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چهارده

پیشگفتار
امروزه ،محيط كسبوكار شركتها با تغييرات زيادي روبهرو است .افزايش رقابت،
تغيير قوانين و مقررات ،تغيير نيازها و خواستههاي مشتريان ،نوآوريهاي فراوان در
محصوالت ،تغييرات شديد در فناوريها ،رشد اينترنت و شبكههاي اجتماعي ،تغييرات
شديد در سيستمهاي فرهنگي و اجتماعي ،تغيير سطح درآمد مردم و ساير عوامل ،از
جمله تغييرات مهم در دنياي امروزي هستند .بنابراين ،شركتها بايد تالش كنند كه
مشتريان خود را حفظ كنند تا جذب شركتهاي رقيب نشوند.
شركتها براي برقراري ارتباط بهتر با مشتريان ،از ارتباطات بازاريابي استفاده
ميكنند .در اين كتاب سعي شدهاست با استفاده از ارائة دانش نظري و همچنين ،ارائة
مثالهاي مختلف ،مفهوم ارتباطات بازاريابي بهطور ملموستري در ذهن مخاطبان
عالقهمند جاي گيرد.
اين كتاب در  8فصل تنظيم شدهاست .در بخش زير مطالب هر يک از اين فصول
به اختصار توضيح داده ميشود:
عنوان فصل اول« ،مباني ارتباطات بازاریابي» است .ارتباطات بازاريابي،
ابزارهايي هستند كه شركتها از آنها براي اطالعرساني ،ترغيب و يادآوري مشتريان در
مورد محصوالت و خدمات خود استفاده ميكنند .ارتباطات بازاريابي اهميت زيادي در
بازاريابي محصوالت و خدمات شركتها دارند .شركتهايي كه ارتباطات بازاريابي
بهتري در بازار دارند ،موفقتر از ساير شركتها هستند .در اين فصل ،ارتباطات
بازاريابي و عناصر تشكيلدهندة آن مورد بررسي قرار ميگيرد.

پانزده

عنوان فصل دوم« ،ارتباطات بازاریابي و برندسازی» است .در اين فصل ،نقش
ارتباطات يكپارچة بازاريابي در برندسازي توضيح داده ميشود .ارتباطات يكپارچة
بازاريابي بهعنوان يكي از زيرمجموعههاي آميختة بازاريابي نقش مهمي در مديريت برند
دارد .در اين فصل ،مفاهيمي مانند گسترة برند ،ارزش ويژة برند ،وابستگي برند ،انجمن
برند ،ارتباطات جامع برند ،برندسازي داخلي ،توسعة برند ،شخصيت برند و برند حالل
توضيح داده ميشود .يكي از مباحث مهم در ارتباطات يكپارچة بازاريابي ،سازماندهي
آن است كه در انتهاي فصل به اين موضوع نيز پرداخته ميشود.
عنوان فصل سوم« ،رفتار خرید در ارتباطات بازاریابي» است .در اين فصل ،دو
مفهوم مهم در ارتباطات بازاريابي مورد بررسي قرار ميگيرد:
 رفتار مخاطبان

 بخشبندي ،هدفگذاري و جايگاهيابي در بازار
ارتباطات بازاريابي مؤثر ،نيازمند درك مناسب از رفتار مصرفكننده و شناخت
مباني بخشبندي ،هدفگذاري و جايگاهيابي است .پيامهاي تبليغاتي در صورتي مورد
توجه مخاطبان قرار ميگيرند كه متناسب با نيازها و خواستههاي آنها باشند .شناخت
رفتار مصرفكننده ،نقش مهمي در تهية پيامهاي تبليغاتي و ارتباطي مناسب دارد.
همچنين ،بخشبندي ،هدفگذاري و جايگاهيابي در بازار نيز به شركتها در انجام
صحيح فعاليتهاي ارتباطات بازاريابي كمک ميكنند .اين سه مفهوم ،عناصر اصلي
فرايند بازاريابي هستند كه متخصصين ارتباطات بازاريابي بايد با شناخت دقيقي از آنها،
فعاليتهاي خود را انجام دهند.
عنوان فصل چهارم« ،برنامهریزی استراتژیك ارتباطات بازاریابي» است .در اين
فصل ،برنامهريزي استراتژيک ارتباطات بازاريابي توضيح داده ميشود .مديران بازاريابي
از طريق برنامهريزي استراتژيک ارتباطات بازاريابي ،ميتوانند فعاليتهاي ارتباطات
بازاريابي شركت را هدفمند ساخته و اثربخشي آنها را افزايش دهند .برنامهريزي
استراتژيک ارتباطات بازاريابي باعث تعيين اهداف ارتباطات بازاريابي براساس نقاط
قوت و ضعف سازمان و فرصتها و تهديدهاي محيطي ميشود .همچنين ،سازمان با
استفاده از برنامهريزي استراتژيک ارتباطات بازاريابي ،استراتژيهاي مناسبي را براي
رسيدن به اهداف تعيينشده ،تنظيم و اجرا ميكند.

شانزده

عنوان فصل پنجم« ،پیام در ارتباطات بازاریابي» است .در اين فصل ،مباني
تنظيم پيام در ارتباطات بازاريابي تشريح ميشود .ارتباطات بازاريابي مؤثر ،نيازمند
طراحي پيامهاي مناسب است .خالصة خالق ،استراتژيهاي اجرايي پيام ارتباطي را
نشان ميدهد .در اين فصل ،استراتژيهاي مختلفي براي تنظيم پيام توضيح داده ميشود.
در ادامه ،استراتژيهاي خالق ششگانة فريزر و چرخ استراتژي تيلور شرح داده
ميشود .همچنين ،قالبهاي استراتژيک نيز توضيح داده ميشود .يكي از مباحث مهم
در ارتباطات بازاريابي ،خالقيت است كه در اين فصل ،بهطور كامل تحليل ميشود.
عنوان فصل ششم« ،رسانهها در ارتباطات بازاریابي» است .رسانهها نقش مهمي
در ارتباطات بازاريابي دارند .آنها باعث انتقال پيام شركت به مصرفكننده ميشوند .در
اين فصل ،انواع رسانهها توضيح داده ميشود .همچنين ،روندهاي جديد در دنياي رسانه
شرح داده ميشود .در ادامه ،برنامهريزي رسانهاي و آميختة رسانهاي توضيح داده
ميشود .نقاط تماس در ارتباطات بازاريابي ،بحث بعدي اين فصل است .در ادامه ،نقش
تجارت الكترونيک در ارتباطات بازاريابي تحليل ميشود .در نهايت نيز ،يک راهنماي
عملي براي انتخاب رسانهها ارائه ميشود كه شركتها ميتوانند از آن استفاده كنند.
عنوان فصل هفتم« ،چتر ارتباطات بازاریابي» است .ارتباطات يكپارچة بازاريابي،
بهعنوان يک چتر كلي براي ارتباطات بازاريابي عمل ميكند و ابزارهاي مختلف آن را
با هم ،يكپارچه ميكند .در اين فصل ،مديريت ارتباطات يكپارچة بازاريابي ،توضيح داده
ميشود .آميختة ارتباطات يكپارچة بازاريابي ،تشريح ميشود .مديريت ارتباطات 362
درجه ،تحليل ميشود .مفهوم همافزايي در ارتباطات يكپارچة بازاريابي شرح داده
ميشود .در ادامه ،مثلث يكپارچگي در ارتباطات يكپارچة بازاريابي تحليل ميشود .در
نهايت ،نيز ارتباطات بازاريابي در خردهفروشيها ،ارتباطات بازاريابي در بازاريابي
صنعتي و ارتباطات بازاريابي در سازمانهاي غيرانتفاعي توضيح داده ميشود.
عنوان فصل هشتم« ،ارزیابي اثربخشي ارتباطات بازاریابي» است .در اين فصل،
روشهاي ارزيابي اثربخشي ارتباطات بازاريابي توضيح داده ميشود .در ايتدا ،مقدمهاي
بر ارزيابي اثربخشي ارتباطات بازاريابي ارائه ميشود .در ادامه ،روشهاي ارزيابي
اثربخشي ارتباطات بازاريابي شامل آزمون ،نظارت مستمر ،اندازهگيري و تحقيقات
آسيبشناسي شرح داده ميشود .سپس ،آزمونها و شاخصهاي سنجش اثربخشي

هفده

تبليغات تحليل ميشود .در ادامه ،تحقيقات توسعة پيام ،شامل آزمون مفهوم ،پيشآزمون
و آسيبشناسي توضيح داده ميشود .بحث بعدي اين فصل ،تحقيقات همزمان با اجراي
پيام است كه شامل پيمايشهاي تصادفي ،آزمونهاي نگرشي ،مطالعات رديابي و آزمون
بازار است .سومين نوع تحقيقات ،تحقيقات پس از اجراي پيام است كه شامل
آزمونهاي توجه ،آزمونهاي درگيري ،آزمونهاي درك و فهم ،آزمونهاي حافظه،
آزمونهاي پيوند با برند ،آزمونهاي احساس و عاطفه ،آزمونهاي دوستداشتن،
آزمونهاي متقاعدسازي و آزمونهاي تحقيقاتي هستند.

دکتر محمد محمودی میمند
دکتر جمشید ساالر
امیر مقدمي
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هجده

فصل اول
مباني ارتباطات بازاریابي
هدف کلي
آشنايي با مباني ارتباطات بازاريابي

اهداف یادگیری
پس از مطالعة اين فصل ،شما بايد بتوانيد:
 .1آميختة ارتباطات بازاريابي را تشريح كنيد.
 .2ارتباطات يكپارچة بازاريابي را تعريف كنيد.
 .3اهميت ارتباطات بازاريابي را در اسالم تحليل كنيد.
 .4تبليغات و خالصة خالق را تشريح كنيد.
 .5ترويج فروش را تعريف كنيد.
 .6رويدادها و تجربهها و روابط عمومي را تحليل كنيد.
 .7بازاريابي مستقيم ،كاتالوگي و تلفني را تعريف كنيد.
 .8بازاريابي تعاملي و دهانبهدهان را تعريف كنيد.
 .9بازاريابي همهمهاي و ويروسي را تشريح كنيد.
 .12فروش شخصي را تعريف كنيد.
 .11بازاريابي رابطهاي را تحليل كنيد.
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مقدمه
ارتباطات بازاريابي ،ابزارهايي هستند كه شركتها از آنها براي اطالعرساني ،ترغيب و
يادآوري مشتريان در مورد محصوالت و خدمات خود استفاده ميكنند .ارتباطات
بازاريابي اهميت زيادي در بازاريابي محصوالت و خدمات شركتها دارند .شركتهايي
كه ارتباطات بازاريابي بهتري در بازار دارند ،موفقتر از ساير شركتها هستند .در اين
فصل ،ارتباطات بازاريابي و عناصر تشكيلدهندة آن مورد بررسي قرار ميگيرد.

 1-1فرایند ارتباطات
ارتباطات ،راهي است براي معرفي شركت و محصوالت آن به مصرفكنندگان.
بازاريابها بايد از عناصر ارتباطات براي برقراري ارتباط با مصرفكنندگان استفاده
كنند .پيام از «منبع» 1سرچشمه ميگيرد و از طريق يک رسانه در اختيار مصرفكنندگان
قرار ميگيرد .همچنين ،فرستندة پيام ميتواند بازخور مصرفكنندگان را در مورد پيام
ارزيابي كند .نمودار  ،1-1الگوي سنتي ارتباطات را نشان ميدهد.
مصرفكننده
مصرفكننده

رسانه

مصرفكننده

مصرفكننده

پيام

منبع

مصرفكننده

نمودار  .1-1الگوي سنتي ارتباطات (سولومون)292 :2213 ،2

اين الگو در ارتباطات بازاريابي كاربرد دارد .اين الگو نشان ميدهد كه چگونه
شركتها پيامها را ايجاد و از طريق رسانهها در اختيار مصرفكنندگان قرار ميدهند.
1. source
2. Solomon
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فهم دقيق اين الگو ميتواند در برقراري ارتباطات مؤثر با مصرفكنندگان ،مفيد واقع
شود.
ايراد الگوي سنتي ارتباطات اين است كه حالت پويا و تعاملي دنياي امروزي را
در نظر نميگيرد .در دنياي امروز ،افراد با پيامهاي مختلفي روبهرو هستند ،اما ميتوانند
آنها را كنترل كنند و پيامهايي را دريافت كنند كه خود ،آنها را درخواست كردهاند .به
اين دليل ،يک نوع بازاريابي به نام «بازاریابي اجازهای »1شكل گرفته است .بازاريابي
اجازهاي عبارت است از كسب اجازه از مصرفكننده قبل از تالشهاي بازاريابي براي
جذب او (بالتبرگ 9و همكاران.)94 :2228 ،
بر اين اساس ،اگر بازارياب با مصرفكنندگاني كه تمايل به دريافت پيامهاي
بازاريابي را دارند ،ارتباط برقرار كند ،ميتواند در كار خود موفقتر عمل كند.
در الگوي سنتي ارتباطات ،هدف بازاريابها برقراري «ارتباطات انبوه» 3با
مشتريان بود ،كه اغلب از طريق تلويزيون صورت ميگرفت .اما در دنياي امروز،
بازاريابها بايد از «ارتباطات سفارشيشده» 9استفاده كنند .آنها بايد با مشتريان
بهصورت تک به تک ارتباط برقرار كنند .پيشرفتهاي فناوري اطالعات و ارتباطات
توانسته است كمک زيادي به بازاريابها در اين زمينه داشته باشد .استفاده از ابزارهايي
مانند رايانامه ،پيامک ،تبليغات اينترنتي و شبكههاي اجتماعي از جمله كاربردهاي
فناوري اطالعات و ارتباطات در ارتباطات سفارشيشدهاست.

 9-1آمیختة ارتباطات بازاریابي
آميختة ارتباطات بازاريابي شامل مجوعهاي از فعاليتها است كه شركتها از آنها براي
ترويج محصوالت خود استفاده ميكنند .آميختة ارتباطات بازاريابي ،ابزاري براي اجراي
برنامههاي بازاريابي است و اطالعات محصوالت شركت را به خريداران انتقال ميدهد
(رِينولدز و لَنكَست.)124 :2213 ،5

1. permission marketing
2. Blattberg
3. mass communication
4. customized communication
5. Reynolds & Lancaste
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آميختة ارتباطات بازاريابي از  8ابزار تشكيل شدهاست (كاتلِر و كِلِر :)479 :2213 ،1
 .1تبلیغات :9معرفي غيرشخصي ايدهها ،محصوالت و خدمات كه از طريق رسانههاي
مختلف انجام ميگيرد و در قبال آن پول پرداخت ميشود.
 .9ترویج فروش :3انواع مختلفي از مشوقهاي كوتاهمدت براي خريد يا آزمايش يک
محصول يا خدمت.
9

 .3رویدادها و تجربهها  :فعاليتها و برنامههاي تحت حمايت يک شركت براي ايجاد
ارتباط بين برند و مشتري.
 .9روابط عمومي :5انواع مختلفي از برنامهها براي حمايت از وجهه شركت در بين
كاركنان ،مشتريان و سازمانها و نهادهاي دولتي و خصوصي.
 .5بازاریابي مستقیم :6استفاده از پست ،تلفن ،فكس ،رايانامه يا اينترنت براي برقراري
ارتباط با مشتريان يا دريافت پاسخ از آنها.
 .6بازاریابي تعاملي :8فعاليتها و برنامههاي اينترنتي براي جذب مشتريان و افزايش
آگاهي آنها در مورد محصوالت و خدمات شركت.
 .8بازاریابي دهانبهدهان :7ارتباطات فرد به فرد ،مكتوب يا الكترونيكي بين افراد در
مورد مزيتهاي يک محصول يا تجربههاي خريد يک محصول خاص.
 .7فروش شخصي :4تعامالت چهره به چهره شركت با مشتريان بالقوه براي معرفي
محصوالت ،پاسخ به سؤاالت و دريافت سفارش از آنها.
جدول  .1-1ابزارهاي ارتباطات بازاريابي را نشان ميدهد.

 3-1ارتباطات یكپارچة بازاریابي
«ارتباطات یكپارچة بازاریابي» ،10عبارت است از برنامهريزي و اجراي انواع مختلف

1. Kotler & Keller
2. Advertising
3. Sales Promotion
4. Events and Experiences
5. Public Relations
6. Direct marketing
7. Interactive marketing
8. Word-of-mouth marketing
9. Personal selling
)10. Integrated Marketing Communication (IMC
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پيامهاي تبليغاتي و ترويجي كه براي يک برند ،خدمت يا شركت ارائه ميشود تا
شركت به اهداف ارتباطي و جايگاه مورد نظر خود در بازار دست پيدا كند .كليد اصلي
ارتباطات يكپارچة بازاريابي ،برنامهريزي و هدف اصلي آن ايجاد پيامهاي همسان براي
برند است .ارتباطات بازاريابي از ابزارهاي مختلفي تشكيل ميشود كه هر كدام ،داراي
جدول  .1-1ابزارهاي ارتباطات بازاريابي (كاتلِر و كِلِر )479 :2213 ،
تبلیغات
تبليغات
چاپي و
تلويزيوني
نماي
بيروني
بستهبندي
نماي
داخلي
بستهبندي
سينما
بروشورها
و كتابچهها
پوسترها

ترویج
فروش

رویدادها
و تجربهها

روابط
عمومي

بازاریابي
مستقیم و
تعاملي
كاتالوگها

فرد به فرد

معرفي
حضوري
محصول

اتاقهاي
گفتگوي
اينترنتي

جلسات
فروش

وبالگها

برنامههاي
تشويقي

مسابقات

مسابقات
ورزشي

مطبوعات

بازيها

سرگرميها

سخنرانيها

نامههاي
پستي

جوايز و
هدايا

جشنوارهها

سمينارها

بازاريابي
تلفني

مسابقات
نمونههاي
هنري
رايگان
برنامههاي
نمايشگاههاي
بازديد از
تجاري
كارخانه
موزههاي
معرفي
مربوط به
محصوالت
شركت
جديد
فعاليتهاي
كوپنهاي
خياباني
تخفيف
تخفيفهاي
قيمتي

كتابهاي
راهنما
تابلوهاي
تبليغاتي
تبليغات
وامهاي
درون
كمبهره
فروشگاهي

گزارشهاي خريد
الكترونيكي
ساالنه
برنامههاي
خيريه

خريد
تلويزيوني

ارتباط با
اجتماع

فكس

البيكردن و
اعمال نفوذ
مجالت
شركت

بازاریابي
دهانبهدهان

فروش
شخصي

رايانامه
پست
صوتي
وبالگ
وبسايت

نمونههاي
رايگان
نمايشگاههاي
تجاري
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رويكرد خاص خود هستند .اما ارتباطات يكپارچة بازاريابي ،اين ابزارها را با هم
منسجم ميكند و باعث ميشود كه آنها پيامهاي همسان و يکشكلي را در اختيار
مخاطبان بازار هدف قرار دهند .اين همساني ،باعث ايجاد يک تصوير واحد از برند
شركت در ذهن مصرفكنندگان ميشود.
بازاريابها براي مديريت و كنترل بازار از ابزاري به نام «آمیختة بازاریابي»

1

2

استفاده ميكنند .آميختة بازاريابي از چهار عنصر محصول ،قيمت ،ترويج و توزيع
تشكيل ميشود كه به چهار پي بازاريابي معروف هستند.
عنصر ترويج ،شامل تبليغات ،ترويج فروش ،رويدادها و تجربهها ،روابط عمومي،
بازاريابي مستقيم و تعاملي ،بازاريابي دهانبهدهان و فروش شخصي است .ارتباطات
يكپارچة بازاريابي باعث ايجاد هماهنگي و انسجام بين ابزارهاي مختلف ترويجي
شركت ميشود .در نتيجة ارتباطات يكپارچة بازاريابي ،شركت پيامهاي همساني را به
مصرفكنندگان انتقال ميدهد.

 9-1ارتباطات بازاریابي در اسالم
دين مبين اسالم ،كاملترين دين جهان است كه در آن به همة ابعاد دنيوي و اخروي
زندگي انسان توجه شدهاست .از ديدگاه اسالم ،انسانها بايد پرهيزگاري پيشه كرده و
آخرت ،رضايت خدا و رسيدن به او را مبناي زندگي خود قرار دهند ،نه لذتهاي مادي
را كه مبناي اقتصاد سرمايهداري غرب است .براساس مباني دين اسالم ،دروغ در
كسبوكار بسيار ناپسند شمردهشده و از آن بايد پرهيز كرد.
راستگويي ،اشاره به عيب كاال ،نفي سوگند و جلوههاي كاذب تبليغاتي از
نكتههاي مهمي است كه اسالم بر آنها تأكيد دارد .يكي از ويژگيهاي مهم فروشندة
مسلمان ،راستگويي است.
حضرت علي (ع) در دوران حكومتش براي نظارت و مراقبت ،زياد به بازار
ميرفت و بازاريان را از كارهاي ناروا برحذر ميداشت و آنان را موظف مينمود با
خريداران و عرضهكنندگان كاالها به خوبي معامله كنند و در همه حال راست بگويند.
روزي آن حضرت وارد بازار بصره شد و ديد كه مردم سرگرم خريد و فروش
1. Marketing mix
)2. Marketing mix elements (4P: Product, Price, Promotion and Place
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هستند .همين كه غفلت آنها را از ياد خدا و آخرت ديد ،خطاب به بازاريان فرمود« :اي
بندگان دنيا و كارگزاران اهل آن! در روز كه سرگرم معامله و قسم خوردن هستيد و در
شب به استراحت و خوابيدن و در خالل اين مدت از آخرت غافليد ،پس كي در فكر
معاد خواهيد بود و براي اين سفر طوالني زاد و توشه تهيه خواهيد كرد؟ ايشان
ميفرمودند« :اي اهل بازار ،از خدا بترسيد و از قسم بپرهيزيد .گرچه سوگند رواج
كاالست ،ولي بركت آن را از بين ميبرد( .الهامي.)1375 ،
تاجر و بازرگان مسلمان بايد متدين ،فقيه ،امين ،صديق ،درستكار ،بردبار و
خوشحساب باشد.
بازار محل تجارت و پول و كاالست و سر و كار مردم در بازار با ماديات است،
قهراً اشتغال به ماديات ،بازاري را از معنويات دور ميسازد و شخص را در معرض
خطر قرار ميدهد .به همين دليل ،اميرمؤمنان علي (ع) فرمودند:
«هميشه تاجر در خطر است .چون تاجر سر و كارش با پول است و پول عالقه و
دلبستگي ميآورد و لذا تاجر نوعاً به حرص و بخل و طمع و دنيازدگي مبتال ميشود«.
يكي از شيعيان كه ميخواست تجارت كند ،خدمت امام صادق (ع) آمد و پرسيد:
«اي پسر پيغمبر! من تصميم گرفتهام كه براي تجارت سفر كنم و بر خود الزم دانستم
قبل از شروع به تجارت به خدمتتان برسم و با شما مشورت كنم و از شما درخواست
دعا نمايم« .امام صادق (ع) او را دعا كرد و فرمود:
«توصيه ميكنم كه در گفتار راستگو باش ،اگر در كااليي كه ميفروشي عيبي
باشد ،آن را كتمان نكن ،خريدار را مغبون مكن ،به مردم مپسند مگر آنچه را كه به خود
ميپسندي ،حق را بده و حق را بستان .از قسمخوردن اجتناب كن ،زيرا قسم دروغ
باعث به آتش رفتن صاحبش ميشود«.
رسول اكرم (ص) فرمودند« :نخستين كسي كه وارد بهشت ميگردد ،تاجر
راستگو است .تاجر راستگو در روز قيامت در رديف شهدا خواهد بود«.
موارد فوق ،بيانگر اهميت داشتن ايمان و توجه به آخرت در دين اسالم است .ما
بايد اين شيوة تفكر و انديشه را سرلوحة كار خود قرار دهيم تا بتوانيم به سعادت واقعي
برسيم .سعادتي كه با معيارهاي الهي و ديني تعريف ميشود ،نه معيارها و شاخصهاي
مادي غربي .بنابراين ،سازمانها نيز بايد محصوالت و خدمات خود را بر مبناي اين
ارزشها و باورها به مردم معرفي كنند تا از كسب و كاري پايدار و با بركت برخوردار
شوند.
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 5-1تبلیغات
تبليغات عبارت است از معرفي غيرشخصي ايدهها ،محصوالت و خدمات به بازار هدف
كه از طريق رسانههاي مختلف مانند تلويزيون ،راديو ،اينترنت و ساير رسانهها انجام
ميگيرد و در قبال آن پول پرداخت ميشود .منظور از معرفي غيرشخصي ،اين است كه
تبليغات از طريق رسانهها انجام ميگيرد.
سليقه مصرفكنندگان در استفاده از رسانهها در حال تغيير است .آنها از رسانههاي
مختلفي براي دريافت اخبار ،اطالعات و سرگرمي استفاده ميكنند .بنابراين ،نوع تبليغات
شركتها نيز در دنياي امروز تغييرات زيادي كردهاست (پرايد و فِرِل.)437 :2214 ،1
 1-5-1فرایند تبلیغات
فرايند تبليغات داراي پنج مرحله است كه به  5اِم 9تبليغات معروف است .اين مراحل به
شرح زير هستند :تعيين مأموريت ،3تعيين بودجة تبليغات ،9ايجاد پيام تبليغاتي ،5تعيين
رسانة تبليغاتي 6و اندازهگيري اثربخشي تبليغات.8
فرايند تبليغات در نمودار  2-1نشان داده شدهاست.
 تعیین مأموریت (اهداف) تبلیغات :اهداف تبليغات به چهار دسته تقسيم ميشود:

 تبلیغات آگاهيدهنده :هدف از انجام اين تبليغات ،ايجاد آگاهي برند ،معرفي
محصوالت جديد ،معرفي اصالحات انجام گرفته در محصوالت موجود و آموزش
نحوة استفاده از محصوالت است .اين نوع تبليغات باعث ايجاد تقاضاي اوليه براي
محصوالت شركت ميشود .موفقيت محصوالت جديد در بازار به موفقيت شركت
در ارائة تبليغات آگاهيدهنده و معرفي درست محصوالت جديد و آموزش نحوة
استفاده از آنها بستگي دارد (بون و كورتز.)526 :2215 ، 7

در ادامه ،هر يک از مراحل فرايند تبليغات شرح داده ميشود.
1. Pride & Ferrell
2. 5M
3. Mission
4. Money
5. Message
6. Media
7. Measurement
8. Boone & Kurtz
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اندازهگیری
تأثير بر
شناخت
تأثير بر
يادآوري
تأثير بر
فروش

پیام
ايجاد پيام
ارزيابي و انتخاب پيام
اجراي پيام
بررسي مسئوليت
اجتماعي پيام

رسانه
دسترسي ،فراواني ،تأثير
انواع رسانههاي اصلي
ابزارهاي رسانهاي خاص
زمانبندي رسانهها
تخصيص جغرافيايي
رسانهها

بودجة تبلیغات
مرحلة چرخة حيات
محصول
سهم بازار
ميزان رقابت
ميزان تبليغات الزم
قابليت جايگزيني
محصوالت

4

مأموریت
اهداف فروش
اهداف
تبليغاتي

نمودار  .9-1فرايند تبليغات (كاتلِر و كِلِر )524 :2213 ،

 تبلیغات متقاعدکننده :هدف از انجام اين تبليغات ،ايجاد عالقه ،ترجيح ،اعتقاد و
خريد محصوالت شركت است.
 تبلیغات یادآوریکننده :اين تبليغات مشتريان را تحريک ميكند كه خريدهاي خود
را از شركت تكرار نمايند .حمايت شركتهاي بزرگي مانند كوكاكوال و مکدونالد از
مسابقات مهم ورزشي مانند جام جهاني فوتبال و بازيهاي المپيک در زمرة اين نوع
تبليغات قرار دارد.
 تبلیغات تقویتکننده :اين تبليغات به مشتريان اطمينان ميدهد كه محصوالت
خريداريشدة آنها از شركت ،محصوالت خوب و باكيفيتي بوده و انتخاب آنها
انتخاب درستي بودهاست.
 تعیین بودجة تبلیغات :شركتها در تعيين بودجة تبليغات بايد پنج عامل را در نظر
بگيرند:
 مرحلة چرخه حیات محصول :اگر محصول در مرحلة معرفي باشد ،شركت بودجة
زيادي را براي تبليغات در نظر ميگيرد تا آن را به بازار معرفي كند .اما اگر محصول
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در مرحلة بلوغ باشد ،شركت بودجة كمتري را براي تبليغات آن در نظر ميگيرد
(مِهرا.)75 :2229 ، 1
 سهم بازار :شركتهايي كه سهم بازار بااليي دارند ،بودجة كمتري را براي تبليغات
در نظر ميگيرند .آنها بودجة تبليغاتي خود را براساس درصدي از فروش تعيين
ميكنند و هدفشان حفظ سهم بازار است.
 رقابت :در يک بازار رقابتي كه بودجة زيادي به تبليغات اختصاص داده ميشود،
شركت بايد بودجة تبليغاتي بااليي داشته باشد.
 میزان تبلیغات الزم :ميزان تبليغات الزم براي تأثيرگذاري بر مشتريان بازار هدف،
تأثير زيادي بر بودجة تبليغاتي شركت دارد.
 قابلیت جایگزیني محصوالت :شركتهايي كه محصوالت همگن توليد ميكنند،
قابليت جايگزيني محصوالت آنها بيشتر است و به سختي ميتوانند محصوالت خود
را از رقبا متمايز كنند؛ مانند بانکها ،شركتهاي هواپيمايي و نوشيدنيها .شركتها
در اين بازارها بايد بودجة تبليغاتي بااليي داشته باشند.
 ایجاد پیام تبلیغاتي :يک پيام تبليغاتي مناسب بر يک يا دو مزيت اصلي محصول
تمركز دارد .مديران تبليغات بايد با انجام تحقيقات بازاريابي ،جذابيتهاي مورد عالقة
مشتريان را شناسايي كنند و پيامهاي تبليغاتي را براساس اين جذابيتها توليد نمايند.
 منبع پیام :منبع پيام تأثير زيادي بر پذيرش يا رد پيام دارد .منبع پيام داراي دو ويژگي است:
اعتبار و جذابيت .بازارياب بايد براساس نياز مصرفكنندگان سطح اعتبار و جذابيت منبع را
تعيين كند .جذابيت پيام براي مصرفكنندگاني مناسب است كه به دنبال مقبوليت اجتماعي
هستند .اعتبار پيام نيز براي مصرفكنندگاني مناسب است كه درونگرا هستند.
 اعتبار منبع پیام« :اعتبار منبع« ،2به تخصص ،عينيت و قابل اعتمادبودن منبع پيام
گفته ميشود .عينيت به اين معناست كه منبع ،قابل مشاهده و قابل ارزيابي است.
منبع پيام در صورتي از ديد مصرفكننده اعتبار دارد كه شايسته باشد و اطالعات
الزم را براي مقايسه محصوالت مختلف در اختيار او قرار دهد.
1. Mehra
2. source credibility
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شركتها براي بيان انجام مسئوليتهاي اجتماعي خود در تبليغات ،بايد صداقت
را رعايت كنند .در غير اين صورت ،مصرفكنندگان نسبت به تبليغات بدبين ميشوند و
شركتهايي را كه در اين زمينه تبليغ ميكنند ،شركتهاي غيرمسئول در زمينه مسائل
اجتماعي تلقي خواهند كرد (سولومون .)293 :2213 ،
شركتها براي افزايش اعتبار منبع پيام خود از افراد مشهور مانند ورزشكاران يا
هنرمندان استفاده ميكنند .اگر در تبليغات يک محصول از افراد مشهور استفاده شود،
تأثير آن بر فروش افزايش پيدا ميكند.
 جذابیت منبع پیام« :جذابيت منبع« ،1به ارزش اجتماعي منبع پيام گفته ميشود .اين
ارزشها شامل ظاهر فيزيكي ،شخصيت و جايگاه اجتماعي منبع يا ميزان مشابهت
منبع به مصرفكنندگان است (ما عالقه داريم كه به افرادي كه شبيه ما هستند ،گوش
دهيم) (كيمِل و كيمِل.)154 :2212 ، 2
 استفاده از شخصیتهای کارتوني  :استفاده از افراد مشهور در تبليغات بسيار
اثربخش است ،اما در برخي موارد ،استفاده از آنها تأثيري در فروش ندارد.
اگر تصوير افراد مشهور با محصول مطابقت نداشته باشد يا آنها از محصول
تبليغشدهاستفاده نكنند ،استفاده از آنها در تبليغات مفيد نخواهد بود .به اين دليل ،برخي
از شركتها از شخصيتهاي كارتوني در تبليغات خود استفاده ميكنند .براي مثال،
شركت داروگر در تبليغات خود از يک قورباغة كارتوني استفاده ميكند.








اصول تنظیم پیام :پيام تبليغاتي بايد طوري تنظيم شود كه باعث جذب مخاطبان
شود .برخي از سؤاالتي كه بازاريابها در تنظيم پيامهاي تجاري با آنها مواجه
هستند ،به شرح زير است:
آيا پيام را بايد از طريق واژهها انتقال داد يا تصاوير؟
ميزان تكرار پيام بايد تا چه حد باشد؟
آيا پيام بايد همراه با يک نتيجهي خاص باشد يا اينكه نتيجه را بايد به مخاطب
واگذار كرد؟
آيا پيام بايد بهطور مستقيم محصول شركت را با محصوالت رقبا مقايسه كند؟
آيا پيام بايد حاوي پيامهاي احساسي مانند ترس باشد؟
1. source attractiveness
2. Kimmel & Kimmel
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 مباحث چقدر بايد شفاف باشند؟

 آيا بايد در پيام از طنز استفاده كرد؟
جدول  ،2-1اثرات مثبت و منفي پيامهاي تجاري را نشان ميدهد.
جدول  .9-1اثرات مثبت و منفي پيامهاي تجاري (سولومون .)298 :2213 ،
اثرات مثبت

اثرات منفي

نشاندهندة استفاده آسان محصول

اطالعات بيش از حد در مورد اجزا و عناصر محصول

معرفي محصول جديد يا كاربرد جديد براي
محصوالت شركت
مقايسة غيرمستقيم محصول با ساير محصوالت

گمشدن پيام در تبليغات
وجود تعداد زيادي شخصيت در تبليغات

نشاندهندة محصوالت مورد استفاده

نمايش گرافيكي نامناسب

نشاندهندة نتايج ملموس استفاده از محصول

 خالصة خالق :مهمترين سند در توسعة يک برنامة تبليغاتي و اجراي آن« ،خالصة

خالق« 1است .خالصة خالق ،سندي است كه شركت را در اجراي برنامة تبليغاتي

راهنمايي ميكند .همة مديران تبليغات و بازاريابي سازمان بايد خالصة خالق را
تأييد كنند .در صورتي كه خالصة خالق توسط آنها تأييد شد ،شركت ميتواند برنامة
تبليغاتي خود را اجرا كند .خالصة خالق باعث تقويت پيام برند ميشود و اثربخشي

ارتباطات بازاريابي شركت را افزايش ميدهد (شيمپ و آندروز.)272 :2213 ،2

شركتها نتايج تحقيقات خود در مورد بازارهاي هدف و نيازها و خواستههاي
تبليغاتي آنها را در خالصة خالق جمعآوري ميكنند .خالصة خالق ،سند مكتوبي است
كه جايگاهيابي برند را در بازار نشان ميدهد .خالصة خالق شامل موارد زير است:
پيام اصلي ،مخاطبان هدف ،نيازها ،خواستهها ،تفكر و احساسات مشتريان
بازارهاي هدف ،اهداف ارتباطي ،مزاياي اصلي برند ،حمايت از «پیمان برند» 3و
رسانههاي مورد استفاده.
هرچه تعداد خالصة خالق و طرحهاي تبليغاتي شركت بيشتر باشد ،احتماليافتن
1. creative brief
2. Shimp & Andrews
3. brand promise
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بهترين پيام تبليغاتي نيز بيشتر ميشود .دفاتر تبليغاتي ميتوانند از طريق نرمافزارهاي
پيشرفته و با كمترين هزينه ،با تركيب عناصر مختلف ،پيامهاي تبليغاتي متنوعي را ايجاد
كنند .شركتها همچنين ميتوانند از مصرفكنندگان خود براي ساخت پيامهاي
تبليغاتي استفاده كنند .مصرفكنندگان ميتوانند ايدههاي مناسبي را براي تبليغات در
اختيار شركتها قرار دهند.
شركت بعد از ايجاد پيام ،بايد آن را اجرا كند .شركت در اجراي پيام تبليغاتي
بايد مسئوليتهاي اجتماعي ،قانوني و اخالقي مرتبط با اجراي پيام را در نظر بگيرد .در
كشور ما قوانين مختلفي در مورد انجام تبليغات وجود دارد كه شركتها در طراحي و
اجراي پيامهاي تبليغاتي ،بايد آنها را مورد توجه قرار دهند.
 انتخاب رسانة تبلیغاتي :يک پيام تبليغاتي بايد از طريق يكي از انواع مختلف رسانهها
پخش شود .شركتها در اين مرحله بايد در مواردي مانند فراگيري ،تكرار و تأثير؛ انتخاب
از ميان رسانههاي اصلي؛ انتخاب ابزارهاي تبليغاتي اثربخش در هر يک از رسانههاي
منتخب؛ زمانبندي رسانهها و تخصيص جغرافيايي رسانهها تصميمگيري كنند .در گام
بعدي ،بازارياب بايد نتايج اين تصميمها را ارزيابي كند.
 فراگیری ،تكرار و تأثیر :شركتها بايد رسانههايي را براي تبليغات انتخاب كنند كه
بتوانند سطح آگاهي مصرفكنندگان را از برند شركت افزايش دهند .ميزان تأثير
تبليغات بر سطح آگاهي مصرفكنندگان به سه عامل بستگي دارد :فراگيري ،تكرار و
تأثير (كاتلِر و كِلِر.)511 :2213 ،
 فراگیری :1تعداد افراد يا خانوادههايي كه در طي يک دورة زماني مشخص ،حداقل
يک بار در معرض يک رسانة خاص قرار ميگيرند.
 تكرار :9تعداد دفعاتي كه افراد يا خانوادهها در طي يک دورة زماني مشخص ،در
معرض پيام تبليغاتي شركت قرار ميگيرند.
 تأثیر :3ارزش كيفي ارائة تبليغات از يک رسانة خاص .شركتها براي افزايش ارزش
كيفي تبليغات بايد از رسانههاي تخصصي مرتبط با محصوالت خود استفاده كنند.
1. creative brief
2. Frequency
3. Impact
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 فراگیری در شرایط زیر اهمیت پیدا ميکند:
 در زمان ارائة محصوالت جديد به بازار
 توسعة برند
 برندهايي كه كمتر خريداري ميشوند.
 دستيابي به يک بازار هدف نامشخص
 تكرار در شرایط زیر اهمیت پیدا ميکند:
 وجود برندهاي قوي در بازار
 يک پيام تبليغاتي پيچيده و تخصصي
 مقاومت باالي مصرفكنندگان
 خريدهاي تكراري
يكي از داليلي كه شركتها تبليغات خود را تكرار ميكنند ،فراموشي مشتريان
است .هر چه احتمال فراموشي برند ،محصول يا پيام بيشتر باشد ،شركت بايد تبليغات
خود را بيشتر تكرار كند.
تكرار بيش از حد پيام باعث خستگي و دلزدگي مصرفكنندگان ميشود.
بنابراين ،شركتها بايد از دفاتر تبليغاتي بخواهند كه بعد از يک دورة مشخص زماني،
تبليغات جديدي را براي آنها طراحي كنند تا مصرفكنندگان نسبت به تبليغات شركت
عالقهمند باقي بمانند (ساالر 1393 ،الف.)168 :
تكرار پيام همانند يک شمشير دو لبه است .تكرار پيام باعث ايجاد يادگيري در
مخاطب ميشود .تكرار پيام ،همچنين باعث آشنايي بيشتر مخاطب نسبت به آن ميشود.
مخاطبان نسبت به پيامهايي كه آشنايي بيشتري با آنها دارند ،عالقة بيشتري دارند.
تبليغات حتي در بازارهاي بالغ نيز بر مصرفكنندگان تأثير ميگذارد.
تكرار اطالعات محصول باعث افزايش آگاهي مصرفكنندگان ميشود .اما از
طرف ديگر ،باعث ايجاد عادت و خستگي در مصرفكنندگان ميشود.
«نظریة دوعاملي» ،1ارتباط بين آشنايي و خستگي را نشان ميدهد .زمانيكه
مخاطب يک پيام تبليغاتي را بهطور مكرر ميبيند ،دو حالت روانشناختي در او ايجاد
1. two factor theory
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ميشود :آشنايي و خستگي .جنبة مثبت تكرار اين است كه ميزان آشنايي را افزايش و
در نتيجه ،عدم اطمينان نسبت به محصول را كاهش ميدهد.
جنبة منفي تكرار نيز اين است كه باعث ايجاد خستگي در مصرفكنندگان
ميشود .در يک نقطة مشخص ،ميزان خستگي از ميزان يادگيري بيشتر ميشود و در
نتيجه ،اثرات خالص تبليغات كاهش مييابد .در اين حالت ،تبليغات فقط باعث
خستگي و ايجاد اثرات منفي ميشود .بازاريابها بايد تبليغات را به ميزاني تكرار كنند
كه اثرات خالص تبليغات به حداكثر خود برسد .اگر مدت زمان هر تكرار نيز زياد
باشد ،بهعنوان مثال در هر بار به ميزان  62ثانيه تبليغ انجام شود ،اثرات منفي بيشتر
ميشود.
نمودار  ،4-1نظرية دو عاملي تكرار پيام را نشان ميدهد.
عامل مثبت يادگيري
اثرات مثبت

اثرات خالص
تعداد نمايش تبليغات
اثرات خنثي

عامل منفي خستگي

اثرات منفي

نمودار  .9-1نظرية دو عاملي تكرار پيام (سولومون)322 :2213 ،

بازارياب بايد مدت زمان هر بار تبليغ را كاهش دهد .معموالً تبليغات  15ثانيهاي از
اثربخشي بيشتري برخوردار هستند .همچنين ،بازاريابها ميتوانند با برقراري تنوع اندك در
پيام در طول زمان ،عالوه بر اينكه ميزان آشنايي مخاطبان را با پيام افزايش ميدهند ،ميزان
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خستگي آنها را نيز كاهش دهند .بنابراين ،شركتها بايد مدت زمان تبليغات خود را كاهش
دهند و آنها را متنوع كنند تا مخاطبان بيشتري را به آن جذب كنند.
 انتخاب از میان رسانههای اصلي :مديران تبليغات بايد با انواع مختلف رسانههاي
تبليغاتي آشنا باشند .جدول  ،3-1مزايا و محدوديتهاي رسانههاي مختلف را نشان
ميدهد.
شركتها بايد با توجه به مزايا و معايب رسانههاي مختلف ،رسانههايي را كه
اثربخشي بيشتري دارند ،براي تبليغات انتخاب كنند.
 انتخاب ابزارهای تبلیغاتي اثربخش در رسانههای منتخب :شركت بعد از انتخاب
رسانه هاي اثربخش ،بايد ابزارهاي تبليغاتي اثربخش را نيز انتخاب كند .براي مثال،
شركتي كه تلويزيون را براي تبليغات انتخاب كردهاست ،ميتواند با انتخاب
برنامه هاي مختلف ،هزينه هاي متفاوتي را براي تبليغات انجام دهد .برنامههاي
درجه اول و پربيننده نيازمند پرداخت هزينه هاي باالتري نسبت به برنامههاي
درجه دوم هستند .انجام تبليغات در رسانه هاي ديگر نيز به سطح فراگيري ،تكرار
و تأثير آنها ارتباط دارد.
شركتها براي انتخاب ابزارهاي تبليغاتي اثربخش در رسانههاي منتخب ،از
مدلهاي رياضي پيچيدهاي استفاده ميكنند .بسياري از دفاتر تبليغاتي از برنامههاي
نرمافزاري براي انتخاب اولية رسانه استفاده ميكنند و در مرحلة بعدي ،با استفاده از
ديدگاههاي مديران اين انتخاب را اصالح ميكنند.
 زمانبندی رسانهها :شركت در اين مرحله بايد زمانبندي انجام تبليغات را در
رسانههاي منتخب مشخص كند .الگوي زمانبندي رسانهها بايد سه عامل را در نظر
بگيرد (كاتلِر و كِلِر:)517 :2213 ،
 گردش خریداران :1بيانكنندة نرخ ورود خريداران جديد به بازار است .هر چه نرخ
گردش خريداران بيشتر باشد ،شركت بايد تبليغات خود را مستمرتر انجام دهد.
 تكرار خرید :9بيانكنندة تعداد خريد مشتري در طي يک دورة زماني مشخص است.
هر چه تكرار خريد بيشتر باشد ،شركت بايد تبليغات خود را مستمرتر انجام دهد.
1. Buyer turnover
2. Purchase frequency
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جدول  .3-1مزايا و محدوديتهاي رسانههاي مختلف (كاتلِر و كِلِر )513 :2213 ،
رسانه
روزنامه

تلويزيون

پست مستقيم

راديو

مجالت
تبليغات
محيطي
كتابچههاي
راهنما

خبرنامه

بروشورها
تلفن

اينترنت

مزایا
انعطافپذيري؛ درستبودن؛ پوشش
مناسب بازارهاي محلي؛ پذيرش باال
و باورپذيري باال
تركيب تصوير ،صدا و حركت؛
جذاببودن براي حواس پنجگانه؛
توجه باال و فراگيري زياد
قابليت باالي انتخاب مخاطبان؛
انعطافپذيري؛ عدم وجود رقابت
تبليغاتي مشابه و شخصيسازي
استفادة گسترده؛ قابليت باالي انتخاب
جغرافيايي و جمعيتشناختي
مخاطبان؛ هزينة پايين
قابليت باالي انتخاب جغرافيايي و
جمعيتشناختي مخاطبان؛ اعتبار و
پرستيژ باال؛ توليد باكيفيت؛ عمر
طوالني؛ خواندن دقيق و عميق
انعطافپذيري؛ ارائة تبليغات با تكرار
زياد؛ هزينة پايين؛ رقابت پايين
پوشش باالي بازارهاي محلي؛
باورپذيري باال؛ فراگيري باال و هزينة
پايين
قابليت باالي انتخاب مخاطبان؛ كنترل
زياد؛ امكان برقراري روابط تعاملي با
بازارهاي هدف و هزينههاي نسبتاً
پايين
انعطافپذيري؛ كنترل زياد و امكان
نمايش تصويري پيام
دسترسي به تعداد زيادي از
مصرفكنندگان و امكان برقراري
تماسهاي شخصي
قابليت باالي انتخاب مخاطبان؛ امكان
برقراري روابط تعاملي با بازارهاي
هدف و هزينههاي نسبتاً پايين

محدودیتها
عمر كوتاه؛ كيفيت چاپ پايين؛ عجولبودن
مخاطبان و سطحي خواندن روزنامه
هزينة باال ،در هم ريختگي زياد؛ نمايش
موقتي تبليغات؛ قابليت پايين انتخاب
مخاطبان
هزينة نسبتاً باال؛ تصور تبليغات ناخواسته و
مزاحم در ذهن مردم
فقط امكان ارائة صوتي تبليغات؛ توجه
پايينتر نسبت به تلويزيون؛ تعرفههاي
غيراستاندارد؛ ارائة سطحي و زودگذر تبليغات
فاصلة زياد بين زمان مشاهدة تبليغات و زمان
خريد
قابليت محدود در انتخاب مخاطبان؛
محدوديت در توليد تبليغات خالق
رقابت زياد؛ فاصلة زياد بين زمان مشاهدة
تبليغات و زمان خريد و محدوديت در توليد
تبليغات خالق
امكان افزايش مستمر هزينهها
امكان افزايش مستمر هزينهها در اثر توليد
بيش از حد
هزينههاي نسبتاً باال و افزايش مقاومت
مصرفكنندگان
در هم ريختگي و بينظمي
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 نرخ فراموشي :1بيانكنندة نرخ فراموشي برند توسط خريداران است .هر چه نرخ
فراموشي بيشتر باشد ،شركت بايد تبليغات خود را مستمرتر انجام دهد.
 شركتها در معرفي محصوالت جديد از چهار روش تبليغاتي استفاده ميكنند كه از
لحاظ زمانبندي با يكديگر تفاوت دارند:
 استمرار :9در اين روش ،تبليغات بهطور مستمر در طي دورة زماني مشخص انجام
ميشود .شركتها زماني از روش استمرار استفاده ميكنند كه مصرفكنندگان
خريدهاي تكراري زيادي را در بازار انجام دهند.
 تمرکز :3در اين روش ،كل بودجة تبليغاتي در يک دورة زماني كوتاه خرج ميشود.
اين روش براي تبليغ محصوالت فصلي به كار ميرود.
 ناپیوسته :9در اين روش ،شركت در يک دوره تبليغات انجام ميدهد ،اما در دورة
بعد تبليغاتي ندارد .به همين ترتيب ،در دورة بعدي ،تبليغات انجام ميدهد ،اما در
دورة بعد از آن تبليغاتي ندارد.
 موجي :5روش موجي ،تركيبي از دو روش استمرار و تمركز است .شركت در اين
روش ،تبليغات خود را بهصورت مستمر و با شدت پايين انجام ميدهد (استمرار)،
اما براي ترغيب مشتريان و عدم فراموشي آنها ،شدت تبليغات را در برخي از دورهها
افزايش ميدهد (تمركز) (كاتلِر و كِلِر.)517 :2213 ،
 تخصیص جغرافیایي رسانهها :شركتها بايد تبليغات خود را براساس گسترة
عملياتي خود انجام دهند .شركتهاي جهاني بايد در سطح جهاني ،شركتهاي ملي
بايد در سطح ملي و شركتهاي محلي بايد در سطح محلي تبليغات كنند.
 اندازهگیری اثربخشي تبلیغات :اثربخشي تبليغات به معناي موفقيت تبليغات در
رساندن پيامهاي بازاريابي شركت به مصرفكنندگان و همچنين توانايي آن در فروش
محصوالت شركت به آنها است.
از آنجايي كه بازاريابان هزينههاي زيادي را صرف تبليغات ميكنند ،انتظار دارند كه
1. forgetting rate
2. Continuity
3. Concentration
4. Flighting
5. Pulsing
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مصرفكنندگان ،محصوالت شركت را همواره به ياد داشته باشند .تحقيقات مختلف نشان
دادهاست كه  65درصد از مخاطبان به برند تبليغشده توجه ميكنند .جالب آنكه تنها  7درصد
از بينندگان تلويزيوني ميتوانند ويژگيهاي محصوالت يا شركت تبليغشده را به ياد آورند.
معيار اثربخشي به دليل نقش محورياش در تعيين اهداف و اندازهگيري نتايج داراي يک
سابقة طوالني در آميخته ترفيع و به خصوص تبليغات است (حيدرزاده و همكاران.)1392 ،
يكي از ويژگيهاي تبليغات خوب ،ميزان تأثيرگذاري آن بر مصرفكنندگان
است .اما اين ميزان تأثير را چگونه ميتوان تعريف كرد و مورد سنجش قرار داد؟ سه
نوع آزمون براي سنجش اثربخشي تبليغات وجود دارد (سولومون:)132 :2213 ،
آزمونهاي شناختي ،آزمونهاي يادآوري و آزمونهاي فروش.
 آزمونهای شناختي :در آزمونهاي شناختي ،1محققان تبليغات را به آزمودنيها نشان
ميدهند و از آنها ميپرسند كه آيا اين تبليغات را قبالً ديدهاند يا خير .از آنجا كه در اين
روش اطالعات و نشانههاي محصوالت ارائه ميشود ،به آن آزمون شناختي گفته ميشود.
 آزمونهای یادآوری :در آزمونهاي يادآوري ،2محققان از آزمودنيها ميخواهند
اطالعات مرتبط با يک محصول و برند خاص را به ياد آورند .اين روش نيازمند
تالش بيشتري از سوي آزمودنيها است.
در مقايسة اين دو آزمون بايد گفت كه در برخي شرايط ،نتايج هر دو آزمون
يكسان است .اما بهطور كلي ،نمرات آزمون شناختي داراي اعتبار بيشتري نسبت به
نمرات آزمونهاي يادآوري است؛ چرا كه نمرات آزمونهاي يادآوري در طول زمان
تغيير پيدا ميكند .آزمونهاي شناختي داراي يک فرايند سادهتر هستند و آزمودنيها در
طي آزمون از طريق ارائة تبليغات راهنمايي ميشوند.
هر دو نوع آزمون نقش مهمي در تصميم خريد دارند .آزمون يادآوري زماني مفيد
است كه مصرفكنندگان هيچ نوع اطالعاتي را در مورد محصوالت شركت ندارند و
آزمون شناختي زماني مفيد است كه مصرفكننده با اطالعات زيادي در مورد
محصوالت مواجه ميشود و در نهايت ،محصولي را انتخاب ميكند كه از قبل با آن
آشنايي دارد (ساالر 1393 ،الف:)167 :
1. Recognition tests
2. Recall tests
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بنابراين ،براي سنجش حافظة مصرفكنندگان در مورد اطالعات محصوالت،
ميتوان از دو آزمون شناختي يا يادآوري استفاده كرد .در روش شناختي ،چون
اطالعات و نشانههاي محصوالت ارائه ميشود ،امكان تشخيص آنها براي
مصرفكنندگان بيشتر ميشود .اما در روش يادآوري چون اطالعات به مصرفكنندگان
ارائه نميشود ،تشخيص و يادآوري محصول براي آنها سخت ميشود.
 آزمونهای فروش (اندازهگیری تأثیر تبلیغات بر فروش) :در اين روش ،شركت
تأثير تبليغات را بر فروش شركت اندازهگيري ميكند .مديران تبليغات ،ميزان فروش
شركت را قبل و بعد از انجام تبليغات با هم مقايسه كرده و ميزان تأثير تبليغات را
اندازهگيري ميكنند .همچنين ،با استفاده از روشهاي آماري پيشرفته ،ميتوان ميزان
همبستگي فروش گذشته شركت را با هزينههاي تبليغاتي آن مورد ارزيابي قرار داد
و از اين طريق ،ميزان تأثير تبليغات را بر فروش اندازهگيري كرد.

 6-1ترویج فروش
درحاليكه در ادبيات تحقيقات بازاريابي توجه زيادي به تبليغات ميشود ،اما شركتها
بخش زيادي از بودجة ترفيعي خود را به فعاليتهاي ترويج فروش اختصاص ميدهند
(فِرِل و هارتالين.)188 :2212 ،1
در «ترویج فروش» ،9شركت مشوقهاي غالباً كوتاهمدت را به مشتريان ارائه
ميدهد تا آنها خريدهاي سريعتر و بيشتري را از شركت انجام دهند.
درحاليكه تبليغات ،دليلي را براي خريد ارائه ميدهد ،ترويج فروش ،مشوقهايي
را براي خريد ارائه ميدهد .ترويج فروش شامل موارد زير است :نمونههاي رايگان،
كوپنهاي خريد ،بازپرداختهاي نقدي (دريافت وجه نقد بعد از خريد محصول با ارائه
فاكتور خريد محصول به شركت) ،كاهش قيمت ،جوايز ،آزمايش رايگان محصوالت،
وارانتيها ،ترويج براي فروش محصوالت مكمل ،نمايش محصول در نقطة خريد،
نمايشگاههاي تجاري ،همايشها ،مسابقات بين نمايندگيهاي فروش ،جوايز مخصوص
مشتريان وفادار ،خدمات مشاورة مديريتي رايگان.

1. Ferrell &Hartline
2. Sales promotion
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 1-6-1اهداف ترویج فروش
ابزارهاي مختلف ترويج فروش داراي اهداف متفاوتي هستند .براي مثال ،يک نمونة
رايگان ،مصرفكنندگان را به آزمايش محصول تحريک ميكند ،در حاليكه خدمات
مشاورة مديريتي رايگان باعث تحكيم ارتباطات بلندمدت شركت با خردهفروشان
ميشود.
شركتها از ترويج فروش براي جذب مشتريان جديد ،ارائة پاداش به مشتريان
وفادار و افزايش ميزان خريد مشتريان كنوني خود استفاده ميكنند .ترويج فروش باعث
جذب مشترياني ميشود كه بهطور مداوم برندهاي مورد نظرشان را تغيير ميدهند .اين
افراد به دنبال قيمتهاي پايينتر ،ارزش بيشتر يا دريافت جايزه هستند.
ترويج فروش در بازارهاي داراي برندهاي مشابه ،ميتواند باعث افزايش فروش در
كوتاهمدت شود ،اما باعث ترجيح برند در بلندمدت نميشود .ترويج فروش در بازارهاي
داراي برندهاي متمايز ،ميتواند باعث افزايش سهم بازار شركت در بلندمدت شود .البته ،در
چنين شرايطي ،فروش شركت بعد از ترويج فروش به شدت كاهش مييابد.
 9-6-1ترویج فروش در مقابل تبلیغات
امروزه ،شركتها بخش زيادي از بودجة خود را به ترويج فروش اختصاص ميدهند .البته،
ترويج فروش در بازارهاي مصرفي اهميت بيشتري دارد .عوامل مختلفي باعث افزايش
اهميت و مقبوليت ترويج فروش شدهاند .برخي از اين عوامل به شرح زير هستند:
 پذيرش باالي ترويج فروش بهعنوان يک ابزار ترويجي اثربخش توسط مديران ارشد افزايش تعداد برندها در بازار استفادة اكثر شركتها از ترويج فروش مشابهبودن برندها در بازار از ديد مصرفكنندگان قيمتمحورشدن مصرفكنندگان ،افزايش سود مورد انتظار واسطههاي توزيع ازتوليدكنندگان و كاهش اثربخشي و كارايي تبليغات.
رشد بيروية ترويج فروش در بازارها ،باعث شدهاست كه ارزش برندها در ذهن
مصرفكنندگان كاهش پيدا كند .همچنين ،مصرفكنندگاني كه به دريافت مشوقهاي
فروش عادت كردهاند ،به سختي ميتوانند اين عادت را ترك كنند.
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مشتريان وفادار ،ارزش زيادي براي شركتها دارند ،زيرا آنها در نتيجة
فعاليتهاي ترويج فروش ،جذب شركتهاي رقيب نميشوند .بنابراين ،شركتها بايد
تالش كنند از طريق تبليغات ،وفاداري مشتريان خود را افزايش دهند .البته ،شركتها
ميتوانند از فعاليتهاي ترويجي ارزشافزا به جاي فعاليتهاي ترويجي قيمتي استفاده
كنند تا وفاداري مشتريان خود را افزايش دهند (كاتلِر و كِلِر.)524 :2213 ،

 8-1رویدادها و تجربهها
امروزه ،شركتها بودجة زيادي را براي حمايت از رويدادهاي مختلف ورزشي ،هنري،
تورهاي تفريحي ،جشنوارهها ،مراسم ساليانه ،نمايشگاهها و انجمنهاي علمي و هنري
اختصاص ميدهند .اكثر اين بودجهها ،به حمايت از مسابقات ورزشي ،به ويژه ،جام
جهاني فوتبال و مسابقات المپيک اختصاص مييابد.
هرچند حمايت از رويدادها براي شركتها پرهزينه است ،اما يكي از بهترين
روشها براي ايجاد آگاهي برند در مصرفكنندگان است .شركت در حمايت از رويدادها،
كنترل زيادي بر طراحي و اجراي پيامهاي تبليغاتي دارد (هاگز و فيل:)51 :2223 ،1
از آنجا كه رويدادها ارتباط زيادي با زندگي شخصي مصرفكنندگان دارند ،بنابراين،
حمايت شركتها از آنها باعث افزايش ارتباط و دلبستگي مصرفكنندگان به شركتها ميشود.
مواجهة دائمي مصرف كنندگان با برند ،بر نگرش و باور آنها نسبت به برند تأثير
زيادي دارد .حضور دائمي شركت در رويدادهاي مختلف ،باعث جلب توجه بيشتر
مصرف كنندگان و خريد بيشتر محصوالت آن ميشود .حضور شركتهايي مانند
كوكاكوال و اِم اَند اِم در ميادين اصلي شهرها باعث افزايش فروش آنها شدهاست.
 1-8-1مزایای حمایت از رویدادها
مزاياي حمايت از رويدادها به شرح زير است:

 آشنايي بيشتر با مشتريان بازارهاي هدف و سبک زندگي آنها
 افزايش آگاهي مشتريان از شركت و برندهاي آن
 ايجاد يا تقويت تصوير ذهني برند

1. Hughes & Fill
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 ايجاد تجربهها و احساسات مثبت و دلنشين
 انجام مسئوليت اجتماعي

 سرگرمكردن مشتريان اصلي

 جبران خدمت كاركنان شركت

 ايجاد فرصتهايي براي فروش محصوالت شركت
 9-8-1تجربهها
امروزه شركتهاي بزرگ به مشتريان امكان بازديد از كارخانجات توليدي خود را ميدهند
و بدينترتيب ،تجربههاي لذتبخشي را براي آنها ايجاد ميكنند .شركتهايي مانند بوئينگ
و هِرشي در زمرة اين دسته از شركتها قرار دارند .شركتهايي مانند هالمارك ،كوهلِر و
بييِرسدورف (سازندة كرمهاي نيوا) ،موزههايي را در كنار كارخانجات خود ايجاد كردهاند كه
تاريخچه و محصوالت توليدي گذشته آنها را به نمايش ميگذارند.

 7-1روابط عمومي
شركتها نه تنها بايد با تأمينكنندگان ،واسطهها و مشتريان خود ،بلكه بايد با ساير
ذينفعان سازماني نيز ارتباط مناسبي را برقرار كنند .ذینفعان 1افراد و گروههايي هستند
كه بهطور بالقوه يا بالفعل ،تحت تأثير فعاليتهاي شركت قرار دارند يا بر آن تأثير
ميگذارند .مشتريان ،مديران ،كاركنان ،سهامداران ،مالكان ،تأمينكنندگان ،رقبا ،محيط،
جامعه و دولت ،در زمرة ذينفعان سازمان قرار دارند.
«روابط عمومي» ،9مجموعهاي از برنامهها است كه شركت براي بهبود يا مراقبت
از تصوير ذهني شركت و محصوالت آن بهكار ميگيرد .روابط عمومي ،فرايندي است
كه شركت با استفاده از آن ارتباطات موفقي را با جامعه و ذينفعان سازماني ايجاد و
حفظ ميكند (بُس.)139 :2212 ،3

1. stakeholders
2. Public relations
3. Bose
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 1-7-1وظایف روابط عمومي
بسياري از شركتها داراي واحد روابط عمومي هستند .اين واحد داراي وظايف زير است:
 ارتباط با مطبوعات :ارائة اخبار و اطالعات مثبت در مورد شركت
 معرفي محصوالت :تالشهاي حمايتي جهت معرفي محصوالت خاص شركت
 ارتباطات :افزايش اعتبار شركت از طريق ارتباطات داخلي و خارجي
 رایزني :انجام مذاكره با قانونگذاران و مقامات دولتي براي تنظيم قوانين و مقررات
مطلوب شركت و حذف قوانين و مقررات نامطلوب
 مشاوره :ارائة مشاوره به مديريت ارشد در مورد مباحث عمومي ،جايگاه و تصوير
ذهني شركت در دورههاي مختلف
 9-7-1روابط عمومي بازاریابي
بسياري از شركتها از روابط عمومي بازاريابي براي حمايت از تصوير ذهني شركت و
محصوالت آن استفاده ميكنند .روابط عمومي بازاريابي نيز همانند روابط عموميهاي
ديگر سازمان ،مانند روابط عمومي مالي ،در حوزة يک واحد خاص كار ميكند .دامنه
فعاليت روابط عمومي بازاريابي در حوزة بازاريابي است (كاتلِر و كِلِر.)527 :2213 ،
روابط عمومي بازاریابي دارای وظایفي به شرح زیر است:

 درخواست از رسانههاي مختلف براي معرفي رايگان محصوالت
 توسعة محصوالت جديد
 جايگاهيابي مجدد يک محصول بالغ
 ايجاد عالقه نسبت به محصوالت
 تأثير بر بازارهاي هدف
 دفاع از محصوالتي كه دچار مشكالت عمومي و اجتماعي شدهاند.
 ايجاد تصوير مطلوب از شركت در ذهن مصرفكنندگان
شركتهاي بزرگي مانند ايكيا به خوبي توانستهاند از روابط عمومي بازاريابي
استفاده كنند .روابط عمومي داراي هزينههاي بسيار پايينتري نسبت به تبليغات است .با
توجه به اينكه روز به روز از اثربخشي تبليغات انبوه كاسته ميشود ،شركتها بهطور
فزايندهاي از روابط عمومي بازاريابي در ايجاد آگاهي برند و دانش برند براي
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محصوالت كنوني و جديد خود استفاده ميكنند.
هزينة روابط عمومي بسيار پايينتر از هزينة تبليغات است .زيرا در روابط
عمومي ،شركت تنها بايد حقوق كاركناني را بدهد كه اخبار مثبت در مورد شركت را در
رسانههاي مختلف طراحي و پخش ميكنند .اما در تبليغات ،شركت بايد هزينة بااليي را
براي طراحي و اجراي پيام تبليغاتي بپردازد .برخي از متخصصان بر اين باور هستند كه
اثربخشي روابط عمومي ،پنج برابر تبليغات است.
 3-7-1ابزارهای روابط عمومي بازاریابي
ابزارهاي روابط عمومي بازاريابي در جدول  4-1نشان داده شدهاست.
جدول  .9-1ابزارهاي روابط عمومي بازاريابي (كاتلِر و كِلِر)529 :2213 ،
ماهیت و مثال
ابزار
ردیف
شركتها بهطور گستتردهاي از اقتالم چتاپي بتراي دسترستي و تأثيرگتذاري بتر
انتشارات بازارهاي هدف استفاده ميكنند .اين اقالم شامل گزارشهاي ستاالنه ،بروشتورها،
1
مقاالت ،خبرنامهها و مجالت شركتها و اقالم ديداري-شنيداري هستند.
شركتها براي جلب توجه مصرفكنندگان بته محصتوالت جديتد يتا ستاير
فعاليتهاي خود مي توانند رويدادهاي اجتماعي مختلفي مانند كنفترانسهتاي
رويدادها
9
خبري ،سمينارها ،برنامه هاي تفريحتي ،نمايشتگاه هتاي تجتاري ،مستابقات و
سرگرميها و جشنهاي ساليانه را برگزار كنند.
حمايت شركتها ميتوانند با حمايت مالي از مسابقات ورزشي و رويدادهاي فرهنگتي و
3
اجتماعي مختلف ،تصوير ذهني مطلوبي را در مصرفكنندگان خود ايجاد كنند.
مالي
يكي از مهمترين وظايف كاركنان بخش روابط عمومي ،يافتن يا ايجتاد اخبتار
مطلوب در مورد شتركت ،كاركنتان و محصتوالت شتركت و انتشتار آنهتا در
اخبار
9
رسانههاي مختلف است.
مديران شركتها بايد پاسخگوي ستؤاالت رستانههتاي مختلتف باشتند و در
سخنرانيها انجمن هاي تجاري و جلسات فتروش ستخنراني كننتد .ستخنرانيهتا باعتث
5
افزايش اعتبار شركت در جامعه ميشود.
خدمات شركت ها بتا پرداختت پتول و صترف زمتان در ختدمات عمتومي و مستائل
6
اجتماعي ،ميتوانند تصوير ذهني مطلوبي را در جامعه به دست آورند.
عمومي
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 4-1بازاریابي مستقیم
«بازاریابي مستقیم» ،1نوعي بازاريابي است كه در آن شركت از طريق كانالهاي مستقيم
و بدون دخالت واسطهها ،محصوالت خود را به مشتريان بازارهاي هدف ارائه ميدهد.
بازاريابي مستقيم ،در واقع يک نوع توزيع مستقيم است .بازاريابي مستقيم يكي از
عناصر آميختة ترويج است كه شركت از طريق آن بهطور مستقيم با مصرفكنندگان
ارتباط برقرار ميكند .بازاريابي مستقيم يک ابزار مفيد براي ايجاد ارتباط با مشتريان
است .بازاريابي مستقيم داراي يک حالت چهره به چهره با مصرفكنندگان است.
بنابراين ،شركت از طريق آن ميتواند بهطور دقيق ،بخشهاي بازار را شناسايي كند و
محصوالت خود را براساس نيازها و خواستههاي مصرفكنندگان هر يک از بخشهاي
بازار توليد و ارائه كند (آرمسترانگ و همكاران.)451 :2214 ،9
شركتها از طريق بازاريابي مستقيم ،ارتباطات بلندمدتي را با مشتريان برقرار
ميكنند .آنها براي مشتريان خود كارتهاي تولد و هداياي كوچک تهيه ميكنند.
شركتهاي هواپيمايي ،هتلها و ساير كسبوكارها از ابزارهايي مانند باشگاه مشتريان
براي ارتباط مستقيم با مشتريان استفاده ميكنند .ابزارهاي بازاريابي مستقيم عبارتند از:
پست مستقيم ،بازاريابي كاتالوگي ،بازاريابي تلفني ،وبسايتها و تلفن همراه .غالباً هدف
شركتها از بازاريابي مستقيم ،دريافت سفارش از مشتريان است .دستيابي به مشتريان از
طريق نيروهاي فروش ،هزينههاي زيادي را به همراه دارد .بنابراين ،شركتها تالش
ميكنند اكثر فعاليتهاي ترويجي خود را از طريق بازاريابي مستقيم انجام دهند .امروزه
اهميت بازاريابي مستقيم حتي از خردهفروشي نيز بيشتر شدهاست .بازاريابي مستقيم بيش
از  53درصد هزينههاي تبليغاتي شركتها را به خود اختصاص ميدهد.
 1-4-1مزایای بازاریابي مستقیم
بازاريابي مستقيم مزاياي زيادي را براي مشتريان به همراه دارد .آنها ميتوانند در وقت
خود صرفهجويي كنند ،نيازي به ماندن در ترافيک شهرها نداشته باشند و مشكالت
پيداكردن جاي پارك را فراموش كنند .به عالوه ،برخي از فروشگاههاي زنجيرهاي نيز
فضاهايي را به بازاريابهاي مستقيم ارائه ميدهند تا آنها محصوالت كمگردش را از
طريق بازاريابي مستقيم به فروش برسانند (كاتلِر و كِلِر.)536 :2213 ،
1. Direct marketing
2. Armstrong
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بازاريابي مستقيم مزاياي زيادي را نيز براي شركتها به همراه دارد .آنها ميتوانند
فهرستي از افراد مختلف را خريداري كنند كه در آنها افراد براساس ويژگيهاي مختلف
مانند درآمد ،سن ،جنس ،تحصيالت و ساير موارد تفكيک شدهاند .آنها براساس اين
فهرستها ميتوانند پيامهاي بازاريابي را براي تکتک مشتريان ،سفارشيسازي كنند و
ارتباطات دائمي را با هر يک از آنها ايجاد كنند .همچنين ،بازاريابي مستقيم ،پيشنهادها و
استراتژيهاي شركت را از رقبا مخفي ميسازد.
 9-4-1پست مستقیم
شركتها با استفاده از پست مستقيم ،پيشنهادهاي فروش ،آگهيها و پيامهاي بازاريابي
خود را به تکتک مشتريان ارسال ميكنند .آنها ساالنه ميليونها محموله پستي را براي
مشتريان خود ارسال ميكنند كه حاوي تبليغات بازاريابي هستند .شركتها براي اجراي
برنامههاي پست مستقيم بايد پايگاههاي دادهاي مشتريان را بهطور مناسبي توسعه داده
باشند (آرمسترانگ و همكاران.)416 :2213 ،
پست مستقيم يک رسانة بسيار مشهور است ،زيرا امكان انتخاب دقيق بازار هدف
و شخصيسازي تبليغات را به شركتها ميدهد ،انعطافپذير است و به شركتها
امكان پيشآزمون برنامههاي بازاريابي و تعيين نرخ پاسخگويي مشتريان بالقوه را
ميدهد .هر چند دسترسي به هر هزار نفر از طريق پست مستقيم داراي هزينة بيشتري
نسبت به رسانههاي انبوه است ،اما افرادي كه شركت از طريق پست مستقيم به آنها
دسترسي پيدا ميكند ،مشتريان بالقوه بهتري هستند .به هر صورت ،با توجه به افزايش
ارسال نامههاي بازاريابي از طرف شركتهاي مختلف ،مصرفكنندگان مجبور ميشوند
تعداد زيادي از آنها را بدون توجه به پيامهاي بازاريابي موجود در آنها دور بيندازند .اين
امر باعث كاهش اثربخشي پست مستقيم شدهاست.
 3-4-1بازاریابي کاتالوگي
بازاريابي مستقيم را ميتوان از طريق «بازاریابي کاتالوگي» 1نيز انجام داد .در بازاريابي
كاتالوگي ،شركت كاتالوگ هايي از محصوالت را براي مصرفكنندگان ميفرستند و
1. catalog marketing
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مصرف كنندگان نيز محصوالت مورد نظر خود را به شركت سفارش ميدهند.
بازاريابي كاتالوگي باعث صرفهجويي در هزينههاي مصرفكنندگان و شركتها
ميشود (پرايد و فِرِل.)535 :2213 ،1
در بازاريابي كاتالوگي ،شركت فهرست كاملي از محصوالت خود را از طريق كاتالوگ،
لوحهاي فشرده و يا سايتهاي اينترنتي در اختيار مصرفكنندگان بالقوه قرار ميدهد .در سال
 ،2229سه شركت برتر در بازاريابي كاتالوگي در بازارهاي مصرفي عبارت بودند از :شركت
دِل ( 51ميليارد دالر) ،اِستَپِلز ( 8/9ميليارد دالر) و سيديدَبِليو ( 8/1ميليارد دالر) .سه شركت
برتر در بازاريابي كاتالوگي در بازارهاي صنعتي نيز عبارت بودند از :شركت تجهيزات
آزمايشگاهي و پژوهشي تِرمو سايِنتيفيک ( 12/5ميليارد دالر) ،شركت تجهيزات دندانپزشكي،
درماني و دامپزشكي هِنري شاين ( 6/4ميليارد دالر) و شركت بينالمللي تجهيزات نگهداري
لوازم الكتريكي و صنعتي وِسكو ( 6/1ميليارد دالر) .تعداد زيادي از شركتهاي كوچک نيز از
بازاريابي كاتالوگي استفاده ميكنند .بسياري از شركتها از تركيبي از بازاريابي كاتالوگي و
سايتهاي اينترنتي براي فروش محصوالت خود استفاده ميكنند.
بازاريابي كاتالوگي و اينترنتي يک صنعت بسيار بزرگ است .در اين صنعت
حدود  16هزار شركت فعال هستند كه درآمد آنها معادل  235ميليارد دالر است.
موفقيت بازاريابي كاتالوگي به مديريت دقيق فهرست مشتريان بالقوه براي جلوگيري از
ارسال مجدد كاتالوگ و يا ارسال كاتالوگ به مشتريان بدحساب ،كنترل موجودي انبار،
افزايش كيفيت محصوالت توليدي براي كاهش اجناس مرجوعي و ايجاد يک تصوير
ذهني مطلوب در بازار هدف بستگي دارد.
برخي از شركتها براي بهبود بازاريابي كاتالوگي خود ،ويژگيهاي محصوالت
خود را در كاتالوگهاي ارسالي قيد ميكنند ،يک تلفن مخصوص به پاسخگويي
مشتريان را در مورد بازاريابي كاتالوگي مشخص ميكنند و جوايزي را به بهترين
مشتريان خود ارسال ميكنند.
 9-4-1بازاریابي تلفني
«بازاریابي تلفني» ،9عبارت است از استفاده از تلفن و مراكز تماس براي جذب
1. Pride & Ferrel
2. Telemarketing
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مشتريان بالقوه ،فروش به مشتريان كنوني ،دريافت سفارش و پاسخ به سؤاالت
مشتريان .بازاريابي تلفني باعث افزايش درآمد ،كاهش هزينههاي فروش و افزايش
رضايت مشتريان ميشود .شركتها از مراكز تماس به دو صورت استفاده ميكنند:
 بازاریابي تلفني وارده :دريافت تماس از مشتريان
 بازاریابي تلفني صادره :برقراري تماس با مشتريان بالقوه
اگرچه بازاريابي تلفني صادره ،يكي از ابزارهاي بازاريابي مستقيم است ،اما
برخي از افراد ماهيت آن را مزاحم تلقي مي كنند .بنابراين ،در برخي از كشورها قوانين
«عدمتماس« تصويب شدهاست  .در اين كشورها فقط تعداد محدودي از شركتها با
شرايط خاص مانند مؤسسات خيريه ،سازمان هاي سياسي ،پژوهشگران تلفني و
شركتهاي داراي ارتباط قبلي با مشتريان ميتوانند با مشتريان تماس بگيرند .بنابراين،
اثربخشي بازاريابي تلفني صادره در اين كشورها كاهش يافته است (كاتلِر و كِلِر.)539 :2213 ،

 10-1بازاریابي تعاملي
«بازاریابي تعاملي» ،1نوعي از بازاريابي است كه در آن شركت با استفاده از ابزارهاي
اينترنتي و الكترونيكي جديد بهطور مستقيم و با سرعت زياد با تکتک مشتريان ارتباط
برقرار ميكند .امروزه اينترنت فضاي مناسبي را براي تعامل ميان شركتها و
مصرفكنندگان فراهم كردهاست .بنابراين ،شركتهاي زيادي در دنيا از بازاريابي
اينترنتي و تعاملي استفاده ميكنند.
بازاريابي تعاملي اين امكان را به مصرفكنندگان ميدهد كه ميزان اطالعات و
تبليغات دريافتي از شركتها را كنترل كنند .بازاريابي تعاملي باعث دسترسي سريع و به
موقع مصرفكنندگان به اطالعات مورد نياز آنها ميشود .بازاريابي تعاملي در نتيجة
پيشرفت فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطي ايجاد شدهاست و بيشتر در شبكههاي
اجتماعي و وبالگها اتفاق ميافتد (بون و كورتز .)21 :2215 ،
 1-10-1مزایا و معایب بازاریابي تعاملي
بازاريابي تعاملي به شركتها امكان ميدهد كه پيامهاي خود را متناسب با نيازها و
1. Interactive Marketing
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خواستههاي مصرفكنندگان طراحي و ارسال كنند .بنابراين ،مصرفكنندگان نيز به
محصوالت شركت عالقهمندشده و آنها را خريداري ميكنند .شركتها همچنين
ميتوانند تعداد افراد بازديدكننده از سايت و مدت زمان بازديد آنها را مورد ارزيابي قرار
دهند .همچنين ،شركتها ميتوانند با تشكيل جوامع مجازي مانند باشگاه مشتريان،
مشاركت آنها را در طراحي محصوالت خود خواستار شوند ،از نظرات و پيشنهادهاي
آنها بهرهمند گردند و ارتباطات بلندمدتي را با آنها ايجاد كنند.
 9-10-1معایب بازاریابي تعاملي
بازاريابي تعاملي معايبي را نيز به همراه دارد .مصرفكنندگان ميتوانند پيامهاي
بازاريابي شركت را حذف كنند .همچنين ممكن است افراد يا نرمافزارهايي تعداد
بازديدكنندگان از سايت شركت را بهطور جعلي ،به ميزان زيادي برآورد كنند كه اين
باعث ايجاد اطالعات غلط براي مديران بازاريابي شركت ميشود .اطالعات بازاريابي
شركت نيز ميتواند مورد حملههاي خرابكارانه اينترنتي قرار گرفته و حذف شود.

 11-1بازاریابي دهانبهدهان
«بازاریابي دهانبهدهان» ،1يكي از بهترين و مؤثرترين ابزارهاي بازاريابي در عصر
جديد است .در اين نوع بازاريابي ،مصرفكنندگان تجربة مثبت خود را از ارتباط با
شركت به ديگران انتقال ميدهند .مصرفكنندگان بهطور مستمر در مورد تجربيات خود
از برندهاي مختلف با يكديگر صحبت ميكنند .شركتهاي موفق ،به خوبي با مزاياي
بازاريابي دهانبهدهان آشنا هستند.
«بازاريابي دهانبهدهان« نوعي ارتباط است كه در آن افراد ،اطالعات محصول را
به ساير افراد انتقال ميدهند .از آنجا كه ما اطالعات را از افراد آشنا ميگيريم ،به آنها
اعتماد ميكنيم .اعتماد افراد به ارتباطات دهانبهدهان بيشتر از اعتماد آنها به ابزارهاي
رسمي بازاريابي مانند تبليغات است .در ارتباطات دهانبهدهان بر خالف تبليغات ،افراد
يک فشار اجتماعي را بر خود احساس ميكنند .آنها براي كاهش اين فشار ،از همرنگي
با جماعت استفاده ميكنند (كاردِس و همكاران.)317 :2212 ، 9
1. word of mouth marketing
2. Kardes
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عليرغم هزينههاي زيادي كه بازاريابها صرف تبليغات ميكنند ،بايد گفت كه
اثربخشي ارتباطات دهانبهدهان بسيار بيشتر از تبليغات است .ارتباطات دهانبهدهان،
عامل دو سوم از فروش شركتها است .اكثر افراد در خريدهاي خود به توصيههاي
دوستان و آشنايان خود و ارتباطات دهانبهدهان توجه ميكنند.
اگر شما به گفتگوهاي روزمره با دوستان و همكاران خود توجه كنيد ،متوجه
ميشويد كه اكثر اين گفتگوها در مورد محصوالت و خدمات موجود در بازار است.
زمانيكه شما از لباس دوست خود تعريف ميكنيد ،از او ميپرسيد كه آن را از كجا خريده
است .در نتيجه ،شما از طريق تبليغات دهانبهدهان به شركت فروشنده وصل ميشويد.
امروزه بازاريابها منتظر نميمانند تا مصرفكنندگان محصوالت شركت را
استفاده كنند تا در صورت رضايت ،كيفيت مناسب محصوالت شركت را از طريق
تبليغات دهانبهدهان به ديگران انتقال دهند .بسياري از شركتها افرادي را استخدام
ميكنند تا با آزمايش محصوالت شركت ،تبليغات مناسبي را بهصورت دهانبهدهان
براي آنها انجام دهند .همچنين شركتهايي نيز در جهان وجود دارند كه ميزان تبليغات
دهانبهدهان را براي برندهاي مختلف مورد سنجش و ارزيابي قرار ميدهند.
تحقيقات نشان دادهاست كه اگرچه منابع غيرفردي مانند تبليغات در ايجاد
«آگاهي برند» 1در افراد مؤثر هستند ،اما مصرفكنندگان در مراحل ارزيابي و انتخاب
محصول به ارتباطات دهانبهدهان اهميت بيشتري ميدهند.
تأثير ارتباطات دهان به دهان بر افراد بسيار زياد است .اين تأثير زماني بيشتر
مي شود كه افراد با طبقه محصول آشنايي ندارند .همچنين ،افراد مي توانند از طريق
صحبت با دوستان و آشنايان ،ناهمساني شناختي بعد از خريد را كاهش دهند
(ساالر 1393 ،الف.)255 :
 1-11-1ارتباطات دهانبهدهان منفي
ارتباطات دهانبهدهان همانند يک شمشير دو لبه عمل ميكند .از يک طرف ميتواند
نتايج مثبت داشته باشد و از طرف ديگر ميتواند باعث ايجاد نتايج منفي شود .اگر
مشتريان از شركتي ناراضي باشند ،نارضايتي خود را با افراد بيشتري در ميان ميگذارند.
1. brand awareness
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اين درحالي است كه آنها رضايت خود را با افراد كمتري در ميان ميگذارند .به
عالوه ،مردم براي ارتباطات دهانبهدهان منفي ،اهميت بيشتري نسبت به ارتباطات
دهانبهدهان مثبت قائل هستند.
تحقيقات نشان دادهاست كه  98درصد از مشتريان ناراضي به شركت
برنميگردند و به سراغ رقبا ميروند .هر يک از اين مشتريان ناراضي ،نارضايتي خود را
حداقل براي  9نفر بازگو ميكند و مهمتر آنكه 13 ،درصد از آنها نارضايتي خود را به
بيش از  32نفر اعالم ميكنند.
بهخصوص ،زمانيكه ما يک محصول يا خدمت جديد را بررسي ميكنيم ،توجه
بيشتري به اطالعات منفي در مورد آن محصول داريم تا اطالعات مثبت در مورد آن.
ارتباطات دهانبهدهان منفي بر اعتبار شركت لطمه وارد ميكند و باعث ميشود كه
نگرش مصرفكنندگان نسبت به شركت منفي شود و همچنين احتمال خريد آنها از
شركت از كاهش پيدا كند.
بسياري از مشتريان ناراضي از طريق ايجاد وبسايتها و وبالگهاي شخصي بر
عليه شركت اقدام ميكنند .همچنين كاركنان اخراجي شركتها نيز از فضاي مجازي در
اين راستا استفاده ميكنند (سولومون.)452 :2213 ،
 9-11-1بازاریابي همهمهای و ویروسي
تبليغات دهانبهدهان به دو شكل صورت ميگيرد :بازاريابي همهمهاي و بازاريابي ويروسي.

« بازاریابي همهمهای» ،1نوعي بازاريابي است كه در آن شركت از طريق ابزارهاي
غيرمنتظره و عجيب ،اطالعات محصوالت خود را به مصرفكنندگان انتقال داده و در
آنها هيجان ايجاد ميكند.

« بازاریابي ویروسي» 9نوعي استراتژي بازاريابي است كه در آن شركت،
مصرفكنندگان را جذب وبسايت خود ميكند تا آنها اطالعات موجود در
وبسايت را به ساير مصرفكنندگان منتقل كنند (كاردِس و همكاران .)318 :2212 ،
توسعة اينترنت ابزارهاي مختلفي را در اختيار مصرفكنندگان قرار دادهاست.
توسعة وبالگها ،اتاقهاي گفتگو و غيره به مصرفكنندگان امكان دادهاست كه تجارب
1. Buzz marketing
2. viral marketing
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مصرفي خود را با ديگران به اشتراك بگذارند و ديگران را در خريد محصوالت
راهنمايي كنند (سيدجوادين و اسفيداني.)175 :1391 ،
«بازاريابي ويروسي« ،نوعي بازاريابي است كه در آن شركت از مصرفكنندگان
خود ميخواهد كه اطالعات مكتوب ،صوتي و ويدئويي محصوالت شركت را از طريق
سايتهاي اينترنتي به ساير مصرفكنندگان انتقال دهند.
شركتها و مصرفكنندگان ميتوانند از طريق سايتهاي اينترنتي مانند يوتيوب،
ماياِسپِيس ويدئو و گوگل ويدئو ،تبليغات و فيلمهاي ويدئويي خود را در اينترنت منتشر
كرده و آنها را در معرض ديد ميليونها نفر قرار دهند .شركت پروكتِر اَند گَمبِل ،دو برنامة
بازاريابي همهمهاي را توسعه دادهاست 225 :هزار نوجوان در گروه تِرمِر و  622هزار مادر
در گروه وُكال پوينت .براي مثال ،در گروه وُكال پوينت ،مادران بهطور متوسط با  25تا 32
مادر ديگر در مورد محصوالت شركت صحبت ميكنند .اين رقم براي ساير مادران فقط 5
نفر است .آنها با داليل قانعكننده ،ساير مادران را به خريد محصوالت شركت تشويق
ميكنند .بازاريابي همهمهاي و ويروسي ،وظيفة اطالعرساني در مورد ويژگيهاي باارزش
محصوالت شركت و ايجاد هيجان در بازار را دارند .برخي از افراد معتقدند كه بازاريابي
همهمهاي و ويروسي ،بيشتر با هدف سرگرم كردن مشتريان انجام ميشوند ،نه فروش
محصوالت شركت .براي مثال ،شركتهاي جانسون اَند جانسون و پَمپِرز ،سايتهاي
جذابي دارند كه در آنها توصيههايي براي تربيت و نگهداري فرزندان وجود دارد .شركت
والمارت ويدئوهايي را در يوتيوب قرار دادهاست كه شيوة پسانداز را به خانوادهها ياد
ميدهد .در هر صورت ،موفقيت بازاريابي همهمهاي و ويروسي به تمايل مصرفكنندگان
نسبت به صحبت با ساير مصرفكنندگان بستگي دارد (كاتلِر و كِلِر.)551 :2213 ،

 19-1فروش شخصي
نيروهاي فروش نقش مهمي را در شركتها ايفا ميكنند .شركتها براي يافتن مشتريان
بالقوه ،تبديل آنها به مشتريان بالفعل و توسعة كسبوكار شركت از نيروهاي فروش
استفاده ميكنند .نيروهاي فروش داراي وظايفي به شرح زير هستند:
 مشترییابي :جستجوي مشتريان احتمالي
 هدفگذاری :تصميم در مورد نحوة تخصيص زمان بين مشتريان بالقوه و بالفعل
 ارتباطات :ارائة اطالعات الزم در مورد محصوالت شركت
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 فروش :تماس با مشتري ،معرفي محصول به مشتري ،پاسخ به سؤاالت مشتري،
غلبه بر موانع فروش و نهايي كردن فروش
 ارائة خدمت :ارائة خدمت به مشتري مانند مشاوره در مورد مشكالت ،دادن
مشاورههاي فني ،كمک به تأمين مالي مشتري و تسريع تحويل محصول به مشتري.
 جمعآوری اطالعات :انجام تحقيقات بازاريابي و به دست آوردن هوشمندي بازاريابي
 تخصیص محصول :تصميم در اين مورد كه در مواقع كمبود ،محصول را بهتر است
به كدام مشتريان تحويل داد.
«فروش شخصي» ،1يكي از عناصر ارتباطات بازاريابي است .شركتها اهميت
زيادي براي فروش شخصي قائل هستند .شركتها هزينههاي زيادي را براي آموزش
نيروهاي فروش خود انجام ميدهند تا آنها را از حالت انفعالي در دريافت سفارشها به
حالت فعال تبديل كنند.
 1-19-1فرایند فروش
فرايند فروش شامل  6مرحله است كه در نمودار  5-1نشان داده شدهاست.
شناسايي مشتريان احتمالي
نزديک شدن به مشتري
معرفي محصول
غلبه بر مخالفتها
نهايي كردن فروش
پيگيري و حفظ مشتري

نمودار  .5-1فرايند فروش (كاتلِر و كِلِر)551 :2213 ،
1. Personal selling
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 شناسایي مشتریان احتمالي :مرحلة اول در فروش ،شناسايي مشتريان احتمالي و
ويژگي هاي آنها است .بسياري از شركت ها مسئوليت شناسايي مشتريان احتمالي و
ويژگي هاي آنها را بر عهده نيروهاي فروش ماهر خود قرار داده اند .شركتها از
طريق پست و تلفن با مشتريان احتمالي ارتباط برقرار مي كنند تا توانمندي و
ظرفيت مالي آنها را ارزيابي كنند .بهطور ميانگين ،شركت ها بايد چهار بار با هر
مشتري تماس بگيرند تا بتوانند فروش با او را نهايي كنند.
 نزدیكشدن به مشتری :مرحلة دوم در فروش ،نزديکشدن به مشتري است .شركت
بايد تا حد امكان با شركت خريدار ،نيازها و افراد تأثيرگذار در خريدهاي آن آشنا
باشد .همچنين ،شركت بايد با فرايند و ساختار خريد شركت خريدار آگاهي داشته
باشد .فروشنده بايد در مورد بهترين شيوة تماس با مشتريان و همچنين ،استراتژيهاي
مناسب براي دستيابي به آنها تصميمگيري كند (كاتلِر و كِلِر.)561 :2213 ،
 معرفي محصول :مرحلة سوم در فرايند فروش ،معرفي محصول است .در اين مرحله،
فروشنده بايد «ويژگيها ،مزايا ،منافع و ارزش« 1محصول را براي مشتري بيان كند.

شركتها بايد آموزشهاي مناسبي را به فروشندگان در زمينة آشنايي با «ويژگيها ،مزايا،
منافع و ارزش« محصوالت شركت برگزار كنند (اينگرام و همكاران.)185 :2227 ،
ويژگيها ،بيانگر خصوصيات فيزيكي محصول هستند ،مانند سرعت پردازش يک
رايانه .مزايا ،بيانگر برتري ويژگيهاي محصول نسبت به ويژگيهاي محصوالت رقبا
هستند .منافع ،بيانگر منافع اقتصادي ،فني ،خدماتي و اجتماعي محصوالت شركت
هستند .ارزش نيز بيانگر مبلغ ريالي محصول است .غالباً فروشندگان اكثر زمان خود را
به بيان ويژگيهاي محصول اختصاص ميدهند (محصولمحوري) و زمان كمتري را به
بيان منافع و ارزش محصوالت اختصاص ميدهند (مشتريمحوري).
 غلبه بر مخالفتها :مرحلة چهارم در فرايند فروش ،غلبه بر مخالفتها است .اكثر
مشتريان مخالفتهايي را با فروشندگان انجام ميدهند .اين مخالفتها شامل دو دسته
هستند :مخالفتهاي رواني و مخالفتهاي منطقي.
مخالفتهاي رواني شامل مخالفت در مقابل دخالتهاي فروشنده ،اولويتدادن به
)1. features, advantages, benefits, and value (FABV
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برندهاي مشهور در بازار ،بيعالقگي ،مقاومت در مقابل تسليمشدن در برابر چيزي،
احساسات منفي در مورد نوع برخوردهاي فروشنده ،پيشداوري در مورد محصوالت و
فروشندگان شركت ،بيزاري از تصميمگيري و نگرشهاي نامناسب نسبت به پول.
مخالفتهاي منطقي نيز شامل مقاومت در مقابل قيمت ،زمان تحويل و
ويژگيهاي محصول يا شركت است.
فروشندگان براي از بين بردن اين مخالفتها بايد از نگرش مثبت استفاده كنند.
آنها بايد داليل مخالفتها را از مشتريان بپرسند و آنها را قانع كنند كه محصوالت
شركت باارزش هستند.
 نهایيکردن فروش :مرحلة پنجم در فرايند فروش ،نهاييكردن فروش است .فروشنده
اگر نتواند فروشي را انجام دهد ،در واقع هيچ كاري را انجام ندادهاست .نهايي كردن
فروش كار مهمي است و احتياج به شجاعت و مهارت زيادي دارد.
زماني كه فروشنده محصول را به مشتري ارائه داد و بر مخالفتها غلبه كرد،
ميتواند فروش را نهايي كند .اگر مشتري خواهان خريد محصول باشد ،عالئمي را به
فروشنده نشان ميدهد ،مانند تغيير چهره ،عالقه نشاندادن به محصول و پرسيدن
سؤاالت مختلف در مورد محصول .فروشنده بايد در اين مرحله با استفاده از فنون
مذاكره ،فروش را نهايي كند .بنابراين ،براي نهاييكردن فروش ،تسلط به فنون مذاكره
نقش مهمي دارد (لَمب 1و همكاران.)485 :2211 ،
 پیگیری و حفظ مشتری :مرحلة ششم در فرايند فروش ،پيگيري و حفظ مشتري
است .امروزه ،حفظ مشتري از جذب مشتري نيز مهمتر است .بنابراين ،شركتها بايد
تالش كنند از طريق حفظ مشتريان ،سودآوري خود را افزايش دهند .هزينة حفظ
مشتريان فعلي ،هشت برابر كمتر از هزينة جذب مشتريان جديد است .شركتها از
طريق ابزارهايي مانند مديريت ارتباط با مشتري ) ،(CRMبازاريابي ارتباطي ،وفاداري
و تعهد مشتريان ،باشگاه مشتريان و  ،...تالش ميكنند مشتريان فعلي خود را حفظ
كنند.
كار فروشنده با انجام فروش تمام نميشود .او بايد بعد از فروش با مشتري تماس
گرفته و ميزان رضايت او را از محصول خريداريشده جويا شود .ممكن است خريدار در
1. Lamb
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نصب و استفاده از محصول دچار مشكل شود؛ در اين صورت ،تماس فروشنده به مشتري
كمک ميكند كه مشكلش را حل كند .همچنين ،فروشنده در زمانهاي مشخص بايد با
مشتري تماس گرفته و محصوالت جديد شركت را به او معرفي كرده و او را به خريد آنها
تشويق كند .فروشنده بايد با مشتريان خود ،ارتباطات بلندمدت ايجاد كند.
 9-19-1نقش فروشندگان در خرید مصرفکنندگان
كاركنان فروش ميتوانند باعث سرگرمكنندهشدن خريد براي مشتريان شوند .واكنشهاي
فروشندگان تأثير زيادي بر واكنشهاي مشتريان دارد .غالباً برخوردهاي هوشمندانه از
سوي فروشندگان ،مانند لبخند زدن يا در دسترسبودن ،باعث ايجاد احساسات مثبت در
مشتريان ميشود .كاركنان فروش ،بيش از گذشته قدرتي پويا در دنياي تجارت محسوب
ميشوند و تالشهاي آنها تأثير مستقيم بر فعاليت سازمانها دارد.
همچنين ،اگر فروشندگان برخورد نامناسبي با مشتريان داشته باشند ،احساسات
منفي در مشتريان شكل ميگيرد .اقدامات و رفتارهاي فروشندگان تأثير زيادي بر
مشتريان دارد.
فروشندگان ميتوانند مشتريان را براي جستجو در فروشگاه و يافتن محصوالت
راهنمايي كنند و در نتيجه ،باعث ايجاد حالت اصرار به خريد ناگهاني در آنها شوند.
جستجوي فروشگاهي به معني پرسه زدن در فروشگاه است كه به منظور سرگرمي يا
بدون داشتن نيتي براي خريد است .كساني كه بيشتر در فروشگاهها به جستجو
ميپردازند ،خريدهاي بدون برنامة بيشتري دارند.
تعامالتي كه فروشندگان با مشتريان دارند ،بسيار مهم است .هر تعامل يک
داد و ستد ارزش را به همراه دارد .در اين تعامل ،هر يک از طرفين يک چيز باارزش را
در اختيار ديگري قرار ميدهد و انتظار دارد كه فرد مقابل نيز يک چيز باارزش را در
اختيارش قرار دهد .فروشندگان با تجربه از ارزش زيادي برخوردار هستند .زيرا آنها با
توصيهها و مشاورههاي خود به مشتريان نقش مهمي در تصميمگيريهاي آنها بر عهده
دارند .آنها تصميمگيري را براي مشتريان راحتتر ميسازند.
يک فروشندة حرفهاي بايد با نگرش مثبت به حرفة خود نگاه كند .فروشندگان
براي موفقيت بايد نكات زير را رعايت كنند (شكري ،آقاجاني و ساالر:)1392 ،
 فروش را بهعنوان يک حرفة بلندمدت در نظر بگيرند.
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داليل خريد مشتريان را شناسايي كنند.
نگرش مثبت داشته باشند.
به خود باور داشته باشند.
به شركت خود باور داشته باشند.
به محصوالتي كه ميفروشند ،باور داشته باشند.
در كار خود صداقت داشته باشند.
مشتريان را در كانون توجه قرار دهند.
اهداف خود را در راستاي اهداف مشتريان قرار دهند.
تحقيقات بازاريابي را جدي بگيرند.
اهميت اثرات اوليه را در فروش درك كنند.
حالت و زمان مناسب را براي گفتگو ياد بگيرند.
آهنگ گفتگو را با مشتريان به درستي تنظيم كنند.
قبل از اينكه صحبت كنند ،به مشتريان گوش دهند.
از مشتريان سؤال بپرسند.
براي فروش ،پيگيريهاي زيادي را انجام دهند.
انواع مشتريان را از لحاظ شخصيت شناسايي كنند.
موانع فروش را از بين ببرند.
با روشهاي نهايي كردن فروش آشنا شوند.
در صورت وجود شرايط نامناسب از فروش كنار بكشند.

 13-1بازاریابي رابطهای
امروزه ،بازاريابان به دقت بازارها را بخشبندي ميكنند و به خواستههاي مشتريان توجه
ميكنند .بسياري از آنها دريافتهاند كه رمز موفقيت در ايجاد ارتباط بين برند و مشتريان
1
است كه به مدت طوالني ميتواند دوام داشته باشد .اين فلسفه ،بازاریابي ارتباطي
ناميده ميشود .در بازاريابي ارتباطي ،نقش ارتباطات بسيار مهم است .در شرايط
بحرانهاي اقتصادي امروزي ،ارتباطات مناسب با مشتريان ميتواند به كمک شركتهاي
موفق بيايد و باعث افزايش عملكرد آنها در بازار شود (ساالر 1393 ،الف.)39 :
1. relationship marketing

مباني ارتباطات بازاریابي

34

يكي از اهداف اصلي بازاريابي ،توسعة روابط با افراد و سازمانهايي است كه
بهطور مستقيم يا غير مستقيم بر موفقيت فعاليتهاي بازاريابي يک شركت تأثير دارند.
اصطالح «بازاريابي ارتباطي« در طي سالهاي اخير به يک مفهوم مشهور نزد
بازاريان و دانشگاهيان رشته بازاريابي تبديل شدهاست .مفهوم بازاريابي سنتي بر آميختة
بازاريابي ( 4Pشامل محصول ،قيمت ،ترفيع و توزيع) تكيه دارد .درحاليكه در بازاريابي
ارتباطي ،تأكيد بيشتري بر رابطة بين خريدار و فروشنده ميشود .با توجه به اينكه در
دنياي امروز ،حفظ مشتريان از جذب مشتريان مهمتر است ،بازاريابي ارتباطي نيز از
بازاريابي سنتي ،مفيدتر است ،زيرا منجر به حفظ ارتباط با مشتريان فعلي سازمان ميشود.
هدف از بازاريابي ارتباطي ،ايجاد و حفظ ارتباطات متقابل و رضايتبخش بين
شركت و مشتريان كليدي آن است.
بازاريابي ارتباطي داراي چهار عنصر است :مشتريان ،كاركنان ،شركاي بازاريابي
(كانالهاي توزيع ،تأمينكنندگان ،توزيعكنندگان ،واسطهها و نمايندگيها) و ذينفعان
مالي (سهامداران ،سرمايهگذاران و تحليلگران) .بازاريابها بايد همة اين گروهها را
شناسايي و با آنها ارتباط برقرار كنند تا منافع آنها تأمين گردد.
همچنين ،بازاريابي ارتباطي از ديدگاه برقراري ارتباط با مشتريان ،داراي شش عنصر
است .عناصر بازاريابي ارتباطي از ديدگاه مشتريان در نمودار  6-1نشان داده شدهاست.

ايجاد پيوند

ارتباطات

رابطة متقابل

مشتریان

ارزش مشترك

اعتماد

همدلي

نمودار  .6-1عناصر بازاريابي ارتباطي از ديدگاه مشتريان
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 19-1خالصه

 ارتباطات بازاريابي ،ابزارهايي هستند كه شركتها از آنها براي اطالعرساني ،ترغيب
و يادآوري مشتريان در مورد محصوالت و خدمات خود استفاده ميكنند.

 ارتباطات ،راهي است براي معرفي شركت و محصوالت آن به مصرفكنندگان.

 بازاريابي اجازهاي عبارت است از كسب اجازه از مصرفكننده قبل از تالشهاي
بازاريابي براي جذب او.

 در الگوي سنتي ارتباطات ،هدف بازاريابها برقراري «ارتباطات انبوه« با مشتريان
بود كه اغلب از طريق تلويزيون صورت ميگرفت .اما در دنياي امروز ،بازاريابها
بايد از «ارتباطات سفارشيشده« استفاده كنند.

 آميختة ارتباطات بازاريابي شامل مجموعهاي از فعاليتها است كه شركت از آنها
براي ترويج محصوالت خود استفاده ميكند.

 تبليغات ،معرفي غيرشخصي ايدهها ،محصوالت و خدمات است كه از طريق
رسانههاي مختلف انجام ميگيرد و در قبال آن پول پرداخت ميشود.

 ترويج فروش ،انواع مختلفي از مشوقهاي كوتاهمدت براي خريد يا آزمايش يک
محصول يا خدمت است.

 رويدادها و تجربهها ،فعاليتها و برنامههاي تحت حمايت يک شركت براي ايجاد
ارتباط بين برند و مشتري است.

 روابط عمومي ،انواع مختلفي از برنامهها براي حمايت از وجهة شركت در بين
كاركنان ،مشتريان و سازمانها و نهادهاي دولتي و خصوصي است.

 بازاريابي مستقيم ،استفاده از پست ،تلفن ،فكس ،رايانامه يا اينترنت براي برقراري
ارتباط با مشتريان يا دريافت پاسخ از آنها است.

 بازاريابي تعاملي ،فعاليتها و برنامههاي اينترنتي براي جذب مشتريان و افزايش
آگاهي آنها در مورد محصوالت و خدمات شركت است.

 بازاريابي دهانبهدهان ،ارتباطات فرد به فرد ،مكتوب يا الكترونيكي بين افراد در مورد
مزيتهاي يک محصول يا تجربههاي خريد يک محصول خاص است.

 فروش شخصي ،تعامالت چهره به چهرة شركت با مشتريان بالقوه ،براي معرفي
محصوالت ،پاسخ به سؤاالت و دريافت سفارش از آنها است.
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«ارتباطات يكپارچة بازاريابي« ،عبارت است از برنامهريزي و اجراي انواع مختلف
پيامهاي تبليغاتي و ترويجياي كه براي يک برند ،خدمت يا شركت ارائه ميشود تا
شركت به اهداف ارتباطي و جايگاه مورد نظر خود در بازار دست پيدا كند.
كليد اصلي ارتباطات يكپارچة بازاريابي ،برنامهريزي و هدف اصلي آن ايجاد پيامهاي
همسان براي برند است.
فرايند تبليغات داراي پنج مرحله است كه به  5اِم تبليغات معروف است .اين مراحل
به شرح زير هستند :تعيين مأموريت ،تعيين بودجة تبليغات ،ايجاد پيام تبليغاتي،
تعيين رسانة تبليغاتي و اندازهگيري اثربخشي تبليغات.
هدف از انجام تبليغات آگاهيدهنده ،ايجاد آگاهي برند ،معرفي محصوالت جديد ،معرفي
اصالحات انجام گرفته در محصوالت موجود و آموزش نحوة استفاده از محصوالت است.
اين نوع تبليغات باعث ايجاد تقاضاي اوليه براي محصوالت شركت ميشود .موفقيت
محصوالت جديد در بازار به موفقيت شركت در ارائة تبليغات آگاهيدهنده و معرفي
درست محصوالت جديد و آموزش نحوة استفاده از آنها بستگي دارد.
هدف از انجام تبليغات متقاعدكننده ،ايجاد عالقه ،ترجيح ،اعتقاد و خريد محصوالت
شركت است.
تبليغات يادآوريكننده ،مشتريان را تحريک ميكنند كه خريدهاي خود را از شركت
تكرار نمايند.
تبليغات تقويتكننده به مشتريان اطمينان ميدهند كه محصوالت خريداري شدة آنها
از شركت ،محصوالت خوب و باكيفيتي بوده و انتخاب آنها انتخاب درستي
بودهاست.
يک پيام تبليغاتي مناسب بر يک يا دو مزيت اصلي محصول تمركز دارد .مديران
تبليغات بايد با انجام تحقيقات بازاريابي ،جذابيتهاي مورد عالقة مشتريان را
شناسايي كنند و پيامهاي تبليغاتي را براساس اين جذابيتها توليد نمايند.
«اعتبار منبع« ،به تخصص ،عينيت و قابل اعتمادبودن منبع پيام گفته ميشود.
مهمترين سند در توسعة يک برنامة تبليغاتي و اجراي آن« ،خالصة خالق« است.
خالصة خالق ،سندي است كه شركت را در اجراي برنامة تبليغاتي راهنمايي ميكند.
فراگيري عبارت است از تعداد افراد يا خانوادههايي كه در طي يک دورة زماني
مشخص ،حداقل يک بار در معرض يک رسانة خاص قرار ميگيرند.
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تكرار عبارت است از تعداد دفعاتي كه افراد يا خانوادهها در طي يک دورة زماني
مشخص ،در معرض پيام تبليغاتي شركت قرار ميگيرند.
تأثير عبارت است از ارزش كيفي ارائة تبليغات از يک رسانة خاص .شركتها براي
افزايش ارزش كيفي تبليغات بايد از رسانههاي تخصصي مرتبط با محصوالت خود
استفاده كنند.
«نظرية دوعاملي« ،ارتباط بين آشنايي و خستگي را نشان ميدهد .زمانيكه مخاطب
يک پيام تبليغاتي را بهطور مكرر ميبيند ،دو حالت روانشناختي در او ايجاد ميشود:
آشنايي و خستگي.
در آزمونهاي شناختي ،محققان تبليغات را به آزمودنيها نشان ميدهند و از آنها
ميپرسند كه آيا اين تبليغات را قبالً ديدهاند يا خير .از آنجا كه در اين روش
اطالعات و نشانههاي محصوالت ارائه ميشود ،به آن آزمون شناختي گفته ميشود.
در آزمونهاي يادآوري ،محققان از آزمودنيها ميخواهند اطالعات مرتبط با يک
محصول و برند خاص را به ياد آورند .اين روش نيازمند تالش بيشتري از سوي
آزمودنيها است.
«بازاريابي همهمهاي« ،نوعي بازاريابي است كه در آن شركت از طريق ابزارهاي
غيرمنتظره و عجيب ،اطالعات محصوالت خود را به مصرفكنندگان انتقال داده و در
آنها هيجان ايجاد ميكند.
«بازاريابي ويروسي« نوعي استراتژي بازاريابي است كه در آن شركت،
مصرفكنندگان را جذب وبسايت شركت ميكند تا آنها اطالعات موجود در
وبسايت را به ساير مصرفكنندگان منتقل كنند.
بسياري از شركتها دريافتهاند كه رمز موفقيت در ايجاد ارتباط بين برند و مشتريان
است كه به مدت طوالني ميتواند دوام داشته باشد .اين فلسفه ،بازاريابي ارتباطي
ناميده ميشود.

خودآزمایي تشریحي فصل اول
 .1عناصر ارتباطات را تحليل كنيد.
 .2آميختة ارتباطات بازاريابي را تعريف كنيد.
 .3ارتباطات يكپارچة بازاريابي را تعريف كنيد.
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 .4تبليغات را تحليل كنيد.
 .5فرايند تبليغات را تشريح كنيد.
 .6خالصة خالق را تحليل كنيد.
 .7ترويج فروش را تعريف كنيد.
 .8مزاياي حمايت از رويدادها را تشريح كنيد.
 .9روابط عمومي بازاريابي را تحليل كنيد.
 .12بازاريابي كاتالوگي را تشريح كنيد.
 .11بازاريابي رابطهاي را تعريف كنيد.

خودآزمایي چندگزینهای فصل اول
 .1پيام از چه چيزي سرچشمه ميگيرد؟
ب) منبع
الف) رسانه
د( رقبا
ج( بازار
 .2انواع مختلفي از برنامهها براي حمايت از وجهة شركت در بين كاركنان ،مشتريان و
سازمانها و نهادهاي دولتي و خصوصي چه نام دارد؟
ب) بازاريابي مستقيم
الف) روابط عمومي
د) بازاريابي تعاملي
ج) تبليغات
 .3برنامهريزي و اجراي انواع مختلف پيامهاي تبليغاتي و ترويجياي كه براي يک برند،
خدمت يا شركت ارائه ميشود ،چه نام دارد؟
ب) بازاريابي تدافعي
الف) ارتباطات يكپارچة بازاريابي
د) بازاريابي ويروسي
ج) بازاريابي ترويجي
 .4معرفي غيرشخصي ايدهها ،محصوالت و خدمات به بازار هدف چه نام دارد؟
ب) بازاريابي مستقيم
الف) روابط عمومي
د) بازاريابي تعاملي
ج) تبليغات
 .5هدف از انجام كدام نوع از تبليغات ،ايجاد عالقه ،ترجيح ،اعتقاد و خريد محصوالت
شركت است؟
ب) تبليغات تقويتكننده
الف) تبليغات آگاهيدهنده
د) تبليغات متقاعدكننده
ج) تبليغات يادآوريكننده
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 .6ارزش اجتماعي منبع پيام چه نام دارد؟
الف) جذابيت منبع

ب) ارزش منبع

ج) منبع اجتماعي

د) انجمن برند

 .7در كدام نوع بازاريابي ،مصرفكنندگان تجربة مثبت خود را از ارتباط با شركت به
ديگران انتقال ميدهند؟
الف) بازاريابي مستقيم

ب) بازاريابي دهانبهدهان

ج) بازاريابي رويكردي

د) بازاريابي درماني

 .8در كدام يک از آزمونهاي تبليغات ،محققان تبليغات را به آزمودنيها نشان ميدهند
و از آنها ميپرسند كه آيا اين تبليغات را قبالً ديدهاند يا خير؟
الف) آزمونهاي يادآوري

ب) آزمونهاي شناختي

ج) آزمونهاي فروش

د) آزمونهاي رفتاري

 .9افراد و گروههايي كه بهطور بالقوه يا بالفعل ،تحت تأثير فعاليتهاي شركت قرار
دارند يا بر آن تأثير ميگذارند ،چه نام دارند؟
الف) گروههاي كارمندي

ب) اتحاديههاي صنفي

ج) ذينفعان

د) رقبا

 .12نوعي از بازاريابي كه در آن شركت از طريق كانالهاي مستقيم و بدون دخالت واسطهها،
محصوالت خود را به مشتريان بازارهاي هدف ارائه ميدهد ،چه ناميده ميشود؟
الف) بازاريابي مستقيم

ب) بازاريابي دهانبهدهان

ج) بازاريابي رويكردي

د) بازاريابي درماني

 .11شركتها در كدام يک از انواع بازاريابي با استفاده از ابزارهاي اينترنتي و
الكترونيكي جديد بهطور مستقيم با تکتک مشتريان ارتباط برقرار ميكنند؟
الف) بازاريابي تدافعي

ب) بازاريابي تعاملي

ج) بازاريابي داخلي

د) بازاريابي چريكي

 .12در كدام يک از انواع بازاريابي ،مصرفكنندگان تجربة مثبت خود را از ارتباط با
شركت به ديگران انتقال ميدهند؟
الف) بازاريابي داخلي

ب) بازاريابي چريكي

ج) بازاريابي تهاجمي

د) بازاريابي دهانبهدهان
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 .13در كدام يک از انواع بازاريابي ،شركت از طريق ابزارهاي غيرمنتظره و عجيب ،اطالعات
محصوالت خود را به مصرفكنندگان انتقال داده و در آنها هيجان ايجاد ميكند؟
الف) بازاريابي داخلي

ب) بازاريابي همهمهاي

ج) بازاريابي ويروسي

د) بازاريابي دهانبهدهان

 .14كدام يک از انواع بازاريابي ،نوعي استراتژي بازاريابي است كه در آن شركت،
مصرفكنندگان را جذب وبسايت خود ميكند؟
الف) بازاريابي داخلي

ب) بازاريابي همهمهاي

ج) بازاريابي ويروسي

د) بازاريابي دهانبهدهان

 .15هدف از كدام يک از موارد زير ،ايجاد و حفظ ارتباطات متقابل و رضايتبخش
بين شركت و مشتريان كليدي آن است؟
الف) بازاريابي تهاجمي

ب) بازاريابي ساختاري

ج) بازاريابي شناختي

د) بازاريابي ارتباطي

فصل دوم
ارتباطات بازاریابي و برندسازی
هدف کلي
آشنايي با نقش ارتباطات بازاريابي در برندسازي

اهداف یادگیری
پس از مطالعة اين فصل ،شما بايد بتوانيد:
 .1جايگاه ارتباطات بازاريابي را در آميختة بازاريابي تشريح كنيد.
 .2نقش ارتباطات يكپارچة بازاريابي را در برندسازي تحليل كنيد.
 .3مزاياي برندسازي را در بازار تشريح كنيد.
 .4گسترة برندسازي را تحليل كنيد.
 .5ارزش ويژة برند را تعريف كنيد.
 .6وفاداري برند را تعريف كنيد.
 .7كيفيت ادراكي را تعريف كنيد.
 .8معيارهاي انتخاب عناصر برند را تشريح كنيد.
 .9تأثير ارتباطات يكپارچة بازاريابي را بر ارتباطات جامع برند تحليل كنيد.
 .12سازماندهي ارتباطات يكپارچة بازاريابي را تحليل كنيد.

مقدمه
در اين فصل ،نقش ارتباطات يكپارچة بازاريابي در برندسازي توضيح داده ميشود.
ارتباطات يكپارچة بازاريابي بهعنوان يكي از زيرمجموعههاي آميختة بازاريابي نقش
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مهمي در مديريت برند دارد .در اين فصل ،مفاهيمي مانند گسترة برند ،ارزش ويژة
برند ،وابستگي برند ،انجمن برند ،ارتباطات جامع برند ،برندسازي داخلي ،توسعة برند،
شخصيت برند و برند حالل تحليل ميشود .يكي از مباحث مهم در ارتباطات يكپارچة
بازاريابي ،سازماندهي آن است كه در انتهاي فصل به اين موضوع نيز پرداخته ميشود.

 1-9جایگاه ارتباطات بازاریابي در آمیختة بازاریابي
عناصر آميختة بازاريابي ،شامل محصول ،قيمت ،ترويج و توزيع هستند .ارتباطات
بازاريابي ،همان عنصر ترويج از آميختة بازاريابي است .البته ،ارتباطات يكپارچة
بازاريابي ،فقط در تبليغات خالصه نميشود .بلكه هر چيزي كه باعث ايجاد پيامي براي
مصرفكنندگان ميشود ،در چارچوب ارتباطات يكپارچة بازاريابي قرار ميگيرد.
نمودار  ،1-2جايگاه كانوني ارتباطات بازاريابي را در آميختة بازاريابي نشان ميدهد.

محصول

مكان
2ترويج
(ارتباطات بازاريابي)

قيمت

نمودار  .1-9جايگاه كانوني ارتباطات بازاريابي در آميختة بازاريابي
(موريارتي و همكاران)41 :2212 ،

فعاليتهاي ارتباطي مانند تبليغات ،ترويج فروش ،روابط عمومي ،فروش
حضوري ،بازاريابي مستقيم ،بازاريابي تعاملي ،بازاريابي ويروسي و بازاريابي چريكي در
زمرة فعاليتهاي ارتباطات بازاريابي قرار ميگيرند .بنابراين ،هر چيزي در سازمان
باعث برقراري ارتباط با مصرفكنندگان ميشود.
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 9-9نقش ارتباطات یكپارچة بازاریابي در برندسازی

«برندسازی» ،1يک وظيفة مديريتي است كه باعث ايجاد عناصر ملموس و ناملموس

يک برند مي شود .ارتباطات يكپارچة بازاريابي باعث ايجاد يک هويت منحصر به
فرد براي برند ميشود .در نتيجه ،برند يک جايگاه منحصر به فرد در ذهن و قلب
مصرف كنندگان پيدا مي كند .برند عبارت است از ادراكي كه غالباً با احساسات
همراه است و از تجربيات و اطالعات مصرف كنندگان در مورد يک شركت يا
محصوالت آن به دست مي آيد .برند ارزشي است كه براي مصرف كنندگان و شركت
ايجاد مي شود.
ارتباطات يكپارچة بازاريابي باعث ايجاد ثبات در ارتباطات برند و ايجاد
ادراكهاي همسان از برند ميشود .پيامهايي كه شركت به مصرفكنندگان انتقال
ميدهد ،بايد داراي يكپارچگي و انسجام باشد تا تصوير واحدي از برند در ذهن
مصرفكنندگان شكل بگيرد .ارتباطات يكپارچة بازاريابي باعث ايجاد اين تصوير واحد
و يكپارچه ميشود.
خميردندان يک محصول است ،اما كولگِيت و كرِست برند هستند .همبرگر يک
محصول است ،اما بيگ مَک و هوپِر برند هستند .برندها نه تنها در مورد كاالها ،بلكه
براي خدمات نيز كاربرد دارند .براي مثال ،خدمات بيمارستاني يک خدمت است ،اما
بيمارستان ميالد يک برند است.
در واقع ،هر سازماني را كه داراي يک نام است ،ميتوان بهعنوان يک برند در
نظر گرفت .شركتها محصوالت را توليد ميكنند ،اما برندها را به فروش ميرسانند.
يک برند باعث تمايز يک محصول از محصوالت رقيب ميشود و وعدههايي را به
مصرفكنندگان آن انتقال ميدهد.
برندسازي مجموعهاي پيچيده از فلسفهها و فعاليتها است .برندسازي هم علم
است و هم هنر .برندسازي از اين جهت علم است كه در آن بايد سيستمي پيچيده از
فعاليتها را مديريت كرد و از اين جهت هنر است كه در آن بايد كلية اجزا را در
راستاي ايجاد يک برند واحد منسجم كرد .بنابراين ،برندسازي مستلزم ايجاد يک برند منسجم

(هنر) و مديريت يک سيستم پيچيده (علم) است (موريارتي 9و همكاران.)44 :2212 ،

1 branding
2 Moriarty

59

ارتباطات بازاریابي

 3-9تعریف برند
در بازاريابي ،تمايز بين محصوالت و خدمات شركت از محصوالت و خدمات رقبا
بسيار مهم است .ايجاد تمايز در موفقيت شركتها نقشي بسيار مهمي دارد .برندها
ازطريق بهبود فرايند پردازش اطالعات و افزايش اطمينان در تصميمگيريها ،رضايت
مشتري ،كارايي و اثربخشي برنامههاي بازاريابي ،وفاداري برند ،افزايش قيمتها و
حاشية سود شركت ،توسعة برند و كسب مزيت رقابتي ،باعث ايجاد ارزش براي
شركتها ميشوند.
امروزه شركتها تالش ميكنند ارزش داراييهاي ناملموس خود را افزايش
دهند« .برند» 1يكي از باارزشترين داراييهاي ناملموس هر شركتي است .بازاريابها
بايد با مفهوم برند و نحوة مديريت آن آشنايي كامل داشته باشند .آنها بايد برنامههاي
بلندمدتي را براي تقويت «ارزش ویژة برند» 9تنظيم و اجرا كنند .اگر شركتي داراي
برند قدرتمندي باشد ،ميتواند وفاداري مشتريان خود را افزايش دهد.
بازاريابها بايد مهارتهاي مختلفي داشته باشند .اما مهمترين مهارت مورد نياز آنها
توانايي در ايجاد ،حفظ ،افزايش و مراقبت از برند شركت است .برندهاي جاافتاده در بازار
مانند استارباكس ،سوني و نايک ،با استفاده از ارزش ويژة برند خود ،قيمتهاي باالتري را
براي مصرفكنندگان خود تنظيم و مشتريان وفادار بيشتري را به خود جلب ميكنند.
انجمن بازاريابي آمريكا ،برند را چنين تعريف كردهاست« :يک نام ،واژه ،عالمت،
نشان يا طرح يا تركيبي از آنها براي تشخيص كاالها و خدمات يک شركت از رقبا و
متمايزسازي آنها از كاالها و خدمات رقبا« .بنابراين ،برند باعث متمايزسازي شركت از
رقبا ميشود .اين تمايز ميتواند منطقي (مرتبط با عملكرد برند) يا احساسي (مفهوم
ذهني برند) باشد.

 9-9مزایای برندسازی در بازار
برندها داراي مزاياي مختلفي هستند .با توجه به افزايش رقابت در بازار ،جذب مشتريان
براي شركتها دشوار شدهاست .از طرفي ديگر ،مصرفكنندگان نيز در بين انبوهي از
1 brand
2 Brnad equity

ارتباطات بازاریابي و برندسازی

53

محصوالت شركتهاي مختلف در بازار گرفتار شدهاند .برند مناسب هم ميتواند به
شركتها و هم به مصرفكنندگان كمک كند تا بر مشكالت خود غلبه كنند.
برخي از مزایای برند به شرح زیر است:

 ايجاد تمايز بين محصوالت شركت و رقبا

 بهبود ادراك مصرفكنندگان از محصوالت شركت
 وفاداري بيشتر مشتريان

 آسيبپذيري كمتر نسبت به فعاليتهاي بازاريابي رقبا
 آسيبپذيري كمتر نسبت به بحرانهاي بازار
 حاشية سود بيشتر

 كاهش حساسيت مصرفكنندگان نسبت به قيمت محصوالت شركت
 افزايش اثربخشي فعاليتهاي ترويجي شركت

 ايجاد فرصتهايي براي «واگذاري حق امتياز توليد«

1

 ايجاد فرصتهايي براي توسعة برند
 بهبود جذب و حفظ كاركنان ماهر

 سادهسازي تصميم خريد مصرفكنندگان

 كاهش ريسک مصرفكنندگان در خريد محصوالت

 تسهيل مديريت و رديابي محصوالت براي شركتها

 كمک به ساماندهي موجودي انبار و ثبت اسناد حسابداري

 محافظت از حقوق مالكيت معنوي شركت از طريق ثبت قانوني برند
 بيان كيفيت برتر محصوالت شركت

 ممانعت از ورود رقباي جديد به دليل وفاداري مشتريان به برند

 عدم امكان تقليد رقبا از تصويري كه برند در ذهن مشتريان ايجاد كردهاست.

 5-9گسترة برندسازی
اگرچه شركتها تالش ميكنند از طريق فعاليتهاي بازاريابي ،برندهاي خود را توسعه
دهند ،اما برند در نهايت در ذهن مشتريان ايجاد ميشود .برند يک مفهوم ادراكي است كه
1 licensing
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اگرچه در واقعيت كاركردي محصوالت ريشه دارد ،اما به ادراك مصرفكنندگان از

محصوالت شركت بستگي دارد« .ادراك برند» ،1نقش مهمي در بازاريابي دارد .ادراك برند

عبارت است از تصوير ذهني يا احساسات مصرفكنندگان در مورد برند (دان.)63 :2229 ،9

بنابراين ،شركتها عالوه بر ويژگيهاي عملكردي محصول ،بايد براي ادراك
مصرفكنندگان از برند شركت نيز اهميت قائل شوند .تصويري كه مصرفكنندگان از
برند دارند ،در ذهن آنها قرار ميگيرد.
«برندسازی» ،3عبارت است از تقويت محصوالت و خدمات يک شركت از

طريق قدرت برند .بازاريابها بايد به مصرفكنندگان بگويند كه «محصول كيست؟« (از
طريق نامگذاري براي محصول و ساير عالئم متمايزكنندة يک محصول) و «چه كارهايي
را انجام ميدهد؟« .برندسازي باعث ايجاد يک ساختار ذهني براي مصرفكنندگان
ميشود و به آنها كمک ميكند كه دانش خود را در مورد محصوالت و خدمات شركت
ساماندهي كنند و تصميمهاي بهتري را اتخاذ نمايند.
اگر شركتي بخواهد يک برند قدرتمند در بازار داشته باشد ،بايد بتواند مصرفكنندگان
خود را قانع كند كه محصوالت آن از محصوالت رقبا متمايز هستند .در اكثر اوقات ،تمايز
برندها در ويژگيها و منافع خود محصول نهفته است .برندهايي مانند ژيلت ،مِرك و ترياِم،
به دليل نوآوريهاي مستمر ،همواره در صنايع خود در زمرة رهبران قرار دارند .از طرفي
ديگر ،برخي از برندها برتري خود را نه از محصوالت برتر خود ،بلكه از ادراكها و تصورات
ذهني مناسب مصرفكنندگان در مورد محصوالت خود به دست ميآورند .برندهايي مانند
گوچي ،چَنِل و لوئيس ويتون ،توانستهاند با استفاده از خلق تصاوير ذهني مرتبط با نيازها و
خواستههاي مصرفكنندگان ،در زمرة رهبران بازار قرار بگيرند.

 6-9ارزش ویژة برند
يک برند قدرتمند ،دارايي مهمي براي هر سازماني است .ارزش اين برند قدرتمند را
«ارزش ويژة برند« مينامند« .ارزش ويژة برند« ،عبارت است از مجموع ارزشهاي
بازاريابي و مالي مرتبط با برند در بازار (پرايد و فِرِل.)331 :2228 ،9
1. brand perception
2. Dunn
3. branding
4. Pride & Ferrell
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در تعريفي ديگر« ،ارزش ويژة برند« ،عبارت است از ارزش افزودهاي كه در اثر
برند به محصوالت و خدمات شركت اضافه ميشود.
«ارزش ويژة برند« ،از يک طرف باعث افزايش ارزش محصوالت و خدمات
براي مصرفكنندگان ميشود« .ارزش ويژة برند« باعث تغييرات مثبت در افكار،
احساسات و اقدامات خريد مصرفكنندگان ميشود (آكِر.)35 :2229 ،1
از طرف ديگر« ،ارزش ويژة برند« باعث افزايش ارزش براي شركت نيز ميشود.
«ارزش ويژة برند« ،باعث افزايش اثربخشي فعاليتهاي بازاريابي شركت ،افزايش
وفاداري مشتريان ،افزايش قيمت محصوالت شركت ،افزايش حاشية سود شركت،
امكان توسعة برند و در نهايت ،ايجاد مزيت رقابتي ميشود.
بازاريابها و محققان از روشهاي مختلفي براي اندازهگيري «ارزش ويژة برند«
استفاده ميكنند .يكي از رايجترين اين روشها ،روش «ارزش ویژة برند مشتریمحور»

9

است .در اين روش« ،ارزش ويژة برند« از ديدگاه مشتريان سنجيده ميشود .براساس اين
روش ،قدرت يک برند ،در آنچه كه مشتريان در بلندمدت در مورد برند ميبينند،
ميخوانند ،ميشوند ،ياد ميگيرند ،فكر ميكنند و احساس ميكنند ،قرار دارد.
بنابراين ،وظيفة اصلي بازاريابها اين است كه مشتريان از محصوالت و خدمات
شركت ،تجربة مثبتي داشته باشند و در نتيجه ،ديدگاه مطلوبي در مورد برند آن به دست
آورند.
نمودار « ،2-2ارزش ويژة برند« را به تصوير ميكشد.
براساس نمودار  ،9-9ارزش ویژة برند از چهار عنصر تشكیل ميشود:
 آگاهي برند
 وفاداري برند
 كيفيت ادراكي
 وابستگي برند
در ادامه ،هر يک از عناصر ارزش ويژة برند توضيح داده ميشوند:
1. Aaker
2. customer-based brand equity
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كيفيت ادراكي

وفاداري برند
آگاهي برند

وابستگي برند

ارزش ویژة برند

ایجاد ارزش برای شرکت
از طریق افزایش:
اثربخشي و كارايي برنامههاي بازاريابي
وفاداري برند
قيمت محصوالت
حاشيه سود شركت
امكان توسعة برند
مزيت رقابتي

ایجاد ارزش برای مشتری
از طریق افزایش:
تفسير اطالعات
پردازش اطالعات
اعتماد در هنگام تصميمگيري خريد
رضايت مشتري

نمودار « .9-9ارزش ويژة برند« (آكِر)36 :2229 ،1

 1-6-9آگاهي برند
مصرفكنندگان براي انتخاب محصوالت شركت بايد از وجود آن در بازار آگاهي داشته
باشند .آگاهي برند اطالعات مناسبي را در اختيار مصرفكنندگان قرار ميدهد .آگاهي
برند داراي مزاياي مختلفي به شرح زير است:
 آگاهي برند باعث آشنايي مصرفكنندگان با برند ميشود .مصرفكنندگان تمايل
دارند محصوالتي را كه با آنها آشنا هستند ،خريداري كنند .براي مثال ،شركتهاي
مواد غذايي مصرفكنندگان را دعوت ميكنند تا محصوالت آنها را امتحان كنند .اين
باعث آشنايي مصرفكنندگان با شركت و خريدهاي احتمالي آيندة آنها ميشود.
1. Aaker
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 آگاهي از نام شركت ،باعث شناخت و ايجاد هويت براي شركت ميشود و
نشاندهندة تعهد شركت در بازار است .مصرفكنندگان زماني كه نام شركتي را در
بازار مشاهده ميكنند ،اين فرض را در ذهن خود ايجاد ميكنند كه شركت ،يک
شركت معتبر است .شركتها ميتوانند از طريق تبليغات ،آگاهي مصرفكنندگان را
از برند خود افزايش دهند .تبليغات آگاهيدهنده كه يكي از انواع تبليغات است،
براي اين هدف به كار ميرود .امروزه ،شركتهاي بزرگ جهاني نيز از تبليغات
براي ايجاد آگاهي در مصرفكنندگان استفاده ميكنند.
برنامة تبليغاتي «اينتل در داخل «1براي فناوري ريزپردازنده ،باعث متمايزسازي
شركت اينتِل و ايجاد ارزش ويژه برند براي اين شركت شد .اين شعار در سال  1991و با
ورود پردازندههاي پنتيوم 2شكل گرفت و نشاندهندة ورود پردازندههاي اينتل به منزل
كاربران در سراسر جهان بودهاست .اين برنامه ،فقط باعث افزايش آگاهي مصرفكنندگان
شده بود ،اما ارزش ويژة برند اينتل را افزايش داد (اميني و ساالر.)212 :1393 ،
 آگاهي برند باعث ميشود كه مصرفكنندگان در هنگام خريد ،برند شركت را به
سرعت به ياد آورند و از بين انبوهي از برندها ،برند شركت را خريداري كنند.
آگاهي برند يک دارايي بادوام و ماندگار است .زماني كه آگاهي برند يک شركت
در سطح بااليي قرار دارد ،شركت به سختي ميتواند آن را كنار بگذارد .براي مثال،
شركت نيسان در سال  1986قصد جمعآوري برند داتسون و جايگزيني آن با برند
نيسان را داشت .اما چهار سال طول كشيد تا مردم برند داتسون را فراموش و برند
نيسان را قبول كنند .البته نيسان در سال  ،2213دوباره برند داتسون را وارد بازار كرد
(آكِر و مَکالفلين.)177 :2213 ،3

مصرفكنندگان ،معموالً برندهايي را بيشتر به ياد ميآورند كه داراي سابقة
طوالني در بازار هستند .اين نكته ،نشاندهندة اهميت آگاهي برند در بازار است.
 9-6-9وفاداری برند
افراد ،محصوالت را به دليل تطابق با تصوير ذهني و شخصيت خود خريداري ميكنند.
وقتي محصولي بتواند با نيازها و خواستههاي مشتري مطابقت داشته باشد ،نتيجة آن،
1. Intel Inside
2. Pentium
3. Aaker & McLoughlin
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وفاداری به برند 1است .وفاداري به برند ،تعهدي است بين مصرفكننده و محصول كه
شكستن آن براي رقبا بسيار سخت است (كومار.)371 :2229 ،9
ايجاد وفاداري براي برند شركت ،يک استراتژي هوشمندانة بازاريابي است.
بنابراين ،شركتها در بخشبندي بازار ،ابتدا بخشهاي وفادار يا مصرفکنندگان
عمده 3را تعريف ميكنند .معموالً بازاريابان در تعريف بخشهاي بازار از قانون 82/22
استفاده ميكنند .براساس اين قانون 22 ،درصد از مشتريان باعث ايجاد  82درصد از
فروش يک سازمان ميشوند .قانون  82/22مربوط به «پارهتو« ،اقتصاددان ايتاليايي است
كه در سال  1926مطرح كرد .براساس اين قانون ،از ميان كارهايي كه در طول روز
انجام ميدهيم ،تنها  22درصد داراي اهميت واقعي هستند .آن  22درصد 82 ،درصد
نتايج را ايجاد ميكنند.

وفاداري نقش بسيار مهمي در موفقيت شركتها ايفا ميكند .رقباي شركت
ممكن است بتوانند از محصوالت و خدمات شركت تقليد كنند ،اما به سختي ميتوانند
مشتريان وفادار شركت را ترغيب كنند كه شركت را ترك كرده و خريدهاي خود را از
آنها انجام دهند.
وفاداري ،عبارت است از يک تعهد عميق به خريد مجدد در آينده يا خريد
اضافهتر يک محصول يا خدمت ترجيح دادهشده .بر اثر وفاداري ،عالمت تجاري
تكراري و مشابهي ،عليرغم اينكه اثرات محيطي و تالشهاي بازاريابي ،موقعيتي را براي
تغيير رفتارها ايجاد ميكنند ،خريداري ميشود (اوليوِر.)38 :1999 ،9
وفاداري به منزلة احتمال خريد مجدد ،احتمال تعويض كاال و توصية ديگران به
استفاده از آن خدمات است.
وفاداري حاصل از رضايت مشتري است .يک مشتري وفادار حتي اگر گزينههاي
ديگري نيز داشته باشد ،همان كاال يا خدمات را خريداري ميكند.
وفاداري به معني تعداد دفعاتي است كه مشتري همان كاال يا خدمت را هنگام نياز
خريداري ميكند .وفاداري مشتري يک رفتار است و رضايتمندي وي يک طرز فكر.
1. brand loyalty
2. Kumar
3. heavy users
4. Oliver
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سه عامل در ایجاد وفاداری نقش دارند:

 عادت مصرفكنندگان در عدم تغيير عرضهكنندگان محصوالت و خدمات.

 اولويتهاي ذهني مصرفكنندگان به يک عرضهكنندة خاص ،در نتيجة انجام
تعامالت و خريدهاي مختلف از او.

 هزينههاي تغيير :براي مثال ،شركتي كه هزينههاي زيادي را صرف آموزش كاركنان
خود براي يادگيري نحوة استفاده از يک نرمافزار خاص كردهاست ،به راحتي حاضر
نميشود كه آن نرمافزار را تغيير داده و نرمافزار ديگري را خريداري كند.
 شرکتها از طریق روشهای زیر ميتوانند وفاداری مشتریان خود را افزایش دهند:

 اندازهگيري ميزان وفاداري مشتريان موجود .شركتها هم بايد ميزان رضايت
مشتريان خود و هم ميزان موفقيت برند شركت را اندازهگيري كنند .آيا
مصرفكنندگان ،برند را دوست دارند؟ آيا به برند اعتماد دارند؟ آيا به برند احترام
ميگذارند؟ آيا آنها برند شركت را به ساير مشتريان معرفي ميكنند؟

 انجام مصاحبه با مشترياني كه شركت را ترك كرده و سراغ رقبا رفتهاند .اين كار
باعث شناسايي نقاط ضعف شركت ميشود و شركت بايد آنها را از بين ببرد.

 بررسي فرهنگ سازمان براي كسب اطمينان از وجود فرهنگ مشتريمداري در
سازمان.

 اندازهگيري ارزش طول عمر مشتريان.

 ارائة پاداشها و مزاياي مختلف به مشتريان وفادار.

 ايجاد حس تعلق در مشتريان از طريق ابزارهاي مختلف مانند باشگاه مشتريان.
 ارتباط مستمر با مشتريان از طريق رايانامه ،تلفن ،پست و ....

 بررسي نقاط تماس شركت براي اطمينان از عملكرد مناسب شركت در اين نقاط.
 3-6-9کیفیت ادراکي
شركتها بايد تالش كنند كيفيت ادراكي مصرفكنندگان خود را افزايش دهند .رضايت
مشتريان ،وابستگي زيادي به كيفيت محصوالت و خدمت شركت دارد .شركتهايي كه
داراي محصوالت با كيفيت هستند ،رضايت مشتري بيشتري نيز خواهند داشت .كيفيت
يعني «مناسببودن براي استفاده«« ،تطبيق با احتياجات« و «بدون نوسان و تغييربودن«.
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همچنين ،انجمن كيفيت آمريكا ،كيفيت را چنين تعريف كردهاست« :مجموعة
ويژگيهاي محصول كه نيازهاي آشكار و پنهان مصرفكنندگان را برطرف ميكنند« .اين
تعريف از كيفيت ،يک تعريف مشتريمدار از آن است .يک شركت زماني داراي كيفيت
است كه عملكرد محصوالت و خدمات آن برابر يا بيشتر از انتظارات مشتريان آن باشد.
كيفيت ،رضايت مشتري و عملكرد سازماني ،ارتباط نزديكي با هم دارند .هر
چه كيفيت محصوالت و خدمات يک شركت بيشتر مي شود ،ميزان رضايت مشتريان
آن بيشتر و هر چه ميزان رضايت مشتريان يک شركت بيشتر باشد ،عملكرد آن نيز
بيشتر مي شود .تأثير رضايت مشتري بر عملكرد سازماني از آن جهت است كه
رضايت مشتري باعث مي شود كه شركت بتواند قيمتهاي بيشتري را براي
محصوالت خود تنظيم كند .از طرفي ديگر ،هزينه هاي شركت نيز از طريق رضايت
مشتري كاهش پيدا مي كند .بنابراين ،رضايت مشتري از دو جهت باعث افزايش
سودآوري سازمان ميشود.
 9-6-9وابستگي برند
«وابستگي برند» ،1عبارت است از تصاوير ذهني و نمادهايي از برند كه در ذهن
مصرفكنندگان ايجاد ميشود .بازاريابها بايد مفاهيم مثبتي را در مورد برند در ذهن
مصرفكنندگان ايجاد كنند تا آنها نيز برند را با معاني مثبت ادراك كنند .در واقع،
«وابستگي برند« ،ويژگيهايي از برند است كه هنگام صحبت در مورد برند ،در ذهن
مصرفكننده ايجاد ميشود.
براي مثال ،برند «يک و يک« با خود ،مفهوم «كيفيت« را در ذهن مصرفكنندگان
متبادر ميكند .همچنين ،برند بي.اِم.و با خود معناي پيچيدگي ،رانندگي سرگرمكننده و
مهندسي برتر را به همراه دارد.
« وابستگي برند» از طریق شیوههای زیر افزایش ميیابد:
 تماس مشتريان با سازمان و كاركنان آن
 تبليغات از طريق رسانهها
 تبليغات كالمي

1. brand association
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 قيمت محصوالت شركت
 كيفيت محصوالت
 وابستگي برند از طریق موارد زیر باعث افزایش «ارزش ویژة برند» ميشود
(بُس:)76 :9010 ،






كمک به مشتري در پردازش و يادآوري سريع اطالعات محصول
متمايزسازي محصوالت شركت در مقابل محصوالت رقبا
ارائة دليلي به مشتري براي خريد محصوالت شركت
ايجاد نگرشهاي مثبت نسبت به برند
فراهمكردن مبنايي براي توسعة خط محصول

 8-9الگوهای ارزش ویژة برند
در بخش زير ،دو الگوي رايج در زمينة ارزش ويژة برند معرفي ميشود:
 1-8-9الگوی ارزیاب دارایي برند

«الگوی ارزیاب دارایي برند» 1توسط شركت تبليغاتي يانگ اَند رابيكام توسعه داده

شدهاست .اين الگو كه بر مبناي تحقيقي از  822هزار مصرفكننده در  51كشور قرار
دارد ،ارزش ويژة برند هزاران برند را در محصوالت مختلف با هم مقايسه ميكند.
براساس اين الگو ،ارزش ويژة برند داراي  4عنصر است (كاتلِر و كِلِر:)245 :2213 ،
 تمایز :9ميزان تمايز يک برند را از برندهاي رقيب اندازهگيري ميكند.

 رابطه :3ميزان تناسب و جذابيت يک برند را نشان ميدهد .منظور از تناسب ،اين است
كه برند بايد با ويژگيهاي مصرفكنندگان متناسب باشد تا بتواند آنها را جذب كند.
 احترام :9ميزان احترام و وفاداري مصرفكنندگان را نسبت به برند نشان ميدهد.
 شناخت :5ميزان آگاهي و آشنايي مصرفكنندگان را نسبت به برند نشان ميدهد.
نمودار  ،3-2الگوي ارزياب دارايي برند را نشان ميدهد.
)1. BrandAsset® Valuator (BAV
2. Energized differentiation
3. Relevance
4. Esteem
5. Knowledge
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تمایز

رابطه
احترام
شناخت

مقام برند
شاخص وضعيت كنوني
ارزش رشد كنوني

قدرت برند
شاخص وضعيت آينده
ارزش رشد آينده

نمودار  .3-9الگوي ارزياب دارايي برند (كاتلِر و كِلِر)246 :2213 ،

براساس اين الگو ،از تركيب عناصر تمايز و رابطه« ،قدرت برند» 1شكل ميگيرد.
قدرت برند ،يک شاخص هدايتكننده است كه رشد و ارزش آينده برند را نشان
ميدهد .همچنين ،از تركيب عناصر احترام و شناخت« ،مقام برند» 9شكل ميگيرد .مقام
برند ،عملكرد گذشته و ارزش كنوني برند را نشان ميدهد.
براساس الگوی ارزیاب دارایي برند:

 ميزان تمايز و رابطه برندهاي جديد و قدرتمند در سطح بااليي قرار دارد (تمايز آنها
از ميزان رابطة آنها بيشتر است) ،اما سطوح احترام و شناخت آنها بسيار پايين است.
 برندهاي برتر بازار ،در هر چهار عنصر قوي هستند.
1. brand strength
2. brand stature
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 برندهاي در حال ركود نيز داراي شناخت بااليي هستند ،اما از نظر سه عنصر احترام،
رابطه و تمايز در سطح پاييني قرار دارند.
 9-8-9الگوی برندز

«الگوی برندز» 1توسط شركتهاي ميلوارد براون و دبليو.پي.پي ارائه شدهاست .اين

الگو بر مبناي «هرم پوياييهاي برند« توسعه داده شدهاست .براساس اين الگو،
برندسازي فرايندي است كه از مراحل مختلفي تشكيل ميشود .اين مراحل در «هرم
پوياييهاي برند« نشان داده شدهاست (نمودار ( )4-2كاتلِر و كِلِر)246 :2213 ،
رابطه قوي-
خريدهاي زياد

پيوند
مزيت
عملكرد
رابطه

رابطه ضعيف-
خريدهاي كم

حضور

نمودار  .9-9الگوي برندز (هرم پوياييهاي برند) (كاتلِر و كِلِر)247 :2213 ،

در اين الگو ،هر فرد براساس نوع پاسخهايش به سؤاالت مصاحبه ،در يكي از
سطوح پنجگانه هرم قرار ميگيرد« .هرم پوياييهاي برند« ،تعداد مصرفكنندگان شركت
را در هر يک از سطوح مختلف هرم نشان ميدهد.
 عناصر «هرم پویایيهای برند» (مراحل برندسازی) به شرح زیر هستند:
 حضور :ميزان آشنايي مصرفكنندگان با برند ،ناشي از تجربيات گذشتة آنها.
 رابطه :ميزان تناسب و جذابيت يک برند.
1. Brands model
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 عملكرد :اعتقاد به عملكرد مورد قبول محصوالت شركت.
 مزیت :اعتقاد به برتري احساسي يا منطقي برند نسبت به برندهاي رقيب.
 پیوند :وابستگي منطقي و احساسي به برند و چشمپوشي از ساير برندها.
مصرفكنندگان «پيوندخورده با برند« در باالي هرم قرار دارند .آنها روابط
مستحكمتري با برند دارند و خريدهاي بيشتري را نيز از آن انجام ميدهند .اكثر
مصرفكنندگان ،در سطوح پاييني هرم قرار دارند .بازاريابها بايد تالش كنند با
شناسايي اين مصرفكنندگان ،آنها را به سطوح بااليي هرم سوق دهند.

 7-9انتخاب عناصر برند
«عناصر برند» ،1عبارتند از ابزارهاي شناسايي و متمايزسازي برند .بسياري از برندهاي
قدرتمند در بازار از عناصر برند مختلفي استفاده ميكنند .براي مثال ،عناصر برند شركت
نايک شامل «طرح گرافيكي«« ،شعار فقط امتحانش كن« و «الهة پيروزي« است.
 1-7-9معیارهای انتخاب عناصر برند
بازاريابها از شش معيار براي انتخاب عناصر برند استفاده ميكنند .سه عامل اول (قابل
يادآوري ،با معنا و دوستداشتني) ،به برندسازي شركتها كمک ميكنند .سه عامل دوم
(قابل انتقال ،قابل انطباق و قابل محافظت) ،باعث حفظ ارزش ويژة برند ميشوند
(كاتلِر و كِلِر:)252 :2213 ،
 قابل یادآوری :آيا عناصر برند به راحتي ،قابل يادآوري هستند؟ نامهاي كوتاهي
مانند تايد ،كرِست و پافس به راحتي قابل يادآوري هستند.
 بامعنا :آيا عناصر برند معتبر هستند؟ آيا آنها با نوع محصول يا فرد استفاده كننده،
مطابقت دارند؟ برندهايي مانند دايهارد (باطري خودرو) ،ماپ اَند گلو (واكس كف
اتاق) و لين گويسين (مواد غذايي منجمد كمكاري) ،داراي نامهاي بامعنا هستند .نام
اين برندها با محصول و مصرفكننده انطباق دارد.

 دوست داشتني :عناصر برند تا چه ميزاني زيبا و دوستداشتني هستند؟
1. brand elements
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 قابل انتقال :آيا شركت ميتواند از عناصر برند براي معرفي محصوالت مرتبط يا
غيرمرتبط در بازار استفاده كند؟ اگر برندي در بازار موفق باشد ،شركت ميتواند از
آن براي معرفي محصوالت جديد و غيرمرتبط خود در بازار استفاده كند .هرچند كه
آمازون داتكام در ابتدا يک كتابفروش اينترنتي بود ،اما امروزه عالوه بر كتاب،
محصوالت ديگري را نيز به فروش ميرساند و به يكي از بزرگترين فروشگاههاي
اينترنتي تبديل شدهاست.
 قابل انطباق :عناصر برند تا چه حدي ،قابل انطباق و بهروزرساني هستند؟ ظاهر
برند بانک ملت در سالهاي اخير تغيير كردهاست كه اين نشاندهندة قابل
انطباقبودن عناصر برند آن است.
 قابل محافظت :عناصر برند تا چه ميزاني از لحاظ قانوني ،قابل محافظت هستند؟
عناصر برند تا چه ميزاني در مقابل فعاليتهاي رقبا قابل محافظت هستند؟

 4-9برندسازی داخلي

«برندسازی داخلي» ،1عبارت است از فعاليتها و فرايندهايي كه به كاركنان در مورد
برند شركت اطالعرساني ميكنند و به آنها در مورد برند الهام ميبخشند .برندسازي
داخلي به بازاريابها اطمينان ميدهد كه كاركنان و مديران شركت ،برند سازمان را به
درستي درك ميكنند و به رشد و توسعة آن كمک ميكنند .براساس مباني بازاريابي
كلنگر ،در برندسازي داخلي ،عالوه بر كاركنان سازمان ،بايد توزيعكنندگان و واسطهها
را نيز در مورد اهداف برند آموزش داد .واسطههاي آموزشنديده باعث از بين رفتن
تالشهاي برندسازي شركتها ميشوند.
«پیوند با برند» ،9زماني رخ ميدهد كه مصرفكنندگان باور كنند كه برند به تمام
تعهدات خود عمل ميكند.
 برخي از اصول برندسازی داخلي به شرح زیر هستند:
 بهترین زمان را انتخاب کنید .زمانهاي تغييرات سازماني ،بهترين زمان براي جلب
توجه و تصورات كاركنان هستند .شركت نفتي بريتيش پِتروليوم ،با اجراي يک
1. Internal branding
2. Brand bonding
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برنامة تبليغاتي براي كاركنان ،آنها را با جايگاهيابي جديد شركت به نام «فراتر از
نفت« همراه كرد .بعد از اجراي اين برنامه ،شركت متوجه شد كه ديدگاه همة
كاركنان نسبت به تغيير جايگاه شركت در صنعت ،مثبت است.
 بین بازاریابي داخلي و خارجي ارتباط برقرار کنید .پيامهاي بازاريابي داخلي و
خارجي شركت بايد با هم منطبق باشند .برنامة تبليغاتي شركت آي.بي.اِم براي
معرفي كسبوكار اينترنتي آن ،نه تنها ادراك مصرفكنندگان را در مورد فعاليتهاي
آن تغيير داد ،بلكه به كاركنان اين شركت اين پيغام را منتقل كرد كه شركت قصد
دارد رهبري بازار فناوريهاي اينترنتي را به دست آورد.
 زندهبودن برند را به کارکنان خود نشان دهید .ارتباطات داخلي سازمان بايد
آگاهيدهنده و انرژيبخش باشند .شركتها بايد پيامهايي را به كاركنان خود منتقل
كنند كه نشاندهندة پويايي و زندهبودن برند آنها در بازار باشد.

 10-9انجمنهای برند
امروزه شركتها تالش ميكنند از فناوريهاي اينترنتي براي ارتباط بيشتر با مشتريان
خود استفاده كنند .يک «انجمن برند» ،1عبارت است از يک اجتماع تخصصي از
مصرفكنندگان و كاركنان كه تالش ميكنند ارزش ويژة برند را افزايش دهند .يک
انجمن برند داراي سه ويژگي است:
 يک عالقة آگاهانه يا حس تعلق به برند ،شركت ،محصول يا ساير اعضاي انجمن.
 تشريفات ،داستانها و آداب و رسوم مشترك بين اعضا براي انتقال معاني و مفاهيم
بين آنها.
 يک حس مسئوليت يا وظيفة اخالقي مشترك نسبت به انجمن و اعضاي آن.
يک «انجمن برند» عبارت است از گروهي از مصرفكنندگان كه داراي روابط
اجتماعي مشتركي هستند كه از استفاده يا عالقه به يک محصول خاص نشأت ميگيرد .آنها
ممكن است جزو كاربران يا عالقهمندان اين محصول باشند (هوير و مکاينيس.)394 :2228 ،
نمودار  ،5-2الگوي مشتريمحور يک انجمن برند را نشان ميدهد.
1. brand community
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برند

محصول

مشتري مهم

مشتريان

بازارياب

نمودار  .5-9الگوي مشتريمحور يک انجمن برند (هوير و مکاينيس)394 :2228 ،

اعضاي انجمن برند ،معموالً نزديک هم زندگي نميكنند؛ مگر در نشستهاي
دورهاي كه در مكانهاي خاصي بين اعضا برگزار ميشود .شركتهايي مانند جیپ 1يا
هارلي دیویدسون 9داراي انجمن برند هستند .هارلي ديويدسون يک شركت آمريكايي

توليدكننده موتورسيكلت است .شركت در اين جلسات باعث افزايش دلبستگي و
وفاداري افراد به برندها ميشود .آنها حتي حاضر ميشوند برخي از نقايص موجود در
محصوالت شركت را ناديده بگيرند.
اعضاي انجمن برند به دليل وفاداري به برند ،حتي در صورت برتربودن
محصوالت رقبا تمايل ندارند كه شركت را ترك كنند .آنها به سودآوري و موفقيت
شركت اهميت زيادي ميدهند و حتي در نقش مبلغ ،پيامهاي بازاريابي شركت را به
ساير مصرفكنندگان انتقال ميدهند.
بنابراين ،يک انجمن برند قوي ميتواند باعث ايجاد مشتريان وفادار و متعهد
شود .فعاليتهاي انجمن ميتواند جانشين مناسبي براي فعاليتهاي بازاريابي شركتها
شود .انجمن برند ،همچنين ميتواند باعث پيدايش ايدههايي براي توليد محصوالت و
خدمات جديد در سازمانها شود.
1. Jeep
2. Harley -Davidson
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 11-9ممیزی برند
«ممیزی برند» ، 1عبارت است از مجموعه اي از رويه هاي مشتري مدار براي ارزيابي
سالمت برند ،تعيين منابع ارزش ويژة برند و ارائة پيشنهادهايي براي افزايش آن.
مميزي برند از طريق تحقيقات در مورد برند شركت از مشتريان و نظرخواهي از
آنها ،نقاط قوت و ضعف برند را شناسايي مي كند .بازارياب ها در زمان تنظيم
برنامه هاي بازاريابي و تغيير جهت گيري هاي استراتژيک سازمان بايد مميزي برند را
انجام دهند.
در واقع ،مميزي برند به ما نشان ميدهد كه برند شركت چيست و چه ارزشي را

براي مصرفكنندگان و شركت ايجاد ميكند (موتي.)222 :2213 ،2

 19-9تحقیقات مسیریابي برند
«تحقیقات مسیریابي برند» ،3عبارت است از جمعآوري دادههاي كمي از مصرفكنندگان
در طول زمان براي ارائة اطالعات دقيق و بههنگام در مورد عملكرد برنامههاي بازاريابي
شركت .تحقيقات مسيريابي برند به شركتها كمک ميكنند كه راههاي ايجاد ارزش
ويژة برند را شناسايي كنند و تصميمگيريهاي بهتري را اتخاذ كنند .جدول  ،1-2ارزش
مالي  22برند برتر دنيا را نشان ميدهد (فوربِس.)2214 ،

 13-9استراتژیهای برند
استراتژي برند يک سازمان ،تعداد و ماهيت عناصر برند مشترك و متمايز را نشان
ميدهد .نام ديگر استراتژي برند« ،معماری برند» 9است (كاتلر و كلر.)262 :2213 ،
تصميمگيري در مورد نحوة برندسازي براي يک محصول بسيار مهم است .چهار
نوع استراتژي براي برندسازي محصوالت وجود دارد:
 استراتژي توسعة برند

 استراتژي برندهاي مختلف
1. brand audit
2. Mootee
3. Brand-tracking studies
4. Brand-tracking studies
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جدول  .1-9ارزش مالي  22برند برتر دنيا در سال ( 2214فوربِس)2214 ،
ردیف

برند

ارزش (میلیارد دالر)

1

اَپل

124/2

2

مايكروسافت

63

3

گوگل

56/6

4

كوكاكوال

56/1

5

آي.بي.اِم

47/9

6

مَکدونالد

39/9

7

جنرال الكتريک

37/1

8

سامسونگ

35

9

تويوتا

31/3

12

لوئيس ويتون

29/9

11

بي.اِم.و

28/8

12

سيسكو

28

13

اينتِل

28

14

ديزني

27/4

15

اوراكِل

25/8

16

اِي.تي.اَند.تي

24/9

17

مِرسِدِس بنز

23/8

18

فِيسبوك

23/7

19

والمارت

23/3

22

هوندا

23/2

 استراتژي برند فرعي

 استراتژي برند خصوصي
 1-13-9استراتژی توسعة برند

در استراتژي «توسعة برند» ،1شركت براي معرفي محصول جديد از برند فعلي خود
استفاده ميكند .براي مثال ،شركت مهرام كلية محصوالت خود را با برند مهرام وارد
1. brand extension
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بازار ميكند .اگر شركت در يک محصول موفق باشد ،مصرفكنندگان كيفيت
محصوالت ديگر آن را نيز باال فرض ميكنند.
مزيت اصلي استراتژي توسعة برند اين است كه هزينههاي بازاريابي شركت براي
معرفي برند كاهش مييابد .زيرا شركت فقط بايد يک برند را بازاريابي كند .اما عيب
اصلي اين روش اين است كه اگر يكي از محصوالت در بازار با شكست مواجه شود،
بازاريابي كل محصوالت شركت دچار مشكل خواهد شد .بنابراين ،شركت بايد با دقت
كيفيت محصوالت خود را افزايش دهد و همواره رضايت مشتريان خود را ارزيابي كند.
 استراتژی توسعة برند به دو صورت انجام ميشود:

 توسعة خط محصول :در استراتژي «توسعة خط محصول» ،1برند مادر محصول
جديدي را پوشش ميدهد كه مرتبط با محصول فعلي سازمان است و تنها از نظر
شكل ،رنگ ،اندازه بستهبندي ،اجزا و طعم با محصول مادر متفاوت است .براي
مثال ،شركت كاله انواع ماست را با طعمها و اندازههاي مختلف توليد ميكند.

 توسعة طبقه محصول :در استراتژي «توسعة طبقه محصول« ،2شركت از برند مادر

براي معرفي محصوالت جديد و غيرمرتبط با محصوالت اصلي خود استفاده ميكند.
براي مثال ،شركت هوندا از برند هوندا براي معرفي محصوالت مختلفي مانند
خودرو ،موتورسيكلت ،ماشينهاي برفروب ،ماشينهاي چمنزني ،موتور قايقها و
خودروهاي مخصوص حركت روي برف استفاده ميكند.

به برندي كه منشأ توسعة برند يا ايجاد برند فرعي است« ،برند مادر» 3گفته ميشود.

اگر برند مادر ،از طريق توسعة برند ،با محصوالت مختلفي در ارتباط باشد ،به آن «برند

اصلي» 9يا «برند خانوادگي» 5گفته ميشود .شركتها ميتوانند از طريق ارتباطات بازاريابي
و تبليغات ،آگاهي مصرفكنندگان را از برند خانوادگي شركت افزايش دهند.
 9-13-9استراتژی برندهای مختلف
برخي از شركتها براي معرفي محصوالت جديد خود به بازار ،از برندهاي مختلف استفاده
1. line extension
2. category extension
3. parent brand
4. master brand
5. family brand
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ميكنند .براي مثال ،شركت پاكسان محصوالت خود را با برندهاي مختلفي مانند سپيد ،شبنم،
عروس ،كاواليير ،گلنار ،گلي ،كيميا ،اُركيد ،پوش ،رخشا ،پونه ،پريمكس و سيو وارد بازار ميكند.
همچنين ،در صورتي كه شركتي محصولي را با كيفيتهاي مختلف توليد ميكند،
از استراتژي برندهاي مختلف استفاده ميكند .در اين صورت ،براي معرفي محصوالت
در هر سطح از كيفيت ،يک برند خاص استفاده ميشود.
مزيت اصلي استراتژي برندهاي مختلف اين است كه شكست شركت در يک
محصول ،تأثيري بر موفقيت ساير محصوالت آن ندارد .عيب آن نيز هزينههاي باالي
بازاريابي براي برندهاي مختلف در بازار است.
 3-13-9استراتژی برند فرعي
در استراتژي «برند فرعي» ،1شركت براي معرفي محصول جديد از تركيبي از برند جديد و
فعلي استفاده ميكند .براي مثال ،شكالت كيسِز هِرشي ،نرمافزار آدوب آكروبات ،خودروي
تويوتا كَمِري و كارتهاي آبي آمِريكَن اِكسپرِس ،همگي در زمرة برندهاي فرعي هستند.
 9-13-9برندهای خصوصي (برچسبهای خصوصي یا برندهای فروشگاهي)
يک تهديد مهم براي استراتژي تمايز شركتها ،افزايش تعداد محصوالت با برندهاي
خصوصي (برچسبهاي خصوصي يا برندهاي فروشگاهي) است .يک برند خصوصي
بهوسيلة يک عمدهفروش يا خردهفروش طراحي و مورد استفاده قرار ميگيرد و در مالكيت
آن است (اميني و ساالر .)243 :1393 ،براي مثال ،شركت فروشگاههاي زنجيرهاي اتكا،
برخي از محصوالت را با نام اتكا ميفروشد.
در استراتژي تمايز ،مشتريان در صورتي پول بيشتري براي محصوالت شركت
ميپردازند كه احساس كنند با خريد محصوالت از اين شركت ارزش بيشتري را به دست
ميآورند .اگر مشتريان با خريد محصوالت با برندهاي خصوصي احساس كنند كه ارزش
اين محصوالت تفاوت چنداني با ارزش محصوالت با برندهاي اصلي ندارد ،ديگر حاضر

نخواهند بود خريدهاي خود را از شركت متمايز انجام دهند (كانت.)217 :2229 ،2

1. sub-brand
2. Cant
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توليدكنندگان برندهاي خصوصي در طي سالهاي اخير توانستهاند بر كيفيت
محصوالت خود بيفزايند و قيمت محصوالت خود را نيز كاهش دهند .اين توانمندي
باعث افزايش فشار بر روي شركتهاي تمايزطلب شدهاست.

 19-9شخصیت برند
«شخصیت برند» 1يكي از مباحث پركاربرد در بازاريابي است .برندها و محصوالت
داراي شخصيت هستند .آنها همانند افراد مجموعهاي از ويژگيهاي شخصيتي را دارا
هستند .شخصیت برند عبارت است از مجموعهاي از صفات كه افراد به يک برند
نسبت ميدهند .افراد در نسبتدادن صفات به برندها ،آنها را همانند يک انسان در نظر
ميگيرند و صفات انسانها را به آنها نسبت ميدهند .محركهاي بازاريابي مانند
بستهبندي در ايجاد شخصيت برند بسيار مؤثر هستند .شخصيت برندها نيز همانند
شخصيت افراد در طول زمان تغيير ميكند .در واقع ،در شخصيت برند از استعاره

شخصيت انسان استفاده ميشود (ديمويج.)122 :2212 ،2

شخصيت برند نقش مهمي در ايجاد «وفاداری برند »3دارد .اما ايجاد شخصيت
مناسب براي برند كار آساني نيست .يكي از داليل اين دشواري اين است كه بسياري از
مصرفكنندگان (بهخصوص جوانان) در ارزيابي برندها بسيار سختگير هستند .زمانيكه
برند به تعهدات خود عمل نميكند ،آنها نسبت به برند بدبين ميشوند .آنها نارضايتي خود
را از برند به شيوههاي مختلفي به ساير افراد انتقال ميدهند (ساالر 1393 ،الف.)132 :
احساس ما در مورد شخصيت يک برند ،بخشي از «ارزش ویژه برند» 9است.
ارزش ويژه برند عبارت است از ميزان وابستگي ذهني مصرف كننده نسبت به يک برند.
ارزش ويژه برند نشان ميدهد كه مصرفكننده تا چه ميزاني حاضر است براي يک
محصول داراي برند نسبت به محصولي كه داراي برند نيست ،پول پرداخت كند.
همچنين ،در تعريفي ديگر ،ارزش ويژه برند عبارت است از ارزشي كه
مصرفكنندگان ،فراتر از ارزشهاي كاركردي برند ،براي آن قائل هستند .ارزش ويژه
1. brand personality
2. De Mooij
3. brand loyalty
4. brand equity
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برند ،تقريباً مترادف «شهرت برند» 1است .اما كلمه «ارزش ویژه» ،9بيانگر «ارزش
اقتصادی« است (هاوكينز.)397 :2211 ،3

ايجاد برندهاي قوي براي شركتها بسيار مهم است .شركتهايي كه داراي
برندهاي ضعيف هستند ،در بحرانهاي اقتصادي دچار زيانهاي زيادي ميشوند .اما
شركتهايي با برندهاي قدرتمند در اين شرايط با موفقيت عمل ميكنند .برند قدرتمند
باعث افزايش عملكرد سازماني ميشود.
جدول  ،2-2برخي از اقداماتي را كه بازاريابها براي تحت تأثير قراردادن ادراك
مصرفكنندگان از شخصيت يک برند ميتوانند استفاده كنند ،نشان ميدهد.
شركتي كه داراي يک شخصيت برند متمايز و منحصر به فرد است ،ميتواند به
مزیت رقابتي پایدار در مقابل رقبا دست پيدا كند ،بر آنها غلبه ميكند و براي ساليان
متمادي داراي مشتريان وفادار شود .شخصيت برند نشاندهندة جايگاه بازار يک برند
است .درك اين موضوع براي استراتژي بازاريابي بسيار مهم است.
جدول  .9-9رفتارهاي برند و صفات شخصيتي برند (سولومون)252 :2213 ،
اقدامات برند

صفات شخصیتي برند

برند به ميزان زيادي تغيير جايگاه ميدهد و شعارش را تغيير ميدهد.

دمدمي مزاج ،اسكيزوفرني

برند ويژگيهاي مشخص و ثابتي را در تبليغات نشان ميدهد.

آشنا ،راحت

برند قيمتهاي بااليي را براي خود تنظيم ميكند و از كانالهاي توزيعي
انحصاري استفاده ميكند.

مغرور ،پيچيده

برند به راحتي در معامالت در دسترس است.

پست ،بيفرهنگ

برند داراي خطوط توليدي و محصوالت مختلفي است.

متنوع ،انطباقپذير

برند از فعاليتهاي اجتماعي حمايت ميكند و به فكر حفظ محيط زيست است.

مفيد ،حامي ،پشتيبان

برند از بستهبنديهايي با امكان استفادة راحت استفاده ميكند و در تبليغات به
زبان مصرفكننده صحبت ميكند.

خونگرم ،صميمي

برند از ضمانتنامههاي پنج ساله استفاده ميكند.

قابل اعتماد ،قابل اطمينان

1. brand reputation
2. equity
3. Hawkins
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 15-9برند حالل
مسلمانان براساس دستورات دين اسالم ،در خريد محصوالت به حاللبودن
آنها اهميت زيادي ميدهند« .سازمان همكاری اسالمي» 1از طريق «مؤسسة حالل
جهاني» 9اقدام به ارائة نشان حالل براي محصوالت متناسب با ارزش هاي اسالمي
نموده است.
شكل  ،1-2برند حالل را نشان ميدهد.

شكل  .1-9برند حالل (اميني و ساالر)244 :1393 ،

مؤسسة حالل جهاني در سال  2227به منظور گسترش فرهنگ حالل تأسيس شد
و پس از تصويب استاندارد غذاي حالل توسط سازمان همكاريهاي اسالمي در سال
 ،2212فعاليتهاي خود را به بخشهاي جديدي از تبيين «علم حالل«« ،مقررات حالل«
و «اخالق حرفهاي حالل« توسعه بخشيد.
سازمان همكاريهاي اسالمي در برگيرندة  57كشور ميباشد كه در آنها اكثريت
مردم از مسلمانان تشكيل ميشود .در خانوادة سازمان ،مؤسسات مختلفي مشغول
فعاليت هستند كه ميتوان به برخي از آنها مانند بانک توسعة اسالمي ،اتاق بازرگاني و
صنايع اسالمي و مركز تحقيقات و اطالعرساني اتاق اسالمي اشاره نمود.
مؤسسة حالل جهاني وابسته به مركز تحقيقات و اطالعرساني اتاق اسالمي است
و فعاليتهاي خود را در زمينة «فرهنگسازي حالل«« ،استانداردسازي حالل«،
«مقرراتسازي حالل«« ،ساختارسازي حالل« و «تجاريسازي حالل« در بخشهاي
غذايي ،دارويي ،آرايشي -بهداشتي ،پوشاك و خدمات حالل برنامهريزي كردهاست.
)1. Organization of Islamic Cooperation (http://www.oic-oci.org
2. http://www.halalworld.in
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مؤسسة حالل جهاني داراي دو كميتة فقهي و علمي است كه مؤسسه را در امر
مباني حالل از نظر انطباق با موازين شرعي و روشهاي علمي كمک مينمايند .در بعد
اداري و تجاري نيز دو نهاد ديگر به نام «انجمن دارندگان نشان حالل« و «كنسرسيوم
حالل« خدمات خود را در زمينة تدوين مقررات و استانداردهاي حالل به مؤسسة
حالل جهاني ارائه ميدهند (سايت مؤسسة حالل جهاني) (اميني و ساالر.)244 :1393 ،
حالل عنوان مجموعهاي از برندها است كه بر روي محصوالت غذايي درج
ميشود .اين نام برگرفته از معني غذاي حالل است كه در دين اسالم آمده است .اولين
بار محصوالت غذايي حالل در كشور مالزي به وجود آمده است .در چند سال اخير اين
عالمت تجاري غذايي بهصورت يک عالمت جهاني از طرف كشورهاي اسالمي در دنيا
معرفي شدهاست .همچنين كشورهاي غير اسالمي نيز استقبال خوبي از آن به عمل
آوردهاند.
در بين كشورهاي مسلمان ،مالزي در بحث غذاي حالل پيشگام است .ايران نيز
در اين زمينه از پتانسيل خوبي برخوردار است .هر ساله نمايشگاهها و همايشهاي
بينالمللي متعددي براي معرفي ظرفيتهاي عظيم توليدات محصوالت حالل و آشنايي
و تجارت متقابل بنگاههاي اقتصادي برگزار ميشود تا همة كشورهاي مسلمان از اين
بستر استفاده نمايند.
رشد بازار محصوالت حالل در دنيا بسيار سريع بودهاست ،حجم اين بازار از
 582ميليارد دالر در سال  2224با  296درصد افزايش ،به  2322ميليارد دالر در سال
 2213رسيد.
بازار جهاني چند ميليارد دالري محصوالت حالل ،ابزاري براي ايجاد بازار مشترك
اسالمي و همبستگي كشورهاي اسالمي و اعضاي سازمان كنفرانس اسالمي است.
نهادهاي قانونگذار كشورهاي اسالمي براي افزايش رقابت محصوالت حالل در
بازار جهاني ،اقدام به تهية قرارداد تعرفة ترجيحي براي كاالها و خدمات حالل كردهاند.
پژوهش و تحقيقات علمي حالل ،ابزار الزم و اصلي براي گسترش تجارت حالل
ميباشد كه حمايتهاي مالي و فني در اين زمينه ،از سوي نهادهاي سازمان همكاري
اسالمي از جمله بانک توسعة اسالمي صورت ميگيرد.
تدوين «استاندارد غذاي حالل« توسط كارشناسان استاندارد كشورهاي اسالمي از
اقدامات مهمي است كه راه را براي اجراي استاندارد حالل سازمان كنفرانس اسالمي در
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كلية كشورهاي اسالمي آماده ميسازد تا صدور گواهي برند حالل در سراسر جهان
توسط سازمانهاي مجاز با هماهنگي مؤسسة استاندارد و اندازهشناسي كشورهاي
اسالمي (اسميک) انجام پذيرد و باعث سهولت در امر واردات و صادرات شود.
نظارت بر سازمانهاي گواهي حالل در اين كشورها ،به منظور تشويق و حمايت
از پروژههاي انجامشده از ديگر فعاليتهاي اين مركز است.
كشورهاي اسالمي در نظر دارند تا در زمينة خدمات مالي حالل ،به تدوين
«استاندارد خدمات مالي حالل« توسط بانکهاي مركزي و مراكز مالي كشورهاي
اسالمي عضو سازمان كنفرانس اسالمي بپردازند و شركتها و بازرگانان كشورهاي
اسالمي را ترغيب به سرمايهگذاري بيشتر در صنايع حالل نمايند.

در اين زمينه صنايع كوچک و بنگاههاي اقتصادي فعال در صنعت حالل از طريق
يک شبكه در كشورهاي اسالمي با همكاري مؤسسات استاندارد كشورهاي عضو
سازمان كنفرانس اسالمي و مؤسسات علمي و تحقيقاتي مرتبط در كشورهاي اسالمي
به يكديگر ميپيوندند.

بازار جهاني حالل ،در غذا متوقفنشده و در سالهاي اخير به حوزههاي ديگري
نيز گسترش پيدا نموده است .اگرچه فعالً فقط استاندارد غذاي حالل توسط  57كشور
اسالمي در قالب سازمان همكاريهاي اسالمي در اكتبر  2212در استانبول تركيه
تدوينشده و به امضا رسيده است ،اما آنها در نظر دارند براي پاسخ به تقاضاي بازار
جهاني در تحقق استانداردهاي جهاني حالل و تجارت محصوالت حالل در حوزههاي
زير نيز وارد شوند:
 داروي حالل
 مواد بهداشتي حالل
 مواد آرايشي حالل
 گردشگري حالل
 خدمات مالي حالل از قبيل بانكداري ،بورس ،صكوك ،بيمه ،فاينانس و...

 ترانزيت حالل
 پوشاك حالل
 خدمات جانبي حالل از قبيل رسانه ،ورزش و تفريحات ،كسب و كار و...
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در سالهاي اخير گامهاي مناسبي در اين زمينه برداشته شدهاست و برخي از
شركتها در اين زمينهها نيز از استاندارد حالل استفاده ميكنند.
برخي از كشورها براي تضمين حالل بودن محصوالت غذايي از استانداردهاي
بومي و خاص خود استفاده مي كنند .براي مثال « ،انجمن اسالمي غذا و تغذية
آمريكا«  ،به محصوالت حالل ،نشان تجاري  Mمي دهد كه در درون يک هالل ماه
قرار دارد.
بنابراين ،برند حالل امروزه در محصوالت ،خدمات و فعاليتهاي مختلفي مانند شير،
آب ،دارو ،سرگرميها ،پودر ماشين لباسشويي ،دستمال كاغذي ،لوازم آرايشي ،وبسايتها
و موسيقي مورد استفاده قرار ميگيرد .شركتهاي زيادي تالش ميكنند تا مصرفكنندگان را
نسبت به حاللبودن محصوالت خود قانع كنند (سولومون:)521 :2213 ،
 شركت كولگيت -پالموليو ،1ادعا ميكند كه اولين شركت بينالمللي است كه تأييدية
حالل را براي محصوالت خمير دندان و دهانشويه از مؤسسة حالل جهاني دريافت
كردهاست .برخي از دهانشويهها ممكن است داراي مقداري الكل باشند كه مصرف
آن براساس دين اسالم حرام است .محصوالت كولگيت داراي نشان تجاري حالل
هستند و در تبليغات تلويزيوني خود نيز اين نشان را به تصوير ميكشند تا بازار
مصرف مسلمانان را به خود جلب كنند.

 شركت نوكيا يک نوع گوشي را وارد بازار كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي
كردهاست كه برنامههايي براي پخش اذان دارد .همچنين ،در اين گوشي دو كتاب
اسالمي و يک كارت الكترونيكي قرار دارد كه مصرفكنندگان ميتوانند در ايام ماه
مبارك رمضان براي احوالپرسي به يكديگر پيامک بفرستند.

 شركت سامسونگ نيز گوشيهايي را وارد بازار كردهاست كه داراي قبلهنما ،تسبيح،
قرآن ،و ساير كاربردهاي اسالمي است.
 شركت اوگيلوي اند مَدِر 9كه يک شركت بازاريابي و تبليغاتي است ،اخيراً خدمتي
به نام اوگيلوي نور 3را ارائه كردهاست .نور به معناي روشنايي است .بر اين اساس،
اوگيلوي به شركتها در زمينة بازاريابي اسالمي ،برندينگ اسالمي ،توسعة برند
1. Colgate- Palmolive
2. Ogily & Mather
3. Ogily Noor
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اسالمي و ساير موارد مشاوره ميدهد .همچنين ،اين شركت «شاخص نور» 1را ارائه
كردهاست كه برندهاي جهاني را براساس ميزان جذابيت ميان مسلمانان فهرستبندي
ميكند .در اين فهرست مسلمانان بيش از  32برند مشهور جهاني را براساس
سازگاري با دين اسالم رتبهبندي كردند .چاي ليپتون 9كه مربوط به شركت يونيلور

3

است ،در اين فهرست در جايگاه اول قرار گرفت .تحقيقات اوگيلوي نشان داد كه
جوانان مسلمان با جوانان غربي تفاوتهاي زيادي دارند .آنها بر اين باور هستند كه
اگر در زندگي خود براساس اصول و ارزشهاي اسالم عمل كنند ،ميتوانند به
موفقيتهاي شغلي برسند و زندگي خوبي داشته باشند.

 16-9ارتباطات یكپارچة بازاریابي و ارتباطات جامع برند
عوامل مختلفي باعث ايجاد تمايز بين ارتباطات يكپارچة بازاريابي و تبليغات ميشود.
يكي از اين تفاوتها ،تمركز ارتباطات يكپارچة بازاريابي بر برندسازي و ارتباطات برند
است .در واقع ،هدف اصلي ارتباطات يكپارچة بازاريابي ،انجام كاراتر و مؤثرتر
فعاليتهاي تبليغاتي و ساير فعاليتهاي ترويجي در برندسازي است .شركتي كه بهطور
اثربخش از ارتباطات بازاريابي استفاده ميكند ،ارزش ويژة برند زيادي در بازار خواهد
داشت .ارتباطات بازاريابي به برندسازي شركت كمک ميكند.
بنابراين ،ارتباطات يكپارچة بازاريابي ،كلية فعاليتهاي ارتباطات برند را دربرميگيرد.
نمودار  ،8-2ارتباط بين ارتباطات يكپارچة بازاريابي و استراتژي برند را نشان ميدهد.

 18-9سازماندهي برای ارتباطات یكپارچة بازاریابي
يكي از مباحث مهم در ارتباطات يكپارچة بازاريابي ،سازماندهي آن است .دفاتر تبليغاتي
زيادي در انجام فعاليتهاي ارتباطات يكپارچة بازاريابي و رساندن پيامهاي تجاري شركت
به مصرفكنندگان نقش دارند .شركتها بايد بهطور مناسبي اين دفاتر را سازماندهي كنند و
فعاليتهاي آنها را با يكديگر هماهنگ نمايند .مديران شركت نبايد به دفاتر تبليغاتي اجازه
دهند كه پيامهاي متفاوتي را به مصرفكنندگان انتقال دهند (موريارتي.)53 :2212 ،
1. Noor index
2. Lipton
3. Unilever
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استراتژي برند
برنامههاي ارتباطات
يكپارچة بازاريابي

فعاليتهاي
ارتباطات
يكپارچة بازاريابي

نمودار  .7-9ارتباط بين ارتباطات يكپارچة بازاريابي و استراتژي برند
(موريارتي)53 :2212 ،

شركتها براي مديريت و سازماندهي دفاتر تبليغاتي بايد از تيمهاي ميانوظيفهاي
استفاده كنند .تيمهاي ميانوظيفهاي از مديران و كاركنان واحدهاي مختلف سازمان
تشكيل ميشوند .آنها در اين تيمها با هم همكاري و مشاركت دارند .اعضاي واحدهاي
مختلف سازمان در اين تيمها عضويت دارند .آنها با مشتريان ،ذينفعان سازمان و دفاتر
تبليغاتي در ارتباط هستند .آنها بازخورها را از مشتريان ،ذينفعان و دفاتر تبليغاتي
دريافت ميكنند و آنها را در اختيار مديران ارتباطات بازاريابي سازمان قرار ميدهند.
مديران ارتباطات بازاريابي نيز براساس بازخورهاي دريافتي ،تصميمهاي الزم را جهت
تعديل و اصالح پيامها يا تقويت آنها اتخاذ ميكنند.

 17-9خالصه

 ارتباطات بازاريابي ،ابزارهايي هستند كه شركتها از آنها براي اطالعرساني ،ترغيب
و يادآوري مشتريان در مورد محصوالت و خدمات خود استفاده ميكنند.
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ارتباطات بازاريابي همان عنصر ترويج در آميختة بازاريابي است .ارتباطات يكپارچة
بازاريابي ،فقط در تبليغات خالصه نميشود .بلكه هر چيزي كه باعث ايجاد پيامي
براي مصرفكنندگان ميشود ،در چارچوب ارتباطات يكپارچة بازاريابي قرار
ميگيرد.
برندسازي يک وظيفة مديريتي است كه باعث ايجاد عناصر ملموس و ناملموس يک
برند ميشود .ارتباطات يكپارچة بازاريابي باعث ايجاد يک هويت منحصر به فرد
براي برند ميشود.
ارتباطات يكپارچة بازاريابي باعث ايجاد ثبات در ارتباطات برند و در نتيجه ،ايجاد
ادراكهاي همسان از برند ميشود.
برندسازي مجموعهاي پيچيده از فلسفهها و فعاليتها است .برندسازي هم علم است
و هم هنر.
در بازاريابي ،تمايز بين محصوالت و خدمات شركت از محصوالت و خدمات رقبا
بسيار مهم است.
امروزه شركتها تالش ميكنند ارزش داراييهاي ناملموس خود را افزايش دهند.

« برند» يكي از باارزشترين داراييهاي ناملموس هر شركتي است.

 انجمن بازاريابي آمريكا ،برند را اينچنين تعريف كردهاست« :يک نام ،واژه ،عالمت،
نشان يا طرح يا تركيبي از آنها براي تشخيص كاالها و خدمات يک شركت از رقبا و
متمايزسازي آنها از كاالها و خدمات رقبا«.
« ادراك برند» ،نقش مهمي در بازاريابي دارد .ادراك برند عبارت است از تصوير
ذهني يا احساسات مصرفكنندگان در مورد برند.

« برندسازی» ،عبارت است از تقويت محصوالت و خدمات يک شركت از طريق
قدرت برند.
 يک برند قدرتمند يک دارايي مهم براي هر سازماني است .ارزش اين برند قدرتمند
را «ارزش ويژة برند« مينامند« .ارزش ويژة برند« ،عبارت است از مجموع ارزشهاي
بازاريابي و مالي مرتبط با برند در بازار
 وظيفة اصلي بازاريابها اين است كه مشتريان از محصوالت و خدمات شركت،
تجربة مثبتي داشته باشند و در نتيجه ،ديدگاه مطلوبي در مورد برند آن به دست
آورند.
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 مصرفكنندگان براي انتخاب محصوالت شركت بايد از وجود آن در بازار آگاه
باشند .آگاهي برند اطالعات مناسبي را در اختيار مصرفكنندگان قرار ميدهد.

 آگاهي برند يک دارايي بادوام و ماندگار است .زماني كه آگاهي برند يک شركت در
سطح بااليي قرار دارد ،شركت به سختي ميتواند آن را كنار بگذارد.

 وقتي محصولي بتواند با نيازها و خواستههاي مشتري مطابقت داشته باشد ،نتيجة آن،
وفاداری به برند است .وفاداري به برند ،تعهدي است بين مصرفكننده و محصول
كه شكستن آن براي رقبا بسيار سخت است.

 وفاداري به معني تعداد دفعاتي است كه مشتري ،همان كاال يا خدمت را هنگام نياز
خريداري ميكند.

 شركتها بايد تالش كنند كيفيت ادراكي مصرفكنندگان خود را افزايش دهند.

 انجمن كيفيت آمريكا ،كيفيت را چنين تعريف كردهاست« :مجموعة ويژگيهاي
محصول كه نيازهاي آشكار و پنهان مصرفكنندگان را برطرف ميكند
« وابستگي برند» ،عبارت است از تصاوير ذهني و نمادهايي از برند كه در ذهن
مصرفكنندگان ايجاد ميشود.
« الگوی ارزیاب دارایي برند» توسط شركت تبليغاتي يانگ اَند رابيكام توسعه داده
شدهاست .اين الگو كه بر مبناي تحقيقي از  822هزار مصرفكننده در  51كشور قرار
دارد ،ارزش ويژة برند هزاران برند را در محصوالت مختلف با هم مقايسه ميكند.
« الگوی برندز» توسط شركتهاي ميلوارد براون و دبليو.پي.پي ارائه شدهاست .اين
الگو بر مبناي «هرم پوياييهاي برند« توسعه داده شدهاست.

 بازاريابها از  6معيار براي انتخاب عناصر برند استفاده ميكنند .سه عامل اول (قابل
يادآوري ،با معنا و دوستداشتني) ،به برندسازي شركتها كمک ميكنند .سه عامل
دوم (قابل انتقال ،قابل انطباق و قابل محافظت) ،باعث حفظ ارزش ويژة برند
ميشوند
« برندسازی داخلي» ،عبارت است از فعاليتها و فرايندهايي كه به كاركنان در مورد
برند اطالعرساني ميكند و به آنها در مورد برند الهام ميبخشد.
« پیوند با برند» ،زماني رخ ميدهد كه مصرفكنندگان باور كنند كه برند به تمام
تعهدات خود عمل ميكند.
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 يک «انجمن برند» ،عبارت است از يک اجتماع تخصصي از مصرفكنندگان و
كاركنان كه تالش ميكنند ارزش ويژة برند را افزايش دهند.
« ممیزی برند» ،عبارت است از مجموعهاي از رويههاي مشتريمدار براي ارزيابي
سالمت برند ،تعيين منابع ارزش ويژة برند و ارائة پيشنهادهايي براي افزايش آن.
« تحقیقات مسیریابي برند» ،عبارت است از جمعآوري دادههاي كمّي از
مصرفكنندگان در طول زمان براي ارائة اطالعات دقيق و بههنگام در مورد عملكرد
برنامههاي بازاريابي شركت.

 استراتژي برند ،تعداد و ماهيت عناصر برند مشترك و متمايز را نشان ميدهد .نام
ديگر استراتژي برند« ،معماری برند» است.
 در استراتژي «توسعة برند» ،شركت براي معرفي محصول جديد از برند فعلي خود
استفاده ميكند.
 در استراتژي «توسعة خط محصول» ،برند مادر محصول جديدي را پوشش ميدهد
كه مرتبط با محصول فعلي سازمان است و تنها از نظر شكل ،رنگ ،اندازه بستهبندي،
اجزا و طعم با محصول مادر متفاوت است.
 در استراتژي «توسعة طبقة محصول» ،شركت از برند مادر براي معرفي محصوالت
جديد و غيرمرتبط با محصوالت اصلي خود استفاده ميكند.
 به برندي كه منشأ توسعة برند يا ايجاد برند فرعي است« ،برند مادر» گفته ميشود.
اگر برند مادر ،از طريق توسعة برند ،با محصوالت مختلفي در ارتباط باشد ،به آن
«برند اصلي» يا «برند خانوادگي» گفته ميشود.
 در استراتژي «برند فرعي» ،شركت براي معرفي محصول جديد از تركيبي از يک
برند جديد و فعلي استفاده ميكند.

 يک برند خصوصي بهوسيلة يک عمدهفروش يا خردهفروش طراحي و مورد استفاده
قرار ميگيرد و در مالكيت آن است
 شخصیت برند عبارت است از مجموعهاي از صفات كه افراد به يک برند نسبت
ميدهند.
 شخصيت برند نقش مهمي در ايجاد «وفاداری برند» دارد.

 ارزش ويژة برند عبارت است از ارزشي كه مصرفكنندگان ،فراتر از ارزشهاي
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كاركردي برند ،براي آن قائل هستند .ارزش ويژه برند ،تقريباً مترادف «شهرت برند»
است .اما كلمة «ارزش ویژه» ،بيانگر «ارزش اقتصادی« است.

 مسلمانان براساس دستورات دين اسالم ،در خريد محصوالت به حاللبودن آنها
اهميت زيادي ميدهند« .سازمان همكاری اسالمي» از طريق «مؤسسة حالل
جهاني» اقدام به ارائة نشان حالل براي محصوالت متناسب با ارزش هاي اسالمي
نموده است.
 هدف اصلي ارتباطات يكپارچة بازاريابي ،انجام كاراتر و مؤثرتر فعاليتهاي تبليغاتي
و ساير فعاليتهاي ترويجي در برندسازي است .بنابراين ،ارتباطات يكپارچة
بازاريابي ،كلية فعاليتهاي ارتباطات برند را در بر ميگيرد.
 شركتها براي مديريت و سازماندهي دفاتر تبليغاتي بايد از تيمهاي ميانوظيفهاي
استفاده كنند .اعضاي واحدهاي مختلف سازمان در اين تيمها عضويت دارند .آنها با
مشتريان ،ذينفعان سازمان و دفاتر تبليغاتي در ارتباط هستند .آنها بازخورها را از
مشتريان ،ذينفعان و دفاتر تبليغاتي دريافت ميكنند و آنها را در اختيار مديران
ارتباطات بازاريابي سازمان قرار ميدهند.

خودآزمایي تشریحي فصل دوم
 .1نقش ارتباطات يكپارچة بازاريابي را در برندسازي توضيح دهيد.
 .2برند را تعريف كنيد.
 .3مزاياي برندسازي را در بازار تشريح كنيد.
 .4گسترة برندسازي را تحليل كنيد.
 .5ارزش ويژة برند را تعريف كنيد.
 .6آگاهي برند را تعريف كنيد.
 .7وفاداري برند را تعريف كنيد.
 .8كيفيت ادراكي را تعريف كنيد.
 .9وابستگي برند را تعريف كنيد.
 .12الگوهاي ارزش ويژة برند را تشريح كنيد.
 .11انتخاب عناصر برند را تشريح كنيد.

79

ارتباطات بازاریابي

 .12برندسازي داخلي را تحليل كنيد.
 .13انجمنهاي برند را تحليل كنيد.
 .14مميزي برند را تعريف كنيد.
 .15تحقيقات مسيريابي برند را تعريف كنيد.
 .16استراتژيهاي برند را تحليل كنيد.
 .17برندهاي خصوصي (برچسبهاي خصوصي يا برندهاي فروشگاهي) را تعريف كنيد.
 .18شخصيت برند را تعريف كنيد.
 .19تأثير ارتباطات يكپارچة بازاريابي را بر ارتباطات جامع برند تحليل كنيد.
 .22سازماندهي ارتباطات يكپارچة بازاريابي را تشريح كنيد.

خودآزمایي چندگزینهای فصل دوم
 .1ارتباطات بازاريابي برابر با كدام عنصر آميختة بازاريابي است؟
الف) قيمت

ب) مكان

ج) محصول

د) ترويج

 .2كدام يک از موارد زير باعث ايجاد يک هويت منحصر به فرد براي برند ميشود؟
الف) شخصيت برند

ب) ارتباطات يكپارچة بازاريابي

ج) ادراك برند

د) مفهوم برند

 .3تصوير ذهني يا احساسات مصرفكنندگان در مورد برند چه نام دارد؟
الف) ادراك برند

ب) شخصيت برند

ج) دانش برند

د) احساسات برند

 .4مجموع ارزشهاي بازاريابي و مالي مرتبط با برند در بازار چه نام دارد؟
الف) ارزش عمومي برند

ب) ارزش مالي برند

ج) ارزش ادراكي برند

د) ارزش ويژة برند

 .5تعهد بين مصرفكننده و محصول كه شكستن آن براي رقبا بسيار سخت است ،چه
نام دارد؟
الف) ارزش دارايي برند

ب) دارايي برند

ج) وفاداري برند

د) ارزش ويژة برند
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« .6مناسببودن محصوالت براي استفاده«« ،تطبيق با احتياجات« و «بدون نوسان و
تغييربودن« ،چه نام دارد؟
الف) تناسب

ب) ارزش

ج) كيفيت

د) تطابق

 .7كدام يک از موارد زير ،بيانگر تصاوير ذهني و نمادهايي از برند شركت است كه در
ذهن مصرفكنندگان ايجاد ميشود؟
الف) كانون برند

ب) وابستگي برند

ج) تعهد برند

د) وفاداري برند

 .8كدام يک از عناصر الگوي ارزياب دارايي برند ،ميزان تناسب و جذابيت يک برند را
نشان ميدهد؟
الف) احترام

ب) شناخت

ج) تمايز

د) رابطه

 .9ابزارهاي شناسايي و متمايزسازي برند چه نام دارند؟
الف) عناصر برند

ب) عالئم برند

ج) تمايز برند

د) شناخت برند

 .12فعاليتها و فرايندهايي كه به كاركنان در مورد برند شركت اطالعرساني ميكند،
چه نام دارند؟
الف) پيوند با برند

ب) برندسازي داخلي

ج) وابستگي برند

د) تعهد برند

 .11كدام يک از موارد زير بيانگر يک اجتماع تخصصي از مصرفكنندگان و كاركنان
است كه تالش ميكنند ارزش ويژة برند را افزايش دهند؟
الف) گروه برند

ب) انجمن برند

ج) باشگاه برند

د) كانون برند

 .12مجموعهاي از رويههاي مشتريمدار براي ارزيابي سالمت برند ،تعيين منابع ارزش
ويژة برند و ارائة پيشنهادهايي براي افزايش آن چه ناميده ميشود؟
الف) رويههاي برند

ب) سالمت برند

ج) مميزي برند

د) تعهد برند
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 .13نام ديگر استراتژي برند چيست؟
الف) وفاداري برند

ب) بازاريابي برند

ج) اجتماع برند

د) معماري برند

 .14در كدام استراتژي ،شركت براي معرفي محصول جديد از تركيبي از يک برند
جديد و فعلي استفاده ميكند؟
الف) برند فرعي

ب) برند اصلي

ج) برند خصوصي

د) برند فروشگاهي

 .15شركتها براي مديريت و سازماندهي دفاتر تبليغاتي خود بايد از چه چيزي
استفاده كنند؟
الف) بوروكراسي حرفهاي

ب) ساختارهاي مكانيكي

ج) بوروكراسي ماشيني

د) تيمهاي چندوظيفهاي

فصل سوم
رفتار خرید در ارتباطات بازاریابي
هدف کلي
آشنايي با مباني رفتار خريد در ارتباطات بازاريابي

اهداف یادگیری
پس از مطالعة اين فصل ،شما بايد بتوانيد:
 .1فرايند رفتار مصرفكننده را تشريح كنيد.
 .2ويژگيهاي روانشناختي مؤثر بر رفتار مصرفكننده را تحليل كنيد.
 .3انواع مختلف طبقهبندي نيازها را توضيح دهيد.
 .4عوامل موقعيتي مؤثر بر رفتار مصرفكننده را تحليل كنيد.
 .5مراحل فرايند تصميمگيري خريد را توضيح دهيد.
 .6بخشبندي بازار را تعريف كنيد.
 .7هدفگيري در بازار را تعريف كنيد.
 .8جايگاهيابي در بازار را تعريف كنيد.

مقدمه
در اين فصل ،دو مفهوم مهم در ارتباطات بازاريابي مورد بررسي قرار ميگيرد:

 رفتار مخاطبان

 بخشبندي ،هدفگذاري و جايگاهيابي در بازار
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ارتباطات بازاريابي مؤثر ،نيازمند درك مناسب از رفتار مصرفكننده و شناخت
مباني بخشبندي ،هدفگذاري و جايگاهيابي است .پيامهاي تبليغاتي در صورتي مورد
توجه مخاطبان قرار ميگيرند كه متناسب با نيازها و خواستههاي آنها باشند .شناخت
رفتار مصرفكننده ،نقش مهمي در تهية پيامهاي تبليغاتي و ارتباطي مناسب دارد.
همچنين ،بخشبندي ،هدفگذاري و جايگاهيابي در بازار نيز به شركتها در
انجام صحيح فعاليتهاي ارتباطات بازاريابي كمک ميكنند .اين سه مفهوم ،عناصر
اصلي فرايند بازاريابي هستند كه متخصصين ارتباطات بازاريابي بايد با شناخت دقيقي
از آنها ،فعاليتهاي خود را انجام دهند.

 1-3فرایند رفتار مصرفکننده
رفتار مصرفکننده ،1علمي است كه در مورد مصرفكنندگان محصوالت و خدمات
شركتها بحث ميكند و اينكه آنها چه محصوالت و خدماتي را و با چه انگيزهاي
خريداري ميكنند ،مورد بررسي قرار ميدهد (ساالر 1393 ،الف.)1 :
زمانيكه شركت ،محصوالت و خدمات خود را به افراد ميفروشد ،به اين نوع
بازاريابي« ،بازاریابي مصرفي» 9گفته ميشود .در مقابل ،زمانيكه شركت ،محصوالت و
خدمات خود را به سازمانها ميفروشد ،به اين نوع بازاريابي« ،بازاریابي صنعتي» 3گفته
ميشود (كاتلِر و كِلِر.)183 :2213 ،
بازاريابي صنعتي ،همان بازاريابي سازماني است .در بازاريابي سازمان ،سازمانها
مشتريان شركت هستند .رفتار مشتريان در بازاريابي صنعتي با بازاريابي مصرفي متفاوت
است.
تصميم خريد يک كار آسان و تكراري نيست كه مشتري وارد يک فروشگاه شود
و به سرعت محصوالت مورد نظر خود را بخرد .تصميم خريد يک فرايند پيچيده است
و تحت تأثير عوامل مختلفي قرار دارد .نمودار  ،1-3عوامل مؤثر بر رفتار مصرفكننده
را نشان ميدهد.
در ادامه ،هر يک از عوامل مؤثر بر رفتار مصرفكننده شرح داده ميشود.
1. consumer behavior
2. consumer marketing
)3. industrial marketing (business marketing) or (business to business [b2b] marketing
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 9-3محیط اجتماعي -فرهنگي
محيط اجتماعي -فرهنگي تأثير زيادي بر رفتار مصرفكنندگان دارد .در ادامه ،عوامل
اين محيط تحليل ميشود.
 1-9-3سن
مصرفكنندگان در سطوح مختلف سني ،داراي نيازها و خواستههاي مختلفي هستند .در
بسياري از موارد ،بازاريابان ابتدا محصول را براي يک رده سني خاص ارائه ميكنند و
در ادامه ،آن را براي ردههاي سني ديگر گسترش ميدهند.
 9-9-3جنس
جنسيت نيز يكي ديگر از معيارهاي رايج بخشبندي بازار است .بهعنوان مثال،
بخشبندي در بازارهاي محصوالتي مانند لباس ،عطر ،كفش و ساعت را ميتوان
براساس جنسيت مصرفكنندگان انجام داد.
 3-9-3ساختار خانواده
ساختار خانواده و وضعيت تأهل مصرفكنندگان نقش بسيار مهمي در اولويتهاي
هزينهاي آنها دارد و بنابراين ،يكي از متغيرهاي مهم بخشبندي بازار محسوب ميشود.
نوع مصرف افراد مجرد و متأهل تفاوت زيادي با يكديگر دارد .همچنين نوع مصرف
خانوادههاي جوان نسبت به خانوادههاي قديمي متفاوت است .خانوادههاي تک والديني
و آنهايي كه كودكان بزرگتري دارند ،بيشتر از ساير خانوادهها ،غذاهاي حاضري
ميخرند (سيدجوادين و اسفيداني.)6 :1391 ،
 9-9-3سبك زندگي
مصرفكنندگان ،سبکهاي زندگي مختلفي دارند .سبک زندگي ،تركيبي است از سه
عامل فعالیتها ،عالئق و عقاید ) .1(AIOsبازاريابها مصرفكنندگان را براساس اين
سه متغير تقسيمبندي ميكنند و استراتژيهاي بازاريابي خود را بر اين اساس تنظيم
ميكنند (هوير و مکلنيس.)378 :2228 ،
)1. Activities, Interests and Opinions (AIOs
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محصول
قيمت
ترفيع
توزيع






ویژگيهای
روانشناختي
انگيزش
ادراك
يادگيري
حافظه

محیط کالن
سياسي
اقتصادي
اجتماعي
فناوري

محیط خرید
 تجربة خريد
 محركهاي نقطة
خريد
 تعامالت فروش

عوامل موقعیتي
 زمينة استفاده
 فشار زماني
 حالت رواني
 گرايش خريد

ویژگيهای
مصرفکننده
فرهنگي
اجتماعي
فردي

فرایند تصمیمگیری خرید
 تشخيص مسئله
 جستجوي اطالعات
 ارزيابي گزينهها
 تصميم خريد
 رفتار پس از خريد

فرایندهای پس از خرید
 رضايت مصرفكننده
 كنارگذاري محصول



بازارهاي جايگزين (رقبا)

نمودار  .1-3فرايند رفتار مصرفكننده (كاتلِر و كِلِر)161 :2213 ،
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جدول  ،1-3ابعاد فعاليتها ،عالئق و عقايد (سبک زندگي) را نشان ميدهد.
جدول  .1-3ابعاد فعاليتها ،عالئق و عقايد (سبک زندگي) (هوير و مکلنيس)378 :2228 ،
فعالیتها

عالئق

عقاید

متغیرهای جمعیتشناختي

كار

خانواده

خود

سن

مشغوليات

خانه

مباحث اجتماعي

آموزش

رويدادهاي اجتماعي

شغل

سياست

درآمد

استراحت

اجتماع

كسب و كار

حرفه

سرگرمي

تفريح

اقتصاد

اندازه خانواده

عضويت در باشگاهها

مد

آموزش

خانه

اجتماع

غذا

محصوالت

جغرافيا

خريد

رسانه

آينده

اندازه شهر

ورزش

موفقيت

فرهنگ

مرحلة چرخه زندگي

 3-3ویژگيهای روانشناختي
ويژگيهاي روانشناختي مصرفكنندگان نيز در رفتار مصرفكنندگان تأثير دارد .در
ادامه ،برخي از ويژگيهاي روانشناختي مصرفكنندگان و نقش آنها در رفتار
مصرفكنندگان توضيح داده ميشود.
 1-3-3ادراك
ما در دنيايي زندگي ميكنيم كه در آن ،محركهاي محيطي بر حواس پنجگانة ما تأثير
ميگذارند .بازاريابان از طريق تبليغات به اين روند كمک ميكنند .احساس 1به واكنش
آني گيرندههاي حسي (چشم ،گوش ،بيني ،دهان و پوست) نسبت به محركهاي اصلي
مانند نور ،رنگ ،صدا و بو گفته ميشود .ادراك 2عبارت است از فرايند انتخاب،
سازماندهي و تفسير احساسات .بنابراين ،مصرفكننده در فرايند ادراك ،مواردي را به
احساسات اضافه ميكند تا آنها را براي خود معنادار نمايد (كاردس و همكاران.)64 :2212 ،
1. sensation
2. perception
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بنابراين ،احساس و ادراك داراي ارتباط نزديكي با يكديگر هستند .ادراك باعث
تفسير احساسات ميشود.
 9-3-3یادگیری
برقراري ارتباط بين محصوالت و حافظة مصرفكنندگان ،يكي از شيوههاي مهم در
ايجاد و حفظ وفاداري برند است .شركت ميهن ،تبليغات  22سال قبل خود در مورد
بستني را يکبار ديگر در تلويزيون ارائه كرد .هدف از ارائة اين تبليغ ،يادآوري
خاطرات گذشتة مصرفكنندگان ميهن است تا بدين ترتيب با برقراري ارتباط با گذشته
افراد ،وفاداري آنها به محصوالت اين شركت افزايش يابد.
یادگیری ،1عبارت است از يک تغيير نسبتاً دائمي در رفتار كه در نتيجة تجربه
ايجاد ميشود .افراد براي يادگيري ،ضرورتاً نيازي به تجربة شخصي ندارند .آنها
ميتوانند با مشاهدة تأثير رويدادهاي مختلف بر ديگران ياد بگيرند .ما حتي ممكن است
زمانيكه تالشي براي يادگيري انجام نميدهيم ،ياد بگيريم .بهعنوان مثال ،تبليغات يک
محصول ممكن است باعث آشنايي ما با برند آن شركت شود؛ در حالي كه ما از
محصوالت آن شركت استفاده نميكنيم .به اين نوع يادگيريهاي اتفاقي و غيرارادي،
«یادگیری تصادفي» 9ميگويند (كاردس و همكاران.)64 :2212 ،
 3-3-3حافظه

3

حافظه بر مواجهه ،توجه و فهم مراحل ادراك تأثير ميگذارد (آسائل .)125 :2224 ،
حافظه ،9فرايند كسب و ذخيره اطالعات به منظور دسترسي به آنها در مواقع
مورد نياز است .رويكردهاي معاصر در زمينه مطالعة حافظه ،از يک رویكرد پردازش
اطالعاتي 5استفاده ميكنند (هوير و مکلنيس.)171 :2228 ،
آنها فرض ميكنند كه مغز انسان همانند رايانه است :دادهها وارد ميشوند،
پردازش ميشوند و در نهايت ،ستادهها در آينده در شكلهاي بازنگريشده مورد
1 learning
2 incidental learning
3 Assael
4 memory
5 information processing approach
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استفاده قرار ميگيرند .در مرحلة کدگذاری ،1دادهها به شكلي وارد سيستم ميشوند كه
قابل تشخيص باشند .در مرحلة ذخیرهسازی ،9ما اين دانش را با آنچه از قبل در حافظه
وجود دارد ،ادغام ميكنيم و آن را تا زمانيكه مورد نياز باشد ،در حافظه انبار ميكنيم.
در مرحلة بازیابي ،3ما به اطالعات مورد نياز خود دسترسي پيدا ميكنيم .نمودار ،2-3
فرايند حافظه را نشان ميدهد.
بازیابي
اطالعات مورد نياز
در دسترس قرار
ميگيرد.

ذخیرهسازی
اطالعات در حافظه
نگهداري ميشود.

کدگذاری
اطالعات در حافظه
قرار ميگيرد.

دادة
خارجي

نمودار  .9-3فرايند حافظه (سولومون)118 :2213 ،

بسياري از تجربيات در ذهن ما قرار دارند و در صورتي كه در سالهاي بعد با
محركهاي مشابه روبهرو شويم ،اين تجربيات دوباره نمايان ميشوند .مصرفكنندگان،
اطالعات مربوط به تجربة خريد محصوالت مختلف را در ذهن خود ذخيره ميكنند و
در خريدهاي بعدي از آنها استفاده ميكنند .اين باعث كمک به بازاريابان در تشويق
رفتار خريد مصرفكنندگان ميشود .مصرفكنندگان در طي فرايند تصميمگيري خريد،
حافظة داخلي را با حافظة خارجي تركيب ميكنند .منظور از حافظة خارجي ،اطالعاتي
است كه بر روي بستهبندي محصوالت و ساير محركهاي بازاريابي قرار دارد .اين اطالعات،
امكان ارزيابي و مقايسة برندهاي مختلف را با يكديگر ميدهد (ساالر 1393 ،الف.)64 :
خريد محصوالت خواربار نمونهاي از يک حافظة خارجي قدرتمند است.
زمانيكه مصرفكنندگان با فهرست خريد به فروشگاهها مراجعه ميكنند ،تقريباً 82
درصد از محصوالت مورد نياز خود را خريداري ميكنند .اگر نويسندة فهرست خريد،
خودش هم براي خريد به فروشگاه مراجعه كند ،اين احتمال افزايش مييابد .اين بدان
معناست كه اگر بازارياب (شركت) بتواند مصرفكننده را تشويق كند كه قبل از رفتن به
1. encoding
2. storage
3. retrieval
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بازار ،يک برند خاص را براي خريد انتخاب كند ،احتمال موفقيتش بيشتر ميشود .يكي
از شيوههاي جديد اين نوع برنامهريزي پيشرفته اين است كه شركت ،محصوالتش را با
برچسبهاي قابل جداسازي وارد بازار كند؛ طوري كه وقتي كه مصرفكننده با كمبود
آن محصول روبهرو شد ،بتواند برچسب آن را جدا كند و آن را در فهرست خريد قرار
دهد .به اين ترتيب ،احتمال خريداري برند فوق افزايش مييابد.
 9-3-3انگیزش
عواملي كه بر خريد افراد تأثير ميگذارند و باعث ميشوند كه آنها يک محصول خاص
را خريداري كنند ،غالباً مشخص و واضح هستند .وقتي فردي غذاي خاصي را براي
ناهار انتخاب ميكند ،تحت تأثير يک انگيزة خاص قرار دارد .اما در برخي موارد ،افراد
از داليل خريدهاي خود ،آگاه نيستند .افراد كارهاي مختلف را به داليل مختلفي انجام
ميدهند ،هر چند ممكن است نتوانند اين داليل را بيان كنند.
«انگیزش »1به فرايندهايي اشاره دارد كه باعث ميشوند افراد به گونهاي خاص
رفتار كنند .انگيزش زماني ايجاد ميشود كه نياز خاصي در فرد تحريک ميشود و فرد
تالش ميكند كه آن نياز را برطرف كند« .نیاز »9عبارت است از احساس يک حالت
محروميت در فرد .نياز ،يک حالت تنش را در فرد ايجاد ميكند و او را به حركت وا
ميدارد تا آن را كاهش دهد يا از بين ببرد .هدف بازارياب ،ارائة محصوالت و خدماتي
است كه باعث كاهش اين تنشها شوند .اين نيازها ميتوانند سودجویانه 3يا
لذتجویانه 9باشند .نيازهاي سودجويانه عبارتند از تمايل افراد براي دستيابي به منافع
كاركردي يا عملي مانند خريد مسكن .نيازهاي لذتجويانه نيز عبارتند از نیازهای
تجربهای 5كه شامل پاسخها و خيالپردازيهاي احساسي است؛ مانند خيالپردازيهاي
يک فرد در مورد سفر به كره مريخ يا تصور خوردن يک غذاي بسيار خوشمزه
(اسپيلبرگر.)486 :2224 ،
نمودار  ،3-3فرايند اصلي انگيزش را نشان ميدهد.
1. motivation
2. need
3. utilitarian
4. hedonic
5. experiential need
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نيازهاي
ارضا نشده

تنش

انگيزه

كوشش
رفتاري

نيازهاي
ارضا شده
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كاهش تنش

نمودار  .3-3فرايند اصلي انگيزش (رابينز)72 :1391 ،

شدت تنش ،تعيينكنندة فوريت تأمين نياز است .هر چه شدت تنش يک نياز
بيشتر باشد ،فوريت تأمين آن نيز بيشتر ميشود .به شدت تنش ،محرك 1ميگويند .افراد
نيازهاي خود را به شكلهاي مختلفي برطرف ميكنند .براي مثال ،فرد براي
برطرفكردن نياز گرسنگي ميتواند انواع غذاها مانند كباب ،قرمهسبزي ،ماكاروني يا ...
را انتخاب كند .به شكل برطرفكردن نياز ،خواسته 9گفته ميشود .خواستهها تحت تأثير
فرهنگ و شخصيت افراد قرار دارند .شكل برطرفكردن نياز گرسنگي در فرهنگهاي
مختلف و افراد مختلف با هم متفاوت است (كاتلِر و كِلِر.)12 :2213 ،

 9-3طبقهبندی نیازها
روانشناسان تالشهاي زيادي را انجام دادهاند تا نيازهاي افراد را طبقهبندي كنند.
 1-9-3طبقهبندی نیازهای مورای
هنری مورای 3فهرستي از بيست نياز رواني را در افراد شناسايي كرد .اين نيازها شامل
مواردي مانند استقالل ،دفاع (دفاع از خويشتن در برابر انتقادات) و حتي بازي (شركت
در فعاليتهاي لذتبخش) است.
چارچوب موراي بهعنوان زيربناي تعدادي از آزمونهاي شخصيت مانند آزمون
تات 9عمل ميكند .در آزمون تات ،محقق چهار تا شش تصوير مبهم را به آزمودنيها
نشان ميدهد و از آنها ميخواهد كه به چهار سؤال در مورد اين تصاوير پاسخ دهند
(سولومون:)152 :2213 ،
1. drive
2. want
3. Henry Murray
)4. Thematic Apperception Test (TAT
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 چه چيزي در حال رويدادن است؟
 چه چيزي باعث ايجاد اين وضعيت شدهاست؟
 چه فكري در اين مورد انجام خواهد شد؟
 چه اتفاقي خواهد افتاد؟
هدف از انجام اين آزمون ،شناسايي نيازهاي پنهان افراد است .افراد با پاسخ به
سؤاالت مرتبط با تصاوير ،در واقع بهطور ناخودآگاه نيازهاي خود را به ترتيب اولويت
بيان ميكنند .موراي اعتقاد دارد كه افراد داراي نيازهاي پايهاي يكساني هستند ،اما در
اولويتبندي اين نيازها با هم تفاوت دارند.
 9-9-3سلسله مراتب نیازهای مازلو
آبراهام مازلو كه يكي از روانشناسان برجستة جهاني است ،نظرية سلسله مراتب نيازها
را ارائه كرد .نمودار  ،4-3اين نظريه را نشان ميدهد .بر اين اساس ،نيازهاي انسان،
شامل نيازهاي فيزيولوژيكي ،ايمني ،تعلق ،احترام و خودشكوفايي است.
مازلو معتقد است كه افراد حتماً بايد نيازهاي سطوح پايينتر را برطرف كنند تا به
نيازهاي سطح باالتر برسند .براي مثال ،زماني نياز به احترام در افراد شكل ميگيرد كه
نياز به تعلق در آنها برآورده شده باشد.
نظرية مازلو علي رغم محدوديت هايي كه دارد ،كاربردهاي زيادي نيز در
بازاريابي دارد .كاربرد نظرية سلسله مراتب نيازهاي مازلو براي بازارياب ها اين است
كه آنها بايد محصوالت و خدماتي را به مشتريان ارائه دهند كه متناسب با سطح
نيازهاي آنها باشد .به عنوان مثال ،مردم كشورهاي توسعه يافته نيازمند محصوالتي
هستند كه نيازهاي سطح باالي آنها را برآورده كند ،اما مردم كشورهاي كمتر
توسعه يافته نيازمند محصوالتي هستند كه نيازهاي سطح پايين آنها را برآورده سازد
(سولومون.)151 :2213 ،
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خودشكوفايي
احترام (پرستيژ ،جايگاه،
پيشرفت)
تعلق (عشق ،دوستي ،پذيرش به وسيله
ديگران)
ايمني (امنيت ،پناهگاه و محافظت)
فيزيولوژيكي (آب ،خواب و غذا)

نمودار  .9-3نظرية سلسله مراتب نيازهاي مازلو (هوير و مکلنيس)51 :2228 ،

 مازلو عالوه بر نیازهای پنجگانه ،دو نیاز دیگر را قبل از نیاز خودشكوفایي به
الگوی خود اضافه کرد:
 نیاز به دانستن :ميل به ارضاي كنجكاوي بنيادين ،يعني معرفت و شناخت زندگي،
حيات و محيط.
 نیاز به زیبایيشناسي :ميل بنيادين به نظم ،تعادل و ظرايف زندگي.

 5-3شخصیت
«شخصیت »1عبارت است از تركيب روانشناختي منحصر به فرد يک فرد .شخصيت،
باعث تفاوت افراد در واكنش به محيط ميشود .همچنين در تعريف ديگر ،شخصيت
عبارت است از الگوهاي رفتاري ،گرايشها ،ويژگيها و خلق و خوها كه باعث تمايز
افراد از يكديگر ميشود (سولومون.)374 :2213 ،
البته افراد در زندگي شخصي و حرفهاي خود و در موقعيتهاي مختلف داراي
شخصيتهاي مختلفي هستند .بنابراين ،برخي از روانشناسان معتقدند كه تقسيمبندي افراد
براساس شخصيت ،يک راهحل ساده براي تقسيم افراد است و جنبة علمي قطعي ندارد.
1. personality
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شخصيت يكي از مباحث مهم در رفتار مصرفكننده است .عالوه بر اينكه
محركهاي بازاريابي مانند عناصر آمیختة بازاریابي 1و استراتژيهاي بازاريابي و
همچنين ،عوامل محيطي مانند عوامل قانوني ،عوامل اقتصادي ،عوامل اجتماعي و عوامل
فناوري بر رفتار مصرفكننده تأثير ميگذارند ،شخصيت افراد نيز بر رفتار مصرفكننده
تأثير زيادي دارد.

 6-3عوامل موقعیتي
يک موقعيت خريد شامل سه بخش خريدار ،فروشنده و محصول يا خدمت است.
موقعيت خريد ،عوامل ديگري مانند دليل خريد و محيط فيزيكي فروشگاهها را نيز
شامل ميشود .هر يک از مصرفكنندگان خريدهاي خود را در زمانهاي خاص انجام
ميدهند .آنها از انجام خريد در اين زمانها احساس رضايت ميكنند .بازاريابها بايد با
شناسايي اين زمانها استراتژيهاي بازاريابي را طراحي كنند.
حالتهاي رواني افراد نيز بر خريدهاي آنها تأثير ميگذارد .در برخي از
حالتهاي رواني ،آنها نسبت به استراتژيهاي بازاريابي شركت ،واكنش مثبت نشان
ميدهند و در برخي ديگر از حالتها ،نسبت به آن واكنش منفي نشان ميدهند و
محصوالت شركت را خريداري نميكنند .بنابراين ،شناخت حالتهاي رواني براي
بازاريابها بسيار مهم است.

 8-3محیط فیزیكي و اجتماعي
محيط فيزيكي و اجتماعي بر انگيزة افراد در مصرف يک محصول و همچنين نحوة
ارزيابي آنها از آن تأثير دارد .محيط فيزيكي شامل مواردي مانند دكوراسيون فروشگاه،
عطر و موسيقي فروشگاه ،طرز چينش محصوالت ،دماي هواي فروشگاه و ميزان فضاي
موجود در راهروي فروشگاه است .هر يک از اين عوامل بر رفتار خريد مصرفكنندگان
تأثير ميگذارند .عوامل اجتماعي نيز شامل فروشندگان و ساير خريداران حاضر در
فروشگاه هستند .نوع افراد حاضر در فروشگاه بر رفتار خريد مصرفكنندگان تأثير
ميگذارد .شركتها ميتوانند از طريق برنامههاي حمايتي و تشويقي ،فروشندگان خود را
1. marketing mix
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تشويق كنند تا با مشتريان رفتارهاي بهتري را انجام دهند .همچنين ،آنها ميتوانند فضاي
فروشگاهها را جذابتر كنند تا افراد حاضر در فروشگاه از بودن در آن لذت ببرند.

 7-3عامل زمان در خرید
زمان ،يكي از مهمترين منابع مصرفكنندگان است كه تأثير بسيار زيادي بر خريد
مصرفكنندگان دارد.
 در رفتار مصرفکننده دو نوع زمان وجود دارد (سولومون:)363 :9013 ،

 زمان اقتصادی

1

 زمان روانشناختي

9

 1-7-3زمان اقتصادی
از ديدگاه زمان اقتصادي ،زمان يک منبع باارزش است كه ما بايد آن را بين فعاليتهاي
مختلف تقسيم كنيم .افراد در تقسيم زمان بين فعاليتهاي مختلف به دنبال افزايش
رضايتمندي خود هستند .نحوة تخصيص زمان در بين افراد مختلف ،متفاوت است.
برخي از افراد معتاد به كار هستند و برخي ديگر ،همواره به دنبال تفريح هستند و توجه
كمي به كار و تالش دارند .اولويتهاي افراد تعيين كنندة «سبك زماني» 3آنها است.
نحوة تخصيص زمان در بين افراد كشورهاي مختلف نيز متفاوت است.
بسياري از مصرفكنندگان بر اين باور هستند كه نسبت به گذشته در فشار زماني
بيشتري قرار دارند .بازاريابها به اين احساس« ،فقر زماني» 9ميگويند .اين احساس،
بيشتر ادراكي است تا واقعي.
 9-7-3زمان روانشناختي

زمان روانشناختي در درك رفتار مصرفكننده اهميت حياتي دارد (راتنشوار و ميک.)2 :2225 ،5
افراد در مواقع خوشي احساس ميكنند كه زمان به سرعت در حال سپريشدن
1. economic time
2. psychological time
3. timestyle
4. time poverty
5. Ratneshwar & Mick
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است ،اما در برخي از موقعيتها مانند انتظار براي رسيدن اتوبوس ،زمان براي آنها به
كندي ميگذرد .تجربة افراد از زمان بسيار ذهني است؛ اولويتها و نيازهاي فوري
افراد ،تعيين كننده سرعت حركت زمان است .بازاريابها بايد به اين موضوع توجه
كنند ،زيرا افراد در برخي از زمانها تمايل بيشتري براي خريد دارند و در برخي از
زمانها تمايل آنها كمتر ميشود.
تجربة افراد از زمان ،بهطور عمده تحت تأثير فرهنگ آنها قرار دارد .زيرا افراد
كشورهاي مختلف داراي ديدگاههاي مختلفي در مورد گذر زمان هستند .براساس
تقسيمبندي فرهنگي ،سه ديدگاه نسبت به زمان در بين مردم جهان وجود دارد:

 ديدگاه زماني تفكيكي خطي
 ديدگاه زماني رويهاي

 ديدگاه زماني چرخهاي
 دیدگاه زماني تفكیكي خطي :در كشورهاي غربي زمان بسيار دقيق است و افراد
فعاليتهاي خود را بهطور منظم و زمانبنديشده انجام ميدهند .صبح از خواب
برميخيزند ،به مدرسه يا محل كار ميروند ،به منزل برميگردند ،شام ميخورند و
ميخوابند .آنها اين كار را همواره با نظم دقيق تكرار ميكنند .به اين ديدگاه« ،دیدگاه
زماني تفكیكي خطي» 1گفته ميشود .براساس اين ديدگاه ،فعاليتها براساس يک ترتيب
منظم انجام ميشوند و براي هر فعاليت يک زمان مشخص وجود دارد .در اين ديدگاه،
يک احساس شفاف از گذشته ،حال و آينده وجود دارد .ما بسياري از فعاليتها را براي
دستيابي به اهدافي كه در آينده تحقق پيدا ميكنند ،انجام ميدهيم .براي مثال،
پساندازكردن براساس اين ديدگاه انجام ميگيرد (ساالر 1393 ،الف.)198 :
 دیدگاه زماني رویهای :در برخي ديگر از كشورها زمان جنبة رويهاي دارد .آنها
ساعت را بهطور كامل ناديده ميگيرند .اگر شما از يک فرد ماداگاسكاري بپرسيد كه
چه مدت طول ميكشد كه به بازار برسد ،به شما پاسخ خواهد داد« :به اندازه زمان پختن
برنج« .بنابراين ،در «دیدگاه زماني رویهای» ،9زمان جنبة دقيقي ندارد و افراد فعاليتهاي
خود را با برنامة دقيق زمانبنديشده انجام نميدهند (سولومون.)364 :2213 ،
1. linear separable time
2. procedural time perspective
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 دیدگاه زماني چرخهای :در برخي ديگر از كشورها ،چرخههاي طبيعي مانند گردش
فصلها احساس افراد را از زمان كنترل ميكنند .به اين ديدگاه« ،دیدگاه زماني چرخهای»

1

گفته ميشود (ديمويج.)45 :2212 ،
اين ديدگاه در بسياري از فرهنگهاي اسپانيولي مشاهده ميشود .در اين فرهنگها
توجه به آينده مفهومي ندارد .آنها معتقدند كه آينده هم مانند حال خواهد بود .از آنجا كه آينده
در اين فرهنگها چندان ارزشي ندارد ،بنابراين آنها در خريدهاي خود حاضرند محصوالت
بيكيفيتي را كه در حال حاضر وجود دارند ،خريداري كنند .آنها صبر نميكنند كه محصول
بهتري را بخرند كه ممكن است در آينده در دسترس قرار گيرد .همچنين به دشواري ميتوان
محصوالت آيندهنگر مانند بيمههاي عمر را در اين فرهنگها به فروش رساند.
افراد در كشورهاي مختلف زمان زيادي را در صف خريد فروشگاهها،
صندوقهاي بيمارستانها ،بازرسي در فرودگاهها و رستورانها براي دريافت سفارش
غذا از دست ميدهند.
بازاريابها براي حداقلكردن زمان انتظار رواني از روشهاي مختلفي استفاده
ميكنند .آنها از طريق روشهاي روانشناسي ،زمان انتظار را براي مشتريان كاهش
ميدهند .اين روشها شامل تغيير ادراك مشتريان از طول يک صف و منحرفكردن
ذهن آنها از زمان انتظار است.
 يک هتل بعد از دريافت شكايتهاي متعدد در مورد زمان انتظار براي آمدن
آسانسور ،آينههايي را نزديک آسانسور نصب كرد .گرايش طبيعي افراد براي كنترل
وضعيت ظاهري خود ،باعث كاهش شكايتها شد؛ هرچند كه مدت زمان واقعي
انتظار كاهش پيدا نكردهبود.
 مسافران خطوط هواپيمايي غالباً از اين موضوع شكايت دارند كه مدت زيادي طول
ميكشد كه وسايل خود را تحويل بگيرند .در يكي از فرودگاهها يک دقيقه طول
ميكشيد تا مسافر به محل تحويل وسايل برسد .مسافر در اين محل بايد هفت دقيقه
منتظر وسايل خود ميماند .فرودگاه براي حل اين مشكل ،مدت زمان رسيدن مسافر
به محل تحويل وسايل را به شش دقيقه افزايش داد .بدين ترتيب ،مسافران فقط دو
دقيقه براي دريافت وسايل خود انتظار ميكشيدند.
1. circular time pespective
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تفاوتهاي فرهنگي نقش مهمي در رفتار مصرفكننده دارند (چون 1و همكاران.)396 :2212 ،
نظرية صف بايد تفاوتهاي فرهنگي را در نظر بگيرد ،زيرا تفاوتهاي فرهنگي بر
نحوة نگرش و رفتار افراد در صف تأثير ميگذارد .براي مثال ،آسياييها و مردم
كشورهايي كه داراي فرهنگهاي جمعي هستند ،موقعيت خود را با اطرافيان نزديک به
خود مقايسه ميكنند .بنابراين ،آنها در صفها ،صبوري بيشتري از خود نشان ميدهند.
آنها موقعيت خود را با نفرات بعد از خود مقايسه ميكنند و اين به آنها آرامش ميدهد.
آنها موقعيت خود را با نفرات جلوتر از خود مقايسه نميكنند .اما مردم كشورهاي فردگرا
مانند آمريكا ،اين مقايسههاي اجتماعي را انجام نميدهند .آنها به اين دليل كه اغلب افراد
عقبتر از آنها هستند ،به آرامش نميرسند .آنها خود را با افراد جلوتر از خود مقايسه
ميكنند و از اينكه ميبينند تعدادي از افراد از آنها جلوتر هستند ،ناراحت ميشوند.

 4-3تجربة خرید
حالت رواني افراد در هنگام خريد ،تأثير زيادي بر رفتار خريد آنها دارد .افراد ،رفتارهاي
خود را براي رسيدن به اهداف خاصي انجام ميدهند .وقتي با شكم گرسنه وارد يک
فروشگاه مواد غذايي ميشويد ،ميزان خريدهاي شما بيشتر ميشود .زمانيكه «فشار
رواني» 9داريد ،تصميمهاي نامناسبي را اتخاذ ميكنيد .حالتهاي فيزيولوژيكي افراد بر
تواناييهاي پردازش اطالعات و حل مسألة آنها تأثير دارد.
دو ويژگي «خوشایندبودن» 3و «برانگیختگي» ،9تعيينكنندة نوع واكنش مثبت يا
منفي افراد نسبت به محيط هستند .افراد ،داراي سطوح مختلف ارزيابي در معيارهاي
خوشايندبودن و برانگيختگي هستند (كاردس و همكاران.)374 :2212 ،
همانطور كه در نمودار  5-3مشاهده ميشود ،تركيبهاي مختلف لذت و
برانگيختگي باعث ايجاد حالتهاي مختلف احساسي ميشود.
يک موقعيت براساس ايجاد برانگيختگي در افراد ميتواند داراي دو حالت باشد:

 مهيج در حالت خوشايند (مانند يک جشن خياباني)

1. Chon
2. stress
3. pleasure
4. arousal
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 ناراحتكننده در حالت ناخوشايند (مانند يک آشوب خياباني).
بنابراين ،يک حالت رواني تركيبي است از خوشايندبودن و برانگيختگي .حالت
رواني افراد در هنگام خريد ،تأثير زيادي بر رفتار خريد آنها دارد .زمانيكه افراد در
حالت رواني مناسبي قرار دارند ،محصوالت را با كيفيتتر ارزيابي ميكنند.
برانگيخته

ناراحتكننده

مهيج

ناخوشايند

خوشايند

افسرده

آرامشبخش

بيانگيزه

نمودار  .5-3تركيبهاي مختلف لذت و برانگيختگي (سولومون)368 :2213 ،

عوامل زيادي مانند طراحي فروشگاه ،آب و هوا ،موسيقي و عصبانيت بر حالت
رواني افراد تأثير دارد .افراد نسبت به تبليغاتي كه موسيقي مناسبي دارند ،واكنشهاي
بهتري را نشان ميدهند.

 10-3تصویر فروشگاه
فروشگاهها نيز همانند افراد و برندها داراي شخصيت هستند .برخي از فروشگاهها داراي
تصوير بسيار واضحي (خوب يا بد) هستند .برخي از آنها داراي يک تصوير شلوغ در ذهن
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مصرفكنندگان هستند .چه عواملي باعث شكلگيري «تصویر فروشگاه»( 1شخصیت
فروشگاه) 9ميشوند؟ برخي از مهمترين عوامل مؤثر بر تصوير فروشگاه عبارت هستند از

مكان ،مناسببودن محصوالت ،دانش و همدلي فروشندگان (النتوس.)144 :2212 ،3

محيط فروشگاه از عوامل پيراموني مانند نورپردازي ،رايحه و موسيقي ،عوامل
طراحي مانند چينش و دستهبندي فروشگاه و عوامل اجتماعي مانند حضور و اثربخشي
نيروهاي فروش تشكيل ميشود .چینش به شيوة دستهبندي محصوالت و مرتبكردن
راهروي فروشگاه ،اندازه و شكل محصوالت و ارتباط فضايي بين محصوالت گفته ميشود.
مجموعه محصول نيز به مجموع كلي اقالم ارائهشده توسط فروشگاه گفته ميشود .عوامل
اجتماعي به عواملي مانند ساير خريداران و كاركنان فروشگاه گفته ميشود.
محيط فروشگاه حتي ميتواند باعث انجام خريدهاي بدون برنامه و خريدهاي
ناگهاني در مشتريان شود.
«خرید ناگهاني» 9عبارت است از «يک خريد ناگهاني و آني ،بدون هيچگونه نيت
قبل از خريد« .در طرف ديگر «خريد بدون برنامه« قرار دارد كه عبارت است از «خريد
كااليي كه مورد نياز خريدار است ،اما او فراموش كردهاست كه آن را در فهرست خريد
خود قرار دهد« ].[19:136

 11-3گروههای مرجع
مصرفكنندگان داراي تعامالت اجتماعي با ساير افراد هستند .ما در گروههاي مختلفي
عضويت داريم ،تالش ميكنيم كه رضايت خاطر اعضاي گروه را فراهم كنيم .در واقع،
بسياري از رفتارهاي ما در جهت تأمين خواستههاي اعضاي گروههايي است كه به آنها
تعلق داريم .بنابراين ،گروهها بر رفتارهاي افراد تأثير ميگذارند.
يک «گروه مرجع» ،5عبارت است از «يک فرد يا گروه واقعي يا خيالي كه تأثير

زيادي بر ارزيابيها ،تمايالت و رفتارهاي افراد دارند« (بابين و آتاوي.)169 :2212 ،6

1. store image
2. store personality
3. Lantos
4. impulse buying
5. reference group
6. Babin & Attaway
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 گروههای مرجع به سه شیوه بر افراد تأثیر ميگذارند:

 اثرات اطالعاتي

1

 اثرات سودگرايي

9

 اثرات بيان ارزش

3

جدول  ،2-3شيوههاي مختلف اثرات گروههاي مرجع را نشان ميدهد.
اثرات گروههاي مرجع ،براي محصوالت مختلف ،متفاوت است .براي مثال ،افراد براي
خريد محصوالت ساده و كمدرگيري مانند ادويهجات ،كمتر تحت تأثير ديگران قرار ميگيرند.
اما براي خريد محصوالت پردرگيري و پيچيده ،بيشتر تحت تأثير ديگران قرار ميگيرند.

 19-3فرهنگ

«فرهنگ» 9عبارت است از مجموع ارزشها ،باورها ،هنجارها ،آداب و رسوم ،مفاهيم،
تشريفات ،هنجارها و سنتهاي مشترك بين اعضاي يک جامعه كه از يک نسل به نسل
ديگر انتقال داده ميشود .بنابراين ،فرهنگ اكتسابي است (ساالر 1393 ،الف.)276 :
« فرهنگ» ،شخصیت یك جامعه است .فرهنگ شامل دو بخش است:

 مفاهيم انتزاعي مانند ارزشها ،باورها ،هنجارها.
 محصوالت مادي مانند اتومبيل ،لباس ،غذا ،هنر و ورزش.
درك رفتار مصرفكننده ،بدون در نظر گرفتن بافت فرهنگي غير ممكن است.
فرهنگ همانند يک ذرهبين است كه مصرفكنندگان از زاوية آن محصوالت را بررسي
ميكنند .تأثير فرهنگ بر رفتار مصرفكننده آنچنان زياد است كه نميتوان اهميت آن را
ناديده گرفت .همانند يک ماهي كه در دريا غوطهور است ،ما زماني به اهميت فرهنگ
پي ميبريم كه با يک فرهنگ ديگر مواجه شويم.

1. informational influence
2. utilitarian influence
3. value-expressive influence
4. culture
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جدول  .9-3شيوههاي مختلف اثرات گروههاي مرجع (سولومون)431 :2213 ،




اثرات
اطالعاتي






اثرات



سودگرایي






اثرات بيان
ارزش





افراد ،اطالعات مرتبط با برندهاي مختلف را از انجمن متخصصان يا گروههاي
مستقل متخصصان به دست ميآورند.
افراد ،اطالعات مرتبط با برندهاي مختلف را از افرادي به دست ميآورند كه با
محصول بهطور حرفهاي كار ميكنند.
افراد ،اطالعات و تجربيات مرتبط با برندهاي مختلف را از دوستان ،نزديكان،
خويشاوندان يا انجمنهاي كاري به دست ميآورند كه داراي اطالعات دقيق و
معتبر در مورد محصوالت هستند.
افراد ،محصوالت را براساس تضمينهاي يک سازمان تخصصي انتخاب
ميكنند.
افراد ،محصوالت را براساس مشاهدات خود از خريدهاي متخصصان انجام
ميدهند .براي مثال ،برخي از افراد با مشاهدة نوع خودرويي كه پليسها دارند
يا نوع تلويزيوني كه تعميركاران انتخاب ميكنند ،خريدهاي خود را انجام
ميدهند.
از آنجا كه فرد ميخواهد مورد قبول اعضاي گروه كاري خود قرار بگيرد،
محصوالتي را ميخرد كه با اولويتهاي اعضاي گروه كاري مطابقت دارد.
خريدهاي افراد ،تحت تأثير افرادي قرار دارد كه با آنها تعامالت اجتماعي دارد.
خريدهاي افراد ،تحت تأثير اعضاي خانواده قرار دارد.
انتظارات ديگران بر خريدهاي افراد تأثير دارد.
فرد احساس ميكند كه تصوير ذهني ديگران از او با خريد و استفاده از يک
برند خاص بهبود پيدا ميكند.
فرد احساس ميكند كه افرادي كه يک برند خاص را استفاده ميكنند،
ويژگيهايي را دارند كه او نيز خواهان داشتن آنها است.
برخي اوقات ،افراد دوست دارند كه جاي فردي باشند كه تبليغات او را در حال
استفاده از يک برند خاص نشان ميدهد.
فرد احساس ميكند كه افرادي كه يک برند خاص را استفاده ميكنند ،مورد
قبول و احترام ديگران هستند.
افراد ،با انتخاب و استفاده از يک برند خاص به ديگران نشان ميدهند كه آرزو
دارند شبيه به چه افرادي باشند.

فرهنگ افراد ،تعيينكنندة نوع فعاليتها و محصوالت مصرفي آنها است.
محصوالتي كه داراي تناسب بيشتري با فرهنگ مصرفكنندگان هستند ،احتمال بيشتري
دارد كه مورد پذيرش آنها قرار گيرند.

رفتار خرید در ارتباطات بازاریابي

108

 13-3خردهفرهنگ
عضويت افراد در گروههاي مختلف ،تأثير زيادي بر رفتارهاي آنها دارد .يک
«خردهفرهنگ» 1عبارت است از گروهي كه اعضاي آن داراي باورها و تجربيات
مشترك هستند .اين باورها و تجربيات مشترك باعث تمايز آنها با گروههاي ديگر
ميشود .هر يک از ما بسته به سن ،نژاد ،قوميت و محل سكونت ،در خردهفرهنگهاي
مختلفي عضويت داريم (النتوس.)197 :2212 ،
 1-13-3خردهفرهنگ نژادی
«خردهفرهنگ نژادی» ،9عبارت است از گروهي از مصرفكنندگان كه داراي وابستگيهاي
نژادي يا ژنتيكي هستند .در برخي از كشورها مانند ژاپن ،نژاد و قوميت از اهميت كمتري
برخوردار است .به اين دليل كه ژاپنيها اهميت زيادي براي فرهنگ ژاپني بهعنوان يک
فرهنگ غالب قائل هستند .هرچند كه در اين كشور خردهفرهنگهاي مختلفي مانند
خردهفرهنگ كرهاي نيز وجود دارد ،اما فرهنگ ژاپني در كل اين كشور تسلط دارد.
در ايران نيز خردهفرهنگهاي مختلفي مانند مازندراني ،گيالني ،كردي ،لري،
بلوچي ،تركي و  ...وجود دارد كه البته همگي در سايه فرهنگ ايراني قرار داشته و در
ساية دين مبين اسالم بهصورت يک مجموعة واحد و متحد زندگي ميكنند.
در كشورهاي ديگر مانند آمريكا خردهفرهنگهاي زيادي وجود دارد.
مصرفكنندگان تالش ميكنند خردهفرهنگ خود را حفظ كرده و مانع ادغام آن در
فرهنگهاي غالب جامعه شوند.
بازاريابها بايد اهميت خردهفرهنگها را درك كنند ،چرا كه بخش بزرگي از
بازار مصرفي در اين خردهفرهنگها قرار دارد .آنها بايد محصوالت خود را متناسب با
نيازها و خواستههاي خردهفرهنگها سفارشيسازي نمايند.
براي دستيابي بهتر به بازار خردهفرهنگها ،ميتوان از رسانههاي محلي استفاده
كرد .امروزه شركتهاي زيادي تبليغات خود را در شبكههاي استاني انجام ميدهند.
زيرا تعداد زيادي از مصرفكنندگان برنامههاي اين شبكهها را تماشا ميكنند.
1. subculture
2. ethnic subculture
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 19-3مراحل فرایند تصمیمگیری خرید
در اين بخش ،مراحل فرايند تصميمگيري توضيح داده ميشود:
 1-19-3تشخیص مسئله
«تشخیص مسئله ،»1اولين مرحلة فرايند تصميمگيري است .مسئله ،زماني ايجاد ميشود كه
بين حالت واقعي و حالت مطلوب فرد فاصله وجود دارد (هوير ومکلنيس.)195 :2228 ،
فردي كه نياز گرسنگي دارد ،داراي يک مسئله است .همچنين ،فردي كه از ظاهر
خودروي خود ناراضي است ،نيز داراي يک مسئله است .نمودار  6-3نشان ميدهد كه
مسائل به دو شكل ايجاد ميشوند :تشخيص نياز و تشخيص فرصت.
ايدهال
حالت ايدهال

واقعي

حالت واقعي

واقعي
تشخيص نياز

تشخيص فرصت

عدم وجود مسئله

نمودار  .6-3انواع مسائل از لحاظ شكلگيري (كاردس و همكاران)192 :2212 ،

 تشخیص نیاز :مصرفكنندهاي كه احساس گرسنگي ميكند ،يک نياز را در خود
تشخيص دادهاست .در اين حالت ،فاصلة بين حالت واقعي و حالت ايدهال ،به دليل
پايين رفتن حالت واقعي فرد است .تشخيص نياز به شكلهاي مختلف صورت
ميگيرد .حالت واقعي فرد ممكن است به دليل تمامكردن محصول مورد نياز ،خريد
محصولي كه به اندازة كافي نيازهايش را برطرف نميكند يا به دليل احساس به يک
نياز جديد كاهش يابد .براي مثال ،فردي كه يک منزل جديد ميخرد ،بايد وسايل
1. problem recognition
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جديدي را خريداري كند تا آن را پر كند .از طرفي ديگر ،پول او نيز با خريد منزل
تمام شدهاست.
 تشخیص فرصت :مصرفكنندهاي كه از ظاهر خودروي خود ناراضي است و قصد
دارد خودروي جديد و بهتري را خريداري نمايد ،در واقع ،حالت ايدهال خود را
ارتقا دادهاست .خريد خودروي جديد ،يک فرصت جديد براي مصرفكننده است.
در اين حالت ،فاصلة بين حالت واقعي و حالت ايدهال ،به دليل افزايش ايدهالهاي
فرد است .تشخيص فرصت زماني شكل ميگيرد كه فرد در مقابل يک محصول
جديد يا بهتر قرار ميگيرد.
در هر صورت ،در هر دو حالت تشخيص نياز و تشخيص فرصت ،يک فاصله
بين حالت واقعي و حالت ايدهال فرد وجود دارد.
 9-19-3جستجوی اطالعات
جستجوي اطالعات ،فرايندي است كه افراد از طريق آن بررسيهايي را در محيط انجام
ميدهند تا دادههاي مناسبي را براي يک تصميمگيري منطقي جمعآوري كنند.
مصرفكنندگان ميتوانند اطالعات را به دو صورت دروني و بيروني جستجو
كنند .افراد به دليل تجربههاي قبلي خود ،داراي سطحي از دانش در مورد محصوالت
مختلف هستند .آنها اين اطالعات را در ذهن خود ذخيره ميكنند و در هنگام خريد
محصوالت مختلف از اين اطالعات استفاده ميكنند.
مصرفكنندگان عالوه بر اطالعات دروني ،ميتوانند از اطالعات بيروني نيز
استفاده كنند .اطالعات بيروني را ميتوان از تبليغات ،توصية دوستان ،فروشندگان يا
حتي مشاهدة خريدهاي ديگران به دست آورد.
 3-19-3ارزیابي گزینهها
تعداد برندهاي موجود در بازار در انواع مختلف محصوالت ،بسيار زياد است .اين
حجم باال ،باعث سردرگمي مصرفكنندگان در ارزيابي گزينههاي مختلف براي خريد
محصول ميشود (ساالر 1393 ،الف.)176 :
مصرفكنندگان محصوالت را براساس چه معيارهايي خريداري ميكنند؟ آنها
چگونه تعداد زيادي از برندها را به تعداد پاييني از برندها محدود ميكنند؟ آنها چگونه
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يک برند را از بين برندهاي مختلف انتخاب ميكنند؟ پاسخ به اين سؤال ،بستگي به
فرايند تصميمگيري افراد دارد .فردي كه درگير حل يک مسألة گسترده است ،زمان
بيشتري را براي ارزيابي گزينهها صرف ميكند .اما فردي كه درگير حل يک مسئلة
تكراري است ،زمان كمتري را براي ارزيابي گزينهها صرف ميكند.
عالوه بر اين ،زمانيكه بين گزينههاي در دسترس تعارض وجود دارد ،فرد دچار
يک احساس منفي ميشود .در اين موقعيتها ،مصرفكننده از فرايندهاي مبسوطتري
استفاده ميكند .اين وضعيت ،احتماالً زماني ايجاد ميشود كه «بده -بستانهای»1

دشواري وجود دارد .براي مثال ،زمانيكه فردي ميخواهد تصميم بگيرد كه از بين
ريسک انتخاب يک شغل جانبي و بهبود كيفيت زندگي خود در صورت موفقبودن در
شغل ،يكي را انتخاب كند .بده -بستان يک تبادل ارزشي است كه در آن فرد چيزي را
انتخاب ميكند كه داراي ارزش بيشتري باشد.

«مجموعة مورد بررسي »9عبارت است از برندهايي كه در ذهن مصرفكننده قرار

دارند و براي او آشنا هستند .براي بازاريابها بسيار مهم است كه محصول آنها در زمرة
محصوالت آشنا در ذهن مصرفكنندگان قرار بگيرد .زيرا مصرفكنندگان ،احتمال بيشتري
دارد كه يک محصول جديد را در «مجموعة مورد بررسي« خود قرار دهند تا يک محصول
موجود در بازار را كه قبالً آن را رد كردهاند (هوير ومکلنيس.)225 :2228 ،
مصرفكنندگان محصوالت را در طبقات مختلف قرار ميدهند و ارزيابيهاي
خود را براساس اين طبقهبنديها انجام ميدهند .براي مثال ،فردي كه قصد خريد يک
دوربين عكاسي  35ميليمتري را دارد ،آن را با ساير دوربينهاي  35ميليمتري مقايسه
ميكند ،نه دوربينهاي يکبار مصرف.
 9-19-3انتخاب محصول
افراد بعد از ارزيابي گزينههاي مختلف بايد از بين آنها يكي را انتخاب كنند .فرايندهاي
تصميمگيري خريد انواع مختلفي دارد :ساده تا پيچيده .امروزه با پيشرفتهشدن
محصوالت ،تصميمگيريهاي مصرفكنندگان نيز پيچيدهتر شدهاست .شركتها به اين
دليل كه فكر ميكنند با افزايش قابليتها و كاركردهاي محصوالت خود ميتوانند باعث
1. trade off
2. consideration set
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رضايت مشتريان خود شوند ،روزبهروز بر اين قابليتها ميافزايند.
اين در حالي است كه مصرفكنندگان تالش نميكنند زمان زيادي را براي
يادگيري نحوة استفاده از اين محصوالت پيچيده صرف كنند .در نتيجه ،شركتها با
مشكل برگشتي محصوالت مواجه ميشوند.
براي مثال ،شركت فيليپس متوجه شد كه نيمي از محصوالت برگشتي اين شركت
دچار نقص فني نيستند ،بلكه مشتريان به اين دليل اين محصوالت را برگشت ميدهند
كه طرز استفادة آنها را نميدانند .بدتر آنكه بهطور متوسط ،آنها فقط  22دقيقه براي
يادگيري طرز استفاده از محصوالت اين شركت زمان صرف ميكنند.
بنابراين ،بازاريابها بايد دقت داشته باشند كه محصوالت را تا حد امكان
بهصورت «کاربر دوست »1طراحي كنند تا استفاده از آن براي مصرفكنندگان آسان
باشد .مصرفكنندگان به محصوالتي عالقهمند هستند كه هم داراي كاركردهاي زيادي
باشند و هم استفاده از آنها آسان باشد (سولومون.)341 :2213 ،
 5-19-3ارزیابي پس از خرید
عمليات فروش در فروشگاه تمام نميشود .مصرفكنندگان ،بسياري از فعاليتها را پس
از خريد محصول و بردن آن به منزل انجام ميدهند .مصرفكنندگان پس از مصرف يک
محصول ،آن را ارزيابي ميكنند و ميزان رضايت خود را از آن تعيين ميكنند .فرايند
رضايت براي بازاريابهاي باهوش بسيار مهم است ،زيرا آنها ميدانند كه رمز موفقيت
شركت در بلندمدت ،ايجاد ارتباطات بلندمدت با مشتريان و مراجعة دوباره آنها به
شركت است ،نه فروشهاي مقطعي و كوتاهمدت.
خريد هر محصول براي مصرفكنندگان نتايجي را به همراه دارد .براي مثال،
وقتي فردي يک تلويزيون جديد ميخرد ،آن را به منزل ميبرد و از خريد خود لذت
ميبرد .بنابراين ،خريدها بايد باعث لذت مشتريان شوند .مشتريان بايد احساس كنند با
خريد محصول و صرف بودجه بر روي آن ضرر نكردهاند و به يک محصول باارزش
دست يافتهاند .بازاريابها بايد پس از خريد محصول نيز همراه با مشتري باشند و به او
اطمينان دهند كه محصولي كه مشتري خريدهاست ،يک محصول خوب و باكيفيت
1. user friendly
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است .در واقع ،بازاريابها بايد ناهمساني شناختي را كه بعد از خريد محصوالت در
مصرفكنندگان ايجاد ميشود ،از بين ببرند تا مصرفكنندگان از خريد خود رضايت
داشته باشند و از مصرف محصول لذت ببرند.
 6-19-3کنارگذاری محصول
از آنجا كه ما به برخي از محصوالت دلبستگي پيدا ميكنيم ،كنارگذاشتن آنها براي ما
دشوار ميشود .محصوالت ما بيانگر هويت ما هستند .درهرصورت ،ما در اكثر مواقع
مجبور هستيم محصوالت قديمي خود را كنار بگذاريم .براي مثال ،افراد با افزايش
درآمد ،اتومبيل خود را به مدلهاي باالتر ارتقا ميدهند .دانشجويي كه وارد رشتة
مهندسي عمران ميشود ،بايد رايانة خود را به مدلهاي باالتر ارتقا دهد تا بتواند
پروژههاي محاسباتي خود را راحتتر انجام دهد (سولومون.)382 :2213 ،
يكي از مسائلي كه با كنارگذاشتن محصوالت ايجاد ميشود ،مسئلة محيط زيست
است .در صورتي كه محصوالت قابل بازيافت نباشند ،دورانداختن آنها توسط مشتري
آسيبهاي زيادي را به محيط زيست وارد ميكند .در اين راستا در طي سالهاي اخير
بحث «بازاریابي سبز» 1از اهميت زيادي در بازاريابي برخوردار گرديده است و
تحقيقات زيادي در مورد آن انجام شدهاست .بازاريابي سبز عبارت است از توليد
محصوالت سازگار با محيط زيست كه باعث آلودگي محيط زيست نميشوند .بازاريابي
سبز موارد مختلفي مانند بهبود محصول ،بهبود فرايند توليد ،بهبود فعاليتهاي تبليغاتي
و ساير موارد را شامل ميشود.
گاهي اوقات ،مصرفكنندگان محصول جديدي را ميخرند ،درحاليكه محصول
قديمي همچنان توان كاركردن را دارد .براي مثال ،ممكن است فرد يک يخچال جديدي
را خريداري كند تا رنگ آن را با رنگ ساير وسايل موجود در آشپزخانه هماهنگ
نمايد .همچنين ،افراد بيش از حد نياز خود ،محصوالت غذايي و ساير محصوالت را
خريداري ميكنند .در نتيجه ،مجبور ميشوند مازاد محصوالت را دور بيندازند و محيط
زيست را آلوده كنند.
آموزش مصرفكنندگان براي بازيافت محصوالت به يكي از مباحث اولويتدار
1. green marketing
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در بسياري از كشورها تبديل شدهاست .براي مثال ،در ژاپن مردم زبالههاي خود را به
 44طبقه تقسيمبندي ميكنند تا كار بازيافت براي شركتهاي مربوطه آسانتر شود .اگر
فردي قصد داشته باشد ،يک جفت جوراب را دور بيندازد ،آن را در داخل سطل
لباسهاي دست دوم قرار ميدهد.

 15-3فرایند بازاریابي
 فرايند بازاريابي از سه مرحله تشكيل ميشود:
 بخشبندي (تقسيم) بازار
 هدفگذاري در بازار
 جايگاهيابي در بازار
بازارشناسها با استفاده از دادههاي به دست آمده از تحقيقات بازاريابي ،بازارها
را به بخشهاي مختلف تقسيم ميكنند .در ادامه ،يک ،دو ،چند يا همة بخشهاي بازار
را مورد هدف قرار ميدهند .در مرحلة آخر نيز از طريق عناصر آمیختة بازاریابي

(محصول ،قیمت ،ترفیع و توزیع) ،1جايگاه شركت را در بازار تعيين ميكنند.
در اين فصل ،هر يک از اين مراحل توضيح داده ميشود.

 16-3بخشبندی بازار

«بخشبندی بازار» 9عبارت است از تقسيم بازار به بخشهاي مختلف كه اعضاي هر
يک از بخشها از لحاظ نيازها و خواستهها با هم شباهت دارند ،اما نيازها و
خواستههاي بخشهاي مختلف با هم متفاوت است.
با توجه به تفاوت بخشهاي بازار با يكديگر ،شركت بايد براي هر يک از اين بخشها،

عناصر آميختة بازاريابي خاص آن بخش را توسعه دهد (كانت 3و همكاران.)125 :2229 ،

بخشبندي بازار به شركتها كمک ميكند تا ويژگيها و رفتار خريد اعضاي هر

يک از بخشهاي بازار را بهطور دقيق شناسايي كنند (دالستروم.)111 :2212 ،9

مصرفكنندگان را به شيوههاي مختلفي ميتوان بخشبندي كرد .هر يک از
)1. Marketing mix elements (4P: Product, Price, Promotion and Place
2. Market segmentation
3. Cant
4. Dahlstrom
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بازارها از بخشهاي مختلفي تشكيل شدهاست .ويژگيهاي هر يک از بخشها با ديگر
بخشها متفاوت است .بنابراين ،شناخت بخشهاي مختلف بازار و طراحي و توليد
محصوالتي متناسب با نيازها و خواستههاي هر يک از بخشها ،يكي از وظايف
ضروري بازارشناسها است .بهعنوان مثال ،شركت مکدونالد ،اكنون يک سوم از بودجة
بازاريابي خود را به تبليغات تلويزيوني اختصاص ميدهد؛ در حاليكه اين عدد در
گذشته معادل دو سوم بودجة بازاريابي اين شركت بودهاست .مکدونالد ،باقيماندة اين
صرفهجويي تبليغاتي را در مسابقات ورزشي مربوط به اقوام مختلف نژادي و مجالت
منطقهاي مربوط به آنها سرمايهگذاري ميكند (باليت.)9 :2228 ،1

ايجاد وفاداري براي برند شركت ،يک استراتژي هوشمندانة بازاريابي است .بنابراين،
شركتها در بخشبندي بازار ،ابتدا بخشهاي وفادار يا مصرفکنندگان عمده 2را تعريف
ميكنند .معموالً بازاريابان در تعريف بخشهاي بازار از قانون  82/22استفاده ميكنند .براساس
اين قانون 22 ،درصد از مشتريان باعث ايجاد  82درصد از فروش يک سازمان ميشوند.
قانون  82/22مربوط به «پارهتو« ،اقتصاددان ايتاليايي است كه در سال  1926مطرح كرد.
براساس اين قانون ،از ميان كارهايي كه در طول روز انجام ميدهيم ،تنها  22درصد داراي
اهميت واقعي هستند .آن  22درصد 82 ،درصد نتايج را ايجاد ميكنند .البته ،شركتها بايد
دقت كنند كه تقسيمبندي مشتريان باعث نشود كه آنها محصوالت بيكيفيتي را در اختيار
مشتريان ردههاي پايين قرار دهند ،زيرا اين كار با ارزشهاي ديني و اخالقي ،مغايرت دارد.
براي بخشبندي بازار ،عالوه بر مصرفكنندگان عمده ،معيارهاي ديگري نيز
وجود دارد .بهعنوان مثال ،ميتوان از متغيرهاي جمعيتشناختي استفاده كرد كه ابعاد
قابل مشاهدة مصرفكنندگان ،مانند نرخ تولد ،توزيع سني و درآمد را نشان ميدهند.
اطالعات جمعيتشناختي را ميتوان از سازمانهاي مختلف مانند مركز ملي آمار ايران
و يا سازمان ثبت احوال كشور به دست آورد .اطالعات و روندهاي جمعيتشناختي،
براي بازارشناسها بسيار مهم هستند ،چرا كه ميتوانند در تعيين اندازه و پتانسيل
بازارهاي مختلف به آنها كمک كنند (تياگي و كومار.)13 :2224 ،3

بازارشناسها براي بخشبندي بازار از متغيرهاي مختلفي استفاده ميكنند .جدول
 ،3-3متغيرهاي بخشبندي بازار را در بازارهاي مصرفي نشان ميدهد.
1. Blythe
2. heavy users
3. Tyagi & Kumar
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جدول  .3-3متغيرهاي بخشبندي بازار در بازارهاي مصرفي (كاتلِر و كِلِر)216 :2212 ،
متغیر

طبقات

منطقة
جغرافیایي

شمال ،جنوب ،غرب ،شرق ،شمال غرب ،شمال شترق ،جنتوب غترب و جنتوب
شرق

كمتر از  222،222نفر 222،222 ،نفر تا  422،222نفر 422،222 ،نفر تتا 622،222
نفر 622،222،نفر تا  822،222نفر 822،222،نفر تتا  1،222،222نفتر1،222،222 ،
اندازة شهر
نفر به باال
تراکم جمعیت شهري ،حومه شهري ،روستايي
گرم ،معتدل و سرد
آب و هوا
كمتر از  6سال 6 ،تا  11سال 12 ،تا  17سال 18 ،تا  34سال 35 ،تا  49ستال52 ،
سن
تا  64سال ،باالي  64سال
تعداد اعضای  1تا  2نفر 3 ،تا  4نفر و باالي  5نفر
خانواده
جوان و مجرد؛ جوان ،متأهل و بدون فرزند؛ جوان ،متأهل و داراي فرزنتد زيتر 6
چرخة حیات
سال؛ متأهل و داراي فرزند باالي  6ستال؛ مستن ،متأهتل و داراي فرزنتد؛ مستن،
خانواده
متأهل و بدون فرزند زير  18سال و انواع ديگر خانوادهها
زن ،مرد
جنسیت
زير  1ميليون تومان ،بين  1تا  2ميليون تومان ،بين  2تا  3ميليون تومتان ،بتاالي 3
درآمد
ميليون تومان
معلم ،پزشک ،دالل ،كارگر ،بنا ،نجار ،نقاش ،راننده ،دانشآموز ،خانهدار ،بيكار
شغل
سيكل ،ديپلم ،فوق ديپلم ،كارشناسي ،كارشناسي ارشد ،دكتري
تحصیالت
مذهب

مسلمان ،مسيحي ،يهودي

نژاد

سياه ،سفيد ،آسيايي ،اسپانيايي

ملیت

ايراني ،ايتاليايي ،فرانسوي ،مراكشي... ،

طبقه اجتماعي
سبك زندگي
روانشناختي
شخصیت

پايينترينها ،باالتر از پايينترينها ،طبقة كارگري ،طبقة متوستط ،طبقتة بتاالتر از
متوسط ،پايينتر از باالترينها ،باالترينها
فرهنگگرا ،ورزشگرا و تفريحگرا
وسواسي ،اجتماعي ،قدرتطلب ،بلندپرواز

نوع مصرف

مصرف مداوم ،مصرف در مواقع خاص

مزایای مورد
انتظار

كيفيت ،قيمت ،بهصرفهبودن ،سرعت
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ادامة جدول  .3-3متغيرهاي بخشبندي بازار در بازارهاي مصرفي (كاتلِر و كِلِر)216 :2212 ،

وضعیت
مصرفکننده

عدم مصرف ،مصرفكنندة قبلي ،مصرفكنندة بالقوه ،مصرفكنندة بار اول،
مصرفكنندة هميشگي

میزان مصرف

كم ،متوسط ،زياد

وضعیت
وفاداری

عدم وفاداري ،وفاداري متوسط ،وفاداري زياد ،وفاداري كامل

میزان آمادگي

بياطالع ،مطلع ،عالقهمند ،مشتاق ،مصمم به خريد

نگرش نسبت
به محصول

مشتاق ،مثبت ،بيتفاوت ،منفي ،دشمن

 1-16-3بخشبندی بازار براساس منطقة جغرافیایي
در بخشبندي بازار براساس منطقة جغرافيايي ،شركت بازار را به مناطق جغرافيايي
مختلف مانند كشور ،استان يا شهر تقسيمبندي ميكند .بسياري از بازاريابان بينالمللي،
بازارها را براساس مناطق جغرافيايي بخشبندي ميكنند .بر اين اساس ،بازارها به 5
منطقه آسيا ،اروپا ،آمريكا ،آفريقا و اقيانوسيه تقسيم ميشود.
بخشبندي بازار براساس منطقه جغرافيايي ،قديميترين شكل بخشبندي بازار
است (كانت و همكاران.)128 :2229 ،
نيازها و خواستههاي مناطق مختلف يک كشور نيز با هم متفاوت است .بنابراين،
شركتها ميتوانند بازار يک كشور را نيز به استانها و شهرهاي مختلف ،بخشبندي
كنند .بازاريابها بايد براي هر يک از استانها و شهرهاي كشور ،محصوالت متناسب با
نيازها و خواستههاي مصرفكنندگان آنها را توليد كنند.
 9-16-3بخشبندی بازار براساس متغیرهای جمعیتشناختي
در بخشبندي بازار براساس متغيرهاي جمعيتشناختي ،شركت بازار را براساس
متغيرهايي مانند سن ،مرحلة زندگي ،جنس ،درآمد ،تحصيالت ،مذهب ،شغل ،نژاد،
مليت و طبقه اجتماعي تقسيمبندي ميكند.

 سن :سن تأثير زيادي بر نيازها و خواستههاي افراد دارد .افراد در سنين مختلف
داراي نيازها و خواستههاي متفاوتي هستند .شركتهاي توليدكننده خميردندان مانند
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كرِست و كُلگِيت ،بازار خود را براساس سن مصرفكنندگان بخشبندي ميكنند:
بازار كودكان ،بازار بزرگساالن و بازار افراد مسن .بخشبندي براساس سن ،پتانسيل
بخشهاي سني بازار را نشان ميدهد.
 مرحلة زندگي :مرحلة زندگي ،مواردي مانند طرز رفتار با همسر و فرزندان ،تربيت
فرزندان ،نگهداري والدين ،خريد يک منزل جديد و ساير موارد را در بر ميگيرد.
مرحلة زندگي افراد تأثير زيادي بر رفتار مصرفكنندگان دارد .نيازها و خواستههاي
مصرفكنندگان در مراحل مختلف زندگي تغيير ميكند .حتي ممكن است افرادي
كه در يک مرحله از زندگي قرار دارند ،نيز داراي نيازها و خواستههاي متفاوت
باشند .بازارشناسها بايد محصوالت خود را متناسب با مرحلة زندگي خانوادهها
توليد كنند تا اين محصوالت مورد قبول و پذيرش مصرفكنندگان قرار گيرد و
هزينههاي شركت به هدر نرود (آرمسترانگ 1و همكاران.)153 :2211 ،

 جنسیت :جنسيت افراد نيز بر رفتار مصرفي آنها تأثيرگذار است .زنان و مردان به
دليل نگرشهاي متفاوت خود ،داراي رفتارهاي مصرفي متفاوت هستند .بخشبندي
در بازارهاي محصوالتي مانند لباس ،عطر ،كفش و ساعت را ميتوان براساس
جنسيت مصرفكنندگان انجام داد.
زنان تمايل بيشتري براي فعاليتهاي اجتماعي دارند ،اما مردان به دنبال كسب قدرت
و دستيابي به اهداف خود هستند .زنان اطالعات مورد نياز خود را از محيط نزديک به خود
به دست ميآورند ،اما مردان بر محيطهايي متمركز ميشوند كه به آنها در دستيابي به اهداف
كمک ميكنند .تحقيقات نشان دادهاست كه مردان براي آزمون محصول بايد تحريک شوند،
اما زنان بهطور ذاتي براي آزمون محصوالت ،مشتاق هستند .مردان براي تصميمگيري خريد،
از اطالعات محصول و زنان از اطالعات شخصي خود استفاده ميكنند.
زنان نقش مهمي در خريدهاي مصرفي دارند .بنابراين ،شركتها تالش ميكنند آنها
را مورد هدف قرار دهند .حتي شركتهاي خودروساز نيز از جنسيت بهعنوان مبنايي براي
توليد خودرو استفاده ميكنند .اين شركتها بهطور سنتي ،خودروهاي خود را براساس
نيازها و خواستههاي مردان توليد ميكردند ،اما با توجه به اهميت زنان در خريد خودرو و
همچنين ،افزايش تعداد رانندگان زن ،شركتها خودروهايي را مخصوص زنان توليد
1. Armstrong
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ميكنند .زنان خودروهايي را بيشتر ميپسندند كه طراحي داخلي بهتري دارند ،اما مردان به
دنبال طراحي بيروني زيباتر هستند .تعريف زنان از امنيت خودرو با مردان متفاوت است .از
ديد زنان خوردويي امنيت دارد كه باعث زندهماندن راننده بعد از تصادف شود ،اما از ديد
مردان ،خودرويي امنيت دارد كه مانع تصادف شود (كاتلِر و كِلِر.)217 :2212 ،
 درآمد :از گذشته تا به حال ،بخشبندي بازارها براساس درآمد ،يكي از رايجترين روشهاي
بخشبندي بازار بودهاست .شركتهاي مختلف ،محصوالت خود را متناسب با درآمد
مصرفكنندگان توليد ميكنند .آنها محصوالت باكيفيتتر را براي بخشهاي پردرآمد بازار و
محصوالت با كيفيت پايينتر را براي بخشهاي كمدرآمد بازار توليد ميكنند.
اما درآمد همواره نميتواند معيار مناسبي براي پيشبيني بهترين مشتريان
محصوالت يک شركت باشد .براي مثال ،كارگران در زمرة اولين افرادي بودند كه
تلويزيون رنگي ميخريدند ،زيرا آنها توانايي رفتن به سينماها و رستورانها را نداشتند!
امروزه ،با رشد اقتصادي كشورها ،درآمد افراد نيز افزايش يافته است .دو عامل
باعث افزايش درآمد خانوادهها در دنياي امروزي شدهاست (ساالر 1393 ،الف:)262 :
 اشتغال زنان
 افزايش تحصيالت
 3-16-3بخشبندی بر مبنای متغیرهای رواننگاری
بازاريابها بهطور مستمر به دنبال ايدههاي جديدي هستند تا بتوانند گروههايي از
مصرفكنندگان را كه داراي سبک زندگي مشترك هستند ،شناسايي كنند و به آنها دست
پيدا كنند .براي رسيدن به اين هدف ،بسياري از شركتهاي تحقيقات بازاريابي و دفاتر
تبليغاتي« ،نوعشناسي بخشبندی »1خاص خود را طراحي ميكنند .پاسخگوها به
مجموعهاي از سؤاالت كه بيشتر آنها به فعاليتها ،عالئق و ايدههاي (سبک زندگي) آنها
مربوط ميشوند ،پاسخ ميدهند .همچنين ،سؤاالتي نيز در مورد احساس آنها نسبت به
برندهاي خاص پرسيده ميشود .شركتها از اين اطالعات براي دستهبندي
مصرفكنندگان به گروههاي مختلف سبک زندگي استفاده ميكنند .سپس ،شركتهايي
كه به اين اطالعات نياز دارند ،آنها را خريداري ميكنند (ساالر 1393 ،الف.)138 :
1. segmentation typologies
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با بررسي اين نوعشناسيها متوجه ميشويم كه آنها حداقل از ديدگاه ظاهري ،با هم
شباهت زيادي دارند .تقريباً همة اين نوعشناسيها مصرفكنندگان را به پنج تا هشت بخش
تقسيم ميكنند .محققان به هر يک از اين بخشها يک نام متمايز اختصاص ميدهند .اما
متأسفانه ،مقايسه و ارزيابي اين نوعشناسيها غالباً دشوار است ،زيرا روشها و دادههايي كه
تحليلگران براي تهيه اين نوعشناسيها به كار ميبرند ،با يكديگر متفاوت است .هر يک از
شركتهاي تحقيقاتي داراي سيستمها و روشهاي تحليلي «اختصاصي« خود هستند كه اين
باعث دشواري مقايسة انواع مختلف نوعشناسيها با يكديگر ميشود .در اين بخش ،سيستم
ارزشها و سبک زندگي ) (VALS2tmرا بهعنوان يكي از انواع مختلف روشهاي
طبقهبندي مشتريان از لحاظ سبک زندگي توضيح ميدهيم:
 سیستم ارزشها و سبك زندگي ) : (VALS2TMمعروفترين سيستم بخشبندي
رواننگاري ،سيستم ارزشها و سبک زندگي ) 1(VALS2TMاست .اين سيستم را شركت

تحقيقاتي آمريكايي اس.آر.آي اينترنشنال 2ايجاد كرد (هوير و مکلنيس.)382 :2228 ،

اين شركت سيستم ارزشها و سبک زندگي را ابتدا براساس ميزان موافقت
مصرفكنندگان با مباحث مختلف اجتماعي ايجاد كرد .بعد از ده سال تجربة كاري ،آنها
متوجه شدند كه مباحث اجتماعي ،همانند گذشته پيشبينيكننده رفتار خريد
مصرفكنندگان نيستند .آنها به دنبال شيوههاي بهتري براي بخشبندي مصرفكنندگان
بودند .در نهايت ،آنها متوجه شدند كه شاخصهاي خاص سبک زندگي مانند اينكه
«من هيجان زياد در زندگي را دوست دارم« ،شاخصهاي بهتري براي پيشبيني رفتار
خريد مصرفكنندگان هستند تا شاخصهاي ارزشهاي اجتماعي.
سيستم كنوني ارزشها و سبک زندگي ) (VALS2tmاز مجموعهاي از  39سؤال
( 35سؤال روانشناختي و  4سؤال جمعيتشناختي) تشكيل شدهاست و افراد را
براساس ويژگيهاي متمايز آنها به گروههاي مختلف تقسيمبندي ميكند (فرانزن و
موريارتي.)151 :2228 ،3
نوعشناسي سيستم ارزشها و سبک زندگي ،گروهها را در دو محور عمودي و افقي
تنظيم ميكند .در محور عمودي ،گروهها براساس منابع آنها (شامل عواملي مانند درآمد،
)1. The Values and Lifestyles System (Vals2tm
2. SRI International
3. Franzen & Moriarty

190

ارتباطات بازاریابي

آموزش ،سطح انرژي و اشتياق به خريد) تقسيمبندي ميشوند (ساالر 1393 ،الف.)139 :
در محور افقي ،گروهها براساس «گرایش خود »1تقسيمبندي ميشوند .سه نوع
گرايش خود وجود دارد:
 ایدهالگرایي :9مصرفكنندگاني كه داراي گرايش ايدهالگرايي هستند ،در
تصميمگيريهاي خريد به يک مجموعة خاص از باورها تكيه دارند .آنها در
تصميمگيريهاي خود به ديدگاه ديگران توجهي ندارند.
 موفقیتگرایي :3مصرفكنندگاني كه داراي گرايش موفقيتگرايي هستند ،رقابتيتر هستند.
آنها نحوة تفكر همكاران و دوستان خود را نسبت به خريدهاي خود در نظر ميگيرند.
 گرایش به خودبیانگری :9مصرفكنندگاني كه داراي گرايش خودبيانگري هستند ،در
تصميمگيريهاي خريد به جنبههاي احساسي و عاطفي خريد توجه ميكنند .همچنين
آنها در خريد ،به دنبال كسب رضايت فردي از محصوالت و خدمات هستند.
نمودار  ،7-3چارچوب سيستم ارزشها و سبک زندگي ) (VALS2tmرا
نشان ميدهد.
براساس تركيب ابعاد محورهاي عمودي و افقي ،هشت نوع مصرفكننده با سبکهاي
زندگي مختلف ايجاد ميشود (كارديوچي:)122 :2229 ،5
 نوآوران :6باالترين گروه سيستم ارزشها و سبک زندگي ،نوآوران هستند .آنها منابع
زيادي دارند .اين گروه از مصرفكنندگان به دنبال پذيرش اجتماعي هستند و از
تغييرات استقبال ميكنند.

1. self-orientation
2. ideal orientation
3. achievement orientation
4. self-expression orientation
5. Carducci
6. innovators
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(گروههاي  2تا  4نيز از منابع كافي برخوردار هستند ،اما از نظر ديدگاه نسبت به زندگي ،با
هم متفاوت هستند):

منابع زياد
نوآوري زياد

نوآوران
انگيزه اصلي

خودبيانگري

موفقيت

ايدهالها

تجربهكنندگان

موفقيتطلبان

متفكران

سازندگان

تالشكنندگان

باوركنندگان

منابع كم
نوآوري كم
تقالکنندگان

نمودار  .8-3چتارچوب سيستتم ارزشهتا و ستبک زنتدگي )( (VALS2tmفرانتزن و
موريارتي)151 :2228 ،

 متفكران :1آنها افرادي راضي ،انديشمند و راحت هستند .آنها شرايط را سخت
نميگيرند و تالش ميكنند به آنچه دارند ،راضي باشند.
 موفقیتطلبان :9افرادي هستند كه به حرفة خود گرايش دارند و كارهاي قابل پيشبيني
را به كارهاي پرخطر يا كارهايي كه نياز به اكتشاف شخصي دارد ،ترجيح ميدهند.

1. thinkers
2. achievers
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 تجربهکنندگان :1افرادي هستند كه بهطور ناگهاني عمل ميكنند ،معموالً جوان
هستند و از تجربيات پرخطر لذت ميبرند.
(گروههاي  5تا  ،8منابع كمتري دارند):
 باورکنندگان :9افرادي هستند كه داراي اصول مستحكمي هستند و از برندهاي
تثبيتشده در بازار استفاده ميكنند.
 تالشکنندگان :3افرادي هستند كه مشابه موفقيتطلبان هستند ،اما از منابع كمتري
برخوردار هستند .آنها در تصميمگيريهاي خود به شدت به دنبال كسب موافقت
ديگران هستند.
 سازندگان :9افرادي هستند كه اقداممحور هستند و تالش ميكنند شايستگيهاي
خود را به ديگران نشان دهند .آنها را ميتوان در حال تعمير اتومبيل ،وسايل منزل يا
وسايل شخصي مشاهده كرد.
 تقالکنندگان :5افرادي هستند كه در پايين نردبان اقتصادي قرار دارند .آنها همواره
تالش ميكنند كه نيازهاي اولية خود را بر طرف كنند .آنها از منابع كافي براي تأمين
نيازهاي سطح باالي خود برخوردار نيستند .آنها در خريدهاي خود بسيار بااحتياط
عمل ميكنند ،اما نسبت به برندهايي كه آنها را خريداري ميكنند ،وفادار هستند
(گراهام و هاركر.)177 :1998 ،6
 9-16-3بخشبندی بر مبنای نقش افراد در تصمیمگیری خرید
افراد داراي نقشهاي مختلفي در تصميمگيري خريد هستند .نقش افراد در تصميمگيري
خريد به شرح زير است:
 آغاز كننده
 تأثيرگذار
 تصميمگيرنده
 استفادهكننده
1. experiencers
2. believers
3. strivers
4. makers
5. strugglers
6. Graham & Harker
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بازارشناسها ميتوانند بازار را براساس نقش افراد در تصميمگيري خريد
بخشبندي كنند.
 5-16-3بخشبندی بر مبنای مواقع خرید
مواقع خريد به روز ،هفته ،ماه يا سالي كه افراد خريدهاي خود را انجام ميدهند ،اشاره
دارد .افراد را ميتوان براساس زمان تشخيص نياز ،زمان خريد محصول يا زمان استفاده
از يک محصول بخشبندي كرد .براي مثال ،شركتهاي هواپيمايي مسافران خود را
براساس موقعيت خريد ،به سه دسته تجاري ،تفريحي و خانوادگي بخشبندي ميكنند.
بخشبندي بر مبناي مواقع خريد به شركتها در افزايش ميزان استفاده از محصوالت
آنها كمک ميكند (كاتلر و كلر.)228 :2212 ،
 6-16-3بخشبندی بر مبنای وضعیت مصرفکنندگان
مصرفكنندگان براساس وضعيت مصرف با هم متفاوت هستند .مصرفكنندگان را
براساس وضعيت مصرف ميتوان به طبقات عدممصرف ،مصرفكننده قبلي،
مصرفكنندة بالقوه ،مصرفكنندة بار اول و مصرفكنندة هميشگي بخشبندي كرد.
براي مثال ،سازمان انتقال خون تنها نميتواند به اهداكنندگان هميشگي تكيه كند .اين
سازمان بايد به فكر جذب اهداكنندگان جديد و تماس با اهداكنندگان قديمي نيز باشد
كه هر كدام از آنها نياز به استراتژي بازاريابي خاص خود دارند .بهترين راه براي جذب
مشتريان بالقوه ،شناسايي دليل عدم استفاده آنها از محصوالت شركت است.
 8-16-3بخشبندی بر مبنای میزان مصرف مصرفکنندگان
مصرفكنندگان را بر مبناي ميزان مصرف ميتوان به سه دستة كممصرف ،مصرف
متوسط و پرمصرف بخشبندي كرد .افراد پرمصرف بخش كوچكي از جمعيت بازار را
به خود اختصاص ميدهند ،اما از نظر ميزان خريد در سطح بااليي قرار دارند .آنها تقريباً
هفت برابر افراد كممصرف ،محصوالت شركت را خريداري ميكنند .بنابراين،
بازارشناسها بايد با شناسايي افراد پرمصرف ،آنها را جذب شركت كنند .جذب يک
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مصرفكنندة پرمصرف ،بهتر از جذب چند مصرفكنندة كممصرف است .اما ايراد كار
با افراد پرمصرف در اين است كه آنها يا به يک برند وفاداري كامل دارند يا به هيچ
برندي وفادار نيستند.
 7-16-3بخشبندی بر مبنای میزان آمادگي مصرفکنندگان
مصرفكنندگان را براساس ميزان آمادگي براي خريد محصوالت شركت ميتوان به
طبقات بياطالع ،مطلع ،عالقهمند ،مشتاق ،مصمم به خريد ،بخشبندي كرد .شركتها
بايد تالش كنند با استفاده از فعاليتهاي مختلف ترويجي ،مصرفكنندگان خود را از
حالت بياطالع به مصمم به خريد تبديل كنند.
 4-18-3بخشبندی بر مبنای میزان وفاداری مصرفکنندگان
مصرفكنندگان را براساس ميزان وفاداري مصرفكنندگان ،ميتوان به شركت به طبقات
عدم وفاداري ،وفاداري متوسط ،وفاداري زياد و وفاداري كامل بخشبندي كرد .شركتها
بايد تالش كنند وفاداري مشتريان خود را افزايش دهند ،زيرا در بلندمدت شركتهايي در
بازار ميمانند كه داراي مشتريان وفادار هستند .مشتريان وفادار ،حاضرند قيمت بيشتري
براي محصوالت شركت بپردازند و حتي براي آن تبليغات كالمي مثبت ارائه دهند .در واقع،
آنها به هواداران شركت تبديل ميشوند (آرمسترانگ و همكاران.)228 :2211 ،
 10-16-3بخشبندی بر مبنای نگرش مصرفکنندگان
مصرفكنندگان را براساس نگرش مصرفكنندگان ،ميتوان به طبقات مشتاق ،مثبت،
بيتفاوت ،منفي و دشمن بخشبندي كرد .شركتها بايد تالش كنند نگرش مثبت
مصرفكنندگان خود را تقويت كنند و نگرش منفي آنها را از بين ببرند.

 18-3بخشبندی بازار در بازارهای صنعتي
بخشبندي بازار در بازارهاي صنعتي با بازارهاي مصرفي متفاوت است .جدول ،4-3
متغيرهاي بخشبندي بازار را در بازارهاي صنعتي نشان ميدهد .در اين جدول ،متغيرهاي
جمعيتشناختي از نظر اهميت در ردة اول و متغيرهاي عملياتي در ردة دوم قرار دارند.

رفتار خرید در ارتباطات بازاریابي

195

 17-3هدفگیری در بازار

«هدفگیری در بازار» ،1عبارت است از انتخاب بخشهايي از بازار براساس
توانمنديهاي شركت در تأمين نيازها و خواستههاي آن بخشها و همچنين،
درنظرگرفتن جذابيت آن بخشها (دالستروم.)111 :2212 ،
جدول  .9-3متغيرهاي بخشبندي بازار در بازارهاي صنعتي (كاتلر و كلر)232 :2212 ،
متغیرهای جمعیتشناختي
صنعت

به چه صنايعي بايد خدمت ارائه دهيم؟

اندازه

اندازه شركتهايي كه به آنها خدمت ارائه ميدهيم ،بايد چه ميزان باشد؟

مكان

ما در كدام مناطق جغرافيايي قصد فعاليت داريم؟
متغیرهای عملیاتي

فناوری
وضعیت
مصرفکنندگان
قابلیتهای
مشتریان
واحد خرید
ساختار قدرت

ما بايد بر كدام يک از انواع فناوريها تمركز داشته باشيم؟
ما بايد به كدام نوع از كاربران خدمت ارائه دهيم؟ كممصرف ،مصرف متوستط،
پرمصرف يا بدون مصرف؟
آيا ما بايد به مشتريان داراي نيازهاي زياد ارائة خدمت كنيم يتا مشتتريان داراي
نيازهاي كم؟
رویكردهای خرید
آيا ما بايتد بتا واحتدهاي خريتد متمركتز كتار كنتيم يتا بتا واحتدهاي خريتد
غيرمتمركز؟
آيا ما بايد با سازمانهايي كار كنيم كته در آن مهندستان حتاكم هستتند؟ يتا بتا
آنهايي كه مديران مالي در آنها تسلط دارند؟ يا با ساير سازمانها؟
آيا ما به دنبال سازمانهايي هستيم كه با ما ارتباطات خوبي دارند؟ يا ميخواهيم
با سازمانهايي كار كنيم كه براي ما مطلوبيت مالي ايجاد ميكنند؟

ماهیت ارتباطات
موجود
سیاستهای کلي آيا ما ميخواهيم با شركتهايي كار كنيم كه به دنبال قراردادهاي اجتارهاي هستتند؟
يا قراردادهاي خدماتي؟ يا خريدهاي سيستمي؟ يا مناقصههاي مهر و مومشده؟
خرید
معیار خرید

آيا ما بايد با شركتهايي كار كنيم كه به دنبال كيفيت هستند؟ يا خدمت؟ يا قيمت؟
عوامل وضعیتي

فوریت
کاربردهای

آيا ما بايد با شركت هايي كتار كنتيم كته بته دنبتال دريافتت ختدمات ستريع و
بيدرنگ هستند؟
آيا ما بايد بتر كاربردهتاي خاصتي از محصتول ختود تمركتز كنتيم؟ يتا همتة
1. strugglers
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متغیرهای جمعیتشناختي
خاص

اندازة سفارش

كاربردهاي آن؟
آيا ما بايد بر سفارشهاي كوچک تمركز كنيم؟ يا سفارشهاي بزرگ؟

ویژگيهای شخصي
شباهت خريدار و آيا ما بايد با شركتهايي كار كنيم كه كاركنان و ارزشهاي آنها بتا ستازمان متا
مشابه هستند؟
فروشنده
نگرش نسبت به
آيا ما بايد با شركتهايي كار كنيم كه ريسکگريز هستند؟ يا ريسکپذير؟
ريسک
آيا ما بايد با شركتهايي كار كنيم كه نسبت به تأمين كنندگان خود وفادار هستند؟
وفاداري

شركت بعد از بخشبندي بازار بايد بخشهايي از بازار را هدفگذاري كند تا در
آنها فعاليتهاي بازاريابي خود را انجام دهد .شركت در انتخاب بازارهاي هدف ،بايد
موارد زير را در نظر بگيرد:
 جذابيت بخشهاي بازار
 منابع و اهداف شركت
 1-17-3جذابیت بخشهای بازار
شركت بايد بخشهايي از بازار را مورد هدف قرار دهد كه جذاب باشند .معيارهاي
جذابيت بخشهاي بازار به شرح زير هستند:

 قابل اندازهگیری :بايد بتوان اندازه ،قدرت خريد و ويژگيهاي بخشهاي بازار را
اندازهگيري كرد.

 قابل توجه :بخش بازار بايد به حد كافي بزرگ و سودآور باشد.

 قابل دسترسي :شركت بايد بتواند به بخش بازار دسترسي داشته باشد و به آن
خدمت ارائه كند .بازارهايي كه غيرقابل دسترسي هستند ،بازارهاي جذابي نيستند و
شركتها نبايد در آنها فعاليت كنند.
 قابل تفكیك :بخشهاي بازار بايد نسبت به فعاليتهاي بازاريابي شركت
عكسالعملهاي متفاوت نشان دهند .اگر عكسالعملهاي بخشهاي مختلف بازار با
هم يكسان باشد ،در آن صورت ،بخشبندي بيهوده است.
 قابل فعالیت :شركت بايد بتواند برنامههاي مؤثري را براي جذب و ارائة خدمت به
بخشها تنظيم كند.
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 14-3هدفگیری رفتاری
«هدفگیری رفتاری ،»1جديدترين و داغترين موضوع مرتبط با بازاريابي سبک زندگي
است .هدفگيري رفتاري ،يكي از شيوههاي «هدفگیری در بازار» 9است .اين روش
به جاي اينكه بر گفتههاي مصرفكنندگان تمركز داشته باشد ،بر آنچه كه آنها در
محيطهاي برخط 3انجام ميدهند ،تمركز دارد (هاوكينز.)625 :2211 ،9
در اين نوع بازاريابي ،يک بازارياب تجارت الكترونيكي يا يک شبكة تلويزيوني
كابلي ،پيامهاي تبليغاتي را براي هر يک از مشتريان خود سفارشيسازي ميكنند .آنها
سفارشيسازي تبليغات را براساس آخرين اقدام خريد مشتريان انجام ميدهند .اين نوع
تبليغات باعث ميشود كه مشتريان در هنگام تبليغات ،كانال تلويزيوني را عوض نكنند
و يا تبليغات موجود در سايتها را از صفحة سايتها از بين نبرند .با پيشرفت فناوري
اطالعات ،سفارشيسازي تبليغات نيز بيش از پيش رشد كردهاست.

 90-3جایگاهیابي در بازار
«جایگاهیابي در بازار» ،5عبارت است از توسعة عناصر آميختة بازاريابي براي ايجاد يک
تصوير ذهني منحصر به فرد در بازار هدف (دالستروم.)11 :2212 ،
شركت بعد از تعيين بازار هدف ،بايد جايگاه خود را در بازار نسبت به رقبا
مشخص كند .يكي از تصميمات مهمي كه مديران اتخاذ ميكنند« ،جايگاهيابي در بازار«
است .جايگاهيابي در بازار شيوهاي است كه يک شركت خود را براي كاركنان ،مشتريان
و ساير ذينفعان توصيف ميكند .جايگاهيابي در بازار باعث متمايزشدن شركت از
شركتهاي رقيب و غيررقيب ميشود .جايگاهيابي در بازار مهمترين نكات مرتبط با
شركتها را نشان ميدهد .جايگاهيابي در بازار باعث ايجاد يک هويت 6براي سازمانها
ميشود .جايگاهيابي در بازار از طريق عناصر آميختة بازاريابي صورت ميگيرد.
جايگاهيابي يعني اشغال يک جايگاه شفاف ،قابل تشخيص و جذاب در مقايسه
1. behavioral targeting
2. market targeting
3. online
4. Hawkins
5. Market positioning
6. identity
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با محصوالت رقيب در ذهن مصرفكنندگان مورد نظر (جيسيلک.)98 :1388 ،
 جایگاهیابي خوب ميتواند به سؤاالت زیر پاسخ دهد:

 مشتريان ما چه كساني هستند؟

 محصول ما چه نيازهايي را مرتفع ميسازد؟

 چرا محصول منتخب ،بهترين انتخاب براي مرتفع ساختن آن نياز است؟
به منظور دستيابي به يک جايگاه مطلوب ،شركت بايد بخشهاي بالقوه بازار،
نحوة ارائة خدمات به مشتريان هر بخش و چشمانداز هر بخش را بررسي كند .به اين
منظور بايد تحليل كامل و جامعي از مشتري ،فضاي رقابتي ،خود شركت و شرايط
بازاري كه شركت در آن فعاليت ميكند ،صورت پذيرد.
براي مثال ،برخي از شركتها با قيمتهاي باال جايگاه خود را در بازار شكل
ميدهند و برخي ديگر ،با قيمتهاي پايين .برخي از شركتها با افزايش دسترسي
مصرفكنندگان و برخي با كاهش دسترسي آنها ،جايگاه خود را در بازار شكل ميدهند.
 1-90-3ویژگيهای جایگاهیابي مؤثر در بازار
سه ويژگي عمده جايگاهيابي مؤثر در بازار به شرح زير است (اميني و ساالر:)222 :1393 ،
 متمايز

 به موقع و متناسب با محيط صنعت
 واضح و قابل درك

 متمایز :يک جايگاهيابي در بازار ،باعث ايجاد يک هويت متمايز براي شركت
ميشود و آن را در يک جايگاه منحصر به فرد در فضاي رقابتي قرار ميدهد.
جايگاهيابي در بازار در صورتي ميتواند منبعي براي مزيت رقابتي باشد كه نه تنها
منحصر به فرد باشد ،بلكه تقليد آن نيز براي رقبا مشكل باشد (ويتزل.)83 :2229 ،1

 به موقع و متناسب با محیط صنعت :تعريف كسب و كار بايد به موقع و متناسب با
محيط صنعت باشد.
در شرايطي كه عوامل مزيتساز رقابتي سريعاً در حال تغيير هستند ،تنها مزيت
1. Witzel
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رقابتي پايدار ،فهم و بصيرت نسبت به تشخيص مستمر اين عوامل است .اين امر وجود
تفكر استراتژيک را در سازمانهاي امروزي حياتي ميسازد.
 واضح و قابل درك :جايگاهيابي در بازار برخي از شركتها با گذشت زمان ممكن
است دو ويژگي اول را از دست بدهد .برخي از جايگاهيابيها در بازار ،منحصر به
فرد نيستند و توسط رقبا قابل تقليد هستند .همچنين با توجه به سرعت باالي
تغييرات ،برخي از جايگاهيابيها به موقع نيستند .اما جايگاهيابي حتماً بايد ويژگي
سوم را داشته باشد .جايگاهيابي بايد واضح و قابل درك باشد .كانون فرهنگي
آموزش (قلمچي) آنچنان خود را در بازار آموزش جا انداخته است كه نام آن
متمايزبودن و كيفيت را به مشتريان منتقل ميكند.
شعار محصول درجه يک از مواد درجه يک شركت دشت مرغاب (يک و يک) نيز
به خوبي توانسته است جايگاهيابي در بازار اين شركت را به مشتريان انتقال دهد ].[13:221
 9-90-3ویژگيهای فرایند جایگاهیابي در بازار
 فرایند جایگاهیابي در بازار دارای ویژگيهای مختلفي به شرح زیر است ]:[15:132







جايگاهيابي در بازار يک فرايند خالقانه است.
جايگاهيابي در بازار نيازمند دانش و درك فضاي رقابتي و فرصتهاي آن است.
جايگاهيابي در بازار همانند نوشتن يک بيانية مأموريت نيست.
جايگاهيابي در بازار نيازمند انجام برخي از فعاليتها و انجامندادن ساير فعاليتها است.
جايگاهيابي در بازار موقتي است و بايد در طول زمان مجدداً تعريف شود.

 91-3خالصه

 رفتار مصرفکننده ،علمي است كه در مورد مصرفكنندگان محصوالت و خدمات
شركتها بحث ميكند.
 زمانيكه شركت ،محصوالت و خدمات خود را به افراد ميفروشد ،به اين نوع
بازاريابي« ،بازاریابي مصرفي» گفته ميشود.

 در مقابل ،زمانيكه شركت ،محصوالت و خدمات خود را به سازمانها ميفروشد،
به اين نوع بازاريابي« ،بازاریابي صنعتي» گفته ميشود
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 مصرفكنندگان ،سبکهاي زندگي مختلفي دارند .سبک زندگي ،تركيبي است از سه
عامل فعالیتها ،عالئق و ایدهها ).(AIOs
 احساس به واكنش آني گيرندههاي حسي (چشم ،گوش ،بيني ،دهان و پوست)
نسبت به محركهاي اصلي مانند نور ،رنگ ،صدا و بو گفته ميشود.
 ادراك عبارت است از فرايند انتخاب ،سازماندهي و تفسير احساسات.
 یادگیری ،عبارت است از يک تغيير نسبتاً دائمي در رفتار كه در نتيجة تجربه ايجاد ميشود.
 حافظه ،فرايند كسب و ذخيره اطالعات به منظور دسترسي به آنها در مواقع مورد نياز است.

« انگیرش» به فرايندهايي اشاره دارد كه باعث ميشود افراد به گونهاي خاص رفتار كنند.
« نیاز» عبارت است از احساس يک حالت محروميت در فرد.
 نيازها ميتوانند سودجویانه يا لذتجویانه باشند.
 شدت تنش ،تعيينكنندة فوريت تأمين نياز است .به شدت تنش ،محرك ميگويند.
 به شكل برطرفكردن نياز ،خواسته گفته ميشود .خواستهها تحت تأثير فرهنگ و
شخصيت افراد قرار دارند.
 هنری مورای فهرستي از بيست نياز رواني را در افراد شناسايي كرد .اين نيازها
شامل مواردي مانند استقالل ،دفاع (دفاع از خويشتن در برابر انتقادات) و حتي بازي
(شركت در فعاليتهاي لذتبخش) است.

 آبراهام مازلو كه يكي از روانشناسان برجستة جهاني است ،نظرية سلسله مراتب
نيازها را ارائه كرد.
« شخصیت» عبارت است از تركيب روانشناختي منحصر به فرد يک فرد.

 از ديدگاه زمان اقتصادي ،زمان يک منبع باارزش است كه ما بايد آن را بين
فعاليتهاي مختلف تقسيم كنيم.

 زمان روانشناختي در درك رفتار مصرفكننده اهميت حياتي دارد.
 براساس «دیدگاه زماني تفكیكي خطي» ،فعاليتها براساس يک ترتيب منظم انجام
ميشوند و براي هر فعاليت يک زمان مشخص وجود دارد.
 در «دیدگاه زماني رویهای» ،زمان جنبة دقيقي ندارد و افراد فعاليتهاي خود را با
برنامة دقيق زمانبنديشده انجام نميدهند.
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 در برخي ديگر از كشورها ،چرخههاي طبيعي مانند گردش فصلها احساس افراد را
از زمان كنترل ميكنند .به اين ديدگاه« ،دیدگاه زماني چرخهای» گفته ميشود.

 دو ويژگي «خوشایندبودن» و «برانگیختگي» ،تعيين كنندة نوع واكنش مثبت يا منفي
افراد نسبت به محيط هستند.
 محيط فروشگاه از عوامل پيراموني مانند نورپردازي ،رايحه و موسيقي ،عوامل
طراحي مانند چينش و دستهبندي فروشگاه و عوامل اجتماعي مانند حضور و
اثربخشي نيروهاي فروش تشكيل ميشود.
« خرید ناگهاني» عبارت است از «يک خريد ناگهاني و آني ،بدون هيچگونه نيت
قبل از خريد«.
« خريد بدون برنامه« عبارت است از «خريد كااليي كه مورد نياز خريدار است ،اما او
فراموش كردهاست كه آن را در فهرست خريد خود قرار دهد«.
 يک «گروه مرجع» ،عبارت است از «يک فرد يا گروه واقعي يا خيالي كه تأثير
زيادي بر ارزيابيها ،تمايالت و رفتارهاي افراد دارند«.
 گروههاي مرجع به سه شيوه بر افراد تأثير ميگذارند :اثرات اطالعاتي ،اثرات
سودگرايي و اثرات بيان ارزش.

« فرهنگ» عبارت است از مجموع ارزشها ،باورها ،هنجارها ،آداب و رسوم،
مفاهيم ،تشريفات ،هنجارها و سنتهاي مشترك بين اعضاي يک جامعه كه از يک
نسل به نسل ديگر انتقال داده ميشود.

« خردهفرهنگ» عبارت است از گروهي كه اعضاي آن داراي باورها و تجربيات
مشترك هستند.

« تشخیص مسئله» ،اولين مرحلة فرايند تصميمگيري است .مسئله زماني ايجاد
ميشود كه بين حالت واقعي و حالت مطلوب فرد فاصله وجود دارد.

« مجموعة مورد بررسي» عبارت است از برندهايي كه در ذهن مصرفكننده قرار
دارند و براي او آشنا هستند.

 بازاريابها بايد دقت داشته باشند كه محصوالت را تا حد امكان بهصورت «کاربر
دوست» طراحي كنند تا استفاده از آن براي مصرفكنندگان آسان باشد.

 بازاريابي سبز عبارت است از توليد محصوالت سازگار با محيط زيست كه باعث
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آلودگي محيط زيست نميشوند.
« بخشبندی بازار» عبارت است از تقسيم بازار به بخشهاي مختلف كه اعضاي هر
يک از بخشها از لحاظ نيازها و خواستهها با هم شباهت دارند ،اما نيازها و
خواستههاي بخشهاي مختلف با هم متفاوت است.
 در بخشبندي بازار براساس منطقة جغرافيايي ،شركت بازار را به مناطق جغرافيايي
مختلف مانند كشور ،استان يا شهر تقسيمبندي ميكند.
 در بخشبندي بازار براساس متغيرهاي جمعيتشناختي ،شركت بازار را براساس
متغيرهايي مانند سن ،مرحلة زندگي ،جنس ،درآمد ،تحصيالت ،مذهب ،شغل ،نژاد،
مليت و طبقه اجتماعي تقسيمبندي ميكند.
 معروفترين سيستم بخشبندي رواننگاري ،سيستم ارزشها و سبک زندگي )(VALS2tm

است .اين سيستم را شركت تحقيقاتي آمریكایي اس.آر.آی اینترنشنال ايجاد كرد.
 نقش افراد در تصميمگيري خريد شامل آغاز كننده ،تأثيرگذار ،تصميمگيرنده و
استفادهكننده است.
 معيارهاي جذابيت بخشهاي بازار شامل قابل اندازهگيريبودن ،قابل توجهبودن،
قابل دسترسيبودن ،قابل تفكيکبودن و قابل فعاليتبودن است.
« هدفگیری رفتاری» ،جديدترين و داغترين موضوع مرتبط با بازاريابي سبک
زندگي است .هدفگيري رفتاري ،يكي از شيوههاي «هدفگیری در بازار» است.
اين روش به جاي اينكه بر گفتههاي مصرفكنندگان تمركز داشته باشد ،بر آنچه كه
آنها در محيطهاي برخط انجام ميدهند ،تمركز دارد.
« جایگاهیابي در بازار» ،عبارت است از توسعة عناصر آميختة بازاريابي براي ايجاد
يک تصوير ذهني منحصر به فرد در بازار هدف.

خودآزمایي تشریحي فصل سوم
 .1فرايند رفتار مصرفكننده را تشريح كنيد.
 .2نقش محيط اجتماعي -فرهنگي را در رفتار مصرفكننده تحليل كنيد.
 .3نقش ساختار خانواده را در رفتار مصرفكننده تشريح كنيد.
 .4نقش سبک زندگي را در رفتار مصرفكننده توضيح دهيد.

رفتار خرید در ارتباطات بازاریابي
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 .5نقش ادراك را در رفتار مصرفكننده تشريح كنيد.
 .6نقش يادگيري را در رفتار مصرفكننده تحليل كنيد.
 .7نقش حافظه را در رفتار مصرفكننده تحليل كنيد.
 .8طبقهبندي نيازهاي موراي را تعريف كنيد.
 .9سلسله مراتب نيازهاي مازلو را تحليل كنيد.
 .12نقش محيط فيزيكي و اجتماعي را در رفتار مصرفكننده تشريح كنيد.
 .11نقش تصوير فروشگاه را در رفتار مصرفكننده تشريح كنيد.
 .12مراحل فرايند تصميمگيري خريد را توضيح دهيد.
 .13بخشبندي بازار براساس منطقة جغرافيايي را تعريف كنيد.
 .14هدفگيري رفتاري را تعريف كنيد.
 .15ويژگيهاي جايگاهيابي مؤثر در بازار را توضيح دهيد.

خودآزمایي چندگزینهای فصل سوم
 .1كدام علم در مورد مصرفكنندگان محصوالت و خدمات شركتها بحث ميكند؟
الف) رفتار مصرفكننده

ب) اقتصاد

ج) مديريت صنعتي

د) مديريت توليد

 .2كدام يک از موارد زير تركيبي است از سه عامل فعاليتها ،عالئق و ايدهها )(AIOs؟
الف) ادراك

ب) سبک زندگي

ج) روند زندگي

د) شخصيت برند

 .3فرايند انتخاب ،سازماندهي و تفسير احساسات چه نام دارد؟
الف) تفسير

ب) شخصيت

ج) ادراك

د) احساس

 .4در كدام يک از مراحل حافظه ،دادهها به شكلي وارد سيستم ميشوند كه قابل
تشخيص باشند؟
الف) بازيابي

ب) ذخيرهسازي

ج) احيا

د) كدگذاري
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 .5فرايندهايي كه باعث ميشوند افراد به گونهاي خاص رفتار كنند ،چه نام دارند؟
الف) احساس

ب) ادراك

ج) انگيزش

د) خواسته

 .6كدام نياز در دومين سطح نظرية سلسله مراتب نيازهاي مازلو قرار دارد؟
الف) احترام

ب) ايمني

ج) خوديابي

د) اجتماعي

 .7تركيب روانشناختي منحصر به فرد يک فرد چه نام دارد؟
الف) شخصيت

ب) سبک زندگي

ج) احساس

د) ادراك

 .8بسياري از مصرفكنندگان بر اين باور هستند كه نسبت به گذشته در فشار زماني
بيشتري قرار دارند .بازاريابها به اين احساس ،چه ميگويند؟
الف) فقر فرهنگي

ب) فقر زماني

ج) فقر دانشي

د) فقر ارزشي

 .9براساس كدام ديدگاه زماني ،فعاليتها براساس يک ترتيب منظم انجام ميشوند؟
الف) ديدگاه زماني رويهاي

ب) ديدگاه زماني تفكيكي خطي

ج) ديدگاه زماني دورهاي

د) ديدگاه زماني چرخهاي

 .12خريد كااليي كه مورد نياز خريدار است ،اما فرد فراموش كردهاست كه آن را در
فهرست خريد خود قرار دهد ،چه نام دارد؟
الف) خريد ناگهاني

ب) خريد آني

ج) خريد وسوسهاي

د) خريد بدون برنامه

 .11يک فرد يا گروه واقعي يا خيالي كه تأثير زيادي بر ارزيابيها ،تمايالت و رفتارهاي
افراد دارد ،چه نام دارد؟
الف) گروه برند

ب) انجمن برند

ج) گروه مرجع

د) كانون برند

 .12برندهايي كه در ذهن مصرفكننده قرار دارند و براي او آشنا هستند ،چه ناميده
ميشود؟

رفتار خرید در ارتباطات بازاریابي

الف) مجموعة برندي

ب) برندهاي مرجع

ج) مجموعة مورد بررسي

د) تعهد برند
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 .13توليد محصوالت سازگار با محيط زيست كه باعث آلودگي محيط زيست
نميشوند ،چه نام دارد؟
الف) بازاريابي اجتماعي

ب) بازاريابي سبز

ج) اجتماع سبز

د) بازاريابي زيستي

 .14تقسيم بازار به بخشهاي مختلف كه اعضاي هر يک از بخشها از لحاظ نيازها و
خواستهها با هم شباهت دارند ،چه نام دارد؟
الف) بخشبندي بازار

ب) هدفگيري در بازار

ج) جايگاهيابي در بازار

د) موضعگيري در بازار

 .15در كدام گرايش ،مصرفكنندگان در تصميمگيريهاي خريد به جنبههاي احساسي
و عاطفي خريد توجه ميكنند و در خريد به دنبال كسب رضايت فردي از
محصوالت و خدمات هستند؟
الف) ايدهالگرايي

ب) موفقيتگرايي

ج) نوآوران

د) خودبيانگري

فصل چهارم
برنامهریزی استراتژیك ارتباطات بازاریابي
هدف کلي
آشنايي با برنامهريزي استراتژيک ارتباطات بازاريابي

اهداف یادگیری
پس از مطالعة اين فصل ،شما بايد بتوانيد:
 .1برنامهريزي استراتژيک را تعريف كنيد.
 .2برنامة بازاريابي را تعريف كنيد.
 .3برنامهريزي استراتژيک ارتباطات بازاريابي را تحليل كنيد.
 .4اهداف ارتباطات بازاريابي را تشريح كنيد.
 .5ماتريس بازار /محصول آنسوف را در ارتباطات بازاريابي تعريف كنيد.
 .6استراتژيهاي بازاريابي را توضيح دهيد.
 .7تخصيص منابع به واحدهاي كسبوكار استراتژيک را تحليل كنيد.

مقدمه
در اين فصل ،برنامهريزي استراتژيک ارتباطات بازاريابي توضيح داده ميشود .مديران
بازاريابي از طريق برنامهريزي استراتژيک ارتباطات بازاريابي ميتوانند فعاليتهاي
ارتباطات بازاريابي شركت را هدفمند ساخته و اثربخشي آنها را افزايش دهند.
برنامهريزي استراتژيک ارتباطات بازاريابي باعث تعيين اهداف ارتباطات بازاريابي
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براساس نقاط قوت و ضعف سازمان و فرصتها و تهديدهاي محيطي ميشود.
همچنين ،سازمان با استفاده از برنامهريزي استراتژيک ارتباطات بازاريابي ،استراتژيهاي
مناسبي را براي رسيدن به اهداف تعيينشده ،تنظيم و اجرا ميكند.

 1-9تعریف برنامهریزی استراتژیك
استراتژي راه (برنامة) رسيدن به اهداف سازماني است .سازمانها استراتژيهاي خود را
در سه سطح تنظيم ميكنند:
 سطح شرکت :1در اين سطح ،استراتژيهاي مربوط به سطح كالن سازمان تنظيم ميشود.
 سطح واحدهای وظیفهای :9در اين سطح ،استراتژيهاي مربوط به هر يک از
واحدهاي كسبوكار استراتژيک سازمان ) (SBUsتنظيم ميشود .منظور از
واحدهاي كسبوكار استراتژيک ،كسبوكارهاي مستقل سازمان است .براي مثال،
در شركت كاله ،دو واحد كسبوكار استراتژيک وجود دارد :كسبوكار محصوالت
لبني و كسبوكار محصوالت گوشتي.
 سطح محصول :3در اين سطح ،استراتژيهاي مربوط به هر يک از محصوالت سازمان
تنظيم ميشود .در سطح محصول ،استراتژيهاي واحدهاي مختلف سازمان ،مانند
استراتژيهاي مالي ،استراتژيهاي منابع انساني ،استراتژيهاي توليد ،استراتژيهاي
تحقيق و توسعه و استراتژيهاي بازاريابي تنظيم ميشود .برنامهريزي استراتژيک
ارتباطات بازاريابي ،يكي از زيرمجموعههاي استراتژي بازاريابي است .استراتژيهاي
بازاريابي شركت در سطح محصول ،از طريق «برنامهی بازاریابي» 9مشخص ميشوند.
نمودار  ،1-4انواع سطوح برنامهريزي استراتژيک را نشان ميدهد.

 9-9برنامة بازاریابي
برنامة بازاريابي ،نوعي برنامهريزي استراتژيک است كه در سطح محصول انجام ميشود
و اهداف و استراتژيهاي بازاريابي شركت را نشان ميدهد .برنامة بازاريابي،
1 corporate level
2 business unit level
3 product level
4 marketing plan

برنامهریزی استراتژیك ارتباطات بازاریابي
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سطح
شركت
سطح واحدهاي
كسبوكار

سطح محصول (برنامهي بازاريابي)

نمودار  .1-9انواع سطوح برنامهريزي استراتژيک

استراتژيهاي بازاريابي شركت را براي هر يک از محصوالت و برندهاي شركت تعيين
ميكند .برنامهريزي استراتژيک ارتباطات بازاريابي بايد براساس استراتژيهاي
مشخصشده در برنامة بازاريابي انجام پذيرد (موريارتي و همكاران.)191 :2212 ،
براي مديران ارتباطات بازاريابي ،مهمترين قسمت برنامة بازاريابي ،استراتژيهاي
بازاريابي شركت در بخشهاي زير است:

 بخشبندي بازار
 بازارهاي هدف

 جايگاهيابي در بازار

 عناصر آميختة بازاريابي

 استراتژيهاي بازاريابي رقبا

 استراتژيهاي ارتباطات بازاريابي

 3-9برنامهریزی استراتژیك ارتباطات بازاریابي
مديران ارتباطات بازاريابي ،بايد استراتژيهايي را تنظيم كنند كه با برنامة بازاريابي،
استراتژيهاي سطح واحد كسبوكار و استراتژيهاي سطح شركت سازگار باشند .آنها
بايد پيامهاي بازاريابي شركت را از طريق رسانهها ،با زمانبندي و كنترل مناسب به
مخاطبان ،انتقال دهند.
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فرايند برنامهريزي استراتژيک ارتباطات بازاريابي به شرح نمودار  2-4است .در
ادامه ،هر يک از مراحل اين فرايند توضيح داده ميشود.
چشمانداز

ارزشها و فرهنگ
سازمان و مديران
بازاريابي

مأموريت
تجزيه و تحليل
SWOT

اهداف

استراتژي

اجرا

ارزيابي و كنترل

نمودار  .9-9فرايند برنامهريزي استراتژيک

 9-9تعریف چشمانداز ارتباطات بازاریابي
مديران ارتباطات بازاريابي بايد چشمانداز مناسبي را براي فعاليتهاي ارتباطات
بازاريابي شركت تنظيم كنند .اين چشمانداز به مديران بازاريابي و كاركنان زيرمجموعة
آنها در انجام اثربخش فعاليتهاي ارتباطات بازاريابي كمک ميكند .چشمانداز ارتباطات
بازاريابي بايد در راستاي چشمانداز سازمان باشد.
يكي از وظايف مديران استراتژيک ،تفكر در خصوص ساختار آتي شركت و
پديدآوردن چشمانداز براي آينده است .چشمانداز هر سازمان مبين آن است كه اين سازمان
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ميخواهد در چند سال آينده در چه موقعيتي قرار بگيرد (فروزنده و همكاران.)11 :1392 ،
چشمانداز همانند ستارة قطبي ،راهنماي سازمان جهت حركتها و فعاليتهاي
آينده است .چشمانداز باعث ايجاد وحدت رويه در بين اعضاي سازمان و افزايش تعهد
آنها به سازمان ميشود.

 5-9تعریف مأموریت ارتباطات بازاریابي
مأموريت نشاندهندة فلسفة وجودي سازمان است .هر شركتي براي انجام چيزي ايجاد
شدهاست :توليد خودرو ،دادن وام ،ساخت مسكن و  ....شركتها ممكن است در طول
زمان براي استفاده از فرصتهاي جديد بازار و پاسخ به تغييرات محيطي ،مأموريت
خود را تغيير دهند .آمازون مأموريت خود را از بزرگترين كتابفروشي برخط دنيا به
بزرگترين فروشگاه اينترنتي دنيا تغيير دادهاست .شركت اي.بِي مأموريت خود را از
حراجي اينترنتي محصوالت كلكسيوني به حراجي اينترنتي همة انواع محصوالت تغيير
دادهاست .شركت دانكن دونات مأموريت خود را از ارائة نان شيرينيهاي حلقهاي به
ارائة قهوه تغيير دادهاست.
يک شركت براي تعريف مأموريت خود بايد به سؤاالت اصلي در مورد مأموريت
كه پيتر دراكر آنها را مطرح كردهاست ،پاسخ دهد :كسبوكار ما چيست؟ مشتريان ما
چه كساني هستند؟ ارزشي كه ما به مشتريان ارائه ميدهيم ،چيست؟ كسبوكار ما در
آينده چگونه خواهد بود؟ كسبوكار ما در آينده چگونه بايد باشد؟ پاسخ اين سؤاالت
اگرچه ساده به نظر ميرسد ،اما در واقع بسيار دشوار است .شركتهاي موفق ،بهطور
مداوم اين سؤاالت را از خود مطرح ميكنند و به آن با دقت پاسخ ميدهند.
سازمانها بيانية مأموريت خود را تهيه ميكنند و آن را در اختيار مديران ،كاركنان
و حتي مشتريان قرار ميدهند .يک بيانية مأموريت شفاف و انديشمندانه ،باعث ايجاد
يک حس مشترك بين اعضاي سازمان در زمينة اهداف ،جهتگيريها و فرصتهاي
محيطي ميشود .شركتها معموالً كسبوكار خود را براساس محصوالت خود تعريف
ميكنند .برخي از شركتها خود را خودروساز و برخي ديگر خود را طراح و دوزندة
لباس معرفي ميكنند .اين يک تعريف «محصولمحور« است .تعريف «بازارمحور« از
تعريف «محصولمحور« ،بهتر است .شركتها بهتر است در تعريف كسبوكار خود از

199

ارتباطات بازاریابي

تعريف «بازارمحور« استفاده كنند .تعريف بازارمحور ،يک كسبوكار را بهعنوان يک
فرايند تأمين نيازهاي مشتريان توصيف ميكند .تفاوت اين دو رويكرد در اين نكته قرار
دارد كه محصوالت جنبة موقت و گذرا دارند ،اما نيازها جنبة دائمي دارند و همواره با
مشتريان هستند .حملونقل يک نياز است ،درحاليكه اسب و كالسكه ،خودرو ،راهآهن،
هواپيما ،كشتي و كاميون ،همگي محصوالتي هستند كه اين نياز را برطرف ميكنند.
تعريف كسبوكارها براساس نيازهاي مشتريان ميتواند باعث ايجاد فرصتهاي
جديدي براي رشد شود .جدول  ،1-4شركتهايي را نشان ميدهد كه از رويكرد
محصولمحور به رويكرد بازارمحور حركت كردهاند.
جدول  .1-9تعريتف محصتولمحتور در مقابتل تعريتف بتازارمحور از كستبوكتار
(كاتلر و كلر)42 :2213 ،
شرکت

تعریف محصولمحور

تعریف بازارمحور

يونيون پاسيفيک ريلرود

ما خطوط راهآهن ميسازيم.

ما حملكننده افراد و كاال هستيم.

زيراكس

ما تجهيزات تكثير را توليد
ميكنيم.

ما به افزايش بهرهوري سازمانها
كمک ميكنيم.

هسكورپوريشن

ما بنزين ميفروشيم.

ما انرژي توليد ميكنيم.

پارامونت پيكچرز

ما فيلم ميسازيم.

ما براي افراد سرگرمي ايجاد
ميكنيم.

اينسايكلوپديا بريتانيكا

ما دانشنامه ميفروشيم.

ما اطالعات را توزيع ميكنيم.

كرير

ما دستگاههاي تهويه هوا را توليد
ميكنيم.

ما باعث كنترل هوا در منازل
ميشويم.

جدول  ،1-4تفاوت بين تعريف مبتني بر بازار هدف (محصولمحور) و تعريف
مبتني بر بازار استراتژيک (بازارمحور) را نشان ميدهد.
تعریف مبتني بر بازار هدف ،بر فروش يک كاال يا خدمت به بازار فعلي تمركز
دارد .شركت زمزم ميتواند بازار هدف خود را مصرفكنندگان نوشابه تعريف كند .در
اين صورت ،رقباي زمزم شركتهاي توليدكنندة نوشابه خواهند بود.
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در طرف ديگر ،تعریف مبتني بر بازار استراتژیك بر بازارهاي بالقوه تمركز دارد.
اگر زمزم بازار هدف خود را افرادي كه به دنبال رفع تشنگي خود از طريق يک
نوشيدني هستند ،تعريف كند ،آنگاه رقباي آن ،همة شركتهاي توليدكنندة نوشيدنيهاي
غيرالكلي ،آبمعدني ،آبميوه ،چاي و قهوه خواهند بود.
شركتهاي بزرگ داراي چندين واحد كسبوكار استراتژيک هستند و براي هر
كدام از اين واحدها داراي استراتژيهاي خاصي هستند .شركت جنرال الكتريک داراي
 49واحد كسبوكار استراتژيک است .در كشور ما برخي از شركتها داراي چندين
واحد كسبوكار استراتژيک هستند .براي مثال ،شركت مينو داراي واحدهاي كسبوكار
مواد غذايي ،دارويي و لوازم آرايشي و بهداشتي است .شركت كاله نيز داراي واحدهاي
كسبوكار محصوالت لبني و فرآوردههاي گوشتي است.
 یك واحد کسبوکار استراتژیك دارای سه ویژگي است:

 يک واحد كسبوكار منحصر به فرد يا مجموعهاي از واحدهاي كسبوكار به هم
مرتبط است كه ميتوان برنامههاي آنها را مستقل از ساير واحدهاي سازمان انجام
داد.

 يک واحد كسبوكار رقباي خاص خود را دارد.

 يک واحد كسبوكار داراي يک مدير مسئول برنامهريزي استراتژيک و سودآوري
است كه بر عوامل مؤثر بر سودآوري واحد كنترل دارد.
هدف از شناسايي واحدهاي كسبوكار استراتژيک سازمان ،طراحي
استراتژيهاي الزم براي هر واحد و تخصيص بهينة منابع به آنها است.
بيانيههاي مأموريت در بهترين حالت ،بيانگر يک چشمانداز هستند .اين
چشمانداز يک آرزوي تقريباً غيرممكن را نشان ميدهد و جهتگيري  12تا  22سال
آينده را براي سازمان فراهم ميكند .آكيو موريتا ،مدير عامل سابق سوني ،ميخواست
كه همة افراد به يک دستگاه پخش صداي قابل حمل دسترسي داشته باشند .در اين
راستا شركت سوني واكمنها و دستگاههاي قابل حمل پخش لوح فشرده را توليد كرد.
فرد اسميت ،ميخواست كه به هر طريق ممكن محمولههاي پستي را حداكثر در ساعت
 12:32صبح روز بعد به گيرندگان آنها تحويل دهد .بنابراين ،او شركت پستي فدكس را
تأسيس كرد.
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 یك بیانیة مأموریت مناسب دارای پنج ویژگي اصلي است:

 بر تعداد کمي از اهداف تمرکز ميکند .اين عبارت كه «ما ميخواهيم محصوالتي

با بهترين كيفيت توليد كنيم ،بيشترين خدمات را ارائه دهيم ،وسيعترين شبكه
توزيعي را داشته باشيم و محصوالت خود را با پايينترين قيمت ارائه دهيم« ،ادعايي
بسيار گسترده و غيرواقعي است.
 بر سیاستها و ارزشهای اصلي شرکت تمرکز ميکند .يک بيانية مأموريت مناسب،
حيطة وظايف كاركنان را محدود ميكند تا آنها بر مسائل كليدي متمركز شوند.

 قلمروهای رقابتي شرکت را مشخص ميکند .يک بيانية مأموريت مناسب قلمروهاي
رقابتي شركت را مشخص ميكند .اين قلمروها در جدول  2-4ارائه شدهاند.
جدول  .9-9تعيين قلمروها و مرزهاي رقابتي در بيانيه مأموريت

















صنعت :برخي از شركتها تنها در يک صنعت فعاليت ميكنند ،برخي در مجموعهاي از صنايع
به هم مرتبط فعال هستند ،برخي در كاالهاي صنعتي ،كاالهاي مصرفي يا خدمات فعاليت ميكنند
و برخي ديگر در همة صنايع كار ميكنند.
شركت كاترپيالر بر بازارهاي صنعتي تمركز دارد ،اما رقيب آن شركت جان دير هم در بازارهاي
صنعتي و هم در بازارهاي مصرفي فعاليت دارد.
محصوالت :شركتها بايد در بيانية مأموريت ،نوع محصوالت توليدي خود را بيان كنند.
شركت ايران خودرو در زمينة توليد اتومبيلهاي سواري و خودروهاي سنگين فعاليت دارد.
شایستگيها :شركت ،شايستگيها و قابليتهاي خود را بيان ميكند.
شركت ژاپني اِن.اي.سي در امور محاسباتي ،ارتباطات و قطعات داراي شايستگي است .اين
شايستگيها ميتواند به اين شركت ،در پشتيباني از توليد رايانههاي قابل حمل ،تلويزيونها و
تلفنهاي بيسيم كمک كنند.
بخش بازار :بخش بازار عبارت است از بازار يا مشترياني كه شركت به آنها خدمت ارائه خواهد كرد.
شركت آستون مارتين تنها خودروهاي اسپورت با كيفيت بسيار باال را توليد ميكند.
شركت گربر تنها بازار كودكان را هدف قرار دادهاست.
گسترة عمودی :گسترة عمودي بيانگر تعداد سطوح كانالها است كه شركت در آنها مشاركت
دارد .سطوح كانالها از تأمين مواد اوليه تا توليد محصول نهايي و توزيع آن را شامل ميشود.
در يک طيف ،شركتهايي قرار دارند كه داراي گسترة عمودي بزرگي هستند.
در طيف ديگر ،شركتهاي مجازي قرار دارند كه تقريباً توليد همة محصوالت و خدمات خود را
به تأمينكنندگان ،برونسپاري ميكنند.
گسترة جغرافیایي :محدودة جغرافيايي فعاليت شركتها را نشان ميدهد.
برخي از شركتها تنها در يک كشور فعاليت دارند و برخي ديگر در كل جهان فعاليت دارند.
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 یك دیدگاه بلندمدت دارد .مأموريتها بايد يک رويكرد بلندمدت داشته باشند و
تنها در صورت لزوم و در شرايط خاص ،تغييراتي در آنها ايجاد شود.
 باید تا حد امكان کوتاه ،بهیادماندني و بامعني باشند .مأموريتها بهتر است در
سه تا چهار كلمه بيان شوند .براي مثال ،مأموريت شركت مري كي عبارت است از
بهبود زندگي زنان.

 6-9تحلیل  SWOTارتباطات بازاریابي
براي تدوين استراتژي بايد وضعيت بازاريابي سازمان ،مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرد.
در اين مرحله ،شركت با استفاده از تحقيقات بازاريابي« ،وضعیت بازار» 1را از دو جنبة
محيط داخلي و محيط خارجي مورد بررسي قرار ميدهد .وضعيت بازار بر فعاليتهاي
بازاريابي شركت تأثير دارد.
تجزيه و تحليل موقعيت بازاريابي عبارت است از پيدا كردن يک استراتژي يا تعادل
استراتژيک بين فرصتها و قوتها با توجه به ضعفها و تهديدها ،در جهت رفع آنها .تحليل
 SWOTيكي از ابزارهاي استراتژيک در اين راستا است (رسولي و صالحي.)162 :1391 ،
تحليل  SWOTساليان زيادي است كه براي تحليل محيط صنعت به كار ميرود.
تحليل  SWOTرا هم ميتوان براي ارزيابي محيط داخلي (شناسايي نقاط قوت و
ضعف سازماني) و هم براي ارزيابي محيط خارجي (شناسايي فرصتها و تهديدهاي
محيطي) استفاده كرد.
نقاط قوت و ضعف ،در زمرة فعاليتهاي قابل كنترل سازمان قرار ميگيرند كه
سازمان آنها را به شيوهاي عالي يا ضعيف انجام ميدهد .با ارزيابي محيط داخلي
ميتوان تشخيص داد كه آيا شركت داراي مزيت رقابتي است يا خير.
مقصود از فرصتها و تهديدها ،رويدادها و روندهاي اقتصادي ،اجتماعي،
فرهنگي ،بومشناسي ،سياسي ،قانوني و فناوري است كه ميتوانند به ميزان زيادي در
آينده به سازمان منفعت يا زيان برسانند (پرهيزگار و همكاران.)46 :1389 ،

1 market situation
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 تحلیل  SWOTمخفف چهار کلمه است (گریفین.)80 :9013 ،1

 فرصتها ،تهديدها ،نقاط قوت و نقاط ضعف.2
تحلیل  SWOTدر دو مرحله انجام مي گیرد:

 تحليل نقاط قوت و ضعف دروني و فرصتها و تهديدهاي بيروني.

 استفاده از تحليلهاي مرحلة اول براي قراردادن شركت در يكي از چهار خانة
ماتريس SWOT

نمودار  ،3-4ماتريس  SWOTرا نشان ميدهد .تحليل  SWOTاز يک رويكرد
3

تجويزي استفاده ميكند .استراتژيهاي مختلفي براي چهار خانة ماتريس SWOT

پيشنهاد ميشود (اميني و ساالر.)136 :1393 ،
 همانطور که در نمودار  3-9مشاهده ميشود:

 اگر شركتي داراي نقاط قوت داخلي و فرصتهاي خارجي باشد ،بايد از
استراتژيهاي تهاجمي استفاده كند .استراتژيهاي تهاجمي شامل استراتژيهايي مانند
ادغام و اكتساب ،4رسوخ در بازار ،5توسعة بازار ،6توسعة محصول ،7يكپارچگي

عمودي رو به عقب ،8يكپارچگي عمودي رو به جلو ،9يكپارچگي افقي 12و  ...هستند.

 اگر شركت داراي نقاط ضعف داخلي و فرصتهاي خارجي باشد ،بايد از
استراتژيهاي تغيير جهت استفاده كند .استراتژيهاي تغيير جهت شامل استراتژيهايي
مانند سرمايهگذاري مشترك ،11يكپارچگي عمودي يا تنوع ناهمگون 12هستند.

 اگر شركت داراي نقاط قوت داخلي و تهديدهاي خارجي باشد ،بايد از
استراتژيهاي تنوع استفاده كند .استراتژيهاي تنوع شامل استراتژيهايي مانند تنوع

همگون ،13تنوع افقي 1و تنوع ناهمگون هستند.

1. Griffin
2. weaknesses
3. prescriptive
4. merger and acquisition
5. market penetration
6. market development
7. product development
8. Backward integration
9. forward integration
10. horizontal integration
11. joint venture
12. unrelated diversification
13. related diversification
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 اگر شركت داراي نقاط ضعف داخلي و تهديدهاي خارجي باشد ،بايد از استراتژيهاي
تدافعي استفاده كند .استراتژيهاي تدافعي شامل استراتژيهايي مانند كاهش ،واگذاري
و انحالل هستند.
فرصتهای
محیطي متعدد

استراتژیهای
تغییر جهت

استراتژیهای
تهاجمي

نقاط ضعف
اساسي

نقاط قوت
اساسي

استراتژیهای
تدافعي

استراتژیهای
تنوع

تهدیدهای محیطي
عمده

نمودار  .3-9ماتريس ( SWOTدوهايم و همكاران)81 :2212 ،

 8-9اهداف ارتباطات بازاریابي
اهداف بازاريابي ،بيشتر بر سهم بازار و فروش محصوالت تمركز دارند .سهم بازار
نشاندهندة ميزان فروش شركت نسبت به ميزان فروش صنعت است .ساير اهداف
بازاريابي بر «عناصر آمیختة بازاریابي» 9متمركز هستند .عناصر آميختة بازاريابي شامل
1. horizontal diversification
)2. marketing mix elements (4P= Product, Price, Promotion and Place
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محصول ،قيمت ،ترويج و توزيع هستند .اهداف بازاريابي در زمرة اهداف استراتژيک
قرار دارند.
شركتها براساس مأموريت سازمان ،ارزشها و فرهنگ مديران و سازمان و
تجزيه و تحليل  SWOTاهداف بازاريابي را مشخص ميكنند.
اهداف ،مشخصكنندة نتايج راهبردياي هستند كه سازمان بايد به آنها دست پيدا كند.
اهداف مديريت استراتژيک را ميتوان به سه دسته تقسيم كرد (فروزنده و همكاران.)127 :1392 ،
 1-8-9اهداف مالي
اهداف مالي ،اهدافي هستند كه با بهبود عملكرد مالي شركت در ارتباط هستند .مانند
تعيين اندازة شركت و نرخ رشد آتي آن ،تعيين بهترين تركيب داراييهاي شركت
(مصارف وجوه) و تعيين بهترين منابع شركت (ساختار سرمايه).
 9-8-9اهداف استراتژیك
اهداف استراتژيک ،اهدافي هستند كه سازمان ،آنها را در بلندمدت هدف قرار ميدهد و
مربوط به تحكيم موقعيت كلي شركت در بازار و موفقيت آن در عرصة رقابت هستند.
اهداف استراتژيک شامل اهداف بازاريابي ،بهرهوري ،منابع مالي ،منابع انساني ،منابع
فيزيكي ،نوآوري ،مسئوليت اجتماعي و بازدهي و سودآوري هستند.
 3-8-9اهداف عملكردی
اهداف عملكردي ،وضعيت نهايي اهداف استراتژيک و مالي مشخصشدهاي هستند كه
نسبت به بخشهاي مختلف سازمان بهصورت گسترده آورده شدهاست .به اهداف
عملكردي ،اهداف تاكتيكي يا اجرايي نيز گفته ميشود .اهداف عملكردي تابعي از
اهداف استراتژيک و مالي هستند .اهداف عملكردي شامل اهدافي مانند ميزان فروش،
ميزان سود ،تعداد اقالم خريداريشده ،نرخ بازگشت سرمايه ،تعداد مشتري ،تعداد
شكايات و  ...هستند.
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 7-9استراتژیهای ارتباطات بازاریابي
سازمان پس از تعيين اهداف ،بايد استراتژيهاي الزم براي رسيدن به اين اهداف را
مشخص كند.
در اين بخش ،برخي از انواع استراتژيهايي كه سازمانها براي فعاليت در بازار
انتخاب ميكنند ،شرح داده ميشود.
 1-7-9ماتریس بازار /محصول آنسوف
اولين فرصتي كه براي رشد در اختيار مديران شركت قرار دارد ،رشد متمركز است.
رشد متمركز به دنبال بازنگري در فرصتهاي رشد كسبوكارهاي موجود شركت
است .يكي از مهمترين ابزارهايي كه در رشد متمركز استفاده ميشود ،ماتريس
محصول -بازار آنسوف است .آنسوف يكي از دانشمندان مديريت استراتژيک است كه
مباحث او مورد توجه اساتيد و دانشجويان حوزة مديريت قرار گرفته است.
اين ماتريس ،فرصتهاي رشد را براساس محصوالت و بازارهاي موجود و
جديد بازنگري ميكند .ماتريس محصول -بازار در نمودار  4-4نشان داده شدهاست.

تنوع

توسعة بازار

بازار
جديد

توسعة محصول

نفوذ در بازار

بازار
موجود

محصول جديد

محصول موجود

نمودار  .9-9ماتريس محصول -بازار

 استراتژی نفوذ در بازار :در اين استراتژي ،شركت تالش ميكند تا محصوالت
موجود خود را در بازارهاي موجود به ميزان بيشتري بفروشد.
 استراتژی توسعة بازار :در اين استراتژي ،شركت تالش ميكند تا محصوالت موجود
خود را در بازارهاي جديد به فروش برساند.
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 استراتژی توسعة محصول :در اين استراتژي ،شركت تالش ميكند تا محصوالت
جديد خود را در بازارهاي موجود به فروش برساند.
 استراتژی تنوع :در اين استراتژي ،شركت تالش ميكند تا محصوالت جديد خود را
در بازارهاي جديد به فروش برساند.
 9-7-9استراتژیهای مایلز و اسنو
محققان تحقيقات زيادي را در زمينه شناسايي نوع استراتژي شركتها در محيط كسب و كار
انجام دادهاند .آنها مشاهده كردهاند كه نحوة رقابت شركتها در بازار از الگوهاي خاصي
1
تبعيت ميكند .يكي از اين تحقيقات مربوط به تحقيقات مايلز و اسنو است .مايلز و اسنو
معتقدند كه چهار نوع شركت در دنياي كسب و كار وجود دارد (مايلز و اسنو.)57 :2223 ،
2
 آيندهنگرها
3
 مدافعان
4
 تحليلگران
5
 منفعالن
 آیندهنگرها :آيندهنگرها هستند كه با رويكرد كارآفرينانه محيط كسب و كار را با
هدف ايجاد محصوالت و فرصتهاي جديد ارزيابي ميكنند .آنها نوآوريهاي زيادي
انجام ميدهد ،همواره به دنبال فرصتهاي جديد هستند و خطرپذير هستند.
شركتها براي اجراي اين استراتژي بايد خالقيت و انعطافپذيري را در سازمان خود
تشويق كنند.
 مدافعان :شركتهايي هستند كه تالش ميكنند ثبات خود را از طريق حفظ جايگاه
كنوني خود در بازار حفظ كنند و در مقابل تهاجم شركتهاي ديگر دفاع كنند.
 تحلیلگران :در بين آيندهنگرها و مدافعان قرار دارند .آنها در حالتي متعادل بين ماهيت
فرصتجويانة آيندهنگرها و اجتناب از ريسک مدافعان قرار دارند .آنها از يک طرف،
1. Miles & Snow
2. prospectors
3. defenders
4. analyzers
5. reactors
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همانند آيندهنگرها به دنبال بهرهبرداري از فرصتهاي جديد بازار هستند و از طرف ديگر،
تالش ميكنند كه اكثر درآمدهاي خود را از يک مجموعة ثابت از محصوالت به دست
آورند.
 منفعالن :شركتهايي هستند كه رويكرد ناسازگارانه و ارتجاعي نسبت به تغييرات
محيطي دارند .در واقع ،بر خالف سه نوع استراتژي آيندهنگري ،مدافع و تحليلگر كه
تا حدودي بيشفعال هستند ،اين استراتژي يک رويكرد منفعالنه دارد .استراتژي
منفعالنه ،پايدار نيست و شركتهايي كه از اين استراتژي تبعيت ميكنند ،بايد در نهايت
از استراتژيهاي سهگانة قبلي استفاده كنند ،در غير اين صورت وارد مرحلة ركود
ميشوند.
منفعالن ،پاسخ خاصي به مسائل كارآفرينانه نميدهند و استراتژي تعريف شدة
مشخصي ندارند (اعرابي و رضواني.)79 :1386 ،
 3-7-9استراتژیهای عام پورتر
مايكل پورتر در كتاب پرفروش خود به نام استراتژي رقابتي ،دستهبندي جديدي از

استراتژيهاي كسب و كار را به نام استراتژيهاي عام 1معرفي كرد كه مورد توجه
بسياري از اساتيد دانشگاه و حرفهايهاي بازار قرار گرفت.
 استراتژیهای عام شامل استراتژیهای زیر است:

 رهبري هزينه
 تمايز

 تمركز
اين الگو كماكان در دانشگاههاي مختلف تدريس ميشود و مورد قبول محققان و
اساتيد مديريت راهبردي قرار دارد (پورتر.)35 :2228 ،
استراتژيهاي عام پورتر در نمودار  5-4نشان داده شدهاست .ماتريس پورتر ابزار
مناسبي را براي تفكر استراتژيک و ايجاد الگوهاي ذهني مناسب در اختيار مديران قرار
ميدهد.
1. generic stratetegies
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تمايز

رهبري هزينه

تمايز تمركزي

رهبري هزينة تمركزي

گسترده

بازار هدف

منحصر به فرد بودن

محدود

هزينه پايين
مزیت رقابتي

نمودار  .5-9استراتژيهاي عام پورتر (الوي و هود)142 :2211 ،

پورتر همچنين معتقد است كه شركتها از دو طريق ميتوانند به مزيت رقابتي
دست پيدا كنند:

 دستيابي به هزينههاي پايينتر و بنابراين ،قيمتهاي پايينتر نسبت به رقبا.
هزينههاي پايينتر به شركتها امكان ميدهد كه قيمتهاي محصوالت خود را
پايينتر از رقبا تنظيم كنند.

 ارائة محصوالت و خدمات منحصر به فرد
 رهبری هزینه :همانطور كه در نمودار  5-4نشان داده شدهاست ،استراتژي رهبري
هزينه ،يک بازار گسترده را مورد هدف قرار ميدهد و مزيت رقابتي آن هزينه پايين
است .منطق استفاده از استراتژي رهبري هزينه اين است كه شركتهايي كه از
هزينههايي پايينتر از رقباي خود برخوردار هستند ،ميتوانند قيمتهاي پايينتري را
براي محصوالت خود تنظيم كنند و بنابراين ،فروش و سهم بازار آنها افزايش پيدا
ميكند.
در واقع ،هزينههاي پايين به رهبران هزينه يک مزيت رقابتي ميدهد .اگر آنها
بتوانند مزيت هزينة پايين خود را نسبت به رقبا طي يک مدت طوالني حفظ كنند،
ميتوانند به مزيت رقابتي پايدار دست پيدا كنند .عالوه بر اين ،آنها با ارائة خدمت به
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يک بازار گسترده ،از آنجا كه به فروش حداكثري ميرسند ،از دو مزيت اقتصاد مقياس
و اثرات يادگيري (تجربه) نيز برخوردار خواهند شد.
دستيابي به جايگاه هزينة پايين باعث ميشود كه شركت به انعطافپذيري قيمتي
باالتري نسبت به رقباي خود برسد .اين انعطافپذيري باعث ايجاد مزيت رقابتي پايدار
براي شركت ميشود .نكتة مهمي كه در مورد استراتژي رهبري هزينه بايد توجه داشت ،اين
است كه دو واژة هزينه و قيمت را نميتوان معادل هم به كار برد .در واقع ،رهبري هزينه
لزوماً به معناي رهبري قيمت نيست .در رهبري هزينه ،شركت ميتواند قيمت مورد نظر
خودش را اعمال كند .اين قيمت ميتواند پايينتر يا برابر با قيمت محصوالت رقبا باشد.

 در يک بازار رقابتي ،رهبر هزينه ميتواند براي حفظ سهم بازار خود يا گرفتن سهم
بازار رقبا ،قيمتهايش را پايينتر از رقبا تنظيم كند.

 در يک بازار كمتر رقابتي ،رهبر هزينة بازار ميتواند قيمت محصوالت خود را برابر
با قيمت رقبا قرار دهد تا در نتيجة هزينة پايين ،به سودآوري باالتري دست پيدا
كند.
استراتژي رهبري هزينه ،بيشتر در صنايعي اثربخش است كه ويژگيهاي فيزيكي
محصوالت و خدمات يا شهرت برند و محصوالت از اهميت كمتري نسبت به قيمت
برخوردار باشند .براي مثال ،استراتژي رهبري هزينه براي شركتهايي كه در بازار

محصوالت مشابه 1فعاليت ميكنند ،مناسب است .در بازار محصوالت مشابه ،محصوالت و
خدماتي ارائه ميشوند كه تفاوت چنداني با هم ندارند (اميني و ساالر.)227 :1393 ،
بازار محصوالت اساسي شامل محصوالتي مانند فوالد ،ميوه ،گندم ،ذرت ،سويا،
شكر ،طال ،نفت ،الستيک و ساير محصوالت است .در اين بازارها محصوالت شركتها
از يكديگر قابل تشخيص نيست .اما در واقع ،حتي در اين بازارها نيز ميتوان از طريق
خالقيت و قدرت تخيل ،محصوالت شركت را از محصوالت رقبا متمايز كرد.
اگر شركتها در بازارهايي فعاليت ميكنند كه در آن محصوالت رقبا از يكديگر
متمايز هستند ،استفاده از استراتژي رهبري هزينه ،اثربخش نخواهد بود .براي مثال،
استراتژي رهبري هزينه براي شركتهاي مشاورة حقوقي چندان مؤثر نيست ،چرا كه
مشتريان اين شركتها بيشتر به شهرت و موفقيت گذشتة آنها اهميت ميدهند و قيمت
1. commodity markets
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در درجة بعدي اولويت قرار دارد .مشتريان همچنين ممكن است به كيفيت خدمات
شركتي كه قيمتهاي پاييني را براي خدمات خود اعالم ميكند ،شک كنند (دوهايم و
همكاران.)149 :2212 ،
در استراتژي رهبري هزينه ،شركتها از طريق ارائة محصوالت ارزان و بيكيفيت به
مزيت رقابتي نميرسند .بلكه مزيت رقابتي آنها در ارائة محصوالتي با كيفيت قابل مقايسه با
استانداردهاي صنعت و با قيمتهاي پايينتر است .با توجه به اينكه كيفيت در طي دهة
گذشته اهميت حياتياي براي شركتها داشته است ،بنابراين بعيد است در چنين شرايطي
شركتي بتواند به مدت طوالني با ارائة محصوالت و خدمات بيكيفيت در بازار باقي بماند.
بهعنوان مثال ،شركتهاي هواپيمايي تخفيفدار مانند جت بلو ،1آالسكا 2و
ساوثوست ،خدمات خود را با قيمتهاي پايينتري نسبت به رقبا ارائه ميدهند .اما
اين دليلي نميشود كه آنها خدمات بيكيفيتي را در اختيار مشتريان قرار دهند؛ چرا كه
دوام بلندمدت در صنعت نيازمند رعايت كيفيت در محصوالت است.
تحقيقاتي كه در سال  2224در زمينة كيفيت شركتهاي هواپيمايي انجام شد،
شركتهاي جت بلو ،آالسكا و ساوثوست را در رده بهترينها و باالتر از شركتهاي
ديگر هواپيمايي قرار داد (ريد.)9 :2224 ،3
نكتة مهم ديگري كه در مورد رهبري هزينه بايد ذكر كرد ،اين است كه اگر
مشتريان احساس كنند كه كيفيت محصوالت شركت رهبر هزينه دچار نقص است ،اين
استراتژي نميتواند مانع جابهجايي آنها به سمت شركتهاي رقيب شود.
بهعنوان مثال ،در سال  2227و در يک روز تعطيل ،طوفانهاي سهمگين باعث شد
كه مسافران شركت جت بلو چندين ساعت را در هواپيماهاي اين شركت منتظر بمانند .اين
اتفاق باعث خرابشدن وجهة شركت جت بلو شد و باعث شد كه اعضاي هيأت مديرة
اين شركت آقاي ديويد نيلمن ،4بنيانگذار و مدير عامل شركت را بركنار كنند.
همچنين شركتهاي رهبر بازار مجبور نيستند كه هميشه پايينترين قيمتهاي
5
بازار را در صنعت ارائه دهند .همانطور كه در بحث تمايز هم خواهيم ديد ،ادراك
1. JetBlue
2. Alaska
3. Reed
4. David Neeleman
5. perception
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مشتريان از واقعيت ،1از اهميت برابر و گاهي اوقات بيشتر از خود واقعيت برخوردار
است .بنابراين ،آنچه كه براي موفقيت يک رهبر بازار مهم است ،اين است كه قيمت
محصوالت آن توسط مشتريان ،پايينتر از قيمت محصوالت رقبا ادراك شود .براي
مثال ،شركتهاي وال مارت ،تارگت و ساير فروشگاههاي زنجيرهاي در بخش
تخفيفدار صنعت خردهفروشي فعاليت ميكنند .آنچه كه براي وال مارت بهعنوان رهبر
هزينة بازار مهم است ،اين نيست كه قيمت همة محصوالت آن نسبت به قيمت
محصوالت رقبا پايينتر باشد ،بلكه هدف آن اين است كه مشتريان به اين ادراك برسند
كه قيمت محصوالت وال مارت پايينتر از رقبا است.
اما با اين وجود ،به دليل دسترسي مشتريان و رقبا به دادههاي قيمتي شركتها،
رهبران هزينه اگر ميخواهند در بلندمدت جايگاه رهبري خود را حفظ كنند ،نميتوانند
قيمتهاي خود را باالتر از رقبا قرار دهند .بنابراين ،رهبران هزينه بهتر است در
بلندمدت قيمتهاي پايينتري را براي محصوالت خود تعيين كنند.
 تمایز :همانطور كه در نمودار  5-4مشاهده ميشود ،شركتها زماني از استراتژي
تمايز استفاده ميكنند كه به بازار وسيعي خدمت ارائه كنند و محصوالتي را ارائه دهند
كه در ذهن مشتريان منحصر به فرد ادراك شوند (رحيمنيا و همكاران.)124 :1391 ،
بنابراين ،استراتژي تمايز بيشتر در بازارهايي كاربرد دارد كه بتوان محصوالت را
در آنها متمايز كرد .استراتژي تمايز را ميتوان در مورد محصوالتي مانند اتومبيل،
ساعت ،كت و شلوار و ساير محصوالت به كار برد .اما تجربة بسياري از شركتها در
صنايع مختلف نشان ميدهد كه حتي براي كاالهاي اساسي مانند ريزپردازندهها،
ادويهجات ،گندم ،نمک و ساير محصوالت مشابه نيز ميتوان استراتژي تمايز را به كار
برد (گريفين.)211 :2212 ،
نمک ،يكي از محصوالت عام در بازار است و شركتها به سختي ميتوانند

محصوالت خود را از محصوالت شركتهاي رقيب متمايز كنند .اما شركت مورتون 2كه
در توليد نمک فعاليت ميكند ،به خوبي توانسته است خود را از ساير رقبا متمايز كند.
اين شركت با استفاده از يک برچسب آبي رنگ براي محصوالت خود و انتخاب شعار
تبليغاتي مناسب توانست خود را از رقبا متمايز كند .اين تمايز باعث شدهاست كه
1. reality
2. Morton
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مشتريان حاضر باشند پول بيشتري براي محصوالت آن بپردازند .قيمت محصوالت اين
شركت به ميزان  33درصد باالتر از ساير رقبا است.
اينتل نيز توانسته است به خوبي خود را در بازار يک محصول اساسي از ساير
رقبا متمايز كند .اين شركت با شعار تبليغاتي «اينتل در داخل« كه حدود  1ميليارد دالر
بودجه صرف آن كرد ،توانست خود را از رقبا متمايز كند .اين شعار تبليغاتي در سال
 1991تنظيم شد و باعث شد كه ريزپردازندههاي اينتل از ساير رقبا مانند ادونسد
مايكرو ديوايسز 1متمايز شود .اين شعار نه تنها باعث شناخت بهتر نام تجاري اينتل شد،
بلكه باعث شد كه تصوير ذهني مشتريان از اين شركت بهبود پيدا كند و مشتريان ،اين
شركت را بهعنوان يک شركت باكيفيت بشناسند.
اين مثالها نشان ميدهند كه از طريق خالقيت ،تصويرپردازي و سرمايهگذاري
ميتوان هر نوع محصولي را در بازار از محصوالت رقبا متمايز كرد.
چند نكتة مهم در مورد استراتژي تمايز وجود دارد كه در بخش زير توضيح داده ميشود:
براي اينكه استراتژي تمايز موفق باشد ،لزومي ندارد كه محصوالت شركت از
محصوالت رقبا متمايز باشد ،بلكه فقط بايد ادراك تمايز محصوالت شركت از
محصوالت رقبا در ذهن مشتريان قرار بگيرد.
ادراك عبارت است از فرايند پيچيدة آگاهي يافتن از اطالعات حسي و فهم آنها.
همچنين ،ادراك ،فرايندي است كه افراد بهوسيلة آن ،پنداشتها و برداشتهايي را كه از
محيط خود دارند ،تنظيم و تفسير ميكنند و بدين وسيله ،به آنها معني ميدهند .ادراك
ممک است با واقعيت عيني ،بسيار متفاوت باشد .غالباً ،افراد از امري واحد،
برداشتهاي متفاوتي دارند .ميتوان گفت كه رفتار مردم ،به نوع ادراك ،پنداشت يا
برداشت آنها (و نه واقعيت) بستگي دارد (اميني و ساالر.)233 :1393 ،
شركتهايي كه ميخواهند از استراتژي تمايز استفاده كنند ،بايد محصوالت خود
را طوري به مشتريان ارائه دهند كه يک تجربة حسي خوب را به آنها انتقال دهد .آنها
بايد مشتريان را به اين ادراك برسانند كه محصوالت اين شركت از محصوالت رقبا
متمايز است.
1. Advanced micro devices
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شركتهاي كوكاكوال و پپسي عليرغم اينكه جايگاه مطلوبي در ذهن مشتريان دارند،
براي اينكه بهطور مستمر به آنها يادآور شوند كه محصوالت آنها از محصوالت رقبا متمايز

است ،ساالنه بودجههاي زيادي را صرف تبليغات ميكنند (سگال.)42 :2212 ،1

صنعت خودرو نيز به خوبي ارتباط بين تمايز و ادراك مشتريان را نشان ميدهد.
شركتهاي آمريكايي ساليان زيادي است كه تالش ميكنند كيفيت محصوالت خود را
افزايش دهند ،اما مشتريان همچنان اتومبيلهاي ژاپني و آلماني را با كيفيتتر ميدانند.
اين تأثير ادراك است كه از عملكردهاي بلندمدت شركتها در صنعت ايجاد ميشود.
از آنجا كه استراتژيهاي تمايز بر مبناي ادراك مشتريان قرار دارند و كمتر مبتني
بر كاركرد واقعي محصوالت هستند ،يک حالت شكننده دارند .اين حالت بيشتر در
مورد محصوالتي كه حالت مد دارند ،اتفاق ميافتد .به خصوص ،زمانيكه محصوالت
جديدي وارد بازار ميشوند و در ادراك مشتريان متمايز به نظر ميرسند ،شركتهاي
موجود در بازار كه از استراتژي تمايز استفاده ميكنند ،دچار مشكالت زيادي ميشوند.
بنابراين ،اين شركتها بايد از قابليتهاي بازاريابي و تحقيقات بازاريابي قدرتمندي
برخوردار باشند.
مايكل پورتر بيان ميكند كه از آنجا كه استراتژي تمايز ،به منحصر به فردبودن
ادراكي يا واقعي محصوالت شركت بستگي دارد ،بنابراين ،شركتهايي كه قصد دارند
از اين استراتژي استفاده كنند ،بايد داراي ويژگيهاي زير باشند:
 قابليتهاي بازاريابي قوي
 معروفيت در كيفيت و منحصر به فردبودن
به عالوه ،شركتهاي تمايزطلب به جاي نوآوري در فرايند ،بايد در نوآوري در
محصول سرمايهگذاري كنند .چرا كه آنها بايد محصوالت و خدمات جديدي را ارائه
دهند كه از نظر مشتريان منحصر به فرد باشند .بنابراين ،شركتهاي تمايزطلب بايد
قابليتهاي زير را در خود افزايش دهند:
 خالقيت و تحقيقات
 هماهنگي بين واحدهاي بازاريابي ،تحقيق و توسعه و توليد
 جذب نيروهاي كاري ماهر و خالق
1. Sehgal
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 تمرکز :زمانيكه شركت بخش بزرگي از بازار را هدف قرار نميدهد و تنها بخش
كوچكي از بازار را مد نظر قرار ميدهد ،آنگاه اين نوع استراتژي ،استراتژي تمركز
ناميده ميشود (گريفين.)211 :2212 ،
 دو نوع استراتژی تمرکز وجود دارد:

 تمایز تمرکزی :در اين نوع استراتژي ،محصوالت و خدمات شركت از ديدگاه
مشتريان منحصر به فرد ادراك ميشود.

 رهبری هزینة تمرکزی :در اين نوع استراتژي ،محصوالت و خدمات شركت با
پايينترين هزينه نسبت به رقبا توليد ميشوند.
كسب و كار خودروي شركت رولز-رويس 1نمونة خوبي براي استراتژي تمايز
تمركزي است .اين شركت تالش ميكند محصوالت خود را به بخشهاي بسيار
پردرآمد بازار بفروشد كه بخش كوچكي از بازار را به خود اختصاص ميدهند .اين
افراد حاضر هستند ،مبالغي به ميزان  222هزار دالر 422 ،هزار دالر و حتي بيشتر را
براي خريد اتومبيل هزينه كنند.
همچنين شركت بنگ اند اولوفسن 2نيز كه در زمينة توليد لوازم خانگي در
كشور دانمارك فعاليت ميكند ،از استراتژي تمايز تمركزي استفاده ميكند .اخيراً اين شركت
يک تلويزيون  123اينچي را معرفي كردهاست كه قيمت آن بيش از  122هزار دالر است.
از طرف ديگر ،شركتهايي كه به نام «فروشگاههاي دالري« 3معروف هستند ،مانند
دالر جنرال ،4فميلي دالر ،5دالر تري 6و همچنين در كشور ما فروشگاههايي مثل خانه و
كاشانه ،از استراتژي رهبري هزينة تمركزي استفاده ميكنند .اين شركتها همانند وال
مارت به دنبال اتخاذ استراتژي رهبري هزينه هستند ،اما دامنة محصوالت و بازار هدف
آنها محدود است .اين شركتها داراي بازار جذاب و رو به رشدي هستند .اين نكته
نشاندهندة اين است كه حتي بخشهاي كوچک بازار نيز ميتوانند سودآور باشند.
شركتهايي كه از استراتژي تمركز استفاده ميكنند ،معموالً بازار را براساس
محصوالت بخشبندي ميكنند.
1. Rolls-Royce
2. Bang & Olufsen
3. Dollar Stores
4. Dollar General
5. Family Dollar
6. Dollar Tree
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بخشبندي يكي از مراحل اصلي فرايند بازاريابي است .فرايند بازاريابي داراي
سه مرحله است :بخشبندي بازار ،هدفگيري در بازار و جايگاهيابي در بازار.
بخشبندي بازار عبارت است از تقسيم يک بازار بزرگ از مصرفكنندگان به بخشهاي
مختلف كه اعضاي هر يک از بخشها با هم داراي ويژگيهاي يكساني هستند و نسبت
به متغيرهاي بازاريابي شركت ،واكنش يكسان نشان ميدهند .اما بخشهاي مختلف
داراي ويژگيهاي متفاوتي نسبت به هم هستند و نسبت به متغيرهاي بازاريابي شركت
واكنش متفاوت نشان ميدهند.
رد بول بر بازار نوشيدنيهاي انرژيزا در بازار بسيار بزرگ نوشيدنيها تمركز
دارد .اين شركتها همچنين ميتوانند بازارها را براساس مشتريان ،متغيرهاي
جمعيتشناختي و رفتاري نيز بخشبندي كنند.
شركت هواپيمايي آالسكا عليرغم اينكه تنها  3درصد از مسافران هوايي آمريكا را
در اختيار دارد ،اما توانسته است در بازار بسيار رقابتي خطوط هوايي به سودآوري بااليي
دست پيدا كرده و از تراز مالي مناسبي برخوردار باشد .اين شركت به خاطر اندازة كوچک
خود توانسته است تبديل به يک شركت چابک شود و ايدههاي خالقانه زيادي را اجرا كند.
از آنجا كه تعداد زيادي از شركتها وجود دارند كه علي رغم سهم بازار كم ،به
سودآوري بااليي دست پيدا ميكنند ،بنابراين ،ميتوان گفت كه سهم بازار شرط الزم
براي عملكرد باال نيست .شركتهايي كه سهم بازار بااليي دارند ،به ندرت باالترين نرخ
بازگشت سرمايه را دارا هستند .اما با اين وجود ،استراتژي تمركزي داراي دامهاي
خاصي است كه مديران بايد با تالش و استعداد خود بر اين دامها غلبه كنند.
استراتژي تمركزي به دو طريق رهبري هزينه و تمايز انجام ميگيرد .مديران اين
شركتها بايد قابليتها و منابع الزم را براي رهبري هزينه يا تمايز فراهم كنند.
مديران شركتهاي متمركز بايد همواره تغييرات محيطي را بررسي كنند .تغييرات
جمعيتشناختي ،محصوالت جايگزين و فناوريهاي جديد ممكن است به سرعت،
بازار هدف اين شركتها را با مشكل مواجه سازند.
همچنين تعريف كسب و كار نيز در استراتژي تمركزي از اهميت زيادي برخوردار
است ،چرا كه شركت قصد دارد يک بخش كوچک از بازار را مورد هدف قرار دهد .مديران
و كاركنان اين شركتها بايد به خوبي بخش كوچک بازار را درك كرده باشند .اندازه بخش
كوچک بازار نيز بسيار مهم است .اگر شركت ،يک بخش بازار بسيار محدود را هدفگيري
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كند ،آنگاه شركت مشتريان زيادي نخواهد داشت و در نتيجه ،فروش و سودآوري آن ناچيز
خواهد بود .از طرف ديگر ،اگر بخشي كه شركت انتخاب ميكند ،بزرگ باشد ،آنگاه
مشتريان سردرگم ميشوند و شركت از حالت يک شركت تمركزي خارج ميشود.
 شرکتهای در وسط گیر افتاده :پورتر در استراتژيهاي عام خود بيان كرد كه برخي
از شركتها وجود دارند كه از يک استراتژي دائمي استفاده نميكنند .او اين شركتها
را «در وسط گير افتاده« 1مينامد .به اعتقاد پورتر شركتها به دو دليل در وسط
استراتژيها گرفتار ميشوند (پورتر.)41 :2228 ،
 آنها نميتوانند استراتژيهاي عام را با موفقيت اجرا كنند .براي مثال ،شركتي كه
ميخواهد از استراتژي تمايز استفاده كند ،اما نميتواند خود را از رقبا متمايز كند.
در اين شرايط شركت گير ميافتد.
 آنها بيش از يک استراتژي عام را پيگيري ميكنند .اين هم باعث ميشود كه در وسط
استراتژيها گير كنند .پورتر معتقد است كه اجراي موفق بيش از يک استراتژي عام
نيازمند منابع ،نقاط قوت و سبکهاي مديريتي متفاوت است .به ندرت شركتي را
ميتوان يافت كه آمادگي اجراي هر سه نوع استراتژي را داشته باشد.
البته اين ديدگاه پورتر كه شركتها نميتوانند بهطور همزمان بيش از يک
استراتژي عام را دنبال كنند ،امروزه مورد چالش قرار گرفته است .چندين شركت وجود
دارند كه توانستهاند با موفقيت استراتژيهاي رهبري هزينه و تمايز را دنبال كنند.
جدول  ،3-4استراتژيهاي عام شركتها را در چند صنعت نشان ميدهد.
جدول  .3-9استراتژيهاي عام در چند صنعت نمونه (اميني و ساالر)238 :1393 ،
صنعت

رهبری هزینه

تمایز

تمرکز

هواپیمایي

ساوث وست

آمريكن2

كيوي3

خودرو

كيا

جنرال موتورز

رولز رويس

خردهفروشي

وال مارت

تارگت

استارباكس4

ساعت مچي

تايمكس5

سيكو6

رولكس
1. Stuck in the middle
2. American
3. Kiwi
4. Starbucks
5. Timex
6. Seiko
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 4-9تخصیص منابع به واحدهای کسبوکار استراتژیك
بعد از اينكه سازمان واحدهاي كسبوكار استراتژيک خود را تعريف كرد ،مديران بايد
در زمينة تخصيص منابع به آنها تصميمگيري نمايند.

1

الگوهاي مختلفي براي برنامهريزي سبد كسبوكار وجود دارند كه در
تصميمگيريهاي سرمايهاي شركتها كاربرد دارند.

ماتريس جنرال الكتريک 2كه توسط شركت مشاورة مکكينزي ارائه شدهاست،

واحدهاي كسبوكار استراتژيک را براساس ميزان مزيت رقابتي و ميزان جذابيت
صنعت آنها تقسيمبندي ميكند.

الگوي ديگر ،ماتريس رشد) سهم بازار بي.سي.جي 3است كه توسط گروه

مشاوران بوستون ارائه شدهاست .در اين ماتريس ،واحدهاي كسبوكار استراتژيک
براساس سهم بازار و نرخ رشد ساالنة بازار آنها به چهار نوع سگ ،عالمت سؤال ،ستاره
و گاو شيرده تقسيم ميشوند.
الگوهايي شبيه دو الگوي فوق ،به دليل سادگي و ذهنيبودن بيش از حد،
جذابيت خود را از دست دادهاند .الگوهاي جديد بر مبناي تحليل ارزش سهامداران و
ميزان ارزش بازار شركت با يا بدون يک واحد كسبوكار استراتژيک تمركز دارند.

 10-9اجرای استراتژی ارتباطات بازاریابي
در اين مرحله استراتژيهاي تعيينشده در مرحلة تدوين بايستي به اجرا درآيند .براي
اجراي استراتژيها ابتدا اهداف و سياستها در راستاي ماموريت و استراتژيها
تعيينشده و براساس آنها منابع سازمان تخصيص داده ميشوند و سپس در ساختاري
مناسب و با فرهنگ سازنده هدايت ميشوند تا استراتژيها به اجرا درآيند.
اجراي استراتژي بر كل سازمان (از باال تا پايين) اثر خواهد گذاشت .براي اجراي
مناسب استراتژي ،استراتژيها بايد در ساختار سازمان و كاركنان آن نهادينه شوند .براي
نهادينهسازي استراتژي در سازمان از سه ابزار استفاده ميشود :فرهنگ ،ساختار و
رهبري .فرهنگ عبارت است از ارزشها ،باورها و ادراكها .مديران براي اجراي موفق
1. portfolio-planning
2. GE/McKinsey Matrix
3. BCG’s Growth-Share Matrix
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استراتژيها ،بايد آنها را متناسب با فرهنگ سازمان طراحي كنند .همچنين ،اجراي
استراتژي به تجديد نظر در ساختارهاي سازمان و رهبري مناسب از سوي مديران نياز
دارد.

 11-9ارزیابي و کنترل استراتژی ارتباطات بازاریابي
ارزيابي و كنترل استراتژي ،آخرين مرحله از فرايند مديريت استراتژيک است .در اين
مرحله استراتژيستهاي سازمان بايد بر نحوة اجراي استراتژيها نظارت نموده و ساير
اجزاي فرايند از چشمانداز و بيانية مأموريت گرفته تا اهداف ،تجزيه و تحليل ،SWOT
استراتژيها و فرايندهاي اجرايي را مورد بازبيني و بازنگري قرار دهند .عدم ارزيابي و
كنترل صحيح ،جدي و دقيق ميتواند باعث انحراف عملكرد از برنامهشده و زحماتي
كه در مراحل قبل كشيده شدهاست را به هدر دهد .فرايند ارزيابي و كنترل ،بازخور الزم
را به مديريت ميدهد تا بتواند نتايج را ارزيابي كند و در صورت لزوم اقدامات تصحيح
كننده و اصالحي را انجام دهد (رسولي و صالحي.)334 :1391 ،

 19-9خالصه

 استراتژي راه (برنامة) رسيدن به اهداف سازماني است.

 سازمانها استراتژيهاي خود را در سه سطح تنظيم ميكنند:
 سطح شرکت :در اين سطح ،استراتژيهاي مربوط به سطح كالن سازمان تنظيم
ميشود.
 سطح واحدهای وظیفهای :در اين سطح ،استراتژيهاي مربوط به هر يک از
واحدهاي كسبوكار استراتژيک سازمان تنظيم ميشود.
 سطح محصول :در اين سطح ،استراتژيهاي مربوط به هر يک از محصوالت
سازمان تنظيم ميشود.

 در سطح محصول ،استراتژيهاي واحدهاي مختلف سازمان ،مانند استراتژيهاي
مالي ،استراتژيهاي منابع انساني ،استراتژيهاي توليد ،استراتژيهاي تحقيق و
توسعه و استراتژيهاي بازاريابي تنظيم ميشود.
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 برنامهريزي استراتژيک ارتباطات بازاريابي ،يكي از زيرمجموعههاي استراتژي
بازاريابي است.
 استراتژيهاي بازاريابي شركت در سطح محصول ،از طريق «برنامة بازاریابي»
مشخص ميشوند.

 برنامة بازاريابي ،نوعي برنامهريزي استراتژيک است كه در سطح محصول انجام
ميشود و اهداف و استراتژيهاي بازاريابي شركت را نشان ميدهد.

 براي مديران ارتباطات بازاريابي ،مهمترين قسمت برنامة بازاريابي ،استراتژيهاي
بازاريابي شركت در بخشهاي زير است:









 بخشبنديهاي بازار
 بازارهاي هدف
 جايگاهيابي در بازار
مديران ارتباطات بازاريابي ،بايد استراتژيهايي را تنظيم كنند كه با برنامة بازاريابي،
استراتژيهاي سطح واحد كسبوكار و استراتژيهاي سطح شركت سازگار باشند.
مديران ارتباطات بازاريابي بايد چشمانداز مناسبي را براي فعاليتهاي ارتباطات
بازاريابي شركت تنظيم كنند .اين چشمانداز به اين مديران و كاركنان زيرمجموعة
آنها در انجام اثربخش فعاليتهاي ارتباطات بازاريابي كمک ميكند.
چشمانداز همانند ستارة قطبي ،راهنماي سازمان جهت حركتها و فعاليتهاي آينده است.
مأموريت ،نشاندهندة فلسفة وجودي سازمان است.
سازمانها ،بيانية مأموريت خود را تهيه ميكنند و آن را در اختيار مديران ،كاركنان و
حتي مشتريان قرار ميدهند.
برخي از شركتها خود را خودروساز و برخي ديگر خود را طراح و دوزندة لباس
معرفي ميكنند .اين يک تعريف «محصولمحور« است.

 تعریف مبتني بر بازار هدف ،بر فروش يک كاال يا خدمت به بازار فعلي تمركز دارد.
 تعریف مبتني بر بازار استراتژیك بر بازارهاي بالقوه تمركز دارد.

 يک واحد كسبوكار ،يک واحد منحصر به فرد يا مجموعهاي از واحدهاي
كسبوكار به هم مرتبط است كه ميتوان برنامههاي آنها را مستقل از ساير
واحدهاي سازمان انجام داد.
 يک واحد كسبوكار ،رقباي خاص خود را دارد.
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يک واحد كسبوكار ،داراي يک مدير مسئول برنامهريزي استراتژيک و سودآوري
است كه بر عوامل مؤثر بر سودآوري واحد كنترل دارد.
هدف از شناسايي واحدهاي كسبوكار استراتژيک سازمان ،طراحي استراتژيهاي
الزم براي هر واحد و تخصيص بهينة منابع به آنها است.
بيانيههاي مأموريت در بهترين حالت ،بيانگر يک چشمانداز هستند.
براي تدوين استراتژي بايد وضعيت بازاريابي سازمان مورد تجزيه و تحليل قرار
بگيرد .در اين مرحله ،شركت با استفاده از تحقيقات بازاريابي« ،وضعیت بازار» را از








دو جنبة محيط داخلي و محيط خارجي مورد بررسي قرار ميدهد .وضعيت بازار بر
فعاليتهاي بازاريابي شركت تأثير دارد.
اگر شركتي داراي نقاط قوت داخلي و فرصتهاي خارجي باشد ،بايد از
استراتژيهاي تهاجمي استفاده كند.
اگر شركت داراي نقاط ضعف داخلي و فرصتهاي خارجي باشد ،بايد از
استراتژيهاي تغيير جهت استفاده كند.
اگر شركت داراي نقاط قوت داخلي و تهديدهاي خارجي باشد ،بايد از
استراتژيهاي تنوع استفاده كند.
اگر شركت داراي نقاط ضعف داخلي و تهديدهاي خارجي باشد ،بايد از
استراتژيهاي تدافعي استفاده كند.
اهداف بازاريابي ،بيشتر بر سهم بازار و فروش محصوالت تمركز دارد.
سهم بازار نشاندهندة ميزان فروش شركت نسبت به ميزان فروش صنعت است.

 ساير اهداف بازاريابي بر «عناصر آمیختة بازاریابي» متمركز هستند.

 عناصر آميختة بازاريابي شامل محصول ،قيمت ،ترويج و توزيع هستند.
 اهداف مديريت استراتژيک را ميتوان به سه دسته تقسيم كرد:

 اهداف مالي :اهدافي هستند كه با بهبود عملكرد مالي شركت در ارتباط هستند.

 اهداف استراتژیك :اهدافي هستند كه سازمان ،آنها را در بلندمدت هدف قرار
ميدهد و مربوط به تحكيم موقعيت كلي شركت در بازار و موفقيت آن در
عرصة رقابت هستند.

 اهداف عملكردی :وضعيت نهايي اهداف استراتژيک و مالي مشخصشدهاي هستند
كه نسبت به بخشهاي مختلف سازمان بهصورت گسترده ،آورده شدهاست.
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رشد متمركز به دنبال بازنگري در فرصتهاي رشد كسبوكارهاي موجود شركت
است .يكي از مهمترين ابزارهايي كه در رشد متمركز استفاده ميشود ،ماتريس
محصول -بازار آنسوف است .اين ماتريس ،فرصتهاي رشد را براساس محصوالت
و بازارهاي موجود و جديد بازنگري ميكند.
در استراتژي نفوذ در بازار ،شركت تالش ميكند تا محصوالت موجود خود را در
بازارهاي موجود به ميزان بيشتري بفروشد.
در استراتژي توسعة بازار ،شركت تالش ميكند تا محصوالت موجود خود را در
بازارهاي جديد به فروش برساند.
در استراتژي توسعة محصول ،شركت تالش ميكند تا محصوالت جديد خود را در
بازارهاي موجود به فروش برساند.
در استراتژي تنوع ،شركت تالش ميكند تا محصوالت جديد خود را در بازارهاي
جديد به فروش برساند.
آيندهنگرها ،شركتهايي هستند كه با رويكرد كارآفرينانه ،محيط كسب و كار را با
هدف ايجاد محصوالت و فرصتهاي جديد ارزيابي ميكنند.
مدافعان ،شركتهايي هستند كه تالش ميكنند ثبات خود را از طريق حفظ جايگاه
كنوني خود در بازار حفظ كنند و در مقابل تهاجم شركتهاي ديگر دفاع كنند.
تحليلگران ،در بين آيندهنگرها و مدافعان قرار دارند.
منفعالن ،شركتهايي هستند كه رويكرد ناسازگارانه و ارتجاعي نسبت به تغييرات
محيطي دارند.
استراتژي رهبري هزينه ،يک بخش بازار گسترده را مورد هدف قرار ميدهد و
مزيت رقابتي آن هزينة پايين است.
شركتها زماني از استراتژي تمايز استفاده ميكنند كه به بازار وسيعي خدمت ارائه
كنند و محصوالتي را ارائه دهند كه در ذهن مشتريان ،منحصر به فرد ادراك شوند.
ادراك عبارت است از فرايند پيچيدة آگاهي يافتن از اطالعات حسي و فهم آنها.
همچنين ،ادراك ،فرايندي است كه افراد به وسيله آن ،پنداشتها و برداشتهايي را
كه از محيط خود دارند ،تنظيم و تفسير ميكنند و بدين وسيله به آنها معني ميدهند.
زمانيكه شركت ،بخش بزرگي از بازار را هدف قرار نميدهد و تنها بخش كوچكي از
بازار را مد نظر قرار ميدهد ،آنگاه اين نوع استراتژي ،استراتژي تمركز ناميده ميشود.
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در استراتژي تمايز تمركزي ،محصوالت و خدمات شركت از ديدگاه مشتريان
منحصر به فرد ادراك ميشود.
در استراتژي رهبري هزينة تمركزي ،محصوالت و خدمات شركت با پايينترين
هزينه نسبت به رقبا توليد ميشوند.
بخشبندي يكي از مراحل اصلي فرايند بازاريابي است.
فرايند بازاريابي داراي سه مرحله است :بخشبندي بازار ،هدفگيري در بازار و
جايگاهيابي در بازار.
بخشبندي بازار عبارت است از تقسيم يک بازار بزرگ از مصرفكنندگان به
بخشهاي مختلف كه اعضاي هر يک از بخشها با هم داراي ويژگيهاي يكساني
هستند و نسبت به متغيرهاي بازاريابي شركت ،واكنش يكسان نشان ميدهند.
بخشهاي مختلف داراي ويژگيهاي متفاوتي نسبت به هم هستند و نسبت به
متغيرهاي بازاريابي شركت ،واكنش متفاوت نشان ميدهند.
پورتر در استراتژيهاي عام خود بيان كرد كه برخي از شركتها وجود دارند كه از
يک استراتژي دائمي استفاده نميكنند .او اين شركتها را «در وسط گير افتاده«
مينامد.
بعد از اينكه سازمان ،واحدهاي كسبوكار استراتژيک خود را تعريف كرد ،مديران
بايد در زمينة تخصيص منابع به آنها تصميمگيري نمايند.

خودآزمایي تشریحي فصل چهارم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

برنامهريزي استراتژيک را تعريف كنيد.
برنامة بازاريابي را تشريح كنيد.
برنامهريزي استراتژيک ارتباطات بازاريابي را توضيح دهيد.
فرايند برنامهريزي استراتژيک را تحليل كنيد.
چشمانداز را در ارتباطات بازاريابي تعريف كنيد.
مأموريت را در ارتباطات بازاريابي تعريف كنيد.
تحليل  SWOTرا در ارتباطات بازاريابي توضيح دهيد.
اهداف سازماني را در ارتباطات بازاريابي تعريف كنيد.
استراتژيهاي سازماني را در ارتباطات بازاريابي توضيح دهيد.
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 .12ماتريس بازار /محصول آنسوف را در ارتباطات بازاريابي تشريح كنيد.
 .11استراتژيهاي مايلز و اسنو را در ارتباطات بازاريابي تعريف كنيد.
 .12استراتژيهاي عام پورتر را در ارتباطات بازاريابي تحليل كنيد.
 .13تخصيص منابع به واحدهاي كسبوكار استراتژيک را توضيح دهيد.
 .14اجراي استراتژي را در ارتباطات بازاريابي تشريح كنيد.
 .15ارزيابي و كنترل استراتژي را در ارتباطات بازاريابي تحليل كنيد.

خودآزمایي چندگزینهای فصل چهارم
.1

.2

.3

.4

.5

.6

در كدام سطح از استراتژيها ،استراتژيهاي مربوط به هر يک از واحدهاي
كسبوكار استراتژيک سازمان تنظيم ميشود؟
ب) سطح شركت
الف) سطح بازار
د) سطح واحدهاي وظيفهاي
ج) سطح محصول
استراتژيهاي بازاريابي شركت در سطح محصول ،از طريق چه چيزي مشخص ميشوند؟
ب) سبک بازاريابي
الف) تاكتيکهاي بازاريابي
د) برنامة بازاريابي
ج) ساختارهاي بازاريابي
برنامهريزي استراتژيک ارتباطات بازاريابي بايد براساس استراتژيهاي مشخصشده
در كدام يک از موارد زير انجام پذيرد؟
ب) برنامة بازاريابي
الف) تاكتيکهاي بازاريابي
د) سبک بازاريابي
ج) ساختارهاي بازاريابي
مرحلة اول فرايند برنامهريزي استراتژيک چيست؟
ب) تعيين اهداف
الف) تعيين مأموريت
د) تعيين چشمانداز
ج) تعيين استراتژيها
كدام يک از موارد زير نشاندهندة فلسفه وجودي سازمان است؟
ب) اهداف
الف) مأموريت
د) چشمانداز
ج) استراتژيها
كدام يک از موارد زير بر بازارهاي بالقوه تمركز دارد؟
الف) تعريف مبتني بر بازار استراتژيک

ب) تعريف مبتني بر بازار هدف

ج) تعريف مبتني بر بازار فعلي

د) تعريف مبتني بر بازار رقابتي
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 .7در كدام مرحله از مراحل برنامهريزي استراتژيک ،شركت با استفاده از تحقيقات
بازاريابي« ،وضعيت بازار« را از دو جنبة محيط داخلي و محيط خارجي مورد
بررسي قرار ميدهد؟
الف) تعيين اهداف

ب) تعيين استراتژيها

ج) تحليل SWOT

د) تعيين تاكتيکها

 .8تحليل  SWOTاز كدام رويكرد استراتژيک استفاده ميكند؟
الف) تدريجي

ب) توصيفي

ج) تجويزي

د) اسنادي

 .9اگر شركت داراي نقاط قوت داخلي و تهديدهاي خارجي باشد ،بايد از كدام
استراتژي استفاده كند؟
ب) رقابتي
الف) تنوع
د) تهاجمي
ج) تدافعي
 .12اهداف بازاريابي ،بيشتر بر كدام عامل تمركز دارند؟
ب) سهم بازار و فروش محصوالت
الف) تبليغات
د) محصول
ج) توزيع
 .11در كدام استراتژي ،شركت تالش ميكند تا محصوالت موجود خود را در بازارهاي
جديد به فروش برساند؟
ب) توسعة بازار
الف) تنوع
د) توسعة محصول
ج) نفوذ در بازار
 .12براساس استراتژيهاي مايلز و اسنو ،كدام دسته از شركتها در بين كشفكنندهها
و مدافعان قرار دارند؟
ب) تعديلگران
الف) پيروان
د) تحليلگران
ج) پيشگامان
 .13منطق استفاده از كدام استراتژي اين است كه شركتهايي كه از هزينههايي پايينتر
از رقباي خود برخوردار هستند ،ميتوانند قيمتهاي پايينتري را براي محصوالت
خود تنظيم كنند؟
ب) تمايز
الف) گوشة بازار
د) تمركز
ج) رهبري هزينه
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 .14كدام دسته از استراتژيها از دو طريق رهبري هزينه و تمايز انجام ميگيرد؟
ب) تمايز
الف) تمركز
د) رهبري هزينه
ج) رهبري نوآورانه
 .15پورتر در استراتژيهاي عام خود بيان كرد كه برخي از شركتها وجود دارند كه از
يک استراتژي دائمي استفاده نميكنند .او اين شركتها را چه مينامد؟
ب) در وسط گير افتاده
الف) بيجهت
د) نوآور
ج) منفعل

فصل پنجم
پیام در ارتباطات بازاریابي
هدف کلي
آشنايي با مباني تنظيم پيام در ارتباطات بازاريابي

اهداف یادگیری
پس از مطالعة اين فصل ،شما بايد بتوانيد:
 .1ترغيب را در ارتباطات بازاريابي تعريف كنيد.
 .2ارتباطات بازاريابي مؤثر را تشريح كنيد.
 .3خالصة خالق را تبيين كنيد.
 .4اهداف پيامهاي ارتباطي را تحليل كنيد.
 .5تكرار پيام را در ارتباطات بازاريابي تعريف كنيد.
 .6استراتژي مغز و قلب را در ارتباطات بازاريابي تشريح كنيد.
 .7استراتژي فروش سخت و فروش نرم را تحليل كنيد.
 .8قالبهاي استراتژيک را در ارتباطات بازاريابي تحليل كنيد.
 .9ويژگيهاي افراد خالق را در ارتباطات بازاريابي تشريح كنيد.
 .12ويژگيهاي پيامهاي مؤثر را در ارتباطات بازاريابي بيان كنيد.

مقدمه
در اين فصل ،مباني تنظيم پيام در ارتباطات بازاريابي تشريح ميشود .ارتباطات
بازاريابي مؤثر ،نيازمند طراحي پيامهاي مناسب است .خالصة خالق ،استراتژيهاي
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اجرايي پيام ارتباطي را نشان ميدهد .در اين فصل ،استراتژيهاي مختلف براي تنظيم
پيام توضيح داده ميشود .در ادامه ،استراتژيهاي خالق ششگانة فريزر و چرخ
استراتژي تيلور شرح داده ميشود .همچنين ،قالبهاي استراتژيک نيز توضيح داده
ميشود .يكي از مباحث مهم در ارتباطات بازاريابي ،خالقيت است كه در اين فصل،
بهطور كامل تحليل ميشود.

 1-5ترغیب

«ترغیب »1عبارت است از يک تالش فعاالنه براي تغيير نگرشها ،باورها و ايدههاي
مصرفكنندگان .ترغيب ،هدف اصلي ارتباطات بازاريابي است (مولن و جانسون.)292 :2213 ،
شركتها از طريق تبليغات مصرفكنندگان را ترغيب ميكنند كه نگرشهاي خود را تغيير
دهند .تبليغات از طريق بحثهاي منطقي ،تصاوير گرافيكي ،ترساندن يا استفاده از افراد
مشهور تالش ميكنند تا نگرش مصرفكنندگان را تغيير دهند .اثربخشي ارتباطات بازاريابي
و عوامل مؤثر بر آن براي بازاريابها بسيار مهم است .آنها مخصوصاً بايد عوامل اصلي
مؤثر بر تغيير نگرش مصرفكنندگان را شناسايي كنند (ساالر 1393 ،الف.)164 :
در اين بخش ،برخي از اصول روانشناختي مؤثر بر تغيير نگرش در افراد ارائه ميشود
(سولومون:)288 :2213 ،

 مقابله به مثل :9افراد در صورتي كه چيزي به آنها داده شود ،آن را جبران خواهند

كرد .به اين دليل است كه اگر در توزيع پرسشنامه به پاسخگوها پول بپردازيم ،نرخ
پاسخگويي به ميزان  65درصد افزايش مييابد.

 کمیابي :3همانند افراد ،محصوالت نيز زماني جذابتر هستند كه در دسترس نباشند.
در يک تحقيق كه در مورد سنجش كيفيت يک نوع كيک انجام شد ،افرادي كه تنها
يک كيک را دريافت كرده بودند ،آن را خوشمزهتر از افرادي ارزيابي كردند كه
تعداد بيشتري كيک دريافت كرده بودند.
 اقتدار .9افراد به منابع با نفوذ ،معتبر و مقتدر ،اعتماد بيشتري دارند .اگر تبليغات از
تلويزيون پخش شود ،نفوذ آن در مصرفكنندگان بيشتر ميشود و مصرفكنندگان
1. persuasion
2. reciprocity
3. scarcity
4. authority
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بيشتر ترغيب ميشوند كه آن را بخرند .رسانههاي ديگر از اقتدار كمتري برخوردار
هستند.
 سازگاری .1افراد تالش ميكنند بين آنچه كه ميگويند و آنچه كه انجام ميدهند،
سازگاري وجود داشته باشد .بنابراين ،شركتها بايد در تبليغات خود از وعدههاي
اغراقآميز خودداري كنند .زيرا در صورتي كه نتوانند به وعدههاي خود عمل كنند،
از شركت ناراضي خواهند شد.
 دوست داشتن .ما به افرادي كه به آنها عالقهمند هستيم يا آنها را قبول داريم ،احترام
ميگذاريم.
 اجماع .9ما قبل از اينكه كاري را انجام دهيم ،ميخواهيم بدانيم ديگران قبل از ما
در اين مورد چه كردهاند .اگر افراد ببينند كه همسايگان آنها ،سرپرستي يتيمي را
در كميته امداد امام خميني (ره) بر عهده گرفتهاند ،آنها نيز نسبت به اين امر
ترغيب ميشوند.

 9-5ارتباطات بازاریابي مؤثر
ارتباطات بازاريابي در صورتي داراي اثربخشي است كه رسانه و پيام ارتباطي با يكديگر
منسجم باشند .برنامهريزي پيام ارتباطي بايد همزمان با برنامهريزي براي رسانة ارتباطي
انجام گيرد .نمودار  ،1-5اين ارتباط را نشان ميدهد (موريارتي و همكاران.)227 :2212 ،
ارتباطات بازاريابي مؤثر ،داراي دو بُعد منطقي و خالقانه است .برنامهريزي انتخاب
پيام مناسب ،داراي فرايندي منطقي و تبليغات داراي فرايندي خالقانه است .پيام تبليغاتي
بايد بتواند مخاطبان را به خريد محصوالت متقاعد كند (بُعد منطقي) .همچنين ،تبليغات
بايد به يک شيوة خالقانه ،مخاطبان را به برند شركت ارتباط دهد (بُعد خالقانه).
تبليغات خوب با يک مسئله از سوي مشتري آغاز و با ارائة يک راه حل از سوي
شركت پايان مييابد .بُعد خالقانهي تبليغات ،مهمترين و قابل مشاهدهترين بُعد تبليغات
است .بنابراين ،شركتها همواره به دنبال دفاتر تبليغاتي قويتري هستند تا بتوانند
پيامهاي تبليغاتي خود را با ابتكار و خالقيت بيشتري در اختيار مخاطبان قرار دهند.
1. consistency
2. consensus
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برنامهریزی ارتباطات
بازاریابي

برنامهریزی رسانه

برنامهریزی پیام

تحقيقات در مورد
رسانهها

خالصة خالق

اهداف رسانه

اهداف پيام
ایدهی بزرگ

انتخاب آميختة
رسانهها
زمانبندي و
بودجهبندي رسانهها

خرید رسانهها

اجرای پیام
نوشتن تبليغات

طراحي و توليد

تاكتيکهاي رسانهاي

انطباق با ارتباطات
يكپارچة بازاريابي

نظارت مستمر بر
رسانهها

ارزیابي پیام

ارزیابي رسانهها

اهداف و اثرت

آزمون متن پيام

نتايج عملكردي

نمودار  .1-5همزماني استراتژيهاي پيام و رسانه (موريارتي و همكاران)227 :2212 ،
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 3-5خالصة خالق
علم و هنر تبليغات در عبارت «استراتژی خالق» 1خالصه ميشود .بهكارگيري
استراتژي خالق ارتباطات بازاريابي ،عبارت است از ارسال پيامهاي درست ،از طريق
كانالهاي مناسب به مشتريان درست ،براي دستيابي به اهداف بازاريابي سازمان
(بليکمن.)82 :2228 ،9
 ایدههای ارتباطات بازاریابي باید دارای دو ویژگي باشند:
 خالق :ايدههاي ارتباطات بازاريابي بايد ابتكاري ،متفاوت ،جديد و غيرمنتظره باشند.
 استراتژیك :ايدههاي ارتباطات بازاريابي بايد دقيقاً متناسب با محصوالت و بازارهاي
هدف شركت باشند.
همچنين ،از ديدگاه مديران ارتباطات بازاريابي ،بين استراتژي خالق (استراتژي
پيام) و اجراي خالق تفاوت وجود دارد .استراتژي خالق (استراتژي پيام) عبارت است
از آنچه كه پيام قصد دارد به مخاطبان انتقال دهد و اجراي خالق عبارت است از
چگونگي انتقال اين پيام.
3

استراتژي خالق و اجراي خالق در سندي به نام «خالصة خالق» قرار داده
ميشوند« .خالصة خالق« ،سندي است كه استراتژيهاي بازاريابي و ارتباطاتي شركت
را بهطور خالصه به نمايش ميگذارد« .خالصة خالق« باعث هدايت تيم خالق تبليغاتي
جهت تهية پيامهاي ارتباطي ميشود (پرسي.)189 :2214 ،9
« خالصة خالق» شامل موارد زیر است:
 مسئله :مسئلهاي كه به وسيلة ارتباطات بازاريابي بايد حل شود.
 مخاطبان هدف :مخاطبان پيامهاي ارتباطي و نگرشها و رفتار آنها.
 جایگاه برند :جايگاه برند و ساير مباحث مرتبط با برند مانند شخصيت و تصوير
ذهني برند.
 اهداف ارتباطي :اهداف ارتباطي ،نتايج مورد نظر شركت را از اجراي پيامهاي
1. creative strategy
2. Blakeman
3. creative brief
4 Percy
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ارتباطي نشان ميدهند.

 پیشنهاد فروش یا ایدة تجاری شرکت :پيشنهاد فروش ،مخاطبان را نسبت به پاسخ
به پيامهاي ارتباطي شركت تشويق ميكند.

 رسانههای ارتباطي :تعيين زمان و رسانههاي مورد نظر در ارائة پيامهاي ارتباطي.

 مسیر خالق :مسير خالق ،پيشنهادهايي را براي چگونگي تشويق مخاطبان براي
پاسخ به پيامهاي ارتباطي شركت ارائه ميدهد.

 9-5اهداف پیامهای ارتباطي
 پیامهای ارتباطي ،دارای اهدافي به شرح زیر هستند:

 دیدن /شنیدن :ايجاد توجه ،آگاهي ،عالقه و شناخت 1در مخاطبان.
 احساس :برانگيختن احساسات و عواطف مخاطبان.

 تفكر /ادراك :ارائة اطالعات و كمک به درك محصوالت شركت توسط مخاطبان.
 برندسازی :ايجاد هويت برند ،وابستگي برند ،شخصيت برند و تصوير ذهني برند.

 متقاعدسازی :تغيير نگرشها ،متقاعدسازي ،ايجاد ترجيح نسبت به محصوالت
شركت و افزايش اعتماد در مخاطبان.

 اقدام :تشويق مخاطبان نسبت به امتحان ،خريد ،بازخريد و ساير اقدامات عملي
مانند بازديد از فروشگاه يا سايت شركت.

 5-5تكرار پیام
تكرار پيام همانند يک شمشير دو لبه است .تكرار پيام باعث ايجاد يادگيري در مخاطب
ميشود .تكرار پيام ،همچنين باعث آشنايي بيشتر مخاطب نسبت به آن ميشود.
مخاطبان نسبت به پيامهايي كه آشنايي بيشتري با آنها دارند ،عالقة بيشتري دارند.
تبليغات حتي در بازارهاي بالغ نيز بر مصرفكنندگان تأثير ميگذارد .تبليغات حتي در
بازارهاي بالغ نيز بر مصرفكنندگان تأثير ميگذارد .نوع تبليغات در بازارهاي بالغ بايد
در جهت يادآوري محصوالت شركت باشد.

1. recognition
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تكرار اطالعات محصول باعث افزايش آگاهي مصرفكنندگان ميشود .اما از
طرف ديگر ،باعث ايجاد عادت و خستگي در مصرفكنندگان ميشود.
«نظریة دوعاملي» ،1ارتباط بين آشنايي و خستگي را نشان ميدهد .زمانيكه
مخاطب يک پيام تبليغاتي را بهطور مكرر ميبيند ،دو حالت روانشناختي در او ايجاد
ميشود :آشنايي و خستگي .جنبة مثبت تكرار اين است كه ميزان آشنايي را افزايش و
در نتيجه ،عدم اطمينان نسبت به محصول را كاهش ميدهد (ساالر 1393 ،الف.)169 :
جنبة منفي تكرار نيز اين است كه باعث ايجاد خستگي در مصرفكنندگان ميشود.
در يک نقطة مشخص ،ميزان خستگي از ميزان يادگيري بيشتر ميشود و در نتيجه ،اثرات
خالص تبليغات كاهش مييابد .در اين حالت ،تبليغات فقط باعث خستگي و ايجاد اثرات
منفي ميشود .بازاريابها بايد تبليغات را به ميزاني تكرار كنند كه اثرات خالص تبليغات
به حداكثر خود برسد .اگر مدت زمان هر تكرار نيز زياد باشد ،بهعنوان مثال در هر بار به
ميزان  62ثانيه تبليغ انجام شود ،اثرات منفي بيشتر ميشود.
نمودار  ،2-5نظرية دو عاملي تكرار پيام را نشان ميدهد.
عامل مثبت يادگيري
اثرات مثبت

اثرات خالص
تعداد نمايش تبليغات

اثرات خنثي

عامل منفي خستگي

اثرات منفي

نمودار  .9-5نظرية دو عاملي تكرار پيام (سولومون)322 :2213 ،
1. two factor theory
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بازارياب بايد مدت زمان هر بار تبليغ را كاهش دهد .معموالً تبليغات  15ثانيهاي
از اثربخشي بيشتري برخوردار هستند .همچنين ،بازاريابها ميتوانند با برقراري تنوع
اندك در پيام در طول زمان ،عالوه بر اينكه ميزان آشنايي مخاطبان را با پيام افزايش
ميدهند ،ميزان خستگي آنها را نيز كاهش دهند (ساالر 1393 ،الف.)169 :
 الگوی احتمالي جزئیات در ترغیب مشتریان« :الگوی احتمالي پیچیدگي»

1

(نمودار  ،)3-5نظريهاي است كه نحوة شكلگيري و تغيير نگرشها را در سطوح
مختلف درگيري نشان ميدهد .اين الگو بر فرايند ترغيب مشتريان تمركز دارد.
الگوي احتمالي پيچيدگي ،عوامل فردي ،موقعيتي و بازاريابي را براي درك نگرش
در قالب يک الگوي يكپارچه بررسي ميكند (هاوكينز.)457 :2211 ،9
اين الگو فرض ميكند كه در شرايط درگيري زياد ،ما از «مسیر مرکزی »3براي ترغيب
استفاده ميكنيم .در شرايط درگيري كم ،ما از «مسیر پیراموني »9براي ترغيب استفاده ميكنيم.

تغيير در رفتار

تغيير در باورها
و نگرشها

تغيير در نگرش

تغيير در رفتار

پردازش با
درگيري زياد

پاسخ شناختي

مسير مركزي

توجه و درك

ارتباطات
(منبع ،پيام ،كانال)

مسير پيراموني

تغيير در باورها

پردازش با
درگيري كم

نمودار  .3-5الگوي احتمالي پيچيدگي براي ترغيب مشتريان (هاوكينز)457 :2211 ،
)1. elaboration likelihood model (ELM
2. Hawkins
3. central route
4. peripheral route
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 مسیر مرکزی ترغیب :براساس الگوي احتمالي پيچيدگي ،اگر ما اطالعات موجود
در يک تبليغات ترغيبي را مرتبط يا جذاب ببينيم ،توجه زيادي به آن خواهيم كرد.
در اين مسير ما به مباحثي كه بازارياب مطرح ميكند ،توجه ميكنيم و پاسخهاي
شناختي را به اين مباحث ارائه ميدهيم .يک مادر باردار وقتي كه هشداري را از
راديو در مورد مصرف نوشيدنيهاي الكلي توسط مادران باردار ميشنود ،با خود
خواهد گفت« :حق با اوست« (ساالر 1393 ،الف.)171 :
مسير مركزي ترغيب شامل سلسله مراتب يادگيري استاندارد است .اين سلسله
مراتب ،بر اين فرض استوار است كه مصرفكننده ،خريد محصول را بهعنوان يک
فرايند حل مسئله در نظر ميگيرد .او ابتدا نسبت به محصول شناخت (بعد شناخت)
پيدا ميكند .سپس ،اين شناخت را مورد ارزيابي قرار ميدهد و نسبت به محصول يک
احساس پيدا ميكند (بعد احساس) .آنگاه اگر محصول مطابق با احساسات خوب او
بود ،آن را خريداري ميكند (بعد رفتار).
 مسیر پیراموني ترغیب :ما زماني از مسير پيراموني ترغيب استفاده ميكنيم كه
عالقهاي به پيام تبليغاتي نداريم .در مقابل ،به ساير عالئم توجه ميكنيم تا تصميم
بگيريم كه چه واكنشي را نسبت به پيام داشته باشيم .اين عالئم شامل بستهبندي
محصول ،جذابيت منبع و محتواي ارائة پيام هستند .به منابع اطالعاتي خارج از پيام
اصلي« ،عالئم پیراموني پیام» 1گفته ميشود ،زيرا آنها در پيرامون پيام واقعي قرار
دارند.
مسير پيراموني ترغيب به محصوالت كمدرگيري مربوط ميشود .در مورد اين
محصوالت ،عوامل مانند بستهبندي و طرحهاي گرافيكي اهميت بيشتري نسبت به خود
محصول پيدا ميكنند.
استدالل مديريتي الگوي احتمالي پيچيدگي اين است كه افراد در محصوالت
پردرگيري به دنبال ويژگيهاي كاركردي محصول و داليل منطقي براي خريد آنها
هستند ،اما در محصوالت كمدرگيري به دنبال ويژگيهاي پر زرق و برق محصول مانند
بستهبندي زيبا يا حمايت محصول توسط يک فرد مشهور هستند (ساالر 1393 ،الف.)172 :
1. message peripheral cues
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 6-5یادگیری
برقراري ارتباط بين محصوالت و حافظة مصرفكنندگان ،يكي از شيوههاي مهم در
ايجاد و حفظ وفاداري برند است .شركت ميهن ،تبليغات بيست سال قبل خود در مورد
بستني را بار ديگر در تلويزيون ارائه كرد .هدف از ارائة اين تبليغ ،يادآوري خاطرات
گذشته مصرفكنندگان ميهن است تا بدينترتيب با برقراري ارتباط با گذشتة افراد،
وفاداري آنها به محصوالت اين شركت افزايش يابد.
یادگیری ،1عبارت است از يک تغيير نسبتاً دائمي در رفتار كه در نتيجة تجربه
ايجاد ميشود .افراد براي يادگيري ضرورتاً نيازي به تجربة شخصي ندارند .آنها
ميتوانند با مشاهدة تأثير رويدادهاي مختلف بر ديگران ياد بگيرند .ما حتي ممكن است
زمانيكه تالشي براي يادگيري انجام نميدهيم ،ياد بگيريم .بهعنوان مثال ،تبليغات يک
محصول ممكن است باعث آشنايي ما با برند آن شركت شود؛ درحاليكه ما از
محصوالت آن شركت استفاده نميكنيم .به اين نوع يادگيريهاي اتفاقي و غيرارادي،
یادگیری تصادفي 2ميگويند (كاردس و همكاران)122 :2212 ،
يادگيري ،يک فرايند مستمر است .دانش ما در مورد جهان ،بهطور دائم در حال
به روزشدن است ،چرا كه همواره در معرض محركهاي جديد قرار داريم .اين دانش
جديد باعث ميشود كه ما در برخورد با مسائل مختلف ،داراي تجربيات جديد شويم و
رفتار خود را در مورد آنها بهبود ببخشيم.
روانشناساني كه در زمينة يادگيري تحقيق ميكنند ،تئوريهايي را در مورد فرايندهاي
يادگيري ارائه كردهاند .اين تئوريها شامل دو نوع هستند (سولومون:)128 :2213 ،
 تئوری یادگیری رفتاری :3تئوريهايي كه بر ارتباطات محرك -پاسخ 4تمركز دارند.
براساس تئوري يادگيري رفتاري ،يادگيري نتيجة پاسخ به رويدادهاي خارجي است.
 تئوری یادگیری شناختي :5تئوريهايي كه مصرفكنندگان را بهعنوان حلكنندگان
مسائل پيچيده تلقي ميكنند .براساس اين تئوريها ،مصرفكنندگان با مشاهدة آنچه كه
افراد ديگر ميگويند و انجام ميدهند ،يک مجموعه قوانين و مفاهيم را ياد ميگيرند.
1. learning
2. incidental learning
3. behavioral learning theories
4. stimulus- response
5. cognitive learning theories
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بازاريابان بايد به هر دو نوع تئوريها دقت داشته باشند ،چرا كه نقش بسيار
مهمي در رفتار مصرفكنندگان دارند.
 1-6-5تئوریهای یادگیری رفتاری
براساس تئوريهاي يادگيري رفتاري ،يادگيري نتيجة پاسخ به رويدادهاي خارجي
است .روانشناساني كه براساس اين ديدگاه كار ميكنند ،به فرايندهاي تفكر دروني
مصرفكنندگان توجه ندارند .در مقابل ،آنها به ذهن همانند يک «جعبة سیاه «1مينگرند
و بر ابعاد قابل مشاهدة رفتار تأكيد دارند .ابعاد قابل مشاهده شامل چيزهايي است كه
وارد جعبه سياه ميشوند (محركها يا رويدادهاي خارجي) و چيزهايي كه از آن خارج
ميشوند (پاسخها در مقابل اين محركها).
 دو رویكرد عمده در تئوریهای یادگیری رفتاری وجود دارد:
2

 شرطيشدن كالسيک -شرطيشدن ابزاري

3

 شرطيشدن کالسیك :براساس ديدگاه يادگيري رفتاري ،بازخورهايي كه ما در طول
زندگي كسب ميكنيم ،تجربيات ما را شكل ميدهند .بهطور مشابه ،ما به خاطر
يادگيريهايي كه از قبل داريم ،نسبت به برندها ،محصوالت و تبليغات مختلف
شركتها واكنش نشان ميدهيم .همچنين ،افراد ياد ميگيرند كه اقدامات آنها با
پاداشها يا تنبيههايي همراه خواهد بود .در نتيجه ،بازخورهايي كه از اقدامات مختلف
به دست ميآورند ،بر اقدامات آتي آنها تأثير ميگذارد .مصرفكنندگاني كه از خريد
يک برند خاص راضي هستند ،به آن برند وفادار ميشوند و در مرتبة بعدي نيز از آن
برند خريداري ميكنند .در مقابل ،مصرفكنندگاني كه در نتيجة خوردن غذا در يک
رستوران دچار مسموميت ميشوند ،بعيد است كه دوباره وارد آن رستوران شوند.
شرطيشدن كالسيک ،زماني روي ميدهد كه محركي كه باعث ايجاد يک پاسخ
خاص ميشود ،در كنار محرك ديگري كه در ابتدا به خودي خود ،باعث ايجاد
1. black box
2. classical conditioning
3. instrumental conditioning
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هيچگونه پاسخي نميشود ،ارائه ميشود .در طي زمان ،محرك دوم نيز پاسخي شبيه
محرك اول پيدا ميكند ،چرا كه همراه محرك اول ارائه شدهاست .ايوان پاولوف ،1يک
فيزيولوژيست روسي كه بر روي سيستم گوارشي حيوانات كار ميكرد ،آزمايشاتي را بر
روي سگها انجام داد .او در آزمايشات خود ،يک محرك خنثي (يک زنگ) را با يک
محرك ديگر كه باعث ترشح بزاق در سگ ميشد (پودر گوشت) ،به سگها نشان
ميداد .پودر گوشت يک محرك غیرشرطي 2بود ،به اين دليل كه بهطور طبيعي قادر بود
باعث ايجاد پاسخ در سگ شود .با گذشت زمان ،زنگ به يک محرك شرطي 3تبديل
شد ،چرا كه سگ صداي زنگ را در ذهن خود با پودر گوشت پيوند داده بود .در نتيجه،
حتي اوقاتي كه فقط زنگ به صدا در ميآمد و پودر گوشت ارائه نميشد نيز ،بزاق سگ
ترشح ميكرد (جانسون -بويد.)28 :2212 ،4
زمانيكه بازاريابان ،محركهايي را كه باعث تحريک نيازهاي اولية
مصرفكنندگان (مانند تشنگي و گرسنگي) ميشوند را در كنار برند شركتها به آنها
ارائه ميدهند ،مصرفكنندگان هر وقت با نام اين برندها روبهرو ميشوند ،ياد ميگيرند
كه احساس گرسنگي يا تشنگي كنند .بنابراين ،اصول يادگيري رفتاري ميتواند به ايجاد
يک تصوير ذهني متمايز از برند شركتها كمک كند .همچنين ميتواند باعث ارتباط
برند شركت با يک نياز اساسي شود .انتقال معني از يک محرك غيرشرطي به يک
محرك شرطي باعث ميشود كه برندهايي مانند مارلبورو ،5كوكاكوال و ريباك 6تأثير
زيادي بر مصرفكنندگان داشته باشند .ارتباط بين تصوير مرد گاوچران روي سيگار
مارلبورو و سيگار آنچنان زياد است كه شركت مارلبورو در برخي از تبليغات خود از
اين مرد گاوچران 7استفاده نميكند؛ چرا كه مصرفكننده با شنيدن نام مارلبورو به ياد
سيگار ميافتد و احتياجي به ارائة مرد گاوچران در تبليغات شركت نيست .اين به دليل
اثر شرطيشدن كالسيک است.

1. Ivan Pavlov
)2. unconditioned stimulus (UCS
)3. conditioned stimulus (CS
4. Jansson-Boyd
5. Marlboro
6. Reebok
7. cowboy
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 شرطيشدن ابزاری :شرطيشدن ابزاري (يا شرطيشدن كنشگر) زماني رخ ميدهد
كه ما ياد گرفته باشيم ،كارهايي را انجام دهيم كه باعث ايجاد نتايج مثبت ميشوند و
از انجام كارهايي كه باعث ايجاد نتايج منفي ميشوند ،خودداري كنيم .اين نوع

يادگيري با مطالعة اسكينر ،1يكي از روانشناسان معروف دنيا ،ارتباط نزديكي دارد.
اسكينر در مطالعات خود ،اثر شرطيشدن ابزاري را از طريق تعليم بازي پينگپونگ

به كبوترها و ساير فعاليتها و دادن پاداشهايي متناسب با سطح موفقيت در انجام

بازيها و فعاليتها نشان داد (بابين و آتاوي.)56 :2212 ،2
پاسخها در شرطيشدن كالسيک ،غيرارادي و نسبتاً ساده هستند ،اما در
شرطيشدن ابزاري ،پاسخها ارادي هستند و با هدف دستيابي به اهداف ارائه ميشوند و
از پيچيدگي باالتري برخوردار هستند .براي مثال ،مالک يک فروشگاه جديد ممكن
است به خريداراني كه سرزده وارد فروشگاه ميشوند ،پاداش بدهد .او اميدوار است كه
آنها در آينده نيز به فروشگاه سر بزنند و در نهايت ،از آنجا خريد كنند.
بنابراين ،در شرطيشدن ابزاري ،مصرفكننده رفتارها را بهعنوان ابزاري جهت
گرفتن پاداش يا اجتناب از تنبيه انجام ميدهد.
شرطيشدن ابزاري به چهار شكل زير وجود دارد (سولومون:)113 :2213 ،
 تقويت مثبت (پاداش)
 تنبيه
 تقويت منفي
 خاموشي
 تقویت مثبت روشي است كه اسكينر تأكيد بيشتري بر آن دارد .تقويت مثبت هر
چيزي است كه از نظر فرد نوعي پاداش به شمار آيد (سعادت.)328 :1389 ،
زمانيكه محيط ،تقویت مثبتي( 3پاداشي) را در قالب پاداش به مصرفكننده ارائه
ميدهد ،اين تقويت مثبت باعث تقويت رفتار ميشود .براي مثال ،فردي كه عطر
خاصي را از يک شركت خريداري ميكند و دوستانش او را به خاطر استفاده از اين
برند تحسين ميكنند ،به شركت وفادار ميشود.
1. Skinner
2. Babin & Attaway
3. positive reinforcement
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 تنبیه 1نيز زماني رخ ميدهد كه انجام ندادن رفتار ،با واكنشهاي نامطلوبي مواجه ميشود.
تنبيه ،عملي است كه رفتاري را تضعيف ميكند و احتمال وقوع و تكرار آن را كاهش
ميدهد .بهعنوان مثال ،وقتي اعضاي يک گروه دوستي از يک برند خاص خريداري
ميكنند ،هر فردي كه از اين برند خريد انجام ندهد ،مورد تمسخر ساير اعضا قرار ميگيرد.
 تقویت منفي 9به معناي تنبيه نيست .بهطور كلي ،هر چيزي كه باعث حذف يک
رفتار نامطلوب شود ،تقويت منفي به شمار ميآيد .تقويت منفي باعث ايجاد رفتار
مطلوب در فرد ميشود .تقويت منفي زماني رخ ميدهد كه شركت در تبليغات خود
اثرات استفاده نكردن از محصوالت خود را به مصرفكننده نشان ميدهد و در
نتيجه ،مصرفكننده براي عدم مواجهه با اين اثرات نامطلوب ،شروع به استفاده از
محصوالت شركت ميكند .مانند تبليغات شركتهاي لبني براي مصرف شير و اينكه در
صورت عدم استفاده از شير ،دچار پوكي استخوان ميشوند .در تقويت منفي ،فرد از
انجام يک رفتار نامطلوب خودداري ميكند .اما در تقويت مثبت و تنبيه ،فرد واكنشي را
در نتيجة انجامدادن يا انجام ندادن رفتاري خاص ،از سوي ديگران مشاهده ميكند.
 خاموشي 3زماني رخ ميدهد كه رفتاري كه قبالً با پاسخ مثبت همراه بود ،ديگر با
پاسخ مثبت همراه نباشد .بهعنوان مثال ،فردي كه با خريد عطر از يک برند خاص،
زماني مورد تحسين دوستانش قرار ميگرفت ،ديگر از سوي آنها مورد تحسين قرار
نميگيرد .اين يک نوع خاموشي است.
 9-6-5تئوری یادگیری شناختي
تئوري يادگيري شناختي بر اهميت فرايندهاي ذهني مصرفكنندگان تأكيد دارد .اين
ديدگاه ،مصرفكنندگان را بهعنوان حلكنندگان مسئله ميشناسد كه از اطالعات محيط
براي انجام تصميمات خريد استفاده ميكنند .طرفداران اين ديدگاه ،همچنين بر اهميت
خالقيت در فرايند يادگيري تأكيد دارند (باليت.)134 :2213 ،4
نظريهپردازان يادگيري رفتاري بر ماهيت خودكار و عادي شرطيشدن تأكيد دارند ،اما
طرفداران يادگيري شناختي بر اين باورند كه حتي اين تأثيرات ساده نيز مبتني بر عوامل
1. punishment
2. negative reinforcement
3. extinction
4. Blythe
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شناختي هستند .شرطيشدن ،انتظاراتي را در ذهن مصرفكنندگان ايجاد ميكند كه براساس
آن ،يک محرك باعث ايجاد يک پاسخ خاص ميشود .شكلگيري اين انتظارات نيازمند
فعاليت ذهني است و از اينرو ،طرفداران يادگيري شناختي بر اين باور هستند كه اين
موضوع با ديدگاه تئوري شناختي مطابقت دارد .براساس اين ديدگاه ،مصرفكنندگان در
شرطيشدن ،فرضيات آگاهانهاي را تنظيم و براساس آنها اقدام ميكنند.
زمانيكه مصرف كنندگان با يک محصول جديد روبهرو مي شوند ،تالش
مي كنند آن را با طبقه بندي هاي مو جود در ذهن خود مطابقت دهند و نسبت به آن
واكنش نشان دهند؛ نه اينكه آن را در يک طبقة جديد قرار دهند .اين نيازمند
شناخت ذهني مصرف كنندگان از محصول است و در نتيجه ،با تئوري يادگيري
شناختي در ارتباط است.
 یادگیری مشاهدهای« :یادگیری مشاهدهای» 1زماني رخ ميدهد كه ما فعاليتهاي
ديگران را مشاهده ميكنيم و به نوع تقويتي كه در مقابل آن فعاليتها صورت

ميگيرد ،توجه ميكنيم (كيمل و كيمل .)121 :2212 ،2در اين موارد ،يادگيري در
نتيجه تجربة نیابتي 3صورت ميگيرد تا تجربة مستقيم .اين نوع يادگيري بسيار پيچيده
است .افراد اطالعات مشاهدهشده را در ذهن خود طبقهبندي ميكنند و در فعاليتهاي
بعدي از آنها استفاده ميكنند .الگوگیری ،4عبارت است از فرايند تقليد از رفتار
ديگران .براي مثال ،فردي كه براي خريد خودرو به نمايندگي فروش خودرو ميرود،
به عكسالعملهاي مردم در مقابل خريد دوست خود فكر ميكند كه برند خاصي را
خريداري كردهاست .در صورتي كه مردم عكسالعمل مناسبي نسبت به خريد دوست
او انجام داده باشند ،او نيز آن برند را خريداري ميكند.
فرايند الگوگيري ،يک شكل قدرتمند از يادگيري است .الگوگيري از رفتار
ديگران ميتواند داراي اثرات منفي نيز باشد .بهعنوان مثال ،برخي فيلمها و بازيهاي
غربي باعث ايجاد روحية تهاجمي در كودكان ميشوند .كودكان با ديدن كارتونهاي
مختلف ،شخصيتهاي اصلي اين فيلمها را الگو قرار ميدهند و در صورت عدم تناسب
1. observational learning
2. Kimmel and Kimmel
3. vicarious experience
4. modeling
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با فرهنگ كشور ،ميتواند تبعات بسيار مخربي بر ذهن آنها داشته باشد .بهعنوان مثال،
زمانيكه كودك عصباني ميشود ،ممكن است از الگوي رفتاري قهرمانان اين كارتونها
در جهت نشاندادن عصبانيت خود استفاده كند (النتوس.)483 :2212 ،
بازاريابان براي استفاده از الگوگيري بهعنوان يكي از انواع يادگيريهاي
مشاهدهاي ،بايد شرايط زير را فراهم كنند:

 بازارياب بايد توجه مصرفكننده را به مدلي مناسب جلب كند؛ مدلي كه مصرفكننده
به دليل جذابيت ،شايستگي ،جايگاه يا مشابهت ،ميخواهد از آن تقليد كند.

 مصرفكننده بايد آنچه را كه مدل ميگويد يا انجام ميدهد ،به ياد آورد.
 مصرفكننده بايد اين اطالعات را به اقدامات عملي تبديل كند.
 مصرفكننده بايد براي انجام اين اقدامات داراي انگيزه باشد.
نمودار  ،4-5فرايند يادگيري مشاهدهاي را نشان ميدهد.

بنابراين ،يادگيري شناختي به بازاريابان كمک ميكند كه راحتتر بتوانند بر
مصرفكنندگان تأثير بگذارند .آنها ديگر مجبور نيستند مستقيماً به مصرفكنندگان براي
خريد يا عدم خريد يک محصول پاداش بدهند يا تنبيه كنند؛ بلكه ،با نشاندادن آنچه كه
براي يک الگوي مطلوب مصرفكنندگان با خريد يا عدم خريد محصوالت شركت
روي ميدهد ،ميتوانند آنها را به خريد محصوالت شركت ترغيب كنند .بازاريابان
ميدانند كه مصرفكنندگان از اين الگوها تقليد ميكنند.
انگیزه
موقعيتي كه در
آن ،انجام رفتار
براي
مصرفكننده
مفيد است.

فرآیندهای
تولیدی
مصرفكننده
توانايي الزم براي
انجام اقدام را
دارد.

نگهداری
مصرفكننده،
رفتار را در ذهن
خود نگهداري
ميكند.

توجه
مصرفكننده بر
رفتار الگو تمركز
ميكند.

یادگیری مشاهدهای
مصرفكننده ،رفتارهاي الگو را انجام
ميدهد.

نمودار  .9-5فرايند يادگيري مشاهدهاي (سولومون)118 :2213 ،
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 8-5استراتژیهای پیام
شركت ،بعد از تعيين اهداف پيام ،بايد استراتژيهاي پيام را تنظيم كند .دو نوع
استراتژي براي طراحي پيام وجود دارد كه شامل موارد زير است:

 رويكرد استراتژيک

 قالبهاي استراتژيک
 1-8-5رویكرد استراتژیك
رويكرد استراتژيک داراي سه استراتژي است:
 استراتژي مغز و قلب

1

 استراتژي فروش سخت و فروش نرم
 سيستمهاي استراتژي

9

3

 استراتژی مغز و قلب :در اين رويكرد ،شركت در طراحي استراتژي پيام ،از
استراتژي مغز و قلب استفاده ميكند .استراتژي مغز و قلب بدين معنا است كه پيام،
هم بايد منطقي باشد و هم احساسي .مغز بر جنبة منطقي و قلب بر جنبة احساسي
پيام تمركز دارد.
براي مثال ،برنامة تبليغاتي شركت فولكس واگن تحت عنوان «مورد درخواست
رانندگان» ،9دفتر تبليغاتي ،پيام را به شيوهاي طراحي و ارائه كرد كه در مغز و قلب
مخاطبان نفوذ كند (موريارتي و همكاران.)432 :2214 ،

 ماهیت منطقي برند فولكس واگن:
«تنها برندي كه مزايا و احساسات مهندسي آلماني را ارائه ميدهد«.

 ماهیت احساسي برند فولكس واگن:

 مهيج

 احساس متفاوت در رانندگي
1. head and heart strategy
2. hard and soft sell strategy
3. Systems of Strategies
4. Drivers Wanted
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 روش متفاوت در زندگي
 شور و هيجان ،سرگرمي و سرزندگي
 استراتژی فروش سخت و فروش نرم :در استراتژي فروش سخت ،شركت
اطالعات محصول را به مخاطبان انتقال ميدهد .اين استراتژي ،زماني مفيد است كه
مخاطبان به داشتن اطالعات محصول عالقهمند باشند .شركت با دادن اطالعات به
مخاطبان ،در ذهن آنها نفوذ ميكند .در اين استراتژي ،فرض بر اين است كه
مخاطبان در خريدهاي خود از روش تصميمگيري منطقي استفاده ميكنند.
در استراتژي فروش نرم ،شركت احساسات و عواطف مخاطبان را هدف قرار
ميدهد .در اين استراتژي ،فرض بر اين است كه مخاطبان عالقهاي به اطالعات
محصول ندارند و به دنبال محصوالتي هستند كه احساسات آنها را برانگيزانند و داراي
تصوير برند مناسبي باشند (كليرلي.)166 :2224 ،1

استراتژي فروش سخت ،مشابه استراتژي مغز و استراتژي فروش نرم ،مشابه
استراتژي قلب است.
 سیستمهای استراتژی :دو نوع سيستم استراتژي وجود دارد:

 استراتژيهاي خالق ششگانة فريزر
 چرخ استراتژي تيلور

9

3

 استراتژیهای خالق ششگانة فریزر  :فريزر ،استاد دانشگاه واشينگتن ،استراتژيهاي
خالق ششگانه را مطرح كرد كه انواع مختلف وضعيتهاي پيام را مورد بررسي قرار
ميدهد .استراتژيهاي خالق ششگانة فريزر شامل موارد زير است كه در جدول 1-5
نشان داده شدهاست:

 انحصاري

9

 پيشنهاد فروش منحصر به فرد
 تصوير ذهني برند

5

6

1. Cleary
2. Frazer’s six creative strategies
3. Taylor’s strategy wheel
4. Preemptive
5. Unique selling proposition
6. Brand image
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جدول  .1-5استراتژيهاي خالق ششگانة فريزر (موريارتي و همكاران)236 :2228 ،
استراتژی

توضیح

مورد استفاده

انحصاري

تالش شركت براي جا انداختن
خود بهعنوان جايگاه اول صنعت
از طريق استفاده از يک ويژگي يا
منفعت رايج
استفاده از يک ويژگي متمايز كه
براي مصرفكنندگان ،مهم و
باارزش باشد.

محصوالتي با قابليت تمايز پايين
يا انواع جديد محصوالت

ردیف
1

9

3

پيشنهاد فروش
منحصر به فرد
تصوير ذهني
برند

ادعاي برتري يا تمايز برند مبتني
بر عوامل خارجي مانند
تفاوتهاي روانشناختي در ذهن
مصرفكنندگان
ايجاد يک جايگاه منحصر به فرد
براي شركت در ذهن
مصرفكنندگان

همنوايي

استفاده از موقعيتها ،سبکهاي
زندگي و عواطفي كه مورد توجه
مخاطبان قرار گيرد.
استفاده از پيامهاي عاطفي و
برخي اوقات ،مبهم براي از بين
بردن بيتفاوتي مصرفكنندگان

جايگاهيابي
9

5

6

عاطفي/
غيرعادي (يا
مبهم)

 جايگاهيابي
 همنوايي

محصوالتي با قابليت نوآوري و
فناوري باال
محصوالت همگن و با فناوريهاي
سطح پايين و با قابليت تمايز پايين

مورد استفاده توسط رقباي جديد
بازار يا برندهاي كوچكي كه قصد
به چالش كشيدن رقباي پيشگام
بازار را دارند.
صنايع بسيار رقابتي با قابليت تمايز
بسيار پايين
زماني كه رقبا به ميزان زيادي ،از
اطالعات آگاهيدهنده براي ترغيب
مصرفكنندگان استفاده ميكنند.

1

9

 عاطفي /غيرعادي (يا مبهم)

3

 چرخ استراتژی تیلور :چرخ استراتژي در نمودار  5-5نشان داده شدهاست.
1. Positioning
2. Resonance
)3. Affective/anomalous (or ambiguous
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ديدگاه
تشريفاتي

ديدگاه
انتقالي

محصوالت
مهم

خود

منطقي

نيازهاي بحراني

اجتماعي

حسي

تكراري

محصوالت
كماهميت

نمودار  .5-5چرخ استراتژي تيلور (كرافورد)62 :2214 ،

ران تيلور ،استاد دانشگاه تِنِسي آمريكا ،الگويي را ارائه داد كه استراتژيها را به
دو دسته تقسيم كرد (كرافورد:)62 :2214 ،1
 دیدگاه انتقالي :9اين ديدگاه ،مشابه ديدگاه منطقي (استراتژي مغز يا فروش سخت) است.
 دیدگاه تشریفاتي :3اين ديدگاه ،مشابه ديدگاه احساسي (استراتژي قلب يا فروش
نرم) است.
او سپس ،هر يک از اين ديدگاهها را به سه قسمت تقسيم كرد .تيلور ديدگاه
انتقالي را به سه بخش منطقي ،نيازهاي بحراني 9و تكراري تقسيم كرد .وي ديدگاه
تشريفاتي را نيز به سه بخش خود ،5اجتماعي و حسي 6تقسيم كرد.
1. Crawford
2. transmission view
3. ritual view
4. Ego
5. acute need
6. Sensory
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در ادامه ،هر يک از اين نيازها توضيح داده ميشود .نكتة مهم اين است كه هر چه
از نيازهاي سمت چپ چرخ استراتژي به سمت راست حركت ميكنيم ،مدت زماني كه
مصرفكننده براي خريد محصوالت صرف ميكند ،كاهش مييابد .سمت راست چرخ
استراتژي بر احساسات و سمت چپ چرخ استراتژي بر منطق متمركز است.
 بخش نیازهای منطقي :نيازهاي منطقي ،بر عقالنيت و منطق تمركز دارند .آنها شامل
پيامهايي هستند كه دليل برتري محصوالت شركتها را به مصرفكنندگان انتقال
ميدهند .براي مثال ،اين پيام كه «آبمعدني شركت الف ،محصولي اقتصادي ،راحت
و قابل حمل است« ،از نوع استراتژيهاي منطقي است.
 بخش نیازهای بحراني :نيازهاي بحراني يا نيازهاي اجتماعي ،بر مبناي نيازهاي
پيشبينينشدهي مصرفكنندگان قرار دارند .براي مثال ،نياز به تعمير لوازم خانگي يا
جراحيهاي پزشكي در زمرة نيازهاي بحراني قرار دارند.
مصرفكنندگان چه زماني داراي نيازهاي بحراني هستند؟ پاسخ :زماني كه
شركتها نتوانند تقاضاي موجود در بازار را تأمين كنند .براي مثال ،اين پيام كه
«آبمعدني شركت الف را براي مواقع طوفاني ذخيره كنيد« ،از نوع نيازهاي بحراني است.
 بخش نیازهای تكراری :نيازهاي تكراري ،آن دسته از نيازها هستند كه
مصرفكنندگان بايد بهصورت تكراري آنها را برطرف كنند .استراتژيهاي تكراري
بر نيازهاي تكراري تمركز دارند .براي مثال ،اين پيام كه «آبمعدني شركت الف،
يک آبمعدني مناسب براي همة وعدههاي غذايي در هر روز است« ،از نوع
نيازهاي تكراري است.
 بخش نیازهای حسي :نيازهاي حسي ،آن دسته از نيازها هستند كه مصرفكنندگان از
طريق حواس پنجگانه ،شامل حواس بينايي ،شنوايي ،بويايي ،چشايي و المسه ،آنها را
تأمين ميكنند .براي مثال ،اين پيام كه «آبمعدني شركت الف ،داراي طعم خوب است«،
از نوع نيازهاي حسي است.
 بخش نیازهای اجتماعي :نيازهاي اجتماعي ،بر ايجاد ،حفظ و گسترش ارتباط با
ديگران تمركز دارند .براي مثال ،اين پيام كه «با نوشيدن آبمعدني شركت الف،
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باعث جلب توجه ديگران شويد« يا اين پيام كه «آبمعدني شركت الف را با فردي
كه دوستش داريد ،بنوشيد« ،از نوع نيازهاي اجتماعي است.
 بخش نیازهای خود :استراتژيهاي خود بر تصوير ذهني افراد از خود تمركز دارند.
براي مثال ،اين پيام كه «آبمعدني شركت الف ،مخصوص افراد مراقب سالمتي« ،از نوع
استراتژيهاي خود است.
شركتها ميتوانند تركيبي از اين استراتژيها را به كار بگيرند تا اثربخشي آنها را
افزايش دهند .براي مثال ،اين پيام كه «آبمعدني شركت الف را هر روز (تكراري) ،همراه
با خانوادة خود (اجتماعي) بنوشيد تا شاداب شويد (حسي)« ،يک پيام تركيبي است.
 9-8-5قالبهای استراتژیك
اگرچه شركتها تالش ميكنند كه از طريق شيوههاي جديد و ابتكاري با مخاطبان خود
در ارتباط باشند ،اما برخي از قالبها هستند كه شركتها طي سالهاي متمادي ،از آنها
استفاده كردهاند .در ادامه ،اين قالبها از سه ديدگاه ادبي ،روانشناختي و فروش مورد
بررسي قرار ميگيرد .قالبهاي استراتژيک شامل چهار دسته هستند (موريارتي و
همكاران:)237 :2228 ،
 سخنراني و نمايشنامه
 جاذبههاي روانشناختي
 استراتژيهاي فروش
 ساير قالبهاي ارائة پيام
 سخنراني و نمایشنامه :اكثر پيامهاي تبليغاتي از تركيبي از دو تكنيک ادبي اصلي
براي تأثير بر مغز و قلب مخاطبان استفاده ميكنند .اين دو تكنيک شامل

سخنرانيها 1و نمايشنامهها 9هستند.

سخنراني ،يک دستورالعمل جدي است كه بهصورت كالمي ارائه ميشود .در اين
روش ،سخنگو تالش ميكند با ارائة اسناد و مدارك و استفاده از تكنيکهايي مانند

مباحثه ،3مخاطبان را براي خريد محصوالت شركت متقاعد كند .سخنراني مزاياي زيادي

1. Lectures
2. Dramas
3. argument
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دارد .سخنراني ،ارزان و كارا است و با استفاده از آن ميتوان در مدت زمان كوتاهي،
ويژگيهاي محصول را بهطور فشرده بيان كرد .با استفاده از سخنراني ،ميتوان در مدت
چند ثانيه ،چندين نكته را در مورد محصول به مخاطبان انتقال داد.
در نمايشنامه ،شركت داستاني را در مورد محصوالت خود در تبليغات بيان
ميكند و مخاطبان بايد آن را تفسير كنند .در اين روش ،شركت پيام ارتباطي خود را از
طريق ارائة يک داستان به مخاطبان انتقال ميدهد.
 جاذبههای روانشناختي :شركتها براي ارائة پيامهاي خود ميتوانند از جاذبههاي
روانشناختي نيز استفاده كنند .اين جاذبهها ،اساساً در قلب مخاطبان نفوذ ميكنند.
جاذبههاي روانشناختي شامل امنيت ،ترس ،عزت نفس و لذتهاي حسي هستند.
اين جاذبهها بر احساسات و عواطف مخاطبان تأثير ميگذارند و باعث جذابيت
محصوالت نزد مخاطبان ميشوند .اگرچه ،اكثر اين جاذبهها ،عاطفي و احساسي
هستند ،اما در برخي از اوقات ،حالت منطقي به خود ميگيرند .براي مثال ،پيامهايي
مانند پسانداز پول براي دوران بازنشستگي ،در زمرة پيامهاي منطقي قرار دارند.

 استراتژیهای فروش :در استراتژيهاي فروش ،شركت از طريق ارائة پيامهاي فروش
بر مغز انسان نفوذ ميكند .در اين روش ،شركت تالش ميكند تا در پيامهاي خود از
استدالالت منطقي استفاده كند.
پيامهاي ارتباطي منطقي در استراتژيهاي فروش بايد داراي ويژگيهاي زير باشند:
 منافع :1پيام بايد نشان دهد كه محصول چگونه به مخاطبان منفعت ميرساند .براي
مثال ،تبليغات خودروري برقي جنرال موتورز ،بر ويژگي اين خودرو (عدم استفاده
از گاز يا بنزين) تأكيد ميكند و آن را بهصورت منفعت «عدم سر و صدا«
(خودرويي بدون پيستون ،سوپاپ و اگزوز) به مخاطبان نشان ميدهد.
 وعده :9شركتها در پيامهاي خود ،وعدههايي را به مشتريان ارائه ميدهند .براي
مثال ،صابون ديال ،3ساليان زيادي است كه در تبليغات خود به مشتريان وعده
ميدهد كه در صورت استفاده از اين صابون ،اطمينان آنها افزايش مييابد .مشتريان
1. Lectures
2. promise
3. Dial soap
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از شركتها انتظار دارند كه به وعدههاي خود عمل كنند و محصوالتي را توليد كنند
كه متناسب با اين وعدهها باشند .در صورتي كه عملكرد محصول از وعدههاي
شركت كمتر باشد ،آنگاه مشتريان ناراضي خواهند شد.
 دلیل :1شركتها در تبليغات خود ،بايد دليل برتري محصوالت خود را به مشتريان
نشان دهند .آنها در ذكر اين دليل ،از عبارت «زيرا« استفاده ميكنند .براي مثال،

شركت آمريكايي آمتراك ،2در زمينة مسافرت با قطار و اتوبوس فعاليت ميكند .اين
شركت در تبليغات خود ،دليل برتري مسافرت با قطار را اينچنين بيان ميكند:
«مسافرت با قطار نسبت به مسافرت هوايي ،راحتتر است ،زیرا بر خالف مسافرت
با هواپيما ،ماهيت انساني سفر را از بين نميبرد«.
 پیشنهاد فروش منحصر به فرد :3پيشنهاد فروش منحصر به فرد ،منفعتي است كه هم
منحصر به فرد است و هم براي مشتريان مهم است .براي مثال ،اين پيام كه «اين دوربين،
تنها دوربيني است كه با آن ميتوانيد بهطور خودكار ،تصاوير را بزرگنمايي و كوچکنمايي
كنيد« ،از نوع پيشنهاد فروش منحصر به فرد است (استينهارت.)235 :2212 ،9
 سایر قالبهای ارائة پیام :عالوه بر روشهاي فوق ،قالبهاي ديگري نيز براي ارائة
پيام وجود دارد .در ادامه ،اين قالبها توضيح داده ميشوند:

 مستقیم :5اين نوع پيامها ،واقعي هستند و اطالعاتي را در مورد محصوالت به
مخاطبان انتقال ميدهند .آنها در ارائة اطالعات ،از احساسات با جلوههاي خاص

استفاده نميكنند .براي مثال ،سايت ويمين دات كام ،6در تبليغات خود بيان ميكند

كه «زنان تحصيلكردة زيادي در اين سايت به دنبال اطالعات موردنظر خود هستند.
ما بيش از  2ميليون بازديدكننده در هر ماه داريم«.
 اثبات :8اين پيامها نحوة استفاده از محصول يا آنچه كه محصول ميتواند براي افراد
انجام دهد را بهطور عملي نشان ميدهند .پيامهاي اثباتي ،باعث روشنشدن كاربرد
محصول براي مصرفكنندگان ميشوند.
1. reason
2. Amtrak
)3. unique selling proposition (USP
4. Steinhardt
5. straightforward message
6. www.women.com
7. demonstration
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 براي مثال ،شركت كِالگ در تبليغات خود ،بهطور عملي نشان ميدهد كه مخاطبان
چگونه ميتوانند وزن خود را با استفاده از محصوالت اين شركت كاهش دهند .آنها
اين كار را بهطور عملي به مشتريان نشان ميدهند.
 مقایسه :1در اين نوع پيامها ،شركت محصوالت خود را با محصوالت شركتهاي
رقيب مقايسه ميكند تا برتري محصوالت خود را نسبت به رقبا نشان دهد.
 راهحل مسئله :9اين پيامها كه به نام «محصول بهعنوان قهرمان» 3نيز شناخته
ميشوند ،ابتدا مسئلهاي را به مخاطبان نشان ميدهند و سپس ،بيان ميكنند كه
محصول شركت چگونه ميتواند اين مسئله را حل كند .يک نوع از اين پيامها« ،پیام
اجتناب از مسئله» 9ناميده ميشود كه در آن ،محصول به مصرفكننده كمک ميكند

كه از يک مسئله اجتناب كند (برگر.)129 :2213 ،5

 طنز :6در اين نوع پيامها ،شركت با استفاده از يک شخصيت طنزپرداز ،پيام ارتباطي
خود را بهصورت سرگرمكننده در اختيار مخاطبان قرار ميدهد .اين روش باعث
جلب توجه مخاطبان و به خاطر سپردن پيام توسط آنها ميشود.
 بخشي از زندگي :8اين نوع پيام ،شكل پيچيدهتري از پيام راهحل مسئله است .در
اين روش ،شركت داستاني را نقل ميكند .در اين داستان ،اعضاي يک خانواده،
دچار مشكلي ميشوند كه با استفاده از محصول شركت ،آن را برطرف ميكنند.
 سخنگو :7در اين روش ،شركت با استفاده از يک فرد مشهور يا متخصص ،محصول
خود را به مشتريان معرفي ميكند .هدف شركت از اين روش ،معروف كردن
محصول در نزد مشتريان است .البته ،در برخي از كشورها مانند آمريكا قوانيني
تنظيم شدهاست كه براساس آنها ،افرادي سخنگو ،بايد از كيفيت محصوالتي كه
تبليغ ميكنند ،مطمئن شوند .آنها در قبال انجام تبليغات ،مسئوليت قانوني دارند و
اگر يک محصول نامناسب را تبليغ كنند ،بايد در دادگاهها پاسخگو باشند.

1. comparison
2. problem solution message
3. product-as-hero
4. problem avoidance message
5. Berger
6. Humor
7. slice-of-life
8. spokesperson
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 پیامهای تبلیغاتي پیچیده :1پيامهاي تبليغاتي پيچيده ،پيامهايي هستند كه در آنها شركت،
اطالعات محصوالت خود را بهصورت بسيار مبهم و پيچيده ارائه ميدهد تا كنجكاوي
مخاطبان را برانگيزاند .اين نوع تبليغات ،براي معرفي محصوالت جديد به بازار مؤثر
است .اين تبليغات تا زماني كه حس كنجكاوي مخاطبان به حد كافي برانگيخته شود،
ادامه مييابد و پس از آن است كه شركت ،محصول جديد خود را وارد بازار ميكند.

 7-5روشهای خالقیت در ارتباطات بازاریابي
شركتها بايد در ارائة پيامهاي بازاريابي به مخاطبان خود ،داراي خالقيت باشند .تام
گراس ،استاد دانشگاه وِست فلوريداي غربي ،ده روش را براي افزايش خالقيت در
ارتباطات بازاريابي بيان كرد .در ادامه ،هر يک از اين روشها توضيح داده ميشوند
(موريارتي و همكاران.)238 :2228 ،
 روش اول -بزرگ زندگي کنید .آماده باشید .زیرك باشید .سخت کار کنید .تنبل
نباشید .بخندید.
دليل اصلي كسلكنندهبودن برخي از تبليغات ،بيحالي و كسلكنندهبودن پديدآورندة
آنها است .تنها چيزي كه شما ميتوانيد در تبليغات قرار دهيد ،خودتان هستيد .هيچ چيز
ديگري نيست.
 در زندگي كاوش كنيد .خود را در هنر ،موسيقي ،كتاب ،تبليغات ،اينترنت،
محصوالت شركت ،مشتريان فعلي و مهمتر از همه ،مشتريان بالقوه ،غرق كنيد .اين
بيانگر اهميت كاوش در شناسايي مشتريان بالقوه است .البته ،شركت با نيازهاي
مشتريان فعلي خود آشنا است.
 خالقيت ،از تحقيقات يا جستجو در اينترنت حاصل نميشود ،بلكه از تواناييهاي
فردي ايجاد ميشود .شما بايد خالقيت را ايجاد كنيد ،نه ديگران.
 روش دوم -پاسخهای غلط ،درست هستند.
ما در اكثر مواقع ،به دنبال پاسخهاي درست و ايمني هستيم كه مورد انتظار مشتريان
هستند .اما بهترين پاسخها با فكر خالق ايجاد ميشوند .ممكن است پاسخهايي كه به
ظاهر نادرست هستند ،درست باشند .خالقيت ،مستلزم فراموشي راهحلهاي قبلي است.
1. Teasers
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 روش سوم -چه ميخواهید بگویید؟
شما بايد قبل از تهية پيام ،پيام اصلي برند را بشناسيد .اگر شما ندانيد كه چيزي
ميخواهيد بگوييد ،نميتوانيد پيام را به درستي ،به مخاطبان انتقال دهيد.
 روش چهارم -اخطار! از رایانه برای ایجاد خالقیت استفاده نكنید.
به هيچ وجه از رايانه براي ايجاد خالقيت استفاده نكنيد .ممكن است ايدههاي خالقانه
در هنگامي به ذهنتان برسد كه رايانه در دسترس شما نباشد .براي مثال ،ممكن است
در هنگام استراحت ،ورزش كردن يا غذا خوردن ،ايدة جديدي به ذهنتان برسد .شما
بايد يک دفترچة يادداشت داشته باشيد تا بتوانيد در مواقع ضروري ،افكار و ايدههاي
خود را در آن يادداشت كنيد.
 روش پنجم -بازی کنید.
با ايدههاي خود بازي كنيد .سمت چپ مغز خود را رها كنيد .سمت چپ مغز ،منطقي
است .خالقيت با ايدههاي در ظاهر ،غيرمنطقي ،سر و كار دارد .تا جايي كه ميتوانيد،
ايدههاي جديد و فراواني را ايجاد كنيد .آنها را ارزيابي نكنيد.
 روش ششم -بازی «چه ميشود ،اگر» را انجام دهید.
چه ميشود اگر  ....يک خرگوش صورتي ،باطري بفروشد؟
چه ميشود اگر  ....يک غول سبز ،نخودفرنگي بفروشد؟
فرض كنيد  .....يک فرد دلقک ،با موهاي قرمز ،همبرگرها را آماده ميكند.
تصور كنيد ....
به خودتان اجازه بدهيد كه واقعيتها را ناديده بگيريد .همة احتماالت را بدون توجه به
واقعيبودن آنها ،در نظر بگيريد.
 روش هفتم -نترسید.
ترس مانع خالقيت است .خالقيت با ايجاد افكار و ايدههاي جديد سر و كار دارد .افراد
ميترسند كه اين ايدهها توسط ديگران مورد تمسخر قرار گيرند .آنها ميترسند با ارائة
اين ايدههاي جديد ،از كار اخراج شوند .آنها ميترسند كه مبادا ايدهشان ناقص باشد.
افراد براي خالقيت بايد ريسکپذير و شجاع باشند.
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 روش هشتم -ایجاد ارتباط بین ایدههای نامرتبط
يكي از راههاي ايجاد خالقيت ،ايجاد ارتباط بين ايدههاي نامرتبط است .بدين منظور،
شما بايد بين دو مفهوم به ظاهر ،متفاوت ،ارتباط برقرار كنيد .ممكن است از اين
ارتباط ،يک ايده يا مفهوم جديد حاصل شود .براي مثال:
 يک حيوان اهلي ،يک  ...آهنربا است.
 يک مداد رنگي ،يک  ...ابزار قوي است.
 شربت سرفه ،يک  ...شب آرام است.
 روش نهم -پرسش سؤال و بیان پیام اصلي برند
در اين روش ،در مرحلة اول ،سؤالي از روي كنجكاوي پرسيده ميشود .در مرحلة دوم،
براي پاسخ به اين سؤال ،پيام اصلي برند بيان ميشود.
 روش دهم -شوخبودن
افراد از تبليغات همراه با شوخي ،لذت ميبرند .افراد تمايل دارند با كساني كار كنند كه
شوخطبع هستند .شوخطبعي باعث ايجاد ايدههاي خالقانه ميشود.

 4-5ویژگيهای افراد خالق در ارتباطات بازاریابي
افراد خالق در ارتباطات بازاريابي ،داراي ويژگيهاي مختلفي هستند كه برخي از آنها
به شرح زير است:
 1-4-5حلکنندة مسئله
افراد خالق در ارتباطات بازاريابي ،افرادي آگاه ،هوشيار و مراقبت هستند و براساس
شهود خود تصميمگيري ميكنند ،نه براساس منطق.
 9-4-5اهل تفریح و بازی
افراد خالق در ارتباطات بازاريابي ،افرادي هستند كه اهل تفريح و بازي هستند .آنها با
استفاده از قدرت ذهني خود ،ايدههاي جديد را مطرح ميكنند.
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 3-4-5دارای قدرت تصور
افراد خالق در ارتباطات بازاريابي ،افرادي هستند كه داراي قدرت تصور هستند .آنها
با استفاده از نيروي تخيل خود ،ميتوانند افراد ،محصوالت و تبليغات را در ذهن خود
تصور كنند .آنها ميتوانند پايان تبليغات را درحاليكه هنوز در حال ساختهشدن است،
در ذهن خود مجسم كنند.
 9-4-5پذیرش ایدههای جدید
افراد خالق در ارتباطات بازاريابي ،افرادي هستند كه از ايدههاي جديد ،استقبال ميكنند.
آنها داراي ذهني باز هستند .اين ذهنيت ،باعث افزايش خالقيت در آنها ميشود.
 5-4-5تفكر مفهومي

1

افراد خالق در ارتباطات بازاريابي ،افرادي هستند كه داراي «تفكر مفهومي» هستند.
آنها افرادي ريسکپذير و نوآور هستند و از ايدههاي جديد استقبال ميكنند.

 10-5فرایند خالقیت
فرايند خالقيت داراي مراحل مختلفي است .مراحل فرايند خالقيت به شرح زير است

(مورتي:)161 :2228 ،9

 غرقشدن در مسئله :3تا جايي كه ممكن است ،در مورد مسئله ،مطالعه كنيد ،تحقيق
كنيد و ياد بگيريد.

 اندیشهپردازی :9مسئله را از زواياي مختلفي بررسي كنيد؛ ايدههاي جديدي را ايجاد
كنيد و تا جايي كه ممكن است ،راهحلهاي جديدي را ارائه دهيد.

 تسلیم نشدن :5وقتي در حل مسئله با مانع روبهرو شديد ،تسليم نشويد.

 استراحتدادن به مغز :6به ذهن خودآگاه خود استراحت دهيد تا ذهن ناخودآگاه
شما به حل مسئله بپردازد.
1 Conceptual Thinking
2 Murthy
3 Immersion
4 Ideation
5 Brainfag
6 Incubation
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 اشراق :1برخي از ايدهها زماني ايجاد ميشوند كه شما در حال استراحت هستيد .به
اين نوع ايدهزايي ،اشراق ميگويند.

 ارزیابي :9در اين مرحله ،ايده بايد مورد ارزيابي قرار بگيرد .فرد خالق بايد مشخص
كند كه آيا ايدة مورد نظر با اهداف و استراتژيهاي شركت منطبق است يا خير.

 11-5اهمیت کلمات در تبلیغات
اگرچه ،تبليغات به ميزان زيادي ،حالت بصري دارد ،اما در چهار نوع از تبليغات،
كلمات نقش مهمي دارند:

 تبلیغات پیچیده :زماني كه تبليغات ،بسيار پيچيده و حاوي اطالعات مهمي است و
به خصوص ،بحثي را مطرح ميكند ،بهتر است از كلمات استفاده كرد .زيرا مخاطبان
ميتوانند كلمات را بارها و بارها بخوانند تا موضوع را به درستي درك كنند.

 تبلیغات محصوالت پردرگیری :مصرفكنندگان براي خريد محصوالت
پردرگيري ،زمان و انرژي بيشتري را صرف ميكنند .بنابراين ،زماني كه تبليغات
براي محصوالت پردرگيري صورت ميگيرد ،بهتر است از كلمات استفاده شود ،زيرا
مصرفكنندگان فرصت كافي براي مطالعه و بررسي آنها را دارند.

 تبلیغات توضیحي :زماني كه اطالعات محصول ،نيازمند تعريف و توضيح هستند،
شركت بهتر است در تبليغات اين نوع محصوالت از كلمات استفاده كند .براي مثال،
چگونگي كار با يک تلفن بيسيم جديد را ميتوان از طريق كلمات آموزش داد.

 ویژگيهای منحصر به فرد :زماني كه پيام ارتباطي تالش ميكند كه ويژگيهاي
منحصر به فرد محصول ،مانند عدالت و كيفيت را بيان كند ،استفاده از كلمات
مؤثرتر خواهد بود.

 19-5نویسندة پیام

«پیامنویس» 3فردي است كه با استفاده از خالقيت خود ،متن تبليغات را در ارتباطات

بازاريابي شكل ميدهد (استراوبار 9و همكاران.)215 :2215 ،

1 Illumination
2 Evaluation
3 copywriter
4 Straubhaar
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پيامنويس ،يک بازارياب زيرك و يک استاد ادبيات است .آنها عاشق كلمات
هستند و با استفاده از سبکهاي مختلفي ادبي ،با انبوهي از كلمات آشنايي دارند .آنها
معني ،ريشه ،حالت و احساس كلمات را ميدانند .بنابراين ،دانشجويان بازاريابي بايد به
ادبيات مسلط باشند تا بتوانند پيامهاي مناسبي را طراحي كنند .در غير اين صورت،
پيامها باعث جذب مشتريان نميشوند.
آنها به گفتههاي ديگران گوش ميكنند و بهترين آهنگ صدا را براي تبليغات
شركت انتخاب ميكنند.
براي مثال ،پيامنويس شركت هواپيمايي بريتيش اِيرالينز ،1پيام تبليغاتي اين

شركت را طوري نوشت كه با حرف  Bشروع و با حرف  Aتمام ميشود .زيرا مخفف
اين شركت هواپيمايي BA ،است .اين پيام به شرح زير است:
«شما يک مهمان هستيد ،نه مسافر .ما باور داريم كه مسير پروازي شما به اندازة
مقصد شما مهم است .ارائة صندلي به شما مهم نيست ،بلكه ارائة خدمات به شما مهم
است .فقط تماشاي يک فيلم مهم نيست ،بلكه فيلم بايد از ديدگاه شما باارزش باشد.
بهطور خالصه ،پروازها بايد براي همة مسافران ،يک تجربة خوب باشد .اين ايدة
شركت هواپيمايي بريتيش اِيرالينز است«.
همانند شاعران ،پيامنويسها هم ممكن است ساعتها و يا روزهاي زيادي را
براي نوشتن يک پيام ارتباطي ،وقت صرف كنند.

 13-5ویژگيهای پیامهای مؤثر در ارتباطات بازاریابي
پيامهاي مؤثر در ارتباطات بازاريابي ،داراي ويژگيهايي به شرح زير هستند (موريارتي
و همكاران:)263 :2228 ،
 کوتاه :پيام ارتباطي بايد كوتاه و مختصر باشد و از كلمات ،جمالت و پاراگرافهاي
كوتاه استفاده كند.
 تمرکز بر نكتة اصلي :پيام ارتباطي بايد بر يک نكتة اصلي تمركز داشته باشد و
چندين نكتة مختلف را بيان نكند.
 مشخصبودن :پيام ارتباطي بايد مشخص و دقيق باشد .هرچه پيام ،مشخصتر باشد،
مخاطبان ،بيشتر به آن توجه ميكنند.
)1. British Airlines (BA
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 شخصيسازی (سفارشيسازی) :پيام ارتباطي بايد هر زمان كه ممكن است
مخاطبان را بهطور مستقيم ،مد نظر قرار دهد .به عبارت ديگر ،به جاي كلمات ما يا
آنها ،از شما استفاده كند تا مخاطبان احساس نزديكي بيشتري با پيام داشته باشند.
 محاورهای :پيام ارتباطي بايد از جمالت و عبارتهاي محاورهاي استفاده كند كه
افراد در تعامالت روزمره با يكديگر از آنها استفاده ميكنند .اين باعث
ملموسترشدن پيام ميشود.
 ابتكار :پيام ارتباطي بايد داراي خالقيت باشد و از ايدههاي خالقانه استفاده كند.
 استفاده از عبارتهای جادویي :در پيام ارتباطي بايد جمالتي را به كار برد كه
توجه و عالقة مخاطبان را به خود جلب كند .براي مثال ،شركت بانتي 1براي
نشاندادن كيفيت برتر محصوالت خود نسبت به رقيب ضعيفتر از اين پيام استفاده
كرد« :چرا بايد بيشتر استفاده كنيم ،زماني كه ميتوانيم كمتر استفاده كنيم«9؟
 تنوع :پيامهاي ارتباطي بايد همراه با متن ،تصوير ،فيلم ،موسيقي و  ...ارائه شوند تا
باعث جلب توجه بيشتر مخاطبان شود.
 تخیلي :پيامهاي ارتباطي بايد با تخيل همراه باشد .تخيل نيز باعث جلب توجه
بيشتر مخاطبان به پيام ارتباطي ميشود.
 بیان یك داستان ،همراه با احساس :پيامهاي ارتباطي ميتواند بهصورت يک
داستان مطرح شود .داستانها به دليل ساختارهاي خاص خود ،باعث جلب توجه
مخاطبان ميشوند .اگر داستانها همراه با احساسات بيان شوند ،تأثيرگذاري بيشتري
بر روي مخاطبان خواهند داشت .براي مثال ،شركت مِموريال اِسلوان كِتِرينگ كَنسِر
سِنتِر ،3در يكي از تبليغات خود ،داستاني را در مورد دو برادر مطرح كرد كه يكي از
آنها داراي بيماري سرطان بود و برادر ديگر تالش ميكرد كه يک سرطانشناس
شود تا بتواند بيماري برادرش را درمان كند .اما آنها در نهايت ،براي درمان بيماري،
مِموريال اِسلوان كِتِرينگ كَنسِر سِنتِر را انتخاب كردند كه در درمان بيماري سرطان
معروف است.
1. Bounty
?2. Why use more when you can use less
3. Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
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 19-5خالصه

 شركتها از طريق تبليغات ،مصرفكنندگان را ترغيب ميكنند كه نگرشهاي خود
را تغيير دهند.
« ترغیب» عبارت است از يک تالش فعاالنه براي تغيير نگرشها ،باورها و ايدههاي
مصرفكنندگان.

 افراد در صورتي كه چيزي به آنها داده شود ،آن را جبران خواهند كرد.

 همانند افراد ،محصوالت نيز زماني جذابتر هستند كه در دسترس نباشند.
 افراد به منابع با نفوذ ،معتبر و مقتدر ،اعتماد بيشتري دارند.

 افراد تالش ميكنند بين آنچه كه ميگويند و آنچه كه انجام ميدهند ،سازگاري
وجود داشته باشد.

 ما به افرادي كه به آنها عالقهمند هستيم يا آنها را قبول داريم ،احترام ميگذاريم.

 ما قبل از اينكه كاري را انجام دهيم ،ميخواهيم بدانيم ديگران قبل از ما در اين





مورد چه كردهاند.
پيام تبليغاتي بايد بتواند مخاطبان را به خريد محصوالت متقاعد كند (بُعد منطقي).
تبليغات بايد به يک شيوة خالقانه ،مخاطبان را به برند شركت ارتباط دهد (بُعد
خالقانه).
«خالصة خالق« ،سندي است كه استراتژيهاي بازاريابي و ارتباطاتي شركت را
بهطور خالصه به نمايش ميگذارد.
تكرار پيام همانند يک شمشير دو لبه است.

« نظریة دوعاملي» ،ارتباط بين آشنايي و خستگي را نشان ميدهد.

 براساس الگوي احتمالي پيچيدگي ،اگر ما اطالعات موجود در يک تبليغات ترغيبي
را مرتبط يا جذاب ببينيم ،توجه زيادي به آن خواهيم كرد.
 مسير مركزي ترغيب ،شامل سلسله مراتب يادگيري استاندارد است.
 ما زماني از مسير پيراموني ترغيب استفاده ميكنيم كه عالقهاي به پيام تبليغاتي
نداشته باشيم.
 یادگیری ،عبارت است از يک تغيير نسبتاً دائمي در رفتار كه در نتيجة تجربه ايجاد
ميشود.
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 تئوري يادگيري رفتاري ،بر ارتباطات محرك -پاسخ تمركز دارد.










تئوري يادگيري شناختي ،مصرفكنندگان را بهعنوان حلكنندگان مسائل پيچيده
تلقي ميكند .براساس اين تئوريها ،مصرفكنندگان با مشاهدة آنچه كه افراد ديگر
ميگويند و انجام ميدهند ،يک مجموعه قوانين و مفاهيم را ياد ميگيرند.
براساس ديدگاه يادگيري رفتاري ،بازخورهايي كه ما در طول زندگي كسب ميكنيم،
تجربيات ما را شكل ميدهند.
شرطيشدن كالسيک ،زماني روي ميدهد كه محركي كه باعث ايجاد يک پاسخ
خاص ميشود ،در كنار محرك ديگري كه در ابتدا به خودي خود ،باعث ايجاد
هيچگونه پاسخي نميشود ،ارائه ميشود.
شرطيشدن ابزاري (يا شرطيشدن كنشگر) زماني رخ ميدهد كه ما ياد گرفته
باشيم ،كارهايي را انجام دهيم كه باعث ايجاد نتايج مثبت ميشوند و از انجام
كارهايي كه باعث ايجاد نتايج منفي ميشوند ،خودداري كنيم.
تقويت مثبت ،روشي است كه اسكينر تأكيد بيشتري بر آن دارد .تقويت مثبت هر
چيزي است كه از نظر فرد نوعي پاداش به شمار ميآيد.
تنبیه زماني رخ ميدهد كه انجام ندادن رفتار ،با واكنشهاي نامطلوبي مواجه ميشود.

 تقویت منفي به معناي تنبيه نيست .بهطور كلي ،هر چيزي كه باعث حذف يک
رفتار نامطلوب شود ،تقويت منفي به شمار ميآيد.
 خاموشي زماني رخ ميدهد كه رفتاري كه قبالً با پاسخ مثبت همراه بود ،ديگر با
پاسخ مثبت همراه نباشد.
 تئوري يادگيري شناختي ،بر اهميت فرايندهاي ذهني مصرفكنندگان تأكيد دارد.

 یادگیری مشاهدهای زماني رخ ميدهد كه ما فعاليتهاي ديگران را مشاهده ميكنيم
و به نوع تقويتي كه در مقابل آن فعاليتها صورت ميگيرد ،توجه ميكنيم.
 فرايند الگوگيري ،يک شكل قدرتمند از يادگيري است .الگوگيري از رفتار ديگران
ميتواند داراي اثرات منفي نيز باشد.
 شركت بعد از تعيين اهداف پيام ،بايد استراتژيهاي پيام را تنظيم كند .دو نوع
استراتژي براي طراحي پيام وجود دارد :رويكرد استراتژيک و قالبهاي استراتژيک.
 رويكرد استراتژيک داراي سه استراتژي است :استراتژي مغز و قلب ،استراتژي
فروش سخت و فروش نرم و سيستمهاي استراتژي.
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استراتژي مغز و قلب بدينمعنا است كه پيام ،هم بايد منطقي باشد و هم احساسي.
در استراتژي فروش سخت ،شركت اطالعات محصول را به مخاطبان انتقال ميدهد.
در استراتژي فروش نرم ،شركت احساسات و عواطف مخاطبان را هدف قرار
ميدهد.
استراتژي فروش سخت ،مشابه استراتژي مغز و استراتژي فروش نرم ،مشابه
استراتژي قلب است.
دو نوع سيستم استراتژي وجود دارد :استراتژيهاي خالق ششگانة فريزر و چرخ
استراتژي تيلور.
فريزر ،استاد دانشگاه واشينگتن ،استراتژيهاي خالق ششگانه را مطرح كرد كه
انواع مختلف وضعيتهاي پيام را مورد بررسي قرار ميدهد.
ران تيلور ،استاد دانشگاه تنِسي آمريكا ،الگويي را ارائه داد كه استراتژيها را به دو
دسته تقسيم كرد :ديدگاه انتقالي و ديدگاه تشريفاتي.
نيازهاي منطقي ،بر عقالنيت و منطق تمركز دارند.
نيازهاي بحراني يا نيازهاي اجتماعي ،بر مبناي نيازهاي پيشبينينشدة مصرفكنندگان
قرار دارند.
نيازهاي تكراري ،آن دسته از نيازها هستند كه مصرفكنندگان بايد بهصورت تكراري
آنها را برطرف كنند.
نيازهاي حسي ،آن دسته از نيازها هستند كه مصرفكنندگان از طريق حواس پنجگانه،
شامل حواس بينايي ،شنوايي ،بويايي ،چشايي و المسه ،آنها را تأمين ميكنند.
نيازهاي اجتماعي ،بر ايجاد ،حفظ و گسترش ارتباط با ديگران تمركز دارند.
استراتژيهاي خود بر تصوير ذهني افراد از خود تمركز دارند.
اگرچه شركتها تالش ميكنند كه از طريق شيوههاي جديد و ابتكاري با مخاطبان
در ارتباط باشند ،اما برخي از قالبها هستند كه طي سالهاي متمادي ،شركتها از
آنها استفاده كردهاند.
اكثر پيامهاي تبليغاتي از تركيبي از دو تكنيک ادبي اصلي براي تأثير بر مغز و قلب
مخاطبان استفاده ميكنند .اين دو تكنيک ،شامل سخنرانيها و نمايشنامهها هستند.
مراحل فرايند خالقيت شامل غرقشدن در مسئله ،انديشهپردازي ،تسليم نشدن،
استراحتدادن به مغز ،اشراق و ارزيابي است.
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« پیامنویس» فردي است كه با استفاده از خالقيت خود ،متن تبليغات را در ارتباطات
بازاريابي شكل ميدهد.
 پيامهاي مؤثر در ارتباطات بازاريابي ،داراي ويژگيهايي شامل كوتاهبودن ،تمركز بر
نكتة اصلي ،مشخصبودن ،شخصيسازي ،محاورهاي ،ابتكار ،استفاده از عبارتهاي
جادويي ،تنوع ،تخيلي ،بيان يک داستان همراه با احساس است.

خودآزمایي تشریحي فصل پنجم
 .1اهداف پيامهاي ارتباطي را تحليل كنيد.
 .2الگوي احتمالي جزئيات را در ترغيب مشتريان تشريح كنيد.
 .3استراتژي مغز و قلب را در ارتباطات بازاريابي شرح دهيد.
 .4استراتژي فروش سخت و فروش نرم را در ارتباطات بازاريابي تحليل كنيد.
 .5استراتژيهاي خالق ششگانة فريزر را تعريف كنيد.
 .6چرخ استراتژي تيلور را تعريف كنيد.
 .7روشهاي خالقيت را در ارتباطات بازاريابي تحليل كنيد.
 .8ويژگيهاي افراد خالق را در ارتباطات بازاريابي شرح دهيد.
 .9فرايند خالقيت را در ارتباطات بازاريابي توضيح دهيد.
 .12اهميت كلمات را در تبليغات بيان كنيد.
 .11ويژگيهاي پيامهاي مؤثر را در ارتباطات بازاريابي بيان كنيد.

خودآزمایي چندگزینهای فصل پنجم
 .1هدف اصلي ارتباطات بازاريابي چيست؟
ب) تمايل
الف) آگاهي
د) دانش
ج) ترغيب
 .2ما قبل از اينكه كاري را انجام دهيم ،ميخواهيم بدانيم ديگران قبل از ما در اين
مورد چه كردهاند ،اين بيانگر كدام يک از اصول روانشناختي مؤثر بر تغيير نگرش
در افراد است؟
ب) اقتدار
الف) اجماع
د) كميابي
ج) سازگاري
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پيام تبليغاتي بايد بتواند مخاطبان را به خريد محصوالت متقاعد كند ،اين بيانگر
كدام بُعد ارتباطات بازاريابي است؟
ب) بُعد منطقي
الف) بُعد احساسي
د) بُعد لذتجو
ج) بُعد عاطفي
سندي كه استراتژيهاي بازاريابي و ارتباطاتي شركت را بهطور خالصه به نمايش
ميگذارد ،چه نام دارد؟
ب) خالصة ارتباطي
الف) بيان خالق
د) خالصة خالق
ج) بيان ارتباطي
ارائة اطالعات و كمک به درك محصوالت شركت توسط مخاطبان ،بيانگر كدام يک
از اهداف پيامهاي ارتباطي است؟
ب) احساس
الف) تفكر /ادراك
د) برندسازي
ج) ديدن /شنيدن
نظريهاي كه نحوة شكلگيري و تغيير نگرشها را در سطوح مختلف درگيري نشان
ميدهد ،چه نام دارد؟
ب) الگوي احتمالي پيچيدگي
الف) سيستم احتمالي پيچيدگي
د) سيستم احتمالي پيچيدگي
ج) الگوي احتمالي برند
نام ديگر شرطيشدن ابزاري چيست؟
ب) شرطيشدن واكنشي
الف) رفتار كنشگر
د) شرطيشدن يادگيري
ج) شرطيشدن كنشگر
كدام يک از روشهاي شرطيشدن ابزاري ،عملي است كه رفتاري را تضعيف
ميكند و احتمال وقوع و تكرار آن را كاهش ميدهد؟
ب) خاموشي
الف) تقويت مثبت
د) سكوت
ج) تقويت منفي
استراتژي مغز و قلب به چه معناست؟
الف) پيام ،هم بايد منطقي باشد و هم احساسي.
ب) پيام ،بايد منطقي باشد و نبايد احساسي باشد.
ج) پيام ،بايد احساسي باشد و نبايد منطقي باشد.
د) پيام ،بايد بدون برنامه باشد.
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 .12براساس استراتژيهاي خالق ششگانة فريزر ،تالش شركت براي جا انداختن خود
بهعنوان جايگاه اول صنعت از طريق استفاده از يک ويژگي يا منفعت رايج در كدام
استراتژي قرار دارد؟
ب) تصوير ذهني برند
الف) پيشنهاد فروش منحصر به فرد
د) همنوايي
ج) انحصاري
 .11براساس چرخ استراتژي تيلور ،كدام دسته از نيازها بر مبناي نيازهاي پيشبيني
نشدة مصرفكنندگان قرار دارند؟
ب) نيازهاي منطقي
الف) نيازهاي حسي
د) نيازهاي بحراني
ج) نيازهاي تكراري
 .12يک دستورالعمل جدي كه بهصورت كالمي ارائه ميشود ،چه نام دارد؟
ب) نمايشنامه
الف) سخنراني
د) داستان
ج) درام
 .13منفعتي كه هم منحصر به فرد است و هم براي مشتريان مهم است ،چه نام دارد؟
الف) پيشنهاد فروش منحصر به فرد

ب) ارزشآفريني

ج) مزيت رقابتي

د) تمايز محصول

 .14كدام دسته از پيامها ،نحوة استفاده از محصول يا آنچه را كه محصول ميتواند براي
افراد انجام دهد ،بهطور عملي نشان ميدهند؟
الف) مقايسه

ب) مستقيم

ج) راهحل مسئله

د) اثبات

 .15برخي از ايدهها زماني ايجاد ميشوند كه شما در حال استراحت هستيد .به اين نوع
ايدهزايي ،چه ميگويند؟
الف) انديشهپردازي

ب) اشراق

ج) تسليم نشدن

د) ارزيابي

فصل ششم
رسانهها در ارتباطات بازاریابي
هدف کلي
آشنايي با انواع رسانهها در ارتباطات بازاريابي

اهداف یادگیری
پس از مطالعة اين فصل ،شما بايد بتوانيد:
 .1انواع رسانهها را نام ببريد.
 .2روندهاي جديد را در دنياي رسانه بيان كنيد.
 .3برنامهريزي رسانهاي را تعريف كنيد.
 .4آميختة رسانهاي را تعريف كنيد.
 .5خريد رسانهها را توضيح دهيد.
 .6نقاط تماس را در ارتباطات بازاريابي شرح دهيد.
 .7نقش بستهبندي را در ارتباطات بازاريابي توضيح دهيد.
 .8نقش ارتباطات دهانبهدهان را در ارتباطات بازاريابي تحليل كنيد.
 .9راهنماي عملي انتخاب رسانهها را توضيح دهيد.

مقدمه
رسانهها نقش مهمي در ارتباطات بازاريابي دارند .آنها باعث انتقال پيام شركت به
مصرفكننده ميشوند .در اين فصل ،انواع رسانهها توضيح داده ميشود .همچنين،
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روندهاي جديد در دنياي رسانه شرح داده ميشود .در ادامه ،برنامهريزي رسانهاي و
آميختة رسانهاي توضيح داده ميشود .نقاط تماس در ارتباطات بازاريابي ،بحث بعدي
اين فصل است .در ادامه ،نقش تجارت الكترونيک در ارتباطات بازاريابي تحليل
ميشود .در نهايت ،نيز يک راهنماي عملي براي انتخاب رسانهها ارائه ميشود كه
شركتها ميتوانند از آن استفاده كنند.

 1-6تعریف رسانه
«رسانه» ،1به شيوة انتقال پيام ارتباطي به مخاطبان هدف گفته ميشود .اكثر پيامها از
سوي شركت به مخاطبان ،انتقال داده ميشود و برخي ديگر نيز از طريق خود مخاطبان
به ساير مخاطبان منتقل ميشود .اين نوع تبليغات ،تبليغات دهانبهدهان نام دارد.
تبليغات دهانبهدهان ،اهميت زيادي براي شركتها دارد ،زيرا افراد به اين نوع تبليغات
اعتماد زيادي دارند.
رسانه ها در الگوي ارتباطات ،نقش مهمي دارند و پيام فرستنده را به گيرنده
انتقال مي دهند.
اكثر درآمد رسانهها به تبليغات اختصاص دارد .اگر شركتها در رسانهها تبليغات
انجام ندهند ،رسانهها دچار مشكالت زيادي ميشوند.

 9-6طبقهبندی رسانه
رسانهها داراي انواع مختلفي هستند .انواع مختلف رسانهها به شرح زير هستند:

 تلويزيون
 راديو

 روزنامه
 مجله

 اينترنت

 تبليغات محيطي
 بستهبندي

1. media

رسانهها در ارتباطات بازاریابي
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 ارتباطات دهانبهدهان
 خدمات مشتري
 بازاريابي چريكي
 رهبران ايده
 تجارت الكترونيک
 تبليغات محيطي
 كتابچههاي راهنما
پيامهاي ارتباطات بازايابي ،به جز پيامهاي جابهجاشده در گفتگوهاي بين افراد،
توسط يكي از انواع رسانهها انتقال داده ميشوند.

 3-6روندهای جدید در دنیای رسانه
رسانهها در دنياي امروز ،از پوياييهاي زيادي برخوردار هستند .رسانههاي انبوه ،مانند
راديو و تلويزيون ،به سرعت در حال تغيير هستند .برخي از روندهاي جديد در دنياي
رسانه به شرح زير است (موريارتي و همكاران:)327 :2212 ،
 1-3-6دیجیتاليشدن رسانهها
امروزه ،رسانهها به سمت ديجيتاليشدن در حال حركت هستند .ديجيتاليشدن ،به رسانهها
امكان ميدهد كه اطالعات را با هزينة كمتر و كيفيت باالتر انتقال دهند .رسانههاي ديجيتال،
رسانههايي هستند كه تبادل يا انتشار محتوا در آنها ،تنها به كمک ابزارهاي مجهز به
پردازشگر ديجيتالي ميسر است .رسانههاي ديجيتال ،شامل رسانههاي برخط مبتني بر شبكه
(نظير شبكة جهاني اينترنت) ،خدمات مخابراتي مانند MMSو  SMSو ساير انواع
شبكههاي تبادل داده ،مانند بلوتوث و همچنين رسانههاي مبتني بر حاملهاي فيزيكي
ديجيتال ،مانند بستههاي نرمافزاري رسانهاي ،بازيهاي رايانهاي و مانند آنها هستند.
 9-3-6افزایش قابلیت تعاملي رسانهها
در گذشته ،رسانهها حالت تعاملي نداشتند و يکطرفه بودند .مخاطبان ،فقط ميتوانستند
پيامها را دريافت كنند و فرصت ارائة نظر در مورد آنها را نداشتند .شركتها نيز
نميتوانستند بازخور مناسبي را از آنها دريافت كنند .اما امروزه ،رسانهها حالت تعاملي
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دارند .مخاطبان ميتوانند با رسانهها ارتباط برقرار كنند و نظرات خود را در مورد
پيامهاي ارتباطات بازاريابي به شركتها بازخور دهند.
 3-3-6افزایش قابلیت سفارشيسازی پیامها
در گذشته ،رسانهها حالت انبوه داشتند و پيامها را بهصورت انبوه به مخاطبان انتقال
ميدادند .اما امروزه ،با توجه به پيشرفتهاي چشمگير در زمينة فناوريهاي اطالعاتي و
ارتباطاتي ،شركتها ميتوانند پيامها را بهصورت سفارشي و متناسب با نيازها و
خواستههاي تکتک مخاطبان ارائه دهند.
 9-3-6کاهش صبر و تحمل مخاطبان
افزايش سرعت زندگي در دنياي جديد ،باعث افزايش فشارهاي زماني به افراد
شدهاست .بنابراين ،امروزه ،مخاطبان از صبر و حوصلة كمتري براي توجه به پيامهاي
ارتباطي شركتها برخوردار هستند .شركتها بايد پيامهاي خود را در مدت زمان كمي
ارائه دهند تا باعث ناراحتي و بيتوجهي مخاطبان نشوند.

 5-6برنامهریزی رسانهای
شركتها هزينههاي زيادي را براي ارائة پيامهاي ارتباطي در رسانههاي مختلف صرف
ميكنند .بنابراين ،آنها بايد با استفاده از برنامهريزيهاي دقيق ،رسانههاي مناسبي را براي
ارتباطات بازاريابي انتخاب كنند« .برنامهریزی رسانهای» ،1به شركتها امكان ميدهد

كه بهترين رسانة ارتباطي را با باالترين كارايي ،براي ارتباط با بازار انتخاب كنند .هدف
اصلي «برنامهريزي رسانهاي« ،بيشينهسازي اثربخشي پيامهاي ارتباطي و كمينهسازي
هزينههاي آنها است« .برنامهريزي رسانهاي« ،يكي از اجزاي مهم فرايند ارتباطات برند
است (كِلي 9و همكاران.)1 :2215 ،

«برنامهريزي رسانهاي« ،يكتي از اجتزاي برنامتهريتزي بازاريتابي استت و اهتداف،
استراتژيها و تاكتيکهاي خاص خود را دارد .برنامهريزي بازاريابي ،وضتعيت ،اهتداف و
برنامههاي بازاريابي شركت را نشان ميدهند و برنامهريزي رسانهاي را نيز دربرميگيرند.
1. media planning
2. Kelley
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همانطور كه در فصل  5بيان شد« ،برنامهريزي رسانهاي« ،همزمان با «برنامهريزي
پيام ارتباطي« انجام ميگيرد .نمودار ،1-6اين ارتباط را نشان ميدهد (موريارتي و
همكاران.)227 :2212 ،
برنامهریزی ارتباطات
بازاریابي

برنامهریزی رسانه

برنامهریزی پیام

تحقيقات در مورد
رسانهها

خالصة خالق

اهداف رسانه

اهداف پيام
ایدة بزرگ

انتخاب آميختة
رسانهها
زمانبندي و
بودجهبندي رسانهها
خرید رسانهها

اجرای پیام
نوشتن تبليغات
طراحي و توليد

تاكتيکهاي رسانهاي

انطباق با ارتباطات
يكپارچة بازاريابي

نظارت مستمر بر
رسانهها

ارزیابي پیام

ارزیابي رسانهها

اهداف و اثرت
آزمون متن پيام
نتايج عملكردي

نمودار  .1-6همزماني استراتژيهاي پيام و رسانه (موريارتي و همكاران)227 :2212 ،
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 5-6آمیختة رسانهای
در اكثر موارد« ،برنامهريزي رسانهاي« از تركيبي از رسانههاي مختلف تشكيل ميشود.
به تركيب رسانههاي مختلف موجود در «برنامهريزي رسانهاي«« ،آمیختة رسانهای»

1

گفته ميشود (تياگي و كومار.)134 :2224 ،
«آميختة رسانهاي« ،نشان ميدهد كه انواع مختلف رسانهها چگونه با هم در
«برنامهريزي رسانهاي« ،تركيب شدهاند تا بر مخاطبان ،تأثير مورد نظر را داشته باشند.
براي مثال ،شركت اَپل براي معرفي آيپاد ،9ابتدا از پوسترها و مجالت استفاده كرد.
سپس ،اَپل از تلويزيون براي نشاندادن نحوة استفاده از آيپاد استفاده كرد .در نهايت،
نيز از «تابلوهای تبلیغاتي» ،3براي يادآوري خريد آيپاد استفاده كرد.
«آميختة رسانهاي« ،انواع مختلفي از رسانهها را شامل ميشود .شركتها ،عالوه بر
تلويزيون و راديو ،از رسانههاي ديگري مانند رويدادها ،رسانههاي اجتماعي (مانند
فِيسبوك و توئيتر) ،سرگرميهاي برندي (فيلمها و بازيهايي كه قهرمان آنها ،يک برند
خاص است) و «بازاریابي چریكي» 9نيز استفاده ميكنند« .بازاريابي چريكي« ،نوعي
استراتژي ترفيعي است كه در آن از مكانهاي غيرمعمول و تبليغات كالمي براي فروش
فشاري محصوالت استفاده ميشود.

 6-6بازار هدف و مخاطبان
يكي از بزرگترين چالشهاي شركتها در ارتباطات بازاريابي ،تطبيق بازار هدف
شركت با مخاطبان رسانهها است .شركتها در صورتي ميتوانند در انجام ارتباطات
بازاريابي ،موفق باشند كه بتوانند بازار هدف خود را با مخاطبان رسانهها منطبق كنند.
مخاطبان را براساس نوع رسانة مورد عالقه ،ميتوان به پنج دسته تقسيمبندي كرد:
 سنتي« :افراد سنتي» ،5ارزشها و سبک زندگي سنتي را ترجيح ميدهند .آنها در
دوران رشد خود ،با روزنامه ،مجله و راديو آشنا بودند ،اما با تلويزيون ،تلفن همراه،
رايانه و اينترنت آشنا نبودند.
1. media mix
2. iPod
3. billboards
4. guerrilla marketing
5. Traditionalists
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 نیمهسنتي« :افراد نیمهسنتي» ،1اكنون در دههي پنجم و ششم زندگي خود هستند.
آنها در دوران رشد خود ،عالوه بر روزنامه ،مجله و راديو ،از تلويزيون نيز استفاده
كردهاند .اما آنها نيز همانند افراد سنتي ،با تلفن همراه ،رايانه و اينترنت آشنا نبودند.
 نسل  :Xافراد نسل  ،9Xاكنون در دههي سوم و چهارم زندگي خود هستند .آنها در
دوران رشد خود ،عالوه بر روزنامه ،مجله ،راديو و تلويزيون ،از ضبط صوت،

واكمن ،راديوهاي بيسيم ،بازيهاي ويدئويي و دستگاههاي لوح فشرده 3نيز استفاده
كردهاند .اما آنها نيز با تلفن همراه ،رايانه و اينترنت آشنا نبودند.
 نسل  :Yافراد نسل  ،9Yاكنون در دههي دوم زندگي خود هستند .آنها در دوران

رشد خود ،عالوه بر روزنامه ،مجله ،راديو ،تلويزيون ،ضبط صوت ،واكمن،
راديوهاي بيسيم ،بازيهاي ويدئويي و دستگاههاي لوح فشرده ،از رايانه،
تلويزيونهاي ماهوارهاي ،اينترنت ،لوحهاي فشرده و تلفنهاي همراه نيز استفاده
كردهاند .اما آنها نيز با تلفن همراه ،رايانه و اينترنت آشنا نبودند.

 افراد هزارة جديد« :افراد هزارة جدید» ،5در عصر جديد به دنيا آمدهاند .آنها عالوه
بر رسانههاي قبلي ،از تلفنهاي هوشمند و شبكههاي اجتماعي مانند اينستاگرام،
ماياِسپِيس ،فِيسبوك و توئيتِر 6نيز استفاده ميكنند.

چالش اصلي بازاريابها اين است كه كدام رسانه را به كدام يک از مخاطبان
اختصاص دهند تا بيشترين اثربخشي را به دست آورند.

 8-6خرید رسانهها
شركتها براي خريد رسانهها ،شاخصهاي مختلفي را در نظر ميگيرند .اين شاخصها
به شرح زير هستند (موريارتي و همكاران:)335 :2212 ،
 1-8-6نمایش

8

اولين مرحلة تأثير رسانهها با «نمایش»  ،آغاز ميشود .تا زماني كه پيام ارتباطي از طريق
1 .Boomers
2. Gen Xers
3. VCRs
4. Gen Xers
5. Millennials
6. MySpace, Facebook and Twitter
7. Exposure
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رسانهها نمايش داده نشود ،هيچ تأثيري نيز بر روي مخاطبان ايجاد نخواهد كرد.
نمايش ،لزوماً به معناي خواندن يا ديدن توسط مخاطبان نيست .برنامهريزان رسانهاي،
تعداد نمايش پيامها توسط رسانههاي مختلف را ارزيابي ميكنند و بر اين اساس ،رسانة
مناسب را انتخاب ميكنند.
 9-8-6تأثیر
به احتمال ديدهشدن تبليغات يک رسانه ،توسط يک فرد« ،تأثیر» 1گفته ميشود .تأثير،
تعداد مخاطبان يک رسانه را نشان ميدهد.
 3-8-6تیراژ
«تیراژ» ،9به تعداد نمايش تبليغات توسط يک رسانه گفته ميشود.
 9-8-6تأثیر ناخالص
تيراژ ،تعداد واقعي نمايش تبليغات را نشان نميدهد .ممكن است يک مجله ،يک
ميليون تيراژ داشته باشد ،اما بهطور ميانگين ،هر جلد از آن را  2/5نفر مطالعه كنند.
بنابراين ،ميزان تأثير آن ،برابر با  2/5ميليون نفر خواهد بود« .تأثیر ناخالص» ،3بيانگر
تعداد واقعي نمايش تبليغات است .برنامهريزان رسانهاي ،براي محاسبة «تأثير ناخالص«،
تيراژ را در تعداد افرادي كه در هر بار ،تبليغات را ميبينند ،ضرب ميكنند.
 5-8-6نرخ تأثیر
استفاده از شاخص «تأثير ناخالص« ،بسيار دشوار است ،زيرا منجر به ايجاد اعداد بسيار
بزرگي ميشود كه كار كردن با آنها سخت است .برنامهريزان رسانهاي ،معموالً به جاي
استفاده از شاخص «تأثير ناخالص« ،از شاخص «نرخ تأثیر» 9استفاده ميكنند« .نرخ
تأثير« ،درصد تعداد نمايش را نشان ميدهد .براي مثال ،اگر گفته شود كه نرخ مشاهدة
1. impression
2. Circulation
3. Gross Impressions
4. Ratings
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يک برنامة تبليغاتي 22 ،درصد است ،به اين معنا است كه  22درصد از خانوادهها اين
برنامه را مشاهده ميكنند.
 6-8-6سهم تأثیر

«سهم تأثیر» ،1نشان ميدهد كه چند درصد از مخاطباني كه از رسانه استفاده ميكنند،

برنامة تبليغاتي شركت را مشاهده ميكنند« .سهم تأثير« ،بيشتر از «نرخ تأثير« است ،چون
مبناي كوچکتري دارد .براي مثال ،ممكن است «نرخ تأثير« يک برنامة تبليغاتي
تلويزيوني 45 ،درصد باشد ،اما «سهم تأثير« آن  68درصد باشد .زيرا «سهم تأثير« ،تعداد
مخاطباني را كه تلويزيون خود را روشن كردهاند و تبليغات شركت را مشاهده كردهاند،
نشان ميدهد .اما «نرخ تأثير« ،درصد تعداد نمايش را نشان ميدهد.
 8-8-6رسایي و فراواني
هدف اصلي اكثر برنامههاي رسانهاي اين است كه پيام ارتباطي را به بيشترين مخاطبان
و با كمترين هزينه انتقال دهند« .رسایي» ،9بيانگر درصدي از مخاطبان است كه در يک
دورة زماني مشخص ،حداقل يکبار در معرض پيام ارتباطي قرار ميگيرند .زماني كه
گفته ميشود يک رسانه داراي رسايي بااليي است ،بدين معني است كه تعداد زيادي از
افراد ،آن رسانه را ميبينند (لمب و همكاران.)431 :2228 ،
«فراواني» ،3بيانگر تعداد دفعات مشاهدة تبليغات توسط يک فرد است .يک
قاعدة تجربي وجود دارد كه براساس آن ،افراد بايد حداقل ،سه بار در معرض چيزي
قرار گيرند تا تحت تأثير آن قرار گيرند .به اين دليل است كه شركتها تبليغات خود را
چندين بار تكرار ميكنند .رسانههاي مختلف ،الگوهاي تكرار متفاوتي دارند.
تبليغاتي كه در راديو انجام ميشوند ،از فراواني زيادي برخوردار هستند ،زيرا
شركتها ميتوانند در راديو ،برنامههاي تبليغاتي را بارها و بارها تكرار كنند تا بر
مخاطبان تأثير بگذارد .اما تبليغاتي كه در مجالت انجام ميشوند ،از فراواني اندكي
برخوردار هستند ،زيرا آنها معموالً بهصورت ماهانه چاپ ميشوند .بنابراين ،شركتها
نميتوانند برنامههاي تبليغاتي خود را در مجالت ،به ميزان زيادي تكرار كنند.
1. Share
2. Reach
3. frequency
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«برنامهريزي رسانهاي« ،هم اهداف رسايي و هم اهداف فراواني را بيان ميكند و
«آميختة رسانهاي« را طوري را طراحي ميكند كه شركت به اين اهداف برسد.
 7-8-6ورود ناخوانده
با توجه به حجم باالي تبليغات در صنايع مختلف ،شركتها تالش ميكنند به شيوههاي

مختلف ،توجه مخاطبان را به خود جلب كنند« .ورود ناخوانده» ،1عبارت است از
توانايي يک رسانه در جلب توجه مخاطبان از طريق ورود سرزده يا غيرمنتظره« .ورود
ناخوانده« ،مهمترين استراتژي شركتها براي مبارزه با حجم باالي تبليغات است.
«ورود ناخوانده« ،به شركتها كمک ميكند كه مخاطبان ،به جاي توجه به تبليغات
رقبا ،به تبليغات آنها توجه كنند« .ورود ناخوانده« ،براي جلب توجه مخاطبان بياعتنا
نسبت به تبليغات شركت ،بسيار مفيد است.
ناخواندهترين رسانه« ،فروش شخصي» 9است ،زيرا در اين روش ،فروشنده

بهطور مستقيم ،از مصرفكننده ميخواهد كه محصوالت شركت را خريداري كند.
همچنين ،تماسهاي تلفني و تبليغاتي كه با صداي بلند در تلويزيون پخش ميشوند ،نيز
از نوع «ورود ناخوانده« هستند .رسانههاي چاپي ،كمترين ميزان «ورود ناخوانده« را
دارند ،زيرا مخاطبان در اين رسانهها ،در انتخاب پيامها ،زمان بررسي آنها و توجه يا
عدم توجه به آنها آزادي عمل دارند.
هرچه قابليت ورود ناخواندة يک رسانه بيشتر باشد ،آن رسانه ،از قابليت
شخصيسازي بيشتري نيز برخوردار خواهد بود .اما از طرف ديگر ،هزينة آن نيز باالتر
خواهد بود .به اين دليل است كه «فروش شخصي« ،هزينة بيشتري نسبت به «رسانههاي
انبوه« دارد.
البته ،هرچقدر ميزان «ورود ناخوانده« ،بيشتر باشد« ،ارزش ويژة برند« شركت نيز
كاهش مييابد.
روشهاي مختلفي براي كاهش ميزان «ورود ناخوانده« وجود دارد .يكي از اين
روشها ،انتخاب رسانههايي است كه مخاطبان آنها به محصوالت شركت عالقهمند
هستند .بنابراين ،در دنياي امروز شاهد ايجاد مجالت تخصصي هستيم .شركتها با ارائة
1. Intrusiveness
2. personal selling
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اطالعات تخصصي در اين مجالت ،به راحتي ميتوانند توجه مخاطبان را به خود جلب
كنند .زيرا مخاطبان اين مجالت ،عالقة زيادي نسبت به محصوالت تبليغشده در اين
مجالت دارند .براي مثال ،در كشور ما نيز مجالت تخصصي زيادي ايجاد شدهاست كه
عالقهمندان زيادي را به خود جلب كردهاند.

 7-6ارتباطات بازاریابي و رسانهها
در ارتباطات بازاريابي ،رسانهها «نقش ارتباطي» 1را ايفا ميكنند .رسانهها باعث ايجاد
ارتباط بين شركت و مصرفكنندگان ميشوند.
نمودار  ،2-6نقش رسانهها را در ارتباطات بازاريابي نشان ميدهد.

برقراري تعامل

ارائة پيام

ایجاد ارتباط

برانيگختن احساس

نفوذ در ذهن

نمودار  .9-6نقش رسانهها در ارتباطات بازاريابي (موريارتي و همكاران)338 :2212 ،

يكي از ابعاد بسيار مهم در ارتباطات بازاريابي ،ايجاد ،حفظ و تقويت
«ارتباطات برند« در طول زمان است .اگر شركت بتواند پيام هاي درستي را از طريق
1. connection role
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رسانه هاي مناسب در اختيار مصرف كنندگان قرار دهد ،ميتوان د باعث ايجاد ارزش
براي آنها شود .اين ارزش در طول زمان افزايش مي يابد و باعث ايجاد وفاداري در
مصرف كنندگان مي شود .ايجاد وفاداري در مصرف كنندگان ،هدف نهايي «بازاریابي
ارتباطي» 1است.
همانطور كه در فصل اول بيان شد ،امروزه ،بازاريابها به دقت بازارها را
بخشبندي ميكنند و به خواستههاي مشتريان توجه ميكنند .بسياري از آنها دريافتهاند
كه رمز موفقيت شركتها ،در ايجاد ارتباط بين برند و مشتريان است كه به مدت
طوالني ميتواند دوام داشته باشد .اين فلسفه« ،بازاريابي ارتباطي« ناميده ميشود .در
بازاريابي ارتباطي ،نقش ارتباطات بسيار مهم است .در شرايط بحرانهاي اقتصادي
امروزي ،ارتباطات مناسب با مشتريان ميتواند به كمک شركتهاي موفق بيايد و باعث
افزايش عملكرد آنها در بازار شود (ساالر 1393 ،الف.)39 :
يكي از اهداف اصلي بازاريابي ،توسعة روابط با افراد و سازمانهايي است كه
بهطور مستقيم يا غيرمستقيم بر موفقيت فعاليتهاي بازاريابي يک شركت تأثير دارند.
اصطالح «بازاريابي ارتباطي« در طي سالهاي اخير به يک مفهوم مشهور نزد بازاريان
و دانشگاهيان رشتة بازاريابي تبديل شدهاست .مفهوم بازاريابي سنتي بر آميختة بازاريابي
( 4Pشامل محصول ،قيمت ،ترويج و توزيع) تكيه دارد .درحاليكه ،در بازاريابي ارتباطي ،بر
ايجاد ،حفظ و تقويت ارتباط بين خريدار و فروشنده تأكيد ميشود.
هدف از بازاريابي ارتباطي ،ايجاد و حفظ ارتباطات متقابل و رضايتبخش بين
شركت و مشتريان كليدي آن است.
بازاريابي ارتباطي داراي چهار عنصر است :مشتريان ،كاركنان ،شركاي بازاريابي
(كانالهاي توزيع ،تأمينكنندگان ،توزيعكنندگان ،واسطهها و نمايندگيها) و ذينفعان
مالي (سهامداران ،سرمايهگذاران و تحليلگران) .بازاريابها بايد همة اين گروهها را
شناسايي و با آنها ارتباط برقرار كنند تا منافع آنها تأمين گردد.
بازاريابي ارتباطي از ديدگاه برقراري ارتباط با مشتريان ،داراي شش عنصر است.
عناصر بازاريابي ارتباطي از ديدگاه مشتريان در نمودار  3-6نشان داده شدهاست.

1. relationship marketing
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رابطه متقابل

اعتماد

مشتریان

ارزش مشترك

همدلي

نمودار  .3-6عناصر بازاريابي ارتباطي از ديدگاه مشتريان

ريشة «بازاريابي ارتباطي« ،در «روابط عمومي« قرار دارد« .بازاريابي ارتباطي«،
تمركز شركت را از فروش مقطعي و كوتاهمدت به مشتريان ،به ارتباطات بلندمدت با
آنها و همچنين ،ساير ذينفعان سازمان مانند مالكان ،سهامداران ،توزيعكنندگان ،جامعه
و دولت جابهجا ميكند .در «بازاريابي ارتباطي« ،هر يک از ذينفعان سازماني بهعنوان
يک انتقالدهندة پيام در نظر گرفته ميشوند كه ميتوانند پيامهاي مثبت يا منفي را در
مورد شركت و محصوالت آن به جامعه منتقل كنند .بنابراين ،شركتها بايد همواره با
آنها در تماس باشند و برنامههاي جديد خود را با آنها در ميان بگذارند.

 4-6نقاط تماس در ارتباطات بازاریابي
امروزه ،شركتها در ارتباطات بازاريابي ،عالوه بر رسانههاي سنتي ،از «نقاط تماس»

1

نيز استفاده ميكنند« .نقاط تماس« ،عبارتند از شيوههاي مختلف تماس مصرفكنندگان
با شركت .هر جايي كه باعث ارتباط مشتري با شركت ميشود ،يک نقطة تماس است.
«نقاط تماس« به دليل تغييرات فناوري ،الگوهاي جديد استفاده از رسانهها توسط
مصرفكنندگان و همچنين ،ايجاد مفاهيم جديد در حوزة كسبوكار و از جمله ،معرفي
1. contact points
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مفهوم «ارتباطات يكپارچة بازاريابي« ،از اهميت زيادي برخوردار شدهاست (موريارتي و
همكاران.)338 :2212 ،
« نقاط تماس» شامل موارد زیر هستند:

 رسانههاي تبليغاتي سنتي (راديو ،تلويزيون ،روزنامه ،مجله ،تابلوهاي تبليغاتي و
پوسترها).
 اينترنت ،تلفن ،كتابچههاي راهنما ،بستهبندي ،برچسب ،تبليغات روي ساختمانها،
كاميونها و خودروهاي شركت ،سربرگها و كارتهاي معرفي شركت.
 سررسيد ،تقويم ،خودكار ،فنجان ،لباس ،جاسوئيچي ،كيف ،دفترچة يادداشت و
ساير اقالم ترويج فروش.
بنابراين ،هر چيزي كه باعث انتقال پيام به ذينفعان سازمان ميشود ،يک «نقطة
تماس« است .اين ،بيانگر اهميت زياد «نقاط تماس« در ارتباطات بازاريابي است.
از طرف ديگر« ،نقاط تماس« به «نقاط تماس برند» 1نيز مشهور هستند .زيرا

«نقاط تماس« ،تجربههاي خاصي را از برند در ذهن ذينفعان سازمان ايجاد ميكنند.
شركتها با استفاده از رويدادها ،طراحي فروشگاهها و ساير ابزارها،
مصرفكنندگان را با شركت و محصوالت آن درگير ميكنند .به اين استراتژي،
«بازاریابي تجربهای» 9گفته ميشود (شيمپ و آندروز.)17 :2213 ،

رسانههاي سنتي باعث ايجاد واكنشهاي منفعالنه در مصرفكنندگان نسبت به
محصوالت شركت ميشود ،اما «بازاريابي تجربهاي« ،مصرفكنندگان را بهطور فعاالنه،
نسبت به شركت و محصوالت آن درگير ميكند.

 10-6بستهبندی در ارتباطات بازاریابي

«بستهبندی» ،3نقش مهمي در ارتباطات بازاريابي دارد و يكي از مهمترين «نقاط تماس« شركت
است .بستهبندي محصوالت ،نقش مهمي در استراتژي بازاريابي شركت دارد .بستهبندي ،تأثير
زيادي بر نگرش مصرفكنندگان و تصميم خريد آنها دارد (پرايد و فرل.)245 :2214 ،
بستهبندي ،يكي از زيرمجموعههاي عنصر محصول است .بستهبندي ،اولين
1. brand touch points
2. experiential marketing
3. packaging
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عنصر محصول است كه خريدار با آن مواجه ميشود .بنابراين ،يک بستهبندي مناسب،
نقش مهمي در جذب مشتريان دارد و باعث افزايش ارزش ويژة برند ميشود.
عوامل مختلفي ،اهميت بستهبندي را بهعنوان يكي از ابزارهاي ارتباطات بازاريابي
افزايش دادهاند:
 خودخدمتي :امروزه با رشد فروشگاههاي زنجيرهاي ،مصرفكنندگان حق انتخاب
بيشتري براي خريد محصوالت مورد نظر خود دارند .بستهبندي جذاب ميتواند
باعث جلب توجه مصرفكنندگان ،توصيف ويژگيهاي محصوالت و جلب اعتماد
مصرفكنندگان شود.
 افزایش درآمد مصرفکنندگان :افزايش درآمد مصرفكنندگان به آنها امكان خريد
محصوالت با بستهبنديهاي زيباتر را ميدهد.
 تصویر ذهني برند و شرکت :بستهبندي مناسب به شناسايي سريع محصوالت
شركت توسط مصرفكنندگان كمک ميكند.
بستهبندي ،عالوه بر اينكه محصول را حفظ ميكند ،يک رسانة ارتباطي نيز است.
بستهبندي ،آخرين تبليغات شركت است كه مصرفكننده ،قبل از خريد ،آن را ميبيند.
البته ،بستهبندي ،مختص كاالها نيست .خدمات نيز داراي بستهبندي هستند .بستهبندي
در خدمات ،شامل ارائة خدمات از طريق كاركناني با لباسهاي همشكل ،دكوراسيون
زيبا و ساير ابزارهاي ارائة خدمت ،است.
بستهبندي ،يک رسانة ارتباطي مهم است .اگر شركتي از بودجة كافي براي انجام
تبليغات برخوردار نباشد ،ميتواند از طريق بستهبنديهاي جذاب ،ارتباط مناسبي را با
مصرفكنندگان برقرار سازد .شركتها از بستهبنديهاي جذاب براي جذب مشتريان
دودِل استفاده ميكنند .اين مشتريان ،در خريد محصوالت شركت ترديد دارند ،اما
شركت از طريق بستهبنديهاي مناسب ،بر ترديد آنها غلبه كرده و آنها را به خريد
محصوالت خود تشويق ميكند.
بستهبندي ،بايد پيامهايي را به مصرفكنندگان انتقال دهد كه با پيامهاي ارائهشده
از سوي ساير ابزارهاي ارتباطي شركت ،همخواني داشته باشد تا باعث ايجاد يک
تصوير ذهني يكسان در ذهن مصرفكنندگان شود.
در برخي اوقات ،بستهبندي ،موضوع اصلي تبليغات شركت است .در اين نوع

999

ارتباطات بازاریابي

تبليغات ،شركت ،نوآوريها و طرحهاي جديد بستهبندي خود را به مصرفكنندگان
نشان ميدهد .براي مثال ،شركت كوكاكوال ،بطريهاي جديدي را معرفي كرد كه از مواد
گياهي تشكيل ميشوند .قابليت بازيافت اين بطريها از بطريهاي پالستيكي ،بيشتر
است .كوكاكوال ،براي معرفي اين بطريهاي جديد ،از تبليغات استفاده كرد.
 1-10-6برچسب محصوالت
برچسب 1محصوالت يكي از عناصر بستهبندي است .نوشتهها و طرحهاي گرافيكي
روي محصوالت را برچسب ميگويند .برچسبها ارتباط نزديكي با بستهبندي دارند و
براي شناسايي ،ترويج ،اطالعرساني و مراقبتهاي قانوني از محصوالت شركت استفاده
ميشوند (پرايد و فرل.)345 :2227 ،
 برچسبها دارای وظایف مختلفي به شرح زیر هستند:

 برچسبها برند و محصول شركت را شناسايي ميكنند.

 برچسبها محصوالت را درجهبندي ميكنند ،مانند برچسب انرژي روي لوازم
خانگي.

 برچسبها سازنده ،زمان و مكان ساخت ،محتويات و نحوة استفادة محصول را
نشان ميدهند.

 برچسبهاي جذاب ،باعث تبليغات براي محصول و افزايش فروش آنها ميشوند.

 11-6ارتباطات دهانبهدهان در ارتباطات بازاریابي
همانطور كه در فصل اول بيان شد« ،ارتباطات دهانبهدهان» 9نوعي ارتباط است كه در
آن افراد اطالعات محصول را به ساير افراد انتقال ميدهند .از آنجا كه ما اطالعات را از
افراد آشنا ميگيريم ،به آنها اعتماد ميكنيم .اعتماد مصرفكنندگان به آشنايان ،بيشتر از
اعتماد آنها به رسانهها است .مصرفكنندگان اعتقاد دارند كه رسانهها از قابليت اعتماد
پاييني برخوردار هستند ،زيرا در تبليغات محصوالت ،اغراق ميكنند.
اعتماد افراد به ارتباطات دهانبهدهان ،بيشتر از اعتماد آنها به ابزارهاي رسمي
1. label
2. word of mouth
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بازاريابي مانند تبليغات است .در ارتباطات دهانبهدهان بر خالف تبليغات ،افراد يک
فشار اجتماعي را بر خود احساس ميكنند .آنها براي كاهش اين فشار ،از همرنگي با
جماعت استفاده ميكنند (كاردس و همكاران.)317 :2212 ،
عليرغم هزينههاي زيادي كه بازاريابها صرف تبليغات ميكنند ،بايد گفت كه
اثربخشي ارتباطات دهانبهدهان بسيار بيشتر از تبليغات است .ارتباطات دهانبهدهان،
عامل دو سوم از فروش شركتها است .اكثر افراد در خريدهاي خود به توصيههاي
دوستان و آشنايان خود و ارتباطات دهانبهدهان توجه ميكنند.
اگر شما به گفتگوهاي روزمره با دوستان و همكاران خود توجه كنيد ،متوجه
ميشويد كه اكثر اين گفتگوها در مورد محصوالت و خدمات موجود در بازار است.
زمانيكه شما از لباس دوست خود تعريف ميكنيد ،از او ميپرسيد كه آن را از كجا
خريده است .در نتيجه ،شما از طريق تبليغات دهانبهدهان به شركت فروشنده وصل
ميشويد.
امروزه بازاريابها منتظر نميمانند تا مصرفكنندگان ،محصوالت شركت را
استفاده كنند تا در صورت رضايت ،كيفيت مناسب محصوالت شركت را از طريق
تبليغات دهانبهدهان به ديگران انتقال دهند .بسياري از شركتها افرادي را استخدام
ميكنند تا با آزمايش محصوالت شركت ،تبليغات مناسبي را بهصورت دهانبهدهان
براي آن انجام دهند.
همچنين شركتهايي نيز در جهان وجود دارند كه ميزان تبليغات دهانبهدهان را
براي برندهاي مختلف مورد سنجش و ارزيابي قرار ميدهند.
تحقيقات نشان دادهاست كه اگرچه منابع غيرفردي مانند تبليغات در ايجاد
«آگاهي برند» 1در افراد مؤثر هستند ،اما مصرفكنندگان در مراحل ارزيابي و انتخاب
محصول به ارتباطات دهانبهدهان اهميت بيشتري ميدهند.
تأثير ارتباطات دهانبهدهان بر افراد بسيار زياد است .اين تأثير زماني بيشتر
ميشود كه افراد با طبقة محصول آشنايي ندارند .همچنين ،افراد ميتوانند از طريق
صحبت با دوستان و آشنايان ،ناهمساني شناختي بعد از خريد را كاهش دهند.

1. brand awareness
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 1-11-6ارتباطات دهانبهدهان منفي
ارتباطات دهانبهدهان ،همانند يک شمشير دو لبه عمل ميكند .از يک طرف ،ميتواند
نتايج مثبت داشته باشد و از طرف ديگر ميتواند باعث ايجاد نتايج منفي شود .اگر
مشتريان از شركتي ناراضي باشند ،نارضايتي خود را با افراد بيشتري در ميان ميگذارند.
اين در حالي است كه آنها رضايت خود را با افراد كمتري در ميان ميگذارند .به عالوه،
مردم براي ارتباطات دهانبهدهان منفي ،اهميت بيشتري نسبت به ارتباطات دهانبهدهان
مثبت قائل هستند.
تحقيقات نشان دادهاست كه  98درصد از مشتريان ناراضي به شركت
برنميگردند و به سراغ رقبا ميروند .هر يک از اين مشتريان ناراضي ،نارضايتي خود را
حداقل براي  9نفر بازگو ميكند و مهمتر آنكه 13 ،درصد از آنها نارضايتي خود را به
بيش از  32نفر اعالم ميكنند.
به خصوص ،زمانيكه ما يک محصول يا خدمت جديد را بررسي ميكنيم ،توجه
بيشتري به اطالعات منفي در مورد آن محصول داريم تا اطالعات مثبت در مورد آن.
ارتباطات دهانبهدهان منفي بر اعتبار شركت لطمه وارد ميكند و باعث ميشود كه
نگرش مصرفكنندگان نسبت به شركت منفي شود و همچنين احتمال خريد آنها از
شركت كاهش پيدا كند.
بسياري از مشتريان ناراضي از طريق ايجاد وبسايتها و وبالگهاي شخصي،
بر عليه شركت اقدام ميكنند .همچنين كاركنان اخراجي شركتها نيز از فضاي مجازي
در اين راستا استفاده ميكنند (سولومون.)452 :2213 ،
 9-11-6بازاریابي همهمهای و ویروسي
تبليغات دهانبهدهان به دو شيوه صورت ميگيرد :بازاريابي همهمهاي و بازاريابي ويروسي.

 بازاریابي همهمهای« :بازاریابي همهمهای» ،1نوعي بازاريابي است كه در آن شركت
از طريق ابزارهاي غيرمنتظره و عجيب ،اطالعات محصوالت خود را به
مصرفكنندگان انتقال داده و در آنها هيجان ايجاد ميكند.
1. Buzz marketing
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 بازاریابي ویروسي« :بازاریابي ویروسي» 1نوعي استراتژي بازاريابي است كه در آن
شركت ،مصرفكنندگان را جذب سايت شركت ميكند تا آنها اطالعات موجود در
سايت را به ساير مصرفكنندگان منتقل كنند (كاردس و همكاران.)318 :2212 ،
توسعة اينترنت ،ابزارهاي مختلفي را در اختيار مصرفكنندگان قرار دادهاست.
توسعة وبالگها ،اتاقهاي گفتگو و غيره به مصرفكنندگان امكان دادهاست كه تجارب
مصرفي خود را با ديگران به اشتراك بگذارند و ديگران را در خريد محصوالت
راهنمايي كنند (سيدجوادين و اسفيداني.)175 :1391 ،
بازاريابي ويروسي ،يک نوع استراتژي است كه افراد را به انتقال پيام بازاريابي به
ديگران تشويق ميكند .افراد از طريق بازاريابي ويروسي ،به ارسال پيامهاي بازاريابي به
يكديگر تشويق ميشوند .از طريق بازاريابي ويروسي ،يک پتانسيل قوي براي رشد
سريع پيامهاي نمايشي و تأثير و نفوذ آنها ايجاد ميشود .اين استراتژيها به سرعت
تبليغات را انتشار داده و بهصورت انفجاري پيامهاي تبليغي را مانند ويروس به
ميليونها نفر انتقال ميدهد .در حقيقت در اين روش ،سازمان با تشويق مراجعين به
ارسال پيام به دوستان خود جهت عضويت يا شركت در برنامههاي خاص ،موجب
افزايش آگاهي مصرفكنندگان از نام تجاري خود ميشود.
پيام تبليغي يک شركت ،با استفاده از ترغيب مشتريان به معرفي آن شركت به
دوستان و آشنايان ،ميتواند بهطور چشمگيري افزايش يابد .در واقع ،شركت از مشتريان
خود براي انجام كار استفاده ميكند و مشتري با هر استفادة بياختيار ،فروشندة محصول
ميشود .براساس اين روش ،هر نامهاي كه توسط خدمات پست الكترونيک اين
شركتها صادر ميشود ،حاوي پيام تبليغاتي مختصر و مفيدي است ،يعني به تعداد
نامههايي كه مردم با استفاده از خدمات اين شركتها بين هم مبادله ميكنند ،اين پيامها
هم توزيع ميشود.
آنچه مسلم است بازاريابي ويروسي يک هدف نيست ،بلكه بخشي از استراتژي
جامع بازاريابي شركت است .در واقع ،اگر هدف عمدة فعاليتهاي پست الكترونيک،
ايجاد برند باشد ،ميتوان از بازاريابي ويروسي استفاده كرد.
1. viral marketing
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 انواع تبلیغات ویروسي
 بازاریابي ویروسي ارزشي :در اين حالت افراد تجربيات ارزشمند خود را با ديگران
سهيم ميشوند .فرد الف ،محصولي را امتحان ميكند و كيفيت آن را خوب ارزيابي
ميكند .پس او به فرد ب ميگويد كه او نيز اين محصول را امتحان كند .در اين
حالت ،محصوالت بايد به اندازة كافي خوب باشند تا منجر به ترغيب افراد شوند.
 بازاریابي ویروسي حیلهای :افراد به داليل زيادي ،از طريق تشويق ديگران ،سعي
در فروش محصول ميكنند .فرد الف سعي ميكند تا فرد ب را متقاعد كند كه
محصول را امتحان كند ،زيرا ممكن است در صورت استفادة فرد ب از آن محصول،
پاداشي دريافت كند .زمانيكه محصوالت به اندازة كافي با كيفيت نيستند ،دادن
پاداش ممكن است منجر به واكنش شديد مصرفكننده در برابر فروش شود.
 بازاریابي ویروسي حیاتي :افراد ميخواهند تا در تجربيات خود با كساني شريک
شوند كه به محصوالت معين و ويژهاي نياز دارند .فرد الف ميخواهد در تجربة يک
محصول با فرد ب شريک شود و فرد ب نياز به محصول ديگر دارد و الي آخر.
 بازاریابي ویروسي مارپیچي :افراد ميخواهند در تجربيات شاد و يا جالب با
ديگران شريک شوند .فرد الف ميخواهد تجربة خود را با فرد ب در ميان بگذارد،
به خاطر اينكه فكر ميكند كه فرد ب نيز آن موضوع را مثل خودش ،شاد و يا جالب
ميداند.
 بازاریابي ویروسي ناخوشایند :افراد به ديگران دربارة تجربيات منفي خود هشدار
ميدهند .فرد الف ،محصول را امتحان ميكند و درمييابد كه محصول خيلي بدي
است ،سپس ،مانع استفادة فرد ب از اين محصول ميشود.
 مزایای بازاریابي ویروسي
بازاريابي ويروسي داراي مزايايي به شرح زير است (سوييني:)112 :1384 ،
 بخش بزرگي از دوستان و اعضاي خانوادة هر شخص از اينترنت استفاده ميكنند.
 تماس شخصي برروي وب تقريباً رايگان است .هر شخص ميتواند در عرض كمتر
از يک روز با صد نفر ارتباط برقرار كند و هر كدام از اين صد نفر نيز به نوبهة خود
ميتوانند با بيش از صد نفر ديگر ارتباط برقرار سازند.
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تأثير شبكه ،نقش مهمي را ايفا ميكند .همانطور كه افراد بيشتري ثبت نام
ميكنند ،آنها ميتوانند با گروه بزرگتري ارتباط برقرار كنند.
شركتها ميتوانند از طريق روشهايي مانند مشوقهاي مالي و يا خدمات
ارزشمند ،مشتريان خود را براي انجام اين روش تبليغات برانگيزانند .در صورت
بهرهگيري مناسب از امكانات گستردة اين روش تبليغات الكترونيكي ،قدمي بزرگ
رو به جلو برداشته خواهد شد .اين ،يک روش تبليغاتي ارزان و با صرفه و براي
مشتريان ،متنوع و جذاب ميباشد (سوييني.)112 :1384 ،
بازاريابان با استفاده از بازاريابي ويروسي ميتوانند با هزينههاي تقريباً معادل صفر،
مشتري ايجاد كنند.
ارتباطات از حالت «بازارياب  -مصرفكننده« به طرف «مصرفكننده -مصرفكننده«
جابهجا ميشود .در واقع ،بيشترين قدرت در فروش محصوالت و ايدهها از طريق
بازارياب به مشتري صورت نميگيرد ،بلكه از طريق مشتري به مشتري انجام
ميشود.

 معایب بازاریابي ویروسي
بازاريابي ويروسي داراي معايبي به شرح زير است:

 کنترل برند :در بعضي موارد افراد ممكن است ،پيام را تعديل يا چيزي را به آن
اضافه كنند كه اين باعث ادراك متفاوت افراد از برند ميشود ،چيزي كه مورد نظر
شركت نبودهاست و به اين دليل ممكن است شركتها كنترلي بر برند خود نداشته
باشند ،زيرا ممكن است بسياري از پيامها توسط افرادي غير از مخاطبان هدف به
پايان برسند.

 رشد بدون نمودار :بازاريابي ويروسي ميتواند به مسيرهاي رشد غيرقابل پيشبيني
منجر شود .چنين مسيرهاي رشدي ممكن است منجر به تغييرات ناگهاني و غيرمنتظره
در مسير استراتژيک شركت شود و ميتواند بهصورت معمايي حلنشده در آيد.

 فقدان سنجش و اندازهگیری :كنترل فردي كه پستهاي الكترونيک را دريافت
ميكند و آنچه را كه وي انجام ميدهد ،براي مدت طوالني دشوار است.
 تهدید روابط شخصي :اگر اين نوع بازاريابي بهصورت اساسي اجرا نگردد،
ميتواند در ابعاد وسيع ،باعث خدشهدارشدن موقعيت بازارياب شود .دريافت يک
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پست الكترونيک تجاري توسط يک دوست بهطور ناخواسته ،ميتواند باعث از
دست رفتن رابطة دوستانه بين او و بازارياب گردد.
شركتها و مصرفكنندگان ميتوانند از طريق سايتهاي اينترنتي مانند يوتيوب،
ماياِسپِيس ويدئو و گوگل ويدئو ،تبليغات و فيلمهاي ويدئويي خود را در اينترنت
منتشر كرده و آنها را در معرض ديد ميليونها نفر قرار دهند .شركت پروكتِر اَند گَمبِل،
دو برنامة بازاريابي همهمهاي را توسعه دادهاست 225 :هزار نوجوان در گروه تِرمِر و
 622هزار مادر در گروه وُكال پوينت .براي مثال ،در گروه وُكال پوينت ،مادران بهطور
متوسط با  25تا  32مادر ديگر ،در مورد محصوالت شركت صحبت ميكنند .اين رقم
براي ساير مادران فقط  5نفر است .آنها با داليل قانعكننده ،ساير مادران را به خريد
محصوالت شركت تشويق ميكنند.
بازاريابي همهمهاي و ويروسي ،وظيفة اطالعرساني در مورد ويژگيهاي باارزش
محصوالت شركت و ايجاد هيجان در بازار را دارند .برخي از افراد معتقدند كه بازاريابي
همهمهاي و ويروسي ،بيشتر با هدف سرگرم كردن مشتريان انجام ميشوند ،نه فروش
محصوالت شركت .براي مثال ،شركتهاي جانسون اَند جانسون و پَمپِرز ،سايتهاي
جذابي دارند كه در آنها توصيههايي براي تربيت و نگهداري فرزندان وجود دارد .شركت
والمارت ،ويدئوهايي را در يوتيوب قرار دادهاست كه شيوة پسانداز را به خانوادهها ياد
ميدهد .در هر صورت ،موفقيت بازاريابي همهمهاي و ويروسي به تمايل مصرفكنندگان
نسبت به صحبت با ساير مصرفكنندگان بستگي دارد (كاتلِر و كِلِر.)551 :2213 ،

 19-6خدمات مشتری
«خدمات مشتری» ،1نيز نقش مهمي در ارتباطات بازاريابي دارد .شركتها بايد خدمات
مطلوبي را به مشتريان خود ارائه دهند تا تصوير ذهني مطلوبي را در آنها ايجاد كنند.
«خدمات مشتري« ،نگرش و رفتار شركت را در طي تعامل با مشتريان نشان ميدهد .اين
تعامالت ،پيامهايي را به مشتريان انتقال ميدهد و بر ارزش ويژة برند شركت تأثير دارد .اگر
ادراك مشتريان از خدمات شركت ،مثبت باشد ،ارزش ويژة برند شركت تقويت و اگر منفي
باشد ،ارزش ويژة برند شركت تضعيف ميشود (موريارتي و همكاران.)342 :2212 ،
1. Customer Service
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خدمات مشتري ،دليل اصلي موفقيت شركت هواپيمايي ساوثوست در بحران
اقتصادي سال  2228بود .اين شركت ،با ارائة خدمات مناسب به مشتريان ،توانست از
ورشكستگي نجات پيدا كند .اين شركت ،مسافران را به سرعت پياده ميكند ،هواپيما را
نظافت ميكند و مسافران جديد را سوار هواپيما ميكند .سرعت اين فرايند در
ساوثوست ،دو برابر ساير شركتهاي هواپيمايي است.
2
الگوهاي ذهني هرب كلهر ،1مدير عامل سابق اين شركت و گري كلي مدير عامل
فعلي اين شركت ،با مديران عامل ساير شركتهاي هواپيمايي در مورد صنعت هواپيمايي،
ساختار رقابتي آن ،نحوة رقابت و سازماندهي ،متفاوت است .اين الگوهاي ذهني بسيار
متفاوت ،باعث ايجاد استراتژيهاي منحصر به فرد در اين شركت شدهاست .اين شركت،
مشترياني را هدف قرار ميدهد كه با مشتريان ساير شركتهاي هواپيمايي ،متفاوت
هستند .استراتژي اين شركت ،ارائة خدمات حملونقل ارزان به مشترياني است كه هدف
اصلي آنها رسيدن به مقصد است ،نه كيفيت پرواز .اين در حالي است كه ساير
شركتهاي هواپيمايي ،بيشتر به دنبال افزايش كيفيت خطوط هواپيمايي خود هستند.
به عالوه ،تصميمات مديران ساوثوست ،منجر به استراتژيهاي كسب و كار
بسيار متفاوت در اين شركت شدهاست .ساوثوست از سيستمهاي حملونقل ارزانتر
استفاده ميكند .آنها براي كاهش هزينهها ،از ارائة غذا به مسافران در طول سفر
خودداري ميكنند و تنها از هواپيماهاي بوئينگ مدل  737استفاده ميكنند تا هزينههاي
تعمير و نگهداري و ساير هزينهها را به حداقل برسانند (جيتل.)172 :2223 ،3
مديران ارتباطات بازاريابي ،بخش «خدمات مشتري« شركتها را مديريت
نميكنند ،اما ميتوانند پيامهاي ارائهشده به مشتريان را در اين بخش ،تحت نظارت خود
قرار دهند.

 13-6بازاریابي چریكي
«بازاریابي چریكي» 9نوعي استراتژي ترفيعي است كه در آن از مكانهاي غير معمول و
تبليغات كالمي براي فروش فشاري محصوالت استفاده ميشود .در اين استراتژي،
همانطور كه از نام آن نيز مشخص است ،بازارياب ،يک گيرندة از همه جا بيخبر را كمين
1. Herb Kelleher
2. Gary Kelly
3. Gittell
4. guerrilla marketing
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ميكند .اين برنامة تبليغاتي ،غالباً گروههايي از مصرفكنندگان واقعي را جذب ميكند تا در
خيابانها و معابر عمومي ،ديگر افراد را به خريد محصوالت شركت ترغيب كنند .امروزه
شركتهاي زيادي از بازاريابي چريكي استفاده ميكنند (هاوكينز.)279 :2211 ،
اين واژه از عل وم نظامي وارد بازاريابي شدهاست .اين سبک بازاريابي از راهكار
«بزن و فرار كن« گرفتهشده كه مائو تِسو ،آن را معرفي كرده و به اين معني است كه
اگر ميتواني بزن و اگر نمي تواني فرار كن .در اين روش ،از هزينههاي سنگين
بازاريابي پرهيز مي شود .براي مثال ،شركت رِدبول ،با استفاده از اين روش به خوبي
توانسته است به جايگاه مناسبي در مقابل كوكاكوال و پپسي دست يابد .رِدبول براي تبليغ
محصوالت خود از رويدادهاي ورزشي استفاده ميكرد ،اما چون رويدادهاي ورزشي مهم،
بسيار گران قيمت بودند و رِدبول توان حضور در آنها را نداشت ،سراغ مسابقات كماهميت
رفت .اما اين مسابقات تماشاچي نداشت ،از اينرو تصميم گرفت در مورد اين مسابقات،
برنامههايي را توليد و در رسانهها پخش كند .اين روش ،باعث جلب توجه مخاطبان به اين
رويدادها و برند رِدبول شد (سيدجوادين و اسفيداني.)174 :1391 ،

 19-6رهبران ایده
اگر فردي قصد خريد يک خودرو را داشته باشد ،تالش ميكند از توصيههاي دوستان
خود كه در اين زمينه تخصص دارند ،استفاده كند .آنها ممكن است در مجالت
تخصصي خودرو عضويت داشته باشند يا خود داراي خودروي مناسبي باشند.
«رهبران ایده» 1افرادي هستند كه داراي دانش مناسبي در زمينة محصوالت و
خدمات هستند و ديگران ،به توصيههاي آنها بهطور جدي عمل ميكنند .آنها ميتوانند
بر نگرشها و رفتارهاي ديگران تأثير بگذارند .رهبران ايده ،به دليل داشتن قدرت
اجتماعي ،يک منبع اطالعاتي باارزش هستند (هوير و همكاران.)323 :2212 ،
رهبران ایده دارای ویژگيهایي به شرح زیر هستند:

 آنها از لحاظ فني داراي شايستگيهاي زيادي هستند و بنابراين ،داراي قدرت
اطالعاتي (تخصصي) هستند.

1. opinion leader
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 آنها از لحاظ اجتماعي افراد پويايي هستند و بنابراين ،داراي تعامالت اجتماعي
زيادي هستند.

 آنها احتماالً جايگاههايي در گروههاي اجتماعي و انجمنها دارند .بنابراين ،داراي
قدرت قانوني هستند.

 آنها از لحاظ ارزشها و باورها ،شبيه مصرفكنندگان هستند .بنابراين ،داراي قدرت
مرجعيت هستند .آنها از لحاظ جايگاه و ميزان تحصيالت ،كمي باالتر از افرادي
هستند كه بر آنها تأثير ميگذارند ،اما اين تفاوت آنچنان زياد نيست كه آنها را در
طبقة اجتماعي متفاوتي قرار دهد.

 رهبران ايده ،در زمرة اولين افرادي هستند كه محصوالت جديد را ميخرند ،بنابراين
از خطرپذيري باالتري برخوردار هستند .اين ويژگي ،براي ساير افراد گروه كه از
شجاعت كمتري برخوردار هستند ،بسيار مفيد است .به عالوه ،رهبران ايده بر
خالف جوامع تحت حمايت شركت ،عالوه بر ويژگيهاي مثبت ،ويژگيهاي منفي
محصوالت را نيز بيان ميكنند .بنابراين ،اعتبار بيشتري نزد مصرفكنندگان دارند.

 15-6انواع رهبران ایده
 رهبران ایده را ميتوان به دو دسته تقسیم کرد:
 متخصصان بازار
 مصرفکنندگان جانشین
 1-15-6متخصصان بازار
«متخصصان بازار» ،1افرادي هستند كه تمايل دارند اطالعات انواع بازارها را به ديگران انتقال
دهند .آنها لزوماً به طبقة خاصي از محصوالت عالقهمند نيستند و ممكن است در زمرة
خريداران اوليه محصول نيز قرار نداشته باشند ،بلكه از آخرين تحوالت بازار آگاه هستند .آنها از
لحاظ عملكردي ،بسيار شبيه رهبران ايدة عام هستند ،زيرا از يک دانش كلي مناسب در مورد
چگونگي و مكان خريد محصوالت جديد برخوردار هستند .آنها همچنين از توانايي خود در
اتخاذ تصميمهاي هوشمندانه در خريد مطمئن هستند (هوير و مکاينيس.)392 :2228 ،
1. market maven
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براي شناسايي متخصصان بازار ميتوان از مقياسهاي زير استفاده كرد .پاسخگوها
بايد ميزان موافقت خود را با هر يک از موارد زير مشخص كنند:

 من معرفي برندها و محصوالت جديد را به دوستانم دوست دارم.

 من دادن اطالعات به ديگران در مورد انواع مختلف محصوالت را دوست دارم.

 افراد ،از من در مورد محصوالت ،مكانهاي خريد يا فروش اطالعات ميگيرند.

 اگر افراد از من در مورد بهترين مكان خريد محصوالت مورد نظر خود اطالعات
بخواهند ،من اطالعات الزم را دارم.

 دوستانم من را بهعنوان يک منبع مناسب براي معرفي محصوالت جديد قبول دارند.
 9-15-6مصرفکنندگان جانشین
«مصرفکنندگان جانشین» ،1افرادي هستند كه بهعنوان يک واسطة بازاريابي ،در
تصميمگيري خريد به مصرفكنندگان كمک ميكنند .آنها اطالعات مرتبط با محصوالت
را در اختيار مصرفكنندگان قرار ميدهند و كار آنها را براي خريد ،راحت ميكنند.
برخالف متخصصان بازار ،مصرفكنندگان جانشين در قبال مشاورة خود از
مصرفكننده پول دريافت ميكنند .طراحان داخلي ،كارگزاران بورس ،خريداران
حرفهاي و مشاوران دانشگاهي در رديف مصرفكنندگان جانشين قرار دارند.
حتي اگر آنها خريد را به نيابت از مصرفكنندگان انجام ندهند ،توصيههاي آنها
بسيار تأثيرگذار است .مصرفكنندگان ،چند مرحله يا همة مراحل تصميم خريد خود
مانند جستجوي اطالعات ،ارزيابي گزينهها يا انجام خريد را در اختيار مصرفكنندگان
جانشين قرار ميدهند .براي مثال ،ممكن است فردي براي طراحي مجدد دكوراسيون
منزل خود ،مبلغي را به يک طراح داخلي پرداخت نمايد .همچنين ،ممكن است فردي،
خريد و فروش يک سهام بسيار مهم را به يک كارگزار مطمئن بسپرد.
عليرغم اهميت مصرفكنندگان جانشين ،بازاريابها غالباً آنها را ناديده ميگيرند.
آنها فقط تالش ميكنند كه مصرفكنندگان نهايي را ترغيب به خريد محصوالت و خدمات
شركت كنند .اين ،يک اشتباه بسيار بزرگ است .زيرا در اين موارد ،مصرفكنندگان
جانشين ،نقش اصلي را در تصميم خريد ايفا ميكنند (سولومون.)441 :2213 ،
1. surrogate consumer
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 16-6روشهای شناسایي رهبران ایده
متأسفانه ،از آنجا كه اكثر رهبران ايده بهطور روزمره ،در نقش مصرفكننده ظاهر
ميشوند تا افراد مشهور ،شناسايي آنها دشوار است .شناسايي يک فرد مشهور يا يک
خبرة صنعتي بسيار آسان است .يک خبرة صنعتي را ميتوان از فهرست مديران كشوري
شناسايي كرد .اما رهبران ايده ،در سطح محلي كار ميكنند و گروه كوچكي از افراد را
تحت تأثير قرار ميدهند.
از آنجا كه شناسايي رهبران ايده در بازارهاي بزرگ بسيار دشوار است ،بسياري
از شركتها براي شناسايي آنها از «مطالعات اکتشافي» 1استفاده ميكنند .در اين

تحقيقات ،محققان ،ويژگيهاي يک رهبر ايده را شناسايي ميكنند و سپس ،آن را به
بازار بزرگتر تعميم ميدهند تا رهبران ايده را شناسايي كنند .براي مثال ،شركتي كه به
دنبال شناسايي رهبران ايدة مالي بود ،متوجه شد كه آنها وضعيت مالي خود را شخصاً
مديريت ميكنند و براي اين كار از يک رايانه استفاده ميكنند .آنها همچنين متوجه
شدند كه رهبران ايدة مالي ،فعاليتهاي مالي خود را بهطور روزانه كنترل ميكنند و به
كتابها و برنامههاي مرتبط با مديريت مالي عالقهمند هستند.
 1-16-6خوداظهاری
9

سادهترين روش شناسايي رهبران ايده ،استفاده از روش «خوداظهاری» است .در اين
روش ،از افراد خواسته ميشود كه به اين سؤال پاسخ دهند كه آيا آنها خود را رهبران
ايده ميدانند يا خير .اگرچه پاسخگوهايي كه عالقة بيشتري به يک طبقه محصول نشان
ميدهند ،احتمال بيشتري دارد كه رهبر ايده باشند ،اما در استفاده از نتايج اين روش
بايد جنبة احتياط را رعايت كرد.
برخي از افراد تمايل دارند كه در ميزان اهميت و تأثيرگذاري خود اغراق كنند.
برخي ديگر نيز يا آگاهي ندارند كه رهبر ايده هستند و يا اينكه خود را واجد شرايط
اين موضوع نميدانند.
مشكل روش خوداظهاري اين است كه اينكه افراد اطالعات خود را در مورد
محصوالت ،به ديگران انتقال ميدهند ،لزوماً به اين معنا نيست كه آنها اين توصيهها را
1. exploratory studies
2. self designation
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قبول ميكنند .براي اينكه فردي يک رهبر ايدة واقعي باشد ،افراد بايد به توصيههاي او
با جديت توجه كنند.
يک روش جايگزين براي روش خوداظهاري اين است كه اعضاي خاص گروه
(آگاهان اصلي) 1را انتخاب كنيم و از آنها بخواهيم كه رهبران ايده را شناسايي كنند.

موفقيت اين روش ،بستگي به شناسايي دقيق افراد آگاه به ويژگيهاي گروه دارد.

 18-6تجارت الكترونیك

9

شركتها ميتوانند از ««تجارت الكترونیك»  ،بهعنوان يكي از رسانههاي ارتباطي
استفاده كنند« .تجارت الكترونيک« ،در زمرة كانالهاي بازاريابي شركتها قرار دارد.
تجارت الكترونيک در دنياي امروز از رشد زيادي برخوردار بوده و نقش مهمي در
كسبوكارها دارد.
 تأثیر انقالب دیجیتالي بر رفتار مصرفکننده :انقالب ديجيتالي تأثير زيادي در رفتار
مصرفكننده داشته است و نقش آن هر روز پررنگتر ميشود (بيندر و انگاي.)35 :2212 ،3

بازاریابي الكترونیكي 4نيز كه در نتيجة انقالب ديجيتالي ايجاد شدهاست ،باعث

باال رفتن سطح زندگي مردم شدهاست .شما ميتوانيد بهصورت شبانهروزي و هر روز
هفته ،خريدهاي خود را از طريق اينترنت انجام دهيد ،بدون اينكه مجبور باشيد از منزل
خود خارج شويد .همچنين ميتوانيد روزنامهها را از طريق اينترنت مطالعه كنيد و از
وضعيت آب و هواي مناطق مختلف جهان ،آگاه شويد .با پيشرفتهايي كه در
فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطاتي صورت گرفته است ،شما ميتوانيد بدون استفاده از
رايانة خود ،براي مثال ،از طريق تلفنهاي همراه ،به اينترنت دسترسي داشته باشيد.
در كشور ما نيز بازاريابي الكترونيكي رشد زيادي داشته است .امروزه
كسبوكارها و صنايع مختلف در كشور از بازاريابي الكترونيكي استفاده ميكنند .صنايع
بانكداري ،بيمه ،گمرك ،ماليات ،اينترنت ،كتاب ،رايانه و ساير صنايع ،به ميزان زيادي از
بازاريابي الكترونيكي استفاده ميكنند.
انقالب ديجيتالي ،عالوه بر اينكه فرصتهاي جديدي را براي شركتها در فروش
1. key informant
2. electronic commerce
3. Binder & Ngai
4. electronic marketing
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بيشتر به مشتريان ايجاد كردهاست (تجارت الكترونيكي از نوع شرکت به مشتری
( ،))1B2Cبه مشتريان نيز اين فرصت را دادهاست كه با هم به انجام تجارت بپردازند
(تجارت الكترونيكي از نوع مشتری به مشتری ())2C2C؛ همانند سايت ايبِي.3
اينترنت ،همچنين اين امكان را به مشتريان در سرتاسر جهان ميدهد كه تجربيات
خود را از مصرف محصوالت ،استفاده از خدمات ،موسيقيها ،رستورانها و فيلمها در
اختيار يكديگر قرار دهند.
امروزه دانشجويان ميتوانند از طريق اينترنت به آخرين مجالت و كتابهاي
حوزة تخصصي خود ،دست پيدا كنند .اينترنت ،همچنين باعث شدهاست كه
مصرفكنندگان ،بهعنوان تبليغكنندگان محصوالت مورد عالقة خود عمل كرده و
مشتريان جديدي را جذب شركتهاي مورد نظر خود نمايند (النتوس.)72 :2212 ،
اينترنت ،باعث شدهاست كه شركتها به مشتريان بسيار زيادي در سرتاسر جهان
دسترسي داشته باشند .اگر يک شبكة راديويي بخواهد به  52ميليون مخاطب برسد ،به
 38سال زمان احتياج دارد .شبكههاي تلويزيوني هم نياز به  13سال زمان براي رسيدن
به  52ميليون مخاطب دارند .اما اينترنت تنها به  4سال زمان براي دسترسي به 52
ميليون مخاطب نياز دارد .اين بيانگر تأثيرگذاري باالي اينترنت در دسترسي به مشتريان
بالقوه براي شركتها است (ساالر 1393 ،الف.)12 :
 مزایا و معایب تجارت الكترونیكي« :تجارت الكترونيكي« را ميتوان انجام هرگونه
امور تجاري و بازرگاني بهصورت برخط و از طريق شبكة جهاني اينترنت دانست.
اين امور شامل عمدهفروشي ،خردهفروشي در كاالهاي فيزيكي و غيرفيزيكي ،ارائة
خدمات مختلف به مشتريان و ديگر فعاليتهاي تجاري است.
امروزه «تجارت الكترونيكي« از رشد فزايندهاي در دنياي كسب و كار برخوردار
شدهاست .بازاريابها همواره در مورد تأثير تجارت الكترونيكي بر كسب و كار خود
بحث ميكنند .تجارت الكترونيكي به سرعت در حال جايگزينشدن كسب و كار سنتي
است .تجارت الكترونيكي ،شيوة كسب و كار را در بسياري از صنايع تغيير دادهاست
(اشنايدر.)18 :2212 ،4
1. business to cutomer e-commerce
2. cutomer to cutomer e-commerce
3. e-bay
4. Schneider
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يک نكتة مهم در مورد تجارت الكترونيكي اين است كه خريد محصول
بهصورت اينترنتي ،نسبت به خريد محصول بهصورت سنتي ،بسيار متفاوت است.
مصرفكنندگان ،تمايل دارند قبل از خريد محصول ،آن را لمس كنند و اين نقطة ضعف
تجارت الكترونيكي است كه امكان لمس محصول را به مصرفكنندگان نميدهد.
جدول  ،1-6مزايا و معايب تجارت الكترونيكي را براي مصرفكننده نشان ميدهد.
جدول  .1-6مزايا و معايب تجارت الكترونيكي براي مصرفكننده
(سولومون)371 :2213 ،
مزایا

معایب

امكان خريد  24ساعته

عدم امنيت

احتياج به مسافرت كمتر

تقلب

امكان كسب اطالعات با سرعت زياد از هر جايي
از دنيا

عدم امكان لمس محصوالت

امكان انتخاب محصوالت بيشتر

عدم امكان انعكاس دقيق رنگ محصوالت در
سايت شركت

دسترسي به محصوالت بيشتر براي كشورهاي
كمتر توسعه يافته

هزينة سفارش و برگشتدادن باال

اطالعات بيشتر در مورد قيمت محصوالت رقيب

امكان از بين رفتن تعامالت اجتماعي

امكان شركت در حراجيهاي اينترنتي
امكان عضويت در شبكههاي اجتماعي اينترنتي

جدول  ،2-6مزايا و معايب تجارت الكترونيكي را براي شركتها نشان ميدهد.
جدول  .9-6مزايا و معايب تجارت الكترونيكي براي شركتها (سولومون)371 :2213 ،
مزایا

معایب

دسترسي به بازارهاي جهاني

عدم امنيت

كاهش هزينههاي انجام كسب و كار

جنگ قيمتها

امكان موفقيت بيشتر كسب و كارهاي تخصصي

تعارض با خردهفروشان سنتي

قيمتگذاري لحظهاي

حل نشدن مسائل قانوني
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تجارت الكترونيكي ،همانند يک شمشير دو لبه عمل ميكند .تجارت الكترونيكي
از يک طرف ،باعث دسترسي شركتها به مشتريان در سرتاسر جهان ميشود .اما از
طرف ديگر ،باعث افزايش رقابت بين شركتها ميشود .يک شركت نه تنها بايد با
شركتهاي محلي رقابت كند ،بلكه بايد با شركتهايي كه از طريق اينترنت در
بازارهاي محلي فعاليت دارند ،نيز رقابت كند .افزايش رقابت باعث كاهش حاشية سود
شركتها ميشود ،چون بازار بين تعداد بيشتري از شركتها تقسيم ميشود.
تجارت الكترونيكي ،همچنين باعث حذف واسطهها ميشود ،زيرا مصرفكنندگان
ميتوانند محصوالت را بهطور مستقيم از شركتها خريداري كنند ،بدون اينكه نيازي به
واسطههاي توزيعي داشته باشند .اين به ضرر فروشگاههاي زنجيرهاي است ،زيرا آنها در
زمرة واسطههاي توزيع قرار ميگيرند (ساالر 1393 ،الف.)225 :
چه عاملي باعث موفقيت سايت هاي تجارت الكترونيكي مي شود؟ برخي از
خرده فروشي هاي اينترنتي از مزاياي فناوري هاي جديد استفاده مي كنند و ارزش
بيشتري را در اختيار مشتريان خود قرار مي دهند ،كاري كه رقباي آنها قادر به انجام
آن نيستند.
 بازاریابي الكترونیكي :بازاريابي الكترونيكي بخشي از تجارت الكترونيک است كه
بر اصل «پرداخت به ازاي هر كليک« استوار است .بازاريابي الكترونيكي شامل موارد










زير است:
آگهيهاي تبليغاتي موجود در سايتها
پستهاي الكترونيكي براي معرفي محصوالت
آگهيهاي متحرك و جذاب گرافيكي
تبليغ در موتورهاي جستجو
تبليغات در وبالگهاي مختلف و مقاالت تبليغاتي
مديريت اطالعات موجود در سايتها
روابط عمومي موجود در سايتها
خدمات مشتريان موجود در سايتها
بخش فروش موجود در سايتها
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 مزایای بازاریابي الكترونیكي :مزاياي بازاريابي الكترونيكي را بهطور خالصه













ميتوان به شرح زير بيان كرد (ساالر 1393 ،الف:)226 :
ايجاد فرصتهاي تجاري جديد براي صنايع و بنگاههاي بازرگاني
جلوگيري از اتالف وقت و كاهش ترددهاي بي مورد
كمک به محيط زيست و مصرف بهينة منابع انرژي
كاهش هزينههاي تبليغات و سربار و ايجاد رقابت در سطح بينالمللي
دسترسي سريع به اطالعات
حضور نداشتن واسطه و در نتيجه كاهش قيمتها
ورود به بازارهاي فرامنطقهاي در جهت بازاريابي جهاني
گسترش دامنه كسب و كار و به تبع آن افزايش فروش و درآمد
پشتيباني بهتر ،سريعتر و مؤثرتر
افزايش توان ارتباطي با استفاده از وب سايت و...
امكان توسعة مناطق كمتر توسعهيافته و دسترسي آسان به منابع مناطق توسعه يافته
افزايش ميزان آگاهي و افزايش حق انتخاب مشتريان كه به مشتريان امكان ميدهد
در كمترين زمان ،بهترين و مناسبترين انتخاب را در خريد خود انجام دهند.

 17-6راهنمای عملي انتخاب رسانهها
هر يک از رسانههاي ارتباطي ،در شرايط خاصي مفيد هستند كه شركتها در انتخاب
آنها ،بايد به اين شرايط آگاه باشند .در اين بخش ،يک راهنماي عملي براي انتخاب
رسانهها ارائه ميشود (موريارتي و همكاران.)432 :2212 ،
 1-17-6شرایط استفاده از روزنامه
در شرايط زير ،بهتر است از روزنامه ،بهعنوان يک رسانة ارتباطي استفاده كنيد:

 اگر يک شركت محلي هستيد و ميخواهيد نفوذ خود را در بازار محلي ،حداكثر
نمائيد.

 اگر محصولي را ميفروشيد كه يک عنصر جديد دارد ،مانند يک ويژگي يا يک
فرمول جديد.
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 اگر ميخواهيد به طبقة پردرآمد و تحصيلكردة جامعه دست پيدا كنيد.

 اگر ميخواهيد نحوة استفاده از محصوالت خود را به مصرفكنندگان توضيح دهيد،
بدون اينكه نيازي به نمايش آن داشته باشيد.

 اگر كيفيت تصوير براي مصرفكنندگان مهم نيست.
 9-17-6شرایط استفاده از مجله
در شرايط زير ،بهتر است از مجله ،بهعنوان يک رسانة ارتباطي استفاده كنيد:

 اگر مشتريان هدف شما ،به موضوعات تخصصي عالقهمند هستند و بنابراين ،سراغ
مجلههاي تخصصي ميروند.

 اگر محصولي داريد كه بايد آن را بهطور دقيق و زيبا به مخاطبان خود معرفي كنيد و
اطالعات مربوط به آن را با كيفيت باال چاپ كنيد.

 اگر ميخواهيد نحوة استفاده از محصوالت خود را به مصرفكنندگان توضيح دهيد،
بدون اينكه نيازي به نمايش آن داشته باشيد.
 3-17-6شرایط استفاده از تبلیغات محیطي
در شرايط زير ،بهتر است از تبليغات محيطي ،بهعنوان يک رسانة ارتباطي استفاده كنيد:

 اگر يک شركت محلي هستيد و ميخواهيد نفوذ خود را در بازار محلي ،حداكثر نمائيد.
 اگر ميخواهيد تصوير برند خود را تقويت كنيد يا آن را به مصرفكنندگان ،يادآور شويد.
 اگر به يک پيام هدايتكننده نياز داريد.

 اگر به يک پيام موقعيتي و متناسب با مكان ،نياز داريد.

 اگر معرفي محصول شما ،به اطالعات اندكي نياز داشته باشد.
 9-17-6شرایط استفاده از کتابچههای راهنما
در شرايط زير ،بهتر است از كتابچههاي راهنما ،بهعنوان يک رسانة ارتباطي استفاده كنيد:
 اگر يک شركت محلي هستيد و يا توان ارائة خدمت به مشتريان محلي را داريد.
 اگر ميخواهيد به مشترياني دست پيدا كنيد كه به دنبال محصوالتي هستند كه شما
توليد ميكنيد.
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 اگر به يک پيام هدايتكننده نياز داريد.
 اگر ميزان بودجة شما ،اندك تا متوسط باشد.
 5-17-6شرایط استفاده از رادیو
در شرايط زير ،بهتر است از راديو ،بهعنوان يک رسانة ارتباطي استفاده كنيد:
 اگر يک شركت محلي هستيد و ميخواهيد در بازار محلي ،نفوذ كنيد.
 اگر به دنبال تكرار زياد پيامهاي ارتباطي خود هستيد.
 اگر به يک پيام يادآوريكننده نياز داريد.
 اگر از زمان خريد مخاطبان خود آگاهي داريد.
 اگر مخاطبان به موسيقيها يا داستانهاي خاصي كه از راديو پخش ميشوند،
عالقهمند باشند.
 اگر پيام طوري باشد كه ارائة آن ،همراه با موسيقي ،بهتر به مخاطبان انتقال داده شود.
 اگر پيام طوري باشد كه ارائة آن ،از راديو ،بهتر در ذهن مخاطبان جاي ميگيرد.
 6-17-6شرایط استفاده از شبكههای تلویزیوني کشوری
در شرايط زير ،بهتر است از شبكههاي تلويزيوني كشوري ،بهعنوان يک رسانة ارتباطي
استفاده كنيد:
 اگر ميخواهيد به تعداد بسيار زيادي از مخاطبان دست پيدا كنيد.
 اگر پيام شما ،داراي تركيبي از صوت ،تصوير و حركت باشد.
 اگر محصول شما ،نيازمند نمايش بهصورت تصويري باشد تا مخاطبان با نحوة
استفاده از آن آشنا شوند.
 اگر مخاطبان شما به برنامههاي خاصي كه از تلويزيون پخش ميشوند ،عالقهمند
باشند.
 8-17-6شرایط استفاده از شبكههای تلویزیوني استاني
در شرايط زير ،بهتر است از شبكههاي تلويزيوني استاني ،بهعنوان يک رسانة ارتباطي
استفاده كنيد:

 اگر محصول شما در سطح كشوري توزيع نميشود.
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 اگر ميخواهيد كه ميزان فروش خود را در استانهايي كه فروشتان زياد است،
افزايش دهيد.
 7-17-6شرایط استفاده از فیلمها
در شرايط زير ،بهتر است از فيلمها ،بهعنوان يک رسانة ارتباطي استفاده كنيد:

 اگر ميخواهيد كه برند شركت با يک فيلم يا ستارگان آن مرتبط شود.

 بين محصول و داستان فيلم ،يک تناسب استراتژيک وجود داشته باشد.

 براساس داستان فيلم ،برند ،فرصت مناسبي دارد كه به قهرمان فيلم تبديل شود.
 قراردادن برند در فيلم ،باعث جلب نظر ذينفعان شود.

 شما از بودجة كافي براي قراردادن برند در فيلم برخوردار باشيد.
 4-17-6شرایط استفاده از اینترنت
در شرايط زير ،بهتر است از اينترنت ،بهعنوان يک رسانة ارتباطي استفاده كنيد:

 اگر دستيابي به مخاطبان ،از طريق رسانههاي سنتي دشوار باشد.

 اگر ميخواهيد مخاطبان ،در مورد محصوالت شما ،تبليغات دهانبهدهان انجام دهند.
 اگر ميخواهيد اطالعاتي را در محصول خود به مخاطبان ارائه دهيد.
 اگر ميخواهيد اطالعاتي را در مورد مشتريان خود به دست آوريد.

 اگر ميخواهيد مشتريان خود را در يک فعاليت اينترنتي ،مانند يک بازي اينترنتي
درگير كنيد.

 اگر ميخواهيد زماني به مشتريان خود دست پيدا كنيد كه آنها وقت كافي داشته باشند.

 14-6خالصه
« رسانه» ،به شيوة انتقال پيام ارتباطي به مخاطبان هدف گفته ميشود.
 امروزه ،رسانهها به سمت ديجيتاليشدن در حال حركت هستند.
 امروزه ،رسانهها حالت تعاملي دارند.

 امروزه ،با توجه به پيشرفتهاي چشمگير در زمينة فناوريهاي اطالعاتي و
ارتباطاتي ،شركتها ميتوانند پيامها را بهصورت سفارشي و متناسب با نيازها و
خواستههاي تکتک مخاطبان ارائه دهند.
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 افزايش سرعت زندگي در دنياي جديد ،باعث افزايش فشارهاي زماني به افراد
ميشود.
« برنامهریزی رسانهای» ،به شركتها امكان ميدهد كه بهترين رسانة ارتباطي را با
باالترين كارايي ،براي ارتباط با بازار انتخاب كنند.

« برنامهريزي رسانهاي« ،يكي از اجزاي برنامهريزي بازاريابي است و اهداف،
استراتژيها و تاكتيکهاي خاص خود را دارد.
 به تركيب رسانههاي مختلف موجود در «برنامهريزي رسانهاي«« ،آمیختة رسانهای»
گفته ميشود

 يكي از بزرگترين چالشهاي شركتها در ارتباطات بازاريابي ،تطبيق بازار هدف
شركت با مخاطبان رسانهها است.
« افراد سنتي» ،ارزشها و سبک زندگي سنتي را ترجيح ميدهند.
« افراد نیمهسنتي» ،اكنون در دهة پنجم و ششم زندگي خود هستند.
 افراد نسل  ،Xاكنون در دهة سوم و چهارم زندگي خود هستند.
 افراد نسل  ،Yاكنون در دهة دوم زندگي خود هستند.
« افراد هزارة جدید» ،در عصر جديد به دنيا آمدهاند.
 اولين مرحلة تأثير رسانهها با «نمایش» ،آغاز ميشود.
 به احتمال ديدهشدن تبليغات يک رسانه ،توسط يک فرد« ،تأثیر» گفته ميشود.
 تيراژ ،به تعداد نمايش تبليغات توسط يک رسانه گفته ميشود.
 تيراژ ،تعداد واقعي نمايش تبليغات را نشان نميدهد.

 استفاده از شاخص «تأثير ناخالص« ،بسيار دشوار است ،زيرا منجر به ايجاد اعداد
بسيار بزرگي ميشود كه كار كردن با آنها سخت است.
« سهم تأثیر» ،نشان ميدهد كه چند درصد از مخاطباني كه از رسانه استفاده ميكنند،
برنامة تبليغاتي شركت را مشاهده ميكنند.
« رسایي» ،بيانگر درصدي از مخاطبان است كه در يک دورة زماني مشخص ،حداقل
يکبار در معرض پيام ارتباطي قرار ميگيرند.
« فراواني» ،بيانگر تعداد دفعات مشاهدة تبليغات توسط يک فرد است.

رسانهها در ارتباطات بازاریابي
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« ورود ناخوانده» ،عبارت است از توانايي يک رسانه در جلب توجه مخاطبان از
طريق ورود سرزده يا غيرمنتظره.
 ناخواندهترين رسانه« ،فروش شخصي» است ،زيرا در اين روش ،فروشنده بهطور
مستقيم ،از مصرفكننده ميخواهد كه محصوالت شركت را خريداري كند.
 در ارتباطات بازاريابي ،رسانهها «نقش ارتباطي» را ايفا ميكنند .رسانهها باعث ايجاد
ارتباط بين شركت و مصرفكنندگان ميشوند.

 بازاريابي ارتباطي داراي  4عنصر است :مشتريان ،كاركنان ،شركاي بازاريابي
(كانالهاي توزيع ،تأمينكنندگان ،توزيعكنندگان ،واسطهها و نمايندگيها) و
ذينفعان مالي (سهامداران ،سرمايهگذاران و تحليلگران).

« نقاط تماس« ،عبارتند از شيوههاي مختلف تماس مصرفكنندگان با شركت.
« نقاط تماس« به «نقاط تماس برند» نيز مشهور هستند .زيرا «نقاط تماس«،
تجربههاي خاصي را از برند در ذهن ذينفعان سازمان ايجاد ميكنند.
« بستهبندی» ،نقش مهمي در ارتباطات بازاريابي دارد و يكي از مهمترين «نقاط
تماس« شركت است.
 برچسب محصوالت يكي از عناصر بستهبندي است.
« ارتباطات دهانبهدهان» ،نوعي ارتباط است كه در آن ،افراد اطالعات محصول را
به ساير افراد انتقال ميدهند.

 98 درصد از مشتريان ناراضي به شركت برنميگردند و به سراغ رقبا ميروند .هر
يک از اين مشتريان ناراضي ،نارضايتي خود را حداقل براي  9نفر بازگو ميكند و
مهمتر آنكه 13 ،درصد از آنها نارضايتي خود را به بيش از  32نفر اعالم ميكنند.

 تبليغات دهانبهدهان به دو شكل صورت ميگيرد :بازاريابي همهمهاي و بازاريابي ويروسي.
« بازاریابي همهمهای» ،نوعي بازاريابي است كه در آن شركت از طريق ابزارهاي
غيرمنتظره و عجيب ،اطالعات محصوالت خود را به مصرفكنندگان انتقال داده و
در آنها هيجان ايجاد ميكند.
« بازاریابي ویروسي» نوعي استراتژي بازاريابي است كه در آن شركت،
مصرفكنندگان را جذب سايت شركت ميكند تا آنها اطالعات موجود در سايت را
به ساير مصرفكنندگان منتقل كنند
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« خدمات مشتری» ،نقش مهمي در ارتباطات بازاريابي دارد .شركتها بايد خدمات
مطلوبي را به مشتريان خود ارائه دهند تا تصوير ذهني مطلوبي را در آنها ايجاد كنند.
« بازاریابي چریكي» ،نوعي استراتژي ترفيعي است كه در آن از مكانهاي
غيرمعمول و تبليغات كالمي براي فروش فشاري محصوالت استفاده ميشود.
« رهبران ایده» افرادي هستند كه داراي دانش مناسبي در زمينة محصوالت و خدمات
هستند و ديگران به توصيههاي آنها بهطور جدي عمل ميكنند.

 رهبران ايده را ميتوان به دو دسته تقسيم كرد :متخصصان بازار و مصرفكنندگان
جانشين.
« متخصصان بازار» ،افرادي هستند كه تمايل دارند اطالعات انواع بازارها را به
ديگران انتقال دهند.
« مصرفکنندگان جانشین» ،افرادي هستند كه بهعنوان يک واسطة بازاريابي ،در
تصميمگيري خريد به مصرفكنندگان كمک ميكنند.
 سادهترين روش شناسايي رهبران ايده ،استفاده از روش «خوداظهاری» است .در
اين روش ،از افراد خواسته ميشود كه به اين سؤال پاسخ دهند كه آيا آنها خود را
رهبران ايده ميدانند يا خير.
« تجارت الكترونیك» در زمرة كانالهاي بازاريابي شركتها قرار دارد.
« بازاریابي الكترونیكي» ،در نتيجة انقالب ديجيتالي ايجاد شدهاست و باعث باال
رفتن سطح زندگي مردم شدهاست.

خودآزمایي تشریحي فصل ششم
 .1ديجيتاليشدن رسانهها را توضيح دهيد.
 .2افزايش قابليت سفارشيسازي پيامها را تحليل كنيد.
 .3ورود سرزده را در ارتباطات بازاريابي تعريف كنيد.
.4
.5
.6
.7

نقاط تماس را در ارتباطات بازاريابي شرح دهيد.
بستهبندي را در ارتباطات بازارياب تحليل كنيد.
ارتباطات دهانبهدهان را تعريف كنيد.
بازاريابي همهمهاي و ويروسي را تعريف كنيد.
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 .8خدمات مشتري را تعريف كنيد.
 .9بازاريابي چريكي را تعريف كنيد.
 .12رهبران ايده را تعريف كنيد.
 .11تجارت الكترونيک را تعريف كنيد.
 .12تأثير انقالب ديجيتالي را در ارتباطات بازاريابي تحليل كنيد.
 .13تبليغات محيطي را تعريف كنيد.
 .14كتابچههاي راهنما را تعريف كنيد.

خودآزمایي چندگزینهای فصل ششم
.1

.2

.3

.4

.5

شيوة انتقال پيام ارتباطي به مخاطبان هدف چه نام دارد؟
ب) انتقال پيام
الف) مسير پيام
د) رسانه
ج) پارازيت
كدام يک از موارد زير ،به شركتها امكان ميدهد كه بهترين رسانة ارتباطي را با
باالترين كارايي ،براي ارتباط با بازار انتخاب كنند؟
ب) تركيب رسانهاي
الف) انتخاب رسانهاي
د) برنامهريزي رسانهاي
ج) آميختة رسانهاي
«برنامهريزي رسانهاي« ،همزمان با كدام مورد زير انجام ميگيرد؟
ب) كنترل پيام ارتباطي
الف) اجراي پيام ارتباطي
د) برنامهريزي پيام اجرايي
ج) برنامهريزي پيام ارتباطي
تركيب رسانههاي مختلف موجود در «برنامهريزي رسانهاي« ،چه نام دارد؟
ب) آميختة ارتباطي
الف) آميختة رسانهاي
د) شاخص رسانهاي
ج) برنامة رسانهاي
كدام يک از مخاطبان رسانهاي ،اكنون در دههي  5و  6زندگي خود هستند؟
ب) افراد سنتي
الف) افراد نيمهسنتي
د) افراد نسل Y
ج) افراد نسل X

 .6اولين مرحلة تأثير رسانهها با چه چيزي آغاز ميشود؟
الف) تأثير

ب) نمايش

ج) تيراژ

د) نفوذ
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 .7كدام يک از موارد زير ،بيانگر تعداد واقعي نمايش تبليغات است؟
الف) تأثير خالص

ب) نمايش ناخالص

ج) تيراژ ناخالص

د) تأثير ناخالص

 .8كدام يک از موارد زير ،درصد تعداد نمايش را نشان ميدهد؟
الف) تيراژ ناخالص

ب) تأثير خالص

ج) نرخ تأثير

د) تأثير ناخالص

 .9كدام يک از موارد زير ،بيانگر تعداد دفعات مشاهدة تبليغات توسط يک فرد است؟
الف) فراواني

ب) رسايي

ج) نمايش

د) آميختة رسانهاي

 .12توانايي يک رسانه در جلب توجه مخاطبان از طريق ورود سرزده يا غيرمنتظره ،چه
نام دارد؟
الف) ورود انحصاري

ب) نمايش ناخوانده

ج) ورود ناخوانده

د) ورود ناخواسته

 .11هدف نهايي «بازاريابي ارتباطي« چيست؟
الف) ايجاد رضايت در مصرفكنندگان
ب) ايجاد خوشحالي در مصرفكنندگان
ج) ايجاد خشنودي در مصرفكنندگان
د) ايجاد وفاداري در مصرفكنندگان
 .12ريشة «بازاريابي ارتباطي« ،در چيست؟
الف) فروش مستقيم

ب) روابط عمومي

ج) ترويج فروش

د) تبليغات

 .13شيوههاي مختلف تماس مصرفكنندگان با شركت ،چه نام دارد؟
الف) نقاط تماس

ب) نقاط ارزش

ج) فرايند تماس

د) مراحل تماس

 .14نام ديگر نقاط تماس ،چيست؟
الف) نقاط تماس ارتباطي

ب) نقاط تماس شركت

ج) نقاط تماس مقياسي

د) نقاط تماس برند
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 .15سادهترين روش شناسايي رهبران ايده چيست؟
الف) ارزيابي مصرفكنندگا

ب) ارزيابي شركت

ج) خوداظهاري

د) ارزيابي سخنگوها
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فصل هفتم
چتر ارتباطات بازاریابي
هدف کلي
آشنايي با مفهوم جامع و يكپارچة ارتباطات بازاريابي

اهداف یادگیری
پس از مطالعة اين فصل ،شما بايد بتوانيد:
 .1مديريت ارتباطات يكپارچة بازاريابي را تعريف كنيد.
 .2مديريت ارتباطات  362درجه را تحليل كنيد.
 .3مثلث يكپارچگي را تشريح كنيد.
 .4ارتباطات بازاريابي را در خردهفروشيها توضيح دهيد.
 .5اهداف خردهفروشيها را توضيح دهيد.
 .6تصميمگيريهاي درون فروشگاهي را تشريح كنيد.
 .7ارتباطات بازاريابي را در بازاريابي صنعتي تعريف كنيد.
 .8ارتباطات بازاريابي را در سازمانهاي غيرانتفاعي تحليل كنيد.

مقدمه
ارتباطات يكپارچة بازاريابي ،بهعنوان يک چتر كلي براي ارتباطات بازاريابي عمل
ميكند و ابزارهاي مختلف آن را با هم ،يكپارچه ميكند .در اين فصل ،مديريت
ارتباطات يكپارچة بازاريابي ،توضيح داده ميشود .آميختة ارتباطات يكپارچة بازاريابي،
تشريح ميشود.
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مديريت ارتباطات  362درجه ،تحليل ميشود .مفهوم همافزايي در ارتباطات
يكپارچة بازاريابي شرح داده ميشود .در ادامه ،مثلث يكپارچگي در ارتباطات يكپارچة
بازاريابي تحليل ميشود.
در نهايت ،نيز ارتباطات بازاريابي در خردهفروشيها ،ارتباطات بازاريابي در
بازاريابي صنعتي و ارتباطات بازاريابي در سازمانهاي غيرانتفاعي توضيح داده ميشود.

 1-8مدیریت ارتباطات یكپارچة بازاریابي
امروزه ،شركتهاي زيادي از ارتباطات يكپارچة بازاريابي ،استفاده ميكنند .تحقيقي كه
در سال  ،2228توسط «انجمن تبلیغکنندگان ملي آمریكا» 1انجام شد ،نشان داد كه 74
درصد از اعضاي اين انجمن ،براي اكثر يا همة برندهاي خود از ارتباطات يكپارچة
بازاريابي ،استفاده ميكنند (موريارتي و همكاران.)546 :2212 ،
بازاريابها و مشاوران بازاريابي بايد بدانند كه امروزه ،تبليغات شامل هر چيزي
ميشود كه پيامي را به مصرفكنندگان انتقال ميدهد .بنابراين ،تبليغات به سمت
ارتباطات يكپارچة بازاريابي ،حركت كردهاست .بازاريابها بايد با نحوة برنامهريزي
ارتباطات يكپارچة بازاريابي ،آشنا باشند.
هدف اصلي ارتباطات يكپارچة بازاريابي ،ايجاد سازگاري بين ابزارهاي مختلف
ارتباطات بازاريابي است .ارتباطات يكپارچة بازاريابي ،باعث ايجاد همافزايي براي
سازمان ميشود .زماني كه پيامهاي ابزارهاي مختلف بازاريابي ،در يک راستا باشند،
شركت به همافزايي ميرسد (شيمپ و آندروز.)11 :2213 ،
ارتباطات يكپارچة بازاريابي ،مجموعة پيچيدهاي از فعاليتهاي به هم پيوسته و
هماهنگ است .ارتباطات يكپارچة بازاريابي ،اهداف و استراتژيهاي فعاليتهاي
مختلف ارتباطات بازاريابي را نشان ميدهد.
اين فعاليتها در رسانههاي مختلف انجام ميگيرند ،از ابزارهاي متفاوتي در
ارتباطات بازاريابي استفاده ميكنند و پيامهاي متفاوت ،اما هماهنگ با ساير فعاليتها را
به مخاطبان انتقال ميدهند.
)1. Association of National Advertisers (ANA
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استان ريچارد ،بنيانگذار شركت ريچارد گروپ ،1عواملي را كه شركت او در
برنامهريزي يک فعاليت ارتباطات بازاريابي مورد استفاده قرار ميدهد ،به شرح زير بيان
ميكند:
 جایگاهیابي سهبخشي :9مخاطبان هدف ،چه افرادي هستند؟ رقبا چه كساني هستند؟
مهمترين مزيت برند چيست؟
 شخصیت برند :پنج تا شش كلمهي كليدي كه شخصيت برند را توصيف ميكنند.
 وابستگي :3شما بعد از خريد يک برند ،از كدام باشگاه مشتري استفاده خواهيد
كرد؟
 چشمانداز برند :9بزرگترين هدف برند چيست؟

 9-8آمیختة ارتباطات یكپارچة بازاریابي
مديران ارتباطات بازاريابي ،در انتخاب ابزارهاي ارتباطات بازاريابي ،به نقاط قوت و ضعف
آنها و همچنين ،توانايي آنها در دستيابي به اهداف ارتباطات بازاريابي توجه ميكنند.
جدول  ،1-7اهداف ابزارهاي ارتباطات بازاريابي را نشان ميدهد.

 3-8مدیریت ارتباطات  360درجه
«ارتباطات يكپارچة بازاريابي« ،يک فلسفه است كه باعث ايجاد يک چشمانداز واحد و
منحصر به فرد براي برند ميشود« .ارتباطات يكپارچة بازاريابي« ،به اين دليل كه همة
ابعاد برند را در بر ميگيرد و كليهي تعامالت سازمان را با ذينفعان آن ،مديريت
ميكند« ،مدیریت ارتباطات  360درجه» 5ناميده ميشود.
در «مديريت ارتباطات  362درجه« ،مديران تالش ميكنند كه بر همة تجربههاي
برند تأثير بگذارند تا مطمئن شوند كه آنها باعث ايجاد يک چشمانداز واحد و منحصر
به فرد براي برند ميشوند.
1. Richards Group
2. Three-Part Positioning
3. Affiliation
4. Brand vision
5. 360-degree communication
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جدول  .1-8اهداف ابزارهاي ارتباطات بازاريابي (موريارتي و همكاران)548 :2212 ،
هدف

ردیف

ابزار ارتباطي

1

تبليغات

9

روابط عمومي

3

ترويج فروش
مصرفي

9

ترويج فروش
تجاري

ايجاد مقبوليت در صنعت؛ تشويق اعضتاي كانتال توزيتع؛ تشتويق
همكاري؛ تشويق نيروهاي فروش ،واسطهها و دالالن

5

نقطة خريد

افزايش فروش فوري؛ جلب توجه در نقطتة خريتد؛ ايجتاد عالقته؛
تحريک فوريت؛ تشويق امتحان محصول؛ تحريک خريد ناگهاني

6

بازاريابي مستقيم

تشويق فتروش؛ ايجتاد عالقته؛ ارائتة اطالعتات؛ ايجتاد مقبوليتت؛
متقاعدسازي؛ تشويق تكرار خريد؛ حفظ ارتباط با مشتريان

8

حمايتگري و
رويدادها

ايجاد آگاهي؛ ايجاد تجربة برند؛ ايجاد فرصت مشتاركت ،تعامتل و
درگيري؛ ايجاد هيجان؛ بازاريابي همهمهاي

7

بستهبندي

افتتزايش فتتروش؛ جلتتب توجتته در نقطتتة خريتتد؛ ارائتتة اطالعتتات
محصول؛ يادآوري برند به مصرفكنندگان در نقطة خريد

4

بازاريابي چريكي

10

خدمات مشتري

دسترسي به مخاطبتان زيتاد از طريتق رستانههتاي جمعتي؛ جتذب
مشتريان جديد؛ ايجاد تصوير ذهني برند و شخصيت برند؛ تعريتف
جايگاه برند؛ معرفتي نقتاط ممتتاز و متمايزكننتدة شتركت؛ معرفتي
مزيت رقابتي شركت؛ مقابله با رقبا و يادآوري به مصترفكننتدگان
در مورد محصوالت شركت
اعالم اخبار؛ تأثير بر نگرشها و عقايتد مصترفكننتدگان؛ افتزايش
اعتبار شركت؛ افزايش باورپذيري شركت در ذهن مصرفكننتدگان؛
افزايش عالقة مصرفكنندگان به شركت؛ ايجاد و بهبتود ارتبتاط بتا
ذينفعان؛ بازاريابي همهمهاي
تحريک رفتار خريد؛ تشويق مصرفكنندگان نسبت بته پاستخهتاي
سريع؛ تشديد نيازها ،خواستهها و انگيزش؛ پاداش به رفتتار خريتد؛
تشويق اعضاي كانال توزيع؛ تشويق تكرار خريد

دسترسي به مشتريان در محل كار و زندگي آنها؛ ايجاد كنجكاوي و
هيجان؛ فراهم كتردن فرصتت بتراي درگيتري مصترفكننتدگان بتا
شركت؛ بازاريابي همهمهاي
پاسخ به سؤاالت مشتريان؛ حل مسائل مشتريان؛ ثبتت شتكايتهتا،
انتقادات ،پيشنهادها و تمجيتدها؛ تبتديل كتردن تجربتههتاي منفتي
مشتريان به تجربههاي مثبت؛ گوشدادن به مشتريان؛ بازخور گرفتن
از مشتريان

چتر ارتباطات بازاریابي
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پيامهاي شركت از طريق عناصر آميختة بازاريابي و ابزارهاي ارتباطات بازاريابي
به مخاطبان انتقال داده ميشود .مهمترين مانع در «مديريت ارتباطات  362درجه« ،عدم
هماهنگي بين ابزارهاي ارتباطات بازاريابي است .اگر ابزارهاي ارتباطات بازاريابي،
پيامهاي متفاوتي را به مخاطبان ارائه دهند ،آنگاه ،مديريت ارتباطات  362درجه ،به
هدف اصلي خود نميرسد .شركتها بهتر است تيمهايي را ايجاد كنند كه بر ابزارهاي
ارتباطات بازاريابي ،نظارت مستمر داشته باشند .اين تيمها ،مسئوليت يكپارچهسازي
پيامهاي ارتباطي شركت را بر عهده دارند.

 9-8همافزایي در ارتباطات یكپارچة بازاریابي
هدف اصلي يكپارچهسازي پيامهاي ارتباطات بازاريابي ،ايجاد «همافزایي» 1است
(تارسون و مور.)333 :2213 ،9
مديران ارتباطات بازاريابي ،تالش ميكنند پيامهاي يكپارچهاي را به مخاطبان انتقال دهند
تا اين يكپارچگي ،باعث ايجاد همافزايي در سازمان آنها شود (شيمپ و آندروز.)11 :2213 ،
همافزايي به اين معناست كه زماني كه همة اجزاي يک سيستم ،بهطور يكپارچه،
با يكديگر كار ميكنند ،جمع كلي عملكرد آنها ،بهعنوان يک سيستم كلي ،از جمع
عملكرد تکتک آنها ،بهصورت انفرادي ،بيشتر خواهد بود.

 5-8مثلث یكپارچگي
«مثلث یكپارچگي» ،3عبارت است از تركيب منسجم «گفتار ،کردار و تأیید» 9براي
ايجاد يكپارچگي در پيامهاي ارتباطي شركت.

 گفتار ،عبارت است از آنچه كه شركت در مورد خود بيان ميكند.

 كردار عبارت است از عملكرد واقعي شركت در دنياي كسبوكار.
 تأييد ،عبارت است از آنچه كه مردم در مورد شركت ميگويند.
نمودار  ،1-7مثلث يكپارچگي را نشان ميدهد.

1. synergy
2. Thorson & Moore
3. integration triangle
4. say–do–confirm
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گفتار
پيامهاي برنامهريزي شده

كردار

تأييد

پيامهاي محصوالت شركت

پيامهاي برنامهريزي نشده

نمودار  .1-8مثلث يكپارچگي در ارتباطات بازاريابي (دانكن و موريارتي)91 :1997 ،

شركتها براي ايجاد يک تصوير برند يكپارچه در ذهن مصرفكنندگان ،بايد
تالش كنند بين ابعاد مختلف مثلث يكپارچگي ،شامل گفتار ،كردار و تأييد ،هماهنگي
ايجاد كنند و فاصلة بين اين ابعاد را از بين ببرند .در صورتي كه مصرفكنندگان ،بين
ابعاد مختلف مثلث يكپارچگي ،شكافي را درك كنند ،ميزان رضايت آنها از شركت
كاهش مييابد.
مديران ارتباطات بازاريابي ،به اين نتيجه رسيده اند كه استفاده از ابزارهاي
مختلف در ارتباطات بازاريابي ،به صورت هماهنگ و يكپارچه ،بهتر از استفادة تنها
از تبليغات است .استفاده از ابزارهاي مختلف در ارت باطات بازاريابي ،سودآوري
بيشتري را براي شركت ها به ارمغان مي آورد و باعث ايجاد ارتباطات بلندمدت با
مشتريان مي شود.

 6-8ده اصل ارتباطات یكپارچة بازاریابي
بازاريابها بايد ده اصل را در ارتباطات يكپارچة بازاريابي رعايت كنند .اين ده اصل،
در جدول  ،2-7ارائه شدهاند.

چتر ارتباطات بازاریابي
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جدول  .9-8ده اصل ارتباطات يكپارچة بازاريابي (موريارتي و همكاران)552 :2212 ،
ردیف

اصل

اصل 1

هر یك از عناصر آمیختة بازاریابي ،پیامي را به مشتریان انتقال مييدهنيد .هتر
چيزي كه برند ،انجام ميدهد و در برخي مواقع ،چيزهتايي كته انجتام نمتيدهتد،
حامل پيامي براي مشتريان است .اگر شركت ميخواهد در بازار موفق باشتد ،بايتد
پيامهاي هماهنگي را به مشتريان انتقال دهد.

اصل 9

برند ،یك چشم انداز یكپارچه (هنير) و یيك سیسيتم پیچیيده (عليم) اسيت.
بنابراین ،برندسازی هم هنر است و هم علم.

اصل 3

ارتباطات برند ،باعث ایجاد ارزش برند ميشود .زماني كه شركت و مشتريان بتا
يكديگر تعامل مي كنند ،هر دو طرف ،چيزهايي را در مورد يكديگر ياد ميگيرنتد.
حفظ مشتري ،به اندازة جذب مشتري ،اهميت دارد.

اصل 9

یكپارچگي ،مستلزم درستكاری و بينقصي در فعالیتهای بازاریابي است.
مشتریان ،پیامها و تجربههای بازاریابي شرکت را ،بيهطيور خودکيار ،بيا هيم

اصل 5

اصل 6

ترکیب و یكپارچه ميکنند .شركت ،بايد پيامهاي يكپارچهاي را به مشتريان انتقال
دهد .همافزايي ،زماني براي شركت ايجاد ميشود كه پيامهاي ارتباطي شتركت ،بتا
يكديگر هماهنگ و يكپارچه باشند.
منافع ،نیازها و خواستههای ذینفعان مختليف سيازمان ،بيا یكيدیگر متفياوت
هستند.

اصل 8

هر یك از نقاط تماس شرکت ،پیامي را به مشتریان انتقال ميدهند .هتر چيتزي
كه پيامي را به مشتريان انتقال ميدهد ،يک نقطة تماس است (چه پيام خوبي باشد
يا پيام بدي باشد) .شركتها بايد از پيامهاي مثبت ،استفاده كنند و پيامهتاي منفتي
را به حداقل برسانند.

اصل 7

سازگاری استراتژیك ،باعث ایجاد همافزایي ميشود .پيامهاي شركت در تمامي
نقاط تماس ،بايد مشابه با هم و در راستاي يک هدف استراتژيک باشند.
شرکتهایي که در داخل خيود ،یكپارچيه نیسيتند ،نمييتواننيد در بیيرون از

اصل 4

سازمان ،یكپارچه باشند .ابزارهاي مختلف ارتباطات بازاريتابي ،بايتد بتا يكتديگر
هماهنگ و يكپارچه باشند.
یكپارچگي زماني روی ميدهد که بین آنچه که شرکت مييگویيد ،آنچيه کيه

اصل 10

انجام ميدهد و آنچه که مردم در مورد آن ميگویند ،یكپارچگي وجود داشيته
باشد .در صورتي كه مصرفكنندگان ،بين ابعاد مختلف مثلث يكپارچگي ،شتكافي
را درك كنند ،ميزان رضايت آنها از شركت كاهش مييابد.
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 8-8ارتباطات بازاریابي در خردهفروشيها
خردهفروشي ،يک صنعت پويا است و با تغييرات زيادي روبهرو است .تغيير نيازها و
خواستههاي مصرفكنندگان ،تغيير قوانين دولتي در زمينة فعاليت خردهفروشان ،افزايش
رقابت بين خردهفروشان ،رشد اينترنت و ساير عوامل ،باعث ايجاد تغييرات زيادي در
صنعت خردهفروشي شدهاند (ماكرجي 1و همكاران.)267 :2214 ،
امروزه ،خردهفروشيها به سمت كسبوكار اينترنتي در حال حركت هستند.
مصرفكنندگان از اينترنت بهعنوان ابزار اصلي كسب اطالعات ،در خريدهاي خود
استفاده ميكنند .شركت ايبِي ،2كه يک حراجي اينترنتي است ،بهصورت كامالً اينترنتي
فعاليت ميكند .اين شركت ،پيدايش و رونق اقتصادي خود را مديون اينترنت است.
شركتهاي سنتي قديمي ،به اهميت اينترنت پي بردهاند .آنها عالوه بر فعاليت
بهصورت سنتي ،به كسبوكار اينترنتي نيز روي آوردهاند.
با توجه به تغييرات شديد محيط كسبوكار خردهفروشيها ،اهميت ارتباطات
بازاريابي ،بيش از پيش شدهاست .خردهفروشيها ،بخش بزرگي از اقتصاد كشورها را به
خود اختصاص دادهاند .براي مثال ،بخش عمدهاي از اقتصاد آمريكا در اختيار
خردهفروشيهايي مانند والمارت ،تارگت ،كوهلز ،سيرز و جيسيپني 3است .آنها بيش
از ده درصد از بازار محصوالت مصرفي آمريكا را در اختيار دارند.
براساس اطالعات اينتربرند ،4كه يک شركت مشاور در حوزة برند است ،سه برند
برتر خردهفروشي در آمريكا عبارتند از (موريارتي و همكاران:)551 :2212 ،
 والمارت با ارزش برند  154ميليارد دالر
 تارگت با ارزش برند  25/5ميليارد دالر
 بست باي 5با ارزش برند  17/8ميليارد دالر
ساير برندها در بين  12برند برتر ،برندهايي مانند هوم دپوت ،والگرينز،
سيوياس ،سامز كالب ،دل ،كوچ و آمازون دات كام 6هستند.
1. Mukherjee
2. eBay
3. Walmart, Target, Kohl`s, Sears,and JCPenney
4. Interbrand
5. Best Buy
6. Home Depot,Walgreens, CVS, Sam’s Club, Dell, Coach, and Amazon.com
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براساس برآوردها ،شركتهاي خردهفروشي ،نيمي از درآمدهاي خود را صرف
تبليغات ميكنند .ارتباطات بازاريابي خردهفروشي ،داراي ده هدف است:
 معرفي برند خردهفروشي
 معرفي برندهاي موجود در خردهفروشي
براي مثال ،بست باي ،هم براي معرفي خود و هم براي معرفي محصوالتي كه
ميفروشد ،از ارتباطات بازاريابي استفاده ميكند.
امروزه ،خردهفروشيها تالش ميكنند محصوالتي با برندهاي مخصوص به خود
را در فروشگاههاي خود به فروش برسانند كه به آنها ،برندهاي اختصاصي( 1برندهاي
فروشگاهي) 2گفته ميشود .براي مثال ،در فروشگاه اتكا ،برخي از محصوالت ،با نام
اتكا به فروش ميرسد.
برندهاي اختصاصي (برندهاي فروشگاهي) ،يک تهديد عمده براي استراتژي
تمايز هستند .يک برند اختصاصي ،بهوسيلة يک خردهفروش ،طراحي و مورد استفاده
قرار ميگيرد و در مالكيت آن است.
برخي اوقات ،محصوالت با برندهاي اختصاصي ،داراي اين پتانسيل هستند كه
ادراك مصرفكنندگان را از نسبت ارزش به قيمت محصوالت با برندهاي اصلي 3تغيير
دهند .تمايز به اين دليل باعث ميشود كه مشتريان پول بيشتري براي محصوالت
شركت بپردازند كه آنها احساس ميكنند با خريد محصوالت از اين شركت ،ارزش
بيشتري را به دست ميآورند .اگر مشتريان با خريد محصوالت با برندهاي اختصاصي،
احساس كنند كه ارزش اين محصوالت ،تفاوت چنداني با ارزش محصوالت با
برندهاي اصلي ندارد ،ديگر حاضر نخواهند بود از شركت متمايز خريدهاي خود را
انجام دهند (كانت 4و همكاران.)217 :2229 ،
توليدكنندگان برندهاي اختصاصي ،در طي سالهاي اخير توانستهاند بر كيفيت
محصوالت خود بيفزايند و قيمت محصوالت خود را نيز كاهش دهند .اين توانمندي
باعث افزايش فشار بر شركتهاي تمايزطلب شدهاست .زيرا مصرفكنندگان اين تصور
را دارند كه خريد از محصوالت شركتهاي تمايزطلب ،هيچ ارزشي را براي آنها ايجاد
نميكند (اميني و ساالر.)242 :1393 ،
1. private brands
2. store brands
3. name brand
4. Cant
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 خردهفروشيها ،شامل چهار نوع هستند:

 مالكيت خصوصي توسط افراد ،مانند بقاليها و آرايشگاهها.
 واگذاري امتياز فروش ،1مانند كيافسي 2و هارتز.3
 مالكيت توسط يک شركت بزرگ ،مانند استارباكس 4و ميسيز.5
 خردهفروشيهاي اينترنتي ،مانند ايبِي.
خردهفروشاني مانند سيرز ،استپلز ،6هوم ديپوت و بست باي ،هم در داخل كشور
و هم در خارج از كشور ،تبليغات ميكنند.
امتيازگيرندگان فروش ،عالوه بر پرداخت حقالسهم به شركتهاي امتيازدهنده،
بايد مقداري بودجه نيز براي تبليغات در كشور خود در نظر بگيرند .البته ،در مواردي
كه چندين امتيازگيرنده در داخل وجود دارد ،براي مثال ،نمايندگيهاي فروش خودرو،
امتيازگيرندگان ميتوانند با هم شريکشده و با هم ،در رسانههاي داخلي ،تبليغ كنند و
برند شركت امتيازدهنده را به بازار معرفي كنند.

 7-8شرکتهای کامالً برخط و شرکتهای مرکب برخط و سنتي
 دو نوع کسب و کار برخط وجود دارد (دوهایم و همكاران:)176 :9019 ،
 شركتهاي كامالً برخط
 شركتهاي مركب برخط و سنتي
زمانيكه اينترنت اختراع شد ،بسياري بر اين تصور بودند كه شركتهايي كه
فعاليتهاي خود را كامالً بهصورت برخط انجام ميدهند ،شركتهاي موفقتري خواهند
بود .تصور بر اين بود كه شركتهاي كامالً برخط منعطفتر هستند ،بهتر ميتوانند از
مزيت پيشگامي خود استفاده كنند و همچنين دچار تعارضات بين كانالهاي بازاريابي
سنتي و برخط نميشوند .آنها همچنين انعطافپذيري بيشتري در قيمتگذاري دارند.
براي مثال ،شركت دل با پيگيري يک استراتژي برخط به عملكرد بااليي رسيد .در واقع،
1. franchise
2. KFC
3. Hertz
4. Starbucks
5. Macy`s
6. Staples
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شركتهاي خشت و گلي 1سنتي كه يک بخش برخط را به كسب و كار خود بهعنوان
پيرو شركتهاي پيشگام كامالً برخط اضافه كردند ،در ابتدا مشكالت زيادي داشتند.
اما امروزه بسياري از شركتهاي مركب برخط و سنتي ،رهبران بازار هستند .از آنجا كه
مشتريان با اين شركتها آشنايي بيشتري دارند و برند آنها نيز از معروفيت برخوردار است ،در
شرايط يكسان مشتريان ترجيح ميدهند كه به سايت آنها مراجعه كنند .برند معروف ،شهرت و
اعتبار عواملي هستند كه شركتهاي كامالً برخط از آنها بيبهره هستند .عالوه بر اين،
شركتهاي مركب برخط و سنتي امكان برگشت محصوالت را از طريق سيستمهاي توزيعي
خود به مشتريان ميدهند (براينجولفسون.)566 :2222 ،2

شركت آفيس ديپوت 3كه ارائهدهندة تجهيزات و لوازم اداري است ،براي افزايش

كيفيت خدمات خود از اينترنت كمک گرفت .اين شركت كاتالوگ محصوالت خود را
بر روي سايت خود قرار داد .اين باعث شد كه در هزينههاي شركت در چاپ مجدد
كاتالوگها و به روزسازي آنها صرفهجويي زيادي صورت گيرد .مشتريان نيز راحتتر
ميتوانند به كاتالوگ محصوالت اين شركت دسترسي داشته باشند.

شركت دارويي وال گرين 4نيز سايتي را طراحي كردهاست كه به مشتريان امكان

سفارش برخط نسخههاي آنها را ميدهد .اما اين شركت متوجه شد كه شبكه گسترده
فروشگاهي آن يک مزيت عمده براي آن است .بخش عمدهاي از سفارش نسخهها به
سايت اينترنتي اين شركت منتقل شدهاست ،اما نود درصد از مشترياني كه سفارش
اينترنتي ميدهند ،ترجيح ميدهند كه نسخههاي خود را از نزديکترين فروشگاه وال
گرين دريافت كنند ،به جاي اينكه منتظر دريافت آن در منزل خود باشند .مشتريان براي
صرفهجويي در هزينهها و اجتناب از پرداخت هزينة حملونقل ،براي دريافت نسخهها
به فروشگاهها مراجعه ميكنند.
يكپارچگي كامل بين سايت يک شركت و فروشگاههاي فيزيكي آن نه تنها ارزش
شركت را در ذهن مشتريان افزايش ميدهد ،بلكه هزينهها را نيز ميتواند كاهش دهد.
دريافت و پردازش سفارشات بهصورت برخط براي شركتها ،هزينة كمتري ايجاد
ميكند .همچنين از لحاظ هزينة حملونقل بهتر است كه شركت سفارشات را در
1. bricks and mortar
2. Brynjolfsson
3. Office Depot
4. Walgreen
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فروشگاههاي خود به مشتريان تحويل دهد تا اينكه آنها را به درب منزل تکتک
مشتريان برساند.
يكي از مسئل مهمي كه در رفتار مصرفكننده مورد مطالعه قرار گرفته است،

خريد ناگهاني 1است .اين مسئله نه تنها به دليل پيچيدگيهايي است كه اين موضوع
دارد ،بلكه به خاطر عموميت گستردة آن در ميان طيف وسيعي از طبقات محصول است
(نظري و قادري عابد)129 :1392 ،
اگر شركت بتواند مشتريان را براي دريافت سفارشات به فروشگاههاي خود
بكشاند ،اين باعث ميشود كه هزينههاي حملونقل شركت كاهش پيدا كند؛ از طرف
ديگر ،ميزان خريد ناگهاني مشتريان نيز افزايش پيدا ميكند (ژيانگ.)4 :2223 ،2

خريد از فروشگاههاي جذاب باعث افزايش روحيه و سرزندگي مردم ميشود.
بسياري از مردم و به خصوص ،زنان از خريد كردن لذت ميبرند .بنابراين ،شركتها از
طريق داير كردن فروشگاههاي جذاب ،به نوعي مسئوليتهاي اجتماعي خود را نيز
رعايت ميكنند.
شايد تصور بر اين باشد كه شركتهاي كامالً برخط به دليل نداشتن
فروشگاههاي فيزيكي يا انبار محصوالت از هزينههاي پايينتري نسبت به شركتهاي
مركب برخط و سنتي برخوردار باشند .اما تحقيقات نشان دادهاست كه آنها براي
رساندن محصوالت به مشتريان متحمل هزينههاي زيادي ،به خصوص در ايجاد
شبكههاي زنجيرة تأمين ميشوند .عالوه بر اين ،بسياري از مشترياني كه از اينترنت
براي كسب اطالعات در مورد محصوالت مختلف در بازار استفاده ميكنند ،ترجيح
ميدهند كه خريدهاي خود را از كانالهاي سنتي انجام دهند .اين باعث ايجاد مزيت

براي شركتهاي مركب برخط و سنتي ميشود (اسكالوچ و الپوزا.)47 :2221 ،3

شركتهاي كامالً برخط با موانع ديگري نيز مواجه هستند .اول اينكه ،مشتريان
آنها نميتوانند محصوالت را ارزيابي كنند ،لمس كنند و آزمايش نمايند .آنها همچنين
نميتوانند اطالعاتي را در مورد نحوة استفاده يا تعمير اين محصوالت داشته باشند .به
عالوه دانش آنها در مورد محصول ،تنها محدود به اطالعات سايت ميشود و از دانش
1. impulse buying
2. Xiong
3. Schlauch & Laposa

چتر ارتباطات بازاریابي

963

با ارزشي كه در نتيجه تعامل با فروشندگان حرفهاي بازار ميتواند بهدست آيد ،محروم
ميشوند .پيشرفتهاي فناوريهاي اينترنتي امكان ارائة محصوالت و خدمات را
براساس خواستهها و نيازهاي تکتک مشتريان و سفارشيسازي محصوالت ميدهد ،اما
نبود تعامالت انساني باعث ميشود كه مشتريان نتوانند به پاسخ سؤاالت خود دست
پيدا كنند و همچنين شركت نتواند مشتريان را براي انجام خريد تشويق كند .همچنين
نبود تجهيزات فيزيكي و بصري باعث ميشود كه اين شركتها نتوانند تصوير ذهني
مورد نظر خود را در مشتريان ايجاد كنند.
در مجموع ،ميتوان گفت كه شركتهاي مركب برخط و سنتي اگر بتوانند به
خوبي كسب و كار برخط و سنتي خود را با هم يكپارچه كنند ،به سودآوري باالتري
نسبت به شركتهاي كامالً برخط دست پيدا ميكنند.

 4-8برنامهریزی ارتباطات بازاریابي خردهفروشي
همانطور كه بيان شد ،خردهفروشان ،عالوه بر معرفي محصوالت موجود در
فروشگاههاي خود به بازار ،بايد برند خود را نيز به بازار معرفي كنند .آنها بايد با استفاده
از برنامهريزيهاي مناسب ،ارتباطات درستي را با بازار ،برقرار سازند و تصوير
يكپارچهاي را از خود در ذهن مصرفكنندگان ايجاد كنند.
1

هدف اصلي خردهفروشيها ،ايجاد «ترافیك فروشگاهي» است .شركتهاي
خردهفروشي ،ارتباطات بازاريابي را از طريق كاهش قيمت محصوالت عمومي ،زيباسازي فضاي
فروشگاهي و بهبود كيفيت تجربة خريد ،انجام ميدهند (موريارتي و همكاران.)551 :2212 ،
شركتهاي خردهفروشي ،عالوه بر ترافيک فروشگاهي ،از تبليغات براي جذب
مشتريان جديد ،كسب وفاداري مشتريان ،افزايش ميزان فروش به هر مشتري ،حفظ
تعادل در موجودي انبارها از طريق خارج كردن اقالم مازاد و از مد افتاده و برخورد با
كاهش فروشهاي فصلي ،استفاده ميكنند.
همچنين ،خردهفروشيها از تبليغات ،براي ايجاد حس فوريت در مصرفكنندگان
استفاده ميكنند .پيامهايي مانند «فروش ويژة آخر هفته« و «قيمتهاي خوب ،فقط
پنجشنبة اين هفته« ،باعث تحريک تقاضاي مشتريان ميشوند.
1. store traffic
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آنها براي جذب مشتريان شركتهاي رقيب ،از برنامههاي مختلفي مانند ارائة
خدمات بانكي ،مواد دارويي ،غذاهاي آماده و بازي كودكان استفاده ميكنند.
خردهفروشيها ،در نتيجة بحران اقتصادي سال  ،2228با مشكالت زيادي روبهرو
شدند .آنها مجبور شدند از استراتژي ارائة تخفيف براي جذب مشتريان استفاده كنند.
البته ،استراتژي ارائة تخفيف ،براي فروشگاههاي لوكس و پرستيژي ،استراتژي
بسيار خطرناكي است .زيرا ممكن است مصرفكنندگان را نسبت به كاهش مجدد در
قيمت محصوالت فروشگاه ،اميدوار سازد .همچنين ،قيمتهاي پايين ،ممكن است به
استراتژي تمايزطلبي اين فروشگاهها لطمه وارد كند ،زيرا مصرفكنندگان ،ممكن است
كاهش قيمتها را دليلي براي پايينبودن كيفيت محصوالت و يا پرستيژي نبودن آنها
قلمداد كنند.
يک مثال از ماهيت پديداري استراتژي مربوط است به عملكرد دو خردهفروش به

نامهاي آبركرومبي 1و سيِفوي 2در دوران ركود جهاني  .2228شركت آبركرومبي تا قبل
از دوران ركود ،داراي استراتژي قيمتگذاري سطح باال بود تا بتواند فروشگاههاي خود را
در جايگاه فروشگاههاي لوكس لباس قرار دهد .بهطور مشابه ،شركت سيِفوي نيز بيش
از  8ميليارد دالر در مدرنكردن فروشگاههاي خود هزينه كرد تا خود را در جايگاه
فروشگاههاي لوكس مواد غذايي قرار دهد( .هولمز2 :2229 ،3؛ مارتين)1 :2229 ،4

مديران هر دو شركت در ابتداي دوران ركود ،سعي كردند استراتژي
گرانقيمتبودن خود را دنبال كنند و از اتخاذ استراتژي ارائة تخفيفات براي جذب
مشتريان خودداري ميكردند تا تصوير ذهني و كيفيت محصوالت خود را در ذهن
مشتريان حفظ كنند .اما با طوالنيشدن و گستردهترشدن دوران ركود ،هر دو شركت
«استراتژي قصدشده« خود را تغيير دادند .مشتريان اين دو شركت در نتيجه سياستهاي
تخفيفي رقبا ،به سمت رقبا گرايش پيدا كرده بودند و در نتيجه ،سودآوري و سهم بازار
اين دو شركت كاهش پيدا كرده بود.
كاهش فروش ،باعث شد اين دو شركت «استراتژي قصدشده« خود را در مورد
حفظ قيمتهاي باال رها كنند و در نتيجه ،بخشهاي عمدهاي از اين استراتژي به
1. Abercrombie
2. Safeway
3. Holmes
4. Martin

چتر ارتباطات بازاریابي

965

«استراتژي محققنشده« تبديل شد .استراتژيهاي قصدشده ،استراتژيهايي هستند كه
شركتها قصد دارند به آنها برسند ،اما استراتژيهاي محققنشده ،استراتژيهايي هستند
كه شركتها به آنها ميرسند.
اكنون ،هر دو شركت در بسياري از محصوالت خود از استراتژي قيمتهاي
تخفيفدار استفاده ميكنند تا بتوانند مشتريان خود را برگردانند و سهم بازار از دست رفتة
خود را احيا كنند .كاهش قيمتها به اين معني نيست كه اين شركتها بايد از تالشهاي
خود براي متمايزسازي نسبت به رقبا دست بردارند ،بلكه به اين معني است كه آنها بايد
قيمتهاي خود را مجدداً تنظيم كنند تا بتواند در مقابل قيمتهاي پايين رقبا دوام بياورند.
استراتژي تخفيفدادن باعث تضعيف استراتژي تمايز ميشود .تخفيف باعث
ميشود كه مشتريان اين تصور را داشته باشند كه مجبور نيستند پول بيشتري را بابت
محصوالت متمايز بپردازند .بسياري از فروشگاههاي زنجيرهاي از استراتژي تخفيف
استفاده ميكنند .بنابراين ،وقتي مشتريان وارد اين فروشگاهها ميشوند ،ترديد دارند كه
قيمت مورد نظر فروشگاهها را پرداخت كنند .آنها اين تصور را دارند كه قيمت
محصوالت در آينده كاهش پيدا ميكند ،بنابراين خريدهاي خود را به تعويق مياندازند.
بحران سال  ،2228ابتدا در آمريكا ايجاد شد و سپس به يک بحران بزرگ جهاني
تبديل شد و به همة كشورها سرايت كرد .اين بحران باعث شد كه بسياري از شركتها
قيمت محصوالت خود را كاهش دهند و از استراتژي تخفيف استفاده كنند .براي مثال،
شركت پروكتر اند گمبل براي از دستندادن وجهة خود در ارائة محصوالت با كيفيت،
سالهاي زيادي در مقابل كاهش قيمتها و دادن تخفيف به مشتريان مقاومت ميكرد.
اما بحران اخير باعث شد كه بسياري از مشتريان براي صرفهجويي در هزينهها سراغ
محصوالت تخفيفدار بروند .ظهور محصوالت با برندهاي خصوصي نيز باعث افزايش
رقابت شد .در نتيجه ،پروكتر اند گمبل تصميم گرفت كه براي فروش محصوالت خود

به مشتريان تخفيف دهد (بايرون.)12 :2229 ،1

 10-8تصویر فروشگاه
يكي از نكات مهم براي ارتباطات بازاريابي در خردهفروشيها ،تصوير فروشگاه است.
1. Byron
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فروشگاهها نيز همانند افراد و برندها داراي شخصيت هستند .برخي از
فروشگاهها داراي تصوير بسيار واضحي (خوب يا بد) هستند .برخي از آنها داراي يک
تصوير شلوغ در ذهن مصرفكنندگان هستند .چه عواملي باعث شكلگيري «تصویر
فروشگاه»( 1شخصیت فروشگاه) 9ميشوند؟ برخي از مهمترين عوامل مؤثر بر تصوير
فروشگاه عبارت هستند از مكان ،مناسببودن محصوالت ،دانش و همدلي فروشندگان
(النتوس.)144 :2212 ،
محيط فروشگاه از عوامل پيراموني مانند نورپردازي ،رايحه و موسيقي ،عوامل
طراحي مانند چينش و دستهبندي فروشگاه و عوامل اجتماعي مانند حضور و اثربخشي
نيروهاي فروش تشكيل ميشود (بيكر و همكاران .)2222 ،چینش به شيوة دستهبندي
محصوالت و مرتبكردن راهروي فروشگاه ،اندازه و شكل محصوالت و ارتباط فضايي
بين محصوالت گفته ميشود .مجموعه محصول نيز به مجموع كلي اقالم ارائهشده
توسط فروشگاه گفته ميشود .عوامل اجتماعي به عواملي مانند ساير خريداران و
كاركنان فروشگاه گفته ميشود (ساالر 1393 ،الف.)227 :
وارد و همكاران ( )1992بيان كردند كه مشتريان خريدهاي خود را از فروشگاهها
به دليل تصوير ذهني كلي خود از فروشگاه انجام ميدهند.
اين عوامل در كنار هم تشكيل دهندة تصوير فروشگاه هستند .افراد در ارزيابي
خود از يک فروشگاه اين طور بيان نميكنند كه «آن فروشگاه داراي مكان مناسبي است،
اما فروشندگان خوبي ندارد« .آنها ارزيابي خود را بهصورت كلي بيان ميكنند« :من از
خريد از آن فروشگاه لذت ميبرم«.
خريداران نسبت به موسيقي بهطور روانشناختي و رفتاري واكنش نشان ميدهند.
موسيقي يكي از مهمترين عواملي است كه در تحقيقات ،تأثير آن بر حاالت احساسي
بررسي ميشود .موسيقي يک عامل مهم پيراموني و محيطي است .موسيقي باعث ايجاد
رفتارهاي خاص از سوي مشتريان ميشود .موسيقي مناسب باعث ايجاد احساسات
مثبت در مشتريان ميشود (گارلين و اوون .)2226 ،نورپردازي مناسب در فروشگاه نيز
باعث هدايت مشتريان به سمت كاالها و ايجاد احساس مثبت در آنها ميشود .بنابراين،
1. store image
2. store personality
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موسيقي و نور ،هر دو بر احساسات مثبت افراد تأثير ميگذارند.
اگر فروشگاهها چينش مناسبي را انجام دهند و عالئم هدايتكنندهاي را در محل
فروشگاه نصب كنند ،آنگاه خريداران به راحتي ميتوانند محصوالت مورد نظر خود را
پيدا كنند .در اين صورت ،يک احساس و تجربة مثبت در مشتريان ايجاد ميشود.
چينش فروشگاه بسيار مهم است ،زيرا باعث هدايت مشتريان در انتخاب محصوالت
ميشود (آقازاده .)2225 ،چينش خوب ،باعث لذتبخشترشدن خريد ميشود و فشار
رواني را در خريد كاهش ميدهد (بيكر و همكاران .)2222 ،لذتبخشبودن خريد
باعث افزايش خريد ناگهاني ميشود.
كاركنان فروش ميتوانند باعث سرگرمكنندهشدن خريد براي مشتريان شوند.
واكنشهاي فروشندگان تأثير زيادي بر واكنشهاي مشتريان دارد .غالباً برخوردهاي
هوشمندانه از سوي فروشندگان ،مانند لبخند زدن يا در دسترسبودن ،باعث ايجاد
احساسات مثبت در مشتريان ميشود (ماتيا و انز .)2222 ،كاركنان فروش ،بيش از
گذشته قدرتي پويا در دنياي تجارت محسوب ميشوند و تالشهاي آنها تأثير مستقيم
بر فعاليتهاي متنوع و مختلف سازمانها دارد (شيرخدايي و همكاران.)1391 ،
فضاي فروشگاه شامل موسيقي ،عطر و رنگ بر نوع خريد مصرفكنندگان تأثير
دارد .مصرفكنندگاني كه لذت بيشتري ازبودن در فروشگاه احساس ميكنند ،زمان
بيشتري را در فروشگاه ميمانند و خريدهاي بيشتري را در آن انجام ميدهند .اين نوع
خريد مصرفكنندگان ،به دليل نقش نيازهاي لذتجويانه در مصرفكنندگان است.
امروزه ،مصرفكنندگان اهميت بيشتري براي نيازهاي لذتجويانه قائل هستند و به
نيازهاي كاركردي ،توجه كمتري دارند.

 11-8تصمیمگیریهای درون فروشگاهي
بازاريابها از طريق ابزارهاي مختلفي مانند تبليغات تالش ميكنند كه مصرفكنندگان
را قبل از ورود به يک فروشگاه به خريد يک برند خاص ترغيب كنند .اما آنها عليرغم
اين تالشها شاهد هستند كه بخش زيادي از خريد مشتريان در درون فروشگاهها
صورت ميگيرد .در واقع ،محيط فروشگاه تأثير زيادي بر مصرفكنندگان دارد.
پژوهشهاي متعددي در مورد تأثير محيط فروشگاه بر رفتار مصرفكنندگان انجام
شدهاست .براي مثال ،ثابت شدهاست كه ادراك در مورد كاركنان يک فروشگاه بر نگرش
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مشتريان نسبت به كيفيت محصوالت و خدمات تأثير دارد (هو و جاسپر .)2226 ،بهطور
مشابه ،راحتي ،كيفيت ،تنوع و ارزش باعث ايجاد نگرش مثبت نسبت به شركتها ميشود
(واهي و پاسوان .)2226 ،محيط فروشگاه ،همچنين بر تعداد اقالم خريداريشده ،عالقه
به فروشگاه ،زمان و پول صرفشده ،ارزيابي محصول ،رضايت و انتخاب فروشگاه تأثير
ميگذارد.
محيط فروشگاه حتي ميتواند باعث انجام خريدهاي بدون برنامه و خريدهاي
ناگهاني در مشتريان شود.
«خرید ناگهاني» 1براساس تعريف بيتي و فرل ( )1998عبارت است از «يک
خريد ناگهاني و آني ،بدون هيچگونه نيت قبل از خريد« .در طرف ديگر «خريد بدون
برنامه« قرار دارد كه عبارت است از «خريد كااليي كه مورد نياز خريدار است ،اما او
فراموش كردهاست كه آن را در فهرست خريد خود قرار دهد«.
«خريد ناگهاني« يک پديدة رايج در جهان است (يي و بائومگارتنر.)2211 ،
براساس گفتههاي موتار كنت ،مدير عامل شركت كوكاكوال حدود هفتاد درصد از
فروشهاي اين شركت ناشي از خريدهاي ناگهاني مشتريان است (كارمالي.)2227 ،
بهطور مشابه ،يک فروشگاه زنجيرهاي كانادايي دريافت كه اگر هر يک از مشتريان اين
فروشگاه ،يک قلم كاال را بهصورت ناگهاني خريداري كند ،سود فروشگاه به ميزان
چهل درصد افزايش مييابد .بنابراين ،خريدهاي ناگهاني بخش عمدهاي از خريدهاي
انجامشده را به خود اختصاص ميدهند (فيض و سلحشور.)1389 ،
خريد ناگهاني در جهان رقابتي امروزي ،يكي از استراتژيهاي مناسب افزايش درآمد
شركتها ،به خصوص در خردهفروشي و كسب و كارهاي الكترونيكي است (ژيائو و
نيكولسون .)2212 ،تمام فروشگاهها و مراكز خريد در سرتاسر دنيا تالش ميكنند تا بر
خريداران تأثير گذاشته و آنها را به خريد كاال ترغيب كنند (حيدرزاده و طاهركيا.)1389 ،
عوامل مختلفي بر خريد ناگهاني تأثير مي گذارند .اين عوامل شامل عوامل
فردي مانند گرايش به خريد ن اگهاني (وون و همكاران ،) 1998 ،سطح انگيزش بهينه
(شارما و همكاران ،)2212 ،متغيرهاي طبقة محصول مانند درگيري (جونز و همكاران)2223 ،
و عوامل وضعيتي مانند زمان و پول در دسترس (بيتي و فرل ،)1998 ،تبليغات
1. impulse buying
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درونفروشگاهي ،موسيقي ،رايحه (ژو و وانگ ،)2223 ،عالئم درونفروشگاهي و طرز
چينش (پک و چايلدرز ،)2226 ،ويترين و فضاي راهروها (گاني و كمال )2212 ،و نوع
غذاي صرفشده (ميشرا و همكاران )2212 ،هستند.
در بين عوامل فوق ،عوامل مربوط به محيط فروشگاه را شاهد هستيم :تبليغات
درونفروشگاهي ،موسيقي ،رايحه ،عالئم درونفروشگاهي و طرز چينش ،ويترين و
فضاي راهروها .بنابراين ،محيط تأثير زيادي بر خريد ناگهاني مشتريان دارد.
داناوان و همكاران ( )1994نشان دادند كه فضاي فروشگاه ،بر لذت خريد و
زمان و پول صرفشده در خريد تأثير ميگذارد .اسپايس و همكاران ( )1997دريافتند
كه چينش مناسب فروشگاه ،باعث كاهش جستجوي اطالعات ميشود .در واقع ،چينش
مناسب باعث ميشود كه مشتريان كاالهاي مورد نياز خود را راحتتر پيدا كنند.
پژوهشهاي اخير در مورد ارتباط بين محيط فروشگاه و رفتار مصرفكننده به اين
نتيجه رسيدهاند كه محيط فروشگاه ،تأثير مثبتي بر اعتماد به برند دارد و باعث ميشود كه
مصرفكنندگان ارزيابيهاي مثبتي را از شركت داشته باشند (گوئنزي و همكاران.)2229 ،
فروشگاهي كه از جنبة لذتجويانه ،نمرة بااليي از مصرفكنندگان ميگيرد ،باعث ايجاد
برانگيختگي در آنها ميشود (اشلي و همكاران .)2212 ،مشتريان به دنبال سيستمهاي
سريع و كاراي صدور صورتحساب ،جذابيتهاي بصري ،عالئم راهنما و كاركنان
چاالك هستند (گاش و همكاران .)2212 ،برانگيختگي ناشي از موسيقي و رايحة مطبوع
در فروشگاه باعث افزايش لذت خريد ميشود كه در نهايت بر رفتار خريد و رضايت از
خريد تأثير ميگذارد (موريسون و همكاران .)2211 ،بازاريابي درونفروشگاهي تأثير
زيادي بر توجه بصري مصرفكنندگان دارد (چندون و همكاران.)2229 ،

 19-8ارتباطات بازاریابي در بازاریابي صنعتي

«بازارهای صنعتي» 1بازارهايي هستند كه مشتريان آنها سازمانهايي هستند كه محصوالت را
با يكي از اين سه هدف خريداري ميكنند :فروش مجدد ،استفادة مستقيم در توليد ساير
محصوالت و يا استفاده در عمليات روزانه سازماني (پرايد و فرل.)2214 ،
خريداران در بازارهاي صنعتي افرادي آگاه ،خبره و ماهر هستند و تخصص
بااليي در ارزيابي محصوالت موجود در بازارها دارند .خريداران صنعتي محصوالت را
1. industrial (business) markets
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براي فروش مجدد يا توليد محصوالت ديگر خريداري ميكنند.
بازاريابهاي صنعتي ،در ارتباطات بازاريابي ،با استفاده از پيامهاي خود ،بايد
ثابت كنند كه محصوالت و خدمات آنها باعث افزايش درآمد خريداران و كاهش
هزينههاي آنها ميشوند .تبليغات در اين بازارها مهم است ،اما نيروهاي فروش ،قيمت و
شهرت شركت نقش مهمتري دارند .خريداران در بازارهاي صنعتي ،تيمهاي خريد
حرفهاي هستند كه در خريدهاي خود احساسي عمل نميكنند .آنها بيشتر به كيفيت
محصوالت توجه دارند تا تبليغات.
رفتار خريداران صنعتي تفاوت زيادي با رفتار خريداران مصرفي دارد (برنان ،و
همكاران.)2212 ،
تصميمگيريهاي سازماني و تصميمگيريهاي فردي با يكديگر متفاوت هستند .تفاوت
بين تصميمگيري سازماني و تصميمگيري فردي به شرح زير است .بازاريابهاي صنعتي ،در
ارتباطات بازاريابي ،بايد به اين تفاوتها توجه كافي داشته باشند (سولومون:)395 :2213 ،
 خریداران کمتر ،اما بزرگتر .در بازارهاي صنعتي ،تعداد خريداران بسيار كمتر از
بازارهاي مصرفي است .اين خريداران از لحاظ اندازه ،بزرگتر از خريداران بازارهاي
مصرفي هستند .براي مثال ،صنايع قطعهسازي ،سازندگان موتورهاي هواپيما و
تجهيزات دفاعي ،داراي اين ويژگي هستند .موفقيت شركتهاي قطعهسازي مانند
گوديِر ،كامينز اِنجينز ،دلفي كنترل سيستمز ،به ميزان زيادي به موفقيت آنها در انعقاد
قراردادهاي مناسب با شركتهاي خودروساز وابسته است كه تعداد آنها زياد نيست
(كاتلِر و كِلِر:)184 :2213 ،
 ارتباطات نزدیك بین فروشنده و مشتری .شركتها در بازارهاي صنعتي ،به دليل
پايينبودن تعداد مشتريان و از طرفي ،قدرت و اهميت آنها در سودآوري ،بايد
محصوالت خود را براي تکتک مشتريان بهصورت سفارشي توليد كنند.
 بخش خرید حرفهای .محصوالت صنعتي ،توسط خريداران حرفهاي خريداري
ميشود .از آنجا كه خريداران صنعتي ،بسيار حرفهاي هستند ،خريدهاي خود را
براساس سياستها ،محدوديتها و احتياجات سازمان خود و همچنين ،تجربيات
گذشتة خود انجام ميدهند.
 فرمهای پیشنهاد قیمت .در خريدهاي صنعتي ،مواردي مانند فرمهاي استعالم قيمت
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و فرمهاي مناقصه وجود دارد كه فروشندگان صنعتي بايد با اين موارد آشنا باشند.
سازمانها در خريدهاي با مبالغ پايين از استعالم قيمت و در خريدهاي با مبالغ باال
از مناقصه استفاده ميكنند.
 درگیری افراد بیشتری در خرید .در خريدهاي سازماني ،افراد بيشتري درگير
هستند .برخي از آنها خريدار ،برخي از آنها تأثيرگذار و برخي ديگر ،استفادهكننده
هستند .در كميتههاي خريد ،متخصصان فني و حتي مديران ارشد حضور دارند.
بازاريابهاي صنعتي بايد از افراد آموزش ديده و ماهر براي مذاكره با كميته خريد
سازمان استفاده كنند.
 تماسهای فروش زیاد .براي تكميل يک سفارش فروش در بازاريابي صنعتي،
بهطور ميانگين 4 ،تا  4/5تماس با مشتري الزم است .تكميل سفارش فروش
تجهيزات سرمايهاي ،ممكن است سالها طول بكشد.
 تقاضای مشتقشده .تقاضا براي محصوالت در بازارهاي صنعتي از تقاضا براي
محصوالت در بازارهاي مصرفي ناشي ميشود .بنابراين ،بازاريابهاي صنعتي بايد
بر الگوهاي مصرف در بازارهاي صنعتي نيز نظارت داشته باشند .براي مثال ،تقاضا
براي فوالد بستگي زيادي به تقاضا براي خودروها دارد .تقاضا براي خودرو نيز
بستگي زيادي به رونق بازار در بازارهاي مصرفي دارد.
 تقاضای بيکشش .تقاضا براي بسياري از محصوالت در بازارهاي صنعتي،
بيكشش است .تقاضا براي محصوالت در بازارهاي صنعتي ،چندان تحت تأثير
قيمت نيست .براي مثال ،اگر قيمت چرم كاهش يابد ،توليدكنندگان كفش اقدام به
افزايش خريد چرم نميكنند .همچنين ،اگر قيمت چرم افزايش يابد ،نيز
توليدكنندگان كفش اقدام به كاهش خريد چرم نميكنند ،مگر اينكه جايگزين
مناسبي براي چرم پيدا كنند .در بازارهاي صنعتي ،تقاضا در كوتاهمدت بيكشش
است ،زيرا شركتها نميتوانند در كوتاهمدت روشهاي توليدي خود را تغيير دهند.
همچنين ،تقاضا براي اقالمي كه بخش كوچكي از بهاي تمام شدة توليد محصول را
به خود اختصاص ميدهند ،بيكشش است .براي مثال ،تقاضا براي بند كفش در
شركتهاي توليد كننده كفش ،بيكشش است.
 تقاضای پرنوسان .تقاضا براي محصوالت در بازارهاي صنعتي نسبت به بازارهاي
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مصرفي ،از تغييرات و نوسانات بيشتري برخوردار است .يک درصد مشخص
افزايش در تقاضاي بازارهاي مصرفي ،منجر به افزايش بيشتر در بازارهاي صنعتي
ميشود .اقتصاددانان به اين مورد« ،اثر شتاب» 1ميگويند .در برخي اوقات ،افزايش
ده درصدي تقاضا در بازارهاي مصرفي ،باعث افزايش دويست درصدي تقاضا براي
محصوالت در بازارهاي صنعتي ميشود .همچنين ،كاهش ده درصدي تقاضا در
بازارهاي مصرفي ،ممكن است باعث از بين رفتن تقاضا براي محصوالت در
بازارهاي صنعتي شود.
 خریداران متمرکز در مناطق جغرافیایي .در بسياري از كشورها ،خريداران صنعتي
تنها در مناطق ،استانها و ايالتهاي خاص متمركز شدهاند .براي مثال ،در آمريكا
بيش از نيمي از خريداران صنعتي در هفت ايالت متمركز شدهاند :نيويورك،
كاليفرنيا ،پنسيلوانيا ،ايلينويز ،اوهايو ،نيوجرسي و ميشيگان .بازاريابهاي صنعتي
بايد بر تغيير مكان شركتهاي توليدي در بازارهاي صنعتي نظارت داشته باشند
(كاتلِر و كِلِر.)185 :2213 ،
 خرید مستقیم .شركتهاي فعال در بازارهاي صنعتي ،محصوالت مورد نياز خود را
بهطور مستقيم از شركتهاي توليدكننده ميخرند و از واسطههاي فروش استفاده
نميكنند .اين براي محصوالت گرانقيمت و پيچيده مانند هواپيما بيشتر صدق ميكند.
 عدم انجام خریدهای ناگهاني .در بازاريابي صنعتي ،خريد ناگهاني به ندرت اتفاق
ميافتد .خريداران صنعتي به هيچوجه در خريدهاي خود بهطور ناگهاني عمل
نميكنند .آنها خريدهاي خود را براساس برنامههاي از پيش تعيينشده انجام
ميدهند .خريداران صنعتي ،بسيار حرفهاي هستند و بدين جهت ،از خريدهاي
ناگهاني پرهيز ميكنند.
 بهکارگیری مشخصات فني در خرید .سازمانها غالباً از مشخصات فني دقيقي
استفاده ميكنند كه نيازمند دانش زيادي در مورد محصوالت است.
 ریسك زیاد .تصميمهاي خريد سازماني بسيار پرريسک هستند.
 حجم خرید زیاد .حجم خريد خريداران سازماني از لحاظ مبلغ و ميزان خريد بسيار
زياد است .بنابراين ،قدرت چانهزني آنها نسبت به شركتهاي فروشنده بسيار زياد
1. acceleration effect
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است .چرا كه بخش بزرگي از فروش اين شركتها به خريداران سازماني وابسته است.
 اهمیت فروش شخصي .در بازاريابي صنعتي« ،فروش شخصي» 1از اهميت بيشتري
نسبت به تبليغات برخوردار است .اما در بازاريابي مصرفي ،تبليغات از اهميت
بيشتري نسبت به «فروش شخصي« برخوردار است .شركتها براي انجام معامله با
خريداران صنعتي نيازمند مذاكرات متعدد چهره به چهره با آنها هستند .بنابراين،
فروشندگان در بازاريابي صنعتي از اهميت زيادي برخوردار هستند.
البته شباهتهايي نيز بين بازاريابي صنعتي و بازاريابي مصرفي وجود دارد .براي
مثال ،خريداران سازماني همواره در تصميمهاي خود براساس ديدگاه منطقي عمل
نميكنند .آنها بسياري از تصميمهاي خود را بر مبناي وفاداري به برند و ارتباطات
بلندمدت با تأمينكنندگان انجام ميدهند.
اگرچه ،فروش شخصي ،رايجترين ابزار براي برقراري ارتباط با خريداران
سازماني است ،اما شركتها از تبليغات نيز براي ايجاد آگاهي برند ،افزايش شهرت
شركت و حمايت از فروشندگان و كانالهاي توزيع ،استفاده ميكنند.
از آنجا كه خريداران صنعتي ،خريداراني حرفهاي هستند و بر قيمت ،كيفيت،
خدمات و اعتبار فروشندگان ،تمركز دارند ،بنابراين ،در ارتباطات بازاريابي صنعتي بايد از
منطق و عقالنيت استفاده كرد و منافع محصول را براي خريداران سازماني توضيح داد.

 13-8ارتباطات بازاریابي در سازمانهای غیرانتفاعي
سازمانهاي غيرانتفاعي ،سازمانهايي هستند كه هدف اصلي آنها ،كسب سود نيست.
سازمانهاي غيرانتفاعي ،شامل سازمانهايي مانند بيمارستانها ،مساجد ،هالل احمر،
كميتة امداد امامخميني(ره) ،سازمانهاي دولتي ،باغ وحش ،موزهها ،سازمانهاي مذهبي،
صندوقهاي خيريه ،دانشگاهها و مدارس هستند .اين سازمانها ،خدمات ،برنامهها يا
ايدههاي خود را به فروش ميرسانند (موريارتي و همكاران.)559 :2212 ،
ارتباطات بازاريابي ،براي سازمانهاي غيرانتفاعي نيز كاربرد دارد .بسياري از
افراد ،به اشتباه تصور ميكنند كه رقابت ،مخصوص سازمانهاي انتفاعي است.
سازمانهاي غيرانتفاعي بايد تالش كنند كه از افراد و سازمانها ،بودجههاي كافي را
1. personal selling
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براي ادامة فعاليت خود به دست آورند .بنابراين ،سازمانهاي غيرانتفاعي ،در بهدستآوردن
هدايا از افراد و سازمانها ،با يكديگر ،رقابت شديدي دارند .سازمانهاي غيرانتفاعي ،تالش
ميكنند تا وجهة عمومي خود را در جامعه بهبود ببخشند و مخاطبين بيشتري را به خود
جلب كنند .سازمانهاي غيرانتفاعي ،مانند كميتة امداد امامخميني(ره) ،هالل احمر و
صندوقهاي خيريه ،همانند ساير سازمانها داراي كاركنان و بودجة ساالنه هستند.

 19-8خالصه

 هدف اصلي ارتباطات يكپارچة بازاريابي ،ايجاد سازگاري بين ابزارهاي مختلف
ارتباطات بازاريابي است.

 ارتباطات يكپارچة بازاريابي ،باعث ايجاد همافزايي براي سازمان ميشود.

 ارتباطات يكپارچة بازاريابي ،مجموعة پيچيدهاي از فعاليتهاي به هم پيوسته و
هماهنگ است.

 مديران ارتباطات بازاريابي ،در انتخاب ابزارهاي ارتباطات بازاريابي ،به نقاط قوت و ضعف
آنها و همچنين ،توانايي آنها در دستيابي به اهداف ارتباطات بازاريابي توجه ميكنند.

 ارتباطات يكپارچة بازاريابي ،يک فلسفه است كه باعث ايجاد يک چشمانداز واحد
و منحصر به فرد براي برند ميشود.

« ارتباطات يكپارچة بازاريابي« ،به اين دليل كه همة ابعاد برند را در بر ميگيرد و
كلية تعامالت سازمان را با ذينفعان آن ،مديريت ميكند« ،مدیریت ارتباطات 360
درجه» ناميده ميشود.
 هدف اصلي يكپارچهسازي پيامهاي ارتباطات بازاريابي ،ايجاد «همافزایي» است

 مديران ارتباطات بازاريابي ،تالش ميكنند پيامهاي يكپارچهاي را به مخاطبان انتقال
دهند تا اين يكپارچگي ،باعث ايجاد همافزايي در سازمان آنها شود
« مثلث یكپارچگي» ،عبارت است از تركيب منسجم «گفتار ،کردار و تأیید» براي
ايجاد يكپارچگي در پيامهاي ارتباطي شركت.
 گفتار ،عبارت است از آنچه كه شركت در مورد خود بيان ميكند.
 كردار عبارت است از عملكرد واقعي شركت در دنياي كسبوكار.
 تأييد ،عبارت است از آنچه كه مردم در مورد شركت ميگويند.

چتر ارتباطات بازاریابي
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شركتها براي ايجاد يک تصوير برند يكپارچه در ذهن مصرفكنندگان ،بايد تالش
كنند بين ابعاد مختلف مثلث يكپارچگي ،شامل گفتار ،كردار و تأييد ،هماهنگي
ايجاد كنند و فاصلة بين اين ابعاد را از بين ببرند.
خردهفروشي ،يک صنعت پويا است و با تغييرات زيادي روبهرو است.
امروزه ،خردهفروشيها به سمت كسبوكار اينترنتي در حال حركت هستند.
با توجه به تغييرات شديد محيط كسبوكار خردهفروشيها ،اهميت ارتباطات
بازاريابي ،بيش از پيش ميشود.
امروزه ،خردهفروشيها تالش ميكنند محصوالتي با برندهاي مخصوص به خود را
در فروشگاههاي خود به فروش برسانند كه به آنها ،برندهاي اختصاصي (برندهاي
فروشگاهي) گفته ميشود.
برندهاي اختصاصي (برندهاي فروشگاهي) ،يک تهديد عمده براي استراتژي تمايز
هستند .يک برند اختصاصي ،بهوسيلة يک خردهفروش ،طراحي و مورد استفاده قرار
ميگيرد و در مالكيت آن است.
امتيازگيرندگان فروش ،بايد عالوه بر پرداخت حقالسهم به شركتهاي امتيازدهنده،
مقداري بودجه نيز براي تبليغات در كشور خود در نظر بگيرند.
يكپارچگي شديد بين سايت يک شركت و فروشگاههاي فيزيكي آن نه تنها ارزش
شركت را در ذهن مشتريان افزايش ميدهد ،بلكه هزينهها را نيز ميتواند كاهش دهد.
اگر شركت بتواند مشتريان را براي دريافت سفارشات به فروشگاههاي خود بكشاند،
اين باعث ميشود كه هزينههاي حملونقل شركت كاهش پيدا كند؛ از طرف ديگر،
ميزان خريد ناگهاني مشتريان نيز افزايش پيدا ميكند
شركتهاي مركب بر خط و سنتي اگر بتوانند به خوبي كسب و كار بر خط و سنتي
خود را با هم يكپارچه كنند ،به سودآوري باالتري نسبت به شركتهاي كامالً برخط
دست پيدا ميكنند.
خردهفروشيها ،در نتيجة بحران اقتصادي سال  ،2228با مشكالت زيادي روبهرو
شدند .آنها مجبور شدند از استراتژي ارائة تخفيف براي جذب مشتريان استفاده كنند.
استراتژي تخفيفدادن باعث تضعيف استراتژي تمايز ميشود .تخفيف باعث
ميشود كه مشتريان اين تصور را داشته باشند كه مجبور نيستند پول بيشتري را بابت
محصوالت متمايز بپردازند.
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فروشگاهها نيز همانند افراد و برندها داراي شخصيت هستند.
وارد و همكاران ( )1992بيان كردند كه مشتريان خريدهاي خود را از فروشگاهها
به دليل تصوير ذهني كلي خود از فروشگاه انجام ميدهند.
خريداران نسبت به موسيقي بهطور روانشناختي و رفتاري واكنش نشان ميدهند.
موسيقي يكي از مهمترين عواملي است كه در تحقيقات ،تأثير آن بر حاالت
احساسي بررسي ميشود.
اگر فروشگاهها چينش مناسبي را انجام دهند و عالئم هدايتكنندهاي را در محل فروشگاه
نصب كنند ،آنگاه خريداران به راحتي ميتوانند محصوالت مورد نظر خود را پيدا كنند.
فضاي فروشگاه شامل موسيقي ،عطر و رنگ بر نوع خريد مصرفكنندگان تأثير
دارد .مصرفكنندگاني كه لذت بيشتري از بودن در فروشگاه احساس ميكنند ،زمان
بيشتري را در فروشگاه ميمانند و خريدهاي بيشتري را در آن انجام ميدهند.
كاركنان فروش ميتوانند باعث سرگرمكنندهشدن خريد براي مشتريان شوند.
واكنشهاي فروشندگان تأثير زيادي بر واكنشهاي مشتريان دارد.

« خرید ناگهاني» براساس تعريف بيتي و فرل ( )1998عبارت است از «يک خريد

ناگهاني و آني ،بدون هيچگونه نيت قبل از خريد« .در طرف ديگر «خريد بدون
برنامه« قرار دارد كه عبارت است از «خريد كااليي كه مورد نياز خريدار است ،اما او
فراموش كردهاست كه آن را در فهرست خريد خود قرار دهد«.

« بازارهای صنعتي» بازارهايي هستند كه مشتريان آنها سازمانهايي هستند كه

محصوالت را با يكي از اين سه هدف خريداري ميكنند :فروش مجدد ،استفادة
مستقيم در توليد ساير محصوالت و يا استفاده در عمليات روزانة سازماني.

 در بازاريابي صنعتي« ،فروش شخصي» از اهميت بيشتري نسبت به تبليغات
برخوردار است.
 اگرچه ،فروش شخصي ،رايجترين ابزار براي برقراري ارتباط با خريداران سازماني
است ،اما شركتها از تبليغات نيز براي ايجاد آگاهي برند ،افزايش شهرت شركت و
حمايت از فروشندگان و كانالهاي توزيع ،استفاده ميكنند.

 سازمانهاي غيرانتفاعي ،سازمانهايي هستند كه هدف اصلي آنها ،كسب سود نيست.
 ارتباطات بازاريابي ،براي سازمانهاي غيرانتفاعي نيز كاربرد دارد.

 سازمانهاي غيرانتفاعي نيز همانند ساير سازمانها داراي كاركنان و بودجة ساالنه هستند.

چتر ارتباطات بازاریابي

خودآزمایي تشریحي فصل هفتم
 .1مديريت ارتباطات يكپارچة بازاريابي را تعريف كنيد.
 .2آميختة ارتباطات يكپارچة بازاريابي را توضيح دهيد.
 .3مديريت ارتباطات  362درجه را تعريف كنيد.
 .4همافزايي را در ارتباطات يكپارچة بازاريابي تعريف كنيد.
 .5مثلث يكپارچگي را تحليل كنيد.
 .6ده اصل ارتباطات يكپارچة بازاريابي را توضيح دهيد.
 .7ارتباطات بازاريابي را در خردهفروشيها تشريح كنيد.
 .8شركتهاي كامالً برخط و شركتهاي مركب برخط و سنتي را تعريف كنيد.
 .9برنامهريزي ارتباطات بازاريابي خردهفروشي را تشريح كنيد.
 .12اهداف خردهفروشي را تشريح كنيد.
 .11تصوير فروشگاه را توضيح دهيد.
 .12تصميمگيريهاي درون فروشگاهي را تشريح كنيد.
 .13هدفگذاري خردهفروشيها را تعريف كنيد.
 .14ارتباطات بازاريابي را در بازاريابي صنعتي توضيح دهيد.
 .15ارتباطات بازاريابي را در سازمانهاي غيرانتفاعي توضيح دهيد.

خودآزمایي چندگزینهای فصل هفتم
 .1امروزه ،تبليغات به چه سمتي در حال حركت است؟
الف) بازاريابي كارآفريني

ب) ارتباطات يكپارچة بازاريابي

ج) بازاريابي شبكهاي

د) بازاريابي دروني

 .2هدف اصلي ارتباطات يكپارچة بازاريابي چيست؟
الف) ايجاد سازگاري بين ابزارهاي مختلف ارتباطات بازاريابي
ب) ايجاد سازگاري بين مديران بازاريابي
ج) ايجاد سازگاري بين ابزارهاي مختلف تبليغات
د) ايجاد سازگاري بين ابزارهاي مختلف روابط عمومي
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 .3كدام يک از موارد زير ،اهداف و استراتژيهاي فعاليتهاي مختلف ارتباطات
بازاريابي را نشان ميدهد؟
الف) بازاريابي اجتماعي
ب) بازاريابي داخلي
ج) ارتباطات يكپارچة بازاريابي
د) پيام ارتباطي
 .4شخصيت برند را ميتوان در چند كلمه بيان كرد؟
الف)  1تا 2

ب)  2تا 3

ج)  3تا 4

د)  5تا 6

 .5اعالم اخبار؛ تأثير بر نگرشها و عقايد مصرفكنندگان؛ افزايش اعتبار شركت و
افزايش باورپذيري شركت در ذهن مصرفكنندگان ،از جمله وظايف كدام مورد زير
است؟
الف) فروش حضوري

ب) فروش مستقيم

ج) بازاريابي مستقيم

د) روابط عمومي

 .6كدام يک از موارد زير ،يک فلسفه است كه باعث ايجاد يک چشمانداز واحد و
منحصر به فرد براي برند ميشود؟
الف) بازاريابي مستقيم

ب) فروش حضوري

ج) ارتباطات يكپارچة بازاريابي

د) روابط عمومي

 .7تركيب منسجم «گفتار ،كردار و تأييد« براي ايجاد يكپارچگي در پيامهاي ارتباطي
شركت ،چه نام دارد؟
الف) مثلث گفتار

ب) مثلث ارتباطي

ج) مثلث برند

د) مثلث يكپارچگي

 .8براساس اصل دوم ارتباطات يكپارچة بازاريابي ،برند ،يک چشمانداز يكپارچه و يک
سيستم پيچيده است .چشمانداز يكپارچه و يک سيستم پيچيده ،به چه چيزهايي
اشاره دارند؟
الف) دانش و فناوري

ب) هنر و علم

ج) علم و ارتباط

د) بازاريابي و هنر
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 .9امروزه ،خردهفروشيها به چه سمتي در حال حركت هستند؟
الف) كسبوكار اينترنتي

ب) كسبوكار فناوري

ج) كسبوكار سنتي

د) كسبوكار خدماتي

 .12نام ديگر برندهاي اختصاصي چيست؟
الف) برندهاي توزيعي

ب) برندهاي فروشگاهي

ج) برندهاي رابطهاي

د) برندهاي ارتباطي

 .11هدف اصلي خردهفروشيها چيست؟
الف) ارتباط فروشگاهي

ب) تبليغات فروشگاهي

ج) ترافيک فروشگاهي

د) هيجان فروشگاهي

 .12نام ديگر تصوير فروشگاه چيست؟
الف) برند فروشگاه

ب) منش فروشگاه

ج) زبان فروشگاه

د) شخصيت فروشگاه

 .13يک خريد ناگهاني و آني ،بدون هيچگونه نيت قبل از خريد ،چه نام دارد؟
الف) خريد زودگذر

ب) خريد بدون برنامه

ج) خريد كنجكاوانه

د) خريد ناگهاني

 .14مشتريان كدام نوع بازاريابي ،سازمانها هستند؟
الف) بازاريابي صنعتي

ب) بازاريابي مصرفي

ج) بازاريابي همگاني

د) بازاريابي كلنگر

 .15براي تكميل يک سفارش فروش در بازاريابي صنعتي ،بهطور ميانگين ،چند تماس
با مشتري الزم است؟
الف)  1تا  2تماس

ب)  4تا  5/4تماس

ج)  2تا  2/5تماس

د)  3تا  3/5تماس

فصل هشتم
ارزیابي اثربخشي ارتباطات بازاریابي
هدف کلي
آشنايي با مباني ارزيابي اثربخشي ارتباطات بازاريابي

اهداف یادگیری
پس از مطالعه اين فصل ،شما بايد بتوانيد:
 .1روشهاي ارزيابي اثربخشي ارتباطات بازاريابي را توضيح دهيد.
 .2نظارت مستمر را در ارزيابي اثربخشي ارتباطات بازاريابي تحليل كنيد.
 .3تحقيقات آسيبشناسي را تشريح كنيد.
 .4شاخصهاي سنجش اثربخشي ارتباطات بازاريابي را بيان كنيد.
 .5تحقيقات توسعة پيام را شرح دهيد.
 .6تحقيقات همزمان با اجراي پيام را تحليل كنيد.
 .7درگيري مصرفكنندگان را تحليل كنيد.
 .8درگيري پيام -واكنش را تعريف كنيد.
 .9تحقيقات پس از اجراي پيام را تحليل كنيد.

مقدمه
در اين فصل ،روشهاي ارزيابي اثربخشي ارتباطات بازاريابي توضيح داده ميشود .در
ابتدا ،مقدمهاي بر ارزيابي اثربخشي ارتباطات بازاريابي ارائه ميشود .در ادامه،
روشهاي ارزيابي اثربخشي ارتباطات بازاريابي شامل آزمون ،نظارت مستمر،
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اندازهگيري و تحقيقات آسيبشناسي شرح داده ميشود .سپس ،آزمونها و شاخصهاي
سنجش اثربخشي تبليغات تحليل ميشود.
در ادامه ،تحقيقات توسعة پيام شامل آزمون مفهوم ،پيشآزمون و آسيبشناسي
توضيح داده ميشود .بحث بعدي اين فصل ،تحقيقات همزمان با اجراي پيام است كه
شامل پيمايشهاي تصادفي ،آزمونهاي نگرشي ،مطالعات رديابي و آزمون بازار است.
سومين نوع تحقيقات ،تحقيقات پس از اجراي پيام است كه شامل آزمونهاي
توجه ،آزمونهاي درگيري ،آزمونهاي درك و فهم ،آزمونهاي حافظه ،آزمونهاي پيوند
با برند ،آزمونهاي احساس و عاطفه ،آزمونهاي دوست داشتن ،آزمونهاي
متقاعدسازي و آزمونهاي تحقيقاتي هستند.

 1-7فرایند ارزیابي اثربخشي ارتباطات بازاریابي
يكي از شاخصهاي سنجش موفقيت هر سازماني ،ميزان تحقق اهداف در آن سازمان
است .ميزان تحقق اهداف در سازمانها را اثربخشي ميگويند (ساالر 1393 ،الف.)67 :
شركتها مبالغ زيادي را در ارتباطات بازاريابي ،هزينه ميكنند .مديران ارتباطات
بازاريابي ،بايد پاسخگوي هزينههاي انجامشده در ارتباطات بازاريابي باشند .بنابراين،
ارزيابي اثربخشي ارتباطات بازاريابي ،براي شركتها بسيار مهم است .اثربخشي ،عبارت
است از ميزان دستيابي به اهداف .اثربخشي ارتباطات بازاريابي ،ميزان موفقيت سازمان
را در دستيابي به اهداف ارتباطات بازاريابي نشان ميدهد.
برخي از دانشمندان ،معتقدند كه ارتباطات بازاريابي ،بايد در كوتاهمدت ،بر
فروش شركت تأثير داشته باشد .اما برخي ديگر ،معتقدند كه ارتباطات بازاريابي ،يک
رويكرد بلندمدت دارد و در بلندمدت ،باعث ايجاد ارزش ويژه براي برندها ميشود.
تعيين تأثير تبليغات بر فروش ،كار بسيار دشواري است .زيرا عوامل مختلفي بر
فروش شركتها تأثير دارند و نميتوان آن را فقط به تبليغات ،مرتبط دانست .البته،
تبليغات فقط بر فروش تأثير ندارد ،بلكه ميتواند بر آگاهي مصرفكنندگان از برند،
ايجاد ارتباطات برند ،ايجاد عالقه به محصوالت شركت ،تشويق مصرفكنندگان به
خريد محصوالت شركت و ساير موارد نيز تأثير بگذارد.
مهمترين اصل ارزيابي اثربخشي ارتباطات بازاريابي اين است كه «اگر شما بتوانيد
چيزي را اندازه بگيريد ،پس ميتوانيد آن را مديريت كنيد«.
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براي اندازهگيري اثربخشي ارتباطات بازاريابي ،ميتوان از روش شهودي استفاده
كرد .در اين روش ،مديران سازمان با استفاده از تجربة خود و بهصورت ذهني و
شهودي ،اثربخشي ارتباطات بازاريابي را ارزيابي ميكنند .اما در ارزيابي اثربخشي
ارتباطات بازاريابي ،نبايد به استفاده از روش شهودي اكتفا كرد ،بلكه بايد از روش عيني
نيز استفاده كرد.
براي ارزيابي اثربخشي ارتباطات بازاريابي ،از بازخورهاي ارائهشده توسط
مشتريان نيز ميتوان استفاده كرد .مشتريان ،ميتوانند اطالعات باارزشي را در مورد
اثربخشي برنامههاي ارتباطات بازاريابي ،به شركت ارائه دهند.
اكثر شركتها از تحقيقات رسمي ،عيني و علمي براي ارزيابي اثربخشي
ارتباطات بازاريابي ،استفاده ميكنند .اگرچه ،قدرت شهودي مديران و بازخورهاي
مشتريان ،نيز حاوي اطالعات باارزشي در مورد اثربخشي ارتباطات بازاريابي هستند ،اما
روشهاي علمي ،به دليل استفاده از فرايندهاي معتبر و عيني ،از اعتبار باالتري
برخوردار هستند و شركتها اطمينان بيشتري به آنها دارند.
فرايند ارزيابي اثربخشي ارتباطات بازاريابي ،در نمودار  1-8نشان داده شدهاست.

 9-7روشهای ارزیابي اثربخشي ارتباطات بازاریابي
شركتها براي ارزيابي اثربخشي ارتباطات بازاريابي ،از چهار روش استفاده ميكنند
(موريارتي و همكاران:)582 :2212 ،
« آزمون«

1

« نظارت مستمر«
« اندازهگيري«

2

3

 تحقيقات آسيبشناسي«

4

1. testing
2. monitoring
3. measurement
4. Diagnostic research
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برنامهریزی مبتني بر صفر و
هدفگذاری
سازماندهي چندوظيفهاي
تحليل SWOT
هدفگذاري
تمركز بر دادهها
استراتژیهای پیام
بينش در مورد مشتريان
استراتژي خالق
ايدة خالق بزرگ
آميختة پيام ارتباطات بازاريابي
سازگاري استراتژيک

ادراکات برند،
انتظارات برند و
تجربیات برند

ارزیابي و اندازهگیری
فروش و سود
سهم بازار
تحليل نقاط تماس
ارزش طول عمر
ارجاعات مشتريان

استراتژیهای نقطة تماس
بازاريابي داخلي
آميختة رسانهاي ارتباطات
بازاريابي
نقاط تماس داخلي
پاسخ به نقاط تماس مشتريان
نقاط تماس غيرمنتظره

فروش ،سود و ارزش ویژة برند

نمودار  .1-7الگوي بهينهساز برند در ارتباطات يكپارچة بازاريابي
(موريارتي و همكاران)581 :2212 ،

 1-9-7آزمون
آزمون ،براي پيشبيني نتايج به كار ميرود .شركتها قبل از انجام يک تبليغ ،چند نوع تبليغ را
مورد آزمون قرار ميدهند تا اثربخشي آنها را ارزيابي كرده و مناسبترين تبليغ را انتخاب و
اجرا كنند .مديران ارتباطات بازاريابي ،بايد قبل از اجراي تبليغات و صرف هزينههاي هنگفت،
به نتايج اين آزمونها دسترسي داشته باشند تا بهترين نوع تبليغات را شناسايي كنند.
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 9-9-7نظارت مستمر
نظارت مستمر ،براي رديابي عملكرد ارتباطات بازاريابي به كار ميرود .شركتها
همزمان با انجام تبليغات ،بايد عملكرد آنها را نيز مورد نظارت مستمر قرار دهند تا
اصالحات الزم در آنها انجام شود.
ممكن است با انجام تبليغات ،ميزان فروش شركت افزايش نيابد و يا حتي كاهش
يابد .مديران ارتباطات بازاريابي ،بايد مشخص كنند كه آيا نوع تبليغات شركت ،داراي
نقص بودهاست يا مشكل ،ناشي از عامل ديگري است؟
 3-9-7اندازهگیری
اندازهگيري ،براي ارزيابي نتايج بهكار ميرود .شركتها بعد از انجام تبليغات ،بايد
عملكرد آنها را مورد اندازهگيري قرار دهند تا اثربخشي آنها را مشخص كنند.
 9-9-7تحقیقات آسیبشناسي
يكي از انواع تحقيقات توصيفي ،تحقيقات پيمايشي است كه با نام تحليل آسيبشناسي نيز
شناخته ميشوند .اين تحقيقات به دنبال پاسخ به سؤاالتي مانند «چرا تبليغات نوع الف ،بهتر
از تبليغات نوع ب است؟« ،هستند .به عبارت ديگر ،تحليل آسيبشناسي به دنبال شناسايي
داليل واقعيتهاي بازار است و بهطور خاص ،بر باورها و احساسات مصرفكنندگان در
مورد محصوالت شركتهاي مختلف تمركز دارد (ساالر1393 ،ب.)9 :
1

شركتها در هر يک از روشهاي سهگانة قبلي ،از «تحقیقات آسیبشناسي» نيز
استفاده ميكنند .تحقيقات آسيبشناسي ،به شركتها امكان ميدهند كه تبليغات را
مورد تحليل و ارزيابي قرار دهند و نقاط قوت و ضعف آنها را شناسايي كنند.

 3-7تحقیقات بازاریابي و ارتباطات بازاریابي
يكي از شاخصهاي سنجش موفقيت در هر سازماني ،ميزان تحقق اهداف در آن سازمان
است .در اينجا موفقيت هر سازمان با توجه به اهداف خود آن سازمان تعيين ميشود .اين
رويكرد در ادبيات مديريت تحت عنوان اثربخشي معرفي شدهاست .در واقع اثربخشي
1. Diagnostic research
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عبارت است از درجه يا ميزاني كه سازمان به اهداف مورد نظر خود دست مييابد .براي
سنجش اثربخشي در هر سازماني در ابتدا بايد اهدافي تعريف شوند .سپس جهت تحقق
اين اهداف ،برنامههايي تدوينشده و در ادامة اين برنامهها به اجرا گذاشته شوند .در پايان
نتايج به دست آمده با اهداف از پيش تعيينشده مقايسه ميشوند.
اثربخشي تبليغات به معناي موفقيت تبليغات در رساندن پيامهاي بازاريابي
شركت به مصرفكنندگان و همچنين توانايي آن در فروش محصوالت شركت به آنها
است .يكي از مسائل بسيار مهم در قلمروي تبليغات ،ارزيابي اثربخشي تبليغات است.
بهعبارت ديگر ،مشخصكردن اينكه تبليغي كه ما بودجة زيادي جهت آن صرف
كردهايم ،تا چه حد ما را به اهدافي كه تعيين كرده بوديم ،رساندهاست؟ آيا برنامة
تبليغاتي توانسته است اهداف ارتباطي و اهداف فروش ما را تحقق بخشد؟ آيا به
نتايجي كه ميخواستيم ،رسيدهايم؟ آيا اساساً تبليغات ما در جهت هدف حركت
دادهاست؟ برنامة تبليغاتي ،بايد بهطور مرتب آثار ارتباطي و نتايج فروش تبليغات
انجامشده را مورد ارزيابي قرار دهد و ببيند آيا اساساً تبليغ توانسته است با مخاطب
ارتباط برقرار كند يا خير؟ (ساالر 1393 ،الف.)68 :
آثار هر تبليغ بسيار متنوع و متفاوت است و به همين دليل جداسازي هريک از
آنها و حتي آثار تبليغ در يک دورة زماني نيازمند روشها و تكنيکهاي علمي و مناسب
است .تبليغ باعث تغييراتي در نگرش ،دانش و رفتار مخاطبان ميشود .آگاهسازي،
ترغيب و تشويق ،يادآوري ،تحكيم روابط و تسريع و ترويج مبادالت از جمله وظايف
گوناگون تبليغات است و ارزيابي آثار تبليغ در هريک از اين موارد براي سازمانهايي
كه تبليغ را الزمة تداوم حيات و رشد ميدانند ،يک ضرورت است (محمديان.)1388 ،
تحقيقات بازاريابي ،ابزاري بسيار مفيد براي گردآوري و تحليل اطالعات
گوناگون در سه مرحلة قبل از آغاز تبليغ ،هنگام اجرا و بعد از انجام تبليغ است كه
چنانچه به درستي مورد استفاده قرار گيرد ،نقش ارزندهاي در كنترل تبليغ خواهد داشت
(محمديان.)1388 ،
مديران ارتباطات بازاريابي شركتها ،بسيار عالقهمند هستند كه بدانند تبليغات ،تا
چه ميزان بر فروش آنها تأثير داشته است .اما اين ،كار بسيار دشواري است ،زيرا:
 عوامل مختلفي بر فروش شركت ها تأثير دارند .عواملي مانند قيمت ،بسته بندي،
توزيع ،وضعيت رقابتي ،خدمات پس از فروش و  ،...از جمله عوامل مؤثر بر
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فروش هستند .بنابراين ،شركت ها به سختي مي توانند تأثير تبليغات را بر فروش
مشخص كنند.
 تبليغات ،نوعي سرمايهگذاري است و در بلندمدت بر فروش تأثير ميگذارد .اين نيز
باعث دشواري سنجش تأثير تبليغات بر فروش ميشود.
اثربخشي تبليغات به معناي موفقيت تبليغات در رساندن پيامهاي بازاريابي
شركت به مصرفكنندگان و همچنين توانايي آن در فروش محصوالت به آنها است.
از آنجايي كه بازاريابان هزينههاي زيادي را صرف تبليغات ميكنند ،انتظار دارند
كه مصرفكنندگان ،محصوالت شركت را همواره به ياد داشته باشند .تحقيقات مختلف
نشان دادهاست كه  65درصد از مخاطبان به برند تبليغشده توجه ميكنند .جالب آنكه
تنها هفت درصد از بينندگان تلويزيوني ،ميتوانند ويژگيهاي محصوالت يا شركت
تبليغشده را به ياد آورند .اين آمار ،نگرانكننده است و شركتها بايد مراقب هزينههاي
تبليغاتي خود باشند تا بيهوده هدر نروند.
معيار اثربخشي به دليل نقش محورياش در تعيين اهداف و اندازهگيري نتايج،
داراي يک سابقة طوالني در آميختهي ترفيع و به خصوص تبليغات است (حيدرزاده و
همكاران.)1392 ،
معموالً ،تبليغات از نظر «اثرات ارتباطي» ،1مورد سنجش قرار ميگيرد .اثرات
ارتباطي ،باعث ايجاد پاسخهاي ذهني مخاطبان نسبت به پيامهاي ارتباطي شركت
ميشوند .پاسخهاي ذهني مخاطبان ،شامل مواردي مانند آگاهي از تبليغات ،قصد خريد،
ايجاد ترجيح و عالقه ،نسبت به محصوالت شركت هستند كه بر خريد نهايي مخاطبان
تأثير ميگذارند.
تبليغات ،زماني مؤثر است كه باعث جلب توجه مخاطبان شود ،مخاطبان از ديدن
آن لذت ببرند ،با نيازهاي مخاطبان منطبق باشد و به يک شيوة جذاب و منحصر به فرد
ارائه شود.

 9-7شاخصهای سنجش اثربخشي ارتباطات بازاریابي
مديران بازاريابي براي سنجش اثربخشي ارتباطات بازاريابي ،بايد داراي شاخصهاي
مناسبي باشند تا بتوانند ارتباطات بازاريابي را براساس اين شاخصها ارزيابي كنند.
1. Communication effects
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نمودار  ،2-8اين شاخصها را نشان ميدهد .همانطور كه در اين نمودار مشاهده
ميشود ،پيامهاي ارتباطات بازاريابي ،اهداف مختلفي دارند .اهداف ارتباطات بازاريابي
شامل شناخت (تفكر /درك) ، 1ادراك (ديدن /شنيدن) ، 9عاطفه (احساس)، 3
متقاعدسازي (باور) ،9رفتار (اقدام) 5و وابستگي (ارتباط) 6است.

ديدن/شنيدن
ادراك
احساس
عاطفه

تفكر/درك
شناخت

باور
متقاعدسازی

ارتباط
وابستگي
اقدام
رفتار

نمودار  .9-7شاخصهاي سنجش اثربخشي ارتباطات بازاريابي
(موريارتي و همكاران)582 :2212 ،

همچنين ،جدول  ،1-8سؤاالتي را كه محققان ،در سنجش اثربخشي ارتباطات
بازاريابي بايد بپرسند ،نشان ميدهد.
)1 cognition (think/ understand
)2 Perception (see/ her
)3 emotion (feel
)4 persuation (believe
)5 behavior (act
)6 association (connect
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جدول  .1-7سؤاالت سنجش اثربخشي ارتباطات بازاريابي
(موريارتي و همكاران)583 :2212 ،
ردیف

اثر

1

ادراك

9

عاطفي/
احساسي

3

شناخت

شاخص
آگاهي

سؤال
كدام يک از تبليغات را به ياد ميآوريد؟
چه چيزي ،توجه شما را به خود جلب ميكند؟

توجه

آيا تبليغات شركت ،در ميان انبوه تبليغات شركتهاي ديگر،
باعث جلب توجه شما ميشود؟
چه عاملي در تبليغات ،باعث برجستهشدن آن ميشود؟

شناخت

آيا شما اين تبليغات ،را قبالً ديدهايد؟
تبليغات شركت ،چقدر براي شما مهم است؟

ارتباط

آيا تبليغات شركت ،متناسب با عالئق ،تمايالت و آرزوهاي
شما است؟

احساس

تبليغات ،باعث تحريک كدام يک از احساسات شما ميشود؟

دوست
داشتن

آيا شما اين برند را دوست داريد؟ آيا شما داستان اين
تبليغات را دوست داريد؟ آيا شما عناصر موجود در تبليغات
را دوست داريد؟

تمايل

آيا شما اين برند يا محصول را ميخواهيد؟

عالقه

درك/
سردرگمي

شما تا چه ميزان از تبليغات را ديدهايد يا خواندهايد؟
آيا تبليغات ،در شما عالقه يا كنجكاوي ايجاد كردهاست؟
شما با ديدن تبليغات ،چه فكرهايي كردهايد؟ آيا شما تبليغات
را درك كردهايد؟ آيا چيزي در تبليغات وجود دارد كه شما آن
را درك نكرده باشيد؟ آيا ادعاها ،ويژگيهاي محصوالت و
منافع موجود در تبليغات ،براي شما معنادار است؟
آيا شما به اين برند نياز داريد؟ آيا برند ميتواند نيازي را از
شما برطرف كند؟

يادآوري
(بدون
كمک)
يادآوري
برند

كدام برند در تبليغات ،ارائه شد؟ (در سؤاالت تشريحي ،نام
برند توسط پاسخگو ذكر ميشود).

تفاوت

تفاوت بين دو برند الف و ب چيست؟

چه چيزهايي در تبليغات ،روي داد؟ پيام اصلي آن چه بود؟
نكتة اصلي پيام تبليغاتي چه بود؟
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ادامة جدول  .1-7سؤاالت سنجش اثربخشي ارتباطات بازاريابي
(موريارتي و همكاران)583 :2212 ،

ردیف

اثر

9

ارتباط

5

متقاعدسازي

6

رفتار

شاخص

سؤال

تفكر

شما چه زماني به برند فكر ميكنيد؟ شما ،چه چيزهايي
(محصوالت ،كيفيت ،ويژگيها ،افراد ،سبک زندگي و  )...را
به برند ،ارتباط ميدهيد؟
آيا شما برند را به تجربههاي مثبت خود ،پيوند ميدهيد؟

شخصيت

شخصيت اين برند چگونه است؟ شما كدام ويژگي شخصيتي
برند را به ياد ميآوريد؟ آيا شما اين شخصيت برند را دوست
داريد؟
تصوير ذهني شما از برند چيست؟

آيا شما ميتوانيد خودتان را در حال استفاده از اين محصول،
تصور كنيد؟
خودشناسايي
آيا شما ميتوانيد خود را با تصوير ذهني اين برند ،تطبيق
دهيد؟
قصد خريد

بحث

آيا شما قصد امتحان يا خريد اين محصول را داريد؟
آيا شما اين محصول را فهرست خريد خود قرار ميدهيد؟
داليل شما براي خريد اين محصول چيست؟ داليل شما براي
عدم خريد اين محصول چيست؟ داليل شما براي خريد
محصوالت رقبا چيست؟ محصوالت شركت ،در مقايسه با
محصوالت رقبا ،چگونه است؟
آيا شما در مورد تبليغات ،بحث ميكنيد؟

باورپذيري/
اعتقاد
اعتماد

آيا شما داليل ،ادعاها يا اسناد موجود در تبليغات را باور
داريد؟
آيا شما متقاعد شدهايد كه پيام موجود در تبليغات ،درست
است؟ آيا شما متقاعد شدهايد كه برند تبليغشده ،بهترين برند
است؟
آيا شما به برند ،اعتماد داريد؟
چند نفر ،محصوالت شركت را خريداري و امتحان ميكنند؟

خريد

چند نفر ،از سايت شركت بازديد ميكنند؟
چند نفر ،منابع مالي را به سازمان ،اهدا ميكنند؟
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 5-7تحقیقات توسعة پیام
تصميمگيري در مورد نوع پيامي كه در ارتباطات بازاريابي ،بايد آن را به مخاطبان انتقال
دارد ،كار بسيار دشواري است .شركتها براي توسعه و آزمون پيامهاي ارتباطي ،بايد
تحقيقاتي را انجام دهند .آنها با انجام تحقيقات در بين مصرفكنندگان ،اطالعات خوبي
را در مورد نوع پيامهاي مطلوب از ديدگاه مشتريان ،به دست ميآورند.
 1-5-7آزمون مفهوم
1

تبليغات و ساير ابزارهاي ارتباطات بازاريابي ،يک «ایدة بزرگ» را به مخاطبان ارائه
ميدهند .ايدة بزرگ ،يک ايدة خالقانه است كه باعث جلب توجه مخاطبان ميشود و
به ياد آنها ميماند .تحقيقات آزمون مفهوم ،اثربخشي چندين استراتژي پيام و ايدههاي
بزرگ آنها را (قبل از نهاييشدن) با هم مقايسه ميكنند.
9

نقش اصلي تحقيق در غربالگري ايدهها« ،آزمون مفهوم» است .منظور از
مفهوم ،ايدههاي مربوط به محصوالت جديد است .آزمون مفهوم يكي از شيوههاي رايج
تحقيقات اكتشافي است كه براي آزمون مفاهيم محصوالت جديد به كار ميرود .اگرچه
در اين روش از واژة «آزمون« استفاده شدهاست ،اما اين روش بيشتر جنبة كيفي دارد
(ساالر1393 ،ب.)92 :
در اين روش ،ايدههاي محصوالت جديد بهصورت تصويري ،عبارات مكتوب و
ساير قالبها در اختيار پاسخگوها قرار ميگيرد و آنها بايد نسبت به اين ايدهها ،نظرات
خود را بيان كنند .در اين روش ،غالباً سؤاالت زير از پاسخگوها پرسيده ميشود:

 آيا اين ايده ،دوستداشتني است؟
 آيا اين ايده ،كاربردي است؟

 آيا اين ايده ،جديد به نظر ميرسد؟
آزمون مفهوم باعث ميشود كه شركت ،قبل از آغاز تحقيق و توسعه و عمليات
توليدي ،ارزيابيهاي اوليهاي را از ايده انجام دهد .تحليل كيفي پاسخهاي پاسخگوها به
شركت كمک ميكند كه ايدههاي جديدي را براي بهبود محصوالت خود بهدست آورد.
1. Big Idea
2. concept testing
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شركت آلماني بيرسدورف 1كه توليدكنندة محصوالت مراقبت از پوست با برند معروف

نيوا 2است ،همانند ساير شركتهاي توليدكنندهي محصوالت مصرفي ،3بهطور دائم ،در
حال توسعه و غربالگري ايدههاي جديد براي محصوالت خود است.
ايدة جديدي در اين شركت براي توليد يک كرم ضد لک مطرح شد .در مرحلة
آزمون مفهوم ،مشخص شد كه مشتريان تمايل دارند كرم توليدشده ،خاصيت
مرطوبكنندگي پوست را نيز داشته باشد .در نتيجه ،شركت با استفاده از اين اطالعات،
كرمي را توليد كرد كه هم خاصيت ضدلک و هم خاصيت مرطوبكنندگي را به همراه

داشت (مارتينز.)3 :2224 ،4

بنابراين ،شركتها قبل از اينكه ايدة يک محصول جديد را وارد مرحلة توليد
كنند ،ابتدا بايد مرحلة آزمون مفهوم را انجام دهند .اگرچه در آزمون مفهوم ،ممكن است
پاسخگوها بهطور كلي با ايدة توليد محصول جديد مخالفت نكنند ،اما كاستيهاي
زيادي را ميتوان در اين مرحله در محصول شناسايي كرد.
شركت پروكتر اند گمبل نيز بعد از معرفي موفق يكي از برندهاي خود به نام

انويرو پاك 5در بازارهاي اروپا و كانادا تصميم گرفت اين برند را وارد بازار آمريكا
نمايد .اما براي اطمينان از موفقيت اين پروژه جديد ،ابتدا آزمون مفهوم را بين
مصرفكنندگان آمريكايي انجام داد.
براساس نتايج اين آزمون مشخص شد كه مصرفكنندگان آمريكايي تمايل دارند
نوع بستهبندي محصول طوري تغيير پيدا كند كه استفاده از آن راحتتر شود .شركت
نيز با تغيير بستهبندي محصول در بازار آمريكا توانست در اين بازار موفق باشد .اين
مثال ،نشاندهندة تأثير آزمون مفهوم بر موفقيت توسعة محصوالت جديد است و
شركتها بايد به آن توجه ويژهاي داشته باشند.
 9-5-7پیشآزمون
«پیشآزمون» ،6نقاط قوت پيام نهاييشده را نشان ميدهد و پيشبيني ميكند كه اين
1. Beiersdorf
2. Nivea
3. consumer products
4. Martens
5. Enviro-Pak
6. Big Idea
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پيام چقدر ميتواند در بازار ،موفق باشد .پيشآزمون ،يكي ديگر از روشهاي ارزيابي
ارتباطات بازاريابي است.
 3-5-7آسیبشناسي
در «آسیبشناسي» ،1شركت نقاط قوت و ضعف پيامهاي ارتباطي را بهطور عميقتر،
نسبت به آزمون مفهوم و پيشآزمون ،مورد بررسي قرار ميدهد تا داليل اصلي نقاط
قوت و ضعف پيامهاي ارتباطي را شناسايي كند.

 6-7تحقیقات همزمان با اجرای پیام
اين تحقيقات ،همزمان با اجراي پيام انجام ميشوند .چهار روش در اين نوع از
تحقيقات وجود دارد (موريارتي و همكاران:)585 :2212 ،
 پيمايشهاي تصادفي

9

 آزمونهاي نگرشي

3

 مطالعات رديابي

9

 آزمون بازار

5

پيمايشهاي تصادفي و آزمونهاي نگرشي ،پاسخهاي ارتباطي مخاطبان و
مطالعات رديابي و آزمون بازار ،رفتار واقعي آنها را ارزيابي ميكنند.
 1-6-7پیمایشهای تصادفي
پيمايشهاي تصادفي ،غالباً در رسانههاي ديداري و شنيداري مورد استفاده قرار ميگيرد.
در اين روش ،شركت تماسهاي تصادفي را با مخاطبان بازار هدف برقرار ميكند و از
آنها ميپرسد كه چه شبكهها يا برنامههايي را تماشا ميكنند .شركت ،از اين طريق
ميتواند متوجه شود كه آيا مخاطبان ،تبليغات آن را ديده يا شنيدهاند يا خير .همچنين،
شركت ميتواند متوجه شود كه مخاطبان ،چه برداشت و تصوري از برند شركت دارند.
1. Diagnostics
2. coincidental surveys
3. attitude tests
4. tracking studies
5. test market
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اين روش ،ميتواند در شناسايي مسائل اصلي به شركتها كمک كند .براي مثال،
شركت پپسي ،با استفاده از اين روش ،متوجه شد كه استفاده از يكي از شخصيتهاي
برجستة جهاني در زمينة موسيقي ،به ضررش تمام شدهاست .بنابراين ،اين تبليغات را
ديگر مورد استفاده قرار نداد.
 9-6-7آزمونهای نگرشي
آزمونهاي نگرشي ،نگرش مخاطبان را نسبت به پيامهاي ارتباطي شركت ارزيابي
ميكنند .نگرش ،بيانگر احساس خوب يا بد مخاطبان ،نسبت به يک شركت ،محصول،
يا برند است (كرين و هارتلي.)388 :2215 ،1
در اين روش ،محققان از افرادي كه در معرض پيام هاي ارتباطي شركت قرار
گرفتهاند ،مي پرسند كه آيا از گويندة پيام ،متن پيام ،آهنگ پيام و ساير عناصر پيام
راضي بودهاند يا خير .بدينترتيب  ،آنها نگرش مخاطبان را نسبت به پيام ارتباطي،
شناسايي ميكنند.
اگر تحقيقات نشان دهد كه مخاطبان ،داراي نگرش منفي نسبت به پيامهاي
ارتباطي شركت هستند ،شركت بايد تبليغات خود را متوقف كند و درصورتيكه نگرش
آنها مثبت باشد ،بايد آن را ادامه دهد .شركتها براي بهبود نگرش مصرفكنندگان ،بايد
كيفيت محصوالت خود را بهبود ببخشند تا ارزش آنها در ذهن مصرفكنندگان افزايش
يابد.
 3-6-7مطالعات ردیابي
مطالعات رديابي ،تحقيقاتي هستند كه بهصورت دورهاي( ،معموالً هر  3يا  6ماه) ،آگاهي
مخاطبان را نسبت به برندهاي بازار ،ارزيابي ميكنند .هدف از انجام اين تحقيقات،
شناسايي برندهايي هستند كه جايگاههاي باالتري در ذهن مصرفكنندگان دارند.
همچنين ،اين تحقيقات به شركت در شناسايي مخاطباني كه به احتمال زياد ،خريدهاي
خود را تكرار ميكنند ،كمک ميكند .مطالعات رديابي ،عملكرد برند را در طول زمان ،و
مخصوصاً بعد از اجراي ارتباطات بازاريابي ،مورد ارزيابي قرار ميدهند .در اين روش،
1. Kerin & Hartley
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شاخصهاي مختلفي مورد سنجش قرار ميگيرد .بنابراين ،شركت ميتواند متوجه شود
كه مشكل سازمان در كدام يک از موارد زير قرار دارد:
 جلب توجه مخاطبان
 يادآوري مخاطبان (مخاطبان ،پيام را ديدهاند ،اما نميتوانند آن را به ياد آورند).
 امتحان محصول (مخاطبان ،پيام را به ياد ميآورند ،اما آن را امتحان نميكنند).
 تكرار خريد (مخاطبان ،محصول را امتحان ميكنند ،اما به داليلي ،خريدهاي خود را
تكرار نميكنند).
«ردیابي برند» ،1روشي است كه عملكرد برند را در طول زمان مورد بررسي قرار
ميدهد .رديابي برند نشان ميدهد كه مصرفكنندگان ،تا چه ميزان با برند درگير هستند .اين
روش ،بهجاي تمركز بر ويژگيها و ادعاهاي پيامهاي ارتباطي ،بر درگيري واقعي مخاطبان
با شركت تمركز ميكند .درگيري به معناي ميزان جستجوي اطالعات محصوالت شركت
توسط مصرفكنندگان است (موريارتي و همكاران.)587 :2212 ،
 درگیری مصرفکنندگان« :درگیری »9عبارت است از ادراك ارتباط محصوالت و
خدمات با نيازها ،ارزشها و عالئق دروني افراد .درگيري به معناي ميزان عالقة
مصرفكننده براي تفكر در مورد يک محصول يا خدمت يا پردازش اطالعات
مربوط به آن است (هوير و مکاينيس .)48 :2228 ،عوامل مؤثر بر درگيري در
نمودار  3-8نشان داده شدهاست.
نمودار  3-8نشان ميدهد كه عوامل مختلفي در درگيري نقش دارند .اين عوامل
شامل عوامل فردي ،عوامل مربوط به محصول و عوامل مربوط به موقعيت هستند.
درگيري ،سطح انگيزة ما را براي پردازش اطالعات نشان ميدهد .اگر فرد احساس
كند كه كسب اطالعات در مورد يک محصول ،به او در دستيابي به اهدافش كمک ميكند،
انگيزه بيشتري پيدا ميكند كه به اطالعات مرتبط با آن محصول توجه كند .هر چقدر
درگيري ما با يک محصول بيشتر ميشود ،به تبليغات مرتبط با آن محصول بيشتر توجه
ميكنيم ،تالش شناختي بيشتري را براي درك اين تبليغات انجام ميدهيم و همچنين
تالش ميكنيم اطالعات مرتبط با محصول را در تبليغات جستجو كنيم.

1. Brand tracking
2. involvement
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نتایج احتمالي درگیری

 استنباط اطالعات
تبليغات

 اثربخشي تبليغات در

پیشزمینههای درگیری

تحريک خريد

 اهميت نسبي طبقه

عوامل فردی

محصول

 نيازها

 تفاوت ادراك شده در
ويژگيهاي

درگیری

ن

محصوالت

 ترجيح براي برند
خاص

 تأثير قيمت بر انتخاب
برند

 درگيري با تبليغات

 درگيري با محصوالت

 درگيري با تصميمهاي خريد

 اهميت
 عالئق

 ارزشها
عوامل محرك
 تفاوت گزينهها
 منبع ارتباطات

 محتواي ارتباطات

 ميزان جستجوي

عوامل وضعیتي

اطالعات

 زمان صرف شده در
ارزيابي گزينهها

 خريد /استفاده
 اقتضا

 نوع قاعده

تصميمگيري مورد
استفاده در انتخاب

نمودار  .3-7عوامل مؤثر بر درگيري (سولومون)154 :2213 ،

 سطوح درگیری :ایستا 1تا اشتیاق شدید :9نوع پردازش اطالعات به سطح درگيري
مصرفكننده بستگي دارد .پردازش اطالعات ميتواند يک پردازش ساده باشد كه در
آن فرد ويژگيهاي پايهاي پيام را پردازش ميكند و يا يک پردازش پيچيده باشد كه
در آن فرد اطالعات جديد را با اطالعات قديمي خود پيوند ميدهد.
1. inertia
2. passion
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پردازش اطالعات يک گام باالتر از ادراك است .پردازش اطالعات مجموعهاي
از فعاليتها را شامل ميشود كه بهوسيلة آن محركهاي حسي ادراك ميشوند ،به
اطالعات تغيير شكل پيدا ميكنند و در ذهن مصرفكننده ذخيره ميشوند تا در مواقع
لزوم مورد استفاده قرار بگيرند (النتوس.)388 :2212 ،
درجة درگيري افراد را ميتوان در قالب يک پيوستار در نظر گرفت .در يک
سوي اين پيوستار ،بيعالقگي كامل فرد نسبت به محركهاي بازاريابي (درگيري ايستا)
و در سوي ديگر آن ،وسواس شديد او به اين محركها (درگيري اشتياق شديد) قرار
دارد .ايستايي ،مصارفي را كه داراي كمترين ميزان درگيري هستند ،نشان ميدهد .در
اين حالت ،تصميمها از روي عادت اتخاذ ميشوند ،چرا كه فرد انگيزة كافي براي
بررسي گزينهها را ندارد .در سمت ديگر پيوستار ،تصميمها با درگيري بيشتر اتخاذ
ميشوند ،زيرا محصول براي فرد داراي اهميت بيشتري است.
 انواع درگیری :درگيري به شكلهاي مختلفي وجود دارد .درگيري ميتواند شناختي
باشد ،مانند زمانيكه فردي تالش ميكند با آخرين پيشرفتهاي فناوريهاي
رايانهاي آشنا باشد .همچنين درگيري ميتواند احساسي باشد ،مانند زمانيكه فرد
خود را در حال پوشيدن كفشهاي ورزشي نايک تصور ميكند.
حتي تبليغات محصوالتي مانند نايک و آديداس نيز ميتواند باعث درگيري فرد
شود ،زيرا فرد با ديدن آنها خنده ميكند ،گريه ميكند و حتي به اين فكر ميافتد كه
بيشتر ورزش كند .بنابراين ،تبليغات نيز باعث افزايش درگيري افراد ميشود.
درگيري يک مفهوم مبهم 1است ،زيرا با مفاهيم ديگر همپوشاني دارد و براي
افراد مختلف ،داراي معاني متفاوتي است .انواع مختلف درگيري وجود دارد كه
ميتوانيم آنها را به محصول ،تبليغات يا ادراككننده نسبت دهيم (سولومون:2213 ،
 .)156انواع درگيري به شرح زير هستند:
 درگيري محصول
 درگيري پيام -واكنش (درگيري تبليغات)
 درگيري وضعيت خريد
در بخش زير ،هر يک از اين درگيريها توضيح داده ميشود:
1. fuzzy
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 درگیری محصول« :درگیری محصول» 1به ميزان عالقة مصرفكننده به يک
محصول خاص گفته ميشود .بسياري از فعاليتهاي ترفيعي فروش با هدف افزايش
اين نوع درگيري انجام ميشوند.
هرچقدر بازاريابها بيشتر بتوانند برند شركت را به مصرفكنندگان پيوند دهند،
ميزان درگيري مصرفكنندگان نيز بيشتر ميشود .اين فرايند با مشاركتدادن
مصرفكنندگان در فرايند توليد ،قويتر ميشود .درگيري محصول توسط جاذبه محصول،
تأثير لذتجويانة محصول و كاربرد محصول شكل ميگيرد (ساملي.)151 :1995 ،9
با توجه به رشد روزافزون تعداد شركتها و كاهش نرخ رشد جمعيت در
كشورهاي جهان ،قدرت چانهزني مشتريان در صنايع مختلف افزايشيافته و رقابت در
صنايع مختلف بسيار فشرده و دشوار شدهاست.
بنابراين ،شركتها بايد تا حد امكان محصوالت خود را براي مصرفكنندگان
سفارشيسازي كنند« .سفارشيسازی انبوه ،»3عبارت است از توليد محصوالت و
خدمات براي مشتريان فردي با قيمت تولید انبوه.9
اين استراتژي براي محصوالت مختلف كاربرد دارد .براي مثال ،روزنامهها از اين
استراتژي استفاده ميكنند .مخاطبان ميتوانند بخشهاي خاصي از روزنامه را از سايت
روزنامه درخواست كنند و در نتيجه ،روزنامه را سفارشي تهيه كنند.
شركت رايانهاي دل 5نيز امكان سفارشيسازي رايانههاي خود را به مشتريان ميدهد.
سفارشيسازي انبوه در مقابل توليد انبوه قرار دارد .در استراتژي توليد انبوه ،شركت
محصوالت مشابه و استانداردي را براي مصرفكنندگان مختلف توليد ميكند و به نيازها و
خواستههاي متفاوت آنها توجه ندارد .آنها در محصوالت خود تنوع ايجاد نميكنند.
اندازهگيري درگيري براي بازاريابها بسيار مهم است .براي مثال ،زمانيكه
تبليغات يک شركت در بين دو نيمة يک مسابقة مهم فوتبال انجام ميشود ،تأثيرگذاري
آن بر افراد عالقهمند و درگير با فوتبال بسيار زياد است.
جدول  ،2-8يكي از مقياسهاي مهم اندازهگيري درگيري را نشان ميدهد.
1. product involvement
2. Samli
3. mass customization
4. mass production
5. Dell
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جدول  .9-7مقياس اندازهگيري درگيري (سولومون)158 :2213 ،
براي من محصول  ....است:
 .1مهم

7 6 5 4 3 2 1

بياهميت

 .2خستهكننده

7 6 5 4 3 2 1

جالب

 .3مناسب

7 6 5 4 3 2 1

نامناسب

 .4مهيج

7 6 5 4 3 2 1

غيرمهيج

 .5بيمعني

7 6 5 4 3 2 1

بسيار با معني

 .6جذاب

7 6 5 4 3 2 1

غير جذاب

 .7فريبنده

7 6 5 4 3 2 1

معمولي

 .8بيارزش

7 6 5 4 3 2 1

باارزش

 -9درگيركننده

7 6 5 4 3 2 1

غيردرگيركننده

 .12غيرالزم

7 6 5 4 3 2 1

الزم

امتياز  =12درگيري كم و امتياز  =72درگيري زياد
امتيازات سؤاالت  7 ،6 ،4 ،3 ،1و  9بايد معكوس شود (سيدجوادين و اسفيداني)83 :1391 ،

 درگیری پیام -واکنش« :درگیری پیام -واکنش »1به عالقة مصرفكننده به پردازش
ارتباطات ،پيامها و تبليغات بازاريابي اشاره دارد .درگيري پيام -واكنش به «درگیری
تبلیغات» نيز معروف است .زمانيكه درگيري محصول باال باشد ،انتظار بر اين است
كه درگيري پيام -واكنش نيز زياد باشد (النتوس.)82 :2212 ،
رسانههاي مختلف داراي ويژگيهاي متفاوتي هستند كه بر سطح انگيزش و درگيري
مخاطبان تأثير ميگذارند .تلويزيون يک رسانة كمدرگيري است ،زيرا مخاطب كنترل كمي بر
برنامههاي آن دارد .در مقابل ،پيامهاي چاپي باعث ايجاد درگيري بيشتري در ذهن مخاطبان
ميشوند .مخاطبان روزنامهها بهطور فعاالنه به پردازش اطالعات روزنامه ميپردازند ،ميتوانند
خواندن پيامها را متوقف كنند ،به عقب برگردند و در مورد آنها فكر كنند.
بازاريابها ميتوانند از طريق روشهاي زير ،درگيري مصرفكنندگان را با
پيامهاي تبليغاتي بيشتر كنند:

 متناسبكردن پيامها با نيازهاي لذتجويانة مصرفكنندگان
1. message- response involvement
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 استفاده از محركهاي جديد مانند فيلمبرداريهاي جالب ،سكوت ناگهاني يا
جابهجاييهاي غيرمنتظره

 استفاده از محركهاي برجسته ،مانند موسيقي بلند و حركات سريع براي جلب توجه.
در تبليغات چاپي ،استفاده از تبليغات بزرگتر و همچنين تبليغات رنگي اثربخشي
بيشتري دارد.

 استفاده از افراد مشهور در تبليغات .زمانيكه افراد پيامها را از افراد مورد تأييد خود
دريافت ميكنند ،آنها را بيشتر مورد پردازش قرار ميدهند.

 فراهمكردن يک ارزش منحصر به فرد براي مشتريان

 امكاندادن به مصرفكنندگان براي ساخت پيام تبليغاتي .امروزه بسياري از
شركتها ،تهية محتواي تبليغات خود را به مشتريان وفادار و طرفداران خود واگذار
ميكنند.
 درگیری وضعیت خرید« :درگیری وضعیت خرید »1به تفاوت در انگيزهها در طي
فرايند تعامل با يک فروشگاه يا يک وبسايت اشاره دارد .يكي از شيوههاي افزايش
اين نوع درگيري ،شخصيسازي پيامها براي خريداران است .براي مثال ،برخي از
شركتهاي توليدكننده شامپو با استفاده از فناوريهاي پيشرفته تصويربرداري ،تصوير
خريداران را در فروشگاه گرفته و شامپوهايي متناسب با ويژگيهاي خريداران را
پيشنهاد ميدهند (سولومون.)161 :2213 ،
 نقش پایگاههای داده در ردیابي برند :شركتها براي رديابي برند ،نيازمند داشتن
پايگاههاي دادهاي قدرتمند در مورد مشتريان خود هستند .پايگاههاي دادهاي،
دادههاي مربوط به مشتريان ،رقبا و فعاليتهاي شركت را در بر ميگيرد.

يک سيستم پشتيباني تصميمگيري بازاريابي ) ،2(MDSSسيستمي است كه به

تصميمگيران امكان ميدهد تا مسائل را از طريق پايگاههاي دادهاي رايانهاي و برنامههاي
نرمافزاري تحليلي ،حل كنند .هدف از  MDSSاين است كه دادهها ذخيرهسازي و به
اطالعات سازماندهيشده تبديل شوند .اطالعاتي كه به راحتي در دسترس مديران قرار داشته
باشد .با استفاده از  ،MDSSسرعت تصميمات باال ميرود و چه بسا تصميمي كه ممكن بود
1. purchase situation involvement
)2. Marketing Decision Support System (MDSS
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هفتهها به طول بيانجامد ،طي چند دقيقه اتخاذ شود .تحقيقات بازاريابي ،يكي از منابع مهم
دادهاي سيستم پشتيباني تصميمگيري ) (DSSاست (لمب و همكاران.)262 ،2228 ،
بنابراين ،سيستم پشتيباني تصميمگيري دادههاي مورد نياز مديران جهت
تصميمگيريهاي سازماني را فراهم ميكند .تحقيقات بازاريابي نيز از طريق جستجوي
اطالعات بازار ،نقش مهمي را در ايجاد اين دادهها ايفا ميكند.
سيستمهاي  DSSجديد ،انجام  CRMرا تسهيل ميكنند .مديريت ارتباط با
مشتري ) (CRMبخشي از  DSSاست كه تعامالت بين شركت و مشتريان آن را بررسي
ميكند .نرمافزارهاي  ،CRMدادههاي مرتبط با مشتري مانند دادههاي فروش ،روندهاي
بازار ،ترفيعات بازاريابي و شيوة پاسخ مشتري به آنها و ترجيحات مشتريان را
جمعآوري ميكنند.
با توجه به اينكه تحقيقات بازاريابي ،دادههاي الزم را براي مديران بازاريابي
جهت تصميمگيريها آماده ميكند ،ضروري است كه اين دادهها در سازمان ذخيره
گردد تا در مواقع الزم مورد استفاده قرار گيرد .پايگاه داده وظيفة حفظ و نگهداري
دادهها را در سازمان بر عهده دارد (ساالر1393 ،ب.)128 :

يک پايگاه داده ،1مجموعهاي است از دادههاي خام با نظم منطقي در قالبي كه

بتوان آنها را بهوسيلة رايانه ذخيره و پردازش كرد (مکدانيل و گيتز.)69 :1998 ،
فهرست آدرس پستي مشتريان ،نمونهاي از يک پايگاه دادهاست .ويژگيهاي جامعه را
نيز ميتوان براساس استان ،شهر و منطقه در يک پايگاه داده ديگر ثبت كرد .فناوريهاي
پيشرفته رايانهاي ،ذخيرهسازي و بازيابي سريع و راحت اطالعات را موجب شدهاست
(بالتبرگ و همكاران.)213 :2228 ،

انبار دادهها 2عبارت است از فرايندي كه امكان ميدهد دادههاي عملياتي مهم

روزانه شركت براي دسترسي آسان ،ذخيره و سازماندهي شود (كريگ و داگالس،
 .)412 :2225انبار دادهها از چندين سطح تشكيل ميشود .برخي از سطوح ،مربوط به
دادههاي فعلي هستند و برخي ديگر ،مربوط به دادههاي گذشته .مديريت يک انبار داده
نيازمند تخصص باالي رايانهاي است .انبار داده ،امكان برخي تحليلهاي پيچيده از
جمله دادهكاوي را به شركتها ميدهد.
1. datebase
2. Data Warehousing
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 مراحل ردیابي برند :نمودار  ،4-8مراحل رديابي برند را نشان ميدهد.

اقدام
رفتار خريد

پاسخ به برند

پاسخ به پیامهای
ارتباطات بازاریابي

برجستگي برند
معنای برند
ترجبح برند
شناسایي برند

آگاهي
درك
باور
ارتباط

ادراك
پيام

نمودار  .9-7مراحل رديابي برند (موريارتي و همكاران)587 :2212 ،

براي رديابي برند ،ميتوان اين سؤال را مطرح كرد« :چقدر احتمال دارد كه شما،
برند ما را به دوستان خود معرفي كنيد؟« .همچنين ،براي رديابي برند ،ميتوان از
شاخص «نفوذ برند» 1نيز استفاده كرد .نفوذ برند ،تعداد مشترياني كه برند شركت را
خريداري ميكنند ،نسبت به كل مشتريان بازار نشان ميدهد.
 9-6-7آزمون بازار
«آزمون بازار» ،9نيز يكي از روشهاي ارزيابي اثربخشي ارتباطات بازاريابي است.
آزمون بازار ،رايجترين نوع آزمايشهاي ميداني است .آزمايشهاي ميداني ،نوعي از
تحقيقات هستند كه در محيط طبيعي انجام ميشوند.
آزمون بازار ،نوعي آزمون است كه در آن ،آزمون علمي با آزمايش ميداني
كنترلشده تركيب ميشود .در اين آزمون ،يک محصول قبل از ورود به بازار اصلي ،در
يک بازار كوچک مورد آزمون قرار ميگيرد تا عملكرد آن مورد ارزيابي قرار بگيرد و
احتمال موفقيت آن در بازار بزرگتر پيشبيني گردد (بري .)441 :2227 ،آزمون بازار در
1. brand penetration
2. test marketing
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توسعة محصوالت جديد بسيار مهم است .آزمون بازار ،قبل از مرحلة تجاريسازي
محصوالت جديد انجام ميشود.
 آزمون بازار دارای سه کاربرد به شرح زیر است:

 پيشبيني موفقيت محصوالت جديد در بازار
 آزمون عناصر آميخته بازاريابي
 شناسايي نقاط ضعف محصوالت يا استراتژيهاي بازاريابي
بنابراين ،شركتها عالوه بر اينكه ميتوانند از آزمون بازار براي پيشبيني موفقيت
محصوالت جديد استفاده كنند ،براي ارزيابي تأثير سطوح مختلف عناصر آميختة
بازاريابي بر مصرفكنندگان محصوالت فعلي نيز ميتوانند از اين آزمون استفاده كنند.
بهعنوان مثال ،ميتوان سطوح مختلفي را براي قيمت محصوالت فعلي شركت در چند
بازار كوچک تعيين كرد و واكنش مصرفكنندگان اين بازارها را نسبت به قيمتهاي
متفاوت شركت ارزيابي كرد (ساالر1393 ،ب.)179 :
در آزمون بازار ،دو يا چند بازار بهعنوان گروههاي آزمايش و گروههاي كنترل
انتخاب ميشوند .محققان ميتوانند در بازارهاي كنترل ،هيچ تبليغاتي را انجام ندهند و
يا اينكه ،به تبليغات قبلي خود ادامه دهند .تبليغات جديد در بازارهاي آزمايشي انجام
ميشود .محققان ،ميزان فروش را قبل ،در حين و بعد از اجراي تبليغات ،در بازارهاي
آزمايشي ،با هم مقايسه ميكنند .شهرهايي كه محققان انتخاب ميكنند ،بايد داراي
ويژگيهايي مشابه با بازار هدف باشند.

 8-7تحقیقات پس از اجرای پیام
اين تحقيقات ،پس از اجراي پيام انجام ميشوند تا اثربخشي پيامهاي ارتباطي و ميزان
موفقيت آنها را در دستيابي به اهداف ارتباطي مشخص كنند .در ادامه ،انواع تحقيقات
بعد از اجراي پيام شرح داده ميشود:
 1-8-7آزمونهای توجه
«آزمونهای توجه» ،1ميزان موفقيت پيامهاي ارتباطي را در جلب توجه مخاطبان
1. Attention researches
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ارزيابي ميكنند .اين ،يک مفهوم ساده است ،اما اندازهگيري آن دشوار است .برخي از
محققان ،در اين روش از رديابيهاي همزمان استفاده ميكنند .در رديابيهاي همزمان،
مخاطبان ،همزمان با اجراي پيامهاي ارتباطي شركت ،نظرات خود را در مورد آنها بيان
ميكنند .مخاطبان ،در رديابيهاي همزمان ،به محققان توضيح ميدهند كه آيا پيامهاي
ارتباطي شركت ،باعث جلب توجه آنها شدهاست يا خير.
 9-8-7آزمونهای درگیری
«آزمونهای درگیری» ،1ميزان موفقيت پيامهاي ارتباطي را در درگير كردن مخاطبان با
برند ارزيابي ميكنند .محققان از ابزارهاي مكانيكي براي سنجش ميزان و نوع درگيري
مخاطبان با پيامهاي ارتباطي شركت استفاده ميكنند.
محققان بازاريابي از ابزارهاي فيزيكي مختلفي براي اندازهگيري واكنشهاي
فيزيكي يا فيزيولوژيكي افراد نسبت به محركهاي بازاريابي مختلف مانند تبليغات و
ساير ابزارهاي ارتباطات بازاريابي استفاده ميكنند .محققان زماني از اين ابزارها استفاده
ميكنند كه باور دارند مصرفكنندگان نميتوانند واكنشهاي خود را نسبت به
محركهاي بازاريابي توصيف كنند و يا پاسخهاي صادقانه نسبت به آنها ارائه دهند
(ساالر 1393 ،ب.)169 :
در ادامه ،برخي از ابزارهاي مورد استفاده در تحقيقات درگيري شرح داده ميشود:
 مسیریابهای چشمي« :مسیریابهای چشمي» 9براي رديابي حركات چشمي
مصرفكنندگان استفاده ميشوند .صاحبان روزنامهها و مجالت ميتوانند با استفاده
از اين ابزارها متوجه شوند كه خوانندگان ،به كدام بخشهاي روزنامهها و مجالت
توجه بيشتري ميكنند .سپس ،با استفاده از اين دادهها ،هزينة تبليغات بخشهايي كه
خوانندهها به آنها توجه بيشتري دارند ،را افزايش ميدهند.
همچنين ميتوان از اين ابزار ،براي ارزيابي نحوة مشاهدة تبليغات تلويزيوني
توسط مخاطبان استفاده كرد .زمانيكه محصولي در تلويزيون تبليغ ميشود ،مخاطبان به

1. Attention researches
2. Eye- tracking monitor
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قسمتهاي مختلف تبليغ توجه ميكنند ،اما به برخي از قسمتها بيشتر توجه ميكنند.
مسيريابهاي چشمي باعث شناسايي قسمتهاي جذاب تبليغ براي مخاطبان ميشوند

(راجرز.)13 :2221 ،1

 مردمكسنج« :مردمكسنج» ،9ابزاري است كه تغيير قطر مردمک چشم را در زمان
ارائة محركهاي بازاريابي نشان ميدهد .افزايش قطر مردمک ،نشاندهندة واكنش
مثبت فرد نسبت به محرك بازاريابي است.

 گالوانومتر رواني« :گالوانومتر رواني»  ،ابزاري است براي سنجش مقاومت
3

الكتريكي پوست .زمانيكه يک محرك بازاريابي به يک مصرفكننده نشان داده
ميشود ،فرد نسبت به آن حساس ميشود و بدن او شروع به عرق كردن ميكند.
افزايش تعريق بدن باعث افزايش مقاومت الكتريكي پوست ميشود كه توسط
گالوانومتر رواني اندازهگيري ميشود .افزايش مقاومت الكتريكي پوست نشاندهندة

واكنش مثبت فرد نسبت به محرك بازاريابي است (ريوس و ديكامپو.)163 :2213 ،4

 صداسنج« :صداسنج» ،5ابزاري است كه تغيير آهنگ صداي مصرفكننده را با ارائة
يک محرك بازاريابي اندازهگيري ميكند .تغيير صدا ،نشاندهندة واكنش مثبت فرد
نسبت به محرك بازاريابي است.
 3-8-7آزمونهای درك و فهم
«آزمونهای درك و فهم» ،6يكي از اجزاي تحقيقات آسيبشناسي هستند ،اما در
تحقيقات پس از اجراي پيام نيز به كار ميروند تا مشخص كنند كه مخاطبان ،تا چه
ميزان پيامهاي شركت را درك كردهاند (موريارتي و همكاران.)589 :2212 ،
برخي از شركتها در پيامهاي ارتباطي خود ،بهطور آگاهانه ،مخاطبان را گيج
ميكنند .آنها پيامهاي خود را بهصورت معماگونه مطرح ميكنند تا بيشتر بتوانند توجه
مخاطبان را به خود جلب كنند .اما از طرفي ديگر ،اين ميتواند يک استراتژي پرخطر
1. Rogers
2. Pupilometer
3. Psychogalvanometer
4. Ríos & del Campo
5. Voice-pitch analysis
6. Understanding and Comprehension Tests
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باشد ،زيرا ممكن است باعث عدم درك صحيح پيامهاي ارتباطي شركت ،توسط
مخاطبان شود.
 9-8-7آزمونهای حافظه

«آزمونهای حافظه» ،1مشخص ميكنند كه مخاطبان ،تا چه ميزان پيامهاي شركت را به

ياد ميآورند .آزمونهاي حافظه ،شامل دو نوع هستند :آزمونهاي شناختي و آزمونهاي
يادآوري.
 آزمونهای شناختي :در «آزمونهای شناختي» ،9محققان تبليغات را به آزمودنيها
نشان ميدهند و از آنها ميپرسند كه آيا اين تبليغات را قبالً ديدهاند يا خير .از آنجا
كه در اين روش اطالعات و نشانههاي محصوالت ارائه ميشود ،به آن
آزمونشناختي گفته ميشود.

 آزمونهای یادآوری :در «آزمونهای یادآوری» ،3محققان از آزمودنيها ميخواهند

كه اطالعات مرتبط با يک محصول و برند خاص را به ياد آورند .اين روش نيازمند
تالش بيشتري از سوي آزمودنيها است.
در برخي شرايط ،نتايج هر دو آزمون يكسان است .اما بهطور كلي ،نمرات آزمون
شناختي داراي اعتبار بيشتري نسبت به نمرات آزمونهاي يادآوري است؛ چرا كه
نمرات آزمونهاي يادآوري در طول زمان تغيير پيدا ميكند .آزمونهاي شناختي داراي
يک فرايند سادهتر هستند و آزمودنيها در طي آزمون از طريق ارائة تبليغات راهنمايي
ميشوند.
هر دو نوع آزمون نقش مهمي در تصميم خريد دارند .آزمون يادآوري زماني مفيد
است كه مصرفكنندگان هيچ نوع اطالعاتي را در مورد محصوالت شركت ندارند و
آزمون شناختي زماني مفيد است كه مصرفكننده با اطالعات زيادي در مورد
محصوالت مواجه ميشود و در نهايت ،محصولي را انتخاب ميكند كه از قبل با آن
آشنايي دارد (ساالر 1393 ،الف.)167 :
بنابراين ،براي سنجش حافظة مصرفكنندگان در مورد اطالعات محصوالت،
1. Memory tests
2. Recognition tests
3. Recall tests
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ميتوان از دو آزمون شناختي يا يادآوري استفاده كرد .در روششناختي ،چون اطالعات
و نشانههاي محصوالت ارائه ميشود ،امكان تشخيص آنها براي مصرفكنندگان بيشتر
ميشود .اما در روش يادآوري چون اطالعات به مصرفكنندگان ارائه نميشود،
تشخيص و يادآوري محصول براي آنها سخت ميشود.
 5-8-7آزمونهای پیوند با برند
«آزمونهای پیوند با برند» ،1مشخص ميكنند كه پيام ارتباطي ،تا چه ميزاني برند را با
حافظة مخاطبان پيوند ميدهد .كسب نمرة پايين توسط پيامهاي ارتباطي شركت ،در
آزمونهاي پيوند با برند ،بيانگر اين است كه مخاطبان نخواهند توانست پيام را به
درستي به ياد آورند.
 6-8-7آزمونهای احساس و عاطفه

«آزمونهای احساس و عاطفه» ،9مشخص ميكنند كه پيامهاي ارتباطي تا چه ميزان بر
احساسات و عواطف مخاطبان تأثير ميگذارند .شركتها از طريق تأثير بر احساسات و
عواطف مصرفكنندگان ميتوانند محصوالت بيشتري را به آنها بفروشند و سودآوري
خود را افزايش دهند (موريارتي و همكاران.)592 :2212 ،

 8-8-7آزمونهای دوستداشتن

«آزمونهای دوستداشتن» ،3مشخص ميكنند كه پيامهاي ارتباطي تا چه ميزان باعث

ايجاد حس دوست داشتن در مخاطبان ميشوند .دوست داشتن ،بيشتر از ساير عوامل،
مانند آگاهي ،يادآوري ،ارتباطات و متقاعدسازي ،بر رفتار خريد مخاطبان تأثير
ميگذارد .اين نشاندهندة اهميت ايجاد حس دوست داشتن در مخاطبان است .اگر
پيامي بتواند حس دوست داشتن را در مخاطبان ايجاد كند ،احتمال فروش محصوالت
شركت افزايش مييابد.
اندازهگيري ميزان دوست داشتن يک برند توسط مخاطبان ،كار دشواري است .براي
1. Brand Linkage Tests
2. Emotion Tests
3. Likability Tests
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اندازهگيري اين متغير ،ميتوان از پاسخهاي مخاطبان به شاخصهاي زير استفاده كرد:
ارتباط پيام با من ،مهمبودن پيام براي من ،ميزان تحريک عالئق يا كنجكاوي من توسط
پيام ،ايجاد احساسات صميمانه در من ،لذتبخشبودن ،سرگرمكنندهبودن و بامزهبودن.
 7-8-7آزمونهای متقاعدسازی

«آزمونهای متقاعدسازی» ،1يكي ديگر از روشهاي ارزيابي است كه نام ديگر آن،
«آزمونهای تغییر نگرش» 9است .آزمونهاي متقاعدسازي ،احتمال خريد محصوالت
شركت را توسط مخاطبان بررسي ميكنند.
محققان در ابتدا ،از مخاطبان ميپرسند كه چقدر احتمال دارد محصوالت شركت
را خريداري كنند .سپس ،پيامهاي ارتباطي شركت را به آنها ارائه ميدهند و سؤال خود
را تكرار ميكنند .محققان ،پاسخهاي به دست آمده را تحليل ميكنند تا متوجه شوند كه

آيا پيامهاي ارتباطي شركت بر قصد خريد مخاطبان تأثير داشته است يا خير.
 4-8-7آزمونهای تحقیقاتي
«آزمونهای تحقیقاتي» ،3تعداد پاسخهاي ارائهشده به پيامهاي ارتباطي شركت را
بررسي ميكنند .پاسخها شامل تماس با يک شمارة تلفن رايگان ،رايانامه ،بازديد از
سايت شركت ،برگشتدادن كوپن تخفيف ،مراجعه به فروشندگان شركت ،انجام
مباحثات در مورد برند با ساير مشتريان يا تماس با فروشندگان شركت است.

 7-7خالصه

 مهمترين اصل ارزيابي اثربخشي ارتباطات بازاريابي اين است كه «اگر شما بتوانيد
چيزي را اندازه بگيريد ،پس ميتوانيد آن را مديريت كنيد«.

 براي اندازهگيري اثربخشي ارتباطات بازاريابي ،ميتوان از روش شهودي استفاده كرد.

 براي ارزيابي اثربخشي ارتباطات بازاريابي ،از بازخورهاي ارائهشده توسط مشتريان
نيز ميتوان استفاده كرد.
1. Persuasion Tests
2. attitude change Tests
3. inquiry tests
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 اكثر شركتها از تحقيقات رسمي ،عيني و علمي براي ارزيابي اثربخشي ارتباطات
بازاريابي ،استفاده ميكنند.

 شركتها براي ارزيابي اثربخشي ارتباطات بازاريابي ،از چهار روش استفاده ميكنند:
«آزمون«« ،نظارت مستمر«« ،اندازهگيري« و «تحقيقات آسيبشناسي«.

 آزمون ،براي پيشبيني نتايج به كار ميرود.

 نظارت مستمر ،براي رديابي عملكرد ارتباطات بازاريابي به كار ميرود.
 اندازهگيري ،براي ارزيابي نتايج به كار ميرود.

 تحقيقات آسيبشناسي ،به شركتها امكان ميدهند كه تبليغات را مورد تحليل و
ارزيابي قرار دهند و نقاط ضعف آنها را شناسايي كنند.
 معموالً ،تبليغات از نظر «اثرات ارتباطي» ،مورد سنجش قرار ميگيرد.

 اهداف ارتباطات بازاريابي شامل شناخت (تفكر /درك) ،ادراك (ديدن /شنيدن)،
عاطفه (احساس) ،متقاعدسازي (باور) ،رفتار (اقدام) و وابستگي (ارتباط) است.
 نقش اصلي تحقيق در غربالگري ايدهها« ،آزمون مفهوم» است.

 آزمون مفهوم باعث ميشود كه شركت ،قبل از آغاز تحقيق و توسعه و عمليات
توليدي ،ارزيابيهاي اوليهاي را از ايده انجام دهد.
« پیشآزمون» ،نقاط قوت پيام نهاييشده را نشان ميدهد و پيشبيني ميكند كه اين
پيام چقدر ميتواند در بازار ،موفق باشد.
 در «آسیبشناسي» ،شركت نقاط قوت و ضعف پيامهاي ارتباطي را بهطور عميقتر،
نسبت به آزمون مفهوم و پيشآزمون ،مورد بررسي قرار ميدهد تا داليل اصلي نقاط
قوت و ضعف پيامهاي ارتباطي را شناسايي كند.

 4 روش در تحقيقات همزمان با اجراي پيام وجود دارد :پيمايشهاي تصادفي،
آزمونهاي نگرشي ،مطالعات رديابي و آزمون بازار.

 پيمايشهاي تصادفي ،غالباً در رسانههاي ديداري و شنيداري مورد استفاده قرار ميگيرد.

 آزمونهاي نگرشي ،نگرش مخاطبان را نسبت به پيامهاي ارتباطي شركت ارزيابي ميكنند.

 مطالعات رديابي ،تحقيقاتي هستند كه بهصورت دورهاي( ،معموالً هر  3يا  6ماه)،
آگاهي مخاطبان را نسبت به برندهاي بازار ،ارزيابي ميكنند.

« ردیابي برند» ،روشي است كه عملكرد برند را در طول زمان مورد بررسي قرار ميدهد.
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« درگیری» عبارت است از ادراك ارتباط محصوالت و خدمات با نيازها ،ارزشها و
عالئق دروني افراد.

« درگیری محصول» به ميزان عالقة مصرفكننده به يک محصول خاص گفته ميشود.







«درگیری پیام -واکنش» به عالقة مصرفكننده به پردازش ارتباطات ،پيامها و
تبليغات بازاريابي اشاره دارد.
«درگیری وضعیت خرید» به تفاوت در انگيزهها در طي فرايند تعامل با يک
فروشگاه يا يک وبسايت اشاره دارد.
يک پايگاه داده ،مجموعهاي است از دادههاي خام با نظم منطقي در قالبي كه بتوان
آنها را بهوسيلة رايانه ذخيره و پردازش كرد.
انبار دادهها عبارت است از فرايندي كه امكان ميدهد دادههاي عملياتي مهم روزانة
شركت براي دسترسي آسان ،ذخيره و سازماندهي شوند.
نفوذ برند ،تعداد مشترياني كه برند شركت را خريداري ميكنند ،نسبت به كل
مشتريان بازار نشان ميدهد.
«آزمون بازار» ،نيز يكي از روشهاي ارزيابي اثربخشي ارتباطات بازاريابي است.

« آزمونهای توجه» ،ميزان موفقيت پيامهاي ارتباطي را در جلب توجه مخاطبان
ارزيابي ميكنند .اين ،يک مفهوم ساده است ،اما اندازهگيري آن دشوار است.
« آزمونهای درگیری» ،ميزان موفقيت پيامهاي ارتباطي را در درگير كردن مخاطبان
با برند ارزيابي ميكنند .محققان از ابزارهاي مكانيكي براي سنجش ميزان و نوع
درگيري مخاطبان با پيامهاي ارتباطي شركت استفاده ميكنند.
« مسیریابهای چشمي» براي رديابي حركات چشمي مصرفكنندگان استفاده ميشوند.

« مردمكسنج» ،ابزاري است كه تغيير قطر مردمک چشم را در زمان ارائة
محركهاي بازاريابي نشان ميدهد.
« گالوانومتر رواني» ،ابزاري است براي سنجش مقاومت الكتريكي پوست.

« صداسنج» ،ابزاري است كه تغيير آهنگ صداي مصرفكننده را با ارائة يک محرك
بازاريابي اندازهگيري ميكند.
« آزمونهای درك و فهم» ،يكي از اجزاي تحقيقات آسيبشناسي هستند ،اما در
تحقيقات پس از اجراي پيام نيز به كار ميروند.
« آزمونهای حافظه» ،مشخص ميكنند كه مخاطبان ،تا چه ميزان پيامهاي شركت را
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به ياد ميآورند .آزمونهاي حافظه ،شامل دو نوع هستند :آزمونهاي شناختي و
آزمونهاي يادآوري.
در «آزمونهای شناختي» ،محققان تبليغات را به آزمودنيها نشان ميدهند و از آنها
ميپرسند كه آيا اين تبليغات را قبالً ديدهاند يا خير.
در «آزمونهای یادآوری» ،محققان از آزمودنيها ميخواهند كه اطالعات مرتبط با
يک محصول و برند خاص را به ياد آورند .اين روش نيازمند تالش بيشتري از
سوي آزمودنيها است.
«آزمونهای پیوند با برند» ،مشخص ميكنند كه پيام ارتباطي ،تا چه ميزاني برند را
با حافظة مخاطبان پيوند ميدهد.
«آزمونهای احساس و عاطفه» ،مشخص ميكنند كه پيامهاي ارتباطي تا چه ميزان
بر احساسات و عواطف مخاطبان تأثير ميگذارند.

« آزمونهای دوست داشتن» ،مشخص ميكنند كه پيامهاي ارتباطي تا چه ميزان
باعث ايجاد حس دوست داشتن در مخاطبان ميشوند.
« آزمونهای متقاعدسازی» ،يكي ديگر از روشهاي ارزيابي است كه نام ديگر آن،
«آزمونهای تغییر نگرش» است .آزمونهاي متقاعدسازي ،ميزان احتمال خريد
محصوالت شركت را توسط مخاطبان شناسايي ميكنند.
« آزمونهای تحقیقاتي» ،تعداد پاسخهاي ارائهشده به پيامهاي ارتباطي شركت را
بررسي ميكنند.

خودآزمایي تشریحي فصل هشتم
 .1ارزيابي اثربخشي ارتباطات بازاريابي را تشريح كنيد.
 .2روشهاي ارزيابي اثربخشي ارتباطات بازاريابي را توضيح دهيد.
 .3آزمونهاي سنجش اثربخشي تبليغات را توضيح دهيد.
 .4شاخصهاي سنجش اثربخشي ارتباطات بازاريابي را بيان كنيد.
 .5تحقيقات توسعة پيام را تشريح كنيد.
 .6آزمون مفهوم را تعريف كنيد.
 .7تحقيقات همزمان با اجراي پيام را توضيح دهيد.
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 .8پيمايشهاي تصادفي را تعريف كنيد.
 .9آزمونهاي نگرشي را تعريف كنيد.
 .12مطالعات رديابي را تعريف كنيد.
 .11آزمون بازار را تعريف كنيد.
 .12تحقيقات پس از اجراي پيام را توضيح دهيد.
 .13آزمونهاي درگيري را توضيح دهيد.
 .14آزمونهاي احساس و عاطفه را بيان كنيد.
 .15آزمونهاي دوست داشتن را تشريح كنيد.
 .16آزمونهاي متقاعدسازي را تحليل كنيد.
 .17آزمونهاي تحقيقاتي را تشريح كنيد.

خودآزمایي چندگزینهای فصل هشتم
 .1ميزان موفقيت سازمان در دستيابي به اهداف ارتباطات بازاريابي چه نام دارد؟
الف) بهرهوري ارتباطات بازاريابي

ب) راندمان ارتباطات بازاريابي

ج) كارايي ارتباطات بازاريابي

د) اثربخشي ارتباطات بازاريابي

 .2كدام يک از روشهاي ارزيابي اثربخشي ارتباطات بازاريابي ،براي پيشبيني نتايج به
كار ميرود؟
الف) اندازهگيري

ب) آسيبشناسي

ج) نظارت مستمر

د) آزمون

 .3كدام يک از انواع تحقيقات توصيفي ،با نام تحليل آسيبشناسي نيز شناخته ميشود؟
الف) تحقيقات موردكاوي

ب) تحقيقات اقدامپژوهي

ج) تحقيقات پيمايشي

د) تحقيقات علي -مقايسهاي

 .4معموالً ،تبليغات از نظر كدام مورد زير ،مورد سنجش قرار ميگيرد؟
الف) اثرات ارتباطي

ب) اثرات فروش

ج) اثرات اطالعاتي

د) اثرات قراردادي
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 .5اقدام ،مربوط به كدام يک از شاخصهاي سنجش اثربخشي ارتباطات بازاريابي است؟
الف) رفتار

ب) وابستگي

ج) متقاعدسازي

د) عاطفه

 .6كدام يک از موارد زير ،يک ايدة خالقانه است كه باعث جلب توجه مخاطبان
ميشود و به ياد آنها ميماند؟
الف) منبع پيام

ب) ايدة بزرگ

ج) درك مفهومي

د) مفهوم برند

 .7كدام يک از موارد زير ،نقاط قوت پيام نهاييشده را نشان ميدهد و پيشبيني ميكند
كه اين پيام چقدر ميتواند در بازار ،موفق باشد؟
الف) آزمون مفهوم

ب) آسيبشناسي

ج) آزمون بازار

د) پيشآزمون

 .8كدام يک از موارد زير ،عملكرد برند را در طول زمان و مخصوصاً بعد از اجراي
ارتباطات بازاريابي ،مورد ارزيابي قرار ميدهد؟
الف) آزمونهاي نگرشي

ب) پيمايشهاي تصادفي

ج) مطالعات رديابي

د) آزمون بازار

 .9روشي كه عملكرد برند را در طول زمان مورد بررسي قرار ميدهد ،چه نام دارد؟
الف) رديابي برند

ب) پيمايشهاي تصادفي

ج) آزمونهاي نگرشي

د) آزمون برند

 .12ادراك ارتباط محصوالت و خدمات با نيازها ،ارزشها و عالئق دروني افراد ،چه
نام دارد؟
الف) نيازسنجي

ب) درگيري

ج) ادراك نياز

د) عالئق ارتباطي

 .11رايجترين نوع آزمايشهاي ميداني ،چه ناميده ميشود؟
الف) آمايش سرزميني

ب) تعامل بازار

ج) بازاريابي ميداني

د) آزمون بازار
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 .12آزمونهاي توجه ،در زمرة كدام يک از انواع تحقيقات ارزيابي اثربخشي ارتباطات
بازاريابي قرار دارند؟
ب) تحقيقات پس از اجراي پيام
الف) تحقيقات قبل از اجراي پيام
د) تحقيقات قبل از تنظيم پيام
ج) تحقيقات همزمان با اجراي پيام
 .13كدام يک از روشهاي زير ،ميزان موفقيت پيامهاي ارتباطي را در درگير كردن
مخاطبان با برند ارزيابي ميكند؟
ب) آزمونهاي احساسي
الف) آزمونهاي درگيري
د) آزمونهاي رفتاري
ج) آزمونهاي توجه
 .14كدام يک از ابزارهاي زير ،براي سنجش مقاومت الكتريكي پوست به كار ميرود؟
ب) گالوانومتر رواني
الف) مردمکسنج
د) مسيريابهاي چشمي
ج) صداسنج
 .15نام ديگر كدام يک از روشهاي ارزيابي« ،آزمونهاي تغيير نگرش« است؟
ب) آزمونهاي احساس و عاطفه
الف) آزمونهاي دوست داشتن
د) آزمونهاي پيوند با برند
ج) آزمونهاي متقاعدسازي

پاسخ خودآزمایيهای چندگزینهای
فصل 1
 .1ب

 .2الف

 .3الف

 .4ج

 .5د

 .6الف

 .7ب

 .8ب

 .9ج

 .12الف

 .11ب

 .12د

 .13ب

 .14ج

 .15د

فصل 9
 .1د

 .2ب

 .3الف

 .4د

 .5ج

 .6ج

 .7ب

 .8د

 .9الف

.12ب

 .11ب

 .12ج

 .13د

 .14الف

 .15د

فصل 3
 .1الف

 .2ب

 .3ج

 .4د

 .5ج

 .6ب

 .7الف

 .8ب

 .9ب

.12د

 .11ج

 .12ج

 .13ب

 .14الف

 .15د

فصل 9
 .1د

 .2د

 .3ب

 .4د

 .5الف

 .6الف

 .7ج

 .8ج

 .9الف

.12ب

 .11ب

 .12د

 .13ج

 .14الف

 .15ب

فصل 5
 .1ج

 .2الف

 .3ب

 .4د

 .5الف

 .6ب

 .7ج

 .8د

 .9الف

.12ج

 .11د

 .12الف

 .13الف

 .14د

 .15ب
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فصل 6
 .1د

 .2د

 .3ج

 .4الف

 .5الف

 .6ب

 .7د

 .8ج

 .9الف

.12ج

 .11د

 .12ب

 .13الف

 .14د

 .15ج

فصل 8
 .1ب

 .2الف

 .3ج

 .4د

 .5د

 .6ج

 .7د

 .8ب

 .9الف

.12ب

 .11ج

 .12د

 .13د

 .14الف

 .15ب

فصل 7
 .1د

 .2د

 .3ج

 .4الف

 .5الف

 .6ب

 .7د

 .8ج

 .9الف

.12ب

 .11د

 .12ب

 .13الف

 .14ب

 .15ج

منابع
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سعادت ،اسفنديار ( ،)1389مديريت منابع انساني ،تهران :انتشارات سمت.
سوييني ( 121 ،)1384روش بازاريابي در اينترنت ،ترجمة فخرياسري ،عبدالوهاب ،.و فرزانه،
فاطمه ،تهران :انتشارات ناقوس.
سيدجوادين ،سيد رضا .و اسفيداني ،محمد رحيم ( ،)1391رفتار مصرفكننده ،چاپ دوم ،تهران:
انتشارات دانشگاه تهران.
شكري ،ارشاد ،.ساالر ،جمشيد ،.و آقاجاني ،علياكبر ( ،)1392مديريت فروش با رويكرد نگرش
مثبت ،چاپ اول ،تهران :انتشارت اسرار علم.
شيرخدايي ،ميثم ،.مدهوشي ،مهرداد ،.و حاتمي ،كيوان ( ،)1391بررسي رابطة بين مهارتهاي
فروش و عملكرد كاركنان فروش :نقش ميانجي رضايت شغلي ،چشمانداز مديريت بازرگاني،12 ،
.128-113
فروزنده ،لطفاهلل ،.اميني ،محمد تقي ،.و خباز باويل ،صمد ،)1392( ،.برنامهريزي و مديريت
استراتژيک با رويكرد تدوين استراتژي ،چاپ اول ،تهران :انتشارات دانشگاه پيام نور.
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 بررسي كاربرد نسبت طاليي در بستهبندي محصوالت و،)1389(  اكبر، و سلحشور،. داود،فيض
.134-113 ،6  شمارة،2  دورة، مديريت بازرگاني،تأثير آن بر رفتار خريد مصرفكنندگان
قرآن كريم
. انتشارات حروفيه، چاپ چهارم، مديريت تبليغات،)1388( . محمود،محمديان
 ارائة مدلي جهت بررسي عوامل مؤثر بر رفتار،)1392( ،. امير حسين، و قادري عابد،. محسن،نظري
 مجلة مديريت،) دانشجويان دانشكده مديريت دانشگاه تهران:خريد ناگهاني (مورد مطالعه
.142-127  صص،12  شمارة،3  دورة،بازرگاني
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