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 بهروزاحمدزاده –مدرسکارگاه

فارغ التحصیل رشته علوم اقتصادی و زبان آلمانی 

مدیر بازاریابی هولدینگ سرمایه گذاری تِک وِست 

 (اجرای دهها پروژه تبلیغاتی و بازاریابی)تا کنون  1382 –مدیر مسئول کانون تبلیغاتی تردید 

 1388تا  1384 –مشاور تبلیغاتی دفتر منطقه ای یونسکو در تهران  

 1393تا  1389 –( قلم چی)مشاور تبلیغاتی کانون فرهنگی آموزش 

 1389تا  1388 –مدیر پروژه برندینگ بانک آریا 

 ملیمشاور تدوین برند بوک بانک 

 مجری و مشاور تبلیغاتی پروژه های ملی کارت اعتباری، طرح شبنم، ساماندهی امالک و خودرو وزارت
 بازرگانی و شرکت راهبر 

 



 بازاریابی چیست؟
 بازاریابیبهروایتشهرزادقصهگو



 اقدامات شهرزاد قصه گو

 و هوشمندی در انتخاب نوع
 زمان داستانهامدت  

 بیان داستانهای جدید و جذابی که
 پادشاه نشنیده بود

  استفاده صحیح از دانش و تجربه بر
 اساس درک شخصیت پادشاه

 

 پادشاهشناخت نیاز و خواسته 

تالش برای بقاء زندگی 

راضی نگه داشتن پادشاه 

استفاده بهینه از فرصتها 



 بازاریابیچیست؟

خواسته درک که مشتری نیاز اساس بر خدمات یا کاال کردن فراهم  

 .شود سازمان سودآوری موجب و باشد داشته دنبال به نیز را وی های

کردن برقرار و مشتری برای ارزش ایجاد با شرکت، آن در که فرایندی 

  دریافت ارزش مشتری از متقابل طور به ،او با مستحکم رابطه ای

 .می کند

 

 



 بازاریابیچیست؟

درک بازار،  
نیازهای مشتری و 

 خواسته هایش

طراحی یک 
استراتژی بازاریابی 

 مشتری گرا

ایجاد یک برنامه 
بازاریابی جهت  
 ارائه ارزش ممتاز

برقراری رابطه  
سودمند با مشتری 

 و راضی کردن او

دریافت ارزش از 
مشتری برای ایجاد 

 سود و کیفیت

 دریافت ارزش متقابل از مشتری ایجاد ارزش برای مشتری و برقراری رابطه با مشتری



 بازاریابیبهروایتشهرزادقصهگو

فراهم آوردن شرایط مناسب به منظور جلب رضایت مشتری 
 درک خواسته های مشتری و تطابق آن با محصوالت یا

 خدمات سازمان
 برخورداری از محصول مناسب در زمان مناسب و مکان

 مناسب
تالش برای رشد سازمان و حرکت رو به جلو 



 (ادامه)گوبازاریابیبهروایتشهرزادقصه

  مدیریت زمان و بسترسازی برای پیاده سازی برنامه های
 بازاریابی

 ایجاد نوآوری و خالقیت با اطالع از سهم بازار و سهم صدای
 رقبا

  درک صحیح از مشتری، شرایط پیرامون آن و رقبا بر اساس
 بازاریابیتحقیقات 



 آمیختهبازاریابی

 ترویج قیمت توزیع محصول

 حل مشکل
 مشتری

 هزینه
 مشتری

 ارتباط با
 مشتری

دسترسی 
 برای

 مشتری



 منکیستم؟

در چه کسب و کاری فعالیت می کنم؟ 

ماموریت سازمان من چیست؟ 

 چیست؟من کاالها و خدمات 

 چه کسانی هستند؟من مشتریان 

 دارند؟من مشتریان فعلی و آتی تمایل به خرید چه چیزی از 

 (نمی خرد؟من چرا از رقیب )؟ خرید می کندمن چرا مشتری از 

 (؟در چیستمن ویژگی منحصر بفرد یا بارز )؟ نسبت به رقیب یا رقبا  چیستمن وجه تمایز کسب و کار 



 مشتریمنکیست؟

 بودن تعداد خریداران در بازارهای مختلفزیاد 

پراکندگی بیش از حد خریداران در مناطق مختلف جغرافیایی 

تنوع زیاد در نوع نیاز و خواسته خریداران 

تنوع زیاد در نوع روشهای خرید مصرف کنندگان 

 



 تقسیمبازار

(چه کسی؟)جمعیت شناختی   

 شغل•

 اجتماعیطبقه •

 میزان تحصیالت•

 ملیت•

 قومیت•

 

(چه کسی؟)جمعیت شناختی   

 سن•

 جنسیت•

 اندازه خانوار•

 منحنی عمر خانواده•

 درآمد•

(کجا؟)جغرافیایی   

 کشورها•

 استان ها•

 منطقه ها•

 شهرها•

 حومه شهرها•

 روستاها•

 (پایین شهر -باالی شهر)محله ها•

 خیابان ها•

 



(ادامه)بازارتقسیم  

 رفتاری

 نگرش به محصول•

 مکان خرید•

 منافع مورد نظر•

 زمان مصرف•

 

 رفتاری

موقعیت استفاده از •
 محصول

 میزان مصرف•

 وضعیت مصرف کننده•

 وضعیت وفاداری•

 

(چه کسی؟ چرا؟)روانشناختی   

 سبک زندگی•

 شخصیت•
 



 چهمحصولی؟

 نام تجاری

 کیفیت

 بسته بندی

 طراحی

 ویژگی ها

 تحویل و 
 اعتبار

 نصب

 ضمانت نامه
(وارانتیو  گارانتی)  

 خدمات پس 
 از فروش

 منفعت اصلی

 محصول واقعی
 هسته محصول

محصول ملحقات  



 خدمت ما/کاال 1خدمت رقیب /کاال 2خدمت رقیب /کاال

 بازار هدف

 معرفی شده مزیت

 کیفیت

 قیمت

 تحویل

 خدمات پس از فروش

 دسترسی

 تبلیغات

 فروش شرایط

 وارانتی/ گارانتی

 محل یا موقعیت عرضه

 قابلیت اعتماد

 سایر



 بهچهقیمتی؟

 حداکثر کردن
 سود 

حداکثر کردن  
 فروش کاال

به دست آوردن  
 سهم بازار

جلوگیری از 
 ورود رقبا

ایجاد تصویر باال 
 از نام تجاری

ایجاد ازدحام در  
 محل خرید

 بقا



(ادامه)؟قیمتیبهچه  

 انواع قیمت گذاری

 تقاضا رقابت هزینه



 چگونهمحصولرابهمشتریبرسانم؟

فروش مستقیم 
 
فروش با واسطه 
 
ترکیبی از هر دو 

  مجموعه ای از سازمان ها یا افراد
وابسته به همدیگر که کارشان  

تدارک و رساندن کاال یا خدمت 
 .برای استفاده یا مصرف است

پرسنل فروش 

دالالن 

واسطه ها 

نمایندگان، پیمانکاران 

عمده فروش، خرده فروش 

شرکت های پخش 



 چراواسطه؟

کمبود منابع در اختیار 

عملی نبودن فروش یا بازاریابی مستقیم 

  امکان استفاده مناسب از بودجه در
 دیگرفعالیت های 

کاهش تعداد تماس ها و ریسک فعالیت 
 



 1محصول 

 2محصول 

 3محصول 

 مصرف کننده

 مصرف کننده

 مصرف کننده

 1محصول 

 2محصول 

 3محصول 

 مصرف کننده

 مصرف کننده

 مصرف کننده

 واسطه

 تماس 6 تماس 9



 برندینگچیست؟



 هویت

I am a great lover 
M1 F1 

Identity 



 روابطعمومی

I know, He is a great lover 

F2 F1 

Public Relation 



 تبلیغات

I am a great lover 

M1 F1 

Advertisement 

I am a great lover 
I am a great lover 
I am a great lover 



 برندینگ

I know, You  are a great lover 

F1 M1 

Branding 



 باسپاسازتوجهشما


