به نام خدا
طرح آموزش مهارت های
کارآفرینی
ویژه بخش بهداشت و سالمت
کارگاه  6از 8

عنوان کارگاه :بازاریابی

مدت کارگاه 24 :ساعت

بخش5از12

عنوان بخش :ارتباطات بازاریابی یکپارجه

مدت بخش 1:30 :ساعت

مدیر طرح :پریسا فتایی
همکار طرح :الهه کیانی
با نظارت :دکتر طالبی ،عضو هیات علمی دانشگاه
تهران
مدرس:سالمت وزارت
کارفرما :دفتر توسعه فناوری
بهداشت

مهندس علی خویه

مدرس بازاریابی
دانشگاه تهران
زمستان 1393

ارتباطات بازاریابی یکپارچه
عناوین مورد بحث:
اصول ارتباط با بازار شامل چه مواردی
میشود؟
اصول ارتباط با مشتری چیست؟

استراتژي آميخته ترفيع :
3

تبليغات
پيشبرد فروش
مشتريان هدف

كانالهاي توزيع

روابط عمومي
بازاريابي مستقيم
فروش حضوري

www.khooyeh.ir

محصول
خدمت
قيمت

شركت

بازاریابی یکپارچه
4

 هنگامی که تمامی دوایر شرکت برای تامین منافع مشتری با همدیگر
همکاری می کنند حاصل این همکاری ،بازاریابی یکپارچه است.
 بازاریابی یکپارچه در دو سطح مطرح است:
 دوایر مختلف واحد بازاریابی
 واحد بازاریابی و دیگر واحدهای سازمانی
 بازاریابی یکپارچه با مفهوم بازاریابی داخلی در تعامل است.

www.khooyeh.ir

ارتباط با مشتری
5

نحوه ارتباط با مشتری
از طريق ترويج

از طريق:

 تبليغاتفروش شخصی پيشبرد فروش روابط عمومی-بازاريابی مستقيم

 طرح محصول شکلرنگقيمت-فروشگاه (محل)

تاکتيک های بازاريابی
www.khooyeh.ir

آميخته ارتباطات بازاريابی چيست ؟
6



کل آميخته ارتباطات بازاريابی را آميخته ترفيع می نامند ،که
شامل ترکيبی ويژه از تبليغ ،فروش شخصی (مستقيم) ،اجرای
سياست های تشويقی (جهت ايجاد تقاضای آنی) و به کارگيری
روشهای خاصی در روابط عمومی و بازاريابی مستقيم است که
شرکت با بهره گيری از آنها می کوشد به هدف های بازاريابی
نائل شود.

www.khooyeh.ir

آميخته ترفيع:
 -1تبليغ :


معرفی کاالها يا خدمات به وسيله شيوه های غيرشخصی ،به مسئوليت فرد يا
سازمان

 -2فروش شخصی :


ارائه محصول يا خدمت به وسيله نيروی فروش شرکت با اين هدف که بتوان
رابطه ای بهتر با مشتری برقرار کرد.

 -3پيشبرد فروش(فروش افزايی)


استفاده از انگيزه های کوتاه مدت برای تشويق افراد به خريد کاال يا خدمتی که
شرکت ارائه می کند.

 -4روابط عمومی


ايجاد رابطه خوب با مردم و گروه های مختلف ،از طريق ايجاد « تصوير مناسب
» ازشرکت در ذهن افراد و از بين بردن هر نوع شايعه و داستان بی اساس
درباره شرکت.

 -5بازاريابی مستقيم


ايجاد ارتباط مستقيم با مشتريان مورد هدف و مصرف کنندگان و گرفتن پاسخ
سريع (با استفاده از تلفن ،پست ،دورنگار ،پست الکترونيکی ،و ساير وسايل غير
شخصی برای ايجاد ارتباط مستقيم با مصرف کنندگان خاص و گرفتن يک پاسخ
www.khooyeh.ir
مستقيم) می باشد.
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شیوه های خالقانه
مشتری شناسی -مخاطب شناسی











خوشحالی
ناراحتی
دردل
انتقادی
سوالی
سرکار گذاشتن
هدیه
مهمانی
همراهی
www.khooyeh.com

منابع مشتری يابی
منابع سر نخ
وقايع

اتحاديه ها
اتحاديه های حرفه ای
اطاقهای بازرگانی
سازمانهای دولتی
اتحاديه های بازرگانی

وقايع اجتماعی
سمینارها و کنفرانسها
وقايع ورزشی

مکانها
ساختمانهای اداری بزرگ
سازمانهای توسعه مسکن
مراکز فروش
پارکهای صنعتی
رستورانها
فرودگاهها

اطالعات منتشر شده و چاپی
کوپن ها و کارتهای دريافت شده
اطالعات کامپيوتری
صورت خريد های پستی
www.khooyeh.com
ليست عضويت روزنامه ها

فروشندگان غير رقيب
دوستان و بستگان
تجارتهای وابسته
مشتريان فعلی
مشتريان قبلی
عرضه کنندگان
واسطه ها و نمايندگان
مشاوران

مقايسه استراتژی کششی با استراتژی رانشی
استراتژی رانشی
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فعالیت های
بازاریابی

فعالیت های
بازاریابی

مصرف کننده

عمده فروش – خرده فروش

تولید کننده

ترویج

ترویج

استراتژی کششی
تقاضا

تولید کننده

تقاضا

عمده فروش – خرده فروش
فعالیت های بازاریابی تولیدکننده (ترویج)
www.khooyeh.ir

مصرف کننده

نوع محصول يا
بازار

مرحله چرخه
زندگی محصول

ميزان آمادگی
خريدار

انتخاب استراتژی

استراتژی کشش
www.khooyeh.ir

استراتژی رانش
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جمع بندی
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هر کسب وکاری هسته و ذاتی دارد  ،ذات و هسته نظام بازاریابی ارتباط با
مشتری و راضی ساختن مشتری است.
ارتباط بازاریابی گاهی می تواند معجز کسب وکار شما باشد.
تبلیغات می تواند معجزه آفرین باشد اگر درست و اصولی باشد.

www.khooyeh.ir

