
 بازاریابی چیست:

هنری که یادبگیریم با انسانها کار کنیم به منظور شناسایی فرصت و تهدید که درخصوص مشتریان وجود دارد 

 می خواهیم نیاز مشتری رو بشناسیم و رفعش کنیم. –

 دریافت کاال           نیاز من             فروش و دریافت سود             نیاز آن 

 .باشیم که چه جوری باهم حرف بزنیم و هر دو طرف راضی باشیم از معامله ای که انجام شدهباید بلد 

محصول ارائه شده رو معرفی می کنیم و اگر مشتری خریده باشد. من تونستم بازاریابی و به بهترین شکل ممکن 

 انجام بدهم.

 مشتریان        کاهش رفته         بازار دیگر داغ نیستمجموعه ای از مشتریان          بازار در بازاریابی )تعداد 

 بازار در اقتصاد             محل عرضه و تقاضا

 فارغ از برند و قیمت محصول مصرف می کند. این سه تا با هم متفاوند: واسه دو تا مهمه )مشتری براش مهمه(

 خریدار روی قیمت ، چیدمان دارد دسترس تاکید دارد.

 / مشتری / خریدارمصرف کننده 

 میشه برای یک محصول سه تا آدم متفاوت باشد یا واسه هر سه تاش یه آدم باشد.

 چیپس خریدیم برای تماشای بازی فوتبال )پدر به سفارش فرزند خریده است.(

همه کسانی که خورده اند مصرف کننده می باشند و به برند و قیمت و چیدمان کاری نداشتن ولی معنی 

ه سنجابک داده ام مشتی سنجاب  می باشم و اونی که خرید کرده است و هم قیمت و هم برند هم سفارش تخم

 چیدمان هم در دسترس بودن برایش مهم بوده است.

من می روم با کلی تجربه قبلی شامپو می خرم )مشتری و خریدارم( ولی می روم در حمام می بینم هم از اون 

 زدن )مصرف کننده اند(

  



 ه :مصرف کنند

 مصرف کننده کسی است که محصول را فارغ از برند مصرف می کند و تعهد خاصی به هیچ برندی ندارد .

 مشتری:

 مشتری کسی است که خواهان و متقاضی محصول خاص و برندی به خصوصی است.

ودن ببسته بندی ، قیمت و برند برای مشتری مهم است. در صورتی که خریدار ، چیدمان ، قیمت و در دسترس 

برایش مهم است.)یعنی اگر تو مشتری میهن باشی و سفارش میهن بدی به بابات ولی اون بره فروشگاه و اون 

 محصول نباشه و چیدمان بد باشد ، عمل خرید صورت نمی گیرد.(

 )قیمت هم برای مشتری هم برای خریدار مهمه(

 شوم.(تخفیف برند رو عوض می کنیم و من مشتری هم قانع می  %03)با 

 انواع مشتریان:

 نتیجه مقایسه ی انتظارات مصرف کننده و عملکرد محصول منجر به بروز سه حالت در مشتری می شود:

  مشتری ناراضی  انتظارات > عملکرد 1

 شاید با اختالف خیلی کم مشتری راضی  انتظارات = عملکرد 2

 عملکرد 0
 )عملکرد خیلی بیشتر از انتظاراته(

کفش رو از دور میدان آزادی  مشتری خشنود  انتظارات <<<

خریدیم یک سال کارکرده و 

 خیلی نو می باشد.
 

 مشتری براساس تجربه ی قبلی ، برند ، قیمت ، توضیحات فروشنده، جایی که رفته خرید کرده .

 عمومی با فوق تخصصی متفاوته( کیه سری انتظاراتی داده .)انتظارم از پزش

 شرایط متفاوت و محصول متفاوت ، متغیرهانتظارات در 

اض و چشم پوشی وجود دارد )سیب مرغوب در حالت عادی بخرم مامانم یه سری آیتم های خاص برای اغم

 پاره ام می کند. ولی توی سفر چیزی نمی گم(



 جربه خوب.تمیاره تو بشقاب می ریزه و میشه خشنود ، بقیه هم می بینن براشون میشه یه رستوران برات یهو کیک 

خدمات پس از فروش می خواهد نداره مشتری خشنود و راضی ، تبدیل به ناراضی می شه و یا مشتری هیچ 

 جوره ناراضی نباشه.

 

 برند چیست؟

.یکی از هدفهای ارزش کاال و خدمت را از طریق ایجاد ارزش عملکرد محصول می تواند افزایش دهد برند 

گ ساخت برند قویی می باشد. به طور کلی می توانیم از تعریف انجمن بزرگ بنگاه ها و کسب و کارهای بزر

بازاریابی آمریکا برند را اینگونه تعریف کنیم برند یک نام و نشانه نماد یا طراحی است که برای شناسایی کاالها 

ده تعیین شیا خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان به منظور ایجاد تمایز آنها از رقبایشان ، از قبل 

 است.

 لوگو 

لوگو با برند متفاوت است. لوگو تنها نشان از شرکت است در صورتی که برند شامل لوگو، شعار تبلیغاتی و 

ینکه برند ماندگاری نام شرکت در ذهن و ی محصوالت شرکت است و احتی به شکل تخصصی تر ، بسته بند

قلب مشتری است به گفته کاتلر زمانی یک برند موفق است که در ذهن و روح مشتری نفوذ کرده و بدون تفکر 

 خاصی مشتری را به سمت خرید محصول سوق بدهد . لذا لوگو یا آرم تنها بخشی از یک برند است.

 :انواع لوگو ها را نام ببرید

بعضی از شرکتها از لوگو هایی استفاده می کنند که تنها یک نام دارند مثل گوگل ، یاهو ، سونی کاله ،  -1

 توشیبا ، مزمز

 لوگو های زیادی هم وجود دارند که از یک شکل تشکیل شده اند مثل فایرفاکس، بنز، سایپا ، اپل -2

 ه هستند مثل ال جی ، آدیداس ، یک و یکو خیلی از از لوگو ها ترکیبی از شکل و واژ -0

باید در نظر بگیریم که هیچکدام از این برندها نسبت به آن یکی برتریشان ثابت نشده است و اگر شرکتها از 

 هرکدان از شکلهای فوق به درستی استفاده کنند قطعا موفق خواهند شد.



 شعار شرکت:

ی آن در ذهن مشتری افزایش پیدا کند از شعار خیلی از شرکتها برای اینکه تبلیغاتشان جذاب شود و ماندگار

تبلیغاتی استفاده می کنندو به خاطر اینکه بسیاری از این شعارها دارای ریتم و آهنگ موزون می باشد ماندگاری 

آن در بین افراد به ویژه کودکان بسیار است  امکان تکرارش برای همه بیندگان افزایش می یابد برای اینکه 

 نتر است و به همین دلیل اثربخشی آن باال می رود.یادگیری آن آسا

 

 (برندینگاستراتژیهای برندسازی )

تا استراتژی اصلی  0شرکتها به سه روش می توانند برای محصوالت جدید خود برند انتخاب  معرفی کنند.

 وجود دارد:  (برندینگبرندسازی )

 فامیلی (برندینگبرندسازی) -1

 جداگانه (برندینگ برندسازی ) -2

 داری برندیخر -0

 فامیلی: (برندینگبرند سازی )

یکی از استراتژی های توسعه و رشد شرکتها تولید محصوالت جدید اعم از همگون با محصوالت فعلی یا 

ناهمگون با محصوالت فعلی است. وقتی یک شرکت یک محصول جدید تولید می کند این محصول جدید نیاز 

نام دارد . بسیاری از شرکتها برای محصول جدید خود اسمی شبیه با محصوالت قبلی استفاده می کنند یا به یک 

به عبارتی برند یکسانی را برای همه محصوالتشان استفاده می کنند. و برای همین محصوالت جدید و تازه 

 برخوردار است.متولد شده از همان برند قبلی 

 یفامیل (برندینگبرند سازی )مزایا و معایب 

 مزایا:

وقتی شرکت محصول جدیدش را وارد بازار می کند آن محصول برندی را با خود به همراه دارد که  -1

شخصیت برخوردار است. و  دارای سابقه حضور در بازار می باشد و بین مردم و مشتریان از هویت و



نه کاهش هزی کمتر است. در این صورت استراتژی هزینه برندسازی نسبت به روشهای دیگر بسیار

شامل طراحی لوگو ، طراحی برند ، تبلیغات جهت معرفی برند ، طراحی بسته بندی و همچنین توزیع 

 محصول می باشد.

کاهش ریسک و مقاومت مشتری نسبت به خرید و تجربه محصول جدید برای اولین بار است . به  -2

است و مشتری پیش از این تجربه خرید و دلیل اینکه محصول جدید دارای برندی آشنا برای مشتری 

مصرف برند را داشته و در نتیجه احساس می کند میزان ریسکی که با خرید این محصول جدید تجربه 

می کند کمتر از ریسک خرید محصولی جدید با برندی جدید هست و در نهایت احتمال خرید آن 

برند آشنا در سبد خرید مشتری جای  افزایش پیدا می کند. و احتمال اینکه محصولی جدید از یک

 بگیرد باالتر از برند ناآشنا است.

کاهش هزینه توزیع محصول است . یکی از مشکالت پیش روی برندهای جدید متقاعد سازی عرضه  -0

کنندگان برای ارائه و فروش محصول است. در مرحله معرفی برند ، تولید کنندگان می بایست با ارائه 

بعضی مواقع بصورت رایگان محصوالتشان را در اختیار دریافت چکهای بلند مدت و مشوقها باال یا با 

عرضه کننده می گذارند . برای اینکه به سختی می شود اعضای کانال توزیع را قانع کنیم که محصول 

سودده و نام آشناس قبلی خود را رها کرده و سهمی از قفسه های فروشگاه ها را به محصولی با برند 

 جا بدهد. محصوالتی با برندسازی فامیلی کمتر با این مشکل برخورد می کنند.جدید 

 :معایب

خطر تعمیم نظرات مشتریان از یک محصول به کل محصوالت یک برند اشاره کرد.مثال اگر مشتری  -1

محصولی را از یک برند خریداری کرده است و حاال به هر دلیلی از خریدش رضایت ندارد این 

دیدگاه مشتری تاثیر دارد و دید آن نسبت به دیگر محصوالت آن برند تغییر می کند .  نارضایتی بر

مثالً اگر مشتری عسل مهرام را خرید و از خریدش ناراضی بود احتمال دارد از این بعد سس کچاب 

 یا سس مایونز مهرام را هم دیگر خریداری نکند و سراغ برندهای دیگر برود.

که با کاهش سهم بازار یک محصول ، محصوالت دیگر هم در معرض خطر  و باید در نظر بگیریم

قرار می گیرند و احتمال کاهش سهم بازار آن نیز وجود دارد برای همین رقبای یک محصول نه تنها 



تولید کنندگان محصوالت مشابه آن به شمار می روند بلکه دیگر محصوالت آن برند در بازار و 

 رقبای محصول به شمار می روند. رقبای آنها نیز به عنوان

برای مثال با کاهش سهم بازار عسل مهرام این باعث می شود که سهم بازار سس کچاپ هم سهم 

بازارش کم بشود و در این صورت سس دلپذیر از این کاهش سهم مهرام استفاده می کند و در نتیجه 

 القوه به حساب می آید.سس دلپذیر ، به طور غیر مستقیم برای عسل مهرام هم یک رقیب ب

خیلی از شرکتها در دنیا مثل ایران و دیگر کشورها از استراتژی برندسازی برندینگ استفاده می کنند 

 ، میهن ، کاله ، ایران خودرونیک ، مهرام ومثل بنز ، یک و یک ، بی ام و ، فورد ، سونی ، اپل ، پانوس

 

 جداگانه (برندینگبرندسازی )

 است. جداگانه یا تفکیکی (برندینگیکی از مداولترین استراتژی های استفاده در بازار استراتژی برندسازی )

زمانی که شرکتها تصمیم به استفاده از استراتژیهای رشد داشته باشند و بخواهند طیف محصوالتشان را گسترش 

 صوالتشان استفاده کنند به این روش روی می آورند.دهند از برندهای جداگانه برای مح

 با تولد هر محصول جدید ، برندی نیز با ان متولد می شود در یک لحظه چندین برند در یک شرکت وجود دارد.

یر اهر برند مدیر جداگانه ای دارد و برنامه های تبلیغاتی ، توزیع ، بسته بندی ، قیمت گذاری متفاوتی را از س

 محصوالت و برندهای آن شرکت دنبال می کند. 

 معایب و مزایای برندسازی جداگانه :

 مزایا:

هویتهای مستقل از همدیگر است. این استقالل به رندهایی با وجود ب (برندینگ استراتژی برندسازی ) -1

برند مختلفی که مصرف کنند از تولیدات یک  2گونه ای است که بسیاری از مشتریان نمی دانند که 

کارخانه می باشد با وجود هویت برند متمایز برای چند برند باعث می شود که مشتریان ضعف یک برند 

ندهند و در نتیجه هر برند تنها بر هویت برندی که خود ساخته است ، اتکا می  سایر برند ها تعمیمرا به 

 کند.



یک مزیت دیگر اینکه به طور نامحسوس سهم بازار شرکت مادر را از کل بازار افزایش می دهد  -2

قیب اقدام به ارائه یک برند رزمانی که یک تولید کننده بیسکویت برای محصو فعلی موجود در بازار 

نماید. باعث می شود بخشی از مشتریان فعلی که از محصول فعلی خسته و دلزده شده اند و  می

قصد تعویض برند را جهت کسب رضایت و هیجان بیشتر دارند به جای رفتن به سوی رقیب 

همچنان مشتری شرکت مادر باقی مانده و به جای محصوالت رقبا، برند جدید شرکت را مصرف 

 نمایند.

برند جدید به دلیل شخصیت و هویتی که برای خود می سازد هوادارانی پیدا خواهد از طرفی هر 

کرد . بخشی از این هواداران مشتریان قبلی محصوالت شرکت و بخشی نیز مشتریان فعلی رقبا هستند 

. بدین شکل برند جدید با جذب مشتری برای خودش سهم بیشتری از بازار کل را به دست می 

 آورد.

 معایب:

، هر بار که برندی به بازار عرضه می شود باید هزینه های طراحی  (برندینگهزینه باالی برندسازی ) -1

برند ، لوگو ، بسته بندی ، کمپینهای تبلیغاتی و ... پرداخت شود، این استراتژی پرهزینه ای استراتژی 

 می باشد. (برندینگبرندسازی )

هزینه باالی توزیع محصول می باشد زیرا عرضه کنندگان و خرده فروشان به سختی حاضر می شوند که  -2

. در این حالت اگر شرکت مشکلی بخشی از قفسه های خودشان را به محصوالت جدید اختصاص دهند

ن مرحله یاز باب مطرح شدن نام خود به عنوان تولید کننده اصلی نداشته باشدمی تواند با سختی کمتری ا

را به پایان برساند. یعنی عرضه کنندگان و فروشندگان علی رغم امتناع از پذیرفتن محصوالت و برندهای 

جدید، زمانی که دریابند تولید کننده اصلی محصول چه شرکتی است و از سابقه ، خوشنامی و کیفیت 

د را رند جدید و محصول جدیتولیدات شرکت اطمینان داشته باشند. در نهایت با آرامش خاطر بیشتری ب

 می پذیرند. 

شرکتهای معروفی که از این استراتژی استفاده می کنند شرکت پروکتل اند گمبل ، پاکشوما ، تولی پرس 

 ، پاکسان و غیره..

 نقاط ضعف و قوت استراتژی فامیلی و استراتژی جداگانه برعکس هم می باشد.



 خریداری برند:

بازاریابی خریداری برندهای مشهور می باشد که قصد ادامه تولید ندارند و یا  یکی دیگر از استراتژی های مطرح

چند وقتی است که دیگر تولید نمی کنند این استراتژی مختص شرکتها یا اشخاصی است که از توان مالی باالیی 

ننده رف کبرخوردارند .یکی از دلیل اصلی خرید برند این است که براساس نظریات موجود در حوزه رفتار مص

زمانی یک برند با تبلیغات مستمر و هدفمند توانست در ذهن مصرف کننده جایگاه خود را پیدا کند وارد بخش 

بلند مدت حافظه مصرف کنده شود باید بداند که پاک شدن این اطالعات از این بخش به راحتی امکان پذیر 

ازاری پررقابت ، ارزانتر از ساخت یک برند جدید نیست خریداری یک برند خوب که تازه از بازار کنار رفته در ب

است. در این روش شرکت خریدار پس از اینکه با مالک اصلی برند مذاکره می کند برندی که از بازار کنار گذاشته 

در این روش جذب مشتری شده بود را خریداری کرده و مجدداٌ با یک هجمه وسیع تبلیغاتی روانه بازار می کند.

ازار بسیار راحتتر ار شرکتها و برندهای تازه و نوپا است و این باعث می شود که هزینه زیادی در و کسب سهم ب

 این استراتژی پرداخت می شود چون بخش بزرگی از مشتریان قبلی برند مشتری فعلی محصول جدید هستند.

 معایب:

 د. جهت خریداری برند باید هزینه باالیی پرداخت شو -1

ریسک باالی انتخاب برند مناسب جهت خریداری برای مثال اگر برندی که برای خرید انتخاب کنیم در ذهن  -2

مشتری و بازار وجهه خوبی نداشته باشد و شرکت خریدار به دلیل عجله در تصمیم گیری و ضعف در 

رند نامناسبی را انتخاب ه بشوند و بتحقیقات بازاریابی و یا اشتباه در تفسیر نتایج تحقیقات بازاریابی دچار اشتبا

 کنند این باعث می شود ضربه بزرگی به شرکت وارد کند این ضرر ضرر مالی و هم اعتباری است .

 مزایا:

این روش یک محاسنی که دارد این است که حرکت سریع در مرحله معرفی رشد محصول جدید و برند جدید 

 در بین مشتریان است .است این موضوع از تاثیر حسن نوستالژی برند 

ژی استفاده کرده اند شرکت :خریداری برند نوکیا توسط شرکت میکروسافت می باشد شرکتهایی که از این استرات

این شرکت قصد ورود به بازار گوشی تلفن همراه را داشت با تولید و توزیع محدود و تحقیقات بازاریابی به این 

م گرفت که و در نتیجه تصمی ای گوشی تلفن همراه قبول ندارند.د که مشتریان برند ماکروسافت را برقضیه پی بر



برند نوکیا را خریداری و احیا کند با وجود پیشتازی متمادی نوکیا در بازار گوشیهای تلفن همراه چندسالی بود 

 که از بازار کنار رفته بود .

 

باید توجه داشته باشیم که از بین این استراتژی های برند سازی برندینگ به طور قطع یقین استراتژی خوبی 

وجود ندارد هر شرکتی با توجه به شرایط و توانمندی ها نقاط قوت و ضعف بازار مشتریان خود و رقبا باید 

 ود باشد.اقدام به انتخاب تولید برند مناسب کند و متناسب با شرایط شرکت و خ

 

 سه هدف تبلیغ را نام ببرید:

 اطالع رسانی و آگاهی دادن -1

 متقاعد سازی و قانع کردن مخاطب -2

 یادآوری به مخاطبان -0

کتاب 86توضیح صفحه   

 

 مدل ارزش ویژه برند کلر 

کتاب 04تا  04صفحه   

 

 دوستون اصلی بازاریابی  

4p  آمیخته بازاریابی 

 شرکت و سازمان   یعنی برای موفقیت       ستون اصلی بازاریابی  

 مورد الزم  4طراحی و آمادگی این 

 موفقیت تضمینی             4pطراحی درست 



مثل چهارپایه می مونه اگر طال باشه یکیش از پایه هاش کوتاه تر باشد به درد نمی خوره ولی یه چوب بی مصرف 

تاش باهم و دریک راستا و  4اگر پایه هاش یکی باشه می شود بر روی آن نشست و استفاده کرد. پس باید هر 

 .در یک حد باشد

 چیست؟ محصول

هر آنچیزی که توسط شرکت، تولید و به مشتریان ارائه می شود . را محصول می گویند محصول قبل از عناصر 

 آمیخته بازاریابی شکل گرفته و به وجود می آید.

 رسانه :انواع 

رسانه هایی که یک شرکت می تواند به کمک آنها محصولش را به مصرف کنندگان معرفی کند و آنها را 

 مورد می باشد: 4تشویق به خرید نماید شامل 

 رسانه های جمعی دیداری / شنیداری -1

 رسانه های چاپی -2

 رسانه های خیابانی -0

 رسانه های دیجیتالی -4

یکی از معرفترین رسانه ها می باشد به دلیل اینکه جذابیت  :رسانه های جمعی دیداری/ شنیداری 

تصویری ، حرکتی و صدایی به طور همزمان دارد و قابلیت پخش برای جمعیت بزرگی مصرف کنندگان ، 

معایب  ید توجه داشته باشیم عالوه بر مزایا یکمحبوبیت زیادی بین تولیدکنندگان و تبلیغ کنندگان دارد . با

ات محصوالت توانایی ضعف در انتخاب مخاطب و وجود تراکم باالی تبلیغ -2هزینه باال  -1نیز دارد که 

 متنوع باعث ایجاد هجمه ای از تبلیغات شده و در نتیجه اثربخشی آن کم می شود.

رادیو هم یک رسانه جمعی است: توانایی پخش تبلیغ برای مناطق جغرافیایی وسیع داردو بسیاری از افراد در 

نکه فقط ی داردولی به دلیل ایزمان کارشان می توانند تبلیغات رادیو را بشنود و نسبت به تلویزیون هزینه کمتر

 قدرت پخش شنیداری دارد نسبت به تلویزیون قدرت تاثیرگذاری آن کمتر است.

  



 رسانه های چاپی:

انواع مختلفی دارد مثل روزنامه ، کاتولوگ ، مجله ، بروشور، تراکت در این رسانه های چاپی روزنامه نرخ نفوذ 

ر را دارد و همجا طرفدار دارد یک مزیت نسبت به رسانه های بیشتر و قابلیت توزیع در همه جای نقاط کشو

دیداری و شنیداری دارد و آن این است که دوام و ماندگاری تبلیغ در روزنامه بیشتر است برای مثال روزنامه ای 

 .که در مهرماه چاپ شده است زود دور انداخته نمی شود و امکان دارد تا آبان ماه در خانه بماند 

 خیابانی: رسانه های

این رسانه به دلیل این که تعداد زیادی بیننده دارد در بین تبلیغ کنندگان شرکتها از محبوبیت باالیی برخوردار 

 است .

 رسانه های خیابانی به دو دسته بیلبوردها و بریجبوردها تقیسم می شوند.

 ت می پردازند تابلوهایی بزرگ خیابانی هستند که در سطح شهر به تبلیغ محصوال بیلبوردها :

تابلوهایی بزرگ نصب شده بر روی پلهای عابر و ماشین رو هستند . معموال تعداد آیتمهایی که در  :بریجبوردها

یک بیلبورد یا بریجبورد به کار برده و یا چگونگی قرارگیری شکل و نوشته در یک بیلبورد و یا بریجبورد که در 

 میزان اثر گذاری آن تاثیر دارد .

این رسانه جزوه رسانه های جدید هستند و روز به روز افزایش پیدا می کنند رسانه  رسانه های دیجیتال:

های دیجیتال مانند تلفن ، پیامک، تلگرام ، وی چت، اینستاگرام ، فیس بوک ، توییتر می توان اشاره کرد که 

لیل جزوه رسانه های تبلیغی جذاب می مخاطبان و کاربرانشان به سرعت رو به افزایش می باشد.و به همین د

 شوند 

از آنجایی که هزینه تبلیغ در این رسانه ها پایین است و تقلید از دیگران کار بسیار ساده ای است و رشد آن 

دلزده کرده و کارایی خود را از دست مشتریان را شده است تا  به دلیل رشد سریع باعث افزایش پیدا کرده و

 کتاب 134است. صفحه اده د

  



 

 تعیین جدول زمانبدی پخش تبلیغ 

پس از انتخاب رسانه باید شرکتها درخصوص دفعات پخش تبلیغشان هم تصمیم گیری کنند و باید چند معیار 

 را در نظر بگیرند:

 عمر محصول مرحله -1

 بودجه ای که شرکت می تواند برای تبلیغات هزینه کند -2

 میزان تبلیغات رقبا -0

 کتاب 131ضیح در صفحه تو

 

 (112-86توضیحات صفحه ) گامهای تبلیغات را نام ببرید:

 تعیین هدف تبلیغات -1

 تحقیقات بازاریابی -2

 تخمین بودجه مورد نیاز -0

 گردآوری اطالعات الزم برای پیام تبلیغ  -4

 بررسی روشهای مختلف برای ساخت تبلیغات -1

 تعیین سناریوهای تبلیغاتی  -8

 انتخاب رسانه  -7

 پخش تبلیغ تعیین جدول زمان بندی -6

 اجرای تبلیغات -9

 ارزیابی تبلیغات -13


