آن افزای ــدار ف ــت مق ــب وکار و در نهای ــار کس ــرد و اعتب ــکل می گی ش
می کنــد.

ــی و  ــاگ نویس ــد؛ از وب ــزی باش ــر چی ــد ه ــی می توان ــی محتوای ــوا«ی بازاریاب »محت
انتشــار محتــوای متنــی در وب ســایت گرفتــه تــا ایمیــل، شــبکه های اجتماعــی، ویدئــو، 
ــا  ــوان از آن ب ــه بت ــری ک ــال دیگ ــوای دیجیت ــر محت ــا ه ــی ی ــای الکترونیک کتاب ه
ــا مجــات را  ــد بروشــورها ی ــرد. آیتم هــای چاپــی مانن ــی اســتفاده ک اهــداف بازاریاب

ــرد. ــی قلمــداد ک ــی محتوای ــوع ســنتی بازاریاب ــوان ن ــه عن ــوان ب ــز می ت نی
 

2. بازاریابی ایمیلی
شــاید تصــور کنیــد کــه ایمیــل منســوخ شــده و بــه تاریــخ پیوســته اســت، امــا آمــار 
ــی از آن  ــف حاک ــع، آمارهــای مختل ــری را نشــان می دهــد. در واق ــز دیگ ــام چی و ارق
اســت کــه میــزان بازگشــت ســرمایه )ROI( بازاریابــی ایمیلــی )یــا ایمیــل مارکتینــگ( 
ــه در ازای هــر  ــی ک ــن معن ــه ای ــر اســت؛ ب ــا 4200 درصــد متغی ــن 3800 ت ــزی بی چی

ــال درآمــد خواهیــد داشــت. ــا 42 ری ــد، 38 ت ــه می کنی ــی کــه هزین ریال

مقاله مرتبط: چطور با کمک بازاریابی ایمیلی برند خود را مطرح کنیم؟
 

3. بازاریابی شبکه های اجتماعی
انســان بــه عنــوان یــک موجــود اجتماعــی بــا حضــور در شــبکه های اجتماعــی اینترنتی 
ــرداری از  ــا بهــره ب ــا پاســخگوی نیازهــای اجتماعــی خــود باشــد. ب ــد ت تــاش می کن
ایــن نیــاز و عاقــه می توانیــد آگاهــی مــردم نســبت بــه برنــد خــود را تقویــت کنیــد، 
ــد و  ــکیل بدهی ــل تش ــوه و بالفع ــتریان بالق ــد از مش ــال و عاقه من ــاع فع ــک اجتم ی

محتــوا و محصــوالت خــود را در برابــر افــراد جدیــدی قــرار بدهیــد.

مقاله مرتبط: 10 مزیت بازاریابی شبکه های اجتماعی برای کسب و کار شما
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4. تبلیغات آنالین و کلیکی

ــتجو  ــج جس ــاالی نتای ــه در ب ــتند ک ــی هس ــان تبلیغات ــی )PPC( هم ــات کلیک تبلیغ
مشــاهده می کنیــد. مزیــت ایــن نــوع از تبلیغــات و اکثــر تبلیغــات اینترنتــی مشــابه 
ــد هســتند و به عــاوه، آمــار دقیقــی از وضعیــت کلیک هــا و  ایــن اســت کــه هدفمن
ــرای  ــد از آن ب ــه می توانی ــد ک ــرار می دهن ــده ق ــار تبلیغ کنن ــدگان را در اختی کلیــک کنن

پیشــبرد بهتــر اهــداف بازاریابــی خــود کمــک بگیریــد.
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5. سئو یا بهینه سازی برای موتورهای جستجو
یکــی از مؤثرتریــن روش هــای بازاریابــی و جــذب ترافیک، ســئو )SEO( یا بهینه ســازی 
ــا ســازمان دهی  ــرای موتورهــای جســتجو اســت. در طــول فرآینــد بهینــه ســازی، ب ب
محتــوا و انجــام ســایر اقدامــات مرتبــط بــا ســئوی کاه ســفید )بــه معنــی اســتفاده 
ــردن از اصــول( مخاطــب متناســبی را جــذب  از راهکارهــای اســتاندارد و تخطــی نک
می کنیــد کــه بــه موضوعــات وب ســایت شــما و تولیــدات شــرکتتان عاقه منــد اســت 

و در نتیجــه، احتمــال تبدیــل شــدن وی بــه مشــتری بالفعــل بیشــتر اســت.
 

6. روابط عمومی
حتــی در روزگاری کــه کانال هــا و تاکتیک هــای مــدرن و پــر زرق و برقــی در دســترس 
ــه ســبک و  ــا ب ــه رابطه ه ــوز هــم شــکل دادن ب ــرار دارد، هن ــردم ق کســب وکارها و م
 PR ســیاق قدیــم بــرای بازاریابــی کارآمــد ضــروری اســت. از طریــق روابــط عمومــی یــا
در جهــت مدیریــت رابطه هــا تــاش می کنیــم تــا تصــور مــردم نســبت بــه برنــد مــا 

همــواره مثبــت باقــی بمانــد.
 

7. اینفلوئنسر مارکتینگ
ــی از  ــف یک ــای مختل ــر« در حوزه ه ــا »اینفلوئنس ــذار ی ــراد تأثیرگ ــن از اف ــک گرفت کم
روش هــای مؤثــر بــرای بازاریابــی و تبلیغــات اســت. در روش اینفلوئنســر مارکتینــگ بــا 
تکیــه بــر شــهرت یــک شــخص شــناخته شــده یــا تأثیرگــذار و عاقه منــدان و دنبــال 
ــه خریــد محصــول خــود متقاعــد کنیــد. ــدگان وی می توانیــد مــردم را نســبت ب کنن
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8. بازاریابی مشارکتی
بازاریابــی مشــارکتی )Affiliate Marketing( کــه بــا عناویــن »بازاریابــی پورســانتی«، 
ــه  »سیســتم همــکاری در فــروش« و »بازاریابــی رابطــه ای« نیــز شــناخته می شــود، ب
زبــان ســاده بــه معنــای کمــک گرفتــن از دیگــران در فــروش و پرداخــت درصــدی از 

ــه آن هاســت.  ــا پورســانت ب ــوان حق الزحمــه ی ــه عن فــروش ب
 

9. بازاریابی ویروسی
ــا  ــر ی ــن، تصوی ــی )مت ــم محتوای ــک آیت ــی ویروســی، اســتفاده از ی منظــور از بازاریاب
ویدئــو( تأثیرگــذار در راســتای اهــداف بازاریابــی اســت. ایــن محتــوا بایــد بــه قــدری 
جالــب یــا عجیــب و بــه طــور کلــی تأثیرگــذار باشــد کــه کاربــران اینترنــت نتواننــد در 

برابــر بــه اشــتراک گذاشــتن آن بــا دیگــران مقاومــت کننــد. 
 

انواع بازاریابی آفالین
امــروزه کمــک گرفتــن از اینترنــت در بازاریابــی نه تنهــا ممکــن و مفیــد اســت، بلکــه 
ــی  ــواع بازاریاب ــتفاده از ان ــه اس ــت ک ــه اس ــا درآمیخت ــی م ــا زندگ ــان ب ــت چن اینترن
آنایــن بــه یــک ضــرورت تبدیــل شــده اســت. در عیــن حــال، بســیاری از روش هــای 
ــی لطــف  ــخ نپیوســته اند و اســتفاده از آن هــا خال ــه تاری ــوز ب ــا ســنتی هن ــن ی آفای
ــن  ــی آفای ــن روش هــای بازاریاب ــورد از رایج تری ــد م ــه چن ــود. در اینجــا ب نخواهــد ب

ــم: ــاره می کنی اش
 

• تبلیغات رادیویی، تلویزیونی یا تبلیغ در نشریات
• بازاریابــی دهــان بــه دهــان: به این ترتیــب کــه یــک مشــتری تجربــه مثبــت خــود 
را بــه مشــتری دیگــر انتقــال می دهــد، آن شــخص مشــتری شــما می شــود و او هــم 
تجربــه مثبــت خــود را بــه فــرد دیگــری انتقــال می دهــد و ایــن زنجیــره ادامــه پیــدا 
ــای  ــت و ابزاره ــتر از اینترن ــوالً بیش ــروزه معم ــه ام ــت ک ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب می کن

ــود. ــتفاده می ش ــا اس ــن تجربه ه ــال ای ــرای انتق ــا آن ب ــط ب مرتب
• عائم، تابلوها و تبلیغات محیطی

• ارائه رایگان محصوالت یا پاداش های جانبی
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• اسپانسر شدن در رویدادهای بشردوستانه، ورزشی و موارد مشابه
• فایرها و تراکت های تبلیغاتی

• حضور در نمایشگاه های محلی و تجاری
 

بازاریابی درون گرا و بازاریابی برونگرا
ــرا«  ــی درون گ ــروه »بازاریاب ــی از دو گ ــوان در یک ــی را می ت ــف بازاریاب ــواع مختل ان
 )Outbound marketing( برونگــرا  بازاریابــی  گنجانــد.  برونگــرا«  »بازاریابــی  و 
هنگامــی اتفــاق می افتــد کــه بازاریــاب بــه ســراغ مشــتری بالقــوه مــی رود. از جملــه 
ــا  ــتجو ی ــای جس ــغ در موتوره ــه تبلی ــوان ب ــرا می ت ــی برونگ ــای بازاریاب تاکتیک ه
وب ســایت ها، پیام هــای بازرگانــی تلویزیونــی و اســتفاده از بازاریابــی ایمیلــی اشــاره 
کــرد. از طــرف دیگــر، در بازاریابــی درون گــرا )Inbound marketing( کــه بــا عناویــن 
»بازاریابــی ربایشــی« و »بازاریابــی کششــی« نیــز شــناخته می شــود، بــه جــای آنکــه 
مــا بــه ســراغ مشــتری برویــم بــه او کمــک می کنیــم تــا مــا را پیــدا کنــد. بازاریابــی 
ــوب  ــرا محس ــی درون گ ــای بازاریاب ــن تاکتیک ه ــه مهم تری ــئو از جمل ــی و س محتوای

می شــوند.
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سایر انواع بازاریابی
ــدد  ــای متع ــواع و گونه ه ــد، ان ــر ش ــاال ذک ــه در ب ــی ک ــی از بازاریاب ــر انواع ــاوه ب ع
دیگــری نیــز وجــود دارنــد کــه یــا محبوبیــت و کاربــرد آن هــا کمتــر اســت؛ یــا اینکــه 
ــور  ــه ط ــا ب ــد. در اینج ــاال نمی گنجن ــته بندی های ب ــی از دس ــاً در یک ــًا و کام دقیق

ــم. ــاره می کنی ــا اش ــه آن ه ــه ب خاص
ــوع  ــی و ن ــای آرمان ــتفاده از انگیزه ه ــببی )Cause Marketing(: اس ــی س • بازاریاب
دوســتانه در راســتای بازاریابــی؛ بــه عنــوان مثــال، بــا خریــد هــر جفــت کفــش، یــک 

ــد اهــدا می شــود. ــه یــک نیازمن جفــت کفــش ب
ــرای  ــا بلوتــوث ب ــرد نزدیــک )Close Range(: اســتفاده از وای فــای ی ــی ُب • بازاریاب
ــل  ــی مح ــه در نزدیک ــتریانی ک ــت مش ــی و تبل ــه گوش ــی ب ــای تبلیغات ــال پیام ه ارس

مــورد نظــر حضــور دارنــد.
ــاد  ــه و ایج ــک و صادقان ــه نزدی ــاد رابط ــت ایج ــاش در جه ــه ای: ت ــی رابط • بازاریاب

ــد. ــه برن ــه مشــتری نســبت ب عاق
• بازاریابــی تراکنشــی )Transactional(: بازاریابــی بــا هــدف فــروش بیشــتر بــدون 

توجــه زیــاد بــه مشــتری و ارزش او.
• بازاریابــی کمیابــی )Scarcity Marketing(: ایجــاد انگیــزه در مخاطــب بــا تأکیــد 

بــر محدودیــت موجــودی و زمــان.
ــدی  ــا دســته بن ــی ب ــن اســتراتژی بازاریاب ــرا )Diversity(: تدوی ــوع گ ــی تن • بازاریاب

ــان. ــی و ویژگی هایش ــان بین ــا، جه ــایق، نیازه ــه س ــه ب ــا توج ــتریان ب مش
ــه نحــوی کــه  ــا stealth(: معرفــی محصــول ب ــی )undercover ی ــی پنهان • بازاریاب

ماننــد تبلیــغ بــه نظــر نرســد.
ــتریان  ــرای کل مش ــی ب ــی عموم ــی انبــوه )Mass Marketing(: بازاریاب • بازاریاب

ــوه. بالق
ــی و  ــرات آب و هوای ــد تغیی ــی مانن ــرای فرصت های ــی ب ــی: بازاریاب ــی فصل • بازاریاب

ــات. تعطی
• بازاریابــی بشــارتی )Evangelism Marketing(: نــوع پیشــرفته تر بازاریابــی دهــان 
بــه دهــان کــه طــی آن، مشــتریان بســیار عاقه منــدی را ایجــاد می کنیــد )عاشــقان 

برنــد( کــه بــه ســفیران برنــد شــما تبدیــل می شــوند.
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• بازاریابی رویدادی: بازاریابی در گردهمایی ها و رویدادهای مختلف.
ــوه از  ــتریان بالق ــا مش ــتقیم ب ــاط مس ــق ارتب ــی از طری ــتقیم: بازاریاب ــی مس • بازاریاب
طریــق پســت، ایمیــل، فایــر و مــوارد مشــابه. بازاریابــی مســتقیم یــک مفهــوم نســبتًا 

ــرد. ــر می گی ــی را در ب ــواع مختلفــی از بازاریاب گســترده اســت کــه ان
• بازاریابــی اشــانتیون )Freebie Marketing(: ارائــه محصــول بــا قیمــت کمتــر یــا 

رایــگان بــا هــدف فــروش بیشــتر ســایر محصــوالت مرتبــط.
• بازاریابــی جاویــژه )Niche Marketing(: انتخــاب یــک بــازار کوچــک و تخصصی تــر 

بــه عنــوان بــازار هدف.
ــای  ــی پیام ه ــودکار و تدریج ــال خ ــره ای )Drip Marketing(: ارس ــی قط • بازاریاب

بازاریابــی در موقعیت هــا و زمان هــای مختلــف.
• بازاریابــی چندرســانه ای )Cross-Media Marketing(: ارائــه اطاعــات به مشــتری 

از طریــق کانال هــای مختلــف بازاریابــی بــرای ترویــج گســترده محصــول.
• بازاریابــی ترویجــی )Promotional Marketing(: اســتفاده از هــر نــوع پیشــنهاد 

خــاص بــرای تقویــت عاقــه مشــتری و ترغیــب بــه خریــد.
ــن  ــه کمپی ــه ب ــه )Ambush Marketing(: هجم ــا غافلگیران ــی ی ــی کمین • بازاریاب
بازاریابــی یــک شــرکت دیگــر بــرای یــک رویــداد، بــدون اسپانســر شــدن بــرای آن.
ــتگاه های  ــر دس ــه ب ــا تکی ــی ب ــی )Mobile Marketing(: بازاریاب ــی موبایل • بازاریاب

ــمند. ــی های هوش ــت و گوش ــد تبل ــراه مانن هم
ــی مشــارکتی )Affinity Marketing(: همــکاری کســب وکارهای مکمــل در  • بازاریاب

بازاریابــی.
ــد کســب وکار  ــا چن ــن دو ی ــی ائتالفــی )Alliance Marketing(: اتحــاد بی • بازاریاب

بــرای اســتفاده از منابــع بازاریابــی. 
ــق  ــه از طری ــی ک ــی از بازاریاب ــوس )Reverse Marketing(: انواع ــی معک • بازاریاب
ــا  ــه جــای تــاش در جهــت فــروش محصــول، مشــتری ترغیــب می شــود ت آن هــا ب

بــه ســراغ شــرکت یــا محصــول مــورد نظــر بــرود.
• بازاریابی تلفنی )تِلمارکتینگ(: استفاده از تلفن برای بازاریابی.

• بازاریابــی بــا نمونــه رایــگان )Free Sample Marketing(: ارائــه نمونــه رایگانــی از 
محصــول بــرای ترغیــب مشــتری بــه خریــد.
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• بازاریابــی پایــگاه داده )Database Marketing(: یکــی از انــواع بازاریابــی مســتقیم 
ــده  ــای شخصی سازی ش ــه پیام ه ــد و ارائ ــور تولی ــه منظ ــتریان ب ــات مش ــه از اطاع ک

بــرای بازاریابــی محصــول اســتفاده می کنــد.
ــک  ــه ی ــک ب ــا ی ــده )Personalized Marketing( ی ــی شخصی سازی ش • بازاریاب
)One to One( یــا فــردی )Individual(: اســتفاده از اطاعــات تحلیلــی و فناوری های 

دیجیتــال بــرای ارائــه پیشــنهادات و پیام هــای متناســب بــه مخاطــب.
ــای  ــه دنباله روی ه ــه ب ــی )Cult-tural Marketing(: توج ــی فرقه-فرهنگ • بازاریاب
ــتوانه  ــاری پش ــی و رفت ــای روانشناس ــه مؤلفه ه ــه ب ــا توج ــه ب ــی ک ــه ای و فرهنگ فرق

ــرد. ــتفاده ک ــا اس ــی از آن ه ــداف بازاریاب ــرای اه ــوان ب ــا می ت آن ه
• بازاریابــی بــر اســاس نیــاز انســانی )Humanistic Marketing(: بازاریابــی بــا توجه 

بــه نیازهــای اجتماعــی، فــردی، جســمانی و موارد مشــابه.
• بازاریابــی چریکــی یــا پارتیزانــی )Guerrilla Marketing(: اســتراتژی های تبلیغاتــی 

»نامتعــارف« بــرای دریافــت بیشــترین بــازده در قبــال کمتریــن هزینه.
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تدوین استراتژی بازاریابی
بازاریابی را می توان در قالب پرسش های زیر خاصه کرد:

- به دنبال دسترسی به چه افرادی هستید؟
- آن افراد باید چه کاری را انجام بدهند؟

- چگونه آن ها را برای انجام آن عمل ترغیب می کنید؟
- چگونه میزان کارآمدی بازاریابی در تأثیرگذاری بر انجام آن عمل را می سنجید؟

ــی« منجــر می شــود.  ــک »اســتراتژی بازاریاب ــم ی ــه تنظی ــن ســؤاالت ب ــه ای پاســخ ب
ــدازه  ــن ان ــه همی ــی آن ب ــرای عمل ــا اج ــت، ام ــاده اس ــوب س ــن چارچ ــه درک ای البت
آســان نیســت. درهرصــورت، موفقیــت فقــط بــا داشــتن یــک اســتراتژی منطقــی و 
حســاب شــده قابــل حصــول اســت و بــدون تنظیــم یــک اســتراتژی بازاریابــی کارآمــد 

ــد.  ــی ببری ــه جای ــد ره ب نمی توانی
 

اما استراتژی بازاریابی چه اهمیتی دارد؟
بازاریابــی را بــه عنــوان یــک ســفر در نظــر بگیریــد. البتــه کــه می توانیــد ســوار ماشــین 
شــوید و بــدون هیــچ برنامــه ای عــازم ســفر شــوید، امــا بــه احتمــال قریــب بــه یقیــن، 
ــه ارزش فشــار و  ــی ک ــه جای ــز ب ــت و هرگ ــان هــدر خواهــد رف ــت و بنزینت ــط وق فق
خســتگی ایــن ســفر را داشــته باشــد نمی رســید. از طــرف دیگــر، اگــر نقشــه و برنامــه 
ــان را  ــزد زحماتت ــد و م ــتفاده کنی ــتر اس ــان بیش ــد از وقتت ــید، می توانی ــته باش داش
بگیریــد. اســتراتژی چیــزی مشــابه بــا نقشــه و برنامــه ریــزی در مثــال باالســت کــه بــه 
فعالیت هــای شــما جهــت می دهــد تــا بتوانیــد از وقــت خــود بهتــر اســتفاده کنیــد؛ 
ــان را  ــق اهدافت ــد و شــانس تحق ــدام را مشــخص و درک کنی ــل و هــدف هــر اق دلی

افزایــش بدهیــد.
برای تنظیم و اجرای یک استراتژی بازاریابی مؤثر، روند زیر را دنبال کنید:

 
1. مخاطب خود را بشناسید

طبیعتــًا هــر شــرکتی بــرای خدمــت بــه مشــتریان خــود راه انــدازی می شــود؛ بــا ایــن 
وجــود، بســیاری از شــرکت ها بــرای درک اینکــه آن مشــتریان چــه کســانی هســتند و 
بــا چــه مشــکاتی دســت و پنجــه نــرم می کننــد )کــه شــرکت بایــد بــه دنبــال پیــدا 
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ــذا  ــد. ل ــت صــرف نمی کنن ــی وق ــدازه کاف ــه ان ــرای آن هــا باشــد( ب ــردن راه حــل ب ک
ــا مخاطــب یــا مشــتری  ــرای موفقیــت اســتراتژی بازاریابــی خــود در ابتــدا بایــد ب ب
هــدف و نیازهــا، خواســته ها و مشــکات وی تــا جایــی کــه می توانیــد آشــنایی پیــدا 

کنیــد.
 

2. عمل مطلوبی که مشتری باید انجام بدهد را مشخص کنید
ــد، تعییــن  ــدا کنی ــه آن هــا دسترســی پی ــد ب ــرادی کــه بای ــه بعــد از تعییــن اف مرحل
ــًا  ــد. طبیعت ــت می کن ــد هدای ــه ســمت خری ــه آن هــا را ب ــی اســت ک ــا اعمال ــل ی عم
عمــل نهایــی مطلــوب، انتخــاب کاال و خریــداری حضــوری یــا غیرحضــوری آن اســت؛ 
امــا معمــوالً قبــل از رســیدن بــه ایــن مرحلــه، انجــام برخــی اقدامــات دیگــر )ماننــد 
عضویــت در فهرســت ایمیــل مارکتینــگ، دنبــال کــردن شــما در شــبکه های اجتماعــی، 
تمــاس بــا کارشناســان شــرکت بــرای مشــاوره یــا دریافــت نمونــه محصــول( ضــروری 

اســت. 
 

3. مفهوم »قیف بازاریابی« را درک کنید
درک عملکــرد چیــزی موســوم بــه »قیــف بازاریابــی« در هنــگام تعییــن اعمــال مطلوبی 
کــه بــه دنبــال انجــام آن هــا از ســوی مخاطــب هســتید قطعــًا بــه نفــع شــما خواهــد 
بــود. قیــف بازاریابــی یــک قیــف شــماتیک اســت کــه موقعیــت مشــتری در فرآینــد 
خریــد )از بی اطاعــی از محصــول یــا حتــی وجــود مشــکل، تــا شــروع تحقیــق دربــاره 

ــه تصویــر می کشــد. گزینه هــای مختلــف و در نهایــت، خریــد( را ب
قیــف بازاریابــی توســط کارشناســان مختلــف بــه مراحــل مختلــف و متنوعــی تقســیم 

شــده، امــا بــه طــور کلــی مراحــل زیــر را در بــر می گیــرد:
• باالی قیف: مشتری به محصول یا شرکت هیچ توجهی ندارد.

• وســط قیــف: مشــتری در حــال تحقیــق بــرای پیــدا کــردن محصــول مناســب بــرای 
حــل مشــکل یــا رفــع نیــاز خــود اســت.
• انتهای قیف: مشتری آماده خرید است.
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4. تاکتیک های خود را مشخص کنید
شناســایی و انتخــاب تاکتیک هایــی کــه بــه کمــک آن هــا می توانیــد بهتــر و ســریع تر 
بــه هــدف خــود دســت پیــدا کنیــد بخشــی از همــه اســتراتژی های مؤثــر بازاریابــی 
ــوع و  ــزان تن ــن( می ــی آنای ــوص در بازاریاب ــه )به خص ــی ک ــه از آنجای ــت. البت اس
ــاد اســت، احســاس گیجــی و ســردرگمی دور از  ــّدد گزینه هــای موجــود بســیار زی تع
انتظــار نخواهــد بــود. در عیــن حــال، بــا توجــه بــه مخاطبــان خــود )کــه در مرحلــه 
ــرای آن هــا  ــا آن هــا آشــنایی پیــدا کرده ایــد( و تاکتیک هــا و کانال هایــی کــه ب اول ب
محبوبیــت بیشــتری دارنــد می توانیــد شــروع خوبــی داشــته باشــید. بــرای انتخــاب 
بهتریــن روش هــا و کانال هــا ابتــدا بررســی کنیــد کــه مخاطبــان هــدف شــما بیشــتر 
وقــت خــود را در کجــا می گذراننــد و ســپس بــرای انتخــاب تاکتیک هــا و روش هــای 
مختلــف بازاریابــی بــرای ارتبــاط مؤثــر بــا آن هــا در زمــان مناســب در آن موقعیت هــا 

برنامــه ریــزی کنیــد. 
 

5. استراتژی بازاریابی خود را اجرا کنید
پــس از تعییــن و تنظیــم اســتراتژی بازاریابــی، نوبــت بــه اجــرای آن می رســد. بــرای 
اجــرای صحیــح و دقیــق اســتراتژی بازاریابــی بایــد »مهارت هــا«، »پرســنل« و »ابــزار« 
ــم  ــه شــرح ایــن ســه مهــم خواهی ــار داشــته باشــید. در ادامــه ب مناســبی را در اختی

پرداخــت:
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مهارت های الزم برای بازاریابی
ــوع  ــه ن ــاز دارد ب ــه آن نی ــی ب ــت در بازاریاب ــرای موفقی ــاب ب ــر بازاری ــه ه ــی ک مهارت
اقداماتــی وابســته اســت کــه بایــد انجــام بدهــد؛ امــا بــه طــور کلــی از جملــه مهم ترین 
ــوان  ــد می ت ــه کار می آین ــی ب ــای بازاریاب ــیاری از روش ه ــه در بس ــای الزم ک مهارت ه

بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
ــه  ــت ب ــی اهمی ــر در بازاریاب ــاط مؤث ــراری ارتب ــی برق ــی: توانای ــاط کالم ــارت ارتب • مه
ــی  ــودن بازاریاب ــز ب ــوالً در موفقیت آمی ــذاری کام معم ســزایی دارد و وضــوح و تاثیرگ

ــد. ــرف اول را می زن ح
• مهــارت نویســندگی: شــما بــه عنــوان کســی کــه بازاریابــی می کنــد زیــاد بایــد دســت 
بــه قلــم شــوید؛ چــه بــرای تولیــد محتــوا، یــا نوشــتن ایمیل بــرای مشــترکان فهرســت 

ایمیــل مارکتینــگ تان.
• مهــارت تحقیــق: تحقیــق بیشــتر بــه معنــای کســب اطاعــات بیشــتر اســت و هرچــه 

اطاعــات بیشــتری داشــته باشــید، بهتــر می توانیــد برنامــه ریــزی کنیــد.
• مهــارت تجزیــه و تحلیــل: توانایــی تحلیــل اطاعات خام جمع آوری شــده و شناســایی 
روندهــای صعــودی و نزولــی و علــت آن هــا بــرای جــرح و تعدیــل و بهبــود اقدامــات 

مرتبــط بــا بازاریابــی ضــروری اســت.
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ساختار دپارتمان های بازاریابی
ــی شــما هســتند نقــش  ــه مســئول اجــرای اســتراتژی بازاریاب ــرادی ک ــا اف پرســنل ی
مهمــی در موفقیــت آن دارنــد. در کنــار مهارت هــای فــردی هــر شــخص، نــوع ســاختار 
ــذار  ــرد تأثیرگ ــر ف ــدی ه ــی کارآم ــتراتژی ها و حت ــی اس ــازده نهای ــز در ب ــرکت نی ش

خواهــد بــود. 
ــه  ــت و بودج ــوزه فعالی ــدازه، ح ــه ان ــی ب ــای بازاریاب ــم ه ــازمان دهی تی ــوع س ن
ــال، برخــی  ــوان مث ــه عن ــز و درشــت دیگــری وابســته اســت. ب شــرکت و عوامــل ری
ــرادی  ــورت انف ــه ص ــود را ب ــی خ ــای بازاریاب ــه فعالیت ه ــا هم ــی ی ــرکت ها برخ از ش
انجــام می دهنــد و برخــی دیگــر تیــم هــای بازاریابــی مجزایــی را بــرای هــر سیاســت 
ــه فراخــور نیــاز، در شــعبه های مختلــف شــرکت از  یــا روشــی تعییــن می کننــد کــه ب
آن هــا اســتفاده می شــود. بــه طــور کلــی هــر شــرکتی بــا توجــه بــه نیازهــای خــاص 
ــی تشــکیل می دهــد.  ــرای انجــام بازاریاب خــود، گروه هــا و بخش هــای مختلفــی را ب
ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــی می ت ــای بازاریاب ــن دپارتمان ه ــه رایج تری از جمل

 
• دپارتمــان تبلیغــات: ایــن بخــش مســئول ترویــج یــک ایــده یــا محصــول از طریــق 

ــف اســت. ــغ در رســانه های مختل تبلی
• دپارتمــان مشــارکت محلــی: وظیفــه ایــن گــروه، تعامــل با جامعــه محلی اســت. این 
نه فقــط باعــث تقویــت وفــاداری مشــتریان و رشــد جایــگاه کســب وکار در محــدوده 
ــه  ــد. از جمل ــت می کن ــز تقوی ــان را نی ــه کارکن ــه روحی ــود، بلک ــود می ش ــت خ فعالی
ــتیبانی  ــه پش ــوان ب ــان می ت ــن دپارتم ــط ای ــام توس ــل انج ــای قاب ــه فعالیت ه نمون
ــگاه های  ــا باش ــدارس ی ــه م ــه ب ــای داوطلبان ــی، کمک ه ــی محل ــای ورزش از رویداده

ورزشــی محلــی و حمایــت از مؤسســات عام المنفعــه محلــی اشــاره کــرد.
• دپارتمــان خدمــات مشــتریان: اساســًا وظیفــه ایــن بخــش، کمــک بــه افــرادی اســت 
کــه محصــول شــما را خریــداری کرده انــد؛ امــا بســیاری از کســب وکارها دامنــه ایــن 

خدمــات را بــه قبــل و در حیــن فرآینــد فــروش نیــز تســری داده انــد. 
• دپارتمــان بازاریابــی مســتقیم: ایــن بخــش مســئول انجــام بازاریابی مســتقیم اســت؛ 
ــات  ــر و تبلیغ ــوگ، فای ــد کاتال ــنتی، مانن ــای س ــاً از روش ه ــه مث ــی ک ــن معن ــه ای ب

ــد. ــتفاده می کن ــی اس ــرای بازاریاب ــی ب خیابان
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ــت  ــاره وضعی ــق درب ــن بخــش تحقی ــان ای ــه کارکن ــازار: وظیف ــق ب ــان تحقی •  دپارتم
ــا اســت. ــازار و رقب ب

• دپارتمــان برنامــه ریــزی رســانه ای: وظیفــه ایــن بخــش، انتخــاب بهتریــن رســانه ها 
ــدف  ــرای ه ــذی( ب ــات کاغ ــا و مج ــو و روزنامه ه ــون، رادی ــت، تلویزی ــد اینترن )مانن

قــرار دادن بــازار هــدف اســت.
• دپارتمــان قیمت گــذاری: ایــن بخــش بــا توجــه بــه مؤلفه هایــی ماننــد هزینه هــای 
تولیــد و حمــل و نقــل محصــول و همچنیــن قیمت گــذاری محصــوالت مشــابه از ســوی 
رقبــا، کیفیــت و خدمــات پــس از فــروش مــورد نیــاز آتــی، بــرای هــر محصــول قیمــت 

ــد. ــن می کن تعیی
ــه  ــط دوجانب ــن بخــش، ایجــاد و حفــظ رواب ــه ای ــی: وظیف ــط عموم ــان رواب • دپارتم

ــان آن اســت. ــن کســب وکار و مخاطب ــع بی ناف
• دپارتمــان فــروش: طبیعتــًا وظیفــه تیــم فــروش، فــروش اســت؛ امــا برنامــه ریــزی 
بــرای دسترســی بــه مشــتریان بالقــوه و کنونــی نیــز در حیطــه وظایــف ایــن بخــش 

قابــل تعریــف اســت.
• دپارتمــان بازاریابــی یــک بــه یــک )One-to-One Marketing(: در بازاریابــی یــک 
ــا  ــرار می شــود و ســپس شــرکت ب ــاط برق ــا هــر مشــتری ارتب ــک، مســتقیمًا ب ــه ی ب
توجــه بــه ســایق و نیازهــای خــاص هــر مشــتری، محصــول و خدمــات مــورد نظــر را 

ــد. ــه می کن ارائ
• دپارتمــان مدیریــت برداشــت )Impression Management(: منظــور از مدیریــت 
ــه  ــبت ب ــردم نس ــت م ــه درک و برداش ــکل دادن ب ــد ش ــی، فرآین ــت در بازاریاب برداش

محصــول اســت؛ بــه نحــوی کــه دیــد مثبتــی نســبت بــه آن پیــدا کننــد.
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ابزارهای بازاریابی
ــرای  ــی ب ــف بازاریاب ــان و دپارتمان هــای مختل ــه کارکن ــی ک ــوالً انتخــاب ابزارهای معم
انجــام کار خــود از آن هــا بهــره می گیرنــد بــه تاکتیک هــا، اهــداف و امکانــات شــرکت 

وابســته اســت. از جملــه ایــن ابزارهــا می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
ــرای حفــظ نظــم گروه هــای  ــن ابزارهــا ب ــروژه: اســتفاده از ای ــت پ • ابزارهــای مدیری

ــد اجــرای پروژه هــا الزم اســت. ــر رون ــری و نظــارت ب ــاب و پیگی بازاری
• ابزارهــای زمان بنــدی شــبکه های اجتماعــی: از آنجایــی کــه زمان بنــدی ارســال 
ــًا غیرممکــن اســت، اســتفاده  پســت در شــبکه های اجتماعــی در مقیــاس کان تقریب

ــی ضــرورت دارد. ــن ابزارهای از چنی
ــه  ــوا: اســتفاده از برنامه هــای نرم افــزاری ب ــم تولیــد و انتشــار محت • برنامه هــای تقوی
منظــور تعییــن بازه هــای زمانــی تولیــد و انتشــار محتــوا بــرای حفــظ عاقــه کاربــران 

ضــروری اســت.
• پلتفرم هــای بازاریابــی ایمیلــی: اســتفاده از برنامه هــای مخصــوص بازاریابــی ایمیلــی 

بــرای مدیریــت فهرســت های بازاریابــی و ارســال ایمیــل و خبرنامــه ضــروری اســت.
• ابزارهــای تجزیــه و تحلیــل اطالعــات: از ایــن ابزارهــا برای ســنجش عملکــرد بازاریابی 
اســتفاده می شــود. بــه خاطــر داشــته باشــید کــه اگــر نتوانیــد تأثیــر و بــازده اقدامــات 

خــود را بســنجید، انــگار کــه اصــاً کاری انجــام نداده ایــد.
ــه  ــا بهین ــط ب ــات مرتب ــد اقدام ــه کمــک ابزارهــای ســئو می توانی ــئو: ب ــای س • ابزاره
ســازی بــرای موتورهــای جســتجو، از جملــه نظــارت بــر وضعیــت کلمه هــای کلیــدی 
در رتبــه بنــدی، انجــام تحقیــق رقابتــی، نظــارت بــر بــک لینــک هــا، انجــام تحقیــق 
کلمــه کلیــدی و مــوارد مشــابه را به آســانی و بــا کارآمــدی بیشــتری انجــام بدهیــد.
ــای  ــازی فرآینده ــرای خودکارس ــا ب ــن ابزاره ــی: از ای ــیون بازاریاب ــای اتوماس • ابزاره
بازاریابــی )ماننــد ارســال ایمیــل بــا انجــام یــک رفتــار خــاص از ســوی کاربــر( اســتفاده 

می شــود. 
• نرم افــزار CRM: بــه کمــک نرم افزارهــای مدیریــت روابــط مشــتری می توانیــد 
اطاعــات مشــتریان را بــه شــکل ســازمان دهی شــده ای ذخیــره کــرده و رابطــه خــود 

بــا آن هــا را مدیریــت کنیــد.
• پلتفرم هــای مدیریــت بازاریابــی: برخــی از شــرکت ها چندیــن مــورد یــا همــه مــوارد 
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ــن  ــی چنی ــًا یکپارچگ ــد. طبیعت ــرار می دهن ــر ق ــار کارب ــل در اختی ــک پن ــاال را در ی ب
ــود. ــزای آن ش ــه اج ــدی هم ــت کارآم ــث تقوی ــد باع ــی می توان پلتفرم های

 

12 تصور نادرست درباره بازاریابی
حــال کــه بــا بازاریابــی و انــواع و پیــش نیازهــای آن آشــنا شــدیم بــد نیســت کــه در 

انتهــا نگاهــی بیندازیــم بــه تصــورات نادرســتی کــه دربــاره بازاریابــی وجــود دارد.
 

1. کســب وکارهای کوچــک یــا تــازه کار بــه بازاریابــی نیــازی ندارنــد: دقیقــًا برعکــس؛ 
ــود.  ــازه کار می ش ــا ت ــک ی ــب وکارهای کوچ ــد کس ــی عای ــای بازاریاب ــترین مزای بیش
اصــاً از چــه راه دیگــری می تــوان مشــتریان جدیــد پیــدا کــرد و کســب وکار را توســعه 

داد؟
 

ــی  ــد: بازاریاب ــی کفایــت می کن ــرای بازاریاب ــا ب ــی اســت ی 2. تبلیغــات همــان بازاریاب
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چیــزی بیشــتر از تبلیغــات ســنتی اســت و روش هــای متنوع تــر و به روزتــری را 
شــامل می شــود. امــروزه بــرای کســب بهتریــن نتایــج از بازاریابــی بایــد از روش هــای 

ــرد. ــدگان اســتفاده ک ــا مصرف کنن ــل ب ــد و تعام ــرای رشــد برن ــی ب گوناگون
 

3. شــناختن مشــتری کار دشــواری نیســت: حقیقــت ایــن اســت کــه هرگــز نمی توانیــد 
ــدف آگاه  ــتری ه ــکات مش ــا و مش ــته ها، نیازه ــام خواس ــد و از تم ــی کنی ذهن خوان
ــه همیــن دلیــل الزم اســت کــه همیشــه از طریــق نظرســنجی، شــبکه های  شــوید؛ ب

اجتماعــی و هــر روشــی کــه می توانیــد تعامــل خــود را بــا مشــتری حفــظ کنیــد.
 

4. بازاریابــی بــرای مشــتریان قبلــی یــا وفــادار ضرورتــی نــدارد: فقــط همین کــه یــک 
مشــتری از شــما قبــاً خریــد کــرده یــا برچســب مشــتری وفــادار بر پیشــانی مشــتریان 
ــک  ــراغ ی ــه س ــر ب ــت بهت ــن فرص ــه در اولی ــود ک ــث نمی ش ــورده، باع ــان خ دائمی ت
کســب وکار دیگــر نرونــد. لــذا الزم و ضــروری اســت کــه در جهــت حفــظ و تقویــت آن 

وفــاداری تــاش کنیــد تــا مشــتریان همیشــگی خــود را از دســت ندهیــد.
 

5. بازاریابــی همیشــه بــه صــرف هزینه هــای ســنگین و وقــت زیــادی نیــاز دارد: بــرای 
اینکــه بازاریابــی مؤثــر و پربازدهــی داشــته باشــید ضرورتــًا نبایــد پــول زیــادی خــرج 
کنیــد؛ از طــرف دیگــر، خــرج کــردن هزینه هــای ســنگین لزومــًا باعــث افزایــش تأثیــر 
بازاریابــی شــما نمی شــود. چیــزی کــه در اینجــا اهمیــت دارد برنامــه ریــزی و تعییــن 

اســتراتژی بــا توجــه بــه بودجــه ای اســت کــه در اختیــار داریــد.
ــا  ــد ب ــن می توانی ــی آنای ــای بازاریاب ــود کانال ه ــف وج ــه لط ــروزه ب ــبختانه ام خوش
حداقــل هزینــه بیشــترین بــازده ممکــن را شــاهد باشــید. در مــورد وقــت نیــز بایــد 
ــد در  ــه الزم باش ــت ک ــدازه ای هس ــه ان ــی ب ــه ارزش بازاریاب ــید ک ــته باش ــه داش توج

ــوید. ــل ش ــت قائ ــرای آن اولوی ــود ب ــب وکار خ ــای کس ــان برنامه ه می
 

6. شــبکه های اجتماعــی کودکانه انــد و جــای خوبــی بــرای بازاریابــی رســمی و جــدی 
نیســتند: آمــار و ارقــام حاکــی از افزایــش مســتمر ســن کاربــران شــبکه های اجتماعــی 
ــت  ــا فعالی ــایت ها و اپ ه ــن وب س ــن تری در ای ــل های مس ــروزه نس ــذا ام ــت؛ ل اس
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ــال  ــن و س ــبکه ها در س ــن ش ــران ای ــیاری از کارب ــه بس ــه اینک ــه ب ــا توج ــد. ب می کنن
ــی را  ــبکه های اجتماع ــد ش ــد، بای ــرار دارن ــما ق ــوالت ش ــد محص ــرای خری ــبی ب مناس
ــان  ــتراتژی بازاریابی ت ــود در اس ــب خ ــای منتخ ــی از کانال ه ــوان جزئ ــه عن ــمًا ب رس

بگنجانیــد.
 

ــتن  ــد: داش ــه می ده ــرعت نتیج ــد به س ــام بدهی ــتی انج ــی را به درس ــر بازاریاب 7. اگ
صبــر در بازاریابــی ضــروری اســت؛ چــرا کــه نتیجــه اقدامــات مرتبــط بــا آن معمــوالً 
ــی خــود را به درســتی انجــام  ــر بازاریاب ــن حــال، اگ ــا ای ــج ظاهــر می شــود. ب به تدری
ــر روی غلتــک خواهــد  ــان ب ــه، کارت ــای واقعــی کلم ــه معن ــی ب ــد، پــس از مدت بدهی

افتــاد و پیوســته، نتایــج بهتــر و بهتــری را شــاهد خواهیــد بــود.
 

8. یکپارچگــی در کانال هــای مختلــف اهمیــت نــدارد: انســجام و هماهنگــی پیام هــای 
بازاریابــی در کانال هــای مختلــف ضــروری اســت و باعــث تقویــت جایــگاه برنــد شــما 

در ذهــن مشــتری می شــود.
 

9. اگــر محصــول شــما خــوب و فوق العــاده باشــد، اصــاً بــه بازاریابــی نیــازی نخواهید 
داشــت: ایــن یکــی از رایج تریــن تصــورات اشــتباه دربــاره بازاریابــی اســت. بــا ایــن 
فــرض کــه باکیفیت تریــن محصــول دنیــا را هــم عرضــه کنیــد، اگــر کســی از وجــود 
ــی خواهــد  ــود آن محصــول چــه تفاوت ــود و نب ــر نداشــته باشــد، ب ــت آن خب و کیفی
ــا هــر کیفیتــی کــه عرضــه می کنیــد، همیشــه  ــی را ب داشــت؟ بنابرایــن هــر محصول

بــه بازاریابــی بــرای آن نیــاز خواهیــد داشــت.
 

10. پاییــن آوردن قیمــت باعــث افزایــش فــروش می شــود و بهتریــن بازاریابــی اســت: 
ــر و  ــوالت جدیدت ــه محص ــرای عرض ــما ب ــی ش ــج توانای ــت به تدری ــن آوردن قیم پایی
بهتــر و همچنیــن ارائــه پشــتیبانی مطلوب تــر را تضعیــف می کنــد و غالبــًا در نهایــت 

بــه ضــرر شــما تمــام می شــود.
 

ــاً  ــه قب ــد اســت: همان طــور ک ــًا جــذب مشــتریان جدی ــی، صرف 11. هــدف از بازاریاب
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هــم ذکــر شــد، بایــد بــه منظــور بازاریابــی بــرای مشــتریان فعلــی و وفادارانتــان هــم 
برنامــه داشــته باشــید؛ چــرا کــه یکــی از ارزشــمندترین ســرمایه های هــر کســب وکاری 
همیــن مشــتریان دائمــی هســتند و بایــد بــه هــر قیمتــی بــرای حفــظ آن هــا تــاش 

کنیــد.
 

12. هیــچ کــدام از ابزارهــای قدیمــی بازاریابــی دیگــر مثمــر ثمر نیســتند: برخــی از انواع 
ســنتی بازاریابــی، ماننــد بازاریابــی دهــان بــه دهــان هنــوز هــم در زمــره مؤثرتریــن 

ابزارهــای بازاریابــی قــرار دارنــد. 
 

 
حرف آخر

ــف  ــواع مختل ــی، ان ــب بازاریاب ــی، ترکی ــوم بازاریاب ــی و مفه ــا معن ــه ب ــن مقال در ای
ــی،  ــرای بازاریاب ــای الزم ب ــی، مهارت ه ــتراتژی بازاریاب ــن اس ــوه تدوی ــی، نح بازاریاب
ســاختار دپارتمان هــای بازاریابــی، ابزارهــای بازاریابــی و در نهایــت، تصــورات نادرســت 
دربــاره بازاریابــی آشــنا شــدیم. بــه کمــک اطاعاتــی کــه در قالــب ایــن مقالــه در اختیار 
ــرای انجــام یــک بازاریابــی کارآمــد و  شــما قــرار گرفــت می توانیــد گام هــای اولیــه ب
پربــازده را بــه بهتریــن شــکل ممکــن برداریــد و بــا برنامــه ریــزی و اقدامــات حســاب 

شــده، موفقیــت بیشــتری را در کســب وکار خــود تجربــه کنیــد.
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