اهمیت نگرش سیستمی در بازاریابی
دس ایي هقبلِ ثِ اّویت ًگشش سیستوی دس ًظبم ثبصاسیبثی ثٌگبُ اقتصبدی پشداختِ ضذُ است ،ثِ عَسی کِ ثب رکش هقذهِ ٍ تؼشیف
سیستن ،اّویت ًگشش سیستوی سا ثیي کبسکٌبى ضشکتٍ ،احذّبی هختلف سبصهبًی ،آهیضُ ثبصاسیبثی ،اثضاسّبی هختلف تشٍیح ٍ
استجبعبت ٍ ّوچٌیي توبهی اخضاء صًدیشُ اسصش آفشیٌی سا هَسد ثشسسی قشاس دادُ ٍ تأکیذ هیضَد دس ضشایظ دضَاس کست ٍ کبس
اهشٍص ٍ آیٌذُ ،حشکت ّبی ًبّوبٌّگ ،کطتی سبصهبى سا اص سسیذى ثِ سبحل صیجبی ّذفّب ثبصداضتِ ٍ ثشای تَفیق دس ضشایظ
پیچیذُ کست ٍ کبس ًیبص ثِ سٍحیِ ّوذلی ٍ ّوکبسی ثب ایدبد ٍ ثسظ ًگشش سیستوی دس توبم اخضاء اختٌبةًبپزیش است.
دس ضشایظ کست ٍکبس سقبثتی هطتشیبى سئیس ّستٌذ ،چَى آًْب قذست تصوینگیشی داسًذ ٍ اًتخبة ثٌگبُّبی اقتصبدی ثشای خشیدذ
اص آًْب ثِ ػْذُ هطتشیبى است .فؼبلیتّبی ًبّوبٌّگ دس دسٍى ضشکتّدب ٍ صًدیدشُ اسصشآفشیٌدی آًْدب سا اص سسدیذى ثدِ هطدتشیبى
ثبصداضتِ ٍ اص گشدًٍِ سقبثت خبسج هیسبصد ،ثشای ثقب ،سضذ ٍ تَسؼِ ثٌگبُّبی اقتصبدی دس ضشایظ پشچبلص ٍ سقبثتی ػصش حبضدش کدِ
دائوبً دس حبل افضایص استً ،گشش سیستوی دس توبم سغَح ضشٍسی است.
● ًگشش سیستوی:
یک ًفش هسیشی سا حفش هیکشد ٍ ثالفبصلِ دیگشی خبکّب سا سش خبی اٍل ثشهدی گشداًدذ ،سّگدزساى پشسدص کشدًدذ کدِ ضدوب چدِ
هیکٌیذ؟ ٍ اص ایي ػول چِ چیضی حبصل هیضَد؟ آًْب گفتٌذ حقیقت ایي است کِ هب ً ۳فش ثَدین ٍ قشاس است دس ایي هسدیش لَلدِ
کبس ثگزاسین ،اهشٍص ًفش ٍسظ کِ لَلِ سا دس هحل حفشضذُ قشاس هیدّذً ،یبهذُ است ٍ هب ّن کِ ًویتَاًین کبسهبى سا تؼغیدل کٌدین،
یک ًفش اص هب هسئَل حفدش کدشدى ٍ ًفدش ثؼدذی هسدئَل پدش کدشدى هسدیش اسدت ٍ هدب ّدن ٍ یفدِ خَدهدبى سا اًددبم هدیدّدین.
دس هَاسد صیبدی دس ثٌگبُّبی اقتصبدی ٍ دس ثیي قسوتّبی هختلف یک ضشکت چٌیي اػوبلی سا ضبّذ ّستین ،ثدِعدَسیکدِ یدک
قسوت فؼبلیتی سا حست ٍ یفِ اًدبم دادُ ٍ قسوت دیگشی ثذٍى ّوبٌّگی ،حشکتی دس خْت خٌثدیسدبصی آى اًددبم هدیدّدذ ٍ
ّش دٍ دس اًدبم هأهَسیت ٍ هسئَلیت خَیص هصش ّستٌذ .ایي ٍاحذّب کبسآئی ثبالئی داسًذٍ ،لی هتأسفبًِ چدَى خْدت حشکدت آًْدب
ّوبٌّدددگ ًیسدددت دس ًتیددددِ ابشثخطدددی قبثدددل تدددَخْی دس ًیدددل ثدددِ ّدددذفّدددبی ضدددشکت حبصدددل ًودددیضدددَد.
یکی اص ٍ بیف ثسیبس هْن هذیشاى اسضذ سبصهبى ،ایدبد ٍ ثسظ سٍحیِ ّوذلی ٍ تَسؼِ ّوبٌّگی دس ثیي قسوتّبی هختلف سبصهبى
است .ثِعَسی کِ اص ثشقشاسی فضبی سقبثتی دس دسٍى ضشکت کِ ّوچَى سوی کطٌذُ ػول هیکٌذ خلَگیشی کٌٌدذ .هدذیشاى اسضدذ
ثبیذ هَ ف ثبضٌذ دس دسٍى سبصهبى سفبقت حبکن ضذُ ٍ توبم ًیشٍّب ّوبٌّگ ثب ّن دس ثشقشاسی ٍ تَسدؼِ سٍحیدِ سقبثدت دس ثیدشٍى
سبصهبى تالش کٌٌذ .ثِ ػجبستی اگش ثٌگبُ اقتصبدی سا یک سیستن ثضسگ ثذاًین ،صیشسیستنّب هیثبیست ثب ّن ّوبٌّگ ثبضٌذ.
دس تؼشیف سیستن گفتِاًذ :سیستن هدوَػِای است اص ػٌبصش کِ ثِ ًحَ خبصی ثب یکذیگش دس استجبط ٍ ٍاثستگی هتقبثل ّستٌذ .ایي
استجبط ٍ ٍاثستگی ثِ سیستن خصَصیبت تَاًبئی سفتبسی هتوبیض اص خصَصیبت ٍ سفتبس ٍ تَاًبئی اخضاء هتطدکلِ آى سا هدیدّدذ .اگدش
اخضاء یک هدوَػِ استجبط ٍ ٍاثستگی هتقبثل رکش ضذُ سا ًذاضتِ ثبضٌذ ،یک سیستن سا تطکیل ًویدٌّذ .ثب ایدي تَصدیف ضدٌبخت
اخددضاء هیسددش ًیسددت .آگددبّی اص ًحددَُ استجددبط ٍ ٍاثسددتگی اخددضاء دس ضددٌبخت ػولکددشد سیسددتن ٍاخددذ اّویددت اسددت.
هدوَػِ ثٌگبُ اقتصبدی ّن یک سیستن است کِ هیبى اخضاء آى (ٍاحذّبی هختلف سبصهبًی) ثبیذ استجبط ٍ ٍاثستگی هتقبثدل ٍخدَد
داضتِ ثبضذ .تَاًبئیّبی سبصهبى دس دستیبثی ثِ ّذف ّدبً ،بضدی اص ّودیي استجدبط ٍ ٍاثسدتگی هتقبثدل ٍ اقدذاهبت ّوبٌّدگ اخدضاء
تطکیلدٌّذُ سیستن است.

هفَْم ٍاثستگی هتقبثل اخضاء آى است کِ اگش خضئی اص سیستن دستکبسی ٍ دچبس تغییش ضَد ،ثشخی اص اخدضاء دیگدش ًیدض دسدتخَش
تحَل هیضًَذ .ثٌبثشایي ثبیذ ًگشش سیستوی ٍ کل ًگدشی دس هدوَػدِ ٍاحدذّبی هدشتجظ حدبکن ضدذُ ٍ ًطسدتّدب ٍ گفتگَّدب ٍ
ّوذلیّب ٍ دسک حسبسیت خْت اقذاهبت ثِهَقغ صَست گیشد .هتأسفبًِ دس هَاسدی ضبّذ ّسدتین کدِ اػضدبء خدبًَادُ کدبسی ثدِ
یکذیگش ثِچطن سقیت هیًگشًذ ٍ ًتیدِ ایي ًگشش ثب ّذفّبی ًگشش سیستوی کِ استجبط اخضاء ثِصَست ّوبٌّدگ اسدت تفدبٍت
داسد .ثبیذ ثِ چٌیي کبسکٌبًی گَضضد کشد کِ ثِ خبعش ”هي“” ،هب“ سا اص ثیي ًجشیذ .دیگدش دٍساى خوالتدی ًظیدش ایٌکدِ ”ایدي هطدکل
ضوبست“ گزضتِ است ٍ االى اگش دس دسٍى سبصهبى هطکلی ثٍِخَد هیآیذ ،ثبیذ ثگَئین ”ایي هطکل هبست“ .ثِ گفتدِ پیتدش سدٌگِ،
ًَیسٌذُ تَاًب ٍ داًطوٌذ کتبة پٌدویي فشهبى” ،اص عشیق تفکش سیستوی هیتَاى هؼشفتّبی دیگش سا ثب یکذیگش آهیخت ٍ ثِصدَست
هدوَػِ ای ّوبٌّگ اص تئَسیّب ٍ فٌَى ثِکبس گشفت .ثب ایي تَصیف تفکش سیستوی ،دیسیپلیي دیذى ”کل“ّبست؛ چبسچَثی اسدت
ثشای دیذى الگَی خَاىً ًِ ،قبعی ایستب ٍ .اهشٍص تفکش سیستوی ثیص اص ّش صهبًی هَسد ًیبص است“.
پس الصم است تغییش دس ًَع ًگشش ایدبد ضَد ٍ فشاهَش ًکٌین هب دس دًیبئی صًذگی هیکٌین کِ ثِ سغن سَْلت استجبعبت ،سٍصثِسٍص
ثش پیچیذگیّبی آى ٍ ػذم قغؼیت هحیغی افضٍدُ هی ضَد ٍ آًْبئی کِ ثب تغییش ّوسدبص ّسدتٌذ ٍ اًؼغدبفپدزیشی الصم سا داسًدذ ٍ
ثبالتش اص آى خَد آیٌذُسبص ٍ تغییشسبص ّستٌذ قغؼبً پیطتبصاى خَاٌّذ ثَد .ثشای داضتي ثٌگبُّدبی اقتصدبدی قدَی کدِ قدذست ثقدب ٍ
خٌگٌذگی دس فضبی سقبثتی پشچبلص اهشٍص ٍ آیٌذُ سا داضتِ ثبضٌذ ًیبص ثِ تغییدش دس ًگدششّدب خصَصدبً دس سدغَح هدذیشاى اسضدذ
ضشٍسی است ٍ یبدهبى ثبضذ ”کلیذ ثْجَد ،تغییش تفکش هذیشاى اسضذ است “.پس دس سفتبسهبى ثبصًگشی کٌین ،دس ایدبد ّوبٌّگی کبهل
ثکَضین ٍ ثذاًین کِ هدوَػِ تصویوبت هب ثش ػولکشد ثٌگبُ اقتصبدی تأبیشگزاس خَاّذ ثَد .تغییش ضشٍسی است .ثِخصَظ دس سغح
ًظبم ثبصاسیبثی ثٌگبُ اقتصبدی ایي تغییشات حیبتی است .ثبصاسیبثی یؼٌی عَس دیگش دیذى ،سٍش ثْتشی خلق کدشدى ٍ سٍی ّدن سفتدِ
ثبصاسیبثی ّوبى خالقیت هستوش دس اسائِ کبال ٍ خذهبت ثْتش است .اصالً ثبصاسیبثی هذیشیت تغییش اسدت ،تغییدش دس خْدت سسدیذى ثدِ
ٍضؼیت ثْتش ٍ اسائِ کبال ٍ خذهبت ثْتش؛ اص ایيسٍ ”تغییش“ ،اسن دیگش بازاریابی است ،تغییشی کِ دس خْت کوبل ثبضذ.
سبصهبىّب ّوبًٌذ سیستن ّبی ثبص ٍ صًذُ ًیبصهٌذ ثِ هٌبثغ ثشای ثقبی خَیص ّستٌذ ،ثذیيسٍ ثِ هحیظ خَد ٍاثسدتگی داسًدذ ،چدَى
هحیظ ،هتغیش ٍ هتالعن است ٍ ایي تغییش ٍ تالعن ٍ ػذم قغؼیت آببس خَد سا دس ثقبء ،سضذ ٍ سَدآٍسی ضشکتّب ًطبى هیدّذ ،پس
سبصهبىّب ثبیذ ّوَاسُ آهبدُ هَضغ گیشی استشاتژیک ثبضٌذ ٍ ایي هوکي ًیست هگش ثب ایدبد ٍ تَسؼِ ًگدشش سیسدتوی کدِ دس ایدي
صَست ثب هطکل سٍثشٍ ًوی ضًَذ ٍ اگش ّن ثب هطکلی ثشخَسد کٌٌذ ،ثب ساّکبسّبی استشاتژیک پَیب ٍ هٌؼغدف ٍ ّودذلی ٍ ّودبٌّگی
گلَگبُّب سا ثشعشف هیسبصًذ .دس غیش ایيصَست اص دٍس سقبثتّب حزف هیضًَذ .دس ضشایظ خذیذ کِ هفَْم ثبصاسیبثی ػجبست اسدت اص
ضٌبخت دقیق ًیبصّب ٍ خَاستّبی هطتشیبى یک ثبصاس ّذف کدبهالً تؼشیدف ضدذُ ٍ اسائدِ هحصدَل (کبالخ/خدذهت) ثدِ آى هطدتشیبى
ثِ ًحَی کِ ًسجت ثِ سقجب ثِ آًبى اسصش ثیطتشی اسائِ کشدُ ٍ دس ثلٌذهذت ثشای ضشکت سَدآٍسی داضتِ ثبضذ ،هسدئَلیت ثبصاسیدبثی
ثِ ػْذُ توبم کبسکٌبى سبصهبى اص دس ًگْجبًی تب هذیشیت اسضذ ثَدُ ٍ ّیچ فشد یب ٍاحذی ًیست کِ دس ًیل ثِ ّدذفّدبی هْدن ًظدبم
ثب صاسیبثی کِ ػجبستٌذ اص خزةً ،گْذاسی ٍ سضذ دادى هطدتشیبى ،هسدئَل ًجبضدذ ٍ ،هسدئَلیت ٍاحدذ ثبصاسیدبثی ضدشکت دس ثشقدشاسی
ّوبٌّگی ثیي قسوتّبی هختلف ثشای اًدبم هسئَلیت ػوَهی ثبصاسیبثی است.
هطتشیبى اص ثشخَسد ًگْجبى ٍ هٌطی گشفتِ تب کیفیت هحصَل ،ثستِثٌذی آى ،قیوت ،تَصیغ ٍ چگًَگی ثشقشاسی استجدبط ضدشکت ثدب
آًبى ٍ… الْبم هی گیشًذ ٍ دس هَسد قغغ یب اداهِ ّوکبسی ثب سبصهبى قضبٍت هیکٌٌذ ،ثِ ّویي دلیدل اسدت کدِ ثدِ تبکتیدکّدبی
ثبصاسیبثی ،آهیضُ ثبصاسیبثی ًیض هی گَیٌذ .آهیضُ ثبصاسیبثی هدوَػِ ای دسثشگیشًذُ ّوِ کبسّبئی است کِ ضشکت هیتَاًذ اًدبم دّدذ تدب
ثش هیضاى (تقبضب) (ثشای هحصَالتص) ابش ثگزاسد .هٌظَس اص آهیضُ ثبصاسیبثی دس ثشگیشًذُ ّوبى  ۴پی ( )4Pهؼدشٍف ٍ سدٌتی ثبصاسیدبثی
است ،کِ تشخوِ کلوبت هحصَل ،قیوت ،تَصیغ ٍ تشٍیح ّستٌذّ .ش چٌذ  ۴پی دس توبم هَاسد هصدذا ًدذاسد ،اهدب آهیدضُ ثبصاسیدبثی،
آهیختِ ثبص اسیبثی یب تشکیت ثبصاسیبثی ضشکت ّش چِ ثبضذ ثبیذ ثیي توبم اخضاء آى ًگشش سیستوی ٍخَد داضتِ ثبضذ تب اص ثیي آهیدضُ

ثبصاسیبثی ثٌگبُ ّبی اقتصبدی هتؼذد کِ دس فضبی سقبثتی سٍصثِسٍص ثیطتش هی ضًَذ ،آهیضُ ثبصاسیبثی ضشکت هب دس دستیبثی ثِ هطتشیبى
هَفق ثبضذ .هطتشی سئیس است ٍ ّش سٍص قذست چبًِصًی ٍ تصوینگیشی اٍ افضایص هییبثذ.
یکی اص اخضاء آهیضُ ثبصاسیبثی ،آهیضُ تشٍیح است کِ اص پٌح اثضاس تجلیغبت ،فشٍش ضخصی ،پیطجشد فشٍش ،سٍاثدظ ػودَهی ٍ ثبصاسیدبثی
هستقین تطکیل هی ضَد .الصم است ثیي اثضاسّبی هختلف تشٍیح (ً )promotionیض ًگشش سیستوی ثشقشاس ثبضذ کِ ثِ آى سیستن
استجبعبت یکپبسچِ ثبصاسیبثی هیگَیٌذ ٍگشًِ ثِسغن ّضیٌِّبی ثبال ،سبصهبى ثِ ّذفّبی استجدبعی ٍ فدشٍش استجدبعی ٍ فدشٍش خدَد
دست ًخَاّذ یبفت .اگش ثْتشیي تجلیغبت ثِکبس گشفتِ ضَد ٍلی ًیشٍّبی هیض پزیشش (ًگْجبًبى ٍ هٌطیّب) ٍ ًیشٍّبی فشٍش ضشکت
آهَصش ًذیذُ ثبضٌذ ٍ دس خزة ٍ ًگْذاسی هطتشیبى هَفق ًجبضٌذ ّضیٌِ تجلیغبت ًیض ثیًتیدِ خَاّدذ هبًدذ .یدب اگدش ٍاحدذ سٍاثدظ
ػوَهی کِ ٍ یفِ گستشش خَضٌبهی ،ضْشت ٍ خٌثیسبصی ضبیؼبت ثذ سا ػلیِ ضشکت ثِػْذُ داسد ثب سدبیش فؼبلیدتّدبی تشٍیددی
ّوبٌّگ ًجبضذً ،ویتَاًذ ثِ ّذفّبی خَد ثشسذ .سیستن استجبعبت یکپبسچِ ثبصاسیبثی ثذیي هؼٌی است کِ توبم پیبمّدبی ضدشکت،
ّوِ تصَیشّبئی کِ هطتشیبى اص ضشکت ٍ هحصَالت آى دس رّي خَد داسًذ ثب پبیگدبُ ٍ هَضدغ ضدشکت دس ثدبصاس ٍ سدشاًدبم َّیدت
ضشکت (دس توبم سیستن استجبعبت ثبصاسیبثی) یکپبسچِ ضَد .سیستن استجبعبت یکپبسچِ ثذیي صَست است کدِ هحتدَای ًبهدِای کدِ
ثِ صَست هستقین ثشای هطتشی فشستبدُ هیضَد ثب آگْیّبی ثبصسگبًی ٍ پیبمّبئی کِ اص پبیگبُ ضجکِ پخص هیضَدّ ،نخَاًی داسد.
ّوچٌیي حشکبت ٍ اػوبل ًیشٍّبی فشٍش ٍ ٍاحذ سٍاثظ ػوَهی ٍ توبم اقذاهبت ضشکت دس خْت استقبء ٍ پیطجشد فشٍش ًظیش خبیضُ
گزاضتي ٍ ّذیِ دادى ٍ… ثب ّن ّوبٌّگ ٍ ّنخْت ّستٌذ.
ثب ًگشش سیستوی ثیي اخضاء استجبعبت ثبصاسیبثی ،استجبعبت ثِ ضیَُ ای ّوگَى ٍ هَصٍى ثِ اخدشاء دس هدیآیدذ ٍ آبدبسی ضدذیذتش ثدش
فشٍش هیگزاسد؛ ثِػجبستی ثب ّن ساستب کشدى اثضاسّبی هختلف آهیضُ تشٍیح ایي اخضاء ثب یکذیگشّ ،ن تَاى افضائی ایددبد هدیکٌٌدذٍ ،
ّن اص دٍثبسُکبسیّب ٍ ّضیٌِّبی هشتجظ ثب آى اختٌبة خَاّذ ضذ ٍ ثشًبهِّبی تشٍیح ثِصَست هؤبش عشاحدی ٍ اخدشاء هدیضدًَذ .دس
صَست ػذم ٍخَد استجبعبت ّوبٌّگ هتأسفبًِ ّویي اثضاسّب یکذیگش سا خٌثی هیسبصًذ .ایددبد ٍ تَسدؼِ ّودبٌّگی ثدیي اثضاسّدبی
پٌدگبًِ تشٍیح ًیض حبئض اّویت است.
ػالٍُ ثش ًکبت یبد ضذُ ،ثب فشض ّوبٌّگی کبهل ثیي اخضاء آهیضُ تشٍیح ٍ دس سغح ثبالتش ثیي اخضاء آهیضُ ثبصاسیبثی ٍ ّوچٌدیي کدل
قسوت ّبی هختلف ضشکت ٍ ،یفِ ثؼذی هذیشیت اسضدذ ضدشکت تدالش ثدشای ای ددبد ًگدشش سیسدتوی ثدیي کدل اخدضاء صًدیدشُ
اسصشآفشیٌی است .صًدیشُ اسصشآفشیٌی یب صًدیشُ ػشضِ اص تأهیي کٌٌدذگبى (کدِ هدَاد اٍلیدِ ٍ قغؼدبت سا دس اختیدبس ضدشکت قدشاس
هیدٌّذ) ضشٍع ضذُ ثِ دسٍى ضشکت (کِ توبم اخضاء ثبیذ ثب ّن ّوبٌّگ ٍ ّوذل ثبضٌذ) هیسسذ ٍ تَلیدذات آى ثدِ ضدجکِ تَصیدغ
(ػوذُفشٍش ،ثٌکذاس ،خشدُفشٍش ،حول ٍ ًقلً ،وبیٌذگیّب ،ضؼت ٍ…) سسیذُ ٍ ًْبیتبً ثِ هطتشی ٍ هصشفکٌٌذُ ًْبئی هدیسسدذ.
تأهیي کٌٌذگبى ،ضشکت تَلیذکٌٌذُ ٍ توبم ٍاسغِّب ثبیذ ثِ ایي هْن ٍاقف ثبضٌذ کدِ آًچدِ هَخدت ثقدبی آًْدب هدیضدَد ،سضدبیت
هصشفکٌٌذُ ًْبئی ٍ هطتشی است .پس ثبیذ توبم اخضاء ایي صًدیشُ دس حفظ ًگشش سیستوی تالش کٌٌذ ٍ ثب ثشقشاسی ساثغِ ثدشد د
ثشد ،ثِ فؼبلیت دس دیذ ثلٌذهذت ثیٌذیطٌذ .قغؼبً دیذ کَتبُ هذت دس دًیبی سقبثتی ػصش خذیذ ًبکبسآهذ ثدَدُ ٍ هحکدَم ثدِ فٌبسدت.
لضٍم تغییش دس سٍشّب ٍ ایدبد ًگشش سیستوی ٍ ّوبٌّگی الصم ثیي اػضبء خبًَادُ کبسی ٍ تودبم تبکتیدکّدب ٍ فشاتدش اص ایٌْدب ثدیي
توبهی اػضبء ضجکِ اسصش آفشیٌی یک ٍاقؼیت است ٍ آًچِ کِ ثیص اص ّش چیض ثِ آى ًیبص داسین ایي ًیست کِ ایذُآلّبی خَد سا ثدِ
ٍاقؼیت هجذل کٌین ثلکِ ،ایي است کِ ٍاقؼیت سا ثِصَست ایذُآل دسآٍسین.

● ًتیدِگیشی:

دس ایي هقبلِ ثِ اّویت سیستن ثِ هؼٌبی هدوَػِای اص اخضاء کِ ثب ّن تطکیل یک ”کل“ سا هیدٌّدذ ،ثدب ّدن دس تؼبهدل ٍ استجدبط
ّستٌذ ٍ ثب ّن ثشای سسیذى ثِ ّذف یب ّذفّبی هطتشک حشکت هی کٌٌدذ اضدبسُ ضدذ ٍ .ضدشٍست ًگدشش سیسدتوی ثدیي اخدضاء
هختلف ٍاحذّبی سبصهبًی ثشا ی تطکیل خبًَادُ کبسی ّوبٌّگّ ٍ ،وچٌیي ًگشش سیستوی ثیي اخضاء آهیضُ تشٍیح ثب یکذیگش ٍ دس
سغح ثبالتش اخضاء آمیسه بازاریابی ثب یکذیگش ٍ ًْبیتبً ایدبد ٍ ثسظ ًگشش سیستوی ثیي توبهی اخضاء صًدیشُ اسصشآفشیٌی پشداختدِ
ضذ .اهشٍص هیتَاى ثب قبعؼیت ادػب کشد کِ سقبثت اص سغح ضشکتّب خبسج ضذُ ٍ ثِ سغح ضجکِّب کِ ّودبى صًدیدشُ اسصشآفشیٌدی
ّستٌذ سسیذُ است ٍ ثٌگبُّبی اقتصبدی ثشای ًیل ثِ ّذفّبی ًظبم بازاریابی خَیص هلضم ثِ ایدبد ٍ گستشش ًگشش سیسدتوی
دس توبم سغَح یبد ضذُ ّستٌذ.

هبٌّبهِ ػصش تجلیغبت ٍ ثبصاسیبثی
پشٍیض دسگی
هذسس سبصهبى هذیشیت صٌؼتی

