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رد مردم و س��ازمانها ب ور رس��می و ب ور
ا را بازاریابی را می وان در هر ایی م ��اه
ررسمی در ر فعال تهایی ه ت که میتوانیم آنها را فعالیتهای بازاریابی بنامیم .بازاریابی مناسب به ق عۀ
بسیار مهمی در پازل موفقیت شرکتهای مختلف تبدیل شده است .بازاریابی همچنین بر زندگی روزانه ما تا یر
ش��گرفی بر جای میگ ارد .رد پای بازاریابی را میتوان در هر کاری که انجام میدهیم ،پیدا کرد – از لباسی که
میپوشیم ،وبسایتهای اینترنتی که مرور میکنیم و تبلیغاتی که میبینیم .انتخاب بارا اوباما به عنوان امین
ریی جمهور ایاالت متحده ،تا حدودی ،به دلیل ب ارگیری فنون نوین بازاریابی بود.
برنامۀ تبلیغاتی «اوباما برای آمریکا» ،برنامهای بود که یک شخصیت سیاسی کاریزماتیک را به خوبی با یک
پیام امیدوارکننده و یک برنامۀ بازاریابی کامال پیشرفته و یک ارچه ،ترکیب کرد .این برنامۀ بازاریابی ،دو هدف
کامال متفاوت را دنبال میکرد :افزایش تعداد رایدهندگان از طریق ارسال پیامهای متعدد به آنها و به طور
همزمان ،مخاطب قرار دادن گروههای خا ی از رایدهندگان .روشهای چندرسانهای این برنامه ترکیبی
از رسانههای سنتی و اینترنتی و هم نین رسانههای پولی و رایگان بودند .بعد از آنکه تحقیقات مشخ
کردند که رایدهندگان زیادی با اوباما آشنا شدهاند ،مجریان برنامۀ تبلیغاتی ،سخنرانیهای ویدیویی وی را
به تبلیغات چاپی ،رادیو-تلویزیونی و محی ی وی اضافه کردند تا رایدهندگان با ن رات اوباما نیز آشنا شوند .تیم تبلیغاتی
اوباما – که در راس آنها بنگاه تبلیغاتی جیا ِما ِمبی قرار داشت-تبلیغات اینترنتی را در مرکز برنامههای تبلیغاتیشان قرار
دادند و این نوع از تبلیغات را به عنوان «مرکز فرماندهی» سایر برنامههای روابط عمومی ،تبلیغاتی ،رسانهای و جم آوری
کمکهای داوطلبانه در تمامی  50ایالت آمریکا انتخاب کردند .در این میان ،فلسفۀ کاری تیم تبلیغاتی اوباما عبارت بود از:
«بکارگیری ابزارهای اینترنتی برای کمک به خودسازماندهی طرفداران اوباما و س استفاده از آنها به عنوان مبلغان او» .در
این راه ،فناوری اطالعات در حقیقت ابزاری برای «توانمندسازی طرفداران اوباما با هدف انجام کارها و فعالیتهای تبلیغاتی
مورد عالقهشان» به حساب میآمد .هر چند که شبکههای اجتماعی مانند فی بوک ،میتآ  ،یوتیوب و تو یتر ،رسانههای
حیاتیای بودند اما قدرتمندترین ابزار تبلیغات اینترنتی اوباما ،یک فهرست ایمیل  1 5میلیون نفری از طرفداران وی
بود .نتیجۀ چنین تبلیغات اینترنتیای چه بود
جم آوری بیش از  500میلیون دالر کمکهای موفق ت در بازاریاب ا فاق ن ت بل ه حاصل برنامهریزي و
مردمی از حدود میلیون طرفدار (در حالیکه اجراي دقیق برنامههاي مختلف است .بازاریابي را ميتوان هم
علم و هم نوعي هنر دانست .از اینرو ،ت ادهاي متعددي بین
میانگین کمک هر نفر کمتر از  100دالر بود)
سازماندهی بیش از  5،000گروه مردمی در جنبه علمي و هنری خالقانۀ بازاریابي وجود دارد .فراگیري
وبسایت  My.BarackObama.comارسال جنبۀ علمي بازاریابي بسیار راحتتر از یادگیري جنبۀ هنري آن
بیش از  1، 00ویدیوی تبلیغاتی از فعالیتهای است .به همین دلیل ،بیشتر م الب این کتاب به جنبۀ علمي
اوباما به وبسایت یوتیوب ایجاد یک فحۀ بازاریابي اختصا یافته است ،ولي در عین حال سعي شده
بسیار پرطرفدار در فی بوک و از همه مهمتر ،تا فعالیتهاي خالقانۀ شرکتهاي مختلف نیز بررسي شوند.
انتخاب اوباما به عنوان ری جمهور ایاالت در این فصل ،م اهیم ،ابزارها ،چارچوبها و مسائل زیربنایي
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بازاریابي را مرور خواهیم کرد.
متحده آمریکا.
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بازاريابي

ده��ة اول قرن بيس��ت و يكم ،دهة چالشهای مالی ش��ركتها و تالش آنها برای بق��اء در مقابله با يك بحران مالی و
ش��رايط اقتصادی فراموشنش��دنی بود .در اين ميان ،بازاريابی ،نقش كليدیای را در عبور از اين بحران بازی میكند.
فلسفة وجودی بخشهای مالی ،حسابداری ،توليد و ساير بخشهای يك شركت بدون وجود تقاضا برای محصوالت و
خدمات آن ،زير سوال میرود .به عبارت ديگر ،هميشه بايد تقاضايی وجود داشته باشد تا شركتی پيدا بشود و محصول
يا خدمتی را برای ارضاء آن عرضه كند .بنابراين ،موفقيت مالی شركتها به توانايیهای بازاريابی آنها وابسته است.
دليل ديگر اهميت بازاريابی ،اثری اس��ت كه بر جامعه میگذارد .بازاريابی به معرفی و جا انداختن محصوالت جديدی
كه زندگی انسانها را راحتتر يا غنیتر میكنند ،كمك میكند .بازاريابها ضمن تالش برای ارتقاء جايگاهشان در بازار،
میكوشند تا محصوالت موجودشان را بهبود دهند و از اين طريق ،زندگی انسانها را نيز بهبود میدهند .بازاريابی موفق،
تقاضا برای محصوالت و خدمات گوناگون را افزايش میدهد ،امری كه به نوبة خود ،باعث ايجاد مشاغل مختلف میشود.
2
عالوه بر اين ،بازاريابی با تشويق شركتها ،سعی میكند آنها را به شهروندان كام ً
ال مسئوليتپذير تبديل كند.
مدي��ران عامل ،به نقش مهم بازاريابی در خلق نامهای تجاری قوی و مش��تريان وف��ادار ،و در نتيجه ،افزايش
ارزش كل ش��ركت ،پی بردهاند .امروزه اكثر ش��ركتها ،از توليدكنندگان محصوالت مصرفي تا شركتهاي بيمهاي
و از سازمانهاي غيرانتفاعي تا توليدكنندگان محصوالت صنعتي ،خبرهاي مربوط به موفقيتهاي بازاريابي خود را
در اينترنت منتش��ر ميكنند .به دليل اهميت باالي بازاريابي ،بس��ياري از شركتها در ساختار سازماني خود جايگاه
مديريتي جديدي با عنوان «مدير ارش��د بازاريابي» ايجاد كردهاند تا مدير بازاريابي را همرديف س��اير مديران ارشد
3
شركت مانند مدير ارشد اجرايي يا مدير ارشد مالي قرار دهند.
اتخاذ تصميمات صحيح بازاريابی ،به هيچ وجه كار آسانی نيست .تحقيقی از بيش از يك هزار مدير ارشد بازاريابی
و فروش نش��ان داد كه هر چند  83درصد آنها معتقدند كه توانايیهای بازاريابی و فروش در موفقيت شركتهايشان،
4
نقشی كليدی دارد اما فقط  6درصد از آنها معتقد بودند كه فعاليتهای اثربخش و مناسبی را انجام میدهند.
پيت��زا دومي ��وز وقتی که دو آش��پز پیتزا دومین��وز در کان ُا ِور در کارولینای ش��مالی ،فیلمی از نحوۀ درس��ت کردن س��اندویچ
را در یوتی��وب منتش��ر کردند و در آن نش��ان دادند که مث ً
ال اول
پنیر را مزه میکنند بعد روی س��اندویچها قرار میدهند یا س��ایر
استانداردهای بهداشتی را خیلی راحت زیر پا میگذارند ،مدیران
دومینوز ،درسهای زی��ادی از اهمیت روابط عمومی بازاریابی و
ارتباط��ات بازاریابی در دنیای کنونی ،فرا گرفتند .مدیران ارش��د
شرکت به سرعت این دو آشپز را احضار و پس از توبیخ ،اخراج
کردند (البته آش��پزها در اظهاراتش��ان مدعی شدند که این فیلم
فقط یک ش��وخی بوده و آنه��ا هیچ وقت آن س��اندویچها را به
مش��تریان ندادهان��د) .اما کار به همین جا ختم نش��د .ظرف چند
روز ،میلیونها نفر ،فیلم مذکور را مش��اهده کردند و موج منفی
ش��دیدی علیه ش��رکت به راه افتاد .وقتی که تحقیقات ش��رکت،
نش��ان داد که تلقی مشتریان از کیفیت رستورانهای دومینوز ،از
خوب به بد تغییر کرده است ،شرکت تصمیم گرفت برای احیای
بعد از انتشار یک ویدیوی نامناسب توسط دو آشپز بیمس ولیت،
آبروی از دست رفتهاش ،فعالیتهای گستردهای را در شبکههای پیتزا دومینوز ،درسهای زیادی از قدرت شبكههای اجتماعی
5
اجتماعی مانند توئیتر و یوتیوب انجام دهد.
آموخت.
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تصميمگي��ري درس��ت درباره ايجاد تغييرات هيچگاه كار آس��اني نبوده اس��ت .مديران بازاريابي هم��واره در حال
تصميمگيري درباره ويژگيها ،قيمت ،نحوه توزيع و بودجهبندي برنامههاي ترويجي و فروش محصوالت شركت هستند.
عالوه بر اين ،مديران بازاريابي مس��ئول تصميمهاي جزئيتر نيز هستند ،مانند تصميم گيري درباره كلماتي كه بايد روي
بستهبندي محصول قيد شوند يا حتي رنگبندي بستهبندي محصول .نكتة مهم اينجا است كه بازاريابها بايد تمام اين
تصميمات را در يك محيط به شدت اينترنتزده ،اتخاذ كنند .محيطی كه در آن ،مصرفكنندگان ،رقبا ،فناوری و شرايط
اقتصادی ،به شدت در حال تغييرند و عملكرد و رفتار مديران و كارمندان شركت ،به سرعت به همه جا منتقل میشود.
همانطور كه مديران پيتزا دومينوز آموختند ،در يك محيط به شدت به هم متصل و اينترنتزده ،پاسخگويی سريع
و قاطع به مش��كالت احتمالی ،اهميت بس��يار زيادی دارد .همزمان با تالش بازاريابها برای انطباق هر چه بيشتر با
اين دنيای اينترنتی ،مش��كالت و بحرانهای مالی س��الهای  2008و  2009پديد آمدند و فش��ارهای مديران ارشد به
بازاريابها برای به حداقل رس��اندن هزينههای بازاريابی ،به ش��دت افزايش يافتند .امروزه ش��رايط به گونهای است
كه بازاريابها ،بيش از هر زمان ديگری ،بايد مراقب محيط پيرامونیش��ان باش��ند .در اين شرايط ،شركتهايی كه از
رصد كردن رفتارهای مش��تريان و رقبايشان ،بهبود مستمر پيشنهادات و استراتژیهای بازاريابیشان و جلب رضايت
كارمندان ،س��هامداران ،تامينكنندگان و اعضای شبكههای بازاريابیشان غافل میشوند ،با بيشترين مشكالت مواجه
خواهند شد.
بازاريابی ،يك فرايند مستمر و هميشگی است .برای درك اين واقعيت ،به نحوة كاركرد چند شركت بزرگ توجه كنيد:
شركت آفيس مكس ،توانست با كمك طراح بزرگ ،پيتر والش ،و با بكارگيری وبسايتهای اشتراكگذاری ويديو و
فعاليتهای تبليغاتی درون فروشگاهی ،محصوالت اداری جديدش را با موفقيت بسيار چشمگيری به بازار عرضه كند.
ایبِی با كمك برنامة تبليغاتی خود به نام ( ،)Lets make a daily dealكه از يك برنامة تلويزيونی بسيار مشهور
به همين نام در دهة  1970گرفته شده است ،و اجرای اين برنامه در ميدان تايمز نيويورك ،توانست مشتريانش
را به سر زدن به وبسايت خود و استفاده از امكانات جديد آن ،تشويق كند.
شركت جانسون اند جانسون با راهاندازی وبسايت  ،BabyCenter.c omتوصيههای مناسبی به پدر و مادرهای
جديد ارائه میكند .موفقيت اين وبسايت به حدی است كه برخی از كارشناسان معتقدند كه اين وبسايت،
عامل اصلی كاهش تيراژ و فروش مجالت مربوط به نگهداری كودكان است.
بازاريابهای حرفهای ،هميش��ه به دنبال راههای جديد برای جلب هر چه بيش��تر رضايت مشتريان و غلبة هر
6
چه بيشتر بر رقبايشان هستند.

تر بازاريابي

براي اين كه يك فرد به يك بازارياب موفق تبديل ش��ود بايد بداند كه بازاريابي چيس��ت ،چگونه عمل ميكند ،چه
چيزي بايد بازاريابي شود و چه كسي مسئوليت بازاريابي را بر عهده دارد.

بازاريابي چیست؟

ه��دف اصلي بازاريابي ،شناس��ايي و ارضاء نيازهاي مختلف افراد و جامعه اس��ت .يكي از كوتاهترين تعريفهاي
ارائهش��ده ،بازاريابي را «ارضاء س��ودآور نيازها» تعريف ميكند .وقتي كه ش��ركت اينترنتي ایبِی تشخيص داد كه
افراد بسياري نميتوانند محصوالت مورد عالقهشان را به راحتي پيدا كنند ،پايگاه حراج اينترنتي خود را راهاندازي
كرد .يا هنگامي كه ش��ركت ايكيا تش��خيص داد مصرفكنندگان خواهان مبلمان مناسب با قيمتهاي پايين هستند،
مبلمانهاي بس��يار ارزاني را توليد و به بازار عرضه كرد .اين دو ش��ركت ،مثالهاي عملي بسيار خوبي از بازاريابي
هستند زيرا توانستهاند نيازهاي اجتماعي يا فردي را به يك فرصت كسب و كار سودآور تبديل كنند.
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را به مخاطبانشان از هر سنی عرضه میکنند.

انجمن بازاريابي آمريكا ،بازاريابي را به اين صورت تعريف كرده اس��ت« :بازاريابي يك وظيفه س��ازماني ش��امل
مجموعهاي از فعاليتها اس��ت كه براي خلق ،مبادله و ارائه ارزش به مش��تريان و مديريت ارتباط با مشتريان با هدف
كسب سود براي شركت و سهامداران آن انجام ميشود .»7مديريت اين قبيل مبادالت مستلزم تالش فراوان و وجود
مهارتهاي متنوع در ش��ركت اس��ت .بازاريابي هنگامي عملياتي خواهد شد كه حداقل يكي از طرفهاي يك مبادله
بالقوه به دنبال كس��ب پاس��خهاي دلخواه از طرف مقابل باشد .بنابراين ميتوان مدیریت بازاریابي را به عنوان «هنر و
علم انتخاب بازارهاي هدف س��ودآور» و «جذب ،حفظ و افزايش مش��تريان از طريق خلق ،مبادله و ارائه ارزشهاي
برتر به آنها» تعريف كرد.
ب��ا توجه به اين تعاريف ميتوان بين تعريف مديريتي و اجتماعي بازاريابي تمايز قائل ش��د .تعريف اجتماعي
بيانگر نقش��ي اس��ت كه بازاريابي در اجتماع بر عهده دارد .به عنوان مثال اين تعريف كه «وظيفه بازاريابي افزايش
س��طح اس��تانداردهاي زندگي مردم يك جامعه است» يك تعريف اجتماعي از بازاريابي است .تعريف اجتماعي ما
از بازاريابي عبارت است از« :بازاريابي فرايندي اجتماعي است كه افراد و گروههاي مختلف ميتوانند با كمك آن
و از طريق توليد ،پيشنهاد و مبادلة آزادانه محصوالت و خدمات مختلف ،به چيزهايي كه نياز دارند ،دست يابند».
بعض��ي از مدي��ران ،بازاريابي را به عن��وان «هنر فروش محصوالت» تعريف ميكنند .اين دس��ته از مديران وقتي
متوجه ميش��وند كه فروش ،مهمترين بخش و وظيفه بازاريابي نيس��ت ،مبهوت ميش��وند .ميتوان گفت كه فروش
ملموسترين وظيفه بازاريابي است و نه مهمترين آنها .پيتر دراكر ،يكي از نظريهپردازان معتبر مديريت ،درباره رابطه
فروش و بازاريابي ميگويد:
مديران هميش��ه نياز ش��ركت به فروش محصوالت را به خوبي درك ميكنند .ول��ي هدف بازاريابي تبديل
فروش به يك فعاليت زائد است .هدف بازاريابي شناخت مشتريان به بهترين شكل ممكن است به نحوي كه
محصوالت و خدمات شركت دقيق ًا مطابق با نيازهاي مشتري طراحي شوند تا بتوانند خودشان را به فروش
برسانند .در حالت ايدهآل ،بازاريابها بايد به گونهاي فعاليت كنند كه مشتريان به خريد محصوالت شركت
متمايل ش��وند و احتياجي به فروش محصول به آنها وجود نداش��ته باش��د .در اين حالت ،تنها وظيفهاي كه
شركت بايد انجام دهد اين است كه محصوالت و خدمات خود را در دسترس مشتريان قرار دهد.8
به عنوان مثال ،وقتی كه ش��ركت نينتندو ،كنس��ول بازی  Wiiخود را به بازار عرضه كرد ،يا ش��ركت كان ُن ،خط
دوربينهای ديجيتالی مدل  ELPHخود را به بازار معرفی كرد يا تويوتا ،عرضة خودروهای دوگانهس��وز خود به نام
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پ ِريوس را آغاز كرد ،اين ش��ركتها با س��يلی از تقاضای خريد مواجه شدند .دليل استقبال گسترده از محصوالت اين
شركتها اين بود كه آنها محصوالتی مطابق نياز مشتريان را طراحی كرده بودند.

چه چیزي بازاريابي ميشود؟

بازاريابها به طور كلي در  10زمينه اصلي فعاليت ميكنند :محصوالت ،خدمات ،رويدادها ،تجارب ،افراد ،مكانها،
اموال ،سازمانها ،اطالعات و ايدههاي خالق .در بخشهای بعدی راجع به تك تك اين زمينهها صحبت میكنيم.
محص��والت فيزيكي در فعاليتهاي توليدي و بازاريابي اكثر كش��ورها بيش��ترين س��هم را به خود
محص�وال
اختصاص ميدهند .ش��ركتهاي آمريكايي به تنهايي س��االنه ميلياردها بس��ته غذاي تازه ،كنس��روي ،بستهبندي و
منجمدش��ده و همچنين ميليونها دس��تگاه خودرو ،يخچال ،تلويزيون ،ماشينآالت و بسياري ديگر از محصوالت
مختلف را توليد ميكنند .اين ش��ركتها نه تنها محصوالت خود را بازاريابي ميكنند ،بلكه افراد مختلف ميتوانند
با كمك اينترنت محصوالت اين شركتها را بازاريابي كنند.
به دليل توسعه اقتصادي كشورها ،شركتها بر ارائه خدمات متمركز شدهاند .به نحوي كه امروزه در اقتصاد
خدما
آمريكا تركيب خدمات به محصوالت به صورت  70به  30درآمده است .خدمات را ميتوان شامل فعاليتهايي از قبيل
ش��ركتهاي هواپيمايي ،هتلها ،موسس��ات كرايه خودرو ،ش��ركتهاي ارائهدهندة خدمات زيبايي و خدمات تعمير و
نگهداري ،موسسات حسابداري ،بانكها ،موسسات حقوقي ،شركتهاي مشاورة مهندسي ،پزشكان ،مهندسان نرمافزار و
مشاوران مديريتي دانست .بسياري از كاالهايي كه شركتها عرضه ميكنند ،آميختهاي از محصوالت و خدمات هستند .به
عنوان مثال در يك رستوران ،مشتري هم از خدمات رستوران استفاده مي كند و هم از يك يا چند نوع محصول.
رویداده�ا بازاريابه��ا رويدادهاي مختلف��ي را كه در زمانهاي گوناگون اتفاق ميافتن��د ،بازاريابي ميكنند .از
جمله اين رويدادها ميتوان به نمايشگاههاي تجاري ،جشنوارههاي هنري و جشنهاي ساليانه شركتها اشاره كرد.
بازيهاي المپيك و جامجهاني فوتبال نيز از ديگر رويدادهاي مورد توجه بازاريابها هستند.
ت ارب شركتها ميتوانند با ارائه خدمات و محصوالت ،تجاربي را ايجاد و آنها را بازاريابي كنند .بهترين مثال
در اين زمينه ،پاركهاي بازي است كه از سوي شركت والت ديزني راهاندازي شدهاند .افزون بر اين قبيل تجارب،
اخي��را ً بازاريابها تجارب جديدتري را طراحي كردهاند كه ميتوان به تورهاي يك هفتهاي با تيمهاي ورزش��ي و
بازي با قهرمانان ورزشي در اين تورها ،نواختن موسيقي در اركسترهاي مشهوريا تشكيل گروههاي كوهنوردي براي
9
فتح كوههاي معروف جهان مانند هيماليا اشاره كرد.
افراد امروزه بازاريابي افراد مش��هور ،به يك كس��ب و كار س��ودآور تبديل شده است .بازاريابها به هنرمندان،
موسيقيدانان ،مديران عامل ،پزشكان ،وكالء ،حسابداران خبره و ساير افراد مشهور بسيار كمك ميكنند 10.از سوي
ديگر ،بازاريابي به فعاليت اصلي بعضي از افراد مش��هور ،مانند ديويد بكهام ،اُپرا وينفيری و گروه موسيقی رولينگ
اِس��تونز تبديل ش��ده است .به عنوان مثال تام پيتر ،مشاور مشهور مديريت ،خود را به صورت يك نام تجاري قوي
درآورده است و به ساير افراد نيز توصيه ميكند كه به خود به عنوان يك نام تجاري نگاه كنند.
م انها شهرها ،استانها وكشورهاي مختلف در حال رقابت با يكديگر براي جذب توريست ،سرمايهگذار ،دفاتر
مركزي ش��ركتها و حتي شهروندان جديد هس��تند 11.اقتصاددانان ،دالالن مسكن ،بانكهاي تجاري ،اتحاديههاي
حرفهاي و آژانسهاي تبليغاتي و روابطعمومي را ميتوان جزء بازاريابهای مكانهای مختلف به حساب آورد .به
عنوال مثال ،اداره گردش��گري ايالت السوگاس تا كنون حدود  80ميليون دالر براي تبليغ جاذبههاي گردش��گري
آن ايالت هزينه كرده است .اين اداره اميدوار است با هزينه كردن اين مبلغ ،تعداد گردشگراني كه اين ايالت را براي
سفر انتخاب ميكنند ،از  37ميليون نفر در سال  2004به  43ميليون نفر در سال  2009افزايش يابد.12
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برای شهری م ل الس وگاس که حیاتش به توریستها وابسته است ،بازاریابی مناسب ،بسیار سرنوشتساز است.

ام�وال ام��وال عبارتند از حق افراد براي تملك داراييهای ملموس ،مانند مس��كن يا داراييهای ناملموس مانند
اوراق بهادار .از آنجايی كه اموال ،خريد و فروش ميش��وند پس مبادله آنها مس��تلزم بازاريابي است .دالالن مسكن
براي فروش��نده يا خريدار مس��كن بازاريابي ميكنند .شركتهاي سرمايهگذاري و بانكها ،اوراق بهادار خود را به
مشتريان حقيقي و حقوقي خود عرضه ميكنند.
سازمانها سازمانها به دنبال ايجاد وجههاي قوي ،مناسب و منحصر به فرد از خود در ذهن مخاطبان هستند .به
عنوان مثال ،شركت انگليسي «تِسكو» تمامي فعاليتهاي بازاريابي را كه در فروشگاهها يا در جامعه انجام ميدهد به
دقت بررسي مي كند .اين رويكرد ،باعث شده است تا اين شركت به برترين فروشگاه زنجيرهاي در انگلستان تبديل
ش��ود .دانشگاهها ،موزهها ،سازمانهاي هنري و حتي س��ازمانهاي غيرانتفاعي همگي به دنبال استفاده از بازاريابي
براي بهبود وجهه و جايگاه خود در جامعه و جذب مخاطبان و حاميان مالي بيشتر هستند .برنامههاي بازاريابي كه
هدف آنها بهبود وجهه سازمانهاست ،بر اساس تحقيقات بازاريابي گستردهاي طراحي و اجرا ميشوند.
اطالعات محصوالتي هستند كه توسط 13كتابها ،مدارس و دانشگاهها توليد ميشوند و با قيمت مشخصي
ا ال ا
در اختيار والدين ،دانشآموزان و جامعه قرار ميگيرند .مجالت ،اطالعات گوناگوني را درباره محصوالت مختلف مانند
خودرو ،رايانه و پوش��اك در اختيار خوانندگان قرار ميدهند .امروزه ،شركتهاي متعددي وظيفة توليد ،يكپارچهسازي
و ارائه اطالعات به افراد را بر عهده دارند .حتي شركتهايي كه محصوالت فيزيكي توليد و عرضه ميكنند نيز به دنبال
افزايش ارزش محصوالت خود از طريق ارائه اطالعات هس��تند .به عنوان مثال ،مديرعامل ش��ركت تجهيزات پزش��كي
زيمنس معتقد است« :محصوالت ما تنها دستگاههاي عكسبرداري ليزري يا تجهيزات آزمايشگاهي نيستند ،بلكه محصول
اصلي ما اطالعاتي است كه با اين محصوالت به مشتريان عرضه ميشود .كسب و كار اصلي شركت زيمنس استفاده از
فناوري اطالعات در صنعت مراقبتهاي پزشكي و محصول نهايي شركت ،سوابق الكترونيكي بيماران است.»14
ایدههاي خال هر كااليي كه بازاريابي ميشود به نوعي بر اساس يك ايدة خالق طراحی و توليد شده است .مدير
عامل يكي از ش��ركتهاي توليدكنندة لوازم آرايشي ميگويد« :ما در كارخانه ،محصوالت آرايشي توليد ميكنيم ولي
در فروشگاهها آرزو و خيال ميفروشيم » .در حقيقت ،محصوالت و خدمات ،ابزارهايي براي انتقال يك ايده يا ارزش
به مش��تريان هس��تند .به عنوان مثال ،برخي از موسس��ات فرهنگي چنين ايدههايي را بازاريابي ميكنند« :يك دوست
خوب هيچ وقت اجازه نميدهد دوس��تش در حالت غيرطبيعي رانندگي كند» يا «ذهن ش��ما بدترين چيزي است كه
شما ميتوانيد آن را هدر دهيد».
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چه کساني بازاريابي ميکنند؟
بازاریابها و مشتریان با وه بازارياب كسي است كه به دنبال يك پاسخ است .اين پاسخ ميتواند جلب توجه،
خريد كردن ،راي دادن يا كس��ب حمايت مالي طرف مقابل باش��د كه «مشتري بالقوه» ناميده ميشود .اگر دو طرف
يك مبادله به دنبال فروش يك محصول به يكديگر باشند ،ما هر دو طرف را يك بازارياب ميناميم.
هر چند بازاريابها در ايجاد تقاضا براي محصوالت شركت خبرهاند ولي اين ديدگاه كه وظيفة بازاريابها تنها
ايجاد تقاضا براي محصوالت ش��ركت است ،ديدگاه بسيار محدودي است .همانگونه كه مديران توليد و تداركات
مس��ئول فرايند تامين و توليد هس��تند ،مس��ئوليت فرايند عرضه محصوالت نيز بر عهده مديران بازاريابي است .به
عبارت ديگر ،مديران بازاريابي مس��ئوليت تعيين ميزان ،زمانبندي و تركيب تقاضا براي محصوالت مختلف جهت
رسيدن به اهداف شركت را بر عهده دارند .عموم ًا بازاريابها با هشت نوع تقاضاي مختلف مواجه هستند:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

تقاضاي منفي :مش��تريان از محصول شركت متنفر هستند و حتي ممكن است وجهي را پرداخت كنند تا از شر
آن محصول خالص شوند.
نبود تقاضا :مشتريان ممكن است از محصوالت شركت بيخبر باشند يا نسبت به آنها تمايلي نداشته باشند.
تقاضاي نهان :مشتريان ممكن است نياز مشترك و شديدي داشته باشند كه با محصوالت موجود ارضاء نشده باشد.
تقاضاي نزولي :ممكن اس��ت مش��تريان نسبت به گذش��ته ،محصوالت ش��ركت را كمتر خريداري كنند يا اص ً
ال
خريداري نكنند.
تقاضاي نامن م :تقاضاي مشتريان در هر فصل ،ماه ،هفته ،روز يا حتي ساعت متغير است.
تقاضاي كامل :مشتريان تمامي محصوالتي را كه به بازار عرضه ميشوند ،خريداري ميكنند.
تقاضاي بیش از حد :تعداد مشترياني كه خواهان محصوالت شركت هستند از ظرفيت عرضة شركت بيشتر است.
تقاضاي زیان ور :ممكن است مشتريان خواهان محصوالت زيانآوری باشند.

در ه��ر موقعيتي ،بازاري��اب بايد داليل اصلي وضعيت فعلي تقاضا را به خوبي شناس��ايي و وضعيت تقاضاي
موجود را به وضعيت دلخواه تبديل كند.
بازارها از ديرباز ،مفهوم بازار به مكان فيزيكيای اش��اره داش��ت كه در آن خريداران و فروش��ندگان براي مبادله
محصوالت مختلف گردهم ميآمدند .اقتصاددانان ،بازار را تمامي خريداران و فروشندگان يك محصول يا گروهي
یكی از حوزههای بسیار مهم
در بازاریاب��ی ،فعالیتهای��ی
اس��ت ک��ه بازاریا ه��ای
اجتماع��ی ب��رای تروی��
رفتارهای اجتماعی پسندیده،
انجام میدهند.

