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برابر دیدگاه صاحب نظران در دنیای مدرن بازاریابی 
در این رابطه  Emoryآقای .جنگ متمدنانه است 

 :گفته است 
.1Marketing is merely a civilized form of warfare 

in which most battles are won with words, Ideas 

and disciplined thinking  

در این نبرد شرکت ها و . بازاریابی یک جنگ متمدنانه است 
سازمانهایی برنده می شوند که از لغات،ایده ها و افکار 

 .علمی منظم شده ای بهره برداری می نمایند 
 



: سواالت از مدیران بازاریابی  
 

 1- چگونه بازار هدف مناسب را انتخاب کنیم ؟
 2- چگونه محصوالت خود را  متمایز نماییم ؟ 

3- چگونه به مشتریانی که برای قیمت کمتر 
 اصراردارندپاسخ دهیم ؟

4- چگونه با رقبایی که هزینه کمتری دارند 
 رقابت کنیم ؟

 



تا چه حد باید پیشنهادات خود را  -5
 سفارشی نماییم ؟

6- چگونه نام های تجاری قوی ترایجاد 
 نماییم ؟ 

7- چگونه هزینه جذب مشتریان را کاهش 
 دهیم ؟ 

8- چگونه مشتریان را برای مدت طوالنی تر 
 وفادار نماییم ؟ 

 
  



9- چگونه نتیجه فعالیت های تشویقی را اندازه گیری 
 نماییم ؟ 

 10- چگونه بهره وری فروشندگان را افزایش دهیم ؟ 
11- چگونه تشخیص دهیم کدام مشتریان با ارزش تر 

 هستند ؟
12- چگونه چند کانال طراحی کنیم و بین آنها تعارضی 

 نداشته باشیم ؟ 
13- چگونه معاونت های دیگر سازمان را ترغیب کنیم 

 تا مشتری گرا تر باشند ؟
جهت گیری بازاریابی یا فلسفه بازاریابی مناسب -14

 شرکت را چگونه تدوین کنیم؟ 
 



شما کدامند ؟ يرقابت يمزاياي -1  
مشتريان خود چه کرده ايد که ديگران   يبرا -2

 نکرده اند؟
 يجديد يدر آينده چه مزيت هاي رقابت -3

 خواهيد داشت ؟
مشتريان شما در سه سال آينده  يخواسته ها -4

خواهد بود ؟ يشامل چه موارد  
ترين ونزديک ترين رقيب شما   يامروز ، قو-5

 کيست ؟
سال آينده  3امـروز در  يکدام يـک از رقبـا -6

ترين وتهديد کننده ترين رقيب تبديل  يبــه قو

  خواهد شد ؟



 استراتژیک شرکت ها درموردبازاریابی  جهت گیری  
 

 جهت گیری تولید مدارانه -1
 .عرضه کم و تقاضا زیاد 

 هدف شرکت بهبود کارایی تولید و توزیع و کاهش
 هزینه ها

 جهت گیری محصول مدارانه. 12.
  کیفیت، عملکرد و نوآوری در محصول از دید شرکت. 

 

 

 

 جهت گيري فروش. 13.

 ابتدا کاال توليد و سپس براي فروش  تبليغ و تشويق 

فروش نقش اساسي و رضايت مشتري در مرتبه دوم 



   جهت گيري بازاريابي. 4

 نيازها و خواسته  هاي بازار. 
 
پايه  هاي اين جهت گيري 

  
 الف ـ خريدارگرايي    

 ب ـ نگرش سيستمي   
 ج ـ بازارگرايي همگاني    
 
تفاوت شرکت  هاي مشتري گرا و شرکت  هاي حرکت دهنده بازار   



 در مشتريان رضايت و كاركنان رضايت اهميت•
  شركتها موفقيت

   برنده– برنده استراتژيك نگرش تقويت•
   رقابتي مزيت به نسبي مزيت تبديل چگونگي•
  هرم سازماني وارونه•

 مديران عالي

 مديران مياني

 كاركنان خط اول

 مديران عالي مشتري

 مديران مياني

 كاركنان خط اول

 مشتري



  تفاوت  جهت گیری فروش و بازاریابی

 نقطه شروع مركزت وسيله هدف

 فروش جهت گیری
 

 كارخانه
 

محصوالت 
 موجود

 

 اتتبليغ 
  

كسب سود از طريق  
 افزايش ميزان فروش

 

 بازاریابی جهت گیری

 

 بازار
 

نيازهاي 
 مشتريان

 

بازاريابي همگاني و 
 تحقيقات بازاريابي

  
كسب سود از طريق  

 مشتریرضايت 
 



  بروشور تبليغاتي شركت

  مشتري مهمترين فردي است كه از شركت ما بازديد
 .مي كند

 
مشتري به ما وابسته نيست بلكه ما به او وابسته هستيم. 

 
مشتري مزاحم ما نيست بلكه هدف كار ماست. 

 
اين ما نيستيم كه با خدمت به مشتري به او لطف مي كنيم. 

 
 مشتري كسي نيست كه بخواهيم با او بحث كنيم. 

 
مشتري كسي است كه خواسته هايش را به ما عرضه مي كند. 



 جهت گيري مشتري گرايانه - 5

       وسیله      هدف

 
هر یک از 

 مشتریان

و   نیازها
  ارزشهای
 مشتریان

 یک به یکبازاریابی      
و زنجیرهء ارزش                

 آفرین

             کسب سود از  
، طریق رضایت 

وفاداری و ارزش  
مادام العمر  

 مشتریان

  زنجیره ارزش آفرین

 تامین کننده

 تولید کننده

 توزیع کننده

 مشتری

 مشارکت در زنجیره و رقابت بین اعضاء زنجیره های مختلف
----------------------------------------------------------------------------- 

   جهت گيري بازاريابي اجتماعي - 6 
 شرکت

 مشتری جامعه

 نقطه شروع تمرکز



 هرم مشتریان

 پالتین

 کم

 سودآوري

 زیاد

 طال

 آهن

 سرب



 تماس مشتري با سازمان  هاي خدماتی
 

(پزشکي، بانکداري، خرده فروشي)خدمات پر تماس   
 

(مشاوره مديريت)خدمات با تماس متوسط   
 

(بيمه)خدمات کم تماس   
 

 
 هزینه  هاي خدمات

 

(بررسي تحقيق، مسافرت، معطلي ها)هزينه زماني   
 

(اضطراب و ناراحتي)هزينه رواني   
 

(هزينه تر دد، غذا، هتل)هزينه مالي   
 

(خستگي در صف ماندن) هزينه جسمي  
 

(صدا و بوي محيط)هزينه حسي   



 

  ارزش افزوده به مشتري

cdv  

Customer delivered value 
 ارزش هاي ارائه شده به مشتري عبارتند از : 
 (شود مي لحاظ مشتري ذهن در)  معنوي و روحي ارزش  

   شخصي ارزش
   خدمات ارزش
 محصول ارزش  

 



 هزینه سرعت

 کیفیت

 ارزش

محصول جدید باید با کیفیت مناسب در زمان مناسب و با قیمت مناسب عرضه    •
 .گردد

مشكل آن است که چگونه مجموعه روابط فوق در مورد هر یك از محصوالت    •
 .جدید بهینه گردد



Total value  
- 

 Total cost  
=  

(ارزش ارائه شده به مشتری) CDV 



 

  براي تكرار خريد بايد

 

CDV    0 
 



 

  براي ماندگار سازي مشتريان

     CDV                   CDV      

  رقبا                 سازمان         



   خدمات کارکنان در عرضه  نقش جایگاه و 

 شرکت

 کارکنان

بازاریابی 
 تعاملی

بازاریابی 
 داخلی

بازاریابی 
 سنتی

 مشتري



 تماس مشتري با سازمان  هاي خدماتی
(پزشکي، بانکداري، خرده فروشي)خدمات پر تماس   

(مشاوره مديريت)خدمات با تماس متوسط   
(بيمه)خدمات کم تماس   

 
 هزینه  هاي خدمات

(بررسي تحقيق، مسافرت، معطلي ها)هزينه زماني   

(اضطراب و ناراحتي)هزينه رواني   

(هزينه تر دد، غذا، هتل)هزينه مالي   

(خستگي در صف ماندن) هزينه جسمي  
(صدا و بوي محيط)هزينه حسي   



 هزینه های خدمات قبل از خرید

بررسی و تحقیق،مسافرت و معطلی ها   -زمانی. 

صرف هزینه و در صف ماندن   -روانی. 

تردد،غذا و هتل   -مالی 



 هزینه های حین خرید

 در صف ماندن و درد بعد از عمل   -جسمی. 

 صدا و بوی محیط    -حسی. 

تردد و معطلی ها    -زمانی. 

اضطراب و ناراحتی ها    -روانی 

مستقیم،تردد،اقامت و غذا      -مالی 



 هزینه های بعد از خرید

زمانی- 

نگرانی در مورد خرید    -روانی. 

مالی-     



ارزش ارایه شده فروشنده کاترپیالر. 
دوام،عملکرد و اعتماد  -محصول. 

تحویل به موقع    -خدمت. 

پاسخگو و دارای دانش و آگاهی   -کارکنان. 

برند شرکت. 

o      شرکت با سه روش ارزش آفرینی

 .می کند
 .افزایش ارزش های ارایه شده به مشتری-1

 .کاهش هزینه های غیر مالی مشتری-2

کاهش قیمت،بهبود -کاهش هزینه های مالی مشتری-3
 .شرایط فروش و کاهش هزینه های نگهداری



 خدمات مشتری

پاسخگویی به تلفن. 

عمل به قول و وعده 

گوش دادن فعال. 

مدیرت شکایت. 

  کمک کننده باشید حتی اگر در گوتاه مدت سودی نداشته

 .باشد



 طبقه بندی آمیخته خدمات

صابون،خمیر دندان و     –کاالی خالص •
 .نمک

 .کامپیوتر     –کاال با خدمات همراه •
 .رستوران     –ترکیبی •
 .هواپیمایی     –خدمات با کاالی همراه •
مشاوره مدیریت و       –خدمات خالص •

 .مشاوره روانشناختی
 



 طبقه بندی دیگر از خدمات

ماشین های خودکار       –خدمات مبتنی بر ماشین •
 .فروش 

 .خدمات حسابداری     –خدمات مبتنی بر انسان •
جراحی و      –نیاز به حضور یا عدم حضور مشتری •

 .تعمیر خود رو
 .خدمات صنعتی و خدمات مصرف کننده نهایی•
 .انتفاعی و غیر انتفاعی      –اهداف •
 خصوصی یا دولتی     –مالکیت •



دستور طالیی براي خدمت به مشتري ده  
 
مأموريت در راستاي منافع و  تعيين 1. 

 خواسته هاي مشتريان

 تعهد مديريت ارشد براي رضايت مشتري2.

،آموزش و ارزیابی استخدام  ،گزينش3.
 كاركنان

تدوين استاندارد كيفيت خدمات و 4.
 ارزيابي دائمي ميزان رعايت آن



 درك انتظارات مشتريان و فراتر رفتن از آن5-
 رسیدگی به شکایات و حل مسیله6- 
 رفتار عادالنه با مشتریان و کارکنان7- 
کار تیمی برای بهبود انگیزش  و 8- 

 .توانایی های کارکنان
تحقیق از کارکنان در مورد ریشه  9- 

 مشکالت و راه حل
 فرهنگ مشتری گرایانه در کل سازمان10- 



 بهبود کیفیت خدمات فرمان ده 

 Listening فعال دادن گوش1- 

 Reliability بودن اتکاء قابل2- 

 مانند زیربنایی خدمات عرضه 3- 
 ارزش ارائه  وعده ها به عمل

Basic 
Services 

  و شکایات به رسیدگی سیستم 4- 
 Recorery مسئله حل



 Surprising انتظارات از رفتن فراتر  5- 

 Fair Play کارکنان و مشتریان با عادالنه رفتار 6- 

 Teamwork تیمی کار 7- 

 Employee راه حل و مشکل تعیین برای تحقیق8-  

Research 

 Culture سازمان کل در مشتری گرایانه فرهنگ 9- 
 Service Design جزئیات به توجه و کل گرایانه دیدگاه10- 



 وظایف خدمات پس از فروش

ارائه خدمات تعمیراتی با کیفیت و کمیت مناسب 

تامین قطعات یدکی با کیفیت و کمیت مناسب. 

o  ارائه خدمات گارانتی و وارانتی برابر تعهدات شرکت 

  اطالع رسانی و آموزش مشتریان و کارکنان. 

 ایجاد ارتباط مستمر با مشتریان و کسب نظرات آن ها و

 .انعکاس آن به شرکت مادر

 تهیه آمار و اطالعات و تحلیل آن هابه منظور بهبود

 کیفیت خدمات

 

 



 گسترش فعالیت های خدماتی

گسترش پوشش جغرافیائی 

گسترش امکانات تعمیرگاهی 

 .محل تعمیرگاه1- 

 زمان کار و خدمات اورژانس 2-  

 خدمات تلفنی3-  

 نوع و کیفیت خدمات4-  



  راهنمای سرویس دستگاه 
  راهنمای کاربری دستگاه 
 فهرست قطعات یدکی 
 چگونگي تامين قطعات يدکي شامل موجودي و برنامه

 ريزي تامين در آينده 
  تعداد قطعات مورد نیاز 
 وجود انبار 
سيستم تامين قطعات 
چک ليست تعمير و نگهداري پيشگيرانه 



 (آموزش کاربري و فنی ) بخش آموزش شرکت -
 ارائه دستگاه جایگزین در زمان خرابی دستگاه 

 
 تعرفه هاي خدمات پس از فروش  

  
داشتن نمایندگی خدمات پس از فروش در مراکز  

 استانها یا شهرستانها 
 

 داشتن شناسنامه دستگاه هاي فروخته شده 
 سیستم فراخوانی و نامه های هشدار 



 فعالیت های اصلی خدمات پس از فروش

خدماتی ارائه دهید که مشتری دچار مشکل نشود. 

 قبل از تحویل محصول را بازرسی کنید-1

ایرادهائی را که مشتری از آن ها اطالع ندارد را نیز -2

 .اطالع دهید

 .محصول را عیب یابی ،تعمیر و تحویل دهید-3

تعمیر و نگهداری پیشگیرانه و ادواری را به مشتری -4

 اطالع دهید



 خدماتی ارائه دهید که مشتری نگرانی نداشته باشد•

پذیرش سریع و دقیق مراجعین و ارائه خدمات تعمیراتی -1

 .سریع

 برخورد مودبانه و مهمان نوازانه-2

 دریافت هزینه معقول و قانونمند-3

 اجرای صادقانه و صحیح گارانتی-4

 



 طراحی مناسب محیط پذیرش و آموزش کارکنان•

 ایجاد فضای همکاری مشترک-1

 ایجا تصویر ذهنی با تکنولوژی باال از فضای محیط-2

 سازمان دهی اثربخش محیط تعمیرگاه-3

 توجه به محیط زیست-4

 ارتباط مستمر با مشتری-5

 اندازه گیری مستمر رضایت مشتریان-6



 وظایف سیستم ارائه خدمات

کسب رضایت مشتری 

بهبود بهره وری 



 محصوالت اصلی و خدمات تکمیلی

 کسب مزیت رقابتی در صنایع بالغ به عملکرد
 .خدمات تکمیلی بستگی دارد

  اطالعات  -1
ویژگی های محصول،محل فروش،نحوه   

سفارش،ساعات کار،قیمت،دستورالعمل 
 ...استفاده،

ابزارهای .اطالعات باید به هنگام و صحیح باشد -
 جدید الکترونیکی



 دریافت سفارش    -2
قبول تقاضا،سفارش و ذخیره باید مودبانه،سریع و درست باشد  

 .که به شکل الکترونیکی انجام می شود

 صورت حساب-3
 باید صحیح،خوانا و بدون نقص باشد-

 پرداخت-4
 سهولت در پرداخت

 مشاوره-5



 میهمان نوازی-6
 مسائل ایمنی و امنیتی مشتریان-7
موارد استثنا مانند حل و فصل -8

 .مشکالت و رسیدگی به شکایت ها



 خدمات پشتیبانی از محصوالت فیزیکی

نگرانی از خرابی محصول. 
مدت زمان خرابی. 
هزینه تعمیرات و نگهداری. 
 

هزینه چرخه زندگی محصول مهم    
 .است

   



 دالیل اهمیت خدمات مشتری
ایجاد موانع رقابتی. 
وفادارسازی مشتریان. 
ایجاد تمایز. 
 کاهش هزینه های بازاریابی با حفظ

 .مشتریان قدیمی و تبلیغ
قیمت ها و سود بیشتر. 



 خدمات پس از فروش

 تعویض محصول یا برگشت پول   _گارانتی 
 هزینه تعمیر یا تعویض قطعات     _وارانتی 
 افراد مجاز به ارائه خدمات پس از فروش_  

 تولید کننده ونمایندگان مجاز آنها 
 نماینده انحصاری و غیر انحصاری و حیطه

 جغرافیایی نمایندگی  
  مشخصات فضای فیزیکی و چگونگی دسترسی

 مشتریان  
   



 خدمات پس از فروش

تحویل به موقع محصول. 

کارکنان مودب. 

کاتالوگ تعمیراتی مناسب 

دسترسی آسان به تسهیالت خدماتی. 

مکان مناسب. 

پشتیبانی خدماتی 



 هفت عنصر کیفیت خدمات پس از فروش 
    نصب 

  آموزش کاربران 

   مستند سازی و مدرک سازی 

  تعمیر و نگهداری 

   پشتیبانی تلفنی 

  وارانتی 

  به روز کردن محصوالت و قطعات 



 ویژگی های خدمات و نقش و اهمیت کارکنان 

خریداران به دنبال شواهدی از کیفیت در  -ناملموس بودن1)
 .مکان،کارکنان،تجهیزات و نمادها هستند

 عدم تملک شئ فیزیکی2)
مشارکت در فرایند عرضه خدمات واهمیت آموزش مشتریان  3)

. با ارتباطات ، آموزش ،دفترچه های راهنما و دستورالعمل ها.
 تماس با سایرمشتریان در فرآیند عرضه خدمات(4
 



 پذیری زیاد و مشکل استاندارد سازیتغییز (5
 

 ارزشیابیدشواری (6
 

 (نیاز به تعادل در عرضه و تقاضا)قابل ذخیره بودن غیر (7
 

مشتری به سازمان مراجعه می  -سرعتزمان و اهمیت (8
 .کند و بالعکس

 
 .متفاوتتوزیع کانال (9
 



 ارزیابی خدمات و کاالها
دارای ويژگي های   (خودرو، لباس، منزل)قابل ارزيابي قبل از خريد . 1  

 تحقیقي هستند
دارای ويژگي  (يشگاهارستوران، هتل، آر)قابل ارزيابي پس از خريد . 2

.های تجربي هستند  
  (درماني، حقوقي، تعمیر خودرو و تلويزيونبانکداری ،)غیر قبل ارزيابي . 3  

 .و دارای ويژگي های اعتقادی هستند
 
 
 

  ابزار هاي ازریابی خدمات

 
 

تبلیغات دهان به دهان. 1  

شواهد فیزيکي. 2  

کارکنان. 3  
 



 معیارهای ارزیابی خدمات

آیا خدمت در زمان و مکان .    دسترسی•

 .مناسب با کمترین معطلی عرضه می شود

 .تداوم عرضه خدمت•

 .قابل اعتماد بودن•

 .ایمنی و ریسک•



شناخت انتظارات و الویت های •

 .مشتریان

 .مهارت و دانش کارکنان•

ارتباط مناسب و توضیح روشن و •

 .صحیح

 .عوامل ملموس خدمت•



 سطوح مشارکت مشتریان

اقامت در هتل،سفر هوایی و سالن غذاخوری     -پایین. 

بانکی،آرایشگاه،معاینه پزشکی و رستوران     -متوسط

 .سلف سرویس

برنامه کاهش وزن،آموزش انفرادی،مشاوره         -باال

 .ازدواج و مشاوره مدیریت

اگر مشارکت مشتری نیاز به مهارت خاصی داشته باشد 

 .باید صالحیت آن ها تایید شود(دانشجویان)



در بازاریابی  
 مدلPROMPTخدمات

الویت بندی مشتریان. 

قابل اعتماد و اتکا بودن و عمل به قول و وعده ها. 

 سازماندهی بر اساس نیازها و خواسته های

 .مشتری

اندازه گیری رضایت مشتری. 

آموزش کارکنان. 

تمرکز بر تکنولوژی روز. 



 عناصر اصلی و تکمیلی بیمه

مدیریت خطر مانند جبران خسارت -عنصر اصلی. 

بررسی سریع دعاوی،تسویه حساب و  -خدمات تکمیلی

پرداخت غرامت،ارایه اطالعات و پیشنهادات و مشاوره 

به بیمه گذاران در مورد چگونگی برخورد با 

 پلیس،تعمیرات،پزشکی و قانونی

رقابت در خدمات تکمیلی است. 



 جلب رضايت مشتريان
 رضایت مشتري =f ( عملکرد شرکت و انتظارات مشتري )

انتظارات=  رضایت                                       عملکرد    

انتظارات  >نارضایتی                                  عملکرد    

انتظارات  <رضایت کامل                            عملکرد    
 

 .مفهوم شعار همیشه حق با مشتري است                         

 

 دالیل اهمیت رضایت مشتریان
  حق انتخاب 
  تبلیغ دهان به دهان 
  تکرار خرید و ارزش مادام العمر 
  توصیه خرید 

 
 رابطه کاهش نرخ از دست دادن مشتریان و افزایش سود 
  (  68)%مهمترین دلیل از دست دادن مشتریان ضعف خدمات و رفتار نامناسب است 



 مدل دکتر کانو
 
   ضروري خدمات .1

 وجود مانند است بديهيات از خدمات اين ارائه
   .ماشين در زاپاس

 مشتريان درخواستي خدمات .2
   شود نمي ارائه عموم  به خدمات اين

 جذاب خدمات .3



   الگوي كیفیت خدمت

 نيازهاي شخصي  ارتباطات كالمي  تجربه گذشته 

 خدمات مورد انتظار

  دريافت كننده خدمت

   ارتباطات بيروني با مشتري  ارائه خدمت

   مشخصات كيفيت خدمت

   ادراك مديريت از انتظارات مشتري



   الگوي كیفیت خدمت

 نيازهاي شخصي  ارتباطات كالمي  تجربه گذشته 

 خدمات مورد انتظار

 دريافت كننده خدمت 

   ارتباطات بيروني با مشتري ارائه خدمت 

   مشخصات كيفيت خدمت

   ادراك مديريت از انتظارات مشتري

1شكاف   

:راه حل   

تجزيه و تحليل ، شناسايي آنچه را 
  كه مشتري خواهان آن است



   الگوي كيفيت خدمت

 نيازهاي شخصي  ارتباطات كالمي  تجربه گذشته 

 خدمات مورد انتظار

 دريافت كننده خدمت 

   ارتباطات بيروني با مشتري ارائه خدمت 

   مشخصات كيفيت خدمت

   ادراك مديريت از انتظارات مشتري

2شكاف   
:راه حل   

  طراحي يك سيستم خدمت 



   الگوي كيفيت خدمت
 نيازهاي شخصي  ارتباطات كالمي  تجربه گذشته 

 خدمات مورد انتظار

 دريافت كننده خدمت 

   ارتباطات بيروني با مشتري  ارائه خدمت

   مشخصات كيفيت خدمت

   ادراك مديريت از انتظارات مشتري

3شكاف   
:راه حل   

  انتخاب ، آموزش ، تفويض اختيار 



   الگوي كیفیت خدمت
 نيازهاي شخصي  ارتباطات كالمي  تجربه گذشته 

 خدمات مورد انتظار

 دريافت كننده خدمت 

 ارتباطات بيروني با مشتري    ارائه خدمت

   مشخصات كيفيت خدمت

   ادراك مديريت از انتظارات مشتري

4شكاف   

:راه حل   

 تبليغ نكن ، اگر  

  نمي تواني آنرا ارائه دهي 



   الگوي كیفیت خدمت

 نيازهاي شخصي  ارتباطات كالمي  تجربه گذشته 

 خدمات مورد انتظار

  دريافت كننده خدمت

 ارتباطات بيروني با مشتري    ارائه خدمت

   مشخصات كيفيت خدمت

   ادراك مديريت از انتظارات مشتري

5شكاف   
:راه حل   

 خدمات بهبود يافته 

  كاهش انتظارات  



 رابطه بين انتظار مشتري   و 

    خدمت ارائه شده
 

 

  انتظارات مشتري

 خط بهبود ممتد

  ارائه خدمت

ارائه طبيعي 
 خدمات به مشتري



 رابطه بين انتظار مشتري   و 

    خدمت ارائه شده
 

 

  انتظارات مشتري

 خط بهبود ممتد

  ارائه خدمت

 ارائه خدمت 

 پايين تر از انتظار 

 شكاف

( كمبود)
  خدمت



 رابطه بين انتظار مشتري   و 

    خدمت ارائه شده
 

 

  انتظارات مشتري

 خط بهبود ممتد

  ارائه خدمت

 ارائه خدمت 

 ماوراء انتظارات

  شعف مشتري

 



 رابطه بين انتظار مشتري   و 

    خدمت ارائه شده
 

 

  انتظارات مشتري

 خط بهبود ممتد

 خدمت   ارائه خدمت

 بهبود يافته 



 مدل سروکوال
 عوامل1.
 وسممل

تجهیزات به روز 
 

زیبایی ظاهری تسهیالت فیزیکی 
 

آراستگی و مرتب  بودن کارکنان 
 

مطابقت ظاهر تسهیالت فیزیکی با نوع خدمات 
 اعتبار2.

عمل به قول و وعده 
 

همدلی با مشکالت مشتریان و کمک به حل آنها 
 

انجام صحیح خدمات در اولین مراجعه 
 

عرضه خدمات در زمان وعده داده شده 
 

حفظ سوابق مشتریان با دقت 



  پاسخگویی3.
مطلع کردن مشتریان از زمان دقیق انجام خدمات 

 

عرضه خدمات با سرعت و بدون معطلی 
 

عالقمندی همیشگی به کمک به مشتریان 
 

درخواست های مشتریان هپاسخ با سرعت ب 

 اطمینان4.
ایجاد تدریجی اطمینان در مشتریان با مشاهده رفتار کارکنان 

 

ت مشتریان در معامالتیاحساس امن 
 

ریانتبرخورد مؤدبانه با مش 
 

مطلع بودن کارکنان جهت پاسخگویی به سؤاالت مشتریان 
 همدلی5.

توجه ویژه و منحصر به فرد به هر یک از مشتریان از سوی کارکنان 
 

ساعت کاری مناسب 
 

توجه ویژه و منحصر به فرد از سوی سازمان 
 

درك نیازهای خاص مشتریان از سوی کارکنان 
 

درك منافع مشتریان از صمیم قلب 



 تفاوت نظریه و قانون یا اصل در بازاریابی خدمات 
 
  اصل تمرکز 

 
 اصل تصورات 

 
 20/80اصل 

 
اصل کمترین اختالف قابل مشاهده 

 محدودیت نظریه

 مکانی

 زمانی

  تفاوت نظریه و قانون یا اصل در بازاریابی خدمات



 تقسیم بندی بازارها، انتخاب بازار هدف و جایگاه یابی
 

 (قبل از انقالب صنعتي) بازاريابي سفارشي يا بازاريابي يک به يک1.
  Customized Marketin             

        

   Mass marketing(پس از انقالب صنعتي ) بازاريابي انبوه . 2
 
   Target Marketingبازاريابي هدفمند. 3
 
بازاريابي سفارشي انبوه ـ بازاريابي يک به يک. 4  
 

Mass customized marketing ـ Database Marketing   

Customer Relationship marketing ـ One to one marketing   



 بازاریابی هدفمند
 
 

 Segmenting                                       تقسیم بندی بازارها1.
 

 Targeting                        انتخاب بازار یا بازار های هدف2.
 

 Positioning                                      جایگاه یابی در بازار3.
 

 Branding                                    ایجاد نام و نشان تجاری4.

 

 تحقیقات بازاریابی                     STP                          آمیخته بازاریابی                       اجرا                      کنترل
 
 



 مصرف کننده نهایی  بازار تقسیم یمتغیر ها
 :يروانشناخت•

   يسبک زندگ•

 شخصيت•

 :يرفتار•

 اوقات مصرف•

 مورد انتظار يمزايا•

 استفادهسابقه •

 ميزان مصرف•

 يميزان وفادار•

 :يجغرافياي•

 (شمال مرکز جنوب ) منطقه •

 (تعداد جمعيت ) شهر •

 (شهر ، حومه ، روستا) تراکم •

 : يجمعيت شناخت•

 سن •

 جنسيت•

 اندازه خانواده•

 عمر خانواده•

 درآمد ، تحصيالت ، شغل•



 :خريد يشيوه ها•

 سازمان خريد•

 ساختار قدرت•

 يسياست بيرون سپار•

 خريد يمعيارها•

 يوضعيت•

 درجه فوريت•

 ياخاص يکاربرد عموم•

 اندازه سفارش•

 ميزان مصرف•

 يميزان وفادار•

 : يجمعيت شناخت•

 نوع صنعت•

 اندازه شرکت•

 مکان استقرار•

 يعمليات يمتغير ها•

 تراکم نياز •

 سابقه استفاده•

 ينوع تکنولوژ•



 آمیخته بازاریابی خدمات  به عنوان ابزار مزیت ساز

  محصول

product 

 قیمت
 price 

کانال  
  توزیع

place 

  ارتباطات
promotio

n 

شواهد  
  فیزیکی

physical 

evidence 

فرایند 
 عملیاتی
process 

   مردم
 کارکنان) 

 (و مشتریان 

 بهره وری  
  و هزینه

productivit

y & cost 

 تنوع کاال  
 

 کیفیت
 

 طرح کاال
 

 نام تجاری
 

 خدمات
 

 ضمانت ها
 

 بازگشتی ها
 

 اندازه ها
 

  بسته بندی

سطح 
قیم
 ت

 

 تخفیف ها
 

دوره 
پردا
 خت

 
 ارزش  

 ادراك شده
 

قیمت ، 
کی

 فیت
  

  و تمایز

 مکان
 

 پوشش
 

 جور بودن
 

 موجودی

 تبلیغات
 

فروش  
 شخصی

 
 ارتقاء فروش

 
روابط  
 -عمومی

 بازاریابی
 

بازاریابی 
 مستقیم

وضع 
 محیط

 

 رنگ
 

 طراحی
 

 سطح صدا
 

آثار قابل  
 لمس

 

 تسهیالت

 

 سیاست ها  
 

 رویه ها 
 

 فناوری
 

بصیرت  
 کارکنان

 

 اهمیت
 به مشتریان 
 

هدایت  
 مشتریان

 
جریان فعالیت 

 ها

 :کارکنان 

 آموزش
 بصیرت

 تعهد
 انگیزه

 وضع ظاهر
 رفتار

 :مشتریان  
رفتار  

 مشتریان
 

طبقه بندی 
 مشتریان

 

ارتباط با  
 مشتریان

کاهش  
 هزینه

 

 فناوری
 

نوسان عرضه  
 و تقاضا

 

هزینه 
  مشتریان



 عوامل غيرقابل كنترل خارجي 

 عوامل غير قابل كنترل داخلي  عوامل قابل كنترل 



 : يقيمت گذار يها ياستراتژ
 
 

 
      (Skimming Pricing)پرمايه يقيمت گذار -

 
 (Penetrating Pricing)    ينفوذ يقيمت گذار -

 
 (Competitive Pricing)  يرقابت يقيمت گذار -



  

 
 

 :يقيمت گذار
 
 

 بر و پايه قيمت تعيين طريق از يصنعت بازار در قيمت
 .گردد يم تعيين توافق و مذاکره اساس

 
 تعيين قبل از معمواًل کننده مصرف بازار در قيمت

  )                قيمت ليست وسيله به معمواًل و شده
PRICE LIST ) گردد يم اعالم يمشتر به. 



  

 
 

 :مذاکره
 

 ديگر و مزايده ، مناقصه ، مذاکره ،يصنعت بازار در
 . دارد وجود حد بيشترين در يتجار ارتباطات

 
    حدود در فقط مذاکره ، کننده مصرف بازار در

 سطح در فروشنده و خريدار بين يزن چانه
 .شود يم ديده يفروش خرده



  

 
 

 :کيفيت  
 

 که است پيچيده يمفهوم يصنعت بازار در کيفيت
 مشخصات و استانداردها يبرابر براساس اواًل

 مصرف رضايت درجه به توجه با ثانيًا و يفن
 . شود يم تعريف کننده

 
 به توجه با عمومًا کننده مصرف بازار در کيفيت

 نياز تامين و کننده مصرف خاطر رضايت درجه
 .شود يم تعريف او



کاالها مشابه شده اند و لذا رقابت در خدمات روبه 
 .کسترش است

آنچه در کارخانه تولید می شود باعث مزیت رقابتی نمی 
 .شود

 .، دهه به صفر رساندن عیب محصول 80دهه 
 .، دهه به صفر رساندن عیب خدمات 90دهه 

 .دهه اول هزاره سوم ، حاکمیت خدمات در بازارها



در عصر حاضر دیگر کشورها با احداث کارخانه صنعتی نمی 
 .شوند

 
تبلیغات و بازاریابی فقط مشکل تبلیغات و بازاریابی را حل می 

 .کند
 .سریع ترین راه برای نابودی یك محصول ضعیف تبلیغ آن است

وظیفه بازاریابی در کوتاه مدت انطباق نیاز خریداران با محصوالت 
 .موجود است

 
شعار شرکتهای موفق ، از رده خارج کردن محصول خود قبل از 

 .  رقبااست
 



 خرید

توسعه محصول 
 جدید

 آزمایشگاه شرکت

 محققین مستقل

 شرکت های تحقیقاتی 

 خرید سایر شرکت  ها

 خرید حق اختراع

 خرید امتیاز تولید و توزیع

 جدید محصول

 تحقیقات بازاریابی براي عرضه محصوالت جدید



 محصول جدید چیست ؟
 محصول کامالً جدید که بازار کامالً جدیدی پیدا می کند . 1

 محصول جدید  طخ. 2

 افزودن به خط محصول موجود با تغییر اندازه بسته، بو وغیره  . 3 

   بهبود محصوالت موجود و جایگزین کردن آنها. 4

 عرضه محصول موجود به بازارهای جدید . 5

  محصوالت جدید با هزینه کمتر و عملکرد مشابه. 6



 ـ هزینه تخمینی پیدا کردن یک محصول موفق جدید 1جدول شماره 

4
1

2
1

2
1

2
1

2
1

 هزینه کل

 (دالر)
هزینه هر ایده  

 محصول
نرخ 

 موفقیت
تعداد  
 مرحله ایده ها

 ایده ها کردن غربال 64 1.000 64.000

 مفهوم توسعه 16 20.000 320.000

 محصول توسعه 8 200.000 1.600.000

   بازاریابی آزمایش 4 500.000 1.000.000
(Test marketing) 

 سازي تجاري 2 5.000.000 10.000.000

  کل جمع 5.721.000 13.984.000



   دالیل سوابق ضعیف موفقیت محصوالت جدید
ـ توسعه محصوالت توسط بخش ها به صورت پشت سرهم به   فقدان کارتیمیـ  

 جای کارتیمی 

   کار تیمی توسط بخش های مهندسی، خرید، تولید، بازاریابی و مالیـ 

  فرآیند توسعه محصوالت جدید

  مرحله اول ـ خلق ایده ها
مدیریت عالی محصوالت و بازارهایی که باید مورد توجه قرار گیرد را 

و مقدار تالش برای  ( جریان وجوه خوب و غیره)اهداف . تعریف می نماید

  .عرضه محصوالت کامالً جدید، تقلیدی، اصالحی و غیره باید مشخص شود



  منابع ایده های جدید

 الف ـ نیاز ها و خواسته های مشتریان 
بازار صنعتی و استفاده کنندگان اصلی محصول *   

تحقیقات نظرسنجی *   

گروهای کانون *   

شکایت ها و پیشنهادهای مشتریان *   

(دانشمندان، مهندسین، طراحان و غیره در داخل شرکت)ب ـ سیستم پیشنهادها   

(اطالعات و نیازهای مشتریان)ج ـ توریع کنندگان، تامین کنندگان و فروشندگان   

(تقلید و بهبود)دـ مهندسی معکوس   

ـ فروشندگان شرکت ه   

(نگرش فروش)و ـ مدیران عالی   
ز ـ مخترعین، خرید حق اختراع، آزمایشگاه دانشگاه ها و بازار، مشاورین صنعتی، شرکت های 

 تبلیغاتی، شرکت های تحقیقات بازاریابی و نشریات صنعتی 
  نقش قهرمان محصول در پذیرش ایده های نو* 



  مرحله دوم ـ غربال کردن ایده ها

 محافظه کار بودن استانداردها موجب حذف ایده ها می شود 
 دو اشتباه ـ آسان گیری و سخت گیری

:سه نوع شکست محصول وجود دارد  

شکست کامل ـ فروش، هزینه های متغّیر را پوشش نمی دهد  الف ـ  
شکست محدود ـ فروش، هزینه متغّیر و بخشی از هزینه ثابت ر اپوشش   ب ـ

 می دهد 
.ج ـ شکست نسبی ـ سود کسب شده ـ کمتر از پیش بینی است  

ایده محصول غلط نباید خیلی جلو برود، چون هزینه ها افزایش می یابد و 
 مدیریت متعهد میگردد 



ـ ابزار هاي در جه بندي ایده محصول2جدول شماره    

 درجه بندی
 (ب *الف )

سطح توانمندی 
 شرکت 

 (ب)

 وزن نسبی

 (الف)
 عوامل الزم برای موفقیت محصول

120/0 

180/0 

140/0 

090/0 

090/0 

040/0 

015/0 

045/0 

6/0 

9/0 

7/0 

6/0 

9/0 

8/0 

3/0 

9/0 

2/0 

2/0 

2/0 

15/0 

10/0 

05/0 

05/0 

05/0 

 شرکت شهرت حسن

 بازاريابي

 توسعه و تحقيق

 انساني نيروي

 مالي

 توليد

 تسهيالت و مکان

 تدارکات و خريد

720/0 1 

ضعیف            0 – 4/0  

7/0حداقل نرخ پذیرش در حال حاضر                                                 متوسط    41/0 – 75/0  

خوب          76/0 – 1  



 مرحله سوم ـ توسعه و آزمایش مفهوم
 ایده های جذاب با ید به مفاهیم محصول قابل آزمایش تبدیل شوند  

که شرکت می تواند به بازار عرضه کند یمحصول     ايده محصول ـ. 

شرح دقیق با عباراتی قابل فهم برای مشتریان     مفهوم محصول ـ. 

 محصول بالقوه  ازتجسم و برداشتی      ا ذهنیت محصول ـیتصویر  . 

 

 توسعه مفهوم  
 

 اتومبیل برقی                                      ایده محصول

 

 توسعه ایده به مفهوم هاي ممکن                                    مفهوم محصول



 اتومبیل خانم ها * 

 اتومبیل با هزینه متوسط* 

 اتومبیل جوان ها * 

 اتومبیل ضد آلودگی محیط زیست * 
 مشتری مفهوم را می خرد نه ایده را * 

 تعیین رقبا و تعیین جایگاه محصول دور از رقبای موجود * 

  آزمایش مفهوم
.آزمایش در مورد مشتریان هدف انجام می شود*   

مفهوم ها به طور نمادین یافیزیکی نشان داده می شود و بررسی زیر انجام می شود *   

بررسی در باور پذیری ووضوح مفهوم برای مشتری        

بررسی سطح ارضا نیاز        

   بررسی فاصله ارضا نیاز در مقایسه با محصوالت موجود      

ارزش ادراك شده محصول        

بررسی درجه نیت خرید         
چه کسی، چه وقت و چه مقدار و چه دفعاتی محصول را استفاده می کند        



  مرحله چهارم ـ توسعه استراتژی بازاریابی

(فروش، سود و سهم بازار)اندازه، ساختار و رفتار بازار *   
قیمت، میزا ن تولید، استراتژی توزیع و بودجه بازاریابی *   
  پیش بینی فروش بلندمدت، سود و استراتژی آمیخته بازاریابی* 



   مرحله پنجم ـ تجزیه و تحلیل فروش، هزینه وسود

 

 فروش

 زمان

 
 (خانه) .می شود خریداری یکبار برای محصول (الف

 فروش

 زمان

محصول به طور غیرمستمر ( ب
 (خودرو. )خریداری می شود

 

 

 
محصول به طور مستمر  ( ج

 .خریداری می شود
 

 فروش

 زمان

 فروش

 محصول  

 جایگزینی

 
 
 



 توسعه محصول آزمایشی:  مرحله ششم•

 

 آزمایش بازار:  مرحله هفتم•

 

 تجاری سازی:  مرحله هشتم•



 طرح بازاریابی

   :جزء دارد 4هر طرح کسب و کار  -1

 مالی، منابع انسانی، تولید، بازاریابی       

 

طرح بازاریابی برای پاسخگوی  ی به عناصر محیطی برای هر محصول است که دارای  -2
 .بازار هدف جداگانه، رقبا و عوامل محیطی اثرگذار متفاوت است



 محتوای یک طرح بازاریابی

شامل اهداف فروش، سود، بودجه بازاریابی، درصد افزایش و  :خالصه مدیریت -1
 توجیه منطقی بودن

 

 وضعیت جاری بازاریابی از ک تابچه محصول -2

وضعیت بازار هدف شامل اندازه و رشد بازار به تعداد  و مبلغ به تفکیک بخش های  -1-2      
 مختلف بازار برای چند سال گذشته با درج روندها نیازها، ادارک و رفتار خریداران



 وضعیت محصول در یک جدول شامل فروش، قیمت و سود برای چند سال گذشته -2-2

 

رقبای عمده با توجه به اندازه، اهداف، سهم بازار، کیفیت کاال،  -وضعیت رقابتی -3-2
 استراتژی های بازاریابی و غیره

 مدل ها و قیمت، کانال بازاریابی و تبلیغات -

ینده شامل تنوع و اصالح محصول، کاهش قیمت و غیره-
 
 استراتژی ا

 

نها و روندهای رشد و یا افول  -4-2
 
وضعیت کانال بازاریابی به تفکیک با درصد در هریک از ا

 هر یک و مقدار تخفیف به واسطه ها

 

ینده خط محصول شرکت -5-2
 
ن بر ا

 
 وضعیت محیط کالن و اثرات ا

 



 تجزیه و تحلیل فرصت ها و تهدیدها -3

 

 تغییر عالقه مصرف کنندگان -

 پشتیبانی تبلیغاتی و ارائه تخفیف -

 حضور ضعیف در کانال های بازاریابی پر رشد-

 کیفیت بهتر محصوالت رقیب-

 قوانین سخت گیرانه-

 



 تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف -4

 نام تجاری شناخته شده تر -

موزش بهتر واسطه ها -
 
 ا

 خدمات تعمیراتی عالی -

 کیفیت متوسط و در حد رقبا -

 تبلیغات ضعیف تر -

 جایگاه محصول ضعیف تر -

 قیمت باالتر از رقبا اما کیفیت متوسط رقبا -



 تصمیم گیری  -5

یا فعالیت خط محصول را ادامه دهد؟ -
 
 ا

یا قادر به رقابت هست؟ -
 
 ا

میخته بازاریابی خود ایجاد کند -
 
 در صورت تداوم فعالیت چه تغییراتی در ا

یا هزینه بیشتری در مورد تحقیق و توسعه انجام دهد و مدل های پیشرفته تری را  -
 
ا

 توسعه دهد

ینده 5تعیین نرخ بازگشت سرمایه برای  -
 
 سال ا

ینده -
 
 تعیین سود سال ا

 تبدیل اهداف مالی به اهداف بازاریابی -



 تدوین استراتژی بازاریابی -6

 تعیین بازار هدف -

 تعیین جایگاه محصول -

اصالح خط محصول، قیمت، توزیع، فروشندگان، خدمات، تبلیغات، ارتقاء  -
 فروش، تحقیقات بازاریابی

 هماهنگی با معاونت های تولید، خرید، فروش و مالی -



 تدوین برنامه عملی -7

 

 چه  کارهای  ی باید انجام شود؟ -

 چه موقع این فعالیت ها انجام شود؟ -

 چه کسی این فعالیت ها را انجام خواهد داد؟ -

 هزینه انجام این فعالیت ها چه مقدار خواهد بود؟ -



 تدوین بودجه -8

مدها، هزینه ها و سود که مبنای  ی برای تهیه و خرید نیازمندیها، زمان بندی تولید، 
 
در ا

 .استخدام کارکنان و عملیات بازاریابی است

 

 کنترل -9

 کنترل نتایج با اهداف در هر ماه یا هر فصل -

تدوین برنامه های اقتضای  ی در پاسخ به شرایط ویژه مانند جنگ قیمت ها و  -
 اعتصابات



 پایان


