م دم نوی ند ان
كت��اب مديري��ت بازاريابی ،معتبرترين مرجع بازاريابی در دنيا اس��ت زيرا محتوا و مثاله��ای آن ،تغييرات رخ
داده در تئوریها و دنيای واقعی بازاريابی را به طور كامل منعكس میكنند .نخس��تين ويراس��ت اين كتاب كه
در س��ال  1967به چاپ رس��يد ،دو مفهوم مهم بازاريابی را به شركتها و عالقهمندان به بازاريابی معرفی كرد:
مش��تری-و-بازار محور بودن .با اين حال ،ويراس��تهای ابتدايی اين كتاب خالی از مباحث مهم ديگری مانند
بخشبندی بازارها ،انتخاب بهترين بازارهای هدف و موضعيابی مناس��ب در بازارهای هدف بودند .از س��وی
ديگ��ر ،مباح��ث و تئوریهای نوينی مانند ارزش وي��ژة نام تجاری ،تحليل ارزش مش��تری ،بازاريابی با كمك
پايگاههای داده ،تجارت الكترونيك ،شبكههای ارائه ارزش ،شبكههای بازاريابی مركب ،مديريت شبكه تامين و
مديريت ارتباطات بازاريابی يكپارچه نيز در اين ويراستها به چشم نمیخوردند .با اين حال ،تمام اين تغييرات
و تئوریهای نوين در طول  45سالی كه از ويراست نخست كتاب میگذرد ،به اين كتاب افزوده شدهاند.
امروزه ،دنيای بازاريابی ش��اهد تغييرات وس��يع ديگری نيز بوده است :ش��ركتها ،محصوالت و خدمات
خود را به كمك شبكههای بازاريابی متعدد و متفاوتی به مشتريانشان عرضه میكنند؛ تبليغات انبوه ديگر مانند
گذش��ته اثرگذار نيست و در نتيجه ،بازاريابها روشهای ارتباطی جديدی مانند ارتباطات تجربهگرا ،تفريحی
و ويروس��ی را ابداع كردهاند؛ مشتريان ،مشخصات محصوالت و خدمات مورد نيازشان و همچنين زمان ،مكان
و نح��وة خريد آنها را به ش��ركتها ديكته میكنند؛ مش��تريان با كمك ابزارهای ارتباط��ی نوين مانند نامههای
الكترونيكی ،وبالگها ،ش��بكههای اجتماعی و ويديوهای اينترنتی ،نظرات و تجربيات خود در مورد شركتها،
محصوالت و نامهای تجاری مختلف را به س��رعت با مش��تريان ديگر در ميان میگذارند؛ و پيامهای تبليغاتی
شركتها به بخش كوچكی از «مكالمه» آنها با مشتريانشان تبديل شده است.
اين تغييرات باعث ش��ده اس��ت تا ش��ركتها از مديريت س��بد محصوالتشان به س��مت مديريت سبد
مشتريانش��ان تغيير مسير بدهند .در اين تغيير مسير ،ش��ركتها از پايگاههای داده بسيار پيشرفته برای شناخت
و درك بهتر تك تك مشتريانش��ان و ارائه پيش��نهادات بازاريابی شخصیش��ده به آنها اس��تفاده میكنند .اين
روند به اين معنا اس��ت كه ش��ركتها از استانداردسازی محصوالت و خدماتش��ان فاصله گرفته و به سمت
گوشهگردی در بازارها و شخصیسازی حركت كردهاند .از سوی ديگر ،شركتها صحبت يك طرفه با مشتريان
را كنار گذاش��ته و گفتگوی دو طرفه با آنها را آغاز كردهاند .ش��ركتها همچنين روشهای محاسبه سودآوری
مش��تريان و ارزش طول عمر آنها را بهبود دادهاند .اين بهبودها به ش��ركتها كمك میكنند تا نرخ بازگش��ت
سرمايهگذاریهای بازاريابی خود را بهتر محاسبه و ارزشهای بيشتری را برای سهامداران خود خلق كنند .يكی
ديگر از تغييرات مهم دنيای بازاريابی ،پايبندی و توجه عميقتر ش��ركتها به مس��ائل اخالقی و مسئوليتهای
اجتماعیشان میباشد.

با تغيير شرايط شركتها ،فعاليتهای بازاريابی آنها نيز تغيير كرده است .امروزه ،بازاريابی ديگر يك وظيفة
س��ازمانی محدود به يك واحد از ش��ركت نيس��ت ،بلكه ،وظيفهای اس��ت كه بر عهدة تمام بخشهای شركت
گذاش��ته ش��ده است .اين بازاريابی اس��ت كه ماموريت ،چشمانداز و برنامة اس��تراتژيك شركت را مشخص و
هدايت میكند .اين بازاريابی اس��ت كه مش��خص میكند شركت بايد به چه كس��انی خدمت كند؟ كدام نياز و
خواسته آنها را برآورده كند؟ چه محصوالت و خدماتی را به آنها پيشنهاد كند؟ چه قيمتی را از آنها مطالبه كند؟
با آنها چگونه مكالمه و ارتباط برقرار كند؟ از چه شبكههای توزيعی استفاده كند؟ و چه همكاریهای مشتركی
را با ش��ركتهای ديگر آغاز كند؟ بنابراين ،موفقيت شركتها به موفقيت بازاريابی وابسته است و بازاريابی نيز
وقتی موفق اس��ت كه تمام بخشها و واحدهای ش��ركت به خوبی از عهده وظايفشان برآيند :واحد مهندسی،
مناس��بترين محصوالت و خدمات را طراحی كند؛ واحد مالی ،نيازمندیهای مالی ش��ركت را به خوبی تامين
كن��د؛ واحد خري��د ،باكيفيتترين مواد اوليه مورد نياز ش��ركت را خريداری كند؛ واح��د توليد ،باكيفيتترين
محصوالت را در موعد مقرر توليد كند؛ و واحد حس��ابداری هم سود و زيان مشتريان ،محصوالت و بازارهای
جغرافيايی مختلف را به درستی اندازهگيری كند.
بازاريابهای حرفهای برای درك اين تغييرات و هماهنگ ش��دن با آنها از رويكرد بازاريابی كلنگر تبعيت
میكنند .بازاريابی كلنگر عبارت اس��ت از توسعه ،طراحی و اجرای برنامهها ،فرايندها و فعاليتهای بازاريابی
با در نظر گرفتن ابعاد مختلف و بههم وابستة محيط بازاريابی .چهار پاية اصلی بازاريابی كلنگر عبارتند از:
 .1بازاریابی داخلی :حصول اطمينان از اين كه تمام كارمندان ش��ركت و به خصوص مديران ارش��د آن ،به
خوبی با اصول و خطمشی بازاريابی شركت آشنا هستند.
 .2بازاریابی یك ارچه :حصول اطمينان از اين كه ابزارهای مختلف خلق ،معرفی و ارائه ارزش به مشتريان
با يكديگر هماهنگ هستند و به خوبی بكار گرفته میشوند.
 .3بازاریابی راب همند :حصول اطمينان از برقراری ارتباطات قوی و بلندمدت با مشتريان ،اعضای شبكههای
بازاريابی شركت و ساير شركايی كه در خلق و ارائه ارزش به مشتريان دخالت دارند.
 .4بازاریاب��ی عملیات��ی :حصول اطمينان از طراحی برنامههای بازاريابی با در نظر گرفتن منافع ش��ركت و
اجرای موفق آنها از يك سو و در نظر گرفتن مسئوليتهای قانونی ،اخالقی ،اجتماعی و زيستمحيطی
شركت از سوی ديگر.
كتاب مديريت بازاريابی بر اساس چهار پاية فوق نوشته شده است .اين كتاب بيش از هر چيز ديگری بر اساس
اهداف زير نگارش يافته است تا مخاطبان خود را با بازاريابی مدرن در قرن  21اُم آشنا كند:
 .1طراحی استراتژیها و برنامههای بازاريابی
 .2درك كامل نگرش بازاريابی
 .3برقراری ارتباط با مشتريان
 .4خلق نامهای تجاری قدرتمند
 .5طراحی پيشنهادات بازاريابی منحصر به فرد و متمايز
 .6معرفی و ارائه پيشنهادات بازاريابی شركت
 .7رشد بلندمدت و سودآور شركت

دربار مترج
دكت��ر مهدی اميرجعفری متول��د  1358در تهران میباش��د .دكتر اميرجعفری،
كارشناس��ی خود را در رش��ته مديريت صنعتی ،كارشناس��ی ارشد خود را در
رش��ته مديريت بازرگانی-گرايش بازاريابی داخلی و دكتری تخصصی خود را
نيز در رش��ته مديريت بازاريابی اخذ كرده است .ايشان تمام مقاطع تحصيالت
دانش��گاهی خود را در دانشكده مديريت دانشگاه تهران به پايان رسانده است.
پاياننامة مقطع كارشناس��ی ارشد ايشان در زمينة «نامسازی و مديريت نامهای
تج��اری» و پاياننام��ة مقط��ع دكتری تخصصیش��ان نيز در زمين��ة «بازاريابی
محصوالت ُمد» میباشد.
ايش��ان عالوه بر تدريس دروس تخصص��ی بازاريابی و تبليغات در مراكز
دانشگاهی مختلف ،به طور عملی نيز دانش خود را در پروژههای گوناگون و به ويژه در صنايع خودروسازی،
بانك��داری ،م��واد غذايی و آرايشی-بهداش��تی بكار گرفت��ه و دهها پروژة عملی را با موفقي��ت و در زمينههای
تحقيق��ات بازارياب��ی ،برنامهريزی بازاريابی ،توس��عه محصوالت جدي��د ،برنامهريزی ش��بكههای بازاريابی و
برنامهريزی تبليغات مديريت كرده است.
دكتر اميرجعفری ،عالوه بر طی مس��ير علمی-تحصيلی خود در يكی از بهترين دانشگاههای ايران ،تا كنون
به عنوان همكار و يا مش��اور با بس��ياری از شركتهای مطرح ايرانی مانند ش��ركت همكاران سيستم ،موسسة
تحقيقات بازاريابی اطالعات فردا ،شركت ايرانخودرو ،شركت كيش ِوير و غيره همكاری داشته است.
ايشان عالوه بر ترجمة كتاب مديريت بازاريابی ،كتاب اصول بازاريابی ،نوشتة كاتلر و آرمسترانگ (ويراست
 ،)2012كتاب تبليغات و ترويج ،نوشتة بِلچ و بِلچ (ويراست  )2012را نيز ترجمه نموده است.

م دم مترج
هدف غايی هر كسب و كاری ،جذب مشتری میباشد و من برای اين
هدف فقط و فقط دو راه میشناسم :بازاريابی و خالقيت.

پيتر دراكر

امروزه ،كمتر صاحب كسب و كار يا مديری را میتوان يافت كه از اهميت بازاريابی بیخبر باشد .بازاريابی در
دنيای امروزی به شاهكليد موفقيت شركتهای كوچك و بزرگ تبديل شده است .اهميت بازاريابی به قدری
زياد است كه ديويد پاكارد يكی از موسسين شركت ا ِ پی معتقد است« :بازاريابی آن قدر مهم است كه نمیتوان
آن را فقط به واحد بازاريابی واگذار كرد».
به همين دليل ،آموختن تئوریها ،اصول و روشهای نوين بازاريابی به يكی از نيازمندیهای تمام مديران
و كارشناسان شركتهای مختلف انتفاعی و غيرانتفاعی ،دولتی و خصوصی و توليدی و خدماتی تبديل شده
است .نكتة مهم اين كه ،دنيای بازاريابی ،دنيای به شدت متغير و رو به رشدی است كه بهروز ماندن در آن
نيازمند روزآمد كردن مستمر دانش و اطالعات فردی و سازمانی در اين زمينه میباشد .از سوی ديگر ،بدون
شك آموختن صرف آخرين و مدرنترين تئوریهای بازاريابی ،بدون بكارگيری كارآمد و اثربخش آنها،
نمیتواند گرهگشای مشكالت شركتها و راهگشای مسير رشد آنها باشد به گونهای كه فيليپ كاتلر ،يكی
از تئوریپردازان شهير بازاريابی معتقد است كه« :يادگيری بازاريابی فقط چند روز ،اما ،خبره شدن در آن و
بكارگيری اصول آن يك عمر طول میكشد».
پس چارة يادگيری و بكارگيری اصول چنين علم مهمی چيست؟ بدون شك ،كتاب ارزشمند مدیریت
بازاریابی كاتلر و كِلِر را میتوان پاسخ مناسبی برای اين سوال دانست .كتاب پيشرو معتبرترين مرجع علمی
بازاريابی در سراسر دنيا به حساب میآيد و در اكثر دانشكدههای بازرگانی و دورههای بازاريابی تدريس
میشود .در ايران نيز ويراستهای قديمی اين كتاب ترجمه و چندين و چند بار تجديد چاپ شدهاند .اما دليل
محبوبيت فزاينده اين كتاب چيست؟ پاسخ به اين سوال را میتوان از سه منظر عمق ،گوناگونی و جذابيت
مطالب كتاب بررسی كرد:
 .1عم م الب كتا  :اين كتاب بر اساس جديدترين ،مهمترين و كاملترين تئوریها ،مفاهيم ،مدلها و
چارچوبهای بازاريابی نگاشته شده است به گونهای كه خواندن آن ،درك كاملی از بازاريابی و نحوة
اجرای آن را در خواننده ايجاد میكند .از سوی ديگر ،مطالب اين كتاب بيشتر از ميان مطالبی انتخاب
شدهاند كه میتوانند به صورت عملی و برای حل مشكالت واقعی شركتهای مختلف بكار گرفته شوند.

 .2گوناگونی م الب كتا  :اين كتاب تمام موضوعات مرتبط با بازاريابی را به خوبی و به اندازه پوشش
میدهد به گونهای كه كتاب با آموزش مطالب مربوط به مديريت استراتژيك بازاريابی آغاز میشود ،با
نحوة برنامهريزی بازاريابی در چهار حوزة محصول ،قيمت ،توزيع و ارتباطات ادامه میيابد و در نهايت،
با بحث پيرامون نحوة اجرای برنامههای بازاريابی در بازارهای داخلی و بينالمللی پايان میپذيرد.
 .3ج ابیت م الب كتا  :مطالب كتاب به گونهای سليس و ساده و همراه با مثالهای عملی و واقعی
متعددی بيان شدهاند كه خواننده را جذب خود میكنند .هر فصل اين كتاب با يك مثال عملی آغاز
میشود و با دو مثال عملی پايان میپذيرد و در طول فصل نيز مثالهای متعددی بيان میشود كه اين
نوع سازماندهی مطالب كتاب ،بر جذابيت آن افزوده است.
اين داليل از يك سو و عدم ترجمه ويراست جديد اين كتاب ارزشمند از سوی ديگر ،باعث شد تا ترجمه
اين كتاب در دستور كار مترجم قرار گيرد تا بلكه بتواند خالء موجود در زمينة بهروز نبودن كتابهای مرجع
بازاريابی در ايران را به نحو مناسبی پر كند .بدون شك ،ترجمة چنين كتاب مفصل و حجيمی ،آن هم به صورت
فردی ،كاری بس دشوار بوده و در نتيجه ،حاصل ترجمه نيز خالی از اشكال نيست .به همين دليل ،مترجم بر
خود الزم میداند تا پيشاپيش بابت هر گونه اشكالی در ترجمه از خوانندگان محترم پوزش و از آنها بخواهد
تا نظرات راهگشای خود را برای اصالح كتاب در چاپهای آينده بيان نمايند.
كتابی با اين ويژگیها كه در سطح جهان مطرح است برای اينكه نسخه فارسی آن هم بتواند جايگاهی
مشابه را كسب كند میبايست نشر آن هم بر عهده ناشری نوآور و خالق و باتجربه گذاشته شود كه به
استانداردهای جهانی كتاب هم آشنا باشد كه اين شانس قرين كتاب گرديد و مدير محترم انتشارات نص �
آقای مهندس محمدحسين زارع � كه از ناشرين صاحب سبك و نوآور در حوزه دانشگاهی هستند به ميدان
اين مسئوليت آمدند و اولين تصميم مهم يعنی چاپ  4رنگ را قطعی نمودند و در ادامه با ابتكارات فراوان
در طراحی كتاب و نظارت دقيق بر مراحل ويراستاری ،نمونهخوانی و ...جديت تمام كردند كه كتاب از هر
جهت در خور و ش ن دانشگاهيان كشور عرضه شود كه به نظر مترجم موفق هم بودهاند مترجم به سهم خود
از زحمات ايشان تشكر و قدردانی میكند.
همچنين ،الزم است تا از خانواده ،همسر و فرزند خود بابت همراهی در ترجمة اين اثر گرانبها قدردانی
و بابت اوقاتی كه متعلق به آنها بود ولی اينجانب آن را برای اين كار خطير از آنها سلب كردم ،از صميم قلب
تشكر كنم.
دكتر مهدی امیرجعفری
بهار 1393

مرور اجما ی كتاب
ن اه سری

كتاب مديريت بازاريابی نوشتة كاتلر و كِلِر ،معتبرترين ،بهروزترين و كاملترين مرجع برای عالقهمندان به
بازاريابی در سراسر دنيا میباشد .اين كتاب ،جديدترين تئوریها و نكات كاربردی بازاريابی را به شيواترين
بيان ممكن و همراه با مثالهای عملی از شركتهای بزرگ بينالمللی برای مخاطبان خود توضيح میدهد؛
تئوریها و مثالهايی كه در ساير كتابهای مديريت بازاريابی ،به خصوص كتابهای ترجمه شده به زبان
فارسی ،كمتر يافت میشوند .يكی ديگر از ويژگیهای ارزشمند اين كتاب ،بيان اجمالی اصلیترين مباحث
مربوط به مديريت نامهای تجاری میباشد كه توسط نظريهپرداز شهير ،پروفسور كِلِر ،به رشته تحرير درآمده
است .مهمترين ويژگیهای كتاب پيشرو كه ترجمة ويراست چهاردم آن میباشد ،عبارتند از:
 .1ترجمة آخرين و جديدترين ويراست كتاب ،چاپ سال .2012
 .2ترجمة كامل و سليس كتاب شامل تمامی فصلها؛ مثالهای عملی ابتدا ،داخل و انتهای هر فصل؛ و
بخشهای تكميلی هر فصل مانند بينش بازاريابی و يادداشت بازاريابی.
 .3صفحهبندی بر اساس كتاب اصلی و چاپ چهار رنگ و در نتيجه افزايش جذابيت كتاب و درك بهتر
متن ،شكلها و مثالهای آن.
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