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مهندس سید موسی میر قربانی گنجی
مدیر عامل شرکت نیکان آرامیس
Mousa.Ganji@yahoo.com

قسمت دوم

پایانی(
(

ــتار که در ادامه، قسمت دوم آن تقدیم  در این نوش
ــت سعی شده  ــده اس حضور خوانندگان محترم ش
ــیوه هاي بازاریابي و  ــرد و ش ــاره به راهب ضمن اش
اهمیت تدوین برنامه ی بازاریابی، به بررسی اجمالی 
ــدی در بازاریابی یعنی تحقیق و  چهار موضوع کلی
ــی، بازاریابی هدف و  ــی بازار، راهبرد بازاریاب بررس
آمیزه ی بازاریابی پرداخته شود و با معرفی مفاهیم 
ــي پارتیزاني  ــی رابطه مند و بازاریاب کلیدی بازاریاب
ــم نظری الزم جهت  ــع اطالعات و مفاهی و... تجمی
ــای مبتنی بر بازاریابی  بکارگیری صحیح راهبرده
ــراي مدیران صنعت فراهم  رابطه مند یا پارتیزاني ب

شود.

نقش راهبرد بازارشناسی و بازاریابی 
در تقویت مدیریت بازاریابي صنعتي

ــی، بازاریابی  واژه های کلیدی: راهبرد بازاریابی، بازارشناس
رابطه مند، بازاریابی پارتیزانی
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نقش راهبرد بازارشناسی و بازاریابی در...

بازاریابی رابطه مند
ــیاری از ایده های  ــی رابطه مند همچون بس بازاریاب
ــب وکار که وارد ادبیات بازاریابی شده اند،  نوین کس
ــال های اخیر به  طور گسترده ای مورد استفاده  در س
قرار گرفته اند. اما از آن جا که شک و تردید بسیاری 
ــم  ــوم بازاریابی رابطه مند به چش ــی و مفه در معن
ــتر در این رابطه  ــورد کمی دقت و تأمل بیش می خ
ــد به لحاظ مفهوم، بازاریابی  ضروری به نظر می رس
ــه ای از تاکتیک های  ــان مجموع ــد در می رابطه من
بازاریابی جای داده شده که به تحلیل و تعامل بین 
ــردازد. برای بعضی،  ــندگان می پ خریداران و فروش
ــه معنی پایگاه داده ای از  بازاریابی رابطه مند تنها ب
ــت. اما این درحالی است که هسته ی  مشتریان اس
ــاره دارد. بازاریابی  مفهومی آن به تعهد و اعتماد اش
ــه سطح مفهومی قابل بررسی است  رابطه مند در س

که در این نوشتار به آن پرداخته خواهد شد. 
ــروز، خریداران برای تصمیم گیری  در دنیای ام
در فرآیند خرید، با سؤاالت و اما و اگرهای بسیاری 
ــا و محصوالت مختلف  ــتند. تنوع کااله روبرو هس
ــتریان با حق انتخاب های فراوان  باعث شده اند مش
ــویی دیگر همان طور که اشاره  ــند. از س مواجه باش
ــه ی جذب  ــد که هزین ــرکت ها دریافته ان ــد، ش ش
ــتریان جدید پنج برابر هزینه ی حفظ مشتریان  مش
ــت و از دست دادن یک مشتری، تنها از  کنونی اس
دست دادن یک قلم فروش نیست، بلکه فراتر از آن 
به معنی از دست دادن کل جریان خریدهایی است 
که مشتری می توانسته است در طول زندگی انجام 
ــال 1980، بسیاری از شرکت ها به  دهد. از اوایل س
ــایر  برقراری تعامالت پایدار با تأمین کنندگان و س
ــس از آن در اوایل  ــود رو آوردند و پ ــان خ ذی نفع
سال 1983واژه ی بازاریابی رابطه مند برای اولین بار 
مطرح شد. در واقع سه عامل باعث ایجاد و افزایش 
محبوبیت بازاریابی رابطه مند در اواخر سال 1980و 
ــن دلیل،  ــدند. اولی ــال1981 میالدی ش ــل س اوای
ــال 1970 بود که موجب  بحران انرژی در اواخر س
ــابقه در قیمت مواد اولیه ی تولیدی  بروز تورم بی س
ــرکت های آمریکایی فعال در  ــیاری از ش شد و بس
زمینه ی صنایع الکترونیک، فوالد، آلومینیوم، مواد 
ــوجات تحت فشار رقبای خارجی  شیمیایی و منس
ــدند. بنابراین نگهداری مشتریان  از میدان خارج ش
ــراری روابط بلند مدت با آنان مورد توجه قرار  و برق
ــان بازاریابی خدمات به عنوان  گرفت. در همان زم
شاخه ای جدید در علم بازاریابی شهرت و محبوبیت 
ــتین پژوهش گر در  ــود. لنارد بری که نخس یافته ب
ــال  ــود در اوایل س ــی خدمات ب ــه ی بازاریاب  زمین

1983واژه ی بازاریابی رابطه مند را ابداع کرد.
ــتلزم برقراری  ــا که ارایه ی خدمات مس از آن ج
ــتقیم با دریافت کنندگان خدمت بود،  رابطه ی مس
ــتریان را حین  ــتند که وفاداری مش محققان توانس
ــورد تحلیل قرار  ــراری تعامالت پایدار با آنان م برق
 TQM ــدن مباحث ــد. در نهایت با مطرح ش دهن

ــال1980، تولید  ــت فراگیر( در س )مدیریت کیفی
ــه دنبال کاهش تعداد تأمین کنندگان و  کنندگان ب
ــه دریافت مواد اولیه ی مورد نیاز با کیفیت  در نتیج
ــتلزم  باالتر و هزینه ی کمتر برآمدند که این امر مس
ــا تأمین کنندگان  ــبتاً پایدار ب برقراری تعامالت نس
ــعه ی روابط  ــس از موفقیت ژاپنی ها در توس بود. پ
ــژه در صنعت خودرو، این  با تأمین کنندگان به وی
الگو مورد استفاده ی شرکت های آمریکایی نیز قرار 

گرفت.
ــد، بازاریابی رابطه مند  ــاره ش همان طور که اش
ــی چند از  ــط تن ــن بار در دهه ی 1980 توس اولی
ــاس و  ــد. اما اس ــران بازاریابی مطرح ش  صاحب نظ
پایه ی این شاخه از بازاریابی که رابطه ی تنگاتنگی 
ــده دارد از دل تحقیقات  ــار مصرف کنن ــم با رفت ه
ــنده در کسب  مربوط به روابط بین خریدار و فروش
ــرون آمده  ــبتاً بزرگ بی ــط و نس ــای متوس و کاره
ــای نگرش خصمانه به  ــت. در این پارادایم به ج اس
مقوله ی چانه زنی در هر معامله، خریدار و فروشنده 
ــا یکدیگر به توافق  ــیـدن به اهداف خود ب  برای رس
ــده نسبت  ــند و در یک قالب طرح ریزی ش می رس
ــکل  ــم تعهداتی پیدا کرده و روابط خود را ش  به ه
ــاد روابط  ــد به ایج ــی رابطه من ــد. بازاریاب می دهن
ــازمان ها و گروه های  بلندمدت و متقابل با افراد و س
ــراری  ــاس آن برق ــد و اس ــاره می کن ــع اش ذی نف
ارتباطات مطلوب و مؤثر به منظور حفظ و نگهداری 
ــتری  ــای ذی نفع، مش ــن گروه ه ــت. در بی آن هاس
ــتری  ــی رابطه مند مش ــوده و بازاریاب ــن ب مهم تری
ــتهلک  ــده ی یک دارایی می نگرد که مس ــه دی را ب
ــرکت ها جایی  ــود و اگر چه در ترازنامه ی ش نمی ش
ندارد اما در حقیقت از همه ی آن اقالم مهم تر است. 
ــت که  بازاریابی رابطه مند، صرفاً به دنبال این نیس
ــان و قیمت موردتقاضای  ــات را در مکان، زم خدم
بازار هدف، در اختیارش قرار دهد، بلکه می خواهد 
چنان روابطی با بازار هدف ایجاد کند که مجدداً در 
ــد کرده و دیگران را نیز به این کار  آینده از او خری
ترغیب کنند. بازاریابی رابطه مند به دنبال آن است 
ــتری را حفظ کرده و مشتریان  ــتریان بیش که مش

کمتری را از دست بدهد.
 

تعاریف بازاریابی رابطه مند
ــط محققان و تئوری پردازان  تعاریف مختلفی توس
برای بیان معنی و مفهوم بازاریابی رابطه مند مطرح 
شده است که در ادامه برخی از آنان بیان می شوند:

ــتریان و  ــد، نگهداری مش ــی رابطه من • بازاریاب
توسعه ی روابط و جذاب تر کردن هر چه بیشتر این 
ــتریان است. بازاریابی رابطه مند فهم و  رابطه با مش
ــتریان و تأمین کنندگان  ــت ارتباطات با مش مدیری

می باشد.
• بازاریابی رابطه مند شناسایی، ایجاد، نگهداری 
و ارتقای روابط با مشتریان و ذی نفعان شرکت است 
که این امر از طریق ایجاد اعتماد در نتیجه ی عمل 

به تعهدات محقق می شود.
• بازاریابی رابطه مند تالش برای جلب مشارکت 
ــایر ذی نفعان در  ــدگان و س ــتریان، تأمین کنن مش

فعالیت های بازاریابی و توسعه ی شرکت است. 

انواع بازاریابی رابطه مند
جهت دست یابی به روابط پایدار توجه به نکات زیر 

ضروری است:
ــات و ملزومات و  ــازندگان قطع • رابطه بین س
ــازی  ــت تأمین به هنگام و بهینه س ــداران جه خری

کیفیت محصوالت؛
ــرکت های خدماتی  ــازمان و ش • رابطه بین س
ــی، آژانس های  ــات بازاریاب ــات تحقیق مثل مؤسس

تبلیغاتی و…؛
ــو کردن راهبرد با جایگاه رقبا، تغییرات  • همس

فناوری و سیاسی؛
ــات  ــازمان و مؤسس ــه بین س ــراری رابط • برق

غیرانتفاعی جهت مشارکت در امور اجتماعی؛
ــعه با  ــارکت در طرح های تحقیق و توس • مش

سازمان های دولتی در سطح محلی و کشوری؛
ــرکت ها و  ــد مدت بین ش ــط بلن ــاد رواب • ایج

مصرف کنندگان نهایی؛
ــایر شرکا مثل  ــارکت با س • ایجاد ارتباط و مش

شرکت های فعال در کانال های توزیع سازمان؛
• ایجاد رابطه با واحدهای عملیاتی سازمان؛

• ایجاد روابط و مشارکت با کارمندان که منجر 
به برقراری )بازاریابی داخلی( درسازمان می شود؛

ــا واحدهای راهبردی  ــراری روابط مؤثر ب • برق
کسب و کار سازمان.

بازاریابی پارتیزانی
ــذب مصرف کنندگان هیچ گاه خاتمه  نبرد جهت ج
ــتفاده از راهبردهای  ــا اس ــد. اما می توان ب نمی یاب
ــت یافت.  ــاص بازاریابی دس ــت به اهداف خ درس
ــای مختلف،  ــا منابع و اندازه ه ــرکت ها ب امروزه ش
ــود و مطرح کردن  ــال کاهش هزینه های خ به دنب
محصوالت خود به بهترین نحو می باشند. در دنیای 
ــر و تحوالت و محدودیت در  امروزی با وجود تغیی
ــتفاده از بازاریابی سنتی نیست و  بودجه، امکان اس
نیازمند روش بازاریابی جدیدتری می باشیم. فیلیپ 
ــرکت های  ــی بازاریابی ش کاتلر برای بهبود اثربخش
ــرکت ها  ــد که مدیران این ش ــک بیان می کن کوچ
ــی اثربخش، از منابع زیادی  برای یادگیری بازاریاب
ــا می توانند از افراد  ــوند. آن ه می توانند بهره مند ش
ــتفاده کرده  ــی اس ــه ی بازاریاب ــص در زمین متخص
ــی نوین برای  ــد. اما روش ــت کنن ــاوره دریاف  و مش
ــرکت ها با منابع اندک به نام بازاریابی پارتیزانی  ش
وجود دارد که البته امروزه شرکت های بزرگ تر هم 
از آن استفاده می کنند که در این نوشتار به بررسی 

این نوع بازاریابی پرداخته مي شود.
ــط  ــال 1982 توس ــی در س ــی پارتیزان بازاریاب
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ــا عنوان »بازاریابی  ــون در کتابی ب جی کنراد لوینس
ــه در آن کارآفرینان و  ــد، ک ــریح ش پارتیزانی« تش
ــود قرار داد.  ــای کوچک را هدف خ ــب و کاره کس
ــون 20 کتاب دیگر در این رابطه  از آن پس لوینس
نوشت، و در آن کسب و کارهای کوچکی که دارای 
منابع و بودجه بسیار کم نسبت به کسب و کارهای 
ــرار داد و از مزیت  ــد نظر ق ــتند را م ــر هس بزرگ ت
ــرای این گونه  ــی پارتیزانی ب ــای بازاریاب تاکتیک ه

شرکت ها نوشت.
ــه دارای  ــه ی کوچک ک ــک مؤسس ــه ی  چگون
ــت می تواند با شرکت های  ــیار کم اس بودجه ی بس

بزرگ تر رقابت کند؟
ــیار  ــو و بیلبوردها راه های بس ــون، رادی تلویزی
ــورد محصول  ــتری در م ــتند که به مش گرانی هس
ــب و کارهای کوچک  ــی می دهند. اما کس اطالعات
ــس چه راهی  ــتند پ ــتفاده از آن ها نیس قادر به اس
ــود دارد؟ بهترین  ــرایط وج ــه ش ــن گون ــرای ای ب
ــت. ــی اس ــی پارتیزان ــتفاده از بازاریاب ــل، اس  راه ح

ــت. بنابراین  بازاریابی پارتیزانی یک روش خاص اس
در حال حاضر نویسندگان دیدگاه خود را در رابطه 
ــا اظهار می  کنند  ــن پدیده تغییر داده اند. آن ه با ای
ــت که  ــه بازاریابی پارتیزانی نوعی روش تفکر اس ک
ــای خاص، آن را  ــاس عملکرده فرد می تواند بر اس
ــخیص دهد و فرد دیگری نیز می تواند بر اساس  تش
عملکردهای مختلف به شناسایی این نوع بازاریابی 
ــوع بازاریابی از ذهن های  ــوالً در این ن بپردازد. اص
ــب امتیاز در  ــای مختلف جهت کس ــاز و نگرش ه ب
ــتفاده می شود. بنابراین   نبرد با مصرف کنندگان اس
ــنتی  مهم ترین اختالف بین بازاریابی پارتیزانی و س
حالت ذهنی کار است. اگرچه کاماًل مشخص است 
ــتفاده از  که در بازاریابی پارتیزانی فرد به دنبال اس
کانال های جدید و روش های جدید جهت مقابله و 
ــیدن به مصرف کنندگان جدید است؛ این کار  رس
ــه اثر آن بلند مدت  ــت ک دارای تأثیرات خاصی اس
ــد و منجر به ایجاد همهمه و جنب و جوش  می باش

می شود.
ــا هدف  ــی ب ــی پارتیزان ــای بازاریاب تاکتیک ه
ــوددهی خوب  ــب س ــه کس ــیدن ب ــرعت بخش س
ــن  ای ــدون  ب ــده اند؛  ش ــی  طراح ــرمایه گذاری  س
ــان یا  ــر روی زم ــی ب ــرمایه گذاری عظیم ــه س ک
ــن  ــوارد ای ــب م ــرد. در اغل ــورت بگی ــه ص  هزین
ــر خالقیت روابط خوب و تمایل جهت  تاکتیک ها ب
ــت. ــف تمرکز یافته اس ــش روش های مختل  آزمای

ــوان مبانی  ــول زیر به عن ــون، اص در کتاب لوینس

بازاریابی پارتیزانی مطرح شده اند:
1. بازاریابی پارتیزانی بطور خاص، مناسب برای 

کسب و کارهای های کوچک است؛
ــت که باید بر مبنای روانشناسی  ــی اس 2. روش
ــود و نه این که بر مبنای تجربه و یا  ــان ها بنا ش انس

قضاوت و کار حدسی باشد؛
ــرمایه گذاری بازاریابی در عوض  3. مهم ترین س
ــد در جهت  ــرژی و ابتکار باش ــول، باید زمان، ان پ

دستیابی به رجحان های موقت؛
ــما  ــرای اندازه گیری تجارت ش ــار اولیه ب 4. آم

مقدار سود است و نه مقدار فروش؛
ــته  ــر این نکته تمرکز داش ــاب باید ب 5. بازاری
ــد در هر ماه ایجاد  ــد که چه تعداد روابط جدی  باش

می شود؛
ــازی توسط ارایه ی  ــعی در تنوع س 6. بجای س
ــت  ــوالت و خدمات، الزم اس ــان محص ــاد می اتح
ــک تمرکز  ــری با ی ــان و برت ــتانداردی از رجح اس

حساس ایجاد شود؛
ــتریان جدید،  ــز در جذب مش ــای تمرک 7. بج
ــتر، معامله و تراکنش بیشتر  هدف باید رجوع بیش
ــب بزرگ ترین معامالت  ــتریان موجود و کس با مش

باشد؛
ــتر  8. رقبا را باید فراموش کرد و تمرکز را بیش
روی همکاری و مشارکت با دیگر تجارت ها متمرکز 

نمود؛
ــواره باید از ترکیبی  ــاب پارتیزانی هم 9. بازاری
ــته ی عملیات  ــای بازاریابی برای یک رش از روش ه

تبلیغاتی استفاده نماید؛
ــیله ای برای  10. از فناوری جاری به عنوان وس

قدرتمند کردن بازاریابی خود استفاده کنید.
با بررسی این اصول فرد می تواند به جنبه هایی 
ــی پارتیزانی دور  ــت یابد که از راهبرد بازارایاب دس
ــری از این جنبه ها دارای  ــتند؛ اگرچه یک س نیس
ــتند. به عنوان مثال  ــای کاماًل مختلفی هس روش ه
ــلط  ــه به معنای عدم تس ــب رجحان موقت ک کس
ــد که این  ــتریان می باش ــدت بر توجه مش تمام م
ــاص صورت می گیرد. ــق فعالیت های خ  کار از طری

ــی پارتیزانی و  ــن بازاریاب ــی بی ــای اساس تفاوت ه
ــرق اصلی بین این  ــنتی وجود دارد. ف بازاریابی س

ــد که  ــای بازاریابی پارتیزانی می باش دو، تاکتیک ه
ــت تأکید دارد. ــط خوب و رضای ــه خالقیت، رواب  ب

ــک بازاریاب خوب  ــی دارد که ی ــون اظهار م لوینس
پارتیزانی در اغلب موارد باید از روابط موجود پتانسیل 
ــعه ی روابط اضافی، آگاهی کافی داشته باشد.  توس
 پس یکی از اصول پایه ای بازاریابی پارتیزانی رابطه 
ــت. روابط  ــد که قلب موفقیت بازاریابی اس می باش

انواع مختلفی دارد که شامل موارد زیر است:
روابط مشتری: هر رابطه ای با مشتریان بالقوه 
می تواند به وسیله ی فکر کردن در مورد این که چه 
ــت، ارتقا پیدا  ــاس یک رابطه ی خوب اس چیزی اس
کند. برای مثال فرستادن یک نامه به صورت دست 
ــتری موجود به او فکر  ــته یا تماس با یک مش نوش

ادامه ی تجارت را می دهد.
ــک  ــما از ی ــرکت ش روابـط کارکنـان: در ش
متصدی اطالعات گرفته تا فردی که کاال را تحویل 
ــه ای و چگونگی  ــه باید بازاریابی حرف می دهد، هم
ــی  ــتری را بدانند و حتی هر کس روش رابطه با مش

که تجارت شما را عرضه می کند.
ــی  ــی پارتیزان روابـط بـا رقبـا: روش بازاریاب
ــردازد. ــا می پ ــا رقب ــوب ب ــط خ ــج رواب ــه تروی  ب

ــرکت های دیگر  ــردن درباره ی ش ــای فکر ک به ج
ــی  ــی پارتیزان ــود، بازاریاب ــب خ ــوان رقی ــه عن  ب
ــد. صاحب نظران  ــکاری را بیان می کن ــای هم راه ه
ــی  ــم جوش ــی ه ــی را بازاریاب ــی پارتیزان بازاریاب
ــرکت های  ــه ش ــد ک ــان می کنن ــد و بی می خوانن
ــرار کنند و  ــه برق ــا هم رابط ــک می توانند ب کوچ
ــود آورند. ــارت بزرگ تر را بوج ــرکت و تج  یک ش

ــتر به  ــی دارد که »بازایابی بیش ــون اظهار م لوینس
ــیا«. الزم است جهت درک  افراد می پردازد تا به اش
ــدگان عمده و  ــر مصرف کنن ــرایط موجود از نظ ش
ــیت موضوع توسعه  رقابت کنندگان مربوطه حساس
ــترش داده شود. در این رابطه نظر کارمندان  و گس
ــود. برقراری  ــکاران نیز باید در نظر گرفته ش و هم
 روابط بهینه با افراد دیگر جهت شناسایی بهتر آن ها 
می تواند باعث افزایش انعطاف پذیری شخص شود و 

نقش راهبرد بازارشناسی و بازاریابی در...
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 این یک ویژگی بازاریابی پارتیزانی محسوب می شود.
ــر بازاریاب باید  ــون مهم ترین مطلبی که ه لوینس
ــورد حرفه ی خود بداند را در 12 راز بازاریابی  در م
خالصه کرده است. در صورت توجه به این 12 راز، 
ــب و کار شما موفق تر از رقبایتان خواهد  حتماً کس

شد.
ــط می تواند با  ــک بازاریابی متوس 1. تعهـد: ی
ــبت به برنامه ی بازاریابی، دارای  ــتن تعهد نس داش
ــبت به کسب و  ــتری نس مزایا و موفقیت های بیش
کاری که بازاریابی قوی ولی بدون هیچ گونه تعهدی 

نسبت به برنامه ی بازاریابی خود است، باشد.
2. سرمایه گذاری: بازاریابی یک هزینه نیست، 
بلکه یک سرمایه گذاری می باشد و با استفاده از 11 
ــرمایه گذاری را به  ــما می توانید این س راز دیگر ش

بهترین صورت ممکن انجام دهید.
ــما  3. ثبات و تداوم: برنامه ی بازاریابی که ش
برای کسب و کار خود انتخاب می کنید باید دارای 
ــت که موفق خواهد  ــد در این صورت اس ثبات باش

بود.
ــت دارد که  ــیار اهمی ــن بس 4. اطمینـان: ای
ــما و  ــما به ش ــب و کار ش ــتریان احتمالی کس مش
ــرکت شما اطمینان داشته باشند. در این صورت  ش
ــتری بالقوه تبدیل به مشتری بالفعل  است که مش

می شود.
ــاری یک  ــر و بردب 5. صبـر و بردبـاری: صب
ــیار مهم بازاریابی پارتیزانی است. حفظ  جبنه ی بس
ــرمایه گذاری  ــه ی بازاریابی و س ــد، ثبات برنام تعه
کسب و کار نیازمند صبر و شکیبایی شرکت است.

ــا می دانند حربه ی  6. طبقه بنـدی: پارتیزان ه
ــبت به بازاریابی  بازاریابی فردی کاربرد کمتری نس
ــزار بازاریابی  ــدی جامع اب ــی دارد. طبقه بن ترکیب

مستلزم جلب مشتریان است.
7. دردسـترس بودن: یک شرکت باید برای 

آسایش و رفاه مشتریان خود در دسترس باشد.
ــب و کارها باید بدانند که  8. وابسـتگی: کس
ــب و کارها وابسته هستند و همچنین  به دیگر کس

کسب و کارهای دیگر هم به شما وابسته هستند.
ــما باید  9. شـگفتی: در برنامه ی بازاریابی ش
همیشه موضعات شگفت و حیرت آور وجود داشته 

باشد.
ــا  ب ــد  می توانی ــما  ش گیـری:  انـدازه   .10 
ــود مزیت های  ــه ی بازاریابی خ ــدازه  گیری نتیج ان
ــن اندازه گیری را  ــرکت خود را دو برابر کنید. ای ش
ــای بازاریابی خود  ــورد حربه ه ــرای قضاوت در م ب

استفاده کنید.
ــت که بین شما  11. درگیری: این بدین معناس

و مشتریان خود رابطه برقرار شود.
ــهیالت بازاریابی پارتیزانی  12. تسهیالت: تس
ــه،  ــامل رایان ــه ش ــد ک ــاوری می باش ــد فن  همانن
ــرکت باید  ــد. ش ــل و فکس می باش نرم افزار، موبای
ــزات پارتیزانی همانند  ــهیالت و تجهی به تمام تس

ــتفاده کند. ــد و از آن ها اس ــلط باش ــاوری مس  فن
ــرای بازاریابی پارتیزانی  ــن رموز در واقع ابزاری ب ای
ــتند و با بکارگیری این رموز ساده یک شرکت  هس

می تواند در زمینه ی بازاریابی موفق شود.
ــی یک روش خوب جهت  ــا بازاریابی پارتیزان آی

بازاریابی است؟
ــه بازاریابی پارتیزانی به خوبی طراحی  زمانی ک
شود در اغلب موارد می تواند مفید و مثمرثمر باشد، 
ــت  ــخت کار، انجام تحقیقات درس اگرچه بخش س
ــت. در  ــات دقیق در این زمینه اس ــن اطالع و یافت
ــته  ــر اهداف اصلی تمرکز نداش ــما ب صورتی که ش
باشید و بر اساس یک فرکانس مناسب و با استفاده 
ــب  ــب به عرضه ی پیام های مناس از ابزارهای مناس
ــی مثمرثمر  ــد بازاریابی پارتیزان ــت نپردازی و درس
ــه دنبال  ــن صورت فرد ب ــود. در غیر ای ــد ب  نخواه
ــی خواهد بود و  ــی پارتیزان ــه ی منفی بازاریاب  جنب
ــت جلب توجه مصرف  ــای بدی نیز در جه تالش ه
 کنندگان در رقابت های موجود صورت خواهد گرفت.

لوینسون گام هایی را برای حمله ی پارتیزانی مطرح 
ــت که به بازاریاب کمک می کند در جنگ  کرده اس

سود، برنده شود که این گام ها شامل:
ــد بازار را  ــتجو کنید. آن ها بای ــازار را جس 1. ب
جستجو کنند و رقبای خود را بشناسند و محصول 
خود را در بازار بسنجند و مزیت هایی که برای آن ها 
ــت را روشن کنند. از همه  ــتریان خواهد داش و مش
ــتریان  مهم تر یک بازاریاب پارتیزان باید بداند مش
ــانه ای بیشتر استفاده می کنند  بالقوه ی او از چه رس
ــود را که با هزینه ی  ــانه ای خ و باید گزینه های رس
ــند بررسی  ــته باش کم می توان بهترین تأثیر را داش

و جستجو کند.
ــود را تهیه کنید.  ــتی از مزیت های خ 2. فهرس
ــخص کردن مزیت و سودها، شرکت می تواند  با مش
پیرامون سیاست های اصلی و مهم را تصمیم گیری 

کند.
ــخص کنید.  3. حربه های بازاریابی خود را مش
ــخص کنید در چه زمانی از کدام حربه و برای  مش

چه کاری و چه فردی استفاده می کنید.
ــد.  ــی کنی ــی طراح ــه ی بازاریاب ــک برنام 4. ی
ــدن اهداف  ــخص ش یک برنامه ی بازاریابی به مش
ــروش و.. ( و به چگونگی  ــاص )چه نوع مزیت، ف خ
ــک بازاریاب نباید  ــیدن به آن کمک می کند. ی رس
ــال می سازیم«  ــب و کارمان را امس بگوید »ما کس
ــال  ــن جمله باید بگوید »ما امس ــه در عوض ای بلک
ــد سود خواهیم داشت.« در واقع این نشان  10 رش
ــد. ــتن یک برنامه ی بازاریابی می باش دهنده ی داش

ــید. در  5. یک تقویم بازاریابی پارتیزانی بنویس
این تقویم باید 5 مورد را مشخص کنید:

• ماه های سال؛
• نوع بازاریابی در هر ماه؛

ــتفاده قرار  ــورد اس ــر ماه م ــانه ای که ه  • رس
می دهید؛

ــرای بازاریابی در هرماه  • مقدار بودجه ای که ب
اختصاص می دهید؛

• رتبه و درجه بندی هر ماه.
ــیار  ــن تقویم تصمیم گیری بس ــیله ی ای به وس
ــه ای از فعالیت ها را  ــد و تاریخچ راحت تر خواهد ش
ــت و می توانید در صورت شکست  هم خواهیم داش
یک فعالیت از حوادث آن اجتناب کنید و در آینده 

از آن استفاده نکنید.
ــد.  ــدا کنی ــود را پی ــی خ ــرکای بازاریاب  6. ش
ــؤولیت بازاریابی را با یک شرکت  می توانید بار مس
ــهیم کنید. این کار باعث افزایش عرضه ی  دیگر تس

بازار و کاهش هزینه ی بازاریابی می شود.
7. حمله را شروع کنید. این حمله را با استفاده 
ــخص  از حربه های بازاریابی که در مرحله ی 3 مش
ــرعت این حمله از نظر مالی  کردید، انجام دهید. س
ــد و نباید یکباره و  و هیجانی باید در حد تعادل باش
ــرعت حمله را آغاز کرد. این حمله نباید هرگز  با س

قبل از کامل نشدن 6 مرحله ی قبل آغاز شود.
ــبت به  ــه را حفظ کنید. این مرحله نس 8. حمل
ــتری می خواهد. دلیل  ــر هزینه ی بیش مراحل دیگ
ــت که مشتریان در انتظار نتایج ناگهانی  آن این اس

هستند.
ــی کنید. بعضی از پارتیزان ها  9. حمله را ارزیاب
ــتفاده  ــای بازاریابی زیادی برای حمله اس از حربه ه
ــازار بهترین نوع حربه  ــتریان و ب می کنند. نوع مش
ــب و کار موفق  ــان خواهد داد. یک کس را به ما نش
ــود دارد و تا به حال در  ــد از حربه هایی که وج بای
ــت آمار و ارقام  ــتفاده کرده اس حمله های خود اس
ــع آوری کند و آن ها را به اطالعات تبدیل کند.  جم
ــه و نوع کاربرد آن  ــن کار ویژگی های هر حرب با ای
ــود و می توان از آن در حمله های  ــخص می ش مش

بعدی استفاده کرد.
ــترش دهید. آخرین  ــه را بهبود و گس 10. حمل
ــا  ــه ی زمینه ه ــه در هم ــترش حمل ــه، گس  مرحل
ــانه و بودجه را گسترش دهید  ــد. پیام، رس می باش
ــت که باعث  ــترش و بهبود اس ــاً این گس و مطمئن
 موفقیت بازاریابی می شود نه تغییر و تحول اساسی.

ــیاری از مواردی  بازاریابان پارتیزانی می توانند با بس
ــوند مقابله کنند  ــا آن مواجه می ش ــاوران ب که مش
ــتری،  ــد مش ــبت به رش ــال: بدبینی نس ــرای مث ب
ــد، فراوانی یا قحطی. ــای جدید برای خری  محیط ه

ــام  ــد به تم ــی پارتیزانی می توان بازاریاب ــرد   راهب
ــورد موضوعات زیر کمک  ــاوران بازاریابی در م مش

کند:
ــتریان کاال و  ــه چرا و چگونه  مش 1. بدانند ک

خدمات را می خرند؟
2. بر بدبینی مشتریان غلبه کنند؛

ــتریان و نه فقط برای  3. رقابت کردن برای مش
پروژه ی خود؛

4. جمع آوری ایده های نو؛
ــای بازاریابی. ــتفاده از ترکیب تاکتیک ه  5. اس

نقش راهبرد بازارشناسی و بازاریابی در...
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ــون به بازاریابان پارتیزانی متذکر شده که از  لوینس
موارد زیر حذر کنند:

ــری بدون تست کردن  1. تبلیغات ملی و سراس
آن؛

2. کمتر از %100 با مشتریان خود صادق بودن؛
ــکالت مشتریان، بخاطر  3.  اجتناب از حل مش

سیاست های خود؛
ــات تبلیغاتی  ــته عملی 4. خودداری از یک رش

برای محصولی که هنوز تولید نهایی نشده است.
ــط  ــتریان که توس 5. عدم توجه به نظریات مش
ــاس تلفنی داده  ــی و تم ــت الکترونیک ــه و پس  نام

می شود؛
6. تمرکز روی رسانه ی انبوه؛

ــتن برنامه ی  ــردن بدون داش ــول خرج ک  7. پ
بازاریابی.

8. ترس از شکست و ناتوانی خود.

 نتیجه گیری
ــل داخلي  ــک صنعت، عوام ــد و پایداري ی در رش
ــن عوامل،  ــد. در کنترل ای ــش دارن ــي نق  و محیط
ــه بازوان  ــش ب ــال تن ــي و انتق ــه های مدیریت نقش
ــش مرتبط،که عامل مؤثر در  ــد و انعطاف بخ کارآم
ــت تعیینکننده  ــعه شرکت اس ــیب و توس رفع آس
ــا محیطي در  ــند. معموالً، عوامل بیروني ی مي باش
ــتند. اما،  ــا یا صنایع نیس ــرل مدیریت بنگاه ه کنت
عوامل داخلي که نقش مؤثري در آینده یک صنعت 
ــاً در اختیار مدیران و  ــا بنگاه ایفا مي کنند، عمدت ی

قابل هدایت و کنترل هستند. عواملي از قبیل:
 1. کنترل هزینه؛

 2. کنترل عملکرد؛
 3. کنترل سود و منابع؛

ــل قابل  ــن عوام ــی، مهم تری ــت آفرین  4. فرص
ــرکت  ــرداري مدیران هر ش ــت و قابل بهره ب هدای
ــل، زیباترین آن ها،  ــن عوام ــد. در میان ای مي باش
ــت که  ــي اس ــي فرصت آفرین ــارم یعن ــل چه  عام
سرمایه ی اصلي و   وجه تمایز و تضمین کننده ی برتري 
ــدن شرکت در رقابت هاي خارجي است.  و برنده ش

ــرل عوامل تعیین کننده ی داخلي  در هدایت و کنت
ــرکت ها، بخش هاي مختلف آن ها، هرکدام نقش  ش
ــش بازاریابي و  ــي دارند. در این میان، بخ بخصوص

ــن راهبردهاي  ــایي و تدوی ــروش وظیفه ی شناس ف
ــي  ــد را به عنوان رکن اساس ــازار جدی ــعه ی ب توس
ــرکت ها برعهده دارد.  ــداري و تضمین بقاي ش پای
ــل دینامیک  ــازماني این بخش به عوام ــاختار س س
ــاس مي باشد و بر اثر  ــیار حس محیطي و داخلي بس
ــر در هر جنبه اي، باید تغییر یابد. مدیران این  تغیی
بخش، انعطاف پذیرترین مدیران هر شرکت هستند 
و وظیفه ی پیشبرد اهداف راهبردی و بلندمدت آن 

شرکت از جمله وظایف بسیار حساس آن هاست.
ــرکت  ــت بازاریابی ش ــی در قابلی ــزار بازاریاب اب
ــأله نشان می دهد که  ــت. این مس انعکاس یافته اس
یادگیری بازار پیش شرط در اختیار گرفتن قابلیت 
بازاریابی  بازاریابی می باشد. قابلیت های  برجسته ی 
ــرکت حتماً باید  را می توان در خالء ایجاد کرد و ش
دانش سطح خاص و ارزشمند بازار، ماهیت رقابتی 
ــی آن را در اختیار  ــای اصل ــا و بخش ه آن، مهره ه

داشته باشد تا به این هدف دست پیدا کند.
ــه ی بازاریابی  ــه اهمیت مقول ــتار ب در این نوش
ــد، و بیان  ــاره ش ــب و کارها اش ــرای همه ی کس ب

ــرکت که متضمن بقای  ــودآوری یک ش شد که س
ــع بازاریابی  ــه ی جام ــه طراحی برنام ــت، ب آن اس
ــتریان و ارضای  ــناخت نیازهای مش ــاس ش  بر اس
ــرح مختصر  ــت. همچنین، به ش ــته اس آن ها وابس
ــد. در  چهار موضوع کلیدی در بازاریابی پرداخته ش
ــاره کرد که با پیدایش  ــن جا باید به این نکته اش ای
ــدن مباحثی همچون  فناوری اطالعات و مطرح ش
 مدیریت ارتباط با مشتریان و بازاریابی الکترونیکی  
ــدا کرده  ــت بازاریابی تحوالت پی ــه ی مدیری عرص
ــت، اما این تحوالت فقط بخشی از پوسته ی این  اس
ــامانه ی مدیریتی را در بر می گیرد و در مرکز آن  س
همچنان مدیران به عنوان تنها مراجع برنامه ریزی و 
 تصمیم گیری، نقش بنیادین خود را حفظ کرده اند.

ــب و کار باید  ــان کس ــه صاحب ــخن آخر آن ک س
ــند آن چه برای رسیدن به اهداف  توجه داشته باش
ــع الزاماً در کوتاه  ــی هزینه می کنند، در واق بازاریاب
ــا اجرای برنامه ی  ــدت اثربخش نخواهد بود. اما ب م
ــت در فرآیند  ــوان به موفقی ــع بازاریابی می ت جام

فروش امیدوار بود.




