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مقدمه:

در سالهای اخیر رقابت بر سر جذب و حفظ مشتریان به توسعه استراتژی های بازاریابی رابطه ای منجر شده 
است  بر اساس مفهوم بازاریابی رابطه ای ، تمرکزاصلی بر روی جذب مشتریان جدید نبوده است ، بلکه بر 

اخیرا توجه شرکتها به بازاریابی رابطه ای ، نقطه  آغازی .روی گسترش روابط با مشتریان فعلی بوده است 
برای شرکتها بوده است

.    امروزه بسیـــاری از شرکتها مبالغ زیادی را برای ایجاد روابط با مشتــــریان خود خرج می کننــد
مدیریت روابط بـــــا مشتری ،بـــــــازاریابی یک به یک و ارتباطات رو به افزایش، تعدادی از استراتژی 

رویکرد دیگر، عبارت .هایی هستند که شرکتها به منظور جذب و حفظ مشتریان ، از آنها استفاده می کنند
یا کاالها خدماتی که به آنها عرضه .است از جذب مشتریان و ایجاد وفاداری در آنها به وسیله فراهم کردن

می شود 
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(customer) مشتری

مشتری شخصیتی است حقیقی یا حقوقی که ما به طور مستقیم یا غیر مستقیم کاالها و خدمات خود را به 
او عرضه می کنیم

نیاز مشتری :
در فرهنگ بازار نیاز . در نظر عامه نیاز به معنای هر نوع کمبودی است که برای انسان به وجود می آید

نیاز مشتری عبارت است از هرنوع احساس کمبودی که برای مشتری به »: مشتری این گونه تعریف می شود
.«وجود می آید و او تالش می کند تا با بهره گیری از استعداد و توانایی خود نسبت به رفع آن اقدام نماید

توجه داشته باشید که مشتریان 
مهمترین اشخاص از نظر سازمان هستند 

افرادی که نه تنها به ما وابسته نیستند ، بلکه ما به آنها وابستگی داریم 
آنها نه تنها وقفه ای در کار ما نیستند ، بلکه هدف آن نیز می باشند 

آنها با درخواست کمک به ما لطف می کنند ولی ما با خدمت کردن لطفی به آنها نمی کنیم
آنها بیرون ازسازمان ما نیستند ، بخشی از آن هستند 

مشتریان آمارهای صرف نیستند بلکه دارای احساس و هیجان هستند 
آنها افرادی نیستند که با آنها مشاجره و بگو مگو داشته باشیم 

افرادی هستند که نیازهایی دارند و کارما پاسخگویی به آن نیازهاست 
آنها خون حیات بخش این سازمان یا هر سازمان دیگر می باشند 
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نوین  ( =خالق ) تعریف بازاریابی پارتیزانی:

.جه بسیار کمروشی نامنظم و غیرمعمول در انجام فعالیتهای ترفیعی بر مبنای یک بود
ست نتایج با بکارگیری حداقل منابع ادر واقع بازاریابی پارتیزانی نوعی بازاریابی نامنظم جهت کسب حداکثر

رای روشهای بازاریابی سنتی استو درگیر ابتکارات، نوآوری، شکستن قوانین و جستجوی راهکارهای بدیل ب

روابط انواع. وفقیت بازاریابی جای داردیکی از اصول پایه ای بازاریابی پارتیزانی، رابطه است که در کانون م
:مختلفی دارد

روابط مشتری

روابط کارکنان

روابط رقبا

همان بازاریابی چهره به چهره است که از دیر باز وجود داشته و تا قیامت هم ادامه : بازاریابی سنتی

.خواهد داشت
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:تفاوت بازاریابی سنتی و پارتیزانی

حالت ذهنی كار. 1
ایجاد تعامل . 2

منابع. 3
در دسترس بودن.4

:   منشور بازاریابی نوین
محیط-

كاركنان-
محصول -

فکر-
مشتری-
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: برخی از روش های  نوین جذب مشتری 

تبلیغات با پست الکترونیک. 1
بازاریابی حسی. 2
بازاریابی ویروسی. 3
بازاریابی توسط اشخاص مشهور.4
تبلیغات محیطی. 5
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:جذب مشتری با پست الکترونیک

در دنیای واقعی و نیز در دنبای مجازی باید برای جذب مشتری استراتژی داشت ما مطمئن هستیم که مشتری های 
آنها یا سرگرم جستجو هستند یا اینکه )احتمالی ما برای کاال یا خدماتی که ارائه می کنیم  روی اینترنت حضور دارند 

، بازدید کننده از سایت ما زمانی مشتری واقعی است، که یک نیاز واقعی داشته باشد( از سایتی به سایت دیگر می روند
.مناسب برای آن داشته باشیم( کاال یا خدمات)« پاسخی»او را بفهمیم و « نیاز»و زمانی که ما بتوانیم 

:ما باید بدانیم که کالً روی اینترنت پنج نوع آدم حضور دارند
.افرادی که به دنبال اطالعات بخصوصی می گردند، این افراد خوب میدانند که به دنبال چه آمده اند-۱
افرادی که به دنبال همه جور اطالعاتی هستند، این افراد هدف خاصی ندارند، به همه چیز عالقه دارند و این افراد -۲

.چیز هایی را می خرند که در همان لحظه به آن نیاز دارند
افرادی که دنبال چیزهای رایگان هستند، خیلی سخت می توان به انها چیزی فروخت، چون فکر می کنند، چیزی -۳

.پیدا کنند( یا رایگان )که به دنبالش هستند را می توانند جایی دیگر مفت 
افرادی که دنبال تفریح و سرگرمی هستند-۴
افرادی که حقیقتاً خریدار هستند-۵

با رعایت اصول اخالقی و حرفه ای ضمن معرفی کاال و خدمات شما به مخاطبین « بازاریابی از طریق پست الکترونیک
هدف تان، می تواند نام و عالمت تجاری شما را در میان مردم، خصوصاً مخاطبین و مشتریان احتمالی تان مطرح کرده و 

میزان درجه شناسایی آن را باال ببرد و جا بیاندازد
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:بازاریابی حسی

: بازاریابی حسی شناسائی و تأمین نیازها و عالئق مشتری به روشی سودآور است که

مصرف کنندگان را از طریق ارتباطات دو جانبه و زنده با خاطره ای مثبت و به ( الف
یاد ماندنی درگیر می کند.

. شخصیت برند را ملموس و به زندگی روزمره می آورد( ب

. برای مشتریان هدف ارزش افزوده ایجاد می کند ( ج 

بازاریابی حسی یک متدولوژی یکپارچه است که مشتریان هدف را همیشه از طریق 
ارتباطات مرتبط بابرند که به ارزش بیشتر منجر می گردد، در عالقه و خواست خود

درگیر نگاه می دارد.
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:تبلیغات
:تکنیک های ساخت تبلیغات

موزیکال
داستان گویی

مستندات علمی
فرد سخنگو

(نقاشی متحرک)انیمیشن 
خیال پردازی

تبلیغات محیطی
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جذب مشتری ازطریق شخصیت های مشهور
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:باشگاه مشتری

ه باشگاه مشتری به عنوان یک واحد برقرار کننده ارتباطات با افراد یا سازمانها تعریف می شود، که به وسیل
. یک سازمان و به منظور ایجاد ارتباطات مستقیم و منظم بین این اعضا ایجاد شده است و عمل می کند
هدف باشگاه مشتری، فعال کردن مشتریان و افزایش وفاداری آنها به وسیله ایجاد یک رابطه عاطفی با 

.آنهاست
ی یکی از اهداف نهایی و اصلی شرکتها از تأسیس باشگاه مشتری عبارت است از بهبود سودآوری کلی عملیات

:چنین تصور می شود که اثر حفظ کننده از راههای زیر حاصل می شود. به وسیله حفظ مشتری
اثر تعامل با مشتری؛-۱
اثر دانش درباره مشتری؛-۲
.اثر منافع مشتری-۳
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:بازاریابی ویروسی

رها را یابی ویروسی با تبدیل شبکه اینترنتی مشتریان و مشترکان به ماشین عظیمی که خببازار 
پیام تبلیغی یک . دهان به دهان پخش می کنند، شرکت را در معرض دید همه قرار می دهد

طور شرکت با استفاده از ترغیب مشتریان به معرفی آن شرکت به دوستان و آشنایان می تواند به 
یابدچشمگیری افزایش 

:استانواع بازاریابی ویروسی به شرح زیر 
ویروسی ارزشی

ایحیله ویروسی 
ویروسی حیاتی

.خوشایندنا ویروسی 
پیچیویروسی مار .

.
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2020راهبردهای جذب مشتری در سال 
برند ها دیگر بیشتر از این نمی توانند به روش های قدیمی تبلیغات اکتفا کرده، یک صفحه فیس بوک 

.  داشته باشند و با راه اندازی یک مسابقه امیدوار باشند که قادر هستند مشتریان را به سوی خود جذب کنند
در زیر به چهارپیش بینی درباره تکنولوژی . برند ها باید به راه های جدید برای جذب مشتری بیندیشند

:اشاره شده است۲0۲0های تبلیغاتی سال 

بسته بندی های زنده
رنگ، شکل، بافت و حرکت، کلید جلب . در این دوره، نقش جذابیت های دیداری از همیشه بیشتر است

بعدی برای انتقال اطالعات ۳بسته بندی چیزی بیش از یک رسانه دو بعدی یا. توجه مشتری خواهد بود
خواهد بود؛ در این حوزه بسته بندی به عنوان یک ابزار زنده با تک تک مشتریان ارتباط برقرار خواهد 

،طراحی در بسته بندی به کاغذ الکترونیکی روی خواهد آورد که انعطاف پذیر بوده و ۲0۲0در سال .کرد
بسته بندی ها تصاویر، فیلم های ویدیویی، طرح های . متناسب با نیازهای مشتریان تغییر شکل می دهد

این . گرافیکی متحرک، دستورالعمل های تعاملی و ابزارهای دیگری با رزولوشن باال را نشان خواهند داد
تکنولوژی روش تهیه غذا با استفاده از محصول ارائه شده را به مشتری عرضه کرده، زمان مصرف دارو را به 
شما یادآوری کرده، شیوه استفاده از لوازم آرایشی را به شما یاد داده و به طور مستقیم با هدف خدمت به 

.مشتری ارتباط برقرار می کند 14



QR CODE   هوشمند تر
تماس با مردم در یک مقیاس جهانی در مقایسه با . رسانه اجتماعی روز به روز قوی تر، سریع تر و آسان تر می شود

را مشاهده ۵برای مثال، شما به فروشگاه رفته و کوکا کوالی جدید شماره . توییتر بسیار کمتر از یک ثانیه زمان می برد
کوکا . این کوکا کوالی جدید فرضی ،برای شما مضر نبوده و پزشکان در سراسر جهان آن را توصیه می کنند) می کنید 

تمام ویتامین ها و مواد غذایی مورد نیاز شما را به عنوان مکمل در طول روز تامین کرده و مانع از پیری ۵کوالی شماره 
به . شما بسیار هیجان زده شده و تصمیم می گیرد که این محصول را به تمام دوستان خود معرفی کنید. ( می شود

جای عکس گرفتن با گوشی دوربین دار خود و سپس وارد کردن آن در خدمات تصویری توییتر یا فیس بوک، شما به 
سادگی انگشت خود را بر روی گزینه به اشتراک گذاری بر روی قوطی قرار داده و فورا آن تصویر در شبکه های شما 

اسکن های حساس به شبکیه چشم، اثر انگشت و قفل آیپد و آیفون و، . آپلود می شود NitendoDS های اسکن
کننده کف دست به بهره برداری رسیده و تمام صفحه های لمسی شما مانند، 

. ها است QR codeDS .این آینده، هوشمند تر. از سیستم هدایتی حساس لمسی استفاده می کنند
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خانه های هوشمند تر

با تر، . آینده خرید خودکار و تعاملی شده و در دنیای واقعیت مجازی کامال مورد استقبال قرار خواهد گرفت
توسعه یافته با هر بسته بندی تعامل برقرار خواهد کرد و در هر  SKU codeاصالح شده و جدید، یک 

خانه، از آشپزخانه گرفته تا یخچال، اتاق خشکشویی گرفته تا حمام، اسکنرهای هوشمند لوازم مختلف در 
با ذخیره سازی و استفاده از این اسباب خانه، منزل هوشمند شما سابقه ای از . خانه جاسازی خواهد شد

چنان چه این کاال ماده شوینده یا شامپو باشد، شما می . ابزار مورد استفاده و نیاز هایتان را ثبت خواهد کرد
.  توانید بر اساس نیاز منزل به کاالهای خاص برنامه خودکار سفارش مجدد و تحویل محصول را تنظیم کنید
با استفاده از رسانه  و تکنولوژی دست نویس، برای محصوالت تازه می توانید به معنای واقعی از خانه وارد 

شما می توانید سبزیجات مورد نیاز . بازار شده و مستقیما ار فروشگاه محلی اطراف خانه خود خرید کنید
.خود را به دقت انتخاب کرده و در همان روز تحویل بگیرید
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:نتیجه گیری

بازریابی سنتی در حال مرگ نیست ،مرده است .
ل تدبیر امتحان شد ، و درست باراریابی قدیم دیگر به آن شکلی که د رگذشته عم.به اطراف خود نگاه کنید 

ولی زمانی که مصرف کنندگان انتخاب ((یک چیز ، مناسب برای همه نیست))در واقع.میکردندکار نمی کند 
.های بسیار زیادی نداشتند ناچار به تطبیق خود با آنان بودند و اکنون نیستند

در محیط بازاری که از مشخصات آن رقابت فزاینده، مشتریان غیر قابل پیش بینی و آگاه، و کمبود رشد 
است، تالش برای جذب وحفظ و ایجاد وفاداری در مشتریان اهمیت بیشتری پیدا می کند و ممکن است به 

این برای یک شرکت اهمیت دارد که با . عنوان یکی از مهمترین عوامل استراتژیک موفقیت به حساب آید
.انجام وظایف خود بتوانند به سادگی به اهداف مربوط به حفظ مشتری خود دست یابد
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پیشنهادات برای جذب مشتری

برقراری ارتباط صمیمانه با مشتری

حقیقت یابی

ارزش سازی

آگاهی دادن به مشتری

کاهش ریسک

تشویق مشتری به تصمیم گیری

اطمینان بخشیدن به مشتری
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