مفاهیم بنیادین بازاریابی ،پیش نیاز بازاریابی الکترونیکی

تز خالف تصٕر ػًٕو ،تاساریاتی تُٓا تثهیغات ٔ تزٔیج َیست!! يمٕنّ ی تاساریاتی تّ چٓار تخص اصهی تمسیى يی ضٕد کّ
تّ Ps ۴يطٕٓر است ...يفاْیى تُیادیٍ تاساریاتی ،پیص َیاس تاساریاتی انکتزَٔیکی تاساریاتیُْ ،ز ارتثاط تٕنیذکُُذگاٌ ٔ
ػزضّ کُُذگاٌ (یا تٕنیذ کُُذگاٌ ٔ ػزضّ کُُذگاٌ تانمِٕ ) یک کاال یا خذيت تا يطتزیاٌ يٕجٕد یا تانمِٕ است .تاسایاتی
َتیجّ ی َاگشیز ،دٔری َاپذیز ٔ ضزٔری سزيایّ داری است.
انثتّ ایٍ َکتّ تذاٌ يؼُا َیست کّ تاساریاتی تُٓا تّ کطٕرْای دارای َظاو سزيایّ داری يحذٔد يی ضٕد .تکُیک ْای
تاساریاتی در تًاو َظاو ْای سیاسی ٔ تسیاری اس جُثّ ْای سَذگی کارتزد دارد.رٔش ْای تاسایاتی تّ ٔسیهّ ی تزخی
اس ضاخّ ْای ػهٕو اجتًاػی يؼزفی يی ضَٕذ .تّ ٔیژِ رضتّ ْایی رٔاٌ ضُاسی ،جايؼّ ضُاسی ،ػهٕو التصادی ٔ
تحمیمات تاساریاتی ایٍ فؼانیت ْا را پیکزِ تُذی يی کُُذ ٔ تّ آٌ ْا َظى يی تخطذ .تاساریاتی ،اس طزیك تثهیغات تّ
تسیاری اس ُْزْای خالق رتط پیذا يی کُذ .تاساریاتاٌ يٕفك تزيطتزی تًزکش دارَذ ،تّ دیگز سخٍ يطتزی گزا یا يطتزی
يذار ْستُذ.تز خالف تصٕر ػًٕو ،تاساریاتی تُٓا تثهیغات ٔ تزٔیج َیست!! يمٕنّ ی تاساریاتی تّ چٓار تخص اصهی تمسیى
يی ضٕد کّ تّ Ps ۴يطٕٓر است:
 )۱يحصٕل:يذیزیت يحصٕل در تاساریاتی تا يطخصات ٔ ٔیژگی ْای يحصٕل اس یک سٕ ٔ چگَٕگی ارتثاط آٌ تا َیاسْا ٔ
خٕاستّ ْای يطتزی َٓایی اس سٕی دیگز سز ٔ کار دارد.
 )۲لیًت گذاری :فزآیُذ ٔضغ لیًت (ٔ یا تخفیف) تز يحصٕل را ضايم يی ضٕد.
 )۳تزٔیج :ضايم تًاو فؼانیت ْای تثهیغاتی ،آگٓی ْا ،ضؼارْا ،جٕایش ٔ سایز رٔش ْای گَٕا گٌٕ تزای تزٔیج يحصٕل،
َاو ٔ َطاٌ تجاری ٔ ضزکت است.
 )۴يکاٌ ،تٕسیغ ٔ حًم ٔ َمم :فزآیُذ رساَذٌ يحصٕل تّ يطتزی است.
در يثاحث تاسایاتی تّ ایٍ چٓار ػُصز ،آيیختّ ی تاساریاتی ) (Marketing mixيی گٕیُذ.یک تاساریاب اس ایٍ چٓار ػُصز
تزای تذٔیٍ تزَايّ تاساریاتی استفادِ يی کُذ .تزای کسة يٕفمیت در تزَايّ ریشی تاساریاتی ،آيیختّ ی تاساریاتی یا Ps ۴
تایذ تاستاتی اس خٕاستّ ْا ٔ تًایالت يطتزیاٌ در تاسار ْذف تاضذ .تالش تزای يتماػذ کزدٌ خزیذاراٌ تّ خزیذ يحصٕنی
کّ يٕرد پسُذ ٔ تٕجّ آٌ ْا َیست ،تسیار گزاٌ ٔ تّ َذرت يٕفمیت آيیش است .تاساریاب ْا تزای ارسیاتی خٕاستّ ْای
يصزف کُُذگاٌ ٔ ضُاسایی يحصٕالتی کّ يصزف کُُذگاٌ تزای تّ دست آٔردٌ آٌ ْا حاضزَذ پٕل تپزداسَذَ ،یاسيُذ
تحمیمات تاساریاتی ْستُذ .آٌ ْا ايیذٔارَذ کّ ایٍ فزآیُذ دست یاتی تّ یک رلاتت يٕفك ٔ پایذار را يًکٍ ساسد .يذیزیت
تاساریاتی اتشار کارتزدی ایٍ فزآیُذ تّ ضًار يی آیذ.
● سز فصم ْای اصهی تاسایاتی
يثاَی تاساریاتی ،استزاتژی ْای تاساریاتی ،يذیزیت تاسایاتی ،يذیزیت يحصٕل ،لیًت گذاری ،تزٔیج ،تٕسیغ ،تاسایاتی
يستمیى ،رفتار يصزف کُُذِ ،تحمیمات تاساریاتی ،تاسایاتی خذيات ،تاساریاتی انکتزَٔیک ،تکايم ٔ گستزش تذریجی
تاساریاتی.
● يثاَی تاساریاتی؛ يفاْیى پایّ يصزف کُُذِ:
در ػهٕو التصادی تّ يجًٕػّ افزاد یک جايؼّ ،خإَادِ ْا ٔ ًّْ ی کارگشاراٌ التصادی کّ کاالْا ٔ خذيات تٕنیذ ضذِ
در یک التصاد را يصزف يی کُُذ ” ،يصزف کُُذِ “ گفتّ يی ضٕد .اگز چّ ایٍ اصطالح ضايم تک تک افزاد یک يحذٔدِ

ی سیاسی جغزافیایی يی ضٕد ،تّ ًْاٌ َسثت کّ یک اصطالح التصادی است ،سیاسی َیش ْست .در َظزیّ ی
استاَذارد التصاد کالٌ ،فزض تزایٍ است کّ يصزف کُُذِ ی کاال ٔ خذيات ،تٕدجّ ای را کّ تزای يخارج خٕد درَظز يی
گیزد تزای خزیذ کاالْا ٔ خذيات صزف يی کُذ .رٔضٍ است کّ يصزف کُُذِ در یک تزخٕرد ػمالَی ،تزای رسیذٌ تّ
يطهٕب تزیٍ َمطّ ی خزیذ ،ایٍ تٕدجّ را تز اساص أنٕیت ْا ٔ تزجیحات يٕرد َظز خزج خٕاْذ کزد.در انگٕ ْای سياَی
رفتار يصزف کُُذِ ،يًکٍ است تخطی اس تٕدجّ صزف سزيایّ گذاری ْای تهُذ يذت در جٓت کسة سٕد تیطتز در
دٔرِ ْای سياَی آیُذِ ضٕد .تُاتزایٍ يًکٍ است کّ تٕدجّ ی يصزف کُُذِ تُٓا تزای يصزف در َظز گزفتّ َطذِ
تاضذ.سياَی کّ تُگاِ ْای فزٔش کاال ٔ خذيات تسیار سیاد ْستُذ ،يًکٍ است اصطالح ”يصزف کُُذِ“ در حکى ٔاژِ ای
تحمیزآيیش تّ ضًار رٔد ،تّ ایٍ يؼُا کّ خزیذار يحصٕل ،ضخصی تإْش ٔ سیزک َیست .ایٍ ػثارت درست َمطّ ی
يماتم ٔاژِ ”يطتزی “است کّ فزدی ْٕضًُذ تهمی يی ضٕد کّ لذرت خزیذ ٔ حك اَتخاب دارد.
▪ يطتزی:يطتزی ػثارت است اس کسی کّ چیشی را اس یک تُگاِ التصادی یا یک ساسياٌ يی خزد یا اجارِ يی کُذ.
ـ إَاع يطتزی :يطتزیاٌ را تّ دٔ گزِٔ اصهی يی تٕاٌ طثمّ تُذی کزد:
 )۱يطتزیاٌ داخهی
 )۲يطتزیاٌ خارجی
يطتزی داخهی کسی است کّ تزای یک ساسياٌ ،ايا در تخص یا ضؼثّ ای دیگز کار يی کُذ.
يطتزی خارجی ًّْ ی يزدو خارج اس ساسياٌ ْستُذ.
يطتزیاٌ داخهی ضايم افزادی را ضايم يی ضَٕذ کّ در تخص ْا ٔ ضؼثّ ْای يختهف یک ساسياٌ يطغٕل تّ کارَذ.
تُگاِ ْای التصادی تا َیاسْا ٔ فزُْگ ْای يختهف ،تاسرگاَاٌ ،خإَادِ ْا ٔ تًاو گزِٔ ْایی کّ تّ یک ساسياٌ پٕل
پزداخت يی کُُذ ٔ کاال یا خذيات آٌ ساسياٌ را يی خزَذ ،يطتزیاٌ خارجی را تطکیم يی دُْذ.
▪ َیاسْا ٔ اَتظارات:
يطتزیاٌ َیاسْا ٔ اَتظاراتی دارَذ کّ السو است اس جاَة ساسياٌ ْا در َظز گزفتّ ضٕد.
ـ َیاس یؼُی آٌ چّ کّ يطتزی تّ تزآٔردِ ضذٌ احتیاج دارد ،ياَُذ اتٕيثیم ٔ تیًّ تا لیًت پاییٍ.
ـ اَتظار یؼُی چیشی کّ يطتزی تّ طٕر حتى َیاسيُذ آٌ َیست ايا تٕلغ دارد کّ آٌ را داضتّ تاضذ.
ـ اَتظارات یا خٕاستّ ْا ػثارتُذ اس تًایالت اَساٌ تزای ارضاء کُُذِ ْای خاصی اس َیاسْا.
در حمیمت خٕاستّ ْا،اضکانی اس َیاسْای اَساَی ْستُذ کّ تٕسط فزُْگ یا ضخصیت فزدی اَسآَا ضکم گزفتّ
اَذ.
● ارسش سياَی يطتزی یاCLV:
تٕجّ تّ ارسش يطتزی در طٕل دٔرِ ارتثاط تا ضزکت یا تُگاِ التصادی ،یکی اس اصٕل تهُذ يذت تاسایاتی است کّ در
اصطالح ارسش سياَی يطتزی َايیذِ يی ضٕد .تٕجّ ایٍ َکتّ کّ آیا يطتزی در ًْیٍ يذت ،اس کاالْا ٔ خذيات ضزکت
ْای يطاتّ ٔ رلیة ْى استفادِ کزدِ است یا خیزاس ضزٔریات ایٍ اصم تاساریاتی است .اس َتایج يٓى داضتٍ تزَايّ ٔ

چطى اَذاس تهُذ يذت ،ضُاختٍ تًایالت جذیذ يطتزیاٌ تزای کسة کاال یا خذيت تٓتز ٔ تاسِ تز است کّ در صٕرت پاسخ
دادٌ ساسياٌ تّ ایٍ تًایالتٔ ،فاداری يطتزی تّ ضزکت تیطتز خٕاْذ ضذ.
● يذیزیت تجزتّ ی يطتزی یاCEN :
فزآیُذی است کّ ًّْ ی تجزتیات يطتزی اس یک يحصٕل یا یک ضزکت را سیز َظز دارد ٔ آٌ را تّ صٕرت استزاتژیک
يذیزیت يی کُذ .تذیٍ يُظٕر اس رٔیکزدْایی يتفأت ْى چٌٕ َاو ٔ َطاٌ تجاری ،تُٕع يحصٕل ،تخص تُذی تاسار ٔ رٔاتط
ػًٕيی تاسایاتی ،ضايم يذیزیت رٔاتط ػًٕيی يطتزی ) ٔ (CRMرضایت يُذی يطتزی استفادِ يی ضٕدْ.ذف َٓایی
 ،CEMغهثّ تز يٕاَغ ٔ ضکاف تیٍ حزف ٔ ػًم است کّ اس طزیك تاسَٕیسی فزيٕل ْای اصٕل أنیّ ی تاساریاتی اَجاو
يی ضٕد.
▪ در َٓایت يی تٕاٌ گفت کّ  CEMتز چٓار جُثّ اس يذیزیت تاساریاتی تاکیذ يی کُذ:
 )۱تًزکش تز تًاو جُثّ ْای يزتثط تا يطتزی،
 )۲تزکیة يٕضکافی ٔ خاللیت
 )۳تٕجّ ْى سياٌ تّ تزَايّ ریشی
 )۴اجزای تزَايّ ْای داخهی ٔ خارجی.
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ْى اكٌُٕ تزاي يطأرِ رايگاٌ تًاص حاصم فزيائیذ:
1۲۱- 11۴1۱4۱۲

