بازارسازی و مدیریت بازاریابی
تٌگاُ ّای اقتػادی سا اص یک هٌظش هی تَاى تِ سِ دستِ تقسین کشد:
 )۱هَج ساصاى:
هٌظَس ضشکت ّایی ّستٌذ کِ ّوَاسُ ًَآٍس تَدُ ٍ استشاتژی آى ّا ایي است کِ اگش قشاس استت هتَ ی تیایتذ هتا تایتذ ستاصًذُ آى
تاضین .تذیْی است کِ ایي ضشکت ّا اص قذست تحول ضکست تاالیی تشخَسداسًذ ٍ ضوي تْشُ هٌتذی اص ًیشٍّتای ختو ٍ هتذیشاى
سَس تِ غَست داین دس ست ٍ َی پاسخ تِ ًیاصّای تطش تا اسائِ هحػَالت ذیذ ّستٌذّ.ش چٌذ آهاسّا ًطتاى هتی دٌّتذ کتِ
قسوت اػظن هحػَالت ًَ تا تِ حال دس دًیا ضکست خَسدُ اًذ اها تاص ّن هَج ساصاى تِ ػلت تْشُ هٌذی اص هحػَالت هَفت ضتاى
سیسک ضکست سا ّن هی پزیشًذ.
 )۲هَج سَاساى:
ایٌْا استشاتژی چشیکی داسًذ ٍ تا َّضیاسی هَج ساصاى سا تؼقیة هی کٌٌذ ٍ ًوی گزاسًذ فاغلِ ضاى تا هَج ساصاى صیاد ضتَد .هتَج
سَاساى تخػع تاالیی دس الگَتشداسی آگاّاًِ داسًذ .الصم است تش ای تقلیذ کَسکَساًِ ٍ الگَتشداسی آگاّاًِ تفکیک قایل ضَین .اتفاقتا
ایي ضیَُ ػول تشای تسیاسی اص ضشکت ّای ایشاى تَغیِ هی ضَد ٍ ضوي حضَس دس تاصاس ْتاًی اص سیستک هتَج ستاص تتَدى ّتن
هی کاّذ.
 )۳اسیشاى هَج:
ایٌْا ضشکت ّایی ّستٌذ کِ تحَالت هحیط سا ًوی تیٌٌذ ٍ ّوَاسُ تِ غَست سٌتی ػول هی کٌٌذ .دس حقیقت ایي هتَج تیییتش ٍ
تحَالت تاصاس است کِ تشای ایي دستِ تؼییي تکلیف هی کٌذ ٍ تذیْی است ایي تٌگاُ ُ ا ّوچَى صٍسقی تی اختیتاس دس دستت هتَج
اسیش تَدُ ٍ چِ تسا هَج آى ّا سا تِ غخشُ تکَتذ .حتوا ّن اص ایي دستِ ضشکت ّا صیاد سشاؽ داسیذ کِ قثو ٍ تَد داضتتِ اًتذ اهتا
اهشٍص اثشی اص آى ّا ًیست .دس دًیای سقاتتی پشچالص ػػش ذیذ یا تایذ هَج ساص تاضیذ ٍ یا هَج سَاس ،دس غیتش ایتي غتَست استیش
هَج هی ضَیذ .ضشکت ّای هَج ساص ٍ هَج سَاس تا تْشُ گیشی اص ٍ تَُ توتایض ًستثت تتِ تاصاسستاصی اقتذام هتی کٌٌتذ .هٌظتَس اص
تاصاسسا صی ایي است کِ چگًَِ یک هحػَل سا دس تاصاس ا تیٌذاصین ٍ تشای آى تاصاس ساصین .دس ایی کِ توتام هحػتَالت اص ضتشکت
ّای هختلف ضثیِ ّن تاضٌذّ ،یچ هحػَلی تِ چطن هطتشی هتفاٍت ًوی آیذ ٍ دس ایي حالت هطتشیاى تتا تتی تفتاٍتی ًستثت تتِ
اًتخاب ٍ سفغ ًیاص اقذام هی کٌٌذ اها دس ّو یي تاصاس اگش ضشکتی ٍ ِ توایض داضتِ تاضذ؛ تِ ػثاستی دلیل یا دالیلی سا تِ هطتشی اسایِ
کٌذ کِ تِ اٍ ثاتت ضَدً ،فغ دس خشیذ اص ضشکت خاظ است ،تذیْی است آى ضشکت ٍ هحػَل اٍ اًتخاب هی ضًَذ.
ٍ ِ توایض الصهِ بازارسازی است ،تا ٍ ِ توایض ضایستِ ٍ تایستِ است کِ ضشکت ّا ًسثت تِ هَقؼیتت یتاتی  )Positioningدس
تاصاس اقذام هی کٌٌذ .ضوا تایذ تتَاًیذ دس تیي ضشکت ّا ٍ هحػَالت هختلف ،ضشکت ٍ هحػَل خَدتاى سا دس رّي هطتشیاى ایگاُ
ساصی کٌیذ ٍ ایي ّن ػولی ًوی ضَد هگش آى کِ تتَاًیذ ٍ ِ توایض خَدتاى سا تِ هطتشیاى اثثتات کٌیتذ .خَضتثختاًِ ٍ تِ توتایض
حیطِ تسیاس ٍسیؼی داسد .تشای هثال توایض ضوا هی تَاًذ دس ًَع یا هیضاى خذهات ،سشػت سستاًذى هحػتَالت تتِ هطتتشیً ،حتَُ
تسَیِ حساب ٍ… تاضذ .تِ ای ایي کِ ضوا ّن ضثیِ سقثا ػول کٌیذ ٍ ّواى حشکات دس سفتاسّای آى ّا سا تؼقیتة کٌیتذ تْتتش
است تِ ایي تیٌذیطیذ کِ چگَ ًِ هی تَاًیذ تا آى ّا هتفاٍت تاضیذ ٍ ایي تفاٍت تتِ ًفتغ هطتتشی توتام ضتَد .دسختتی دس ٌگتل

ًثاضیذ ،دسختی هتفاٍت دس ٌگل تاضیذ تا تتِ چطتن آییتذ ،دس ایتي حالتت دس ساستتای تاصاسستاصی ٍ حضتَس هَفت دس تتاصاس گتام
تشداضتِ ایذ.
تشای تَفی دس تاصاس اهشٍص تایذ اص سَی هطتشی اًتخاب ضَیذ ٍ چَى ح اًتخاب هطتشی تا گستشش سقاتتت ّوتَاسُ سٍ تتِ فضًٍتی
است ،تٌاتشایي داضتي ٍ ِ توایض هتٌاسة تا هیل هطتشی دس ّش تشِّ ای اص صهاى ضشٍسی هی ًوایذّ .ش چٌذ ٍ ِ توایض ّتن دایوتی
ًیست ٍ تایذ داین تِ ٍ ِ توایض تؼذی ّن فکش کٌیذ تا دس ػشغِ سقاتت حضَس داضتِ تاضیذ ٍ اًتخاب ضَیذ .دٍساى حکَهتت ضتشکت
ّا تِ سش سسیذُ استّ ،ش سٍص تش قذست هطتشی افضٍدُ هی ضَد ٍ چاسُ ای ض پزیشفتي ػول دس ساستای هطتشی ًتَاصی ًتذاسین .تتا
ػَؼ ضذى رائقِ ٍ سلیقِ هطتشی تایذ تتَاًین خَاست ّای ذیذ ایطاى سا پاستخ تتذّین .دس کتور دسر دس هَسستِ تَستؼِ ٍ
تحقی قات اقتػادی داًطگاُ تْشاى یکی اص داًطجَیاى سَالی کشد کِ یک تؼشیف سادُ ٍ اهغ اص هطتتشی تذّیتذً .اخَدآگتاُ گفتتن
هطتشی یؼٌی ًفس ّواًطَس کِ ًفس تاػث صًذُ هاًذى اًساى هی ضَد حضَس هطتشی ًیض تاػث صًذُ هاًذى ضتشکت ّتا هتی ضتَد.
ّواًطَس کِ تِ دًثال َّای تاصُ ّستی ،تِ دًثال هطتشی ذیذ تاشّ .واًطَس کِ دس ستوهت ٍ ستالن ستاصی ّتَا هتی کَضتی ،دس
استثاطات ضایستِ تا هطتشی تکَشّ .واًطَس کِ سؼی هی کٌی َّای هطتشی سا تِ سیِ ّایت تشساًی ،سؼی کي هطتشی تیص تتشی
سا تِ ضشکت ٍاسد کٌی .تِ ًظش ضوا هطتشیً ،فس ًیست ،تیاییذ تا ّن توش کٌین.
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