تعیین موفقیت فعالیتهای بازاریابی
زر اًدام كؼالیتّای تاساریاتی ٍ تثلیـات تزای ضزًتّای هرتلق تَخِ تِ چْار هؤللِ اصلی السم ٍ ضزٍری استۺ
 .۱هحصَل
 .۲پیام
 .۳تاسار ّسف
 .۴رساًِ
ایي چْار هؤللِ ًوص ًلیسی ٍ حائش اّویتی زر تؼییي هَكویت یا ضٌست تواهی كؼالیتّای تاساریاتی اًدام ضسُ زر ضرزًت زارًرس.
تٌاتزایي تزای ایٌٌِ ّویطِ زر اًدام كؼالیتّای تاساریاتی ٍ تثلیـاتی هَكن تاضیس ٍ تِ ًتایح زلرَاّتاى تزسیس السم است ًِ زاًص ٍ
تسلط السم را زر هَرز ایي چْار هؤللِ زاضتِ تاضیس.
تٌْا ًاكی است ایي چْار هؤللِ را زر ّن ضزب ًٌیسۺ
هحصَل٭پیام٭تاسار ّسف ٭رساًِ ۻ ًزخ تزآٍرزی ًسة ٍاًٌص ٍ پاسد هَرز ًظز
تا زازى رتثِ اس ( ۰تستزیي) تا ( ۱۰تْتزیي) تِ ّز یي اس ایي هؤللِّا ضوا هیتَاًیس تأثیز ّرز یري اس آًْرا را زر هیرشاى ٍاًرٌص ترِ
كؼالیت تاساریاتی ًِ اًدام هی زّیس ،هطرص ًٌیس .زر كزهَل تزآٍرز ًزخ ٍاًٌص ،تاالتزیي ًرزخ ترزای پریصتیٌری ٍاًرٌص ۱۰۰۰۰
ذَاّس تَز۱۰( .٭۱۰٭۱۰٭ )۱۰تِطَر هثال اگز ضوا هحصَلی زاریس ًِ تٌْا هیذَاّیس تِ آى رتثِ  ۴تسّیس آًگاُ تایس تِ پیام ،تاسار
ّسف ٍ رساًِ ًوزُ ًاهل یؼٌی  ۱۰تسّیس تا ًزخ تزآٍرز ٍ پیصتیٌی ٍاًٌص تاسار تِ كؼالیتّای تاساریاتی ضوا الاهل  ۴۰۰۰ضَز.
اگز ضوا هحصَلی زاضتِ تاضیس ًِ هیتَاى تِ آى ًوزُ ًاهل یؼٌی  ۱۰زاز (تواضا تزای آى هحصَل ٍخَز زارز ،هیوت رهاتتی اسرت
ٍ اس ًیلیت تاالئی تزذَرزار است)ً ،وزُ پیام  ۸تاضس (تِطَر حزكِای تسٍیي ضسُ است اها ٌَّس ترأثیز آى تسرت ًطرسُ) ٍ ترِ تراسار
ّسف (تِ طَر هثال تا تَخِ تِ كْزست هطتزیاى كؼلی)  ٍ ۱۰تِ رساًِ تِزلیل ایٌٌرِ رسراًِای ًرِ هرث آ آسهرایص ضرسُ را اًترراب
ًززُایس ًوزُ  ۹تسّیس ،تٌاتزایي هیتَاًیس اطویٌاى سیازی تِ ًسة ًتایح هَكویتآهیش زر ًتیدِ اًدام كؼالیتّای تاساریاتی ذَزًِ ،
زر هدوَع اهتیاسی هؼازل ً ۰۲۰۰سة ًززُ زاضتِ تاضیس.
اس سَی زیگز تا تَخِ تِ هاًَى اصلی حاًن زر ضزب اػساز ًِ هیگَیس صلز ضزب زر ّز ػسزی ّز هسر ّن ًِ تشرٍ تاضس هسراٍی
تا صلز هیضَز ،اگز ضوا یي هحصَل ًاهل ٍ تیػیة ،یي پیام ًاهل ٍ تیػیة ٍ ّوچٌیي اس یي رساًِ ًاهل ،هٌاسرة ٍ تریػیرة
استلازُ ًٌیس اها تاسار ّسف ًازرستی را اًتراب ًٌیس یا تِػثارت زیگز هطتزیاى تالوَُ ٍ تاللؼرل هحصرَل هرَرز ًظزتراى را زرسرت
ضٌاسائی ًٌٌیس ٍ زر ًتیدِ ًوزُ صلز تِ آى تؼلن گیزز زر ًْایت ًزخ تزآٍرز ٍاًٌص صلز ذَاّس ضس یا تِػثارت زیگز كؼالیرتّرای
تاساریاتی ٍ تثلیـاتی ضوا هٌدز تِ ایداز ٍاًٌص هَرز ًظزتاى زر تاسار ًطسُ است ٍ هَكویتآهیش ًثَزُاًس.
● چگًَِ تِ ّز یي اس ایي هؤللِّا ًوزُ هیزّیس؟

ر هحصَل تایس اس ًیاس یا تواضای ٍاهؼی ًِ تایس تزآٍرزُ ساسیس اط ع زاضتِ تاضیس .آیا هحصَل را هریترَاى ترِ هٌظرَر ًسرة سرَز
تیطتز یا تِصَرت رهاتتی هیوت گذاری ًزز؟ آیا ایي هحصَل ٍاخس ارسش ذاصی زر هوایسِ تا هحصَالت هطاتِ اسرت؟ آیرا ًیلیرت
ذَتی زارز؟ توام ت ش ذَز را تِ هٌظَر اًدام ارسیاتی ٍاهؼی ٍ ػیٌی هحصَل اس زیسگاُ ٍ ًوطًِظز هطتزیاى تًِار گیزیس.
پیامپیام ػثارت است اس ًحَُ پیطٌْاز ٍ ػزضِ هحصَل (هث آ اس طزین ارائِ ًتاتچِ یا تزٍضَر ،تَسیغ آگْریّرای تثلیـراتی ٍ تزاًرت زر
هیاى ػاتزاى زر ذیا تاى ٍ یا زر هٌاسل ٍ یا زازى ّسایای هداًی ٍ ؿیرزُ) ،ضریَُ تیراى هٌظرَر ذرَز (ًلورات) ٍ ایٌٌرِ چگًَرِ پیرام
تثلیـاتی ذَز را طزاحی ٍ ػزضِ هیًٌیس .آیا ضوا یي پیام اؿَاًٌٌسُ ساذتِایس؟ آیا تیتز اصلی آگْی ضوا تَخِ تاسار ّسف اصرلی ٍ
هَرزًظزتاى را خلة هیًٌس؟ آیا آگْی تثلی ـاتی ضوا تِ آساًی هاتل ذَاًسى تَزُ ٍ زرّن تزّن ٍ ضلَؽ ًیسرت ٍ زر یري ًر م آیرا
حزكِ ای تسٍیي ضسُ است؟ یي تار زیگز تایس ذَز را زر خای هطتزیاى ٍ تاسار ّسف هَرز ًظزتاى هزار زازُ ٍ تزرسی ًٌیرس ًرِ آًْرا
پیام ضوا را چگًَِ زرى ذَاٌّس ًزز ٍ چِ تززاضتی ذَاٌّس زاضت؟
ر تاسار ّسف
چِ ًساًی تْتزیي ًاًسیساّا تزای استلازُ اس هحصَل یا ذسهت ضوا ّستٌس؟ تِطَر هثال آیا ًساًیًرِ ًراهویَتز ضرصری ًسارًرس
ػ هِ هٌس ذزیس چاپگزّای ضوا ّستٌس؟! الثتِ ًِ ًِ .آیا ضزًتّای تداری ًَچٌی ًِ سراالًِ هثلرؾ ًراچیشی را ترِ كؼالیرتّرای
تاساریاتی ٍ تثلیـاتی ترصیص هیزٌّس توایلی تِ استلازُ اس ذرسهات هطراٍرُ ٍ راٌّورائیّرای هطراٍراى ٍ هترصصراى تاساریراتی ٍ
ضزًتّای تثلیـاتی تا حنالشحوِ سیاز زارًس؟ احتواالآ ذیز .ارسال پیام زرست ٍ تسٍى ًوص زر هَرز یي هحصَل كَمالؼرازُ ذرَب
تِ هراطثاًی ًِ ًازرست اًتراب ضسُاًس ٍ ًیاس تا ػ هِای تِ هحصَل هَرز ًظرز ًسارًرس ًتیدرِای خرش ّرسر زازى ٍهرت ٍ هٌراتغ
ًرَاّس زاضت.
ر رساًِ
چگًَِ پیام ذَز را تِ گَش هطتزیاى ٍ یا تراسار ّرسف هرَرز ًظزتراى هریرسراًیس؟ اس طزیرن پسرت؟ تلَیشیرَى؟ رازیرَ؟ تزاًرت ٍ
اػ هیِّای تثلیـاتی؟ ایي هؤللِ زرست تِ اًساسُ سِ هؤللِ زیگز زر اثزترطی كؼالیتّای تاساریاتی ضوا هؤثز است .اگز ّشیٌرِ هاترل
ه حظِ ای را صزف تسٍیي ٍ طزاحی آگْی تثلیـاتی ذَز ًٌیس اها رساًِ ًاهٌاسثی را ترزای اػر ى آى آگْری اًترراب ًٌیرس ،تورام
سحوتتاى تِ ّسر ركتِ است .چِ هوسار اس اثزترطی رساًِای ًِ اًتراب ًززُایس اطویٌاى زاریس؟ آیا ضوا زر گذضرتِ ترا هَكویرت اس
آًْا استلازُ ًززُ ایس یا ایٌٌِ تا تِ حال اص آ آًْا را اهتحاى ًٌززُ ایس؟ آیا هصس زاریس طیق ٍسیؼی اس اكزاز را هراطرة هرزار زّیرس؟
توام ت ش ذَز را هؼطَف ًٌیس تِ هحاسثِ ًوزُ ای ًِ ضوا تاتت اطویٌاى اس هؤثز تَزى ،ترِ رسراًِ یرا رسراًِّرای هٌتررة ذرَز
هیزّیس.
زر پایاى تَخِ تِ ایي ًٌتِ ضزٍری است ًِ تِ طَر ًلی هززم زٍست زارًس پَل ذزج ًٌٌس ،زر ركاُ سًسگی ًٌٌس ٍ احسرا ذرَتی
زاضتِ تاضٌس .آًْا زٍست ًسارًس ًِ زر سرتی سًسگی ًٌٌس ٍ ًوی ذَاٌّس زرگیز هسائلی ضًَس ًرِ هسرتلشم ًرار ٍ سحورت كرزاٍاى
اسررررت  ،آًچررررِ زر حررررال حاضررررز زارًررررس تررررِ ذطررررز اًررررساسز ٍ یررررا ایٌٌررررِ ٍهررررت آًْررررا را تلررررق ًٌررررس.
تا استلازُ اس آًچِ گلتِ ضس سؼی ًٌیس تِ چْار هؤللِ اصلی زر تواهی كؼالیتّای تاساریاتی ٍ تثلیـراتی ذرَز اهتیراس زّیرس سرو

تؼسی ت السم را آًچٌاًٌِ كزهَل تِ ضوا هیگَیس اًدام زّیس تا تِ تاالتزیي حس هوٌي تزای ًزخ تزآٍرز ٍاًٌص تا تَخرِ ترِ ضرزایط
كؼلی ذَز زست یاتیس .زر ایيصَرت ضوا اس ًتایح ذارمالؼازُای ًِ تِزست هیآٍریس ضگلتسزُ ذَاّیس ضس.

هاٌّاهِ ػصز تثلیـات ٍ تاساریاتی
ضیزیي هسزییٌتا
ًارضٌا ارضس تاساریاتی

