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 جزوه درسی بازاریابی الکترونیکی

  

 بازاریابی الکترونیك

 : وظيفه ايجاد تبليغ و تحويل كالا و خدمات به خانوارها و سازمانها  تعریف بازاریابی

 بازاريابي شامل موارد ذيل خواهد بود .  محدوده

دارايي ) امكانات ، موسسات مالي و  –مكانها ) مديريت تورسيم (  –افراد  –رويداد  –تجربه  –خدمات  –كالا 
 اطلاعات و ايده  –سازمان ) ايجاد ذهنيت مثبت ، تصوير مثبت در ذهن مشتري (  –اعتباري ( 

 : هدف بازاريابي زائد كردن فروش است . پیتر دراكر  تعریف

 4Cبه  4pتبديل 

Price------------ costomer cost 

Place------------conventence   راحتي مشتري 

Promotion--------communication  ارتباطات 

Prodvct----------coistomer solotion  راه حل مشتري 

معامله بخشي اي يك تفكر و سيعتر بنام رابطه بازاريابي رابطه مند است . در بازاريابي  بازاریابی رابطه مند :
رابطه مند نيازي به اين نيست كه در هر معامله طرفين به مذاكره بپردازد بلكه معامله بصورت روتين و روزمره 

د ذينفع عمده بر قراركن و سود انجام مي شود اصل اساسي بازاريابي رابطه مند اينست كه روابط خوبي را با افرا
 در پي آن خواهد آمد .

 برابر هزينه نگهداري يك مشتري است . 5هزينه جذب يك مشتري 

 تعریف:

 : مجموع خريداران بالقوه و بالفعل محصول . يا مجموعه اي از خريداران بازار

http://www.reza19.blogfa.com/post-47.aspx
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 به مجموع فروشندگان صنعت گويند.  صنعت :

 مي شود كه تمايل و علاقه به خريد كالا و خدمتي را داشته باشند به مشترياني گفته  بازار بالقوه :

 عامل نيازمندند  2مشتريان بالقوه براي اينكه تبديل به مشتريان واقعي شوند به 

      در آمد   -1

 دسترسي به محصول   -2

بوده و از  به مجموعه اي از مشتريان اطلاق مي شود كه داراي علاقه و قدرت خريد بازارقابل دسترسی :
 دسترسي كافي براي خريد اين محصول بر خوردار باشند .

گروهي از مشتريان كه علاقه ، قدرت خريد و دسترسي به يك محصول را  بازاري در دسترس واجد شرایط :
دارند و واجد شرايط نيز مي باشند . بخشي از بازار در دسترس واجد شرايط كه شركت قصد فروش محصول خود 

 ا دارد را بازار هدف گويند به آنها ر

 بازاري است كه شركت در آن نفوذ كرده است  penetrated Markeo بازار رخنه شده :

 Mich Marketقسمتي از يك بازار بزرگ را گويند  بازراي گوشه اي :

اگر تمام واحدهاي سازمان بصورت هماهنگ با يكديكر در جهت ارضاي نياز و خواسته  بازار یابی یك پارچه :
 مشتريان كار كنند نتيجه آن بازاريابي يك پارجه مي باشد . سطوح بازاريابي يكپارچه گويند

  

 E. commerceتجارت الکترونیك 

 ( صدا و تصوير مي باشدtextمبتني بر پردازش و انتقال الكترونيكي داده ها شامل متن )   تجارت الکترونیك:

تجارت الكترونيك فعاليتهاي گوناگوني از فبيل مبادله الكترونيكي كالا و خدمت تحويل فوري مطالب وديجيتال 
 انتقال الكترونيكي وجوه وخدمات پس از فروش را در بر مي گيرد .

 تجارت الکترونیك در ایران : محدودیتهاي گسترش
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 پايين بودن خدمات كاربردي مخابرات    -1

 نبودن زير ساختهاي حقوقي مناسب    -2

 نبود نهادهاي پشتيبان    -3

 نامناسب بودن ارتباطات    -4

 ناكافي بودن امكانات پست    -5

 پايين بودن آگاهي عمومي    -6

 اني () سازمان تجارت جه WTOعدم عضويت در    -7

 الکترونیکی :  آشنائی با برخی اصطلاحات بازاریابی

 مبادله الکترونیکی داده ها   -1

سرويسي در اينترنت است كه از طريق آن مكاتبات بدون كاغذ بوده  E-Mailپست الکترونیك یا    -2
 وارسال و دريافت نامه ها بصورت الكترونيكي انجام ميشود .

نرم افزار مرورگر نرم افزاري است كه توسط آن ميتوان صفحات گرافيكي اينترنت را مشاهده كرد  مرورگر :   -3
. 

 internet explorer-  Net scupe   دو فقره نرم افزار براي سيور اينترنت وجود دارد

دولت با مشتري  -G2B   3  دولت با شركت -G2G    2   دولت با دولت -1 انواع تجارت الکترونیك :
G2C 

: اشاره دارد به فر وش كالا و خدمات توسط يك كشور يا يك دولت با دولت ديگر    G2G  دولت با دولت   -1
 . مثل فروش نفت ايران توسط دولت به كشورهاي خارجي 

: در اين مدل خريدار و فروشنده دولتها و شركتها مي باشند مثل فروش خودرو   G2B  دولت با شركت   -2
 خودروسازي به وزارتخانه خاص.توسط شركت 
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: در اين مدل دولت اقدام به فروش كالا و خدمات به افراد جامعه يا مشتريان خاص G2Cدولت با شخص    -3
 مي نمايد 

   C2Cاشكال معاملات 

Cمشتري B شركت G  دولت   

G2C G2 B G2G G  دولت 

B 2 C B 2B B 2 G B شركت 

C 2C C 2 B C 2 G Cمشتري 

باعلايق مشترك ميتوانند در خريد يك محصول اطلاعات خود را با يكديگر رد و  قصد و هدف اشخاص   -1
 بدل نمايند 

 وضعيت و شرايط خاص مشتركي باعث مي شود تا اشخاص تبادل اطلاعات نمايند  وضعیت :   -2

 گروههايي باعلايق مختلف و مشتر ك مي توانند با يكديگر ارتباط برقرار نمايند  علاقه :   -3

فن آوري اطلاعات باعث تغيير شيوه هاي بازاريابي شركتها شده است   نقاط ارتباط در بازاریابی الکترونیك :
 اين اتصالها را ميتوان شكلي از بازاريابي الكترونيك دانست كه شامل موارد زير است .

شركت مي تواند نقطه فروش خود را كنترل نموده و اطلاعات فراواني را در مورد رفتار خريد مصرف كننده    -1
بدست آورد سيستم اطلاعاتي نقطه فروش شامل اطلاعاتي است كه در مورد مارك محصول مقدار فروش و قيمت 

 بسته بندي واندازه است 

ز فروش با مشتري وارد معامله شود و قبل از فروش اين شركت مي تواند هم قبل از فروش و هم پس ا   -2
امكان براي مشتري ايجاد مي شود تا خواسته ها و علايق خود را منتقل نمايد و در طراحي محصول درگير شود 
و تعامل پس از خريد نيز شامل اطلاعاتي در زمينه رضايت مشتري از خريد و مشكلاتي در رابطه با خدمات پس 

 ود از فروش مي ش

براي ايجاد فنون جديد تحقيق در محدود بازار با استفاده از محيطهاي خريد مجازي  ITشركت مي تواند از    -3
 استفاده نمايد 
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شركت مي تواند با استفاده از شبكه هاي اطلاعاتي و عمدتا اينترنت به فروش محصولات خود بپردازد و يك    -4
  د تا مشتري آنطور كه مايل است خريد نمايد كانال مستقيم توزيع جديدي را بوجود آور

 واحدبازاريابي الكترونيكي 

اهميت برنامه ريزي براي بازاريابي در چند سال اخير رشد فزاينده اي داشته است. در بازاريابي ابتدا بايد هويت 
از آنها را بطور مجزا مورد بررسي قراردهيد. هرچه ميزان هر مشتري را مشخص نموده و خصوصيات هر يك 

ارتباط برقرارشده ميان شما و مشتريتان نزديكتر و صميمي تر باشد به همان نسبت مي توانيد آنها را به سازمان 
 .خود وابسته سازيد. برقراري اين ارتباط صميمي نيازمند كسب اطلاعات دقيق از مشتريانتان مي باشد

امكانات و تسهيلات جديدي را براي رسيدن به اين هدف فراهم آورده  -بازاريابي الكترونيك  –اينترنتي بازاريابي 
 است.

بازاريابي الكترونيك فرآيندي بيشتر از بازاريابي سنتي از طريق فناوري اينترنت مي باشد. اين روش ارتباط 
 دوجانبه ميان شما و مشتريانتان برقرار مي نمايد.

چه امكاناتي را در اختيار سازمانها مي  "و  "بازاريابي الكترونيك چيست؟  "عي دارد در باره اينكه اين نوشته س
توضيحاتي ارائه داده و عواملي را كه  "چگونه ارتباط متقابل شما و مشتري را حفظ خواهد نمود؟ "و نيز  "گذارد

 در بازاريابي الكترونيك اهميت دارند را معرفي نمايد.

 الكترونيك چيست ؟ بازاريابي 
چگونه مشتري جديدي پيدا كنيم ؟ )جذب مشتري( و چگونه اين مشتري جديد را حفظ كنيم؟)حفظ مشتري(. 

 اينها سوالاتي هستند كه در بازاريابي الكترونيك مطرح مي باشند. 
ي الكترونيك با بازاريابي الكترونيك همان اهداف بازاريابي سنتي را دنبال مي كند با اين تفاوت كه بازارياب

 بكارگيري ابزارها و روشهاي بديع فناوري نوين به دنبال نوآوري مي باشد.
 مي توان بازاريابي الكترونيك را اينگونه تعريف نمود:

اداره ارتباط متقابل مشتري در يك محيط پيشرفته رسانه اي به منظور كسب سود براي شخص يا سازمان 
 مربوطه.

 
با فروش محصولات و خدمات ارتباط دارد نبوده بلكه  "عملكرد مجزا كه منحصرا بازاريابي الكترونيكي يك

فرآيندي مديريتي است براي اداره نمودن ارتباط ايجاد شده ميان سازمان و مشتري. عملكرد بازاريابي الكترونيك 
 را مي توان در سه بخش زير معرفي و دسته بندي نمود: 

تمامي مراحل فروش توسط شركت و همچنين فروش از طريق نمايندگي ها  يكپارچگي : بازاريابي الكترونيك -1
 ي شركت را در بصورت يك فرآيند يك پارچه دربر مي گيرد.

http://www.emarketingway.ir/
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ميانجي گيري)واسطه گيري( : بازارايابي الكترونيك ميزان نياز و خواسته مشتريان شركت را با ميزان توليد و  -2
 د.ظرفيت ارائه خدمات توسط شركت كنترل مي كن

واسطه گري : بازاريابي الكترونيك ميان بخشهاي مختلف شركت از جمله بخشهاي مالي و سرمايه گذاران  -3
 خارجي نقش واسطه را ايفا مي كند.

مورد  "براي درك بهتر نكات كليدي بازاريابي الكترونيك لازم است ارتباطات متقابل مشتري و سازمان تماما
 بررسي قرار گيرد.

 ي الكترونيك شامل چهار مرحله اصلي مي باشد: چرخه بازارياب
 تهيه و تدارك  -1
 ارتباط -2
 نقل و انتقال  -3
 خدمات پس از فروش -4

در مرحله تهيه و تدارك سازمان مي بايست نيازها و خواسته هاي مشتريان را تعيين نمايد. سازمان جهت توليد 
نيازهاي مشتريان مي باشد و اين عمل از طريق تفكيك  محصولات و يا ارائه خدمات خود نيازمند تجزيه و تحليل

 مشتريان صورت خواهد گرفت.
ارتباط آغاز مي شود. براي   زماني كه محصول ) يا خدمت ( مطابق سليقه و خواسته مشتري طراحي شد مرحله

 شركت )سازمان( ضروري است در مورد ارائه كالاي مورد نظر به مشتري با او مكاتبه نمايد.
 –توجه  Attentionمي باشد ) AIDAارتباط داراي چهار زير مجموعه ميباشد كه مخفف آن كلمه  مرحله

Information  اطلاعات– Desire  خواست و علاقه– Action  عملكرد( . ارتباط متقابل ميان شما و مشتري
 در طول مرحله ارتباط بايد بسيار نزديك و صميمي باشد.

شتريان را در رابطه بامحصولات وخدمات جديدي كه ارائه نموده است جلب نمايد. سازمان بايد در ابتدا نظرات م
تبليغ از طريق بنر وسيله اي مناسب براي جذب مشتريان مي باشد. براي موفقيت دراين روش بايد بنرهاي 

 طراحي شده قدرت جلب نظر مشتري را داشته باشند.
ز را در اختيار مشتري قراردهد تا او نظرات خود را درمورد پس از اين مرحله ، سازمان بايد اطلاعات مورد نيا

محصولات و خدمات ارائه شده مطرح نمايد. مشتري بايد قدرت انتخاب اطلاعات مورد نياز خود را از ميان عنوان 
 هاي مختلف داشته باشد.

نمايد. براي رسيدن  شركت )سازمان( بايد براي خريد محصولات و خدمات جديد در مشتري انگيزه لازم را ايجاد
 به اين هدف مي توان از كليه امكانات رسانه اي موجود در اينترنت بهره جست.

 فرآيندهاي فوق منجر به خريداري محصول يا سفارش خدمتي از سوي مشتري مي گردد.)آغاز حركت!(
ن او و بخش زمانيكه مشتري تصميم به خريداري محصول )يا سفارش خدمتي( گرفت بايد ارتباط مستقيم ميا

 فروش شركت برقرار شود.
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اگر دو مرحله اول با موفقيت پشت سر گذاشته شوند ، مشتري محصول يا خدمتي را كه ارائه مي دهيد خريداري 
 خواهد نمود. 

مرحله تحويل كالا )خدمات( نيز اهميت بسزايي درفرآيند بازاريابي شما دارد )مكانيزم مطمئن براي پرداخت پول 
 و همچنين تحويل بموقع سفارش به مشتري(.توسط خريدار 

پس از فروش محصول )يا خدمات( نبايد فعاليت هاي بازاريابي قطع گردند. در مرحله خدمات پس از فروش 
تلاش براي ايجاد ارتباط ميان مشتري و فروشنده مي باشد. جذب مشتري جديد مشكل تر و پرهزينه تر از 

. حفظ مشتري نيازمند تلاش بيشتر نيروي انساني سازمان مربوطه و نگهداري و حفظ مشتريان قبلي مي باشد
 توانمند نمودن سيستم اطلاع رساني مي باشد.

مشتري مهمترين عامل در تبليغ خدمات و كالاي ارائه شده بوده و به همين دليل بايد از خدمات پس از فروش 
 مناسبي بهره مند گردد.

ي شامل پست الكترونيك و سيستم پاسخگوي زنده بسيار با اهميت برقراري يك خط ارتباطي فعال شبانه روز
 بوده و ميتواند باعث تشويق مشتري در ارتباط با تبليغ كالاي خريداري شده گردد.

اطلاعاتي كه ازطريق ارتباط با مشتري در مرحله خدمات پس از فروش جمع آوري مي گردند باعث بوجود آمدن 
 مرحله تهيه و تدارك مي شود.

بر استفاده از امكانات اينترنت اصرار نورزيده و از همه روشهاي بازاريابي بهره  "آيند بازاريابي الكترونيك صرفافر
برداري مي كند ، اما امكاناتي را دراختيار ما مي گذارد كه بازاريابي سنتي فاقد آنها مي باشد. به عنوان نمونه ، روش 

 تباط مستقيم با مشتريان.( و يا ارone to oneبازاريابي تك به تك )
در حقيقت بازاريابي سنتي و بازاريابي الكترونيك تكميل كننده يكديگر مي باشند و بازاريابي الكترونيك نمي تواند 

 به طور كامل جايگزين بازاريابي سنتي گردد.
 (: BONIعوامل موفقيت در بازاريابي الكترونيك)

 ترونيك عبارتند از : چهار عامل مهم در كسب موفقيت بازاريابي الك
 سود رساني به مشتري . -1
 . Onlineتوانايي در ارائه خدمات و اطلاعات مورد نياز مشتري بصورت  -2
 توانايي كنترل و هدايت وب سايت . -3
 ايجاد يكپارچگي ميان فعاليت هاي بازاريابي الكترونيك با ساير فعاليت ها. -4

شركت براي او سود آور باشد. همچنين بايد خدمات متنوعي به او  onlineبراي جذب مشتري بايد فعاليت هاي 
ارائه گردد. خدمات و تسهيلاتي كه باعث ايجاد انگيزه لازم در مشتري جهت خريد )حال و آينده ( گردد. بنابراين 

ظر محتواي وب سايت و خدماتي كه در وب سايت ارائه مي گردند بايد خواسته ها و علايق شخصي مشتري را درن
ارائه مي  Yahooگرفته و حتي امكاناتي براي ايجاد بخشهاي شخصي را براي او فراهم آورد )نظير خدماتي كه 

 دهد(. شركت بايد خدمات منحصر بفردي ارائه دهد .خدماتي كه با ساير رقبا تفاوت داشته باشد. 
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كند. هر وب سايت بايد تركيبي از استفاده مي  onlineوب از امكانات مختلفي براي معرفي و برقراري ارتباطات 
اطلاعات مناسب، برقراري ارتباط آسان و مطمئن و انتقال اطلاعات مورد نياز مشتري را درخود داشته باشد. 

قرارگيري اين اطلاعات در اختيار مشتري موجب آگاه نمودن او مي گردد. تبادل نظر مشتريان موجب ارتباط آنها 
 را بوجود مي آورد كه اطلاعات مورد نياز مشتريان در كنار هم قرار گيرد. باسايرين مي گردد و اين امكان

 بروز نمودن اطلاعات و خدمات وب سايت از اهميت بالايي برخوردار مي باشد
اطلاعات وب سايت بايد مختصر و مفيد باشند .صفحات وب بايد از ساختار مناسبي برخوردار بوده و پيكره بندي و 

 يگر تطابق داشته باشد.كنترا صفحات با يكد
 

مسئله مهم همكاري همه اعضاي شركت در فرآيند بازاريابي الكترونيك مي باشد چرا كه رضايت مشتري بستگي به 
 ميزان عملكرد همه اعضاي شركت به تعهداتشان دارد.

 نتيجه گيري : 
 ي و حفظ آن .بازاريابي الكترونيك همان اهداف بازاريابي سنتي را دنبال مي كند : جذب مشتر -
فناوري ارتباطات و اطلاعات باعث بوجود آمدن فرصتهاي جديد جهت تعريف دوباره ارتباط بين فروشنده و مشتري  -

 مي گردد.
استفاده از روشهاي بازاريابي الكترونيك موجب تقويت ارتباط ميان مشتري و فروشنده از طريق درك خواسته ها و  -

 و به كالاها و خدمات فروشنده مي گردد.نيازهاي مشتري و وابسته نمودن ا
با توجه به امكان برقراري ارتباط تك به تك در بازاريابي الكترونيك ، فروشنده بايد شناخت صحيحي از مشتريان  -

 خود داشته باشد.
اندازه هر چه ميزان شناخت شما از مشتريان خود )نياز ها ، خواسته ها ، علايق و سليقه ها( بيشتر باشد به همان  -

 فرآيند بازاريابي الكترونيك شما موثر تر و بهتر عمل خواهد نمود
بازاريابي الكترونيك موفق ، پيشرفت شركت را در دنياي الكترونيك به همراه خواهد داشت و بايد عضو ثابت و دائم  -

 استراتژي هاي بازاريابي شركت باشد

 


