مهندس فروش در بازاریابی
دز ایه ممالٍ ضمه ازائٍ ی تؼسیفی اش فسيش ي جایگاٌ آن دز وظام تاشازیاتی ضسوت ،تٍ مؼسفی مُىدسیی فیسيش ي يیی ییَیای زشم
تسای فسدی وٍ ایه پست مُم زا ػُدٌداز میضًد پسداختٍ ضدٌ ي سپس يظایف مُىدسی فسيش ،يظیایف میدیس فیسيش ي اتصازَیای
چُاز اوٍ ی تصمیم یسی صحیح تطسیح ضدٌاود ي تا ازائٍ ی ضىل جامؼی وٍ وحًٌ ی ازتثاط تییه اجیصام ملت یف دخییل دز وظیام
تاشازیاتی ضسوت زا جُت سسيیسدَی َس چٍ مغ ًبتس تٍ مطتسیان وطان میدَد ،جمغتىدی ضدٌ است.
ممدمٍ:
فسيش یىی اش ػًامل شیسمجمًػٍ ی تاشازیاتی است ،تٍ ػثازتی فسيش اوتُائیتسیه ػم یات تاشازیاتی دز یه مؼام ٍ است يلی دز ػیه
حال ضسيع یه زاتغٍ ی ت ىدمدت تا مطتسیان است .دز ضىل یسی ایه زاتغٍ ی ت ىدمدت ،تٍوحًیویٍ مىجیس تیٍ پیًوید دائمیی تیا
مطتسیان تطًد مُىدسی تمامی ػم یات (اػم اش مًفك ي وامًفك) ضسيزی است .اوسانَای مًفك پیسيشیَا ي ضىستَیای خیًیص ي
ساشماوطان زا مًزد ازشیاتی ي تجصیٍ ي تح یل لساز دادٌ تا دز مسیس یاد یسی تسای آیىدٌ ام تسدازود .یىیی اش تُتیسیه مؼ یمَیا تیسای
اوسان یاد یسودٌ ي ساشمان یاد یسودٌ ،یاد یسی اش تجستٍ است ي فسق تجستٍ ي ساتمٍ ی واز دز ایه است ویٍ سیاتمٍ ی ویاز ،یرزان
ػمس است اما تجستٍ ،ساتمٍ ی َمساٌ تا زضد است .دز تجصیٍ ي تح یل ضىستَا ي تًفیمات فسيش ضسوت ،ومص مُىدس فسيش ویٍ
يظیفٍ ی مُىدسی فسيش زا تٍػُدٌ دازد حائص اَمیت است.
مُىدس فسيش ویست؟
مُىدس فسيش وسی است وٍ ػاليٌ تس دازا تًدن اعالػات فىی فسايان دز مًزد آن محصًل ،فسيضىدٌ ي تاشازیاب حسفٍای ویص تیًدٌ ي
تًاوائی تجصیٍ ي تح یل ػم یات مستًعٍ تٍ صًزت دلیك ي تا ػدد ي زلم زا داضتٍ تاضد ي تا حسوتَای صحیح متىاسیة تیا ضیسایظ ي
التضای مًلؼیت ي دز وظس داضته آزمان ضسوت ،دز وسة زضایت ت ىدمدت مطتسیان الدام وىد.
ی مُىدس فسيش دز دزجٍ ی ايل تاید ياجد ضسایظ تسين سائی ي ضم تاشازیاتی ي فسيش تاضد .ا س ضلصی ذاتاً فالید اییه يیی ییَیا
تاضد وثاید زيی يی سسمایٍ رازی ضًد .چٍ تسا ایه فسد مىاسة تسیازی اش ضغلَای دیگس وٍ ماَیت ي ذات آوُا ویاش تٍ اوسانَیای
دزين ساست ،تًدٌ ي دز آن جایگاٌ مًفك تاضد .پس ايلیه ضسط تسای پسيزش مُىدس فسيش ،دازا تًدن ضم ي ذات ایه حسفٍ اسیت.
خًضثلتاوٍ امسيشٌ تا تُسٌ یسی اش ػ ًم زياوطىاسی ي تاشازیاتی متلصصان مستًعٍ ایه افساد زا مًزد ضىاسائی لساز میدَىد.
ی يیی ی دیگس مُىدس فسيش پس اش ضم ،دازا تًدن مُازت فىی زشم تسای ضىاخت محصًزتی است وٍ میخًاَد مُىدسی فیسيش
آوُا زا تٍػُدٌ تگیسد .تُتس است وٍ فسد دازای تحصیالت آوادمیه دز آن زضتٍ ی خاظ تاضد ،تسای مثال مُىدس فسيش دازي تُتیس
است ،دوتس دازيساش ،پصضه ي یا مُىدس ضیمی تاضد .مُىدس فسيش اتًمثیل دازای تحصیالت فىی مستثظ تا اتًمثیل تاضد ي…
ی الثتٍ چٍ تسا اوسان َای تاًَش ي مجستی وٍ دز اثس تجستٍ ي ممازست تدين داضته تحصیالت داوطیگاَی محصیًزتی زا تیٍخیًتی
تطىاسىد ،پس تٍ صًزت ػمًمی ایىُا َم لات یت فىی دازود ،يلی دز دویای ػ می وٍ ازتمای سیغح داویص فسيضیىد ان ي مُىدسیان
فسيش ضسيزتی اوىازواپریس است ،تُتس است تحصیالت آوادمیه مدوظس تاضد.

ی يیی ی دیگس مُىدس فسيش تس ظ تٍ ػ م تاشازیاتی ي فسيش ،ي عی ديزٌَای آمًشضی مستثظ اسیت ویٍ اییه مًضیًع مییتایسیت
تٍ صًزت پیًستٍ صًزت یسد .دز دویای جدید َس زيش زشم است وٍ افساد خًدضان زا تا مُازتَیا ي فىیًن میستثظ دز حسفیٍ آضیىا
ساشود ي آوُا زا تٍواز یسود.
ی چًن مُىدسان فسيش تا ػدد ي زلم ي ضىل ي ومًداز سس ي واز دازود تا دادٌَای خام زا تٍصًزت اعالػیات پیسداشش ضیدٌ تثیدیل
وىىد وٍ تس مثىای آن تصمیم یسی تُتسی اوجام یسد پس مس ظ تًدن تٍ آماز ي وامپیًتس ویص تسای آوان ضسيزی است.
يظایف مُىدس فسيش چیست؟
ی مُىدس فسيش تا تجصیٍ ي تح یل زيودَای فسيش دز رضتٍ (تسای مثال َفتٍ ی لثل ی ماٌ لثل ی فصل لثل ی ویمسال رضیتٍ ي
سال رضتٍ) ،تجصیٍ ي تح یل ػم یات زلثا ي الدامات ایطان ،تسزسی ػم ىسد ي زفتاز فسيضىد ان متىاسة تیا فسيضیىد ان مجیسب ي
حسفٍ ای ػصس زلاتتی ،ي ازتثاط مستمس تا ياحید تحمیمیات تاشازییاتی تیسای مغ یغ ضیدن اش ازشییاتی زضیایت مطیتسیان ( )CSMاش
محصًزت ضسوت ي ػم ىسد فسيضىد ان ي سایس ػًامل دست دز واز ي َمچىیه تماس تیا مطیتسیان ي مطیاَدٌ ی زفتیاز ایطیان دز
ازتثاط تا ضسوت ،تٍ تجصیٍ ي تح یل زيودَای فسيش آیىدٌ ی ضسوت پسداختٍ ي پیطىُادات ساشودٌ ی خًیص زا َمیساٌ تیا دلییل ي
مدزن ي تُسٌ یسی اش ومًدازَا ي اضىال مىظم تٍ ممامات مافًق جُت تصمیم یسی ازائٍ میوىد.
ماَىامٍ ػصس تث یغات ي تاشازیاتی

