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 دکتر مسعود حجاریان

 يكپارچه بازاريابي ارتباطات ريزي برنامه فرآيند

 تكنولوژيهاي توسعه و شدن جهاني به باتوجه بازاريابي ارتباطات از بسياري جديد مفاهيم امروزي دنياي در

 بازاريابي ارتباطات ناميده مي شود ياIMCنيز يک مفهوم جديد که 3991در سال  . است شده ارائه جديد

 اندازه با مختلف شرکتهاي پيش روي در زيادي فرصتهاي مفهوم اين. گرديد معرفي ،دشمي ناميده يكپارچه

در  IMCاستقرار  جهت ريزي برنامه روشهاي معرفي نيز گرد آوري اين از هدف. است داده قرار مختلف هاي

 .باشد مي خالصه صورت به آن از حاصل مزاياي بيان و مختلف شرکتهاي

 

 مقدمه

 معطوف يكپارچه بازاريابي به را خود توجه بيشتر و شده رويگردان انبوه بازاريابي از تازگي به ها بازارياب

 ماهيت بر است توانسته مستقيم بازاريابي سريع رشد و ارتباطات فناوري پيشرفت ميان اين در که اند، نموده

 و مختلف بخشهاي با رابطه ايجاد براي که تالشهايي در بازاريابها.  بگذارد شديد اثرهاي بازاريابي ارتباطات

 افزايش جهت تشويقي سياست) گسترش و ترويج گوناگون ابزارهاي و روشها از،اند آورده بعمل بازار گوناگون

 گرفته قرار بازاريابي گوناگون ارتباطات انواع معرض در کنندگان مصرف نتيجه در. اند کرده استفاده(  فروش

 . اند

 پيامهاي کننده، مصرف نظر از.  شوند قائل فرق پيامها منابع بين بازاريابها همانند توانند نمي مشتريان

 مي بين از معموالً آنها بين مرز و گردند مي ادغام هم در شوند، مي داده مختلف کانالهاي از که تبليغاتي

 که گوناگوني تصويرهاي که گردد مي موجب شوند مي داده مختلف منابع از که نقيضي و ضد پيامهاي. رود

 کانالهاي توانند نمي شرکتها موارد، اغلب در.  شود مخدوش دارند مختلف محصوالت و شرکت از مردم

         برقرار مشتري با ناهمگون ارتباطي نتيجه در کنند، يكپارچه را آنها يا ادغام هم در را ارتباطي مختلف



 بازاريابي روابط آميزه تعيين صحنه در که گوناگوني نقشهاي تعيين مسئوليت کس هيچ گذشته در .کنند مي

 پايبند را خود شرکتها از بسياري امروزه، ولي. گرفت نمي بعهده را فعاليتها اين کردن هماهنگ و شد مي ايفا

 چندين دقيق صورتي به شرکت اصل، اين اجراي در.  دانند مي بازاريابي يكپارچه ارتباطات اصل اجراي

 به يكپارچه و روشن پيامي آن محصوالت و سازمان باره در بتواند تا کند مي يكپارچه را ارتباطي کانال

 همه کردن يكپارچه و هماهنگ طريق از « بازاريابي يكپارچه ارتباطات سيستم»  .بدهد بالقوه مشتريان

 شود محصوالتي شهرت باعث تواند مي دارند،(  دخو ذهن در) محصول از مشتريان که تصويرهايي و پيامها

 يكپارچه ارتباطات سيستم و کند مي عرضه بازار به شده شناخته تجاري نشانهاي و نامها با شرکت که

 آن ومحصوالت شرکت از مشتريان که تصويرهايي همه شرکت، پيامهاي تمام که است معني بدين بازاريابي

 ارتباطات سيستم تمام در) شرکت هويت سرانجام و بازار در شرکت موضع و پايگاه دارند، خود ذهن در

 .يكپارچه شود(  بازاريابي

 

 IMCتعريف 

 و مشارکت و بازاريابي ارتباطي ابزارهاي همه کردن متحد جهت است يكپارچه فعاليتي بازاريابي ارتباطات

از برنامه IMCبرنامه .تازه راه يک از هدف مخاطبان با دوطرفه کردن برقرار ارتباط براي پيامها دادن گسترش

 مخاطبان و بيشتر ارتباطي ابزارهاي بيشتر، پيام منابع که زيرا باشد ميهاي سنتي تبليغات خيلي پيچيده تر 

 براي آنها با خود تنظيم و نتايج به آزمون،توجه بهبود، توانايي IMCکليد .دهد مي قرار مدنظر را بيشتري

 .باشد مي نظر مورد تجارت خصوص در عمومي ديدگاه يک توسعه

 

 

 



 IMCفرايند برنامه ريزي 

IMCاست متفاوت مختلف موارد در نيز يكپارچگي درجه فرآيند، يک هم و است مفهوم يک شامل هم  .

 مختلفي گامهاي طي را ريزان برنامه که دارند نياز منطقي روش يک به دارند توجه  IMCبه  که شرکتهايي

 به مربوط کارهاي تمامي سازي يكپارچه و نياز به تمرين و تالش بسيار IMCبه  رسيدن.  بكند راهنمايي

 .ارائه مي شود IMCريزي  برنامه فرآيند به مربوط مختلف تئوريهاي ادامه در.  دارد را کار و کسب

 

 بازاريابي يكپارچه ارتباطات ايه مرحل هشت فرآيند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMC 

 گام اول

 داده های پایه

 گام دوم

ارزیابی 

مشتریان /مشتریان

 احتمالی

 گام سوم

 ترجیحات/نقاط

 گام چهارم

 روابط تجاری

 گام پنجم

تهیه و ارایه 

 پیام

 گامششم

تخمین بازگشت 

 سرمایه گزاری

 گام هشتم

 سنجش بازار

 گام هفتم

سرمایه گزاری 

 و تخصیص



 کاربردهاي و شده طراحي شرکتها براي خوب وسيله يک عنوان به اي مرحله هشت ريزي برنامه فرآيند

 برنامه و منطقي نتايج به بايد مدل اين.  است داشته دنيا سراسر در مختلفي شرکتهاي در آميزي موفقيت

 و شده حذف گامها برخي که است نياز اوقات گاهي.  بيانجامد تفكري فرآيند يک طريق از موفقي هاي

 مي استفاده مدل اين از که دارد بستگي صنعتي و شرکت نوع به خود اين که شوند اضافه ديگري گامهاي

 بدين(. 3 شكل. )دهد مي نشان را بسته اي چرخه با ريزي برنامه سيستم يک مدل اين رحاله به. کند

 از متناوباً شرکتها بيشتر اينكه مخصوصاً.  هستند بعدي گام اساس و پايه قبلي گام هاي داده که معني

 :بهتري بدست آورندنتايج  که کنند مي تالش و گيرندي م فرا را چيزهايي بازار تجربيات

 

 به اطالعات بايد کنند طراحي را اثربخشي بازاريابي ارتباطات اينكه براي شرکتها: پايگاه داده ها:1گام

 جنسيت سن، مثل جزئياتي شامل که پايه هاي داده.  دارند دريافت شان بالقوه مشتريان و مشتريان از روزي

 براي هستند مبنايي پايه، اطالعات.  شوند آوري جمع بايد متناوباً جاري اطالعات عنوان به هستند درآمد و

 امروزه.  شوند واقع عطف نقطه و مؤثر،ترفيعات مختلف انواع به پاسخگويي در خواهند مي که شرکتهايي

 وجود واضحي مدارك و شواهد .است اطمينان قابل اطالعات آوري جمع شرکتها چالشهاي مهمترين از يكي

 .مي باشد IMCموفق  ههاي برنام براي کليدي عنصر يک ها داده پايگاه دهد مي که نشان ارد د

 مشتريان و مشتريان بهترين خواهند مي شرکتها اينكه براي: ارزيابي مشتريان فعلي يا احتمالي:2گام

 ارزيابي براي راه بهترين. شوند مي ارزيابي احتمالي مشتريان و مشتريان دوم گام باشند،در داشته را بالقوه

 باشيم، داشته " جاري درآمدهاي" جزئيات به بيشتري توجه که است اين احتمالي مشتريان و مشتريان

 هدايت يا و رشد ميزان داشتن نگه ثابت براي که کنند تعيين بتوانند شرکتها آن از بعد که معني بدين

 بعالوه،.  کنند گذاري سرمايه ميزان چه به شرکت، پرتفليو در خاصي خدمات يا محصوالت سوي به مشتريان

 توانند مي بدانند، را آينده در گروه، يا شخص يک درآمدزايي ميزان مثل جزئياتي شرکتها که هنگامي



 يک به را آنها و کرده گذاري سرمايه احتمالي مشتريان روي بر دارند تمايل ميزان چه به که بگيرند تصميم

 .کنند تبديل مشتري

 با شرايطي چه تحت و وقت چه و چگونه اينكه مانند تصميماتي بطور عرف:ترجیحات ارتباطي:3گام

 هاي پيام شرايطي چه تحت و چگونه ، وقت چه اينكه يا شود، برقرار ارتباط بالقوه و مشتريان مشتريان

 کنند مي سعي شرکتها سنتي بطور .بازاريابي گرفته مي شود مديران توسط درآيند، اجرا به سازمان بازاريابي

 بوجود اينجا در که اي عمده مشكل.  باشند داشته احتمالي مشتريان و مشتريان براي محرکهايي و پيامها

 قرار تماس مورد شرکت توسط بازار در اي چندگانه طرق از بالقوه مشتريان و مشتريان که است اين آيد مي

 توسط شرکت که پيامهايي از حتي تواند مي شود، مي برقرار مشتريان با که قوي روابط و پيامها. گيرند مي

 شرکتها. باشند تر قوي دهد مي ارائه بازارياب غير افراد يا خدماتي گروههاي و شرکا کانال از کارکنانش،

 خواسته به و دهند مي ترجيح احتمالي مشتريان و مشتريان که ارتباطي روشهاي مورد در متناوباً بايد امروزه

 که اين مشتريانند که کرد ادعا توان مي بنابراين.  کنند گيري تصميم شود، مي داده پاسخ ترجيحاتشان و ها

 .بازي مي کنند IMCفرآيند  در حياتي نقش و گيرندي م تصميم شرکتها ارتباطات چگونگي مورد در

 مشتريانشان با شرکتها کردن برقرار ارتباط چگونگي در اي عمده تفاوتهاي امروزه، :روابط تجاري:4گام

. کنند مي رفتار مشابهي طور به مشتريان همه دنيا سراسر در شرکتها از بسياري براي بهرحال، دارد، وجود

 نمي فرقي هيچ کنند، مي رفتار صورت يک به مشتريان همه شرکتها، ارتباطي فعاليتهاي مورد در مخصوصاً

 براي. باشند نمي هم مند عالقه حتي يا و هستند بالقوه مشتري يا احتمالي، مشتري مشتري، آنها که کند

 که کنند شناسايي را روابطي دارند نياز کنند، طراحي اثربخشي بازاريابي ارتباطي برنامه يک شرکتها اينكه

 شرکت يک توليدات از فراتر روابطي مشتريان، از بيشماري عده. دهند انجام بايد آنها معتقدند مشتريان

 مشتريان خرند، مي را کاالها مشتريان: شولتز بيان کرد که همانگونه. کنند مي برقرار شرکت آن با بخصوص

 نتيجه در. ارتباطند در کاالها با اغلب مشتريان اما کنند، مي اتكا کاالها به مشتريان دارند، اعتماد کاالها به

 .با کاال دارند ارتباطي نوع چه مشتريان بدانند بايد کنند طراحي اثربخشي ارتباطي برنامه اينكه براي شرکتها



 IMCبرنامه طول در را مشوقها و پيامها توسعه شرکتها از بسياري متأسفانه: تهیه و ارائه پیام:5گام

 ارتباط آنها با که افرادي گرفتن نظر در بدون را خوبي ايده که معتقدند اغلب شرکتها.  کنند مي فراموش

 .اند کرده ابداع کنند، مي برقرار

 پيام ارائه سيستمهاي.  گيرند قرار مد نظر بايد نيز پيام ارائه سيستمهاي پيام، يک توليد با همراه

 يا سازمان توسط احتمالي مشتري يک يا و مشتري يک با کجا و زمان چه اينكه شامل هستند سيستمهايي

 . ترند اهميت با نيز پيام خود از حتي پيام ارائه سيستمهاي ام 13 قرن در امروزه.  شود برقرار تماس کاال

 نيست مهم ديگر شود، ارائه موردنظر احتمالي مشتري يا مشتري به نتواند مشوق يا پيام اگر: مي گويدشولتز 

 .محتواي پيام چه باشد که

 و بازگشت ميزان تخمين شرکتها براي بعدي گام: تخمین میزان بازگشت سرمايه روي مشتري:6گام

 و مشتريان بازده. مشتري گفته مي شوداست که بازده سرمايه گزاري روي  بازاريابي واکنش فعاليتهاي

 ايجاد درآمد شرکت براي که هستند اشخاص اين آنجائيكه از و است متفاوت شرکت براي احتمالي مشتريان

 به دست احتمالي مشتريان و مشتريان روي گذاري سرمايه براي شرکت که است بهتر نتيجه در کنند، مي

 داشتن ، مشتري العملهاي عكس از يک هر تخمين براي . آورد بدست بهتري نتيجه اينكه تا زده انتخاب

 را مشتريان جاري ارزش بايد شرکت ، منوال همين به است، ضروري مشتريان از يک هر جاري ارزش دانش

 .بداند آينده در گذاري  سرماي ميزان تخمين براي

 که است مالي گذاري سرمايه براي گيري تصميم واقع در گام اين :سرمايه گزاري و تخصیص:7گام

     تخمين براي آنها آزمايش و بازاريابي مختلف ارتباطي فعاليتهاي هماهنگي و کيب تر فرآيند يک اوليه عنصر

 اوليه مواد و اطالعات مورد در بايد بسياري تصميمات گام اين در.  آنهاست به نسبت مشتريان العمل عكس

 طبيعتاً،انتخاب.  شود گرفته دارد، وجود بازار واقعي تجربيات در يا و شرکت ها داده پايگاه در که اي

 دليل همين به پذيرد، صورت سرمايه بازگشت بهترين که شود مي موجب گيرد انجام بايد که فعاليتهايي



 و پيامها به منابع تخصيص.  باشد ثابت پيام ارائه طرق يا و موردنظر رسانه يا شرايط انتخاب نبايد که است

 .آن آزمايش و ارزيابي شوند مختلف هاي گزينه بايد که است مواردي از يكي فعاليتها

 بازار در آنچه ديدن براي سنجش سيستم يک به پرداختن بسته حلقه اين گام آخرين: سنجش بازار:8گام

 رسيدن و آورده بدست گذاري سرمايه از شرکت آنچه و افتاده اتفاق واقعاً آنچه. باشد مي است آمده بدست

 ارتباطي برنامه که زماني در بازار سنجش. باشند مي بازار نتايج از است، کشيده طول چقدر نتايج اين به

 گام آخرين اين اگرچه.  کند مي ايجاد شرکت ارزيابي براي مبنايي کنند، مي خالصه را شرکت بازاريابي

 موفق توانند نمي که باشند داشته ياد به بايد شرکتها و است فرآيند شروع واقع در است، اي مرحله 8 فرآيند

 .آنكه اين حلقه را ببندند مگر شوند

 گونرينگ بازاريابي يكپارچه ارتباطات فرآيند

 به که کند مي کمک شرکتها به فرآيند مرحله اي را پيشنهاد مي کند اين IMC31گونرينگ فرايند 

 منابع از اطالعاتي جريان يک عنوان به را ارتباطات اين مشتريان آن طريق که از کنند توجه ارتباطاتي

 .ببينند تشخيص غيرقابل

 کند مي پيشنهاد گام اين:سازمان در شده صرف مخارج به وابسته  ارتباطي هاي بسته حسابرسي

 بودجه فرآيند يک در را آنها و کرده ادغام هم با را وظايف و ها بودجه از مشروحي ليست بايد شرکتها که

 ارتباطات روي بر شده صرف مخارج به ديگر يكبار مرحله اين در بايد شرکتها. سازند يكپارچه واحد بندي

 همه که شده، مشاهده تأثيرات و عمر منحني مراحل ترفيعي، وسايل محصول، به توجه مثل کنند، توجه

 .بخشند مي بهبود آينده در را وسايل اين از استفاده اينها

 که دهند توسعه را يي سيستمها بايد شرکتها گام اين در:مشترك عملكردهاي سنجش معیارهاي ايجاد

تالش مي   IMCکه  است اين سيستمهايي چنين يک توسعه دليل.  کند ارزيابي را شان فعاليتهاي ارتباطي



 دادن نشان براي درپي پي ميبايد مشتري رفتار دليل همين به دهد، تغيير کند که رفتار خريد مشتري را

 .شود گيري اندازه ارتباطات تأثير

 برنامه از مرحله هر :سهامداران درك براي نتايج مديريت و ها داده پايگاه گسترش از ستفادها

  .باشد سهامداران بندي ترتيب بر مشتمل بايد شرکتها ارتباطي

 مي ارتباطات که جاهايي تعيين براي حسابرسي اين از: محصوالتش و شركتها تماس نقاط همه تشخیص

 توانايي. شود مي استفاده بگيرند، قرار استفاده مورد شرکت پيامهاي تقويت براي وجه بهترين به توانند

 اين همچنين. دهد مي قرار ارزيابي مورد تماس نقاط از يک هر در اموري چنين يک انجام در را ارتباطات

 شما مشتريان که صورت همان به و مكان زمان، همان در شما ارتباطي تالشهاي که دهد مي را اطمينان

 .گيرد مي انجام ميخواهند

 تجارت انجام در شركت توانايي بر توانند مي كه  خارجي و داخلي  روندهاي تحلیل و تجزيه

 بعالوه،.  بكنند را کمک بيشترين توانند مي ارتباطات آنجا در که محيطهايي براي جستجو:بگذارند تأثیر

 ازتاکتيكهاي ترکيبي يک سپس و بفهمند را ارتباطي فعاليتهاي از يک هر ضعفهاي و قوتها دارند نياز شرکتها

 .کنندي م استفاده بازاريابي اهداف به دستيابي در آميخته اين از و کنند مي ايجاد را ترفيعي

 با را شرکت ارتباطي هاي برنامه: محلي بازارهاي از يك هر براي ارتباطي و تجاري برنامه ابداع

 .ميكند تلفيق جهاني ارتباطي استراتژي يک

 بوسيله را کارايي مرحله، اين:شركت ارتباطي كننده قانع تالشهاي جهت مسئول مدير يك انتخاب

 ، مضامين ايجاد .ميدهد ترويج مشترك عملكردهاي سنجش معيار ايجاد و هريزي برنام دادن مرکزيت

 تأثيرگذاري شرکتها هماهنگي چنين يک داشتن با.  ارتباطي هاي رسانه همه در سازگار ارزشهاي و سبكها

 زمان در.  آيد مي عمل به جلوگيري عملياتشان در غيرضروري هاي کاري دوباره از و کرده پيدا بيشتري

 استفاده مورد را مخاطبان از بزرگتري طيف توانند مي کجاها که را نكته اين بايد شرکتها نيازمنديها ايجاد



 و فرد به منحصر اوليه پيامهاي نيازمنديها اين از يک هر که شوند مطمئن نيز و بگيرند مدنظر دهند قرار

 .بردارند در را شرکت کليدي فروش نقاط

 در و نشوند محدود عملياتي کارهاي در که بينند مي آموزش IMCدر کارکنان: تیمي كاركنان استخدام

  .باشد مشتريان روي بر آنها نهايي تمرکز و باشند پذير مسئوليت کرده، گروهي رشد کار

 منسجم کامالً مديريتي تالش يک امر اين : مشاركتي مديريت نندما مديريت، فرآيند به IMCاتصال 

 يک هر در کارايي ايجاد به منجر بايد منسجم استراتژي يک. کند مي ايجاد شرکت اهداف به جهت رسيدن

 .شود شرکت رسالت موفقيت براي همكاري و ارتباطي عمليات از

 IMCريزي  برنامه كاربرگهاي

 شده تشكيل مدل يا کاربرگ شش از که است IMCيک فرايند برنامه ريزي  IMCريزي  برنامه کاربرگهاي

 در و شده شروع دهند مي قرار تأثير تحت را ارتباطات که اي زمينه فاکتورهاي توجه به با فرآيند اين.  است

 .انجامد مي بازاريابي يكپارچه ارتباطات کردن اجرايي راهنمايي براي ابتكاري دستورالعملهاي ايجاد به انتها

تان اجرا کنيد IMCبرنامه  مابقي براي مستحكم پايه يک بخواهيد اگر.  بازاريابي پیشینه كاربرگ

 جاري شرايط به توجه براي دقيق کامالً و سريع روشي سئوال 6 اين. مهم است 3پرسيدن سواالت جدول 

 اطالعات، اين آوردن بدست براي منبع بهترين.  هستند روبرو آن با خدمات يا شرکت ، تجارت که است

 ريزي برنامه فرآيند سازماندهي به آنها معمول جوابهاي و سئواالت اين پرسيدن اما است، بازاريابي برنامه

 .کند مي کمک

 برخوردار زيادي اهميت از شوند درك سادگي به اصطالحات اين اينكه براي بازار و خدمت يا محصول تعريف

 و کرده ايجاد را بازاريابي ارتباطات بتوانند نيستند، آشنا مفاهيم اين با کامالً که افرادي اينكه براي و است

 بگيرد صورت کجا در تجارت داريد انتظار که سئوال اين مثالً باشند، واضح کامالً بايد سئواالت برند، بكار

 .دارد زيادي اهميت پرسيدنش آن، روزافزون پيچيدگي با امروز بازاريابي محيط در که است سئواالتي از يكي



 دهند، مي ياري بازاريابيتان اهداف به رسيدن در را شما بازاريابي ارتباطات چگونه که آخر، سئوال به پاسخ

 درمورد آورد بدست را نظراتي تواند مي بازارياب که است اي مرتبه اولين اين واقع در.  است مهم خيلي نيز

 بازاريابي ارتباطات نوع چه و همگاني پيامهاي چه به و رود مي انتظار چقدر يكپارچه ارتباطات برنامه از اينكه

 .باشد نياز است ممكن

 3سواالت کاربرگ پيشينه بازاريابي                                                            جدول

 سوال

 محصول شرح                                                                ميكنيد؟ بازاريابي چيزي چه براي

 کار و کسب منبع                                 خدمت يا محصول که جايي يعني بازار، از شما کلي ارزيابي

 چيست؟ است، رقابت در شما

 رقابتي موقعيت ارزيابي                                                              ؟ است چگونه شما رقابتي موقعيت

 بازاريابي اهداف                                       چيست؟ خدمات يا محصول براي شما بازاريابي اهداف

 ارتباطات بازاريابي                                   دستيابي در را شما چگونه بازاريابي روابط که داريد انتظار

 کنند؟ ياري بازاريابيتان اهداف به

 

 اي زمينه فاکتورهاي به توجه بوسيله که بستري ايجاد از بعد. هدف مخاطبان عملكرد اهداف كاربرگ

 تمرکز مخاطب افراد روي بر که است آن وقت. موجود مي باشدIMCکاربرگهاي برنامه ريزي  فرآيند در که

 از جانبه همه ديدگاهي بر و بنگرد سنتي شناسي تالش ميكند که فراي جمعيتIMCريزي  برنامه.  کنيم

 پاسخ زير سئوال 5 به بايد جانبه همه ديدگاه يک به رسيدن براي.  نمايد تمرکز هدف مخاطبان و سهامداران

 .شود داده

 

 



 1جدول                 سواالت کاربرگ مخاطبان هدف کليدي                            

 جديد؟ افراد يا فعلي مشتريان  کجاست در محصوالت از استفاده يا فروش

 آن؟ از مستمر استفاده يا است مشتريان توسط محصول اوليه آزمايش بازاريابي هدف

 کجاست؟ مناسب کار، و کسب و تجارت

 ميدانيد؟ چيزهايي چه هدف مخاطبان مورد در

 ميكنند؟ گيري تصميم بازاريابي نهايي اهداف مورد در کساني چه

 

 دارد، توجه آن از مستمر استفاده يا محصول اوليه آزمايش و قديمي مشتريان به فروش به که اول سئوال دو

 استراتژي که شوند مي واقعيت اين به منجر و بگيرند قرار مالحظه مورد بايد که هستند مهمي سئواالت

 متفاوت اي گسترده طور به بايد هستند هدف جديد مشتريان قديمي مشتريان بجاي که زماني ارتباطي،

 .باشند مدنظر ترفيعي تاکتيكهاي که زماني مخصوصاً باشد،

 مورد زندگي نوع يا فيزيولوژيكي اصطالحات در اوقات گاهي و شناسي جمعيت اصطالحات در هدف بازار

 کافي بازاريابي يكپارچه ارتباطات هاي برنامه براي اما هستند مهم مسائل اين است همه گرفته قرار مالحظه

 اتصال و نگرشي الگوهاي رفتاري، الگوهاي درك مخاطبان در شرايط  IMCريزي  برنامه فرآيند در. نيستند

 بر هدف مخاطبان کاربرگ در موجود سئوال آخرين تمرکز .است مهم ها رسانه به هم و سفارش به هم آنها

 .يان هدف استروي مرکز خريد مشتر

 

 

 



 1اعضا مرکز خريد                                                                        جدول

 .کند مي پيشنهاد را استفاده موارد يا خريد که کسي ، معرف

 (.ميكند تشويق يا) کند مي توصيه را استفاده يا خريد که کسي ، تأثيرگذار

 .دهد مي انجام را انتخاب واقع در که کسي ، گيرنده تصميم

 .دهد مي انجام را خريد عمل واقع در که کسي ، خريدار

 .ميكند استفاده خدمت يا محصول از که کسي ،( کاربر) کننده استفاده

 

 را بكنند صحبت افراد با که را نقش اين بازاريابان باشد، همراه ترفيع يا کردن تبليغ با ارتباطات که زماني

 بازاريابي نهايي اهداف مورد در کساني چه که سئوال اين به پاسخ براي هدف يک عنوان به .ميكنند بازي

 پنج از يک هر روي بر تصميم شبكه در. کنند مي استفاده( 4 جدول) تصميم شبكه يک از گيرند مي تصميم

 چه اينها از يک هر که تصميم بگيرند توانند مي ريزان برنامه و است شده تمرکز باال در شده گفته نقش

و  کسب روي بر هم و نهايي مشتري روي بر هم IMCريزي  هبرنام فرآيند اساس بر. کنند مي بازي را نقشي

 .کار بايد تمرکز شود

 

 

 

 

 



 4شبكه تصميم                                                                              جدول

  مخاطبان هدف  

  کسب و کار مشتري نقش

    معرف

    تاثير گذار

    تصميم گيرنده 

    خريدار 

    کاربر

 

 طراحي ارتباطاتي کلي اهداف و استراتژيها با برخورد براي کاربرگ اين. ارتباطات استراتژي كاربرگ

 ابتكاري دستورالعمل در آن مانند و مستقيم پست تبليغات، براي ابداعي مخصوص استراتژيهاي.  است شده

 آنها به توجه که دارد وجود سئوال سه IMCريزي  برنامه فرآيند از فاز اين طول در. شود مي داده توسعه

 . است شده داده نشان 5 جدول در سئواالت اين. است ضروري

 

 5جدول سواالت کليدي کاربرگ استراتژي ارتباطات

 هستند؟ چيزهايي چه ما ارتباطي اهداف

 چيست؟ تجاري گرايش استراتژي

 دهند؟ انجام کاري چه ما ارتباطات به پاسخ در مردم خواهيم مي ما

 



 

 

 بازاريابي ارتباطات استراتژي در ارتباطي اهداف تعيين گيرد، قرار مالحظه مورد بايد که چيزي اولين طبيعتاً

 تأثير هستيم آن دنبال به ما آنچه بر ارتباطات" که است اين بازاريابي ارتباطات اهداف از منظور.  است

 طبيعتاً. شود مي داده توضيح ارتباطات تأثيرات اين از نوع پنج زير در هستند، هدف تأثيرات، اين. " بگذارد

. است بازاريابي ارتباطات استراتژي در ارتباطي اهداف تعيين گيرد، قرار مالحظه مورد بايد که چيزي اولين

. " بگذارد تأثير هستيم آن دنبال به ما آنچه بر ارتباطات" که است اين بازاريابي ارتباطات اهداف از منظور

 .شود مي داده توضيح ارتباطات تأثيرات اين از نوع پنج زير در هستند، هدف تأثيرات، اين

 بنظر باشد، داشته وجود طبقه يک براي کمي تقاضاي اگر.  است 3 طبقاتي نیاز ارتباطات تأثير اولين

 هدف يک افراد اين به يادآوري يا و کردن آگاه بنابراين هستند، آگاه کمتر خدمات يا کاال از مشتريان ميرسد

 تا دارند نياز خدمتي يا کاال چه به آنها که هدف مخاطبان درك: از است عبارت طبقاتي نياز تعريف. شود مي

 اهداف ارتباطي تعيين گيرد، قرار مالحظه مورد بايد که چيزي اولين طبيعتاً( .  برسند رضايت به) شوند ارضا

 ما آنچه بر ارتباطات" که است اين بازاريابي ارتباطات اهداف از منظور.  است بازاريابي ارتباطات استراتژي در

 . "بگذارد تأثير هستيم آن دنبال به

 عبارت محصول از آگاهي.  باشد هدف يک هميشه بايد و است ارتباطات تأثير دومين لمحصو از آگاهي

 . خدمت يا کاال يک فراخواني يا تشخيص در هدف مخاطبان توانايي از است

 شده بيان احساس يا اطالعات محصول به گرايش مفهوم.  است محصول به گرايش ارتباطات تأثير سومين

 ارزيابي و است هدف يک هميشه يكپارچه ارتباطات استراتژي در تأثير اين. است بازاريابي ارتباطات طول در

 . دهد مي نشان هايشان نياز ارضاء در توانائيشان با ارتباط در را خدمت يا کاال از هدف مخاطبان کلي



 عكس در خودشان به مخاطبان آموزش از است عبارت که است تأثير چهارمين ،محصول خريد به تمايل

 است واکنش گرفتن به تعهد يک اين ديگر عبارت به.  است شده پيشنهاد که خدمتي يا کاال به نسبت العمل

 هدف يک ترفيعاتي تالشهاي در اغلب محصول خريد به تمايل.  شود خريد به منجر بايد ضرورتاً اينكه نه

 .  است

 تواند مي که است عواملي برخي از هدف مخاطبان استنباط که است  خريد تسهیل تأثیر پنجمين ، نهايتاً

 قيمت، شامل بيشتر که زماني عوامل اين.  بگذارد تأثير کاال از استفاده يا خريد به آنها گيري تصميم در

 . گيرد نمي قرار مالحظه مورد ارتباطي اهداف عنوان به اغلب باشد ترفيع يا محصول به مربوط مسائل

 انواع که کنند مي تالش IMCريزان  برنامه چيست، محصول به گرايش استراتژي که سئوال اين به پاسخ در

 پيچيدگي با تصميم يک تواند مي تصميم اين.  کنند ارزيابي را هستند آن روبرو با مخاطبان که تصميماتي

 .باشد زياد پيچيدگي با تصميم يک يا کم

 

 مي تأثير مشتريان بر گيرد مي صورت محصول يک خريد وقتي که هستند تصميمات از مختلفي انواع اينها 

 تمايل که ديگري موضوع.  است برخوردار بسياري اهميت از ارتباطي استراتژي تعيين بنابراين و گذارند،

 در.  است يا خدمت کاال خريد براي آنها انگيزه دهد، مي قرار تأثير تحت را کاال به نسبت بالقوه مشتريان

 هاي انگيزه اطالعاتي، هاي انگيزه. شد قائل تفاوت  تبديلي و  اطالعاتي هاي انگیزه ميان بايد اينجا

 کرده، جلوگيري مشكل يک ايجاد از محصول يک خريد انگيزه که معني بدين شوند، مي ناميده نيز منفي

 طرف از. کند مي حفظ را کنوني رضايت سطح کند،يا مي پيدا را بهتري محصول کند، مي حل را مشكل

 مي بوجود زماني خريد مثبت هاي انگيزه. شوند مي خوانده نيز مثبت هاي ه انگيز تبديلي، هاي انگيزه ديگر

 اجتماعي يا شخصي شهرت محصول که زماني يا برند مي لذت محصول يک از استفاده از مشتريان که آيند

 . کند مي ايجاد



 چهار(  شد اشاره باال در که همانطوري) است هدف يک هميشه واقع در محصول به گرايش آنجائيكه از

 :آيد مي بوجود مخاطبان هاي انگيزه و تصميم انواع از مختلف ترکيب

 کمي ريسک شامل که است خدماتي يا کاالها مخصوص استراتژي اين. اطالعاتي/  كم پیچیدگي •

 موارد اين براي معمولي مثال. است منفي انگيزش که است زماني براي نيز و ندارند ريسک اصالً يا و هستند

 .درد هاي برنده بين از يا ها مسكن از است عبارت

 و هستند کمي ريسک شامل که است خدماتي يا کاالها مخصوص استراتژي اين. تبديلي/  كم پیچیدگي •

 از عبارتند محصوالت از طبقه اين براي مثالهايي. است مثبت انگيزش که زماني اما ندارند، ريسک اصالً يا

 .غيرالكلي نوشيدنيهاي و غذايي محصوالت

 جايي اما دارند، ريسک که است خدماتي يا کاالها مخصوص استراتژي اين. اطالعاتي/  زياد پیچیدگي •

 .است جديد صنعتي محصوالت و مالي گذاريهاي سرمايه معمول مثال. است منفي اي زمينه انگيزش که

 که جايي اما دارند، ريسک که است خدماتي يا کاالها مخصوص استراتژي اين. تبديلي/  زياد پیچیدگي •

 .باشد جديد مدل اتومبيلهاي و لباسها ميتواند مورد اين براي مثالهايي. است مثبت اي زمينه انگيزش

 گزينه از تعدادي اينكه مي دهد تا IMCريزان  برنامه به را فرصتهايي باال استراتژيهاي از مختلف انتخابهاي

 که است مهم وسيله يک اين بنابراين.  کنند ليست ارتباطات برنامه کاربردي کردن جهت را تاکتيكي هاي

 .بكار ميرود IMCريزي  برنامه زمان در

 

 

 

 



 

 

 برنامه يک ايجاد براي ريزي ه برنام ارزش با وسيله يک رفتاري تسلسل مدل: رفتاري تسلسل مدل

 . است بازاريابي يكپارچه ارتباطات

BSM با خريد تداوم و محصول از هدف مخاطبان استفاده به دادن تقدم شامل تصميم عمده مراحل روي بر 

 و جستجو نياز، تحريکBSMمدل  در گيري تصميم مرحله چهار.  دارد خدمت تمرکز يا کاال از استفاده

 مي ارزيابي زير موارد مراحل اين از هريک براي ، بعالوه.   استفاده مرحله در آخر و ، خريد اطالعات، ارزيابي

 زمان گيرد، مي صورت آنجا در تصميم احتماالً که جايي ،(6 جدول) چيست مستلزم تصميم نقش: شود

 که است همچنين يک فلوچارتBSM.گيرد مي صورت چگونه احتماالً تصميم اينكه تصميم، مرحله بندي

 مي نشان گذارند مي تأثير خريد بر که را آنهايي گيري تصميم يا و هدف مخاطبان اعضاء عملكرد چگونگي

 .دهد

 که دهد مي ارائه را فازي ، نياز تحريک مرحله است؛ فرد به منحصر خدمت يا کاال هر براي تصميم مراحل

 جستجو به هدف مخاطبان نياز ، ارزيابي و اطالعات ، دوم مرحله. کند مي پيدا ضرورت واقعاً محصول به نياز

 پيچيدگي محصوالت که زماني دوم فاز. سازد مي روشن را يكديگر به نسبت ها گزينه ارزيابي و اطالعات

 محصول، پيچيدگي  کم بدليل ،(ببينيد باال در را ارتباطات استراتژي کاربرگ) شود مي حذف دارند کمتري

 که است فازي خريد،. گيرد مي صورت استفاده يا خريد به تصميم شود، مي تحريک نياز اينكه محض به

 اين به توجه. گيرد مي قرار استفاده مورد محصول که است زماني استفاده و گيرد مي صورت واقعي معامله

 مشتريان مجدد خريد به منجر تواند مي مرحله اين در بازاريابي ارتباطات کيفيت که زيرا دارد اهميت فاز دو

 .  شود



توسعه BMSو يک IMCريزي  برنامه کاربرگهاي سئواالت پاسخ داشتن دست در با  :IMCشبكه وظايف 

 بتوان براحتي اينكه براي واقعيتهاست، اين همه کردن خالصه ريزي برنامه داده شده گام بعدي در فرآيند

 .دهند گسترش را استرتژيک تصميمات که کاربرگهايي است به ما نياز اينجا در.  داشت آنها از اندازي چشم

 تصميم بتوانند بايد بازاريابان کاربرگها، وو  BMSارتباطي هر چه باشد با استفاده توام از  برنامه اهداف

 .طريق مجموعه اي از کارهاي ارتباطي تامين کنند از يا و پيام يک توسط را اهداف اين و بگيرند

نام IMCهاي  گزينه که آخر ستون و دهند، مي ارائه را ارتباطي گزينه يک رديفها از يک هر 7 جدول در

 را ارتباطي وظيفه هر انجام براي هدف مخاطبان با ارتباط چگونگي وضوح دارد جايي ااست که بازارياب به

 و آورد، مي فراهم هدفمند روش يک با را مرور هر آنچه ياد گرفته شده است IMCشبكه . کند مي مشخص

 بهترين بودجه و نيازها با که دهد، مي بازاريابي ارتباطي وسايل جستجو براي فرصتي ريز برنامه به نيز

 .دارند را سازگاري

شود  مي يافته رفتاري تسلسل مدل در شوند، مي خالصه ستون اولين در که اطالعاتي IMCوظايف شبكه در

 زيادي اهميت از نيز باشند داشته حضور خريد فرآيند مختلف مراحل در توانند مي مشتريان اينكه درك

 براي. يابد مي پايان محصول استفاده با و شده شروع شده برانگيخته نياز با فرآيند اين.  است برخوردار

 .است اهميت حائز دارد، نياز مختلفي ارتباطات به تصميم مختلف مراحل که مطلب اين دانستن بازاريابان

 از شود مي داده قرار ستون اين در که اطالعاتي. دهد مي نشان را ارتباطي وظايف يا اهداف دوم ستون

 تصميم مرحله که زماني.  است آمده بدست ارتباطي استراتژي کاربرگ کليدي سؤاالت از که است پاسخهايي

 .کند تغييرمي اغلب نيز ارتباطي اهداف شود، مي عوض

 7جدول IMCشبكه وظايف 

 IMCگزينه هاي  کجا و کي مخاطبان هدف وظيفه ارتباطات مرحله تصميم

 انتخاب بهترين گزينه BSM کاربرگ مخاطبان هدف تاثيرات ارتباطات شبكه تصميم



     

     

 

 

 

 

 

 حال در تصميم فعلي مرحله در که را نقشهايي که است IMCوظايف  شبكه در سوم ستون ، هدف مخاطبان

 .تشريح مي کند را است انجام

 از اي گسترده دامنه ستون اين. است IMCچهارمين ستون در شبكه وظايف  BSMمدل  از ، کي و کجا

 و کرد پيدا دسترسي توان مي درگيرند، تصميم فرآيند در که زماني هدف، مخاطبان به که مكانهاي مختلفي

 .کند مي خالصه را دسترسند در بيشتر آنها که زمانهايي نيز

ريزي  برنامه فرآيند نهايي نتيجه شود، مي ارائه زير در که ابتكاري دستورالعمل. ابتكاري دستورالعمل

IMC وظايف شبكه و اوليه ريزي است و بر اساس برنامه IMCابداع براي ابتكاري دستورالعملهاي. ميباشد 

 تشكيل موضوع ده از ابتكاري دستورالعمل يک.  باشند بايد مشابهIMCدر  و مفيدند، بازاريابي ارتباطات همه

 ديگر قسمت دهد، مي توضيح را انجام دست در وظايف قسمت يک: شوند مي تقسيم قسمت سه به که شده

 .ميشود مربوط اجرايي عناصر به بعد قسمت و است، اهداف به مربوط

 

 



 وظايف تشريح

 کردن اجرايي در را ابتكاري تيم و داده ارائه را بازار شرايط مورد در نكات مهمترين :بازار کليدي مشاهدات :3

 .کند مي کمک ابتكاري استراتژيهاي

 برخاسته آنجا از کار و کسب ميرود انتظار که است جايي از معمولي توضيح يک اين: کار و کسب منابع: 1

 .شود

 کمک هدف مخاطبان يافتن در ريز برنامه به که موانعي يا اهداف مهمترين: کننده مصرف اهداف/  مانع :1

 .ميدهد ارائه را شود مي وي کار مانع يا و کرده

 دنبالشان به که را آنهايي بتوانيم که باشد سيستماتيک خيلي بايد هدف مخاطبان توضيح:هدف بازار :4

 .بكشيم تصوير به ذهنمان در هستيم،

 استراتژي و اهداف

 با چگونه اهداف که دارد مي بيان و داده ارائه را اهداف از توضيح يک :ارتباطي وظايف و اهداف 

 طبقاتي، نياز) اوليه ارتباطي وظايف و اهداف قسمت اين در. کنند ميتناسب پيدا  IMC برنامه

 شده گرفته وظايف شبكه از(  خريد تسهيل و کاال، خريد به تمايل کاال، به گرايش کاال، از آگاهي

 .است

 را( کم يا زياد) پيچيدگي سطح و( منفي يا مثبت) هاي زمين هاي ه انگيز:کاال به گرايش استراتژي 

 .کند مي تشريح مشتريان گيري تصميم فرآيند در

 انگيزشهاي با که را مفيد هاي خواسته مهمترين ابتكاري دستورالعمل اينجا در:مفيد هاي خواسته 

 .سازد مي خاطرنشان را ارتباطند در مربوطه

 در رود مي انتظار اينكه مورد در دستورالعمل يک از اي خالصه:مشتريان از شده خواسته پاسخ 

 .کنند فكر يا و بفهمند کنند، حس چگونه هدف مخاطبان ارتباطي، تالشهاي نتيجه



  كردن اجرايي

 ميدهد ارائه ارتباطات انواع براي را مناسبي تاکتيكهاي:ابتكاري راهنماهاي. 

 مضامين داراي درخواستهايي چه شود مي گفته ابتكاري تيم به:اجباري/  درخواستي مضامين 

 نام يا لوگوها انواع از استفاده يتواند م مورد اين براي مثال يک. هستند مشارکتي يا قانوني ابتكاري،

 .باشد شرکت

 ابتكاري دستورالعمل.  شوند تكميل صفحه يک در بايد ابتكاري هاي دستورالعمل که است ذکر شايان ضمناً

 .آن کردن اجرايي و ريزي برنامه ميان است پلي واقع در

 

 (مدل دانكن)صفر  مبناي بر ريزي برنامه فرآيند

 اينكه بدليل و است مشتريان رشد و نگهداري آوردن، بدست در شرکتها به کمک واقع در IMCوظيفه اصلي 

 براي صفر مبناي بر ريزي برنامه از IMCريزان  برنامه بوسيله بايد شرکتها است تغييرحال  در بازار شرايط

 .کنند استفاده چالشها با شدن روبرو

 و شرکت جاري کار و کسب اساس بر استراتژيها و اهداف تعيين: برنامه ريزي بر مبناي صفر شامل

 ريزي برنامه شود فرآيند مي گرفته نظر در ر صف نقطه عنوان به فعلي شرايط که باشد بازار مي شرايط

 تقسيم گام 8 به ا ر آن آموزش، براي وي و شده ارائه ندانك بوسيله که است مدل يک بهرحال صفر برمبناي

 .است کرده

 سازمانهاي و خدمات دهندگان ارائه مختلف و مانند هاي اندازه در مختلف شرکتهاي براي ميتواند مدل اين

 .رود بكار نيز غيرانتفاعي



 عمليات انتخاب در که ست ا شرکتهايي براي صفر مبناي بر ريزي برنامه قلب که دارد مي اظهار دانكن

 و دهند اجازه خاص بيشتري مي SWOTتحليل  و تجزيه به هستند، طرف بي رسانه و بازاريابي ارتباطي

 . گيرند مي تصميم اه رسانه ترکيب و بازاريابي ارتباطات ترکيب مناسبترين مورد در و کرده انتخاب را اهداف

روشي ساختارمند براي ارزيابي :عبارت است ازSWOTتجزيه و تحليل :هاSWOTتجزيه و تحلیل :1گام

 اي ساده متد يک کار اين.  تهديدها و فرصتها ضعفها، قوتها، شناخت بوسيله شرکت يک موقعيت استراتژيک

 .فراهم مي آورد را بازار مميزي نتايج ادغام از

 :را اينگونه تعريف مي کندSWOTدانكن تجزيه و تحليل 

 کسب به که(  تهديدها و فرصتها) خارجي شرايط و(  ضعفها و قوتها) داخلي شرايط از ساختارمندي ارزيابي

 .آن آسيب مي رسانند به يا و کرده کمک کار و

 مشتريان شناخت صفر مبناي بر ريزي برنامه فرآيند دوم گام :روابط و اهداف تحلیل و تجزيه :2گام

 و بندي بخش شامل گام اين.  است کليدي بخش هر با تجاري روابط شناخت اندازه همان به نيز و کليدي

 بر تمرکز براي هدفگذاري.  شود تكميل ارتباطي اهداف تنظيم از قبل که است ضروري و است هدفگذاري

 .رود مي بكار دارند نياز خاصي توجه به که مشترياني و جديد مشتريان فعلي، مشتريان

 رسانه روي بر کمتري هزينه اينكه دقيقتر گردد؛ مي پول( جويي صرفه) ذخيره موجب همچنين هدفگذاري

 .داده شده صرف مي گردد توضيح که مخاطباني براي ها

 هاي يافته از استفاده و شناسايي به قادر اينكه براي شرکتها :بازاريابي ارتباطات و اهداف تعیین:3گام

 که محيطي با سپس و شده شناسايي ابتدا ارتباطي اهداف.  کنند هدفگذاري باشند،نياز دارندSWOTمهم 

را IMCدانكن تنظيم اهداف در يک برنامه  .گردند مي هماهنگ شوند گذاشته اجرا به آن در است قرار

 دسته دو به اهداف ت،اس در مورد ايجاد و اداره روابط تجاريIMCبدليل اينكه :اينگونه توضيح مي دهد

 .رفتاري و ارتباطي شوند، مي تقسيم



 سوي از است، تجاري موقعيت و تغيير آنها تقويت ها، خواسته مثال، طور به ارتباطي اهداف از ندانك منظور

 تأثيرات رفتاري از مثالهايي بيشتر، اطالعات براي درخواست و فروش محصول، اوليه آزمايش افزايش ديگر

 . است رفتاري تأثيرات ايجاد از تر ساده بسيار ارتباطي تأثيرات ايجاد.  هستند

 ارتباطي وسايل انتخاب IMCمهم ترين قسمت برنامه ريزي :توسعه استراتژي ها و استدالل ها:4گام

 از ترکيب بهترين دهند اجازه آن از حاصل نتايج و SWOTتحليل  و تجزيه به که معني بدين است، بازاريابي

 ارتباطات ترکيب بهترين انتخاب معني به توسعه استراتژيها اوقات اغلب.  کنند تعيين را ارتباطي وسايل

 که دارد را مسئله اين مورد در تفكر به نياز موضوع اين.  است مختلف انتخابي هاي گزينه همان از بازاريابي

 . هستند بهتر وسايل از کداميک

 بودجه مشكالت. براي اينكه با بودجه هماهنگ باشد بايد اولويت بندي شود SWOT:تعیین بودجه:5گام

وقتي که .همه شرکت ها تحميل مي شودIMCريزي  برنامه به که است موانعي بزرگترين از يكي بندي

 مخارج صرف براي را محيطها ترين اهميت با بايد شوند مي روبرو بندي بودجه شرکت ها با وظيفه سنگين

 .دهند انجام دارند نياز که را هرآنچه توانند نمي هم بخواهند اگر حتي شرکتها که زيرا کنند، انتخاب آنها در

 بندي جدول و زمانبندي IMCصفر مبناي بر ريزي برنامه هاي جنبه مهمترين از يكي :زمانبندي:6گام

 ارتباطي وسايل ساير و ترفيعي هاي برنامه ها، رسانه از يک کدام کنند تعيين مي که است مختلفي عوامل

 . بيفتند اتفاق فرآيند خالل در يا و انتها يا ابتدا در بايد بازاريابي

 يكسان، هاي برنامه در بازاريابي ارتباطي وسايل ساير از استفاده فصلي، ي تفاوتها به مثال طور به زمانبندي

 .ميباشد مربوط غيرمنتظره، هاي آگهي با تبليغات زمانبندي آخر در و توليد و فروش بازاريابي، زمانبندي

 دانستن راه تنها بنابراين.  هستند فرد به منحصر بازاريابي ارتباطي تالشهاي همه :آزمون بازار:7گام

 از يكي ، شده ايجاد تأثير آزمون.  است آن آزمون ، نه يا کنند مي عمل برنامه طبق تالشها اين اينكه

 شرکتها. هاست رسانه روي بر شده صرف مخارج آزمون ديگر اهميت با موضوع و است اهميت با موضوعات



 حداقل که همانگونه کنند مي تست شود، مي ناشي شده صرف مخارج افزايش از که را سودي حاشيه متناوباً

 .ميكنند آزمون را است نياز بازار سهم حفظ براي که هاي هزين ميزان

رسيده  IMCبرنامه  در شده تنظيم اهداف به کيفيتي چه با بفهميم اينكه براي :ارزيابي اثر بخشي:8گام

 قابل مقياسهاي در را اهداف بايد شرکتها که است دليل همين به. کنيم ارزيابي ايم،بايد اثر بخشي را هميشه

 .کنند تنظيم،گيري اندازه

 ميان يكپارچگي سطوح و روابط قوتهاي از مقياسهايي شامل همچنين بايد IMCارزيابي از يک برنامه 

 و فروشها درحاليكه است، آينده کار و کسب از قوي شاخصي روابط، ارزيابي. بازاريابي باشد ارتباطي ابزارهاي

 روابط از را IMCريزي  برنامه که ديگري جنبه. سنجند مي را تاريخي اثربخشي تنها سنتي هاي ارزيابي

 آني گرفتن بازخورهاي و اطالعات در اشتراك.  است متداول بازخورهاي فشار سازد مي متفاوت بازار سنتي

 روي بر جديد تمرکز يک و محكم تعهد يک به خود اين که است ضروري امر يک عمل در موفقيت براي

باعث ميشود که شرکت به يک سازمان  IMCتناوب بازخور در .دارد نياز سازمان فوري در بازخورهاي

 .يادگيرنده تبديل شود

 

 نيز و آنها ضعف و قوت نقاط و ها ويژگي به توجه با سازمان هر در ها، مدل اين شد، عنوان که همانطور

 مدل سازي پياده مرحله در است ممكن هدف، بازار ي شاکله تر مهم همه از و مجموعه رقابتي هاي مزيت

 راه نقشه که است جداولي فرايندهايي، چنين هاي خروجي عموماً. گردند ناپذير اجتناب تغيراتي دستخوش

 به توان مي را ها ماتريس اينگونه از اي نمونه. دهد مي نمايش زماني بازه يک در را سازمان بازاريابي واحد

 .نمود طراحي زير شكل



 

 

 

 

 

 

 Belch & Belch مدل

 

 مدل به و شده ارائه بلچ. ام و. جي بلچ آرتور توسط که بازاريابي منسجم ارتباطات ريزي برنامه ديگر مدل يک

Belch & Belch کند مي توصيه را زير گامهاي است، معروف: 

 



 ترفيع و تبليغات نقش و رقبا تحليل اهداف، و برنامه کلي سنجش و تحليل: بازاريابي برنامه دقيق مطالعه -3

 .IMC در بازاريابي آميخته کليدي عناصر عنوان به

 

 .خارجي و داخلي تحليل: محصول ترفيع هاي برنامه وضعيت تحليل -1

 

 .ارتباط اهداف تعيين و ارتباطي کانالهاي مخاطبان، در پيام به پاسخ فراند آناليز: ارتباطات فرايند تحليل -1

 

 .آن تخصيص و موردنياز بودجه محاسبه: بودجه تعيين -4

 

 مستقيم، بازاريابي تبليغات، قبيل از بازاريابي ارتباطات از نياز مورد عناصر تعيين: IMC فرايند توسعه -5

 ...و شخصي فروش اينترنتي، بازاريابي

 

 انجام و قبل گام در شده انتخاب عناصر سازي پياده: ارتباطات هاي استراتژي اجراي و سازي يكپارچه -6

 ...و ها رسانه از time خريد تبليغاتي، فضاهاي خريد بنر، ساخت قبيل از اقداماتي

 

 با ترفيعي هاي استراتژي تنظيم و کنترل: بازاريابي ي شده يكپارچه هاي برنامه کنترل و ارزيابي پايش، -7

 .شده تعريف معيارهاي از استفاده

 


