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  مفهوم بازاریابی

تکامـل یافتـه    1950در استراتژي بازاریابی قرار دارد، که در دهه  ریشه هاي رشته رفتار مصرف کننده

است. در این زمان برخی از بازاریابان پی بردند که اگر به تولید کاالهاي مورد عالقه مصـرف کننـدگان   

بپردازند. مقادیر بیشتري را با سهولت بیشتري خواهند فروخت. شرکت هاي بازارگرا پی برده انـد کـه   

براي ترغیب مشتریان به خرید محصوالتی که شرکت قبالً تولید کرده است، بهتر اسـت  به جاي تالش 

صرفاً محصوالتی را تولید نمایند که مصرف کنندگان به دنبال آنها هستند. در ایـن رویکـرد، نیازهـا و    

خواسته هاي مشتریان، کانون تمام فعالیت هاي  شرکت است. این فلسفه بازاریابی به عنـوان مفهـوم   

  ازاریابی یا گرایش بازاریابی شناخته می شود.  ب

فرض اساسی مفهوم بازاریابی آن است که، شرکت براي موفقیت باید نیازها و خواسته هـاي بازارهـاي   

هدف مشخصی را شناسایی کرده و رضایت بیشتري را در آن بازارها نسبت به رقبا بوجـود آورد. ایـن   

به جاي تالش براي فروش آنچه تولید شده است، بایـد بـه    مفهوم براین فرض مبتنی است که بازاریاب

  تولید چیزي بپردازد که قابل فروش است. 

  

 وضع یابیتقسیم بازار، هدف گیري و م

تقسیم بازار، عبارت است از فرایند تجزیه بازار به گروه هایی از مصرف کنندگان با نیازها و 

هاي بازار  ي اندکی قادر به فعالیت در تمام بخشهاي مشابه به دلیل محدودیت منابع، شرکت ها ویژگی

  هستند. هدف گیري در بازار، شامل انتخاب یک یا چند بخش از بازار، براي فعالیت شرکت می باشد. 
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شرکت با موضع یابی، به دنبال ایجاد یک تصویر متمایز از کاال یا خدمات خود در ذهن مصـرف کننـده   

یز کـرده و ایـن پیـام را بـراي     حصـوالت رقیـب متمـا   است. تصـویري کـه محصـول شـرکت را از م    

بـرآورد   کنندگان در بردارد که کاال یا خدمت شرکت نیازهاي آنها را بهتر از سـایر محصـوالت،   مصرف

  نماید. موضع یابی موفق با دو اصل اساسی سروکار دارد:     می

  آن.   اوالً، توان ابالغ مزایاي ناشی از مصرف محصول به جاي تکیه بر ویژگی هاي

ثانیاً، به دلیل وجود محصوالت مشابه در تمام بازارها، استراتژي موضع یابی زمانی اثربخش اسـت کـه   

قادر به ایجاد و ابالغ یک جایگاه فروش منحصر به فرد ـ یک مزیت متمـایز یـا نقطـه تمـایز ـ بـراي        

  محصول باشد.  

  

  آمیخته بازاریابی

آمیخته بازاریابی شامل کاال یا خدمت و روش ها و ابزارهایی است که شرکت براي دستیابی بـه مبادلـه   

شـناخته   p4با خریداران، مورد استفاده قرار می دهد. آمیخته بازاریابی شامل چهار جزء (که به عنوان 

ـ  هـا،  هـا، طـرح   (یعنی ویژگـی )کاال یا خدمت1که عبارتنداز: ( شوند) می باشد، یم هـاي تجـاري و    امن

هاي مرجـوع کـردن کـاال)؛     مشی بندي به همراه خدمات پس از فروش نظیر ضمانت نامه ها و خط بسته

(توزیع کاال یـا  )توزیع3(ها و روش هاي پرداخت)؛  (قیمت نهایی، شالمل تخفیفات، فوق العاده)قیمت2(

ـ )ترفیع4؛ (خدمت از طریق مجاري فروش فروشگاهی یا غیرفروشگاهی) ات، پیشـبرد فـروش،   (تبلیغ

  روابط عمومی و فروش شخصی به منظور ایجاد آگاهی و تقاضا براي محصوالت شرکت).  
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  اد ارزش، جلب رضایت و حفظ مشتريایج

از ابت، باید به حـداکثر سـود ممکـن    اند که به منظور موفقیت در رق  امروزه بازاریابان هوشمند دریافته

راسـتاي تمـام    را در کانون فرهنگ سازمانی شرکت، و هـم ها باید مشتري  هر مشتري دست یابند. آن

بخش ها و وظایف قرار داده و دیدگاه رابطه با مشتري را جایگزین دیدگاه معاملـه نماینـد. سـه جـزء     

اساسی روابط موفق بین بازاریابان و مشتریان عبارتنداز: ارزش مشتري، سطح باالي رضایت مشـتري،  

  مشتري.   و ایجاد ساختاري براي تضمین حفظ

  

  فراهم آورن ارزش براي مشتري

شـناختی)   مشتري (اقتصادي، کارکردي و روان مشتري، عبارتنداز: نسبت بین منافع ادراکی هاي ارزش

و منابع (پول، زمان، تالش و روان شناختی) که به منظور دستیابی به این منافع صرف می کنـد. ارزش  

  ادراکی ذهنی و نسبی است. 

  

  رضایت مشتري

یت مشتري عبارت است از: برداشت فرد از عملکرد کاال یـا خـدمت در مقایسـه بـا انتظـارات او.      رضا

اي، به بررسی ارتباط بـین سـطوح    مفهوم رضایت مشتري، تابعی از انتظارات مشتري است. در مطالعه

رضایت مشتري و رفتار مشتري پرداخته شده است. در این مطالعه چنـدین نـوع مشـتري شناسـایی     

  ست. شده ا




