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مقدمه

»اگر بتوانید تله ای بهتر از رقبای خود بســازید، همه دنیا به سراغ 
شما خواهند آمد. بازاریابی است که این تفاوت را ایجاد می کند.«
اد جانسون1

بازاریابی یکی از رشــته های بازرگانی اســت که دستخوش سوء تعبیرهای 
زیادی شــده است. اغلب به نظر می رسد که این رشته، تنها جنبه تبلیغاتی دارد 
و غالبــا افراد در دیگر حوزه های بازرگانی، به زوایای کامل آن اهمیت چندانی 
نمی دهنــد، اما بازاریابی فعالیتی تخصصی اســت که بر موفقیت هر شــرکتی 

تاثیرگذار است. 
گفته می شــود بازاریابی آنقدر حایز اهمیت اســت که نبایــد آن را تنها به 
افراد بازاریاب ســپرد. قطعا تاثیرات آن طیف وســیعی را فــرا می گیرد و افراد 
زیادی درگیر آن می شوند، بر آن تاثیر می گذارند )ولو غیرمستقیم( یا از آن تاثیر 

می گیرند. 
کتاب حاضر، به شــرح بازاریابی پرداخته و رازهای آن را آشکار می سازد. 
هدف اصلی از این کتاب، تشریح بازاریابی برای افراد غیر بازاریاب است و به 
این  وسیله، بازاریابی و فعالیت ها و مشاغل دیگر با هم همکاری بهتری خواهند 

1- Ed Johnson 
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داشــت، چون به کمک ایــن کتاب، درک بهتری از یکدیگر خواهند داشــت. 
کارگروه هدف این کتاب، آن دسته از افرادی را که مستقیما به بازاریابی اشتغال 
دارنــد نیز در بر می گیرد. مثل بازاریاب های باتجربه که شــاید یادآوری اصول 

بازاریابی به آنها نیز کمک کننده باشد. 
در تشــریح بازاریابی )و زبان فنی آن(، این کتاب از مثال های متعددی استفاده 
می کند تا محتوای موضوع را روشن سازد. این مثال ها برای عموم مردم آشنا هستند، 
با وجود این، طیف وسیعی از شرکت های بزرگ و کوچک در بازارهای مختلف را 
در بر می گیرند. زبان بیان مورد استفاده در این کتاب نیز عمدا زبانی عمومی است. 
برای مثال، به خریداران همان مشتریان گفته می شود. با وجود این، ممکن است که 
شرکت های خدماتی مثل شرکت های حسابرسی آنها را مراجعین و هتل ها آنها را 
میهمان بنامند. همچنین ممکن است محصول یک شرکت، خدماتی باشد که ارائه 

می دهد، اما واژه محصول اغلب هر دو را در بر می گیرد.
این کتاب دارای چهار بخش اســت. دو فصل آغازین )بخش 1( پیچیدگی 
بازاریابی را شــرح می دهــد تا خوانندگان نقش عناصــر مختلف و چگونگی 
هماهنگــی و همکاری آنها را با یکدیگر بشناســند. کّل محتــوای بازاریابی و 
مؤلفه های آن، ماهیت ادراکی دارد. داشتن چنین تصویری کلی در ذهن، اطمینان 
حاصــل می دهد که با بیان تکنیک ها و عناصر مختلــف و متمایز بازاریابی در 
بخش های 4-2، خواننده راحت تر خواهد توانست آنها را ارزیابی کند و دریابد 

که چطور این عوامل به حرفه بازاریابی کمک خواهند کرد.
هدف افراد بازاریاب و فعالیت بازاریابی، ایجاد موفقیت و سودآوری است. 
شرکت هایی که در آن افراد اهمیت بازاریابی )و نقش خود در آن( را در موفقیت 
کاری درک می کنند، نسبت به شرکت هایی که فرهنگ بازاریابی ضعیفی دارند، 
با بازار فــروش خود ارتباط بهتری برقرار می کنند. همه می توانند در این  زمینه 
نقش پررنگی ایفا کنند و چنین شرکتی در مقابله با دنیایی که روز به روز رقابتی تر 

می شود، موفق تر خواهد بود.



مروری بر بازاریابی

بخش اول
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فصل 1

مفهوم بازاریابی

»اگر مشتری مدار نباشیم، اتومبیل های ما نیز مورد پسند مشتریان 
واقع نخواهند شد.«

با استناد به بازاریاب شرکت ساخت اتومبیل ُفردموتور

بازاریابی یکی از رشــته های بازرگانی اســت که دستخوش سوء تعبیرهای 
زیادی شده است. با وجودی که شــرکت ها روزبه روز بازارمحورتر می شوند، 
اغلب بازاریاب ها درمی یابند که مردم فرضیات اشتباهی درباره نقش آنها دارند. 
مشاغل دیگر با چنین مشکلی مواجه نیستند. همه می دانند که مدیر تولید، خط 
تولید را فعال حفظ می کند، کار بخش کنترل کیفیت مشــخص است، حسابدار 
با آمار و ارقام کار می کند و غیره. اما اغلب تصور می شــود که بازاریابی چیزی 

فراتر از آگهی  بازرگانی و فروش نیست. 
از آنجا این استنباط غلط حایز اهمیت است که بسیاری از کارکنان شرکت ها 
)خواسته یا ناخواسته( بخشی از بازاریابی شرکت خود یا تحت  تاثیر آن هستند. 
عــده  زیادی از افراد، از رده های باالتر شــرکت تا رده های پایین تر، بخش ها و 
مشــاغل مختلف آن، همگی بر تاثیرگذاری بازاریابی نقش دارند. پس بازاریابی 
یک شــغل مستقل نیست، بلکه همه در جایگاه و شــغلی که هستند می توانند 
نقــش خود را ایفا کنند و بازاریابــی را در نقش واقعی خود که »درآمدزایی در 

کسب وکار« است، مؤثر سازند. 
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بازاریابی چیست؟

تعاریف متعددی از بازاریابی وجود دارد. انســتیتوی ممتاز بازاریابی انگلیس1 
اظهار می کند که »مدیریت مسئوالنه در حقیقت شناسایی، پیش بینی و سودآوری 
حاصل از برآورده کردن نیازهای مشــتری اســت«. فیلیپ کاتلر2، از پیشگامان 

بازاریابی آمریکا، بازاریابی را چنین تعریف می کند:
»بازاریابی فعالیتی تجاری است که نیازها و خواسته های برطرف نشده کنونی 
را شناسایی می کند، بزرگی و گستردگی ابعاد آنها را تعریف کرده و می سنجد، 
مشــخص می کند که شرکت مربوطه در کدامین بازار هدف می تواند به بهترین 
نحو عمل کند و در مورد محصوالت، خدمات و برنامه های مناســب به منظور 
ارائه به این بازارها، تصمیم گیری می کند. بنابراین، بازاریابی پیوند میان نیازهای 

جامعه و الگوی واکنش مطلوب صنعت آن جامعه است.«
این دو تعریف، نشــان گر پیچیدگی موجود اســت و روشــن می سازد که 
بازاریابــی چیزی فراتر از »واحد بازاریابی« شرکت هاســت. اخیرا پیتر ِدراِکر3، 
متفکر سرشناس در حوزه مدیریت، با خرسندی اظهار کرد: »بازاریابی از زاویه 
دید مشتریان به کسب وکار نگاه می کند«. یعنی همه  چیز از آن نشأت می گیرد.

بازاریابی پنج توصیف دارد:
 مفهومی که در آن، مشــتری در اولویــت اول قرار دارد. با در نظر گرفتن 
کلیه جوانب کســب وکار از زاویه دید مشتری و پیش بینی نیازهای مشتریان و 
تامین آنچه می خواهند و آن گونه که دوست دارند، موفقیت حاصل می شود. این 
تعریف کامال منطقی اســت و تنها به تالش برای فروش آنچه شخص تصمیم 
به تولید آن گرفته اســت محدود نمی شود. در کســب وکارهای مختلف، واژه 
»مشتریان« دربرگیرنده افراد مختلف است و در صورتی که بازاریابی معامالت 
بین شــرکتی4 مطرح باشــد، این واژه دربرگیرنده شــرکت های مختلف است. 
صرف نظر از اینکه آیا محصوالت یا خدمات مستقیما به عموم فروخته می شوند 

1- UK’s Chartered Institute of Marketing 2- Philip Kotler 
3- Peter Drucker          4- business- to- business marketing (B2B)
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یا از طریق فروشندگان عامل یا عمده فروشان یا خرده فروشان این کار صورت 
می گیرد، شرکت ها با پذیرش مفهوم بازاریابی و هدف گذاری روی ارائه خدمت 

به مشتریانشان، به بهترین نحو عمل می کنند.
 حرفه ای که مسئول شناســایی، پیش بینی و سودآوری حاصل از برآورده 
کردن نیازهای مشتری است و بنابراین به فرآیندی اتالق می شود که این مفهوم 
را به انجام می رســاند. این فعالیت باید از جانب یک مقام باالتر مدیریت شود 
و به کل سازمان تعمیم داده شود. یک نفر باید نقش بازاریاب را ایفا کند، حتی 
اگر این شخص مسئولیت های دیگری هم داشته باشد. هرکس که به این فعالیت 
اشــتغال دارد و هر آنچه حایز اهمیت اســت باید سازماندهی شود، مسئولیت 

نهایی باید مشخص شود و زمان مناسبی برای انجام آن یافت شود.
 مجموعه ای از تکنیک ها که تنها فروش و تبلیغات را شامل نمی شود، بلکه 
تحقیقات بازار، توســعه محصول، قیمت گذاری، ارائه و ترویج )که دربردارنده 
آگهی  بازرگانی، دادوستد، پست مستقیم، روابط عمومی و ترویج فروش است( 

را نیز در بر می گیرد.
 فرآیندی که با اســتفاده از روش های مختلف، به طور مداوم، درســت و 
ابتکارآمیز، در مسیر »سودآوری در کســب وکار« عمل می کند. بازاریابی صرفا 
موفقیت را تضمین نمی کند و همچنین نمی توان آن را بی فکرانه به کار گرفت. 
مهارت افراد مشــغول به بازاریابی در چگونگی عملکرد این افراد در حوزه ای 

که فعالیت دارند نهفته است و نه تنها علم، بلکه هنر نیز به آن اتالق می شود. 
 سیســتمی که به عوامل داخلی و خارجی ای توجه دارد که بسیاری از آنها 
گســتره فعالیت و موفقیت را محدود می سازند. سیســتم بازاریابی، رابط میان 
مشتریان و مشتریان احتمالی با شرکت است و تالش می کند تا اختالفات میان 
آنها، از قبیل هدف سازمان در افزایش سودآوری و خواسته مشتری احتمالی در 

سودآوری از خرید را حل وفصل کند )به فصل 2 مراجعه شود(.
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فرآیند بازاریابی

همان طور که در شکل 1-1 نمایش داده شده است، بازاریابی فرآیندی پیاپی و 
مستمر است. 

تصویر 1-1: فرآیند بازاریابی

 پژوهش بازار تالش می کند تا نیازهای مشتری، آنچه مشتریان می خواهند، 
نحوه تامین این نیازهــا طبق میل آنها و تمایل آنها به تغییر در نحوه تامین این 
نیازها در آینده را شناسایی و پیش بینی کند. پژوهش می تواند گذشته را تجزیه و 
تحلیل کند و رویکردهای کنونی را بازبینی کند، اما قادر به پیش بینی نیست. پس 
باید روی روند امور متمرکز شود و به دقت تفسیر شود. پژوهش حتی می تواند 
به نوآوری و کاهش ریســک کمک کند و در سرتاسر فرآیند بازاریابی و نیز در 

مراحل آغازین آن قابل استفاده است. 
 برای اینکه مشــخص شــود در آینده چه میزان خدمات یا محصول ممکن 
است فروخته شود، پیش بینی الزم است. اگر تنها عده معدودی به محصول خاصی 
نیاز داشــته باشند، شناسایی این نیاز کاربرد کمی در دادوستد آن خواهد داشت. به 
گفته نِیلز بُور1، فیزیکدان برنده جایزه نوبل، »هرگز پیش بینی، خصوصا درباره آینده، 

1- Neils Bohr 
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کار ســاده ای نیست«. هرگز ممکن نیست که پیش بینی 100% دقیق باشد، اما برای 
برنامه ریزی و کاهش ریسک، بهترین برآورد ممکن مورد نیاز است. 

 در بیشتر کسب وکارها، توســعه محصول یا خدمات، یک فرآیند مستمر 
است. گاهی این فرآیند بیشتر حالت تکاملی دارد تا تغییر اساسی، به خاطر داشته 
باشید که این همان نظم و قاعده ای است که شرکت های تولیدکننده خودرو ، بر 
اساس آن ویژگی های مدل خودروها را ارتقا می دهند. گاهی تغییرات، سطحی 
و ظاهری هستند تا واقعی. ممکن است با ماده پاک کننده سطوح اصالح شده با 
مواد تشکیل دهنده X، مشتریان تغییر شدیدی را احساس کنند، اما به نوعی حس 
ارزش افزوده آن نیز آگاهی می یابند. گاهی تغییرات آنقدر ســریع اســت )مثال 
تغییرات در محصوالتی مثل تجهیزات کامپیوتری و دیگر فناوری های روز( که 
مصرف کننــدگان از اینکه مدل محصولی که خریــداری کرده اند، خیلی زود با 
تولید مدل  جدیدتر آن محصول از دور خارج می شــود، خسته می شوند. اما در 
دنیای شدیدا رقابتی امروز، هیچ شرکتی نمی تواند در محصوالت یا خدماتی که 
به مشــتریان خود ارائه می دهد یا در نحوه بازاریابی محصوالت خود، ابداع آمیز 

عمل نکند. 
 قیمت و سیاســت قیمت گذاری، متغیری در بازاریابی است و باید به دقت 
تعیین شــود و نه تنها ابزاری برای حصول اطمینان از دســتیابی به اهداف مالی 
است، بلکه این حس را در مشتریان و مشتریان احتمالی ایجاد می کند که ارزش 

پولشان حفظ شده است. 
 برای اینکه مشتریان احتمالی به وضوح بدانند که چه چیزی موجود است و 
نیز برای ترغیب آنها به خرید، ترویج خارجی بسیار حایز اهمیت است. ترویج 
خارجی شامل راهکارهای مختلفی مثل آگهی  بازرگانی، پست مستقیم، ترویج 
فروش و روابط عمومی است که می توان آنها را به شکل ترکیبی یا جدا از هم 
به کار گرفت. برندها و محصوالت مختلف در صورتی موفق می شــوند که در 
معــرض دید عموم قرار بگیرند. هیچ کس نمی تواند چیزی را خریداری کند که 
از وجود آن آگاهی ندارد، محصوالت به دلیل سرمایه گذاری ترویجی، تا رهبران 

بازار نیز توسعه می یابند. 
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 فروش که شــامل روابط فردی است و اغلب ارتباط نهایی و مهمی را در 
زنجیره ای شکل می دهد که شرکتی را به بازار مربوطه خود متصل می سازد. 

 توزیع، سیستمی اســت که خدمات و محصوالت را به بازار یا مشتریان 
ارائه می دهد. نحوه توزیع، تفاوت های بسیاری در موفقیت محصوالت مختلف 
ایجاد می کند. بازاریابی گاهی دربردارنده رابطه ای مستقیم است: برای تبلیغات 
بهتر، محصول مستقیما به مشتری ارسال می گردد. اگرچه اغلب در محصوالت 
مصرفی، زنجیره ای از واســطه گران وجود دارد که معموال از تولیدکننده شروع 
شــده و قبل از اینکه به دســت مشتری برســد، از چرخه خرده فروش و شاید 
عمده فــروش، می گذرد. در سیســتم توزیع با مدیریت ضعیف، ممکن اســت 
موجودی محصوالت در جایی بسیار زیاد و در جای دیگر، بسیار کم باشد و به 
این ترتیب، باعث عدم  موفقیت در فروش شود. همچنین الزم است که سیستم 

فروش بر تغییرات ناشی از نیازهای فصلی نیز غلبه کند. 

وظایف و منابع سازمانی

هر شــرکتی دارای سه وظیفه اصلی )که اگر خوب مدیریت شوند، هماهنگ با 
هم عمل خواهند کرد( و دو منبع اصلی است. سه وظیفه اصلی عبارتند از:

 تولید )که در صنعت خدماتی، به فعالیتی که افراد انجام می دهند بســتگی 
دارد، مثل حسابداری یا برنامه نویسی(؛ 

 تامین مالی؛
 بازاریابی.

دو منبع اصلی آن عبارتند از:
 سرمایه،

 نیروی کار.
هر یک از وظایف دارای ابعاد متفاوت و اهداف مختلفی هستند و اغلب در 
برهه های زمانی مختلف فعالیت می کنند، افراد مختلفی را مجذوب خود می کنند 
و هر یک به نحوی متفاوت با پول سروکار دارند. بنابراین، علی رغم اینکه هر سه 
به تحقق اهداف شــرکت کمک می کنند، اما ممکن است اختالفات داخلی میان 


