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 . در شیكاگو متولد شد ۱2۹۱در سال  (PHILIP KOTLER) فیلیپ کاتلر

 

 

 لیسانس را از دانشگاه دی پل، 

 

و فووول  MITرا در رشووته اقتدوواد از دانشووگاه شوویكاگو، دکتووری را در هزووان رشووته از      فووول لیسووانس 

او از سووال . ریاضووی را از هوواروارد و فووول دکتووری الووم و فنوواوری را از دانشووگاه شوویكاگو اخوو  کوورد دکتووری 

د ایون دانشوگاه از اولوین مراکووی بوو     . استاد رشته بازاریابی بوین الزللوی دانشوگاه نوورت وسوترن اسو        ۱2۹2

او را بوی هویت تردیود    . نوام کواتلر بوا وابه بازاریوابی اجوین شوده اسو        . بازاریابی تدریس موی شود   که در آن 

 پدر بازاریابی می خوانند

 

کووه اندیشووه بازاریووابی پووس از دو دهووه دوران شووكوفایی اقتدووادی در اوورب و هزومووان بووا     ۱2۹۱از دهووه 

رسوزی  شوناخته شود، نوام او بوید از دیگوران        ناشی از شوك نفتوی و مسوا ل اقتدوادی م ورب و بوه      رکود 

  .کارناموه پررنوو و بوار او در زمینوه بازاریوابی منهدور بوه فورد اسو            .به گوش خورده اسو   در این زمینه 

 

مقالووه کووه در مجووبر منتیووری ن یوور مجلووه هوواروارد بیوووینس ریویووو     ۱۱۱کتوواب و بووید از  ۹۳توویلی  

  .گواه م لب اس  منتشر شده 

صووول بازاریووابی او کتواب مرجووی بووی بودیل هزووه دانوود پروهوان و پروهشووگران در ایوون زمینووه    کتوووووواب ا  

 .زبان دنیا ترجزه شده اس  ۹۱کتابهای او به بید از  . اس 

 

کوواتلر بووه راسووتی بنیانگوو ار موودیری  نوووین بازاریووابی اسوو  و بووید از هوور نویسوونده یووا متفكوور دیگوور        

بوه آن از یوف فنالو  جنیوی بوه فنالیو  مهوم و اصولی نقود          اهزی  بازاریوابی و تیییور نگورش     درگسترش 

او مووووودر ، نویسوونده و سووخنران برجسووته ای اسوو  کووه مسووافرتهای بسوویار بووه اروپووا،  . ایفووا کوورده اسوو 

آسیا و آمریكوای جنووبی بورای سوخنرانی و مشواوره داشوته و از دانشوگاههای منتیور دنیوا دکتورای افتخواری            

 .دریاف  داشته اس 

 

،جنوورال الكتریووف، فووورد،  AT&T, IBM های متزووادی مشوواور شوورکتهای بورگووی هز ووون کوواتلر سووال 

بوووده و دانسووته هووای خووود را در زمینووه برنامووه ریوووی و سووازماندهی ... موورك، بووووانف آمریكووا و موتووورو ، 
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او اضوو هیتو  مشوورتی بنیواد دراکور، ر ویس        . بازاریوابی بوه ایون شورکتها منتقول کورده اسو         بین الزللی 

 (IMR) مودیراامل انجزون بازاریوابی آمریكوا     مودیره دانشوكده بازاریوابی موسسوه الووم مودیری  و        هیتو  

کواتلر  . او را تاثیرگو ارترین بازاریواب تزوام دوران لقوب داده اسو       (AMA) نجزون مودیری  آمریكوا   ا .اسو  

ر بازاریووابی کبسوویف شووهره اسوو  بلكووه یووف پیشوورو در تتوووری و ازوول ارتیووا  کسووب وکووا    نووه تنهووا در 

هویت پروهشوگری در ارصوه بازاریوابی نزوی توانود خوود         .سازمان مهسووب موی شوود    الكترونیف و بازاریابی 

 . دقیق او بداند  را بی نیاز از آثار ازیق و

 

تهقیقووار و نوشووته هووای او بوور مقولووه هووایی هز ووون گسووترش و کوواربرد اصووول بازاریووابی، تجویووه وتهلیوول 

قوابتی، برناموه ریووی راهیوردی و سیسوتم هوای ا باواتی متزرکوو         توسونه مهدوول جدیود، راهیورد ر     بازار، 

 . اس 

 

او سووازمانها را واداشوو  کووه بووا موودل مشووتری مووداری فكوور کننوود و نیازهووای مشووتری را مهووور قوورار دهنوود، 

  .مشوتری را بوه دسو  آورنود و بوا نووآوریت خواسوته هوای درحوال تیییور مشوتری هزگوام شووند              وفواداری  

خشی از فلسوفه مودیری  هزوه مودیران موی دانود کوه براسوا  آن بایود نیازهوا و خواسوته            اتلر بازاریابی را بک

 .مشتری را بشناسند و شرایط را درجه  رضای  مندی آنان فراهم سازند های 

رضایتزندی مشوتری در نگواه او هنگوامی مهقوق موی شوود کوه ارزش واقنوی فوراورده یوا خودم  برابور یوا               

کواتلر بور ایون بواور اسو  کوه گراوه بازاریوابی مفهوومی سواده             .ری باشود از ارزش موردانت وار مشوت   بیشتر 

  .استادشدن در آن یف ازر وق   زم اس  دارد اما اجرای آن بسیار پی یده اس  و برای 

 :او بازاریووووووووووووابی را نیووووووووووووو اینگونووووووووووووه تنریوووووووووووو  مووووووووووووی نزایوووووووووووود   

هود  توامین خواسوته هوا و     بازاریابی بوه مننوی کوار بوا بازارهاسو ، بورای فوراهم ساختوووون میواد ر بوا            -

بازاریوابی فراینودی اسو  کوه  وی آن افوراد و گروههوا، بوا تولیود و میادلوه کوا  و فایوده بوا               .نیازهای انسوان 

اصووو و وفیفووه بازاریووابی شناسووایی نیازهووا و  . دیگووران، خواسووته هووا و نیازهووای خووود را تووامین مووی کننوود  

،  راحوی کا هوا و خودمار و برناموه زموان بنودی       هود  بورای خودم  بوه آنهوا      خواسته ها، تنیین بازارهای 

بازارهووا و بووا خره فراخوووانی کلیووه افووراد درون سووازمان بووه اینكووه بووه    شووده بوورای ارا ووه خوودم  بووه ایوون  

 .مشتریان فكر و به آنان خدم  کنند

 

 ایا بازاریابی  را می توان به معنای فروش و تبلیغات درنظرگرفت؟ 
 

فووروش یكووی از انوودین وفیفووه هووای . ه ا وویم بازاریووووووابی اسوو فووروش فقووط جوووی کووواكی از مجزواوو

   .نه حتی مهزترین آنها، به شزار می رود بازاریابی و 

بنووابراین، هرانوود فووروش بخشووی از بازاریووابی و موودیری  بووازار اسوو  امووا بازاریووابی مفهووومی بووس گسووترده  

یم فووروش و بازاریووابی االیوواو بووا مفوواه  .بووه تنییوور پیتردراکوور هوود  بازاریووابی گسووترش فووروش اسوو  . دارد

مفهووم از کارخانوه شوروع     ایون  . مفهووم فوروش از داخول بوه بیورون موی نگورد       . یكدیگر اشتیاه می شوووووند

فوروش سوودآور اسو      می کنود، بوه مهدوو ر و کا هوای موجوود شورک  توجوه دارد و بوه دنیوال کسوب           
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 . که تیلییار قابل مبح ه ای را می  لید

ایوون مفهووم بووا یووف بوازار کووامبو تنریوو    . ازاریوابی دارای نگوواهی از بیوورون بوه درون اسوو   بوراكس، مفهوووم ب 

آاوواز موی شووود، روی نیازهوای مشووتریان تاکیود دارد و بووا تووووووووامین رضووای  مشوتریان سووود مووی       شوده  

  .دبووووازاریابی پیشووتر از آنكووه سووازمان فوورآورده ای توووووولید کوورده باشوود، آاوواز مووی شووو   فنالیوو  . آفرینوود

 بنووابراین، تدوور ازوومی از موودیری    . فوروش پوس از توووولید و ارضووه فورآورده هوا پابووه میودان موی گو ارد        

بازاریووابی کووه آن را تووبش بوورای یووافتن مشووتریان کووافی بوورای مهدووو ر فنلووی شوورک  مووی بینوود، نگوواه   

 .مهدود به موضوع اس  بسیار 

 

    .ای فروش مهدو ر شرک  نیس بازاریابی واقنی هنر دستیابی به روشهای زیرکانه بر 

بازاریابی واقنی، آگاهی نسی  بوه آن ایووی اسو  کوه بایود تولیود شوود و نوه فوروش آن ایووی کوه تولیود             

 .شوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووده اسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

 

 می سازدمی تواند بازاریابی را از مسیر صحیح خود دور  که خطاها و اشتباهاتی

 

آنووان شوواهد  .ازمان خووود ناخشوونود هسووتندبسوویاری از موودیران شوورکتها از وضووی بازاریووابی سوواز ن وور کاتلر 

یووف دلیوول ایون اسوو  کووه شوورکتها درهزووان  . هوینووه هووا و کوواهد بووازده بخود بازاریووابی هسووتند  افوواید  

بازاریوابی، بودجوه سونگینی هوینوه مووووووی کننود و از روشوهای زیور پیوروی موی            راههای کهنوه و پیشوین   

 .کننووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود

 

 

 بازاریابی را با فروش برابر می گیرندت 

 

 د ازتوجه به مشتری، بر دراختیار گرفتن او تاکید دارندتبی 

 

  به جای اجرای مدیری  بهره برداری، تزام ازر می کوشد تا از مشتری در هر دادوستد سود مناسب

 بیردت

 

 به جای قیز  گ اری هدفزند، هوینه ها را پایه قیز  گ اری قرار می دهدت 

 

 وابی، برای هریف از ابوارها جداگانه برنامه ریوی می کندتبه جای یكپاراه کردن ابوار ارتیا ی بازاریو 

 

  به جای کوشد در شناسایی واقنی مشتری به فكر فروش هراه بیشتر فرآورده اس. 
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 دیریت بازاریابیوظایف م 

 

 

یری  بازاریووابی بوه انوووان تجویووه وتهلیول، برنامووه ریوووی، اجورا و کنتوورل برنامووه هوایی تنریوو  مووی     مود 

   .نیل به اهدا  سازمانی تهیه می گردندکه برای  شود 

 ه ایارر دیگور، وفیفوه مودیری  بازاریوابی، تهیوه برناموه هوای بازاریوابی کارآمودی اسو  کوه شورک  را در             ب

اجوورای ایوون اموور مسووتلوم هزووان اهووار  .بازارهووای هوود  خووود دارای یووف موقنیوو  رقووابتی برجسووته کنوود

 .کووووووووووووووووووووووه برشووووووووووووووووووووووزردم رکنووووووووووووووووووووووی اسوووووووووووووووووووووو  

 

 

  فرایند بازاریابی های بنیادین در گام 

 

 

 .بازاریابی کارآمد با پروهد آااز می شود 

 

پووروهد در یووف بووازار بووه آشكارشوودن بخشووهایی مووی انجاموود کووه از گروههووای مشووتریان بووا نیازهووای       

شرک  بایود تنهوا بخشوهایی را هود  گو اری کنود کوه در آنهوا تووان فنالیو  در            . گرفته اند متفاور شكل 

درهریوف از بازارهوای هود ، شورک  بایود پیشونهادهای خووود را       . را دارد خودم   بهتورین و بوا ترین سو      

مشوتری تفواور آن را بوا پیشونهاد دیگوران بوه روشونی تشوخی  دهود           به گونه ای تن یم و ارضه کند کوه  

بووازار، برگویوودن بووازار هوود  و جاانووداختن پیشوونهادها   بخوود بنوودی . و بووه ایوون ترتیووب خوووب جووا بیفتوود 

 .س ا دیشه بازاریابی راهیردی در سازمان نزایانگر وجود ان

از ایوون پووس شوورک  بووه بهووره گیووری از فنووون آمیوووه بازاریووابی مووی پووردازد و ااملهووای آنهووا را بووه صووورر   

 .یكدیگر می آمیود بهینه با 

گوام آخور     .گام بندی اجرا و پیواده سوازی تدوزیزاتی اسو  کوه دربواره مودیری  بوازار گرفتوه شوده اسو             

دسو    و شرک  باید باتوجوه بوه منیارهوای برگویوده، بوه بررسوی و ارزیوابی نتیجوه هوای بوه           نیو پاید اس  

 .آمده درهرگام بپردازد و بهسازی راهیرد و فنون اجرایی را پید گیرد

 

 

 یدر بازاریاب بازاریابی   مفهوم و جایگاه آمیزه .

 

کوه شورک  آنهوا را در بوازار هود       آمیوه بازاریوابی مجزواوه ای از متییرهوای بازاریوابی قابول کنتورل اسو          

 .برای ایجاد داند موردن ر خود ترکیب می کنند و 
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 اهار گروه از متییرها 

P ۳۳)مهدووول، قیزوو ، مكووان و تیلییووار پیشوویردی     : ایارتنوود ازP=PRODUCT, PRICE, 

PLACE, PROMOTION) 
 
. 

 انتقاد بر امیزه بازاریابی ونادیده گرفتن خریداران در این موضوع

 

اتفاقواو ایون انتقوادی اسو  کوه بور آمیووه بازاریوابی وارد شوده و بسویار مهوم و بواارزش              :تلر بیان موی دارد کا 

گفته شده شاید دیودگاه خریوداران درموورد آن وه بوه ایشوان پیشونهاد و ارضوه موی شوود متفواور از             . اس 

واسو  و ن ور مشوتریان    کنندگان باشد، بنوابراین، بهتور اسو  کوه انواوین را بوا رویكورد بوه خ         دیدگاه ارضه 

 .تن وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووویم کوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورد 

 بدین ترتیب درحالی که بازاریوابی خوود را در موقنیو  فوروش یوف فورآورده موی بینود، مشوتری خوود را در           

 .جایگاه خرید یف ارزش یا راه حل برای مستله اش می گ ارد

 

دگاه دینن  یعنننی آمیننزه بازاریننابی از   ،   P4یبننه جننا  پیشنننهاد کاتلرازدینندگاه خریننداران  

 :4C  دگانفروشن

 

 ۳)رزشهای مشتری پسند، هوینه مشتوووری، آسودگی در خرید و ارتیا ار ا

 

C: CUSTOMER VALUE, COST OF THE CUSTOMER, 

CONVENIENCE/COMMUNICATION) 
 

 

 تقسیم بازار  معنی

 

یم تقسوو. اصووو و بووازار بووه مجزواووه ای از خریووداران بووالقوه و بالفنوول یووف کووا  ا ووبل مووی شووود ازن رکاتلر 

. فراینوود  یقووه بنوودی مشووتریان بووه گروههووایی بووا خدوصوویار و نیازهووا یووا رفتارهووای مختلوو  اسوو   بووازار 

بنوابراین، راهیوووورد   . گروههوای خریودار جداگانوه، اولوین مرحلوه بازاریوابی هود  دار اسو          تقسیم بوازار بوه   

ل موووووی شووود کووه اسووتد ل مووی کنوود کووه هوور بووازار از بخشووهایی از مشووتریان تشووكی تقسوویم بنوودی بووازار 

 .دارند نیازها و خواسته های متفاوتی 

بووا درپووید گوورفتن راهیوورد بازاریووابی هوود  شوورکتها مووی تواننوود بووازار را بووه تكووه هووای نووازك و نووازك توور  

یووف قسووز  یووا بخوود از بووازار را مدوور  کننوودگانی تشووكیل مووی دهنوود کووه نسووی  بووه    . تقسوویم کننوود

                                                               د پاسوووووب مشوووووابهی نشوووووان موووووی دهنووووود بازاریوووووابی از خوووووو مجزواوووووه ای از مهرکهوووووای 
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. 

 

 ازنظرکاتلرنمونه هایی از رویكرد تقسیم بندی بازار 

 

 قسوویم بنوودی بوور پایووه منووافی مشووترك ماننوود مشووتریان خواهووان ارزانووی، کیفیوو  برتوور یووا    ت

 خووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودمارت

 

    شناسووی ماننوود بورگسووا ن، جوانووان، نوجوانووانت   تقسوویم بنوودی برپایووه مفهومهووای جزنیوو 

 

     تقسوووویم بنوووودی مناسوووویتی ماننوووود مسووووافران هواپیزووووا در مناسوووویتهای مختلوووو ت 

 

  تقسووویم بنووودی برپایوووه حجوووم خریووود فووورآورده ماننووود کووواربری فوووراوان، متوسوووط، کووومت 

 

      تقسوووویم بنوووودی بوووور پایووووه روش زنوووودگی ماننوووود لیووووا ، شووووكار یووووا تفنووووو. 

 

 از نظر کاتلری در بازارعنای هدف گیری و جایگاه یابم

 

د  گیوری در بوازار بوه مننوای ارزیوابی جو ابی  هور قسوز  بوازار و انتخواب یوف یوا انود              ه 

مرحلووه آخوور یننووی تنیووین جایگوواه در بووازار نیووو بووه     .بووازار و ورود بووه آن اسوو   قسووز  از 

یننووی اشوویال یووف مكووان روشوون، مشووخ  و  مننووای تنیووین جایگوواه رقووابتی بوورای کا سوو ، 

 . هووووای مشووووابهکا در اذهووووان مدوووور  کننوووودگان هوووود  نسووووی  بووووه   م لوووووب 

  

 

 از نظر کاتلر جایگاه تحقیقات بازاریابی در فرایند بازاریابی 

تهقیقووار بازاریوووووووابی بووه انوووان ااموول ارتیووا  دهنووده مدوور  کننووده، مشووتری و جامنووه،  

بی، ایجوواد و را کووه بوورای شناسووایی و تنیووین فرصووتها و مسووا ل ومشووكبر بازاریووا   ا باوواتی 

فنالیتهووای بازاریووابی، ن ووارر بوور کارهووای بازاریووابی و فهووم بهتوور فراینوود      بهیووود و ارزیووابی 

 .قرار می گیرند دراختیار بازاریاب قرارمی دهد بازاریابی مورداستفاده 

 

تنریوو  مشووكل و تنیووین  . فراینوود تهقیقووار بازاریووابی از اهووار مرحلووه تشووكیل مووی شووود    

ب تهقیوق، اجورای  ورب تهقیوق، تنییور و تفسویر نتوای  تهقیوق و         تهقیوق، تهیوه  ور    اهدا  

 .گووووووووووووووووووووووووووووارش یافتوووووووووووووووووووووووووووه هوووووووووووووووووووووووووووا  

 

زه گیری توان بالقوه بازار، تجویه وتهلیل سهم بازار، تنیین خدووووووصیار بازار، تجویه اندا                       
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 در، م النار مربو  به فروش، م النار مربو  به روند فنالیتهای تجووواری، پید بینی های کوتاه م وتهلیل

 کا های رقابتی، پید بینی های بلندمدر و با خره م النار مربو  به سیستم های ا باار بازاریابی و 

 .،زمینه های منزول ومتداول تهقیقار بازاریابی هستندبررسیهای قیز  گ اری

 

 

  از نظر کاتلر منظور از بازار هدف 

 

نایی در تولیوودانیوه، پخوود انیوووه و تووروی  انیوووه کا هووایی ماننوود  انقووبب صووننتی پدیوود آور توانزنوودی صوو  

در اینجوا یوف کوا  بورای تزوام خریوداران بوه  وور         . خزیردندان، نوشوابه، موادخووراکی و ایوره بوود     صابون، 

. اموروزه پواره ای از میووان رفوتن بازاریووابی انیووه را پوید بینووی موی کننوود      . توزیووی موی شووود  انیووه تولیود و   

تیودیل شودن بوه بخشوهای کوواكتر بوا مشوتریان گونواگون و سولیقه           یند که بازار انیووه درحوال   آنان می گو

مننوای یوف یوا انود بخود ویوره از بوازار اسو  ماننود تولیود            بنوابراین، بوازار هود  بوه     . های متفاور اس 

. باشووكوه و برخوووردار از  راحووی و مهندسووی اووالی خودروهووای مرسوود  بنووو بوورای خریووداران خودروهووای  

شناسوایی موی شووند کوه کول بوازار را تشوكیل موی          ه هزین ترتیب در بازاریابی هود ، گروههوای مختلو     ب

 .مووووی شووووود  دهنوووود، آنگوووواه بوووورای بازارهووووای هوووود ، کا هووووای خووووا  توووودارك دیووووده      

 

درمووورد بازاریووابی در سووازمان و وفیفووه هووای آن کوو  فهزووی هووای گسووترده ای    . جووای شووگفتی نیسوو   

آنوان در صوورر   . مول از مسوتو ن بازاریوابی خوود انت ارهوای ایرواقنوی دارنود       برخی مودیران اا  . وجود دارد

فورآورده هوای نوو بوی درنوو انگشو  اتهوام را بوه سووی مودیر بازاریوابی و گوروه فوروش دراز موی                شكس  

 .کننووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود

 

 بازاریابی برعهده یک واحد است یا خیر؟ وظیفه

 

 

تنییوور دیویوود پاکووارد از  ل ان باشوود،کووه فقووط یووف واحوود مسووتو  ایوون یووف دیوودگاه کوتوواه بینانووه اسوو   

پاکارد،اهزیوو  بازاریووابی بووید از آن اسوو  کووه انجووام آن فقووط     -پوورآوازه هیولوو    بنیانگوو اران شوورک   

حودهای شورک  موی تواننود نسوی  بوه مشوتری، خووب یوا بود            هزوه وا . شود براهده واحد بازاریابی گ اشته 

اکنوون دیگور هویت واحودی بوه      . اثور موی گو ارد    نهوایی شورک    ازل کنند و نتیجوه رفتوار آنوان بور درآمود      

هزوه بخشوها و کارکنوان    . بورآورده و بوه اهوده بگیورد     تنهایی نزوی توانود نیازهوا و مسوتولیتهای بازاریوابی را      

 .شرک  باید به این رسال  پاییند و متنهد شوند

 
 

 



 9 www.hajarian.com 

 تغییر بر به سوی فرایندگرایی در سازمانها   گذار از وظیفه گرایی ، تاثیر

 

 گاه واحدهای بازاریابی جای

 

بووا ایجوواد سیسووتم هووای کوواری، کووار بازاریابووان مسووتقل، کوواهد مووی یابوود، زیوورا فراینوودگرایی،         کاتلر 

مرکووو دایووره هزووه فنالیتهووا قوورار مووی دهوود و هوود  هزگووان جلووب خشوونودی و بوورآوردن  مشتووووووری را در

اسووایی فرصووتهای تووازه در بازارهووا واحوودهای بازاریووابی، تخدوو  ویووره ای کووه در شن  .نیازهووای او خواهوودبود

زمینوه بررسوی و شناسوایی نیازهوا، رفتارهوا و واکنشوهای مشوتریان بورای سوازمان بوه            دارند، موی تواننود در   

نقوود بازاریابووان در بهسووازی فوورآورده هووا و راهیردهووای شوورک  در بازارهووا      بنووابراین، . خوودم  بگیرنوود 

  .هز نووووووووووووووووووووووان بااهزیوووووووووووووووووووووو  خواهوووووووووووووووووووووودبود

 

 هی کوه نسوی  بوه بازاریوابی داریوم موجوب تیییور در  یینو ، سواختار و نقود واحود            دگرگونی در دیودگا  -

مووی توووان پنداشوو  کووه بازاریووابی در جریووان دگردیسووی آینووده خووود بووه واحوود   . بازاریووابی نیووو مووی گووردد

 .مشتریان،واحد پروهد و ا باار بازاریابی، واحد ارتیا ار بازاریابی یا ایو دیگری تیدیل شود
 

 ازاریابی ضروری است یا خیر؟وجود واحد ب

 برخی می گویند که کم توجهی واحدهای دیگر به مشتری، ناشی از وجود یف واحد بازاریابی مستقل در  

هر واحد تدور می کند که مستول وفیفه بخد خودش اس  و وفیفه واحد بازاریابی ایجاد و  .سازمان اس 

  .مشتری اس  نگهداری 

شرک    در شرک  مارکس انداسپنسر تیلییار و واحد بازاریابی وجود ندارد، ولی به هزین جه  اس  که مثبو  

مشتریان خشنود و وفاداری را هزواره به سوی خوووود می کشد زیرا هزه کارکنان نخس  به مشتری و خواس  

 .او می اندیشند

 

 امروزه نگهداری و رشد دادن مشتری هدف نخست است   

 

موا ایون تنریو     . زاریوابی را هنور یوافتن و نگهوداری مشوتریان تنریو  کورده انود        برخی از دس  انودرکاران، با 

را گسترش داده و بوه صوورتیازاریابی، دانود و هنور یوافتن، نگهوداری و رشود دادن مشوتریان سوودآور اسو            

  .آوریوووووووووووووووووووووووووووووووووووم درموووووووووووووووووووووووووووووووووووی 

 

ه بووود و گووروه فووروش در پووی شووكار مشووتریان توواز. بازاریابووان دیووروز تنهووا در اندیشووه یووافتن مشووتری بودنوود

نگهووداری و رشوود دادن  . اکنووون وضووی دگرگووون شووده اسوو      .دادن مشووتری مفهووومی نداشوو    رشوود 

دسوو  بدهیوود بوورای خریوود تزووام ازوور وی، زیووان  هوور مشووتری را کووه از . مشووتریان هوود  نخسووتین اسوو 

. خشونود نگهداشوتن مشوتری کنوونی اسو       هوینه جلب یوف مشوتری توازه پون  برابور هوینوه       . خواهید کرد
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نودازه مشوتری پیشوین از      انفی دیگور اینكوه انود سوال  وول موی کشود توا مشوتری توازه درحود و           نكته م

 .شزا خرید کند
 

 مشتریانی را که باید حفظ کرد از دید کاتلر

 

بوا  . بی تردید آنانی را کوه نتواننود درحوال یوا آینوده بوه مشوتریان سوودده تیودیل شووند نیایود نگوه داشو               

اری از شورکتها دریافتوه انود کوه برخوی از مشوتریان مهزتور از دیگوران         هزه اهزیتی کوه مشوتری دارد، بسوی   

از سووی دیگور، مشوتریان بوور        .بیشتر خریود موی کننود و بهتور پوول موی پردازنود        مشتریانی که : هستند

از مشووتریان آنووانی  شوواید پربووازده توورین گووروه  . خواهووان بووا ترین تخفیفهووا و بهتوورین خوودمار هسووتند  

 .خریووود موووی کننووود  -نوووه بسووویار کوووم و نوووه بسووویار زیووواد     -متوسوووط هسوووتند کوووه در انووودازه  

 از دیننننننننننند کننننننننننناتلر بازارینننننننننننابی هننننننننننننر اسنننننننننننت

 

بازاریوابی  . بازاریابی هنری آموختنی هزوراه بوا پواره ای ابوارهوای الزوی اسو  کوه بوه کوار گرفتوه موی شوود            

ان فرصووتها هزووه جووا گسووترده انوود و دسوو  انوودرکار   . یووافتن، پووروردن و سووودبردن از فرصتهاسوو    هنوور 

  .هرجووا نیووازی درمیووان باشوود، فرصووتی نیووو وجووود دارد    .بازاریووابی مووی تواننوود آنهووا را حووس کننوود   

 

 

 نشنننننان تـننننننننننناری بنننننه ینننننک کنننننا  اعتبنننننار منننننی بخشننننند     

 

هرایوووی کووه بتوووان بوورای جلووب توجووه، بووه دسوو  آوردن، اسووتفاده و یووا مدوور  در بووازار ارضووه کوورد و    

نشووان تجوواری ایوووی فراتوور از   .ه باشوود کووا تلقی مووی شوود امین یووف خواسووته یووا نیواز را داشووت توو توانوایی  

نشووان تجوواری مجزواووه ای از خوودمار، ارزشووها و تنهوودهایی هسووتند کووه سووازنده و      . خووود کووا  اسوو  

 .فروشنده تضزین کرده اس 

. میلیووارد د ر بوورآورده شووده کووه از قیزوو  هزووه تاسیسووار آن بیشووتر اسوو        ۹۳ارزش نووام کوکوواکو   

ایون شورک  بوه فكور تیییور مووه نوشوابه پورآوازه خوود افتواد از سراسور کشوور              ۱2۸۳هنگامی کوه در سوال   

بووه خووود اجووازه مووی دهیوود موووه نوشووابه ملووی را دگرگووون سووازید امووروزه اساسوواو   فریوواد برآموود کووه اگونووه 

. ارضووه نزووی کننوود، بسووته ای از ارزشووها بووه مشووتری تقوودیم مووی دارنوود بازاریووان هوشووزند تنهووا کووا یی را 

 شود، کاربرد آن را هم دربرمی گیرد رزشها به خرید کا  ختم نزی اینگونه ا

 

 راههای کسب مزیت رقابتی از دید کاتلر

 

 بهای کزتر فرآوردهت -ال   
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 کزف بوووه مشتری در کاستن از دیگر هوینه هایدت -ب 

 

 .افوودن خدماتی به کا  که سودمندی آن را افواید دهد -ج 

 

 اری یننننا خیننننر؟  وان راهبننننرد رقننننابتی  راهبننننرد ارزان فروشننننی بننننه عننننن   

  

این راهیووووورد الیتووه االووب نتیجووه دلخووواهی را بووه بووار آورده اسوو ، هرانوود بووا خ رهووایی    از ن وور کوواتلر 

ازجزلوه اینگونوه خ رهوا، افوواید حجوم شورک  بوا فنواوری کنوونی اسو  کوه آن را در برابور               .اس  هزراه 

 .نوآوران آسیب پ یر می سازد

 .شوووی بووورای درازمووودر قابووول ااتزووواد نیسووو  و نزوووی تووووان بووور آن تكیوووه کووورد  راهیووورد ارزان فرو 

 

 نقش بازاریابی در برنامه ریزی راهبردی

 

بازاریوابی نقود   . گفته شده که اگور در برناموه ریووی کوتواهی کنیود بورای شكسو  خوود برناموه ریختوه ایود           

منوابی موردنیوووواز بورای تهیوه     بازاریوابی، ا باوار و سوایر      .برناموه ریووی راهیوردی براهوده دارد     مهزی در

برناموه ریووی راهیوردی نیوو بوه نوبوه خوود نقود بازاریوابی را در سوازمان            . برنامه راهیردی را مهیا می سوازد 

راهیوردی بوه انووان فراینود ایجواد و حفوا یوف حالو  راهیوردی بوین اهودا              برنامه ریوی . روشن می کند

هوود  برنامووه ریوووی . بازاریووابی تنوووووری  مووی شووود و تواناییهووای یووف سووازمان و فرصووتهای درحووال تیییوور

اسوتفاده شورک  را از نقوا  قوور خوود بورای بهوره بورداری از          راهیردی، یوافتن راههوایی اسو  کوه امكوان      

 . فرصتهای ج اب مهیط میسر گرداند

 

 هزووین. بووووووووازاریابی بووه نیازهووای مدوور  کننووده و توانووایی شوورک  بوورای تووامین ایوون نیازهووا توجووه دارد

قسوز  اا وم برناموه ریووی راهیوردی شورک        . راهنزای رسال  و اهودا  وجوودی شورک  هسوتند     اوامل، 

بازرگووانی ن یوور سووهم بووازار، توسوونه بووازار و رشوود سووروکار دارد و االووب، متزووایوکردن برنامووه  بوا متییرهووای  

ها برنامووه ریوووی درواقووی در بنضووی از شوورکت. از برنامووه ریوووی بازاریووابی، دشوووار مووی نزایوود ریوووی راهیووردی 

 .راهیووووووووردی هزووووووووان برنامووووووووه ریوووووووووی راهیووووووووردی بازاریووووووووابی نووووووووام دارد      

  

 راهكننننننننناری موفقینننننننننت در بازارینننننننننابی از دیننننننننند کننننننننناتلر  

 

کیفیو ، خودمار بهتور، قیزتهوای پوایین، داشوتن سووهم بورگوی از بوازار، بهیوود پیوسوته فراینودها، نوووآوری،            

 .یبازارهووووووووای پررشوووووووود وفراتوووووووور رفووووووووتن از انت ارهووووووووای مشووووووووتر   ورود بووووووووه 

 

هرشورک  بایود باتوجوه بوه     . هیت خوط مشوی واحودی وجوود نودارد کوه بورای کلیوه شورکتها کارسواز باشود            
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. حوال، فرصتها، اهودا  و منوافی خوود بهتورین خوط مشوی هود  دار را بورای خوود انتخواب کنود           ا اوضاع و ا

 . مشخ  و یكسانی در بازاریابی نداریم که به سرزمین ثرور رهنزون باشد بی تردید راه 

 

اینكوه تنهوا انودکی از رقییوان     . هر شرکتی باید توور ویوره کیفیو  و فنالیتهوای مودیری  بوازار خوود را بیافود        

. تقلیود و پیووووووروی از راهیردهوای پیروزمندانوه بوه  وور کامول سوازنده نیسو          . بهتر باشویم کوافی نیسو    

 .سوازگار باشود برگوینیوود   بایود تنهوا پواره ای مفهومهوای منزوواری راهیردهوای نووین را کوه بوا سووازمان شوزا         

 

 

 ماهینننننننننننننننننننت اموزشنننننننننننننننننننی بازارینننننننننننننننننننابی 

  

 

از . تدزیزوووووووی مووی گیریوود و بووه انت ووار پیاموود آن مووی نشووینید . بازاریووابی یووف مسووابقه آموزشووی اسوو 

بازاریوابی در جریوان ارخوه    . پوس از آن تدوزیم هوای بهتوری موی گیریود       ،کار، ایو موی آموزیود   نتیجه این

موه موی دهود و موی کوشود توا مشوتریان توازه ای بیابود، کوارایی و کشود            زندگی فورآورده بوه کوار خوود ادا    

 .فرآورده را افواید دهد، ازنتیجه روند فروش ایوهای تازه بیاموزد و موجب تكرار خرید فرآورده شود

بووه ایوون جهوو  اسوو  کووه کسووانی کووه زمووان درازی را در فنالیوو  بازاریووابی بوووده انوود و از تجربووه هووا در   

 .موووودیران پیروزمنوووودی هسووووتند و آینووووده را بهتوووور اداره مووووی کننوووود    آموختووووه انوووود، االووووب 

 

 برخی نظر مساعدی نسبت به بازاریابی مدرن ندارند 

 آنها بازاریوابی را بوه تخریوب مهویط زیسو ، بزیواران موردم بوا آگهیهوای بوی مهتووا، ایجواد خواسوته هوای               

 .هم می کنندایرضروری، آموزش حر  و ولی به جوانان و ارتكاب بسی گناهان دیگر مت

واقنی  این اس  کوه تووان فنالیتهوای تجواری در ایجواد نیازهوای کواذب بسوی بوید ازحود واقنوی بورآورد              

 . می شود

مووردم بووه هنگووام خریوود،  . مووردم در قیووال تیلییووار و سووایر ابوارهووای بازاریووابی از خووود دفوواع مووی کننوود   

  ا باار موردنیاز خود را از منابی متنوای جزی می کنند

خواسوته هوا و ارزشوها، نوه فقوط تهو  تواثیر        . قادر نیستند کنترل انودانی بور تقاضوا داشوته باشوند      شرکتها

بلكه ته  تواثیر افوراد فامیول، گروههوای یواور و هزودم، دیون، زمینوه هوای اخبقوی و تهدویبر              بازاریابان

 .گیوووووووووووووووووورد مووووووووووووووووووا نیووووووووووووووووووو قوووووووووووووووووورار مووووووووووووووووووی    

 

 جایگاه اصول اخالقی در بازاریابی از دید کاتلر

 

اگوور بازاریابووان فقووط فووروش آنووی را انتخوواب کننوود، شوویوه بازاریووابی آنهووا مزكوون اسوو  ضووداخبقی یووا       

بایود  . بازاریابان بوا وجودان بوا ببتكلیفوی اخبقوی و مننووی زیوادی روبورو موی شووند          . تلقی شود ایراخبقی 
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 .سیاسوووووووووووتهای اخبقوووووووووووی بازاریوووووووووووابی پرداخووووووووووو    بوووووووووووه تووووووووووودوین  

 

از  رینابی در زمیننه مقو نه هنای اخالقنی و تعهند اجتمناعی        اصول راهنمای شرکت و مدیران بازا

 دینننننننننننننننننننننننننننننننننند کنننننننننننننننننننننننننننننننننناتلر

 

 

. یف فلسوفه موی گویود تدوزیم در ایون موورد را بایود بوه اهوده بوازار آزاد و سیسوتم حقووقی واگو ار کورد               

فلسوفه دوم  . شورکتها و مودیران آنهوا مسوتولیتی درقیوال داوریهوای مننووی و اخبقوی ندارنود          براین اسوا   

دوش سیسووتم برمووی دارد و مسووتقیزاو بوور دوش شوورکتها و موودیران آنهووا قوورار مووی     را از تنهوود و مسووتولی

 .دهد

 

ایوون فلسووفه روشوونفكرانه بووه مننووای ایوون اسوو  کووه شوورک ، خووود بایوود دارای وجوودان اخبقووی باشوود و      

شرکتها و مدیران صر  ن ر از آن ه کوه سیسوتم اجوازه موی دهود بایود منیارهوای بوا ی اخبقوی را بوه کوار            

هر شرک  و مودیر بازاریوابی بایود فلسوفه ای را بیابود میتنوی بور مسوتولی  اجتزواای و پایینودی بوه            . گیرند

هر مدیر بایود دارای بینشوی باشود فراتور از متابنو  از آن وه کوه قوانونی و مجواز شوزرده موی            . اصول اخبقی

ز مسوا ل پی یوده ای   یف فلسفه روشن و متنهود بوه مودیر بازاریوابی کزوف موی کنود توا بوا بسویاری ا           .شود

 .کووه بازاریووابی و سووایر فنالیتهووای انسووانی بووا آن مواجووه مووی شووود برخوردهووای من قووی داشووته باشوود      

ایون اصوول بایود بوه صوورر      . راای  اصول اخبقوی و مسوتولی  اجتزواای بوه تنهود تزوام شورک  نیواز دارد        

 .جو وووووووووووووووی  تزامیووووووووووووووو  فرهنگوووووووووووووووی شووووووووووووووورک  درآیووووووووووووووود  

 

  ار محننننننورشننننننرکتها از محوننننننول محننننننور بننننننه بنننننناز    تبنننننندی  

 

 

-PRODUCT)بسووویاری شووورکتهای مهدوووول مهوووور   :کووواتلر در ایووون موووورد بیوووان موووی کنووود     

ORIENTED) به شرکتهای بازار مهور (MARKET-ORIENTED)تیدیل شده اند . 

 

ما بوه آنهوا گفتویم بوه مشوتری توجوه کنیود، ایووی تولیود نكنیود و سوپس            ،ما از آنها خواستیم انین شووند 

. نیازهوای مشوتری را درك و سوپس یوف راه حول بورای رفوی آن  راحوی کنیود          .سنی کنیود آن را بفروشوید  

 .ما در این جنو پیروز شده ایم

قویبو نیوو اشواره     .حداقل آن اس  که بیشوتر شورکتها گفتنود بلوه موا موی خوواهیم کوه بوازار مهوور باشویم            

 . برنده سازندکردم که تنها شرکتهایی باقی خواهند ماند و پیروز خواهند شد که مشتریان خود را 

شرکتهای تولید مهور نابود خواهند شد اورا کوه برناموه ریووی آنهوا بوه جوای نگواه از بیورون بوه درون، نگواه            

 .شوووورکتها بایوووود اب ووووم را از بووووازار و مشووووتریان دریافوووو  کننوووود  . از درون بووووه بیوووورون اسوووو  
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  رقابت، همه را مشتری محور و بازار محور می سازد است

 

ن الیتوه دلیرانوه تورین اقودام اسو  و هنگوامی بوه کوار گرفتوه موی شوود کوه یوف شورک                بازاریابی نیازآفری 

فرآورده ای به بوازار ارضوه موی کنود کوه پیشوتر هویت کوس خواهوان آن نیووده و حتوی تدووری از کوا  یوا               

 .داردنخدم  تازه 

در خوودم  موریتووا بنیانگوو ار سووونی، فلسووفه بازاریووابی خووود را در ایوون انوود وابه خبصووه کوورده اسوو  موون  

باشوویم،  (MARKET-DRIVING)بنووابراین، مووا بایوود بازارسوواز  . آنهووا را مووی آفوورینم  . یسووتمن بازارهووا 

 .بوووووووازار را بوووووووه حرکووووووو  درآوریوووووووم و ارزشوووووووهای جدیووووووود خلوووووووق کنووووووویم       

 

اگونه شرکتهای بازار مهور موی تواننود بوازار جدیودی خلوق کننود درحوالی کوه هور روز یوا هور سوال نزوی              

 ؟.توان بازار ساخ 

 . این خلق، یف بازار جدید نیس ، تنری  مجدد یف مدل اس گاه  

وال مارر فروشگاهی اس  کوه تخفیو  موی دهود اموا او تزوام  یینو  و ماهیو  تخفیو  را دوبواره تنریو             

  .کووووورده و خوووووووووودم  و مهدوووووول خوووووود را بوووووا کیفیووووو  ارا وووووه موووووی دهووووود       

 

 (SOUTH WEST)خ وو  هووایی    موثبو . گاه نیوو موفقیو  ایارتسو  از ایوور از یوف ازلكورد بازاریوابی       

در هواپیزوا  . اکنون یف تدویر کامبو جدیود خلوق کورده و آن را کزتور بورای خیلوی کزتور نوام نهواده اسو            

 .نزی شود، او ایی کوه شواید هزوه خواهوان آن نیاشوند، دراووب قیزو  بلیو  ندو  شوده اسو              ا ا داده 

 

 از نگنننننننننننننناه کنننننننننننننناتلرآینننننننننننننننده بازاریننننننننننننننابی  

 

راهیوورد . ه تنهووا بووا دگرگونیهووا کووه بووا افووواید شووتاب آنهووا هووم روبوورو هسووتیم بووا ورود بووه هووواره سوووم، نوو

خووب کوه بنگوریم، دو دسوته شورک       . پیروزمند سال پید، مزكون اسو  کوه امسوال ناکارامود از آب درآیود      

بازاریووابی . آنهووایی کووه دگرگوووووونیها را مووی پ یرنوود و آنهووایی کووه نووابود مووی شوووند : در صووهنه مووی بینوویم

زمووانی بازاریووابی را هنوور فووروش مووی  . و پوو یرش مسووتولیتهای تووازه اسوو   دگرگووونی  پیوسووته دسووتخوش

پوس از آن هنور و دانود یوافتن و نگهوداری مشوتری انووان گرفو  و اینوف هنور و دانود یوافتن،             . دانستند

 .نگهوووداری و رشد مشتریان سودآور انگاشته می شود

 ای بازاریوابی خوود را بوا شوتاب دگرگونیهوای     شرکتهای پیروزمنود، آنهوایی هسوتند کوه موی تواننود سیاسوته        

 . بازارهایشان تیییر دهند

 

شرکتها اینف می داننود کوه تنهوا امتیواز برپادارنوده و نگهدارنوده آنهوا، تووان پرشوتاب یوادگیری و دگرگوونی            
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  .اس 

اقتدواد برپایوه ا باوار بوه     . بی تردیود اصوول توازه ای بور هزوه جنیوه هوای بازاریوابی حكزفرموا موی شوود           

انقووبب دیجیتووالی هزووه . نوووان جانشووین جامنووه صننتووووووی، زنوودگی روزانووه را سووراپا دگرگووون مووی کنوودا

ازاریوابی بوه روش سونتی رفتوه رفتوه از        ببرداشتهای ما را از مكان و زموان و جورم از بنیوان تیییور داده اسو     

 صهنه جهان مهو خواهدشد

 

 یابیمسائ  مهم و قاب  توجه وپیش بینی در باره اینده بازار

 

دوم سوربرآوردن   . اول قودرر روبوه رشود آن وه خورده فروشوهای کوبن نامیوده موی شوود مثول وال موارر             

ایون یووف پیشورف  دیگوور اسوو  و    .کارتهوای انجزوون یوا کارتهووای ااتیواری خوورده فروشوی هووا در هزووه جوا     

 یوره نفووذ   بدین منناس  که ما به یف فروشونده وفوادارتر خوواهیم شود و بنوابراین، خوارج کوردن کسوی از دا        

 .یف فروشنده بسیار مشكل خواهدبود

خووواهیم  (HOME-BASED SHOPPING) سوووم شوواهد سوورا  رشوود خریوود و فووروش خووانگی    

درمقابل حزله بوور  بوه خریود و فوروش فروشوگاهی، ایون نووع فنالیتهوا بوا رکوود مواجوه خواهدشود و             . بود

  .رشد جزنی  خواهدبود رشد آن به اندازه 

کاتووالو   ۳مووا روزانووه حووداقل . خریوودوفروش میتنووی بوور کاتووالو  اسوو ، انگیمن ووور از خریوودوفروش خوو

آنهوا بسویار تخددوی هسوتند و نوه تنهوا موثبو درموورد لیوا  کوه شوامل            . پس  دریاف  می کنویم  از ریق 

 ..شووووووووووووووووووووووووند هزوووووووووووووووووووووووه ایوووووووووووووووووووووووو موووووووووووووووووووووووی 

 

اهووارم خریوودوفروش اینترنتووی روبووه افووواید اسوو  و شوواهد انقببووی در شوویوه هووای خریوودوفروش خووواهیم 

مهوویط جدیوود و نیوواز جدیوود بوورای ارتیا ووار یكپاراووه بازاریووابی رشوود خواهوودکرد و اینترنوو  و پسوو   . بووود

 . الكترونیف و فاکس به مهی های استانداردی که می شناسیم اضافه شده اس 

 

پنجم رشد روزافوون  رفوداران بانوف ا باواتی بازاریوابی اسو ، بوه ایون مننوی کوه ا باوار زیوادی راجوی             

 .مشوووووووووووووتریان داشوووووووووووووته باشووووووووووووویم  بوووووووووووووه توووووووووووووف توووووووووووووف   

 

  

 شننننننننننننننننننننبكه زنـیننننننننننننننننننننره تننننننننننننننننننننامین 

 

 

موا بایود بوه ایون حقیقو  توجوه داشوته        . مسوتله بنود، شویكه یوا زنجیوره توامین اسو        :کاتلر بیان موی دارد  

باشیم که دیگر شورکتها زیواد رقابو  نزوی کننود، شورکتها شویكه هوووایی موی سوازند از توامین کننودگان و             

پوس شوزا   . آنهاسو  کوه برابور شویكه هوای دیگور رقابو  موی کنود          توزیی کنندگان و هزیاران و ایون شویكه  
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. یف سیستم قدرتزنود ازوودی بازاریوابی یوا یوف زنجیوره توامین بوه انووووووووان یوف شورک  موی سوازید             

شوورک  نایووف . بیشوتری ر  خواهوود داد  (OUTSOURCING) نكتوه دیگوور آن اسوو  کوه بوورون سووپاری  

ادهوای پیزانكواری بوا افوراد در شورل دور انجوام موی        یف سازنده جهانی کفود اسو  کوه سواخ  را بوا قرارد     

 . راحووی کفوود و بازاریووابی کفوود  : مویوو  رقووابتی نایووف سوواخ  نیسوو ، بلكووه دو ایووو اسوو     . دهوود

 

 

 از دید کاتلر مواردی که باید برون سپاری کرد  

 

تتووری بورون سوپاری هزوواره آن اسو  کوه بوه دیگوران اجوازه          . زه ایو شوزا در هزوه ایوو برتور نیسوتید     ه

برخی کارها را برای شزا انجوام دهنود کوه موی تواننود بهتور و ارزان تور انجوام دهنود، و اگور آنهوا موی              دهی 

 ارزان تر انجام دهند ارا شزا انجام دهید؟ توانند بهتر و 

بووا بوورون سووپاری . پووس تنهووا یووف ایووو بوواقی مووی مووووووووواند و آن موودیری  صووهی  بوورون سووپاری اسوو  

درواقوی ایون آرزوی هور شورکتی اسو       . درموی آینود   (VIRTUAL) ووووادین بوه صوورر نز   کامل، شورکتها  

 .نداشووووووووووووووووته باشوووووووووووووووود  کووووووووووووووووه از خووووووووووووووووود ایوووووووووووووووووی   
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ها  اکنون شرک  .سازی دگرگون شده اس  انداز اقتدادی به شكلی اساسی به وسیله فناوری و جهانی شما.

ایگان رزنون اینترن  و تجارر توانند با هر جای دیگری رقاب  کنند و از این باب  باید م هرجا که باشند می

ها قادرند کا هایی بیشتر  ترین نیروی اقتدادی رقاب  افرا ی اس ، شرک  همم .ایجاد شده از سوی آن باشند

این . شود گ اری وارد می تولید کنند و در نتیجه فشار زیادی بر بخد قیز  توانند بفروشند  از آن ه می

با وجود این بسیاری از این . پ یری بیشتری را اازال کنند تفكیف شود که  مساله هز نین بااث می

های امروز یف شرک  در اقتدادی  ها روانی اس  نه واقنی و حتی اگر واقنی هم باشند، موی  پ یری تفكیف

 .آورد شود، اندان دوام نزی می برداری  که هر مویتی به سرا  کپی

 اند و ابوارهای بهتری هز ون  تر شده تهدیلكردهها باید به این حقیق  توجه کنند که مشتریان  شرک 

 کننده منتقل  قدرر از تولیدکننده به توزیی. کنند اینترن  را در اختیار دارند و با قدرر تزایو بهتری خرید می

  .شده و اکنون در حال انتقال به مشتری اس ، مشتری پادشاه اس 

 

 زاریابی ازنگاه کاتلربربا اینترنت، وسازی، رقابت افراطی  جهانیتاثیر 

 سازی به این مننی اس  که  جهانی. شوند ها بااث افواید فشار برای کاهد قیز  می هر سه این نیرو

 کنند و مهدو ر خود را با قیزتی کزتر از  تر واگ ار می های ارزان ها تولیدار خود را به سای  شرک 

 ه این مننی اس  که تولیدکنندگان بیشتری برای رقاب  افرا ی ب. کنند فروشندگان مهلی وارد یف کشور می

 شود و اینترن  به  کنند و این مساله منجر به کاهد قیز  می تداحب یف مشتری یكسان با هم رقاب  می

ها را مقایسه کنند و به سز  کزترین قیز  هدای   توانند قیز  تر می این مننی اس  که مردم سرییثیر

 . شوند
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  .هایی را برای حفا قیز  و سود پیدا کند های کلی، راه   که در مقابله با این رویهاالد بازاریابی این اس

تواند مشتریان خود را حفا کند مگر آنكه بیشترین ارزش را به مشتریان خود ارا ه  صنن  هیت کشوری نزی

بازاریابی الم .پ یری و تقوی  بهتر نام تجاری گ اری، تفكیف هد : هزه این مسا ل این اس   حل کند و راه

 .کش ، ایجاد و ارا ه ارزش برای تامین نیازهای بازار هد  در مقابل سود اس 

کند و اندازه بازار شناخته شده و سود بالقوه را شناسایی،  ها و امیال تامین نشده را شناسایی می بازاریابی نیاز 

ها خدم  کند، مشخ   تواند به آن یهایی را که شرک  بهتر م بازاریابی بخد .کند گیری و تنیین می اندازه

ای در درون سازمان  بازاریابی االب به وسیله دایره. نزاید دمار مناسب را ارضه میخکند و مهدو ر و  می

آورد  خوب اس  زیرا گروهی از افراد آموزش دیده را گرد هم می. هم خوب اس  و هم بد این . شود اجرا می

های بازاریابی نیاید فقط در یف دایره صورر پ یرد بلكه  اس ، زیرا فنالی  که بر بازاریابی تزرکو دارند و بد

 .های سازمان نزود پیدا کند باید در تزام فنالی 

ها،  ها، تقاضا ها، خواسته دهی، نیاز گ اری، موضی بندی، هد  بخد: ترین مفاهیم بازاریابی ایارتند از مهم

ها،  روابط و شیكه  ارزش و رضای  میاد ر، منامبر، های تجاری،  خدمار و مهدو ر ارا ه شده نام

این اص بحار شكل دهنده . های بازاریابی تامین، رقاب ، مهیط بازاریابی و برنامه  های بازاریابی، زنجیره کانال

 .اند ای بازاریابی حرفه  وابه

 :فرآیندهای اصلی بازاریابی ایارتند از

 -۳حفا مشتری و ایجاد وفاداری و  -۳ج ب مشتری  -۹ توسنه مهدول جدید -9شناسایی فرص   -۱

اما .اشد آید، منزو   نم موفقی  را می شرکتی که به خوبی از اهده تزام این موارد بر می. اجرای سفارش

 .آورد ها شكس  بخورد، دوام نزی اگر شرکتی در هر یف از این فرآیند

ها فكر  شرک  .زوم مردم خیلی بد درك شده اس بازاریابی مفهومی اس  که در ارخه کسب و کار و ذهن ا

. کنند که بازاریابی به وجود آمده اس  که پشتییان تولید باشد و مهدو ر شرک  را به شكلی رد کند می

تواند  شرک  هزیشه می. حقیق  براكس این اس ، یننی تولید به وجود آمده اس  تا پشتییان بازاریابی باشد

. ها و نویدهای بازاریابی آن اس  سازد، ایده کند، اما ایوی که شرک  را می تولیدار خود را برونسپاری

 کارهای تولید، خرید، تهقیق و توسنه، مالی و دیگر کارهای شرک  برای حزای  از فنالی  شرک  در بین

 .مشتریان موجود در بازار اس 

شود،  ایوی که دیده نزی. بی اس فروش فقط نوك کوه یب بازاریا. شود بازاریابی االب با فروش اشتیاه می

رسانی  توزیی و ا بع  گ اری درس ،  بررسی گسترده بازار، تهقیق و توسنه مهدو ر مناسب، االد قیز 

  .تر از فروش اس  بنابراین بازاریابی بسیار جامی .به بازار درباره مهدول اس 

 ابی قیل از وجود مهدول شروع شود که مهدولی داشته باشید، اما بازاری فروش فقط وقتی شروع می

کند که  بازاریابی مشخ  می .بازاریابی تكلی  شرک  برای شناسایی نیاز مردم و ساخ  آن اس   .شود می
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توزیی و ارا ه شود و این   گ اری،  شود، باید ا ور تولید، قیز  مهدول یا خدمتی که به بازار ارا ه می

توان گف ، بازاریابی  به  ور کلی می.گیرد  ه مهدول نیو تدزیم میبازاریابی اس  که در مورد زمان اتزام ارا

وقتی بازاریابی به درستی صورر پ یرد قیل از . گ اری بلندمدر اس  فروشی کوتاه مدر نیس ، بلكه سرمایه

 .یابد ها بند از فروش ادامه می شود و تا مدر ساخ  مهدول و ورود به هر بازاری شروع می

هایی در مورد توزیی و به  بازاریابی با تدریس دوره. های اولیه شروع شد انسان  ریابی از زمانبازااز ن ر کاتلر، 

  .فروشی در نیزه اول قرن بیستم در آمریكا به انوان میهثی جدید م رب شد فروشی و خرده خدو  کلی

موثر بودند افل   های خود بودند، از سایر نهادهایی که در ازلكرد اقتداد اقتداددانان که سرگرم تتوری

ها از تولیدکننده تا  دهنده قیز  بودند و زنجیره قیز  های ارضه و تقاضا فقط نشان منهنی .کردند

های فكری را که از سوی  بنابراین بازاریابان اولیه این شكا . دادند فروش را توضی  نزی فروش و خرده ازده

بازاریابی ایوی  .د این، اقتداد مادر الم بازاریابی اس با وجو. اقتداددانان نادیده گرفته شده بود، پر کردند

انجزن بازاریابی آمریكا و موسسه بازاریابی انگلستان هر دو . بیشتر از یف حرفه، الم و یف قالب هنری اس 

توان  ها منتقدند که می آن. کنند ای کار می ای بازاریابی حرفه های حرفه به شكلی مستقل روی ااتیارنامه

 .یی را ساخ  که بتوان بین بازاریابان شایسته و بازاریابان ناشی تزایو قا ل شدها آزمون

. های بازاریابی خوبی ارا ه کنند توانند ایده ای نیستند می در این حال، بسیاری از افرادی که بازاریاب حرفه

منول   یاب و اثاثیهای موفق در ارا ه اس پدیده (IKEA) اینگوار کامپارد، یف بازاریاب نیود، اما شرک  وی

ای از موفقی  در بازاریابی را  خبقی ، بخد ازده. برای ازوم مردم، با قیزتی کم و کیفیتی مناسب اس 

بازاریابان از  ریق تهقیقار بازار، . الم نیو در بازاریابی مهم اس .دهد، اما مهدود به بازاریابان نیس  شكل می

های بازاریابی برای  آنان از مدل. کنند های جالیی ارا ه می نده، یافتهکن بینی پید های  مدلسازی بازار و تهلیل

کنند و در حال ایجاد منیارهای بازاریابی برای  های خود را هدای  می کنند و سرمایه گیری استفاده می تدزیم

ی خواهم بگویم که بازاریاب در واقی من نزی. هایشان بر فروش و سود هستند مشخ  کردن تاثیر فنالی 

 .گویم بازاریابی هزه این اناصر را در خود دارد ایوی بیشتر از هنر، حرفه، یا الم اس ، بلكه، می

 ماموریت  بازاریابی  

  اولین پاسب این بود که ماموری  بازاریابی، فروش هزه و هر کدام از مهدو ر شرک  به هزه یا هر

  .کسی اس 

 که ماموری  بازاریابی، خلق مهدو تی اس  که  تر اس ، این اس  دومین پاسب، که پاسخی پی یده

 .نیازهای برآورده شده بازارهای هد  را برآورده سازد

  سومین پاسب، که پاسخی فلسفی اس ، این اس  که ماموری  بازاریابی با  بردن بند مادی زندگی و

 .کیفی  زندگی در سراسر دنیاس 

های مدرن و  آشپوخانه  های جدید و ج اب اس  ق راهنقد بازاریابی درك نیازهای تامین نشده مردم و خل

ها اجازه  کند و به آن یم رها    داری کننده خانه تجهیوار آن مثال خوبی اس  که زنان را از کارهای خسته
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مدیران اجرایی ارشد مایلند بازاریابی را بخشی بدانند که بند .های با ی خود را توسنه بخشند دهد فرفی  می

در اوب ما منتقدیم، بازاریابی . کار یننی فروش را انجام دهد آید تا باقیزانده  دول به میدان میاز تولید مه

 .داشته باشد باید هدای  استراتریف شرک  را بر اهده

سال پید این م لب را به خوبی در قالب این جزله بیان کرد که یف شرک  دو کار اساسی  تر دراکر، سیپی 

های یف اقتداد متناسب با ارخه کسب و کار و ارخه فناوری تیییر  تنداد فرص  بینوآوری و بازاریا: دارد

ها بسیار کم  اند، فرص  های جدید هنوز به وجود نیامده در دوران رکود اقتدادی و وقتی که فناوری. کند می

 .خواهند بود

های نشریاتی هز ون  فقط نگاهی به مهدو ر جدیدی که در کاتالو . هایی وجود دارند اما هزیشه فرص 

، ارا ه (Fascination) یا فسینیشن (Innoviation)، یا اینوویشن (Sharper Image) شارپر ایزی 

 .شود، بیندازید می

های جدیدی برای اصبب، ترکیب،ارا ه  باید بتواند راه  هر شرکتی که دارای یف مهدول یا یف خدم  اس ،  

توان خدمار و  ابوه بر این نه تنها می. و خدمار جدید را داشته باشدها  های مختل ، یا افوودن ویرگی اندازه

 .دید ارا ه کردج توان آن را در بافتی  مهدو ر ارا ه شده را برای بازارهای مختل  تیییر شكل داد بلكه، می

ام که  ردهرا منتشر ک( ایم که با فرناندو تریا  دویس نوشته)من کتاب بازاریابی جانیی :کاتلر بیان می کند 

( بندی بازار یننی تقسیم)کند که با بازاریابی ازودی  های جدید ارا ه می رویكرد خبل برای یافتن ایده

 .متفاور اس 

کند، اما بازاریابی جانیی مهدول را در بافتی جدید به تدویر  بازاریابی افقی در یف بازار منین کار می 

ها ا ا بخریم،  بنوین توانیم در پزپ برای مثال، امروزه ما می. توان ارا ه کرد های بسیاری می مثال. کشد می

تر دسترسی پیدا  ن  به کامپیو توانیم در یف کافی بانكی خود را در یف فروشگاه انجام دهیم، می  کارهای

ها استفاده  های  یی برای خوردن دارو توانیم از آدامس توانیم با تلفن هزراه خود اكس بگیریم، می کنیم، می

 . کنیم

 توانم این را بپ یرم که برخی از بازاریابان توانایی دیدن  من فقط می. توانم باور کنم فرصتی نیاشد من نزی

خورد بلكه، فقط بازاریابانی شكس   در دوران رکود اقتدادی، بازاریابی شكس  نزی. ها را ندارند این فرص 

: اس  های تجاری مهم ارا ه کرده از فرص در اینجا فهرستی کاتلر .تخیل ندارند  خورند که قوه می

برای مثال )های هزراه  ، تلفن(گیری بیومتریف داروهای هوشزند، اندازه برای مثال  راحی )بیوتكنولوبی 

برای )، کسب وکارهای خرد (امنی  شرک  و منول)، امنی  (سیم های خرد از  ریق تلفن، وسایل بی پرداخ 

برای مثال )سازی، خودکارسازی  های ذخیره ، برونسپاری، سیستم(ن زبانهای مخدو  افراد  تی مثال بانف

 .ها ، بهداش  و لوازم  یی، روبار(ها پرداخ  خودکار اوارب در بورگراه

 : های احتزالی این سوا ر را م رب کنید درباره هر کدام از این فرص 
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 ای وجود دارد؟  آیا بازار قابل مبح ه

 انداز رقاب  ایس ؟ اشم 

 توانید مدل تجاری سودمندی تهیه کنید؟ یا میآ

 توانید به سرا  مقیا  تولید را افواید دهید؟ آیا می

 :ها موفق هستند در صورت داشتن یک سری ویژگیاز نگاه کاتلر شرکتها 

 به هزه ذینفنان اهزی  بدهند. 

 حقول مدیر اامل خیلی با  نیاشد. 

 های جدید وارد بازار شود کاری کنند که ایده. 

 کارمندان شایسته استخدام کنند. 

 حقول خوب پرداخ  کنند تا کارمندان متنهد و ثاب  بزانند. 

 شرکتی که  ی اند سال کاری را مدام تكرار کند، ورشكس  . کارهای تكراری انجام ندهند

 شود می

 پس باید در نوآوری پیشرو باشند. 
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