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استراتژي فروش



استراتژي فروش چیست؟



. تاستراتژي فروش یک برنامه براي کسب درآمد است که در آن مراحل فروش محصوالت یا خدمات قدم به قدم مشخص شده اس 

هداف بهتر، این براي دستیابی به ا. با استفاده از این برنامه می توانید محصوالت یا خدمات خود را به طور مستمر به فروش برسانید

.برنامه همیشه در حال بازبینی شدن و ارتقاء است

ص م ی در استراتژي فروش، مزایاي رقابتی محصوالت یا خدمات، بازار هدف، شیوه هاي بازاریابی و بهترین کان ال ه اي ف روش مش خ

ب و ک ار با استفاده صحیح از استراتژي فروش، تیم فروش به طور متمرکز و روي اهداف مشخص شده فعالیت می کند و کس . شوند

.شما بهت ر می تواند روي فرصت هاي فروش و مشتریان احتمالی کار کند



طراحی استراتژي فروش مناسب براي کسب و کار شما

. ی داردشما نیاز به یک استراتژي فروش دارید که با هویت و مدل کسب و کارتان همخ وان. کسب و کار ها با هم تفاوت دارند

:براي طراحی استراتژي همخوان با مدل کسب و کارتان، اول باید موارد زیر را مشخص کنید



چشم انداز کسب و کار
ماه، فص ل با مشخص کردن جهت و سمت و سویی که شرکت در آن مشغول به فعالیت است، راحت تر می توانید تعیین کنید که ظرف

کل ی هر فعالیتی که انجام می دهید باید ش ما را ق دم ب ه ق دم ب ه چش م ان داز. و یا سال آینده باید به چه اهدافی دست پیدا کنید

.کسب و کار نزدیک تر کند

اهداف مالی

میلی ون توم ان و 750چرا در نظر دارید که در طول ای ن فص ل . اهداف مالی باید با چشم انداز کسب و کار همسو و هم جهت باشند

ار میلیارد تومان در آمد داشته باشید؟ این درآمد چطور به شما در جهت نزدیک تر ش دن ب ه چش م ان داز کس ب و ک 3در طول سال 

کمک می کند؟

ویژگی هاي مشتري ایده آل

تري ای ده آل خودتان باید ویژگی هاي یک مش. امروزه دیگر مشتریان را بر حسب موقعیت جغرافیایی و عالیقشان شناسایی نمی کنند

ریان احتم الی را با توجه به این اطالعات تیم فروش به راحتی می تواند مشت. را با توجه به مشخصات شخصی و نیازهایش تعیین کنید

.ارزیابی کند



مزیت رقابتی شما چیست؟
کدام یک از هفت موضوع مزیت رقابتی را دارید؟

جدول آنالیز رقبا را ترسیم کرده اید؟
.را باید بسنجیدحداقل پنج رقیب

آنالیز روش هاي تبلیغ مشتریان را تکمیل کرده اید؟
شناخت مشتریان و ابرازهاي رسانه اي تبلیغات جامعه هدف 



آیا میزان رضایت مشتري را سنجیده اید؟

.صد مشتري سال قبل را آنالیز کنیدحداقل

آیا اثربخشی تبلیغات سال قبل را سنجیده اید؟

سال قبل چگونه تبلیغ کرده اید؟

؟آیا کانال هاي توزیع سال قبل را بررسی کرده اید؟ میزان اهمیت و تاثیر آن چگونه است

.....درصد فروش مویرگی، درصد فروش دیجیتال و



استراتژي مارکتینگ

ب راي کان ال مناس ب. پس از شناسایی مشتریان مناسب، باید ب ه فک ر راه ی ب راي برق راري تم اد و نزدی ک ش دن ب ه آنه ا باش ید

ویژگ ی دسترسی به آنها کدام است؟ تلویزیون، رادیو، ایمیل و یا شبکه هاي اجتماعی؟ سپس یک پیغام فروش آم اده کنی د ک ه ه م

.هاي خاص محصول یا خدمات شما را ارائه می دهد و هم شما را از بقیه رقبا متمایز می سازد

برنامه عملیاتی

ربه افراد وظایف را با توجه به سطح مهارت و تج. براي نزدیک شدن و دستیابی به اهدافتان باید یک گردش کار مشخص طراحی کنید

ایم الی ن ش ما ت . براي مشاهده و ارزیابی ساده تر فعالیت ها از یک تایم الین استفاده کنید. تیم، به شکل صحیح به آنها واگذار کنید

.باید با اهداف مالی که تعیین شده است، همخوانی داشته باشد

ما و ت یم ب ه ای ن ترتی ب ش . معموال همه این موارد را می توانید در الگوهاي فروشی که به صورت آنالین ارائه می شوند، پیدا کنی د

.هیه کنیدفروشتان اولویت ها را مشخص می کنید، دستورالعمل هاي الزم را تهیه می کنید و قادر خواهید بود از نتایج کار، گزارش ت



:چطور یک استراتژي فروش مناسب طراحی کنیم

اطالعات مشتریان را به روز رسانی کنید. 1

برنامه مارکتینگ را بازبینی کنید. 2

استفاده کنید CRMاز یک نرم افزار . 3

فرایند فروش باید به شکل مستمر بازبینی و بهینه سازي شود. 4



میزان فروش شرکت از طریق کدام روش تبلیغات شرکت بوده است؟

درصد از کلمیزان فروشنوع رسانه

از طریق معرفی دوستانتبلیغات دهان به دهان

ظاهر دکور و فروشگاهاز طریق دکور و فروشگاه

تبلیغات دیجیتال

از طرق وب سایت شرکت

از طریق اینستاگرام شرکت 

از طریق تبلیغات اینستاگرام

تبلیغات محیطی و مکتوب

از طریق بیلبورد 

از طریق پوستر، کاتالوگ 

...از طریق تقویم، سررسید و

تبلیغات رادیو تلویزیونی

از طریق تلویزیونی

از طریق رادیویی

از طریق تبلیغات ماهواره اي

BTL

یاز طریق شناخت در مسولیت اجتماع

از طریق نمایشگاه ها

...  از طریق همایش ها، سمینارها و



ارزیابی میزان رضایت مشتري؟

.هر سه ماه یکبار باید نظر سنجی انجام شود•

.هر شش ماه باید نظرسنجی کامل انجام شود•

میزان رضایت مشتري

از کیفیت محصول راضی هستید؟

از شیوه ارسال محصول راضی هستید؟

از قیمت محصول راضی هستید؟

از بسته بندي محصول راضی هستید؟

از خدمات پس از فروش محصول راضی هستید؟

از چه طریقی با محصول ما آشنا شدید؟

چه پیشنهادي براي بهبود محصول دارید؟



جدول آنالیز رقبا؟

قیمت
حجم 
بازار

ظرفیت 
تولید

برندینگ تبلیغاتشبکه هاي اجتماعیو مشتري مداري CRMخدمات پس از فروش کیفیت محصول

موضوع
قیمت

محصول

کیفیت
بسته 
بندي

کیفیت
مواد 
اولیه

کیفیت
ارسال

خدمات 
پس از 
فروش

گارانتی
دارد؟

تعویض
دارد؟

نرم افزار
CRM

کال 
ر سنت

دارد

باشگاه
مشتریان

تعداد 
فالور

ااینست

تعداد 
فالور 
متلگرا

سئو 
سایت

خشیوه پاس
تاگویی اینس

مدیریت 
محتوا

دارد؟ 

دلوگو و برن
بوک

TVردبیلبو

کو
برند
ینگ

شرکت
شماره 

یک
شرکت
شماره 

دو
شرکت
شماره 

سه
شرکت
خود ما



جدول آنالیز رقبا؟

ارتباطات 

بین الملل

شخصیت هاي 
کاریزما

نیروي انسانیتحقیقات و پژوهشتیم فنی مسوولیت اجتماعی

موضوع
تعامالت بین 

المللی
ارزش هاي شرکت

مشارکت 
در کار خیر

حضور در 
کمپین

استفاده از
نیروي 

دیتاسنتر
تیم فنی

مستقر
نرم افزارهاي 

خاص
کنترل
پروژه

حجم 
مقاالت

مجوزها
آزمایشگاه

...و
ارتباط با

دانشگاه 
جذب نیروي ا

نسانی

آموزش
نیروي

انسانی

شیوه
ارتقا

آیین نا
مه ها

نیروي ویژه 
و توانمند

شرکت 
شماره یک

شرکت 
شماره دو

شرکت 
شماره سه

شرکت 
خود ما



:تبلیغات و حجم تبلیغات شرکت در سال قبل
درصد از کلمبلغ نوع رسانه

تبلیغات دیجیتال

تبلیغات در فضاي مجازي

تبلیغات اینستاگرام

تولید محتوا

تبلیغات محیطی و مکتوب

تبلیغات بیلبورد 

پوستر، کاتالوگ 

...تقویم، سررسید و

تبلیغات رادیو تلویزیونی

تبلیغ تلویزیونی

تبلیغات رادیویی

تبلیغات شبکه هاي ماهواره اي

BTL

مسولیت اجتماعی

شرکت در نمایشگاه ها

... حمایت از همایش ها، سمینارها و



جدول مزیت رقابتی

نمره شما نمونه دسته بندي مزیت ردیف

هواوي
قیمت

1

یمنا کیفیت بسته بندي

کیفیت 2
سونی کیفیت محصول

تواضع کیفیت مواد اولیه

دیجی کاال کیفیت ارسال

تویوتا خدمات پس از فروش 3

اقتصاد نوین مشتري مداري 4

اپل برند 5

ارشیا فیروز مسئولیت اجتماعی 6

اسنپ نوآوري و فناوري 7

علی دایی شخصیت کاریزماتیک 8



؟بازاریابیاستراتژيتعریف



چیست؟فروشوبازاریابیتفاوت



نخ فروش هدف معمول بازاریابی این است که مشتریان بالقوه را به محصول یا خدمات شما عالقه مند کند و سر

.  به وجود آورد

:بنابراین فعالیت هاي آن شامل موارد زیر می شود

oتحقیق دربارۀ مصرف کننده ها براي شناخت نیازهاي بازار

oتوسعه محصوالت خالقانه که بتوانند نیازهاي فعلی و آینده مشتریان را برآورده کنند

o محصوالت و خدمات براي باال بردن آگاهی و ساختن برندتبلیغات

o محصوالت و خدمات براي بدست آوردن بیشترین سود در طوالنی مدتقیمت گذاري

محصولی که موجود است را بفروشید= فروش 

بدیل ب ه که یعنی سرنخ هاي فروش را ت. این بخش باید آنچه موجود است را تبدیل به پول نقد کند: کار بخش فروش ساده است

اعدس ازي آنه ا ب ه مشتریانی می کند که به شرکت شما پول می دهند و اینکار، با تعامل مستقیم با مشتریان بالقوه ب راي متق

ب ه ای ن منظ ور، . هر تج ارتی داراي محص والت و خ دمات مشخص ی اس ت ک ه بای د ب ه ف روش برس ند.خرید انجام می شود

فت ه ايداشته باشند، مسیر ف روش را هم وار کنن د، مخال( و گاهی همکاران)فروشندگان باید یک رابطه نزدیک با مشتري 

که دیگر معموالً هم بعد از فروش باید مطمئن شوند. مشتري را از بین ببرند و در مورد قیمت و شرایط فروش چانه بزنند

.نیروهاي شرکت این نیاز مشتریان را برآورده می کنند



تبلیغاتوبازاریابیتفاوت



تبلیغات چیست؟

ری ق معرفی و نمایش خدمات یا محص والت ش رکت ش ما ب ه مش تریان کن ونی و ب القوهد ب ا پرداخ ت پ ول و از ط

(Advertising. )شرکتها و فرصتهاي جانبی مانند سایتهاي اینترنتی و بیلبورد را تبلیغات می نامیم

.بخشی از بازاریابی استتبلیغات 



اهداف•

هدفبازار•

)سازمانوضعیتتحلیل• SWOT)

پیام•

فعالیت ها•

بازاریابیاستراتژيهايقسمت

https://beloved.marketing/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82/#%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81
https://beloved.marketing/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82/#%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d8%af%d9%81
https://beloved.marketing/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82/#%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-swot
https://beloved.marketing/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82/#%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85
https://beloved.marketing/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82/#%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7


بازاریابیاستراتژيتعریف



ریدارانخوفاداريافزایشموجبنهایتاًومی دهدارائهمشتریانبهدستیابیبرايراکارآمديراه هايموفق،بازاریابیاستراتژي

استاينهگوبهآناثربخشیوشدهفروشافزایشموجبفرصت هابرتمرکزبابازاریابیبرنامه.می شودخدماتومحصوالتبه

. شوندپیروزبازاررقابتدربودخواهندقادربرندهاشرکت،قوتنقاطازاستفادهباکه

دربهاگرودمیشوتدوینوتنظیممشتریانوصنعتکار،وکسببرند،ازکاملشناختبهتوجهبابازاریابیاستراتژيواقعدر

وکنندیمتنظراخودبازاریابیهايبرنامهآنبهتوجهباتوانندمیکاروکسبصاحبانوبازاریابانباشد،شدهمشخصستی

.داشتخواهدبرندعملکردبرتوجهیقابلتاثیرآنهااجرايکهباشندمطمئن

راهنمايعنوانبهتواندمیوشودمیمحسوببازاریابیهايبرنامهوکاروکسبطرحدراساسیجز،بازاریابیاستراتژي

استراتژينتعییباشیدداشتهخاطربه.شوندتجمیعجهتیکبهبازاریابیهايتالشتمامتاگیردقراراستفادهموردعملکرد

دررااییاتکقابلنتایجحداقلیانیستپذیرامکانمشتریانوبرندداخلیوضعیتبازار،ازکافیشناختبدونبازاریابی

.گذاردنمیاختیارتان

بازاریابیاستراتژيهايقسمت

https://beloved.marketing/


:استزیرمواردشاملبازاریابیبرنامه يیکدرمرتبطومهمعناصر



اهداف

آنچهازستامشخصیتوضیحواقع بینانه،هدفیک.استواقع بینانهاهدافیداشتنموفق،بازاریابیاستراتژيدراصلیعنصر

بهستیابیدبازاریابیاستراتژيهراصلیهدفکهاستواضح.برسانیدانجامبهخودبازاریابیبرنامه يوسیلهبهمیخواهیدکه

بهودفهبازاردروکردهپیداتوسعهبایدکهشماستشرکتاعتبارونامموارد،اینکناردرامااستدسودکسبومشتریان

شرکتتانمورددرمشتریان،نگرشنوعکننده يتعیینشما،هویتوبرند.یابدارتقاوببنددنقشتانمشتریانذهندرویژه

.باشدمشتریانبهمستمروکیفیتباخدماتارائه ياستممکنشمابازاریابیاستراتژيمهمهدفدیگر.می باشد

نتایجبهبیبازاریااستراتژيهايبرنامهازاستفادهبابتوانیدتاکنیدمشخصکاروکسباندازيراهازراخودهدفصورتهربه

.یابیددستنظرتانموردومطلوب



هدفبازار

با.می شودحسوبمموفقبازاریابیاستراتژيتعییندرکلیديعنصرينیازهایشان،درکوشمابالقوه يوبالفعلمشتریانشناسایی

البته.شیدبکوآنتأمیندروبگیریدنظردررامشتریانخواسته هايبازار،دررقباسایرازمؤثرتربسیارمی توانیداطالعاتاین

تحلیلوتجزیهراخودوکارکسب بازاربایدبلکهکند،شناساییرااشخاصتکتکبهمربوطنیازهايتمامنمی تواندشماوکارکسب 

وانرژيزمان،نشوید،متمرکزتانهدفبراگر.کردتمرکزهدفبازاردروناشخاصنیازهايبراستممکنکهجاییتاوکرده

مشتریانبابهترارتباطووفاداريافزایشموجبمشتریان،نیازهايبهتوجهوهدفبازارشناسایی.دهیدمی هدرراپولتان

.می شود



)سازمانوضعیتتحلیل SWOT )

فرصت قوت،ضعف،نقاطبرنامه ریزي،ابزاراین.استدقیقودرست(SWOT)بررسیوتحلیلنیازمندموفق،بازاریابیاستراتژي

نقطه یکوعموضاینباشد،بازاردر شدهشناختهنامیشماشرکتاگرمثالبراي.می کندتفکیکراشماوکارکسب تهدیدهايوها

مچنینه.بودخواهدکارتانوکسببراي«ضعف»نوعیشماوکارکسب بودنگمنامصورت،اینغیردرومی شودمحسوب«قوت»ي

«دتهدی»یکجدیدرقبايورودمعموالدیگرطرفازواست«فرصت»یکشمابرايبازارازنقطه ايدرتقاضاناگهانیافزایش

.می شودمحسوب

محصولتساخهزینهاولیه،موادعرضه کنندهیکاگرمثالبراي.کردخواهدتقویتراشمابازاریابیاستراتژيتحلیل،ایننتایج

یديجدعرضه کننده يدنبالبهیاودهیدتغییررامحصولآنتولیدخطاست،ممکنشمادهد،افزایششدتبهرااهمیتیکم

آنهاابارتباطبرايشماوکارکسب مالیوضعیتولیکردهشناساییراپراهمیتیمشتریانشماSWOTتحلیلاگریاوبگردیدد

.کنیداستفادهخودبازاریابیاستراتژيدرکالمیرایگانتبلیغاتیفعالیت هايازکهباشدبهترشایداست،ضعیف

موارديچهکنیم،تقویتراآنهاتاکنیمتمرکزموارديچهبربایدکاروکسبهدفبهرسیدنبرايمیکندمشخصSWOTتحلیل

اگرامادبیایآساننظربهتحلیلاینشاید.کنیماضافهخودمجموعهبهبایدراهاییتوانمنديچهوکنیمحذفیااصالحبایدرا

راخودیبازاریاباستراتژيبرنامهبودخواهیدقادرآنبهمراجعهبابگنجاند،خوددررانیازمورداطالعاتتماموشودانجامدرست

.کنیدتدوینکارآمدتروبهتر



پیام

بهبایداریابیبازپیام اینانتقال.کندجذبرامشتریانبتواندوباشدواضحبایدشرکتپیام موفق،بازاریابیاستراتژيیکدر

عنوانبهشماشرکتفردبه منحصرجایگاه رسانیپیامنوعاینبا.کندمتمایزبقیهازراشماکاروکسبتاشودانجاممستمرطور

.می گذاردخودانمشتریاختیاردرکیفیت،بیشترینبارابهتريمحصوالتوخدماترقبا،بهنسبتکهمی شودشناختهوکاريکسب 

.دهدارائهخودمشتریانبهمی تواندشرکتخدماتیاومحصوالتکهباشدمزیت هاییمورددربایدبازاریابیپیامهر

بماند،ریانمشتذهندرتاباشدجذابومرتبطبایدشماپیام.بگنجانیدبرندتانپیامراکارتانوکسباصلیهدفکنیدسعی

نتایجتواندمیپیامانتشارزمانومکاندرهوشمنديکمیحتیدهید،خرجبهخالقیتبرندتانپیامنمایشدرکنیدسعیهمچنین

.آوردارمغانبهشمابرايراتصوريقابلغیر

موارديهچبربایدشدخواهیدمتوجهصورتاینبهکنید،استفادهبازارتحقیقاتازبرندپیامتدوینونگارشفرآینددرحتما

.برسانیدتانهدفمشتریانبهراآنکانالچهازوزمانچهدروبنویسیدراپیامادبیاتیچهباباشید،داشتهتاکید



فعالیت ها

در(…هدف،بازاراهداف،)بازاریابیبرنامهعناصرسایرباراستاهمویکپارچهبازاریابیکمپین هايوبازاریابیتاکتیک هايانجام

کنیدمعرفیهدفبازاربهبهترراتانخدماتومحصوالتکهمی کندکمکشمابهودارد،بسزایینقشبازاریابیاستراتژيموفقیت

عمومی،طرواب،تبلیغاتشاملاست،شدهگذاريپایههدفبازارنیازهايوشرکتتوانایی هاياسادبرمعموالکهفعالیت هااین.

.باشدمی…وچاپیرسانه هايازاستفادهنمایشگاه ها،اینترنتی،یکپارچه يکمپین هاي

یااشدبفروشبایدکمپینازهدفشویدمتوجهتاکنیدرجوعبازاریابیهاياستراتژيبهبایدبازاریابیکمپینتدوینبراي

صورتنایبهوچیستمخاطبانتاناصلینیازکندمیمشخصبازارتحقیقاتهمچنین.دیگرمسائلیاوبرندازآگاهیافزایش

.بگیریدبهتريينتیجهتاکنیدعملهدفمندتبلیغاتیهايکمپینتدوینوبرندپیامتعییندرمیتوانید

https://beloved.marketing/what-is-advertising/
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چیست؟محصولبازاریابیاستراتژياجرايفرآینددرکلیديسواالت



است؟چقدرمحصولتولیدهزینه•

است؟چقدرمحصولعرضههزینه•

چیست؟محصولاصلیهايویژگی•

است؟موارديچهشاملمحصولجمعیتیاطالعات•

است؟چقدرمشتريبرايمحصولشدهایجادارزش•

کنند؟میمشاهدهرامحصولتبلیغاتیمطالبچگونهمشتریان•

کند؟میایجادمخاطبدرحسیچهعرضههنگامدرمحصول•

شود؟میموارديچهشاملآلایدهمحصولازمشتريانتظارات•

است؟چگونهمحصولخریدبهنسبتويپاسخوکنندهمصرفرفتار•

؟دهدافزایشراهدفمشتریاندسترسیمیزانتواندمیهاییکانالچهازمحصولعرضه•



:مارکتینگهايروشانواع



Global Marketing (بین چندین کشور و قاره)بازاریابی جهانی

International Marketing  (مبدا و مقصد–حداقل بین دو کشور )بازاریابی بین المللی

Multicultural marketing  (بین فرهنگ ها)بازاریابی چند فرهنگی

Digital Marketing دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی دیجیتال

Email Marketing بازاریابی ایمیلی

SMS Marketing بازاریابی پیامکی

Internet Marketing بازاریابی اینترنتی

Online Marketing بازاریابی آنالین

Content Marketing (تولید متن نوشتاري)بازاریابی محتوایی

Traditional marketing بازاریابی سنتی

Non-traditional marketing بازاریابی غیر سنتی

Relationship marketing بازاریابی ارتباطی از طریق ارتباط

Video marketing بازاریابی ودیویی

Voice marketing بازاریابی صدا مانند تولید و پخش پادکست



Business to business [B2B] marketingشرکتباشرکتبازاریابی

Business to consumer [B2C] marketing بازاریابی شرکت با مصرف کننده

Business to people [B2P] maWord-of-mouth marketing بازاریابی دهان به دهان

Call center marketing بازاریابی مرکز تماد

Article marketing بازاریابی مقاله اي

Behavioural marketing بازاریابی رفتار

Brand marketing بازاریابی برند از طریق برندسازي یا خلق برند

Call to action [CTA] marketingبازاریابی درخواست به اقدام

Catalogue marketing بازاریابی کاتالوگ

Celebrity marketing بازاریابی سلبریتی یا افراد مشهور

Community marketing بازاریابی اجتماعی

Content marketing بازاریابی محتوایی

Conversational marketing بازاریابی مباحثه اي

Controvertial Marketingبازاریابی بحث برانگیز

Cooperative marketing بازاریابی با همکاري
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Corporate marketing بازاریابی شرکتهاي بزرگ

Cultural marketing بازاریابی فرهنگی

Data marketing بازاریابی داده ها

Differential marketing بازاریابی از طریق وجه تمایز

Direct marketingبازاریابی مستقیم

Direct mail marketing بازاریابی پست مستقیم

Door-to-door marketingبازاریابی درب به درب منازل و شرکت ها یا دور تو دور

Drip marketing بازاریابی چکه

Employee marketing بازاریابی از طریق پرسنل

Ethnic marketing بازاریابی اخالقی

Event marketingبازاریابی از طریق رویداد

Experiential marketing بازاریابی آزمایشی

Facebook marketing بازاریابی از طریق فیس بوک

Integrated marketing بازاریابی یکپارچه

Loyalty marketing بازاریابی وفاداري

Mass marketing بازاریابی گسترده
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Mobile marketing بازاریابی موبایلی

Multi-level Network marketing بازاریابی شبکه اي

Neuromarketing بازاریابی عصبی یا نورومارکتینگ

Newsletter marketing بازاریابی روزنامه اي

Online marketing بازاریابی آنالین

Organisation marketing بازاریابی سازمانی

Out-of-home marketing بازاریابی بیرون خانه

Partnership marketing

Pay-per-click [PPC] marketingبازاریابی بر اساد کلیک

Performance marketing بازاریابی عملکرد

Permission marketing بازاریابی با اجازه

Philanthropic marketingبازاریابی از طریق اجرایی مسیولیت اجتماعی و بخشش خیریه

PR marketingبازاریابی از طریق روابط عمومی

Search marketing بازاریابی جستجویی

Social marketing بازاریابی اجتماعی

Social media marketing بازاریابی شبکه هاي اجتماعی

Sports marketing بازاریابی ورزشی



چیست؟گذاريقیمتهايروشانواع



داردطور کلی براي قیمت گذاري سه استراتژي وجود به 

:

(بر حسب هزینه)قیمت گذاري بر اساد قیمت تمام شده 
(بر اساد بازار)قیمت گذاري بر پایه ي میزان تقاضا 

(بر اساد ارزش کاال در ذهن مشتري)قیمت گذاري بر مبناي رقابت 



(بر اساد هزینه)قیمت گذاري بر اساد قیمت تمام شده – 1

ق. ریمهزینه هاي تولید را جمع می کنیم و سودي براي محصول در نظر می گی. در این استراتژي، روشی ساده را در پیش می گیریم

ا. تیمتی که براي کاال یا خدمت مشخص می شود ترکیبی خواهد بود از هزینه هاي آن به همراه سودي که براي آن مشخص شده اس

ینه ها و قیمالبته محاسبه هز. ین استراتژي از پرکاربردترین استراتژي هاست و مورد استفاده بسیاري از کسب و کارها نیز هست

می تواند کمک زیادي نرم افزار مالیت تمام شده محصوالت ممکن است در برخی موارد دشوار باشد، به همین دلیل استفاده از یک

.به حل این مسئله کند

محاسبه مدر این استراتژي، میزان سودي که براي یک محصول در نظر گرفته می شود نیز بر اساد نرخ بازگشت سرمایه آن صنعت

درصد بابت نرخ بازگشت سرما30درصد باشد، مجموع هزینه و 30براي مثال اگر در صنعت پوشاک نرخ بازگشت سرمایه . ي گردد

.یه قیمت کاال را مشخص خواهند کرد

https://www.sepidarsystem.com/


بازارقیمت گذاري بر اساد میزان تقاضا و وضعیت – 2

اند تحت میزان تقاضا براي یک محصول می تو. وضعیت بازار و میزان تقاضا همیشه مهمترین عامل در قیمت گذاري بوده و هستند

حصول قائل هبراي مثال ممکن است تقاضا براي یک محصول به خاطر ارزش خاصی که مشتریان براي م. شرایطی مختلفی متغیر باشد

.ستند یا عدم آشنایی مشتریان با محصوالت دیگر متقاوت باشد

ز موارد عاممیزان تقاضا و وضعیت بازار در بسیاري ا. در اقتصاد کشور ما نیز چنین روشی براي قیمت گذاري حاکمیت اصلی را دارد

حساسیت این روش معموال زمانی استفاده می شود که مشتریان نسبت به قیمت. ل اصلی براي قیمت گذاري کاال و خدمات هستند

.کمی داشته باشند و یا چاره اي نداشته باشند جز اینکه با قیمت محصول کنار بیایند



مشتريقیمت گذاري بر اساد رقابت و ارزش کاال در ذهن – 3

وجه در این روش به جاي ت. در این استراتژي قیمت گذاري رقبا مهمترین عامل در قیمت گذاري محصول یا خدمت به شمار می روند

یمت با ررقابت یک محصول از نظر ق. به میزان تقاضاي یک محصول یا هزینه هاي انجام شده براي آن، به عامل رقابت تمرکز می شود

.قباي دیگر تاثیر زیادي در ارزش کاال از نگاه مشتري دارد

تخاب کنبراي مثال اگر از استراتژي قیمت گذاري بر اساد رقابت استفاده کنید و روش قیمت گذاري رهبر را براي محصول خود ان

.ید و این کار را به درستی انجام دهید می توانید ارزش کاال را در ذهن مشتري باالتر ببرید



:انواع مدل هاي قیمت گذاري

قیمت گذاري نفوذي

قیمت گذاري اقتصادي

قیمت گذاري فریمیوم

قیمت گذاري روانی

قیمت گذاري سرشیرگیري

قیمت گذاري گرفتار کننده

بر مبناي زمان–قیمت گذاري پویا 

قیمت گذاري بر مبناي بازار

قیمت گذاري مجموعه اي

قیمت گذاري جغرافیایی

قیمت گذاري باال

کیفیت/ قیمت گذاري رهبري محصول 



؟در قیمت گذاري چیست( سرشیرگیري)روش کره گیري 

مت گذاري روش سرشیرگیري یکی از پرکاربردترین مدل هاي قی. در پایان بد نیست به یکی از مهمترین مدل هاي قیمت گذاري بپردازیم

حصول یا روش کره گیري که یکی از استراتژي هاي قیمت گذاري محسوب می شود ارتباط مستقیمی با انحصار در ارائه م. محسوب می شود

ا خدمت شزمانی که محصول شما رقیبی ندارد، آن را با قیمت باال به بازار ارائه می کنید، سپس زمانی که محصول ی. خدمت مورد نظر دارد

.ما رقیبی پیدا کرد قیمت را کاهش می دهید

د ندارد که آنچه باعث می شود این استراتژي یک راهبرد منطقی به نظر برسد این است که معموال براي چنین محصولی تقاضاي زیادي وجو

رآمدي الزطبق تجربیات، این روش در قیمت گذاري کاال و خدمات جدید کا. بخواهیم با قیمت پایین بخش زیادي از این تقاضا را جذب کنیم

.م را دارد


