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مقدمه

ی داخلی زیربنا و شالوده بازاریابی خدمات است و امروزه به یکی از استراتژی های محوری و حیاتبازاریابی
ده متحول شآن گونه ماهیت کسب و کار . مبدل گشته استبسیاری از شرکتهای خدمت محور همچون بانک ها

به ارائه خدمت کارآمد و منطبق با نیاز مشتریجهان ، به که بسیاری از صنایع تولیدی و خدماتی موفق در 
.  نگرندرقابتی می یک مزیت عنوان 



تعریف

:  می نماید کاتلر بازاریابی داخلی را بدین صورت تعریف 

م استخدام ، آموزش ، انگیزاندن موفقیت آمیز کارکنان بطوری که سازمان را قادر می سازد بصورت دائعمل 
ابی خارجی بازاریابی داخلی در واقع باید بر بازاریوی تأکید می کند که. خدماتی با کیفیت عالی ارائه نمایند

اشند را داشته بکه پیش از آنکه کارکنان شرکت آمادگی ارائه خدمت صحیح و در خور مشتری چرا مقدم باشد
.بی معنی استتعهد و قول ارائه بهترین خدمات به مشتریان خارجی 



تعریف

با و محصوالت شغلی است که منجر شود کارکنانجوهره و اساس بازاریابی داخلی خلق و ایجاد جو سازمانی
وخته افراد همان چیزی است که فرعمل کرد در شرایطی که . کفایتی خدمات را به شیوه ای کارآمد عرضه دارند 

بلکه آن نیست که مشتریان خارجی را به خرید محصولی ترغیب نمایند ،صرفن می شود ، وظیفه بازاریابی 
اهیم منابع بازاریابی داخلی مف.عالوه بر آن بایستی مشتریان داخلی را نیز به ارائه خدمات کارآمد تشویق نماید

تهای از این رو برای اجرای موفقیت آمیز بازاریابی خدمات شرک.پیوند می دهد انسانی را با مفهوم بازاریابی
.  خدماتی بایستی در بازاریابی داخلی موفق ظاهر شوند 

برخیزند ، و نخبه مجدانه به رقابت در جذب کارکنان مستعدباید -

-کنند خدمات شایسته و برتر ارائه کارکنان شایسته ای به مشتریانتا 





هدف بازاریابی داخلی

ن گونه آرا ، کارکنان رویکردی مبتنی بر بازاریابی و هماهنگی پویای فعالیت های گوناگون داخلی  سازمان از 
.  باشند برانگیزاند که در ارائه خدمت به مشتری غوطه ور شوند وعملکردی مشتری مدار داشته 

-گرونوس  -



هدف بازاریابی داخلی
محصوالت بر کیفیت( مشتریان داخلی)این واقعیت است که رضایت کارکنان بیان گر کوهرت و لوین مطالعات 

.تاثیر بسزایی داشته و در نتیجه رضایت مشتریان خارجی را به همراه دارد

برشمرده این زمینه موریسون پنج زمینه رفتار خارجی را که متاثر از فعالیتهای بازاریابی داخلی سازمان استدر 
:این پنج زمینه رفتاری عبارتند از. که برمشتریان خارجی سازمان و رضایت آنها تاثیر مستقیم دارد

کاریوظیفه شناسی و وجدان ▪
دوستینوع ▪
اجتماعیحسن اخالق ▪
جوانمردی▪
نزاکتادب و ▪

.این پنج مورد در زمینه ارائه خدمات برای سازمانها سرنوشت ساز هستند



معیارهای اساسی

ریابی داخلی در زمینه بازاریابی داخلی یکسری اصول بیان گردیده است که بیشتر به عنوان معیارهای اصلی بازا
هر فرآیندی که از عرضه کنندگان داخلی سرچشمه می گیرد، در مراحل .مطرح هستند تا یک اصل

.  کند بعـــــــدی می بایست برای مشتریان ارزش آفرینی 
مات ارائه خدباشند ، ارزیابی نیازها و انتظارات مشتریان داخلی می بایست با عرضه کنندگان داخلی در ارتباط 

.  استشده به وسیله مشتریان داخلی نیازمند ارتباط مستمر با عرضه کنندگان داخلی 
.  است هدف فرایند بازاریابی داخلی بهبود مستمر و مداوم ارائه محصوالت و خدمات در سطح سازمان 

ازمان سسمت مشتریان داخلی به سوی مشتریان خارجیفرایند بازاریابی داخلی از بیان گر تمامی این اصول 
.  است 



عناصر بازاریابی داخلی
در اقدامات بازاریابی انجام پذیرفته در هر سازمانی به منظور جذب، حفظ و ارتقای وفاداری مشتریانکلیه 

تریان در کنار این امر، مدیریت منابع انسانی در صدد دستیابی به تعهد مش. سازمانها صورت مــــــی گیرد
سازمان داخلی، رضایت شغلی و جلب اعتماد نسبت به مدیران است که این امر با فعالیتهای بازاریابی داخلی

وان مورد به طور کلی عناصر اصلی بازاریابی داخلی سازمان را از چندین جنبه مختلف می ت. عجین گشته است
.بررسی قرار داد



عناصر بازاریابی داخلی

ز بازاریابی این جنبه ا. امنیت شغلی به عنوان یکی از عناصر اصلی بازاریابی داخلی مطرح است:شغلیامنیت . 1
و یا هر کاهش در زمینه بهره وری. داخلی تجهیز کارکنان را در زمینه امنیت شغلی قابل قبول دربر می گیرد

یری به عنوان یک راه جلوگ. سودآوری ممکن است به انتقال، آموزش مجدد و گردش شغلی کارکنان منجر گردد
یت این واقعبررسی ها بیان گر . از ریزش کارکنان، به کارگیری مجدد آنها در سایر بخشها امکان پذیر است

.می یابدوفاداری و اعتماد به مدیریت افزایشرضایتمندی ، هستند که باافزایش سطح امنیت شغلی کارکنان، 

مهم ایجاد و توسعه دانش یکی از عواملیافته ، توسعه اقتصاد جهانی در یک :متنوع و گستردهآموزشهای . 2
ل، ایجاد عموماً آموزش کارکنان در رابطه با شناخت و حل مسائ. دستیابی به مزیت رقابتی در عرصه جهانی است

براساس . تغییرات ضروری در زمینه فرایندها و روشهای انجام کار و خدمات پس از فروش محصوالت است
مراه تحقیقات انجام گرفته مشخص گردیده است که سرمایه گذاری در زمینه آموزش نتایج ملموسی را به ه

مندی و افزایش مهارتها در رابطه با ارتقای کیفیت خدمات و رضایتنگرش ها ، خواهد داشت که این نتایج بهبود 
.وفاداری کارکنان را در بردارد



عناصر بازاریابی داخلی

ا ارائه حقوق و مزایای باالتر از متوسط سطح صنعت و پرداخت متناسب ب:ارائه پاداشهای سخاوتمندانه. 3
ه براساس بررسیهای انجام شده مشخص گردیده ک. عملکرد و بهره وری، یکی از روشهای اعمال این کار است

ت به کارکنان شرکتهای باحقوق و مزایای باالتر از متوسط، دارای سطوح رضایتمندی و تعهد بیشتری نسب
.سازمان هستند

ای به منظور ایجاد ارتباطات و تسهیم اطالعات سازمانها می بایست بااستفاده از روشه:تسهیم اطالعات. 4
اهمیت این جریان اطالعات در ایجاد سهولت در زمینه . مختلف، جریان اطالعات را در سازمان برقرار سازند

.اردهمچنین ارتقای سطح تواناییها را به همراه د. تصمیم گیری و ایجاد یک مکانیسم مناسب بازخورد، است



عناصر بازاریابی داخلی

رف و توانمندسازی دو جنبه را در بر می گیرد که شامل آزادی عمل و اختیار در یک ط:کارکنانتوانمندسازی . 5
.انتظارات و مسئولیت در طرف دیگر است

ی ایده باکاهش فاصله طبقاتی کارکنان، آنها می توانند به سادگ:فاصله طبقاتی در میان کارکنانکاهش . 6
ش دو روش کاه. هایشان را بیان کرده و در نتیجه خالقیت، صداقت، اعتماد و رضایت شغلی افزایش می یابد

تفاوت مقام، کاهش تفاوت سطح حقوق و دستمزد در عرض سازمان و ایجاد سمبول های سازمانی در راستای 
. ارتباطات سازمانی برمبنای توسعه فرهنگ صداقت و اعتماد و عدالت سازمانی است



عناصر بازاریابی داخلی

شغلی، وفاداری مطالعات انجام گرفته بیانگر ارتباطات بسیار مثبت بین تمامی عناصر بازاریابی داخلی با رضایت
همان طوری که در ابتدای مقاله بیان گردید براساس مطالعات. به سازمان و اعتماد به مدیریت عالی است

ن امر رابطه ای مثبت بین رضایت شغلی و کیفیت ارائه محصوالت و خدمات وجود دارد که ای« کوهرت و لوین»
شتریان خود از عناصر بازاریابی داخلی بوده که بر رضایت مشتریان خارجی تاثیر گذاشته و در نهایت وفاداری م

.خارجی نسبت به سازمان را در پی دارد



گام های بازاریابی داخلی

اخلی انجام در به کارگیری مفاهیم بازاریابی داخلی گامهای متعددی به منظور توسعه و ارزیابی مفهوم بازاریابی د
.  گردند در یک تقسیم بندی این گامها در سه بخش دسته بندی می . می پذیرد



گام های بازاریابی داخلی

کارکنان قرار اولین گام بازاریابی داخلی، بیشترین تمرکز بر روی انگیزشدر : کارکنان و رضایتمندی انگیزش . 1
:  از این گام بازاریابی داخلی شامل دو قسمت است که عبارتند . دارد

داخلیتوجه به کارکنان به عنوان مشتریان 
کارکنانتمرکز بر رضایتمندی 

سبت به این مرحله از بازاریابی داخلی درگیری کارکنان با خدمات و پاسخگوبودن آنها ندر : مشتری گرایی .  2
شتریان هدف اساسی بازاریابی داخلی ایجاد تعامل مثبت بین کارکنان و م. مشتریان خارجی مورد توجه هستند

کنان رده ارائه خدمات موثرتر نیازمند هماهنگی موثر بین کارکنان بالفصل با مشتریان از یک طرف و کار. است
.کارکنانایتمندی . های بعدی از طرف دیگر است



گام های بازاریابی داخلی

داخلی و این مرحله به کارگیری استراتـــژی های بازاریابیدر : داخلی و گسترش مفهوم بازاریابی توسعه . 3
.  است مدیریت تغییر در سازمان مورد توجه 



نتیجه گیری

کیفی باتوجه به تغییر و تحوالت گسترده در زمینه های مختلف کسب و کار نیاز سازمانها به افزایش سطح
های سازمانی بنابرایندر این راستا سازمانها نیازمند توسعه توانمندی. محصوالت و خدماتشان افزایش یافته است

ش کارکنان به عنوان مشتریان داخلی سازمان نق. در جهت ارائه محصوالت و خدمات با کیفیت باال هستند
ی، بهبود ارزش آفرینتوانایی ها بنابراین جذب توسعه، انگیزش و ارتقای کمی و کیفی . اساسی را برعهده دارند

فرایندها مستمر ارائه خدمات به آنها و باالبردن سطح کیفیت کار به عنوان یک محصول و مشارکت آنها در انجام
سازمان را در جهت ارائه سطح باالی کیفیت محصوالت و خدمات رهنمون می سازد که درمدیریت ، به کمک 

.در میان مشتریان خارجی سازمان را به همراه خواهد داشترضایت مندی نتیجه افزایش سطح 





با تشکر از توجه شما 


