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آمیخته بازاریابی 



www.mshojaie.comMani Shojaie 4

فی نیز می دامنه عوامل موثر بر میزان فروش بسیار وسیع است و تحت طبقه بندی های مختل•

در . ابی استبا این حال بهترین روش استناد به طبقه بندی آمیخته بازاری.توان از آنها نام برد

فاکتور اصلی معرفی شده اند که همگی 4این طبقه بندی پارامترهای موثر در بازاریابی برابر با 

:فاکتور عبارتند از4این . معروف گشته اند4Pشروع می گردند و به Pآنها با حرف 



:کهآناهمیتحائزنکته•

کهطوریبهموثرندمحصوالتفروشمیزانبربازاریابیآمیختهعناصرتکتک

وپراهالد)نمایدمینوساندچاررافروشمیزانآنهادرتغییریگونههر

رافروشمیزانبرموثرعواملکلیطوربهتوانمیواقعدر،(1990،81همل،

.گرفتنظردربازاریابیآمیختههمین
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محصول.1

بندیبسته*کیفیت*

ضمانتنامهوگارانتی*برند*

.استولپپرداختبهحاضرآنکسبقبالدرمشتریکهمحصولبامرتبطپارامترهر*
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وبندیبستهوتجاریعالمت،کیفیت،کاالخصوصیاتازاستترکیبیمحصولبازاریابی*

.یابددستخودسودهایاهدافبههدفجامعهنیازهایتامینعیندرکهنحویبهخدمات

محصول

معرفی رشد بلوغ افول
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نام تجاری و تاثیر آن بر میزان فروش

ده و به حتی اگر صاحب یک شرکت تازه تاسیس بو. تجاری شما دارای ابعاد مختلفی استنام *

ین شده دارید باید بدانید نام تجاری تعیتازگی محصولی را تحت برندی جدید به بازار عرضه می

(2009،125اسمالبون و همکاران ،)رغم ناشناخته بودن بر میزان فروش شما موثر استتوسط شما علی



عوامل متفاوتی در برندینگ تاثیرمی گذارد 
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:   نظیرعواملی •

تلفظ.2سابقه ذهنی                           .1

طرح ترافیکی.4شعارهمراه                            .3
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سابقه ذهنی

رندی بر گزاره ب: هر چه انطباق نام تجاری بر گزاره شناس بیشتر باشد میزان فروش بیشتر خواهد بود•

ن بار است مخاطب پس از شنیدن آن برای اولین بار گمان نکند که برای اولی)شناس منطبق است که 

یا برند JUNIPERبرند: مانند( که سالهاست آن را می شناسدشنیده است؛ بلکه به نظرآید که آن را 

GENERAL شهور و با ترکیبات مشابه برندهای مو برند با استفاده از لحن انتخاب امروزه در دنیا

.یردآگاهی از میزان تاثیرات آهنگ های کالمی بر حافظه خودآگاه و ناخودآگاه انسان صورت می گ



تلفظ

برندی را .گذار استمستقیما بر میزان فروش تاثیر.عبارت است از سادگی تلفظ و زیبایی تلفظ•

ر دیده شده حتی بسیا.انتخاب می کنند که تلفظ زیباتر و راحت تری دارد و یا ازتلفظ آن 

ست که از است که انتخاب برند برای بسیاری از مشتریان اساسا بر مبنای همین احساسی ا

.تلفظ برند به فرد دست می دهد
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فزایش منظور تثبیت بیشتر نام تجاری بر ذهن مشتریان و مخاطبان و ابه : شعار همراه•

.وفاداری ایشان اغلب نام های تجاری به همراه یک شعار ارائه می گردد

ری باالتری الخصوص برای بسیاری از مشتریان که ادراکات بصعلی : طرح گرافیکی و لوگو•

.دارند،اشکال هندسی و طرح لوگو،در انتخاب برند نقش موثری به همراه خواهد داشت
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آنها در بازار یکی از کلیدی ترین فاکتورهای فروش به ویژه برای محصوالت جدید که شناختی از•

فروش بارها و بارها نمونه هایی از معجزه بسته بندی در افزایش. وجود ندارد بسته بندی است

سته جبندی بردر مورد برخی محصوالت مانند مواد غذایی، بسته. محصوالت مشاهده شده است

ترین نوع در گذشته تفاوت چندانی میان بهترین و بد. ترین عامل فروش محصوالت جدید است

.بسته بندی از لحاظ هزینه وجود نداشت اما امروزه قضیه متفاوت است

تبسته بندی و تاثیرات آن بر فروش محصوال



اهنده شما واقعا مشکل دار است و خود یکی از عوامل کمحصوالت زمانی که بسته بندی فعلی •

ی میدانی، کافی است با یک بررس.این موضوع کار چندان دشواری نیستتشخیص . فروش است

رف کنندگان وضعیت بسته بندی خود را نسبت به رقبای موجود در بازار و با توجه به نظر مص

.مختلف رده بندی کنید و جایگاه خود را بشناسید
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:شدمعموال ارتقای بسته بندی در شرایط زیر به افزایش فروش منجر خواهد 
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:شدمعموال ارتقای بسته بندی در شرایط زیر به افزایش فروش منجر خواهد 

موادوردمدرمثال.کنیدمیاستفادهخودفعلیبندیبستهازکهاستزیادیمدتکهزمانی•

درامادگردمیمحسوببندیبستهنوعیکازاستفادهبرایمناسبیزمانسال5تا3غذایی

سال3تا1بینبهداشتیآرایشیموادمورددروسال2ازکمترزمانکامپیوتراینقطعاتمورد

دیبنبستهازشمااستفادهزمانمدتچنانچه.استسال20تا10بینخانگیلوازمموردودر

.باشدمیبندیبستهارتقایوتغییربرایمناسبیزمانباشد،سرآمدهبهفعلی
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:شدمعموال ارتقای بسته بندی در شرایط زیر به افزایش فروش منجر خواهد 

نهمتغیرهزینهیدباشداشتهتوجه)اندکیمتغیرهزینهبندیبستهارتقایوتغییرکهزمانی•

چنانهمشمانهاییقیمتونمایدمیتحمیلشماشدهتمامقیمتبررا(ثابتهزینه

منجرفروشافزایشبهبندیبستهارتقایمعموالنیزحالتایندر.ماندمیباقیرقابتی

.شودمی
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درآنثیرتاوبندیبستهدرتغییراتمورددرجامعیهایبررسیبایدحاالتسایردر•

کمکشفروافزایشبهبندیبستهتغییراستممکنکهچراگیردصورتفروش

(2007استرین،وبنت).گرددمحصوالتفروشکاهشباعثحتیونکرده

:شدمعموال ارتقای بسته بندی در شرایط زیر به افزایش فروش منجر خواهد 



تنوع محصول و رابطه آن با فروش محصوالت

.پذیردمیانجاممتفاوتسطحسهدرمحصوالتبهبخشیدنتنوع*

چاینندهتولیدکشماچنانچهیعنی:استتولیدردههماندرمحصوالتتنوعافزایش:اولسطح•

.دکنیتولید...وایکیسهسرد،چایچای(ای،دارچینیمیوه)دارطعمهایچایاکنونهستید
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تنوع محصول و رابطه آن با فروش محصوالت

وهنوشابوچای،قهوه،آبمیوهبرعالوهمثال:استمشابهمحصولهایردهافزودن:دومسطح•

.نماییدتولیدنیز

سایرولیدتبهنوشیدنیبرعالوهمثالیعنیاستمشتریانکاالیسبدتکمیل:سومسطح•

(همگونغیرتنوع).ماکارونیومایونز،مرباسسمانندکنیداقدامغذاییمحصوالت
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قیمت.2
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کندو هزینه ساز نیستعامل در بازاریابی است که کسب درآمد میتنها *

:انگیزه در خریدارن با شناخت رفتار و خصوصیات خریداران و علت خریدایجاد *

:وضعیت بازار.1

تغییرات تقاضا.1.3برآورد میزان تقاضا                                       .1.1

رقبا.1.4(              کنش پذیری) پذیری تقاضا کشش .1.2

قیمت
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:محدودیتها.2

مقررات دولتی انتظارات توزیع کنندگان . 2.2شده  هزینه تمام . 2.1

مالحظات اخالقی. 2.4رقبا        قیمت . 2.3

قیمت
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:اهداف قیمت گذاری. 2

فروش. 2.2سوددهی           . 2.1

بقا. 2.4رقابت              . 2.3

قیمت
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:تعیین سود با تحلیل. 2

تعیین نقطه سربه سر . 2.2هزینه           . 2.1

ابت، هزینه و رقتقاضا : گرفتنقیمت با تعیین و در نظر تعین *

قیمت
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.قیمتبهتوجهباکیفیتبررسی•

.بندیبستهرویقیمتبدونکاالخریدازخجالتاحساس•

.داردتریمناسبفروشقسطصورتبهقیمتگرانکاالی•

.فردوزوجاعدادباقیمت•

.دهدمیکاهشراقیمتمقابلدرمقاومتتقاضاومشتریانتعداد•

مالحظات اخالقی و روانشناسی
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کردن سودحداکثر .1

کردن میزان فروشحداکثر .2

دست آوردن سهم بازار به .3

درک کیفی از نام و نشانایجاد .4

به خریدهای خردتشویق .5

گذاریاستراتژی های قیمت
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گذاری با افزودن ضریب مخصوص به قیمت تمام شدهقیمت. 6

گذاری نفوذیقیمت. 7

گذاری تجمالتیقیمت. 8

گذاری طعمه و قالبقیمت. 9

گذاریاستراتژی های قیمت
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توزیع.3

محصول از مکان تولید تا رسیدن آن به دست مشتریانتقال *
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توزیع
صرف رساندن محصول در زمان مطلوب و به مکان مورد نظر، توزیع حلقه اتصال تولید کننده و م*

.  کننده است

ترسیم نقشه توزیع در بازاریابی و تعیین توقعات از توزیع در بازاریابی–1

... (عمده فروش ، خرده فروش ، فروشگاه بزرگ، پستی و ) انتخاب نوع کانال توزیع –2

تعیین تعداد واسطه ها در هر سطح–3

گزینش اعضای کانال–4



www.mshojaie.comMani Shojaie 30

ترویج.4

(...ومحیطی-ایرسانه-اینترنتی-ایروزنامه-ایمجلهتبلیغات)تبلیغات•

عمومیروابط•

(...وتبلیغاتیهدایای-رایگاننمونهارائه-جایزه-تخفیفات)فروشپیشبرد•

شخصیفروش•

مستقیمبازاریابی•



ود را تحت اغلب کار آفرینان نیاز به تحقیقاتی دارند که به آنها نشان دهد که محصوالت خ:  نکته

د؟ از چه چه شرایطی به بازار عرضه نمایند مثال چه قیمتی برای محصوالت خود تعیین نماین

التی از این کانالهای تبلیغاتی استفاده کنند؟ درچه مکانی سازمان خود را تاسیس نمایند؟ و سوا

.دست
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ترفیع

.استتبلیغات ، فروش حضوری ، پیشبرد فروش و روابط عمومی مجموعه *

ارائه غیر شخصی محصوالت و خدمات و ایده ها: آگهی –1

محرک های کوتاه مدت برای تشویق فروش : پیشبرد فروش –2

ایجاد تقاضا با ارائه اخبار در رسانه ها بدون پرداخت هزینه: روابط عمومی –3

ارائه محصوالت به طور حضوری: فروش شخصی –4
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فروش حضوری روابط عمومی پیشبرد فروش تبلیغات

نمایش حضوری
مالقات
مذاکرات

نیبازاریابی تلویزیو
برنامه ترغیبی

نمایشگاه

جراید
رسانه ها
سخنرانی
سمینار

گزارش سالیانه
امور خیریه
انتشارات

روابط عمومی

مسابقات
قرعه کشی

جوایز و هدایا
نمونه رایگان

نمایشگاه
تخفیفات

برنامه های تفریحی
تخفیف تجاری

مالقات ها
مواد آموزشی 
تور های جمعی

آگهی کتبی
کاتالوگ

نامه پستی
فیلم و نوار

مجالت
کتاب
اعالن

عالیم نمایشی
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دهند؛  به بزرگی شما اهمیت نمی مردم *

.  دهید، مهم استآنها نوع سود ، مزیت و خدمتی است که شما ارائه میبرای 

.شما به چه طریقی به مشتریان فعلی و آینده خود سود میرسانید: در تبلیغات 

.نآتبلیغات درباره چیزی بگوئید که بدان عالقه دارندو نشان دادن راه رسیدن به در 
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تیتر: عنصر در تبلیغات مهمترین *

.اندبرانگیزتیتر باید عالقه خواننده را با توجه  به منافع شخصی اش -1

.میکندکلمه جدید و رایگان معجزه -2

تبلیغات


