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 چکيده
 نید ترو سود من نیارتباطات است و موثرتر ،یابیحساس و مهم بازار یاز بخش ها یکی 

از  یکی شود. یم دهینام یابیبازار کپارچهیاست که ارتباطات  یآن مفهوم تیریمد وهیش

 یند. براک یم انیرا ب یارتباط ما با مشتر یاست و آن چگونگ جیترو یابیبازار بیترک یاجزا

 یبرا یدایز .اهدافدیو انتظارات آنها را بشناس انیمشتر یستیموثر خودتان، شما با جیترو

 حفظ ازها،ین صیتقاضا، تشخ کیتحر ،یآگاه جادیوجود دارد مثل اخودتان  جیترو

 تیعالفکه روش شما هر چه باشد  دیفراموش کن دی. نبارهیجنگ با رقبا و غ ان،یمشتر

 کیتحر دیه خرکند، او را ب جادیا عالقهرا جذب کند، در او  یتوجه مشتر دیشما با یجیترو

 او مشخص کند. یرا برا دیو نحوه خر

 ارتباطات، بازاریابی، یکپارچه سازی :يديکل واژگان
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 2مرتضی زلف پور آرخلو ،  1 سعيدرنجبر

 .سپیدان واحد مهندسی فن آوری اطالعات، دانشگاه آزاد اسالمی ارشد کارشناسی دانشجوی 1 

 .، گروه کامپیوتر و فن آوری اطالعات، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سپیداناستادیار  2
 

   نام نویسنده مسئول:

 سعيد رنجبر
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 مقدمه
رتباطات ا تیده است. غاش یابیارتباطات شرکت  ها و ارتباطات بازار یاصل نهیبه زم لیارتباطات تبد «یکپارچگی»، 90دهه  لیاز اوا

 غات،یتبل عبارتند از بزارهاا نی. اردیگ یکار م شرکت به کیاست که  یارتباطات یابزارها نیب ییو هم افزا یخلق سازگار یابیبازار کپارچهی

را به  یابیاررتباطات بازا یارهاابز یابیبازار کپارچهیداده. ارتباطات  گاهیبر پا یمبتن یابیو بازار ،یفروش، فروش حضور جیترو ،یمروابط عمو

 شتریب نهءیوه و هزبالق یاز کشمکش ها قیطر نیکنند، بد تیرا تقو گریکدیکنند و  یبانیپشت گریکدیکه از  زدیآمیدر هم م یگونه ا

و  ا منتقل کنندبحث ر کیو  مایپ کی دیبا یها مشرکت یارتباطات یابزارها هیاست که کل نیا گری. نکته مهم دشودیم یریجلوگ یارتباطات

 .یابیبازار کپارچهیارتباطات  یخط مش نیتدو قیمگر از طر ستین ریامر امکان پذ نیا

ز ا یاریوز بسوجود  هن نیامورد سوال قرار گرفته؛ با « گذراست یتیریسبک مد کیتنها  یابیبازار کپارچهیارتباطات  »گزاره که  نیا

رسانه و  یگگسست ،یجمع یدر رسانه ها غاتیتبل یکاهش اثر بخش لیاز قب یبه مسائل یرا پاسخ یابیبازار کپارچهیارتباطات  نیمتخصص

، شدن یل جهانمث یکالن یر با روند هادر بازا راتییتغ نیا یدانند. با همزمان یان و فروشندگان مکنندگمصرف شدنتردهیچیمخاطب، وپ

برند.  یم یپ یابیربازا روابط یو ناسازگار یکاهش ناهنجار تیروز افزون به اهم یشرکت ها به گونه ا ،یفن آور شرفتیرقابت، و پ شیافزا

 یساز ادهید. در عمل پطبق کننمن یابیبازار کپارچهیارتباطات  توانسته اند خود را کامالً با ها تابه حال کتاز شر یاما نسبتاً تعداد اندک

 شود. یمدشوار  اریبس یو مشکالت مفهوم ،یذهن یها تی،محدودیچون موانع سازمان یلیبه دال یابیبازار کپارچهیارتباطات 

 

 (IMC)یکپارچه بازاریابی ارتباطات مفهوم تکامل-1
 پذیرش با بانبازاریا. کردند نیاز احساس تری منسجم ترویجی ابزارهای به نسبت ها شرکت از بسیاری یالدیم 1980 دهه طی

 یا رسانه تبلیغات صرف ردکارب جای به را ترویجی ابزارهای از بیشتری تنوع تبلیغاتی های شرکت از ، یکپارچه بازاریابی ارتباطات مفهوم

 روابط ابزارهای هب خود تجهیز با و بردند پی ترویجی ابزارهای بین (Synergy)نیروزایی هم این به بسیاری های شرکت.بودند خواهان

 ترویجی نیازهای به چهیکپار بازاریابی ارتباطات تبلیغاتی های شرکت عنوان تحت خود نامگذاری و مستقیم فروش و فروش پیشبرد ، عمومی

 از تعریفی (A s 4) کاآمری تبلیغاتی های شرکت اتحادیه از پژوهشی تیم یک. ندداد پاسخ منظوره چند پیشنهادی بسته یک در مشتریانشان

 :است داده ارائه زیر شرح به یکپارچه بازاریابی ارتباطات

 کلیدی نقش و ناساییش را کامل و جامع برنامه یک (Added value) افزوده ارزش که بازاریابی ارتباطات ریزی برنامه از مفهومی"

 به رسیدن برای را زارهااب این و ارزیابی را عمومی روابط و فروش ترویج مستقیم، پاسخ عمومی، تبلیغات مثل ارتباطات عمتنو های ابزار

 حداکثر به برای ترویج لاشکا تمامی از استفاده فرآیند بر اتحادیه این تعریف".کند می ترکیب ارتباط تاثیر حداکثر و انسجام ، شفافیت

 رتصوی روش عنوان تحت بیبازاریا یکپارچه ارتباطات فرآیند از وسترن نورث دانشگاه از شولتس دن آقای. دارد کزتمر موثر ارتباط رساندن

 .کند یم یاد ها شرکت  ترویجی های برنامه و بازاریابی ریزی برنامه برای (Big-Picture) بزرگ

کنند. از جمله  یم افتیدر لیکه آنها از موارد ذ است ییها امیاز مجموعه پ یبیشرکت به ترک کیمصرف کننده گان  یبرداشت ها

 دیمحل خر یشگرهایفروش، وبگاهها، نما شبردیپ ،یروابط عموم م،یمستق یابیبازار یتهایفعال ،یبسته بند یطراح مت،یق ،یرسانه ا غاتیتبل

 یتهایدر تالش است همه فعال یابیبازار کپارچهیشود.روش ارتباطات  یخدمات در آن فروخته م ایمحصول  کی که ینوع فروشگاه یو حت

 تمرکز گرا امیکارکرد ارسال پ یروش دارا نیواحد و منسجم به بازار ارائه کند. ا یریشرکت را به صورت تصو کی یابیو بازار یجیترو

(Centralized) نیا یاریبس یکند.شرکت ها یرا منتقل م یدهد موضوع مشترک یو انجام م دیگو یم کتشر کیباشد که هر آنچه  یم 

از  یمنسج امیکنند تا پ یشان قلمداد م یابیارتباطات بازار یبرنامه ها تیریو مد یهماهنگ یبرا یروش را اتخاذ کرده اند و آن را راه

ارتباط و  یروش ها نیو موثر تر نیکند، مناسب تر یکمک م هاروش به شرکت  نیعرضه کنند.ا انیشان به مشتر یشرکت و نام تجار

 (1).دهند صیمنافع و عامه مردم را تشخ یگذاران ، عرضه کنندگان ، گروهها هیسهامداران همانند کارکنان، سرما گریو د انیتماس با مشتر

 یراه شرکت ها بکباشد  یم دینسل جد یابیبازار یاز روشها یکی کپارچهی یابیمعتقدند ارتباطات بازار یارتیدونکان و سارا مور تام

 ادجیطه محور اراب یبایمدل بازار کیدو  نیکنند. ا یاستفاده م انیجذب، حفظ و توسعه روابطشان با مشتر در شانیتمرکز بهتر تالش ها

ضعف  ایحفظ  جاد،یعث اتواند با یها مجموعاً م نیکند و همه ا یشرکت م یهمه ارتباطات نام تجار تیریمد تید بر اهمیکرده اند که تاک

 کی یها تیفعال یراکه تمام. چیابیو ارتباطات بازار یابیشوند: شرکت، بازار جادیسطح ا 3ند در توان یها م امیشود. پ یدر روابط با مشتر

 موثر هستند. انیدر جذب و حفظ مشتر یابیارتباطات بازار و یابیبازار ختهیشرکت ، آم

هستند. در سطح  موثر انیفرهنگ و رسالت شرکت در ارتباط با مشتر ،یتجار یها تیمختلف فعال یدر سطح شرکت، جنبه ها

 یم امیپ یابیبازار ختهیآم یجنبه ها یتمام لهیبلکه بوس جیترو قینه فقط از طر انشانیمشتر یهمانطور که گفته شد، شرکت ها برا یابیبازار
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 یمآن قضاوت  عیفروش و نحوه توز خدمات پس از مت،یمثل طرح ، ظاهر،کارکرد، ق یک محصول براساس عناصریدرباره  انیفرستند. مشتر

 ینام تجار ،یطرح کاال، بسته بند ایشکل  نطوریهم ایباشد  انیمشتر یباال برا تیفیک یباال که ممکن است به معن متیمثال، ق یکنند. برا

معتقدند  یارتیدونکان و مور ،یابیکند. در سطح ارتباطات بازار یم یرا تداع یمعن نیشود ا یمکه کاال درآن فروخته  یفروشگاه ریتصو ای

ها  امیپ یکپارچگیبه  ازیامر ن نیشود. ا افتیبه صورت منسجم منتقل و در یواحد در مشتر یتلق جادیبا هدف ا دیها با امیپ یتمام

 نیمتخصص ،یروابط عموم یشرکت ها ،یغاتیتبل یمثل شرکت ها یجیترو یکننده ها لیو تسه یابیمتنوع ارتباط بازار یوکارکردها

 .(2)که با هم در تعاملند، دارد ییو شرکت ها یطراح بسته بند یت هاشرک م،یفروش و پاسخ مستق شبردیپ

 

 یابیبازار -1-1

ه عنوان بمتحده  االتیاه ادانشگ نیدر چند ستمیاست. ابتدا در آغاز قرن ب کایمتحده آمر االتیکه منشأ آن از ا یرسم یبازرگان اصول

دوره »اشد: ببور کرده ع لیاز سه مرحله ذ یکه به عنوان اصول بازرگان شودیم یتلق نگونهی. اشدیم سیتدر یاجداگانه یدرس بازرگان

هر  یابیکه در آن بازار« شدوره فرو»؛ (1930بود )تا دهه  تیدچار محدود دیتول یهاتیتنها به واسطه محدود یابیبازار نکه در آ «دیتول

 یابیبازار یتهایم فعالدر مرکز تما یکه در آن مشتر «یمشتر دوره»؛ و (19۵0)تا دهه  کردیم لیبه بازار تحم کردیم دیآنچه شرکت تول

 نیا 21ر قرن د یابیز بازارو هدف ا فیدر تعر یادیبن ریینهاده است. تغ یو برهم کنش یپا به عصر تعامل یابیازارب. 21قرار داشت. در قرن 

 افتهیش گستر انیرو مشت دکنندهیتول نیب یوستدهاو داد مجاری تبادالت – لیفراتر از صرف تسه ،یاصل بازرگان کیاست که به عنوان 

 درست. فرض تمیدر زمان، مکان و ق یشترممحصوالت درست به  لیتحو -بود دکنندهیبر منافع تول یابیاست. در آغاز، عمده تمرکز بازار

مدل  نیحول ا یهمگ ندهایراا و فدها، نقشهکارکر ت،یریدارند. مد اریکنترل بازار را در اخت دکنندگانیبود که تول نیا هیاول ابانیبازار یاساس

 ستیقرن ب لیو حاال در اوا باشد؛یمعتبر نم گرید 21تصور در عصر اطالعات قرن  نیداشتند. ا رقرا دکنندهیتول تیبا محور یبازرگان تیریمد

 یدمدم انیمشتر ،یانجه یبازارها( یمنطق ی)و اغلب ب ییایشده، که درمورد پو رفتهیپذ ایموفق  دیمدل جد کی ست؟یچ یابیبازار ک،یو 

سوس و، ت نامحخدما شیبازار، افزا یهاینیب شیو پ دیخر یگنجد، الگوهاینم کیکالس یلهایکه در تحل ینیب شیپ رقابلیمزاج و غ

 یابیبازار دیجد یهاکیتکن وو ابزار  ان،یقدرت مشتر شیافزا ،یمیو قد یصنعت یهایبنددسته یبازار، ورا دیجد یبهایو ترک یبندبخش

 .(3)ده استنش یرین تعبآها از شرکت یابیبازار یندهایو فرا زمانهاهنوز در سا ایوجود ندارد  عیوس اسیبه کار گرفته شود، هنوز در مق یتعامل

 

 بازاریابی ارکان -1-2

  :به شرح زیر استوار است (4Pمعروف به ( مقوله اصلی 4بازاریابی بر پایه 

  خدماتیا  کاال - 1

 یا محل  وزیعت - 2

  گذاریقیمت - 3

 پیشبردیا ترویج - 4

 ؟کندشما چه پیامی را منتقل می کسب و کار :پیام

 های اینترنترسانه: روزنامه، تلویزیون، ایمیل، بیلبورد، تبلیغات در سایت 

 دمند به محصوالت یا خدمات شما هستنهمخاطب: افرادی هستند که عالق. 

 

 : یکپارچه کلمه لغوي معناي -3-1
 می وجود به واحد زچی یک و میشود ادغام هم با مختلف چیز چند آن طی در که میگویند امری به سازی یکپارچه فارسی ادبیات در

 های فاصله برداشتن سازی هیکپارچ از هدف.کرد اذغام هم با را مختلفی انواع میتوان هم و باشند نوع یک از میتواند ها چیز این حال.آورد

 دنبال به ای جزیره رتفک در که معنی این به دارد قرار ای جزیره تفکر مقابل در درست سازی یکپارچه. آنهاست همه کردن یکی و موجود

 .میکنیم ادغام یما کرده تفکیک که را هایی چیز آن سازی یکپارچه در و هستیم آنها بندی دسته و اقالم تفکیک
 

 بازاریابی یکپارچه چيست؟ -4-1

 استفاده آنها انواع از لفمخت زمانی های برهه در ما که دارد وجود بازاریابی و مشتری جذب برای مختلفی های روش بازاریابی امر در

 یکپارچه بازاریابی کنیکت این به.کنیم استفاده زمان هم صورت به مختلف روش چند از که میشود نیاز بیشتر موفقیت برای گاهی اما میکنیم

 .میگویند

http://www.rcsj.ir/
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 (چيست؟IMC) یکپارچه بازاریابی ارتباطات -5-1

 دادن گسترش و کتمشار و بازاریابی ارتباطی ابزارهای همه کردن متحد جهت است فعالیتی (IMC) یکپارچه بازاریابی ارتباطات

 می تر پیچیده خیلی سنتی تیتبلیغا های برنامه از IMC برنامه. تازه راه یک از هدف مخاطبان با طرفه دو کردن برقرار ارتباط برای پیامها

 به توجه آزمون، بهبود، ناییتوا IMC. دهد می قرار نظر مد را بیشتری مخاطبان و بیشتر ارتباطی ابزارهای بیشتر، پیام منابع که زیرا باشد

 (IMC) یکپارچه بیبازاریا ارتباطات .باشد می نظر مورد تجارت صوصخ در عمومی دیدگاه یک توسعه برای آنها با خود تنظیم و نتایج

 با طرفه دو کردن راربرق ارتباط برای پیامها دادن گسترش و مشارکت و بازاریابی ارتباطی ابزارهای همه کردن متحد جهت است فعالیتی

 ابزارهای بیشتر، پیام بعمنا که زیرا باشد می تر چیدهپی خیلی سنتی تبلیغاتی های برنامه از IMC برنامه. تازه راه یک از هدف مخاطبان

 توسعه برای آنها با خود تنظیم و نتایج به توجه آزمون، بهبود، توانایی IMC. دهد می قرار نظر مد را بیشتری مخاطبان و بیشتر ارتباطی

 .(4)باشد می نظر مورد تجارت خصوص در عمومی دیدگاه یک

IMC دفه. باشد می زمان طول در مشتریها با اثرگذار ارتباطی های برنامه مختلف لاشکا انجام و توسعه فرآیند IMC تأثیر تحت 

 شامل را دارد فروش زا پس خدمات یا محصول با مشتری که را ارتباطاتی منابع تمام IMC. است انتخابی مخاطب رفتار مستقیم دادن قرار

 در دوباره و شود یم شروع مشتری با IMC فرآیند. کنند می استفاه هستند تریمش با مرتبط که ارتباطاتی انواع تمام از IMC. شود می

 IMC کند می بیان  نکندا تام. شود می گرفته کار به و گیرد می شکل مؤثر ارتباطات آنها طریق از که متدهایی و اشکال تعریف و تعیین

 ارتباطات رشد و لقخ برای کاربردی فرآیند. دهد می افزایش ار انواع حجم که مشتری با ارتباط مدیریت برای فرآیندی:»  از عبارتست

 این به ارسالی پیامهای تمام دادن قرار تأثیر تحت و کنترل طریق از آنهاست دست در موفقیت کلید که کسانی سایر و ها مشتری با سودمند

 سمت به حرکت از است عبارت IMC: کنند می یفتعر اینچنین را  IMC نیز کیچن و شولتز.آنها با هدفمند مکالمات برقراری و گروهها

 توسعه، ، یریز برنامه برای که است استراتژیک تجاری فرآیند یک IMC. شخصی سطح مانند درست صنفی، سطح در جامع ارتباط یک

 مورد افراد سایر و ها دهکنن مصرف و ها مشتری با زمان طول در هماهنگ و گیری اندازه قابل و مؤثر ارتباطی های برنامه ارزیابی و اجرا

 از خاص ترکیبی شامل گویند می نیز( مختلط ترویج) آن به که شرکت یک در بازاریابی یکپارچه ارتباطات کلی ترکیب.رود می کار به هدف

 فادهاست IMC از اه شرکت اکثر امروزه. باشد می مستقیم فروش ابزارهای و شخصی فروشی ، عمومی روابط فروشی، پیشبردهای تبلیغات،

 با ، (Brand) کاال نام و سازمان مورد در کننده راضی و یکنواخت واضح، پیام یک ارائه برای شرکت ، که است معنا بدان این و. کنند می

 .سازد می یکپارچه و هماهنگ را خود ارتباطی کانالهای دقّت

 :ازیمپردمی آن عناصر شرح به بازاریابی یکپارچه ارتباطات تعریف بیشتر وضوح برای

 ایوظیفه چند و گردشی فرآیند( 1

 نظام و ریزیبرنامه از مهم، ینا برای و دارند مشتریان با روشمندی و پیوسته ،ارگانیک ارتباطات سازمان، یک عمده هایبخش تمام

 و شناسایی در مشترکی کردکار مختلف هایبخش در سازمان مدیران همه که طوری به برخوردارند، خود برند با رابطه در رسانیاطالع

 و دهآین در احتمالی مشتریان ،یفعل مشتریان از دریافتی و ارسالی هایپیام تمامی شامل و است یکپارچه کارکردها این و داشته برند توسعه

 .(۵)شودمی نفعانذی سایر

 

 نفعانذی با سودمند روابط توسعه و خلق( 2

 وسعهت به هم و دارید نفعانذی همه با ارتباطات به نیاز هم شما آنها، حفظ و فعلی شتریانم برعالوه بازاریابی کارکردهای در

 ،نفعانذی با عددی توسعه به صرفا توسعه که نیدک توجه باید. ایدنداشته آنها با موثر ارتباط امکان تاکنون که ایبالقوه نفعانذی و مشتریان

 مختلفی هایروش به تواندمی نفعیذی هر .دربربگیرد نیز را آنها از حمایت سهم افزایش تواندمی لکهب شود،نمی محدود مشتریان، خصوصبه

 نمایش بیشتر وریبهره با را خود همت و تالش نهایت هم باال انگیزه با توانندمی کارکنان مثال طوربه کند، خود رفتار از متاثر را شما سازمان

 و ندکن کمک شما شرکت بازدهی یشافزا به خرید در تکرار با که دارند را اختیار این نیز مشتریان. باشند اکارآمدن پایین انگیزه با هم و دهند

 یکپارچه ارتباطات برنامه در یا کند هار دلیلی هر به را نفعانذی از یک هر سازمان اگر. دهند کاهش را شما سود خرید، عدم به تصمیم با هم

 .شد خواهد کاستی دچار خود خروجی و کارکرد در عاقط بگیرد، نادیده خود

 

 خاص مشتریان( 3

 خلق وکار،کسب در ما هدف تمام که چرا باشید، داشته نفعانذی همه با مساوی توزیع نیست قرار بازاریابی، یکپارچه ارتباطات در

 از گروه یک در حتی و ندارد مختلف، نفعانذی با مواجهه در یکسانی ارزش روابط دلیل همین به. است درآمد افزایش و بیشتر ارزش

 مقدار که بازار از خاصی بخش یا سودآور مشتریان مثال، طوربه. باشد داشته کم و زیاد شدت با یا ماهوی هایتفاوت تواندمی نیز نفعانذی
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 با روابط حفظ برای. دارند بازار هایبخش و ریانمشت سایر با معناداری تفاوت کنند،می انتخاب را خاصی محصول یا کنندمی خرید بیشتری

 .(6)گیرد قرار عنایت مورد باید که است نیاز مورد بازاریابی یکپارچه ارتباطات از باالیی سطح هابخش یا مشتریان نوع این

 

 استراتژیک نفوذ( 4

 محصول کارکرد ؟است چگونه ما شرکت در لمحصو لیدتو فرآیند مثال، طوربه. کنندمی ارائه متفاوتی هایپیام بازاریابی هایآمیخته

 هاییفروشگاه چه در مشتریان و ستا چگونه توزیع سیستم دارند؟ شرایطی چه توزیع هایمارجین و گذاریقیمت هایشیوه ؟است چطور ما

 مورد دبای که دیگری هایپیام و ؟کنندمی رفتار نحوی چه به مشتریان به خدمت ارائه در ما کارکنان ؟کنند خریداری را محصول توانندمی

 نباید هاپیام این. باشند تهداش مشتریان نزد اطمینانی با و کامل مفهوم تا هستند استراتژیک نفوذ و کنترل نیازمند گیرند، قرار شناسایی

 رقبای مشابه محصوالت هب نسبت ریبهت عملکرد آن یخچال محصول کندمی ادعا که شرکتی مثال طوربه باشند؛ داشته متناقضی ویژگی

 توانندنمی و باشند داشته زیادی اداعتم نباید که دهدمی مخاطبان به را پیام این دارد، آنها بین در نیز را قیمت کمترین حال عین در و خود

 انجامقابل هاپروموشن پوشانیهم اب راههم اعتماد ایجاد و استراتژیک نفوذ درواقع. باشند داشته هم را قیمت ترینپایین کارکرد، بهترین با

 .(7)است

 

 هدفمند گفتمان (۵

 مزاحمت که هاییتلفن مانند اندازه از بیش هایسماجت از مشتریان، خصوصبه نفعان،ذی از برخی که کرد توجه نکته این به باید

 رضایت وقایع، اندازه از بیش کردن تجاری و وقفهبی غاتتبلی و است ارزش فاقد آنها دید از که پستی هایبسته ارسال یا کنندمی ایجاد

. کند رهنمون رقبا سمت هب یا دهد کاهش نیز نیاز مورد خریدهای در حتی را آنها مقاومت است ممکن رفتار گونهاین و ندارند چندانی

 .کند احساس را رتباطا این به نیاز که است خواستار را شرکت با گفتمان یک آغاز و تعامل توانایی زمانی مشتری

 

 بازاریابی چتر -1-5-1
 آمریکا، بازاریابی انجمن فتعری مطابق. شودمی نامیده معامله عنوان به که است چیزی آن و بوده فروش از فراتر چیزی بازاریابی

 توسعه ،گذاریقیمت ،شده تعیین ممفاهی اجرای ،ریزیبرنامه شامل که است فرآیندی و کندمی بیان را کلیدی مفهوم چندین بازاریابی

 که است ایمبادله خلق تجه در اینها همه و شودمی است، مشتریان نیاز شده ارائه خدمات یا کاال چرا که ایده این توزیع و فروش

 .کند برآورده را سازمان هایهدف

 تمرکز نفعانذی سایر و مشتری هایخواسته و هانیاز تامین بر که مفهومی مجموعه هم و است فرآیند هم بازاریابی تعریف این با

 مبادله-3 بازار مفهوم -2 بازار -1: از است عبارت که است اصلی عنصر هشت شامل و دارد

 .بازاریابی میختهآ -8 رقابتی مزیت -7 برند -6 محصول -۵ بازاریابی فرآیند -4

 

  ؟دارد شدن یکپارچه به نياز چيزي چه -1-5-2
 زااج این که شوند کپارچهی آن در تاثیرگذار اصلی اجزای باید باشد، داشته را خود حداکثری تاثیر بازاریابی ارتباطات اینکه برای

 :از است عبارت

 کارکنان( 1

 به سازمان آنچه از وشنیر و درست درک آوریتعجب شکل به کارکنان هاسازمان از بسیاری در معموال که است کرده ثابت تجربه

 ؟چیست مشتری با تحکممس روابطی ساختن در آنها نقش و کندمی عمل چگونه و کندمی تولید چیزی چه اینکه ندارند؛ پردازدمی آن

 ایجاد آنها نقش اهمیت و مداریمشتری فلسفه و مشتری به خدمت توجیه در کارکنان سازییکپارچه جهت روشمند، نظامی باید بنابراین

 .شود

 

 خریدار ایهشرکت و مشتریان( 2

 بنگاه وکارهایکسب در تجاری هایشرکت و (B2C) کنندهمصرف به بنگاه وکارهایکسب در نهایی مشتریان سازییکپارچه مفهوم

 به معامله طرف هایشرکت یا نهایی مشتریان که شد خواهد تامین زمانی موضوع این. است هدفمند تعامالت افزایش (،B2B) بنگاه به

 را سازمان در تاثیرگذاری گونه هر امکان خود هایایده ارائه و( مشتری دوم صدای) شکایات کردن مطرح ،هاپرسش طریق از بتوانند آسانی
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 همان یا CRM سازییکپارچه این در. بینجامد عمیق دوطرفه و پیوسته تعامالت به مشتریان با سازمان نزدیکی و تقارب این و باشند داشته

 .(8)است مفید بسیار کند، ایجاد تعامالت این در تسهیل برای تواندمی که اطالعاتی و مشتری با ارتباط مدیریت

 

 سازمان ماموریت( 3

 اقات جمله از مختلف، هایقسمت در و کرده تعریف را خود سازمان وجودی علت و هستند ماموریت بیانیه دارای هاسازمان از برخی

 مجموعه و شرکت اهداف به کمکی گونه هیچ اقدامات این که یابیددرمی کنید، دقت کمی اگر اما. نداکرده نصب تولید خطوط تا مدیرههیات

 و سازمان ماموریت سازییکپارچه. است شده جامعه در متداول سازمانی ژست یک به تبدیل صرفا و کندنمی افتدمی اتفاق که چیزی آن

 .ستا سازمانی هر مهم هایلیتمسوو از یکپارچه، وحدت سازیفراهم با همراه مداوم و مشترک تمرکز به کارکنان دعوت با بازرگانی عملیات

 

 تجاری شرکای یا کنندگانتامین( 4

. دهندمی تشکیل را آن سیستم ورودی اصلی بخش که دارد کنندگانیتامین به نیاز خود هستی تداوم و فعالیت برای وکاریکسب هر

 و کارآمدی در زیادی سهم نیز کنندگانتامین با عمیق و صحیح تعامل دارد، اهمیت مشتریان با امالتتع سازییکپارچه که طورهمان

 داشته یتاهم و نقش تواندمی المس اقتصادهای از بیشتر بسیار ما کشور مانند ثباتبی اقتصادهای در تعامالت این. دارد سازمان یک موفقیت

 کنند،می وجوجست سازمان هایخروجی در را خود رقابتی مزیت هاسازمان معموال. باشد طرحم رقابتی مزیت یک عنوان به حتی و باشد

 رچهیکپا و عمیق با توانیدمی و دباش نداشته شما مشتری به ربطی که باشد آنجایی و هاورودی در تواندمی هامزیت این مواقعی در ولی

 .(9)کنید فراهم ودخ شرکت برای را مزیتی کنندهتامین با تعامالت کردن

 

 اطالعاتی پایگاه( ۵

 یا گیریتصمیم ریسک زنی آن نبود و شودمی منجر تردرست تصمیم اتخاذ و بهتر شناخت ایجاد به موضوعی هر در اطالعات کسب

 عنوانبه که چیزی آن در پارچهیک سازوکار یک نبود و اطالعات با انتزاعی برخورد مواقع بیشتر در. دارد دنبال به را فرآیندها ناصحیح انجام

 اب متناسب و ایاندازه و ابعاد ره در سازمانی هر. شود اهداف تحقق عدم و ناکارآمدی به منجر تواندمی شود،می سازمان وارد اطالعات

 مختلف واحدهای یا کنانکار کردن عمل ایجزیره از و کند کوشش سازمان در اطالعات کردن یکپارچه راستای در باید دارد، که نیازهایی

 همه برای را اییکپارچه و یکسان هایخروجی که سازمان در اطالعاتی پایگاه یک وجود. کند جلوگیری اطالعات از متفاوت درک دلیلبه

 .است استراتژیک الزام یک و بازاریابی در مهمی عنصر کند، ایجاد نفعانذی

 

 سازمانی یادگیری( 6

 بیردیا و پیگیری کنند،می خود مجموعه وارد را بیشتری خارجی ایداده خدمات ،اطالعاتی یگاهپا توسعه و بسط با هاشرکت وقتی

 یسازمان دانش بر مبتنی مفاهیم به تبدیل ورودی اطالعات که است این به نیاز بنابراین. شودمی ترپیچیده مشتری با ارتباطات و تعامالت

 ارزش خلق موجب و گیرد رارق باشند، داشته سهم مشتری به خدمت افزایش در توانندمی که کسانی تمام دسترس در باید دانش این و شود

 جهت در آن کردن یکپارچه اب باید که است سازمانی یادگیری در ابزار ترینمهم مشترک اطالعات. شود سازمان برند ارزش افزایش و بیشتر

 .(10)گیرد قرار استفاده مورد کارساز و صحیح تعامالت افزایش

 

 سازمانی فرهنگ( 7

: از است عبارت و دهیممی انجام را خود سازمانی امور ما که است روشی و کندمی منعکس را آن شخصیت شرکت یک فرهنگ

 ادگار منظر از فرهنگی موضوع. دهندمی انعکاس غیرارادی کامال شکل به را آن روزانه و داشته باور را آن کارکنان که مشترکی هایارزش

 شکل به شما که چیزی نآ هر و ظاهری الیه ،اول. دارد الیه سه سازمانی، فرهنگ پدر و MIT Sloan مدیریت مدرسه سابق ستادا شاین،

 دیوارهای بر معموال که سازمان قبول قابل هایارزش و ماموریت مانند رسمی هایاعالم ،دوم بینید؛می هاسازمان و هاشرکت از نمادین

 مادن دوم و اول هایالیه با شاید و کندمی پیدا تجلی کارکنان کارکردهای در روزانه که باورهایی و رفتار ،سوم و دشومی نصب سازمان

 با باید دیگر سوی از و دارد فرهنگی هالی سه این ترازیهم به نیاز سویی از موفق شرکت یک.باشد نداشته راستاییهم و همخوانی فرهنگی

 نیز دیگری عناصر و عوامل هرچند.کند یشناسای قابل مشتریان، خصوصبه و نفعانذی برای خوبی به را آن تواندب فرهنگی سازییکپارچه

 هر سازییکپارچه هم که کنیممی تاکید دوباره و کرده بسنده عنصر هفت این به ما ولی شود، بیان عنصر هفت این ادامه در توانستمی

 .گانه هفت عناصر تمامی سازییکپارچه هم و است زنیا مورد خود ماهیت عنوان به عنصر
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 چيست؟ اثربخش بازاریابی مدیریت اصول-2
 موقعیت تثبیت و تبلیغاتی هایفعالیت توزیع، کمیت و کیفیت از جامع ارزیابی یک از است عبارت: بازاریابی مدیریت اثربخشی

 محدودیت به توجه با.گیرددربرمی را بازار از بخشی معامالت از محج هر بودجه و ماموریت که ایجامعه در هاایده و خدمات کاالها،

 ید،تول هزینه و کلی هایینههز عملکرد بهبود بر عالوه شرکتی هر در بازاریابی مدیریت کارآیی غیرملموس، و ملموس منابع پذیریدسترس

 در اجتماعی هایفعالیت در شرکت و عمومی افکار ارزیابی بدون که است غیرممکن مدرن، دنیای در.دارد بستگی نیز نامرئی ذخایر یافتن به

 بین ارتباط که است فیوظای ادغام بازاریابی مدیریت اثربخشی نتیجه در. یافت دست بازاریابی هایفعالیت در مثبت نتایج به جامعه

 کاری نتایج بکس برای را انسانی هایسوولیتم و هجامع در هابرنامه عملیاتی اجرای بازاریابی، عناصر از استفاده یافته،توسعه هایاستراتژی

 هایسیاست و ارتباطات محصول، گذاریقیمت بازار، تقاضای حوزه در مدیریتی تصمیمات هماهنگی بازاریابی اصلی وظیفه.کندمی منعکس

 اثربخشی بازاریابی مدیریت ربخشاث اصول ازطریق توانندمی بازاریابی سودهای. است سازمان موفقیت و اهداف به رسیدن جهت در خدماتی

 :شودمی حداکثر ذیل اصول به توجه با بازاریابی هایفعالیت از زیادی قوانین. باشند داشته باالیی

 .متقابل سود اصل •

 .استراتژیک یابیجهت اصل •

 .تقاضا سازیشخصی اصل •

 .بازاریابی یکپارچگی اصل •

 .الگویی بازاریابی اصل •

 :متقابل سود اصل

 واضح. دهدمی نشان برابر طوربه ارباز معامالت در کنندگانشرکت تمام برای را خدمات و محصوالت کنندهمصرف و تولیدکننده ودس

 قیمت یک با ریدخ یک باعث است سودآور تولیدکننده برای که پارامترهایی. هستند متقابل هردو و مرتبط هم به آنها اهداف که است

 ارضای و تولیدکننده سعهتو بر مستقیم طوربه که است محصول ازکیفیت پارامترهایی کلی، سود اما. شودمی نیز مشتری برای سودآور

 هایگروه رضایت به بلکه تولیدکننده، و کنندهمصرف رضایت به تنهانه شرکت بلندمدت موفقیت. است تاثیرگذار کنندهمصرف هاینیاز

 کننده،تامین ان،کارکن شرکت، که است ایحرفه مدیران داشتن مستلزم موضوع این.رددا بستگی نیز دارند شرکت در سودی که دیگری

 نیازهای که هستند شرکت برای باارزشی هایدارایی موارد این تمام. کنند مدیریت دارد قرار آن در شرکت که را ایمنطقه شرایط و مشتری

 هایبرنامه با اغلب عمومی دسو. باشد متفاوت کارکنان اهداف با است ممکن سهامداران سود هرچند. شودمی برآورده عملیات این برای آنان

 تلفیق باعث که است تژیاسترا توسعه شرکت، مدیرههیات اصلی وظیفه. است تضاد در منفعت افزایش و عملیات حجم افزایش در مدیریتی

 درفرآیند آنها شرکت و مشتریان مشکالت بازبینی و خود انمشتری با مشارکت ایجاد برای شرکت مدیران. شودمی نفعذی هایگروه تقاضای

 .(11)دهند توسعه را استراتژی یک باید جدید، خدمت و محصوالت ایجاد

 

 استراتژیک یابیجهت اصل
 یکپارچگی جهت در بازاریابی هایاستراتژی توسعه روی که کندمی ضروری را موضوع این مشتریان و کارکنان بین زیاد متقابل اثر

 دست اییافته توسعه ایهزینه ساختار به و برسد خدمات باالی کیفیت به بخواهد شرکت اگر. داشت تمرکز باید سازمان هایاستراتژی با آنها

 بین باید شرکت استراتژیک، یابیجهت اصل نتایج به رسیدن برای. است حیاتی بازاریابی درجریان شده هماهنگ هایاستراتژی وجود یابد،

 هایتکنیک از استفاده بازاریابی بر تمرکز برای.کند ایجاد تمایز دارد قرار خریدار قلب در که جدید بازاریابی دیدگاه و بازاریابی رب تمرکز

 دادن و موعد از پیش ارائه وخدمات، محصوالت سوددهی و هاقابلیت بزرگنمایی پیشنهادی، محصول خرید برای خریدار ترغیب برای تشویقی

 اجازه و شوندمی ارزیابی موثر غیر و غیرقانونی هاروش این امروزه اما. شدمی پیشنهاد معامالت سریع گیری نتیجه برای متیقی امتیازات

 برای سودمند هایراه یافتن و مشتری نیازهای شناسایی مداری، مشتری ماهیت حقیقت در. شود برقرار مشتری با بلندمدت روابط دهندنمی

 هدف آنالیز شامل استراتژیک، یابیجهت اصل. شودمی شامل را ایحرفه بازاریابی که است نیازها این به رسیدن برای مشتری و تولیدکننده

 میزان رشد، اندازه، نظر از بازار جذاب بخش یک در قرارگرفتن بر مبتنی هاییفرض پیش استراتژیک یابیجهت.شودبازارمی استراتژیک

. است مشتریان مجازی و واضح نیازهای جزئیات شناسایی بعدی قدم. است شرکت هایپتانسیل و موجود منابع و ممکن سود رقابت،

 میزان چه به دارند؟ وجود رقبایی چه هدف بازار در دارد؟ باالیی کیفیت آنان برای خدمتی چه هستند؟ روروبه مشکالتی چه با مشتریان

 طوربه مشتری تا آورید وجودبه موقعیت ثبت استراتژی یک باید شما شد، ناساییش هدف بازار بینند؟وقتیمی را مشتریان نیازهای هاشرکت

 خدمت بهبود جایبه ترتیب این به. بیندیشید کند، برطرف را مشتری انتظارات شکل بهترین به که شرکت خدمات مورد در رفتار به جدی

 چه.شودمی خریدار تشویق باعث هافعالیت و خدمات فرآیند، یندرا که شودمی حاصل بهبودی مشتری با ارتباط استراتژی در شده، ارائه
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 سیستمی چه شود؟می برقرار و زده تخمین مشتری استانداردهای چگونه باشد؟ کسی چه باید شما کار نیروی است؟ نیاز مورد تجهیزاتی

 توسعه برای شده انتخاب هایاستراتژی بودن اییاجر بازاریابی، کند؟مدیر سازی شبیه را تامین نیروهای و فروش تا باشد داشته وجود باید

 نهایت در. کنندمی خلق مثبت عمومی افکار و کندمی تحلیل و تجزیه را ذهنی تصویر که ایتوسعه خدمات و تبلیغاتی هایکمپین بازار،

 .(12)انجامید خواهد شرکت باالی عملکرد به استراتژیک یابی جهت در بازاریابی هایفرصت

 

 :تقاضا سازيشخصی اصل -2-1
 از دراستفاده عطافان باعث اصل این پذیرش. است مشتری هر شخصی تمایالت مالحظه با انبوه تقاضای تشکیل نیازمند رویکرد این

 و شرکت بین ارتباطی پل ساختن برای را هاییفرصت اصل این. شودمی ترکیب توزیع و تولید هایسیاست با که شودمی بازاریابی عناصر

 یک ایجاد با هارکتش. دارد زیادی بسیار اهمیت شخصی فروش زمان این در.کندمی خلق مشتری هر نیازهای به توجه با هدف، یانمشتر

 هر نیازهای دهدمی اجازه هاشرکت به مستقیم و پویا ارتباط این. داشت خواهند خوبی بسیار عملکرد فروشنده و خریدار بین دوطرفه ارتباط

 به ار خریداران تا کنند تالش دبای فروشندگان. باشند داشته آنها عملکرد و هاواسطه اطاعت توسعه، در انعطافی بتواند تا بیابند را مشتری

 مدیریت. کنند تبدیل میشگیه مشتریان به آنان، نیازهای به توجه و خدمات در باال استانداردهای و بلندمدت آفرینیارزش از استفاده

 ریمشت به بهتر سرویس ارائه باعث بلکه آورد،می دست به بازاریابی هایفعالیت از زیادی نتایج تنهانه تقاضا سازیشخصی با بازاریابی

 آورد، وجودهب خریداران برای را هاییفرصت که کندمی ایجاد را امکان این کننده،تامین برای خریداران با بلندمدت ارتباط برقراری.شودمی

 کردن متناسب برای گیریتصمیم فاکتور. دهد کاهش را سود و قیمت به مربوط فشارهای از کمی و کند ایجاد ارقب ورود برای را موانعی

 اینیازه بتواند تا باشد اشتهد بازاریابی و تجربی هایمهارت باید فروش نماینده.است باالتر هایصالحیت با فروشندگانی داشتن تقاضا،

 .(14و13)است مهم اربسی پاداش و انگیزه آموزش، موارد انتخاب فروش، نیروی یک برای نابراینب. کند درک را بلندمدت شراکت و مشتری
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 گيري نتيجه
 پانین و بازار رهبری ، مشتری جذب جهت در ها روش این.  است گردیده بازاریابی روشهای توسعه باعث رقابت موضوع و بازار توسعه

 و بازار با ارنباط رد دخیل عناصر بین یکپارچه ارتباط ایجاد روش مذکور روشهای ازجمله.است رفته پیش یابی بازار های هزینه آوردن

 می داده جلوه بیشتر ار بازایابی مختلف های فعالیت اثربخشی و گردیده بازار بر یکنواخت و عمیق گذاری تاثیر باعث که میباشد مشتری

 هاابزار این. گیرد می ارک به شرکت یک که است ارتباطاتی ابزارهای بین افزایی هم و سازگاری خلق بازاریابی یکپارچه ارتباطات غایت.دهد

 رهایابزا بازاریابی پارچهیک ارتباطات.داده پایگاه بر مبتنی بازاریابی و حضوری، فروش فروش، ترویج عمومی، روابط تبلیغات، از عبارتند

 قوهبال های کشمکش از طریق بدین د،کنن تقویت را یکدیگر و کنند یبانیپشت یکدیگر از که آمیزدمی هم در ای گونه به را بازاریابی ارتباطات

 ار بحث یک و پیام یک باید می هاشرکت ارتباطاتی ابزارهای کلیه که است این دیگر مهم نکته. شودمی جلوگیری ارتباطاتی بیشتر هزینهء و

 .بازاریابی یکپارچه باطاتارت مشی خط تدوین طریق از مگر نیست پذیر امکان امر این و کنند منتقل
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