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 ده است.بازاریابی واقعی آگاهی نسبت هب آن چیزی است هک باید تولید شود و هن فروش آن چیزی هک تولید ش
 

 مقدمه

ها پیش یک شرکت بزرگ تولیدکننده کفش دو نماینده خود را به دو نقطه متفاوت و دورافتاده کشورش سال

زارش گیری گاعزام کرد تا بازار شرکت را بین ساکنان بومی آن مناطق بررسی کنند. اولین نماینده در نتیجه

ست برای آل اوشته بود: اینجا فرصت ایدهپوشند و دومی نخود گفته بود: اینجا بازاری نداریم، بومیان کفش نمی

 پوشند.شرکت ... بومیان کفش نمی

اینکه بازار چقدر برای شما سود داشته باشد یا اساسا بازار شما باشد یا نه، به نگاهتان بستگی دارد. نگاه در واقع 

 نگری هر فرد است.استعاره از ترکیب درک و هوش اجتماعی و آینده

قررات افزایش رقبا و م پیشرفت سریع علم و تکنولوژی، امروزی عواملی نظیر جهانی شدن،در فضای کسب و کار 

از به بقا و گسترش سهم بازار خود نیحفظ، ها برای بنابراین سازمانباعث تغییر بازاریابی سنتی شده است.   زدایی

ند؟ کریابی چیست؟ چگونه عمل میبرای بازاریاب شدن بدانید که بازا ها دارند.های جدید در تمام بخشاستراتژی

 ؟دهدچه کسی بازاریابی انجام میو  ؟شوندچه چیزهایی بازاریابی می

داشتن مشتریان در یک  سازمان دریافتند نقش بازاریابی در ارائه محصوالت برتر و راضی نگه امروزه مدیران

 دوره بلندمدت برجسته و ممتاز است.

تغییرات مستمر در انتظارات و نیازهای مشتریان است. بنابراین  ،شرایط فعلیها و چالش اساسی مدیران سازمان

 د.های نوین باید جایگزین آن گردها دریافتندکه تفکرات سنتی بازاریابی دیگر پاسخگو نبوده و روشسازمان

 در ی کهلر حاد شدمعرفی میسهم بازار  بازاریابی سنتی تنها در اندیشه یافتن مشتری بود و شاخص موفقیت،

دانش و هنر یافتن و نگهداری از مشتریان مطرح بوده و سهم از مشتری به عنوان شاخص  ،بازاریابی نوین

 موفقیت محسوب میشود.

هایی موفق هستند که بتوانند تعداد مشتریان وفادار خود را افزایش دهند و در اصطالح مشتریان بنابراین بانک 

 پذیر خواهد بود.های نوین بازاریابی امکاناین فقط در سایه روش تمام عمر برای خود ایجاد نمایند و

اجتماعی تعریف کرد که به وسیله آن افراد و گروهها از طریق تولید و  -مدیریتیفعالیت توان بازاریابی را می

تن و شناخ یعنی هدف بازاریابی کنند.های خود اقدام میو خواسته مبادله کاال با یکدیگر، به امر تامین نیازها

درک خوب مشتری است به نحوی که محصول یا خدمت با نیازهای او تناسب داشته باشد و خودش، خودش 

 را بفروشد.

ف گویند. این تعریبازاریابی را فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها و خواسته ها از طریق فرآیند مبادله می

  پردازیم.ها با عنوان مفاهیم اصلی بازاریابی میآندارای ابعاد گوناگونی است که به توضیح و بررسی 
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 بازاریابی  اصلیمفاهیم 

 

 
 نیاز

ترین مفاهیم اساسی بازاریابی است و به معنی احساس محرومیت است. انسان دارای سه نوع نیاز یکی از پایه

 است:

 نیاز فیزیکی       پوشاک، غذا، گرما، سرما، امنیت

 احساس تعلق، نفرت نیاز اجتماعی      محبت،

 نیاز شخصی       دانستن، اعتماد به نفس

دارید یا به نحوی آن یا در جهت تامین آن قدم برمی  وقتی نیازی تامین نشده باشد، دو راه حل پیش رو هست:

 دهید.کنید و شدت آن را کاهش میرا تعدیل می
 

 خواسته

رسنه مثال یک فرد گ .شیوه برآورده ساختن نیاز استشکل و به معنی دومین مفهوم اساسی بازاریابی خواسته، 

یک فرد در آفریقا میل به انبه و گوشت خوک و یک فرد در دارد و در ایران میل به گوشت گوسفند و مرغ 

 .اشدببرای برآورده ساختن نیاز گرسنگی خود می امریکا خواهان یک همبرگر با سیب زمینی سرخ کرده با نوشابه

 بینی بازاریابینزدیککه به آن د گیرننیازها را با هم اشتباه میها و دگان، خواستهبعضی مواقع فروشن

 (marketing myopia) شوند و دوراندیشی غرق خواسته فعلی خود می گانگویند. یعنی تولیدکنندمی

مشتری را تری که نیاز دهند و برای کاالی جدید و مطلوبدرخصوص شناخت نیازهای مشتریان را از دست می

 دارند.قدم برنمی تامین کند و ارزان تر باشد،

 

 

 

نیاز

خواسته

تقاضا

مبادلهکاال

معامله

بازار
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 تقاضا

 ،ها و منابعبا مشخص شدن خواسته ها وقتی با قدرت خرید همراه باشند، تبدیل به تقاضا میشوند.خواسته

یجاد ا درخواست افراد برای محصوالتی که بیشترین ارزش را داشته و به بهترین شکل نیازهای آنها را ارضا کند،

کنندگان را به خوبی شناسایی کرده و کاالی آن را تولید شود. از این رو تولیدکنندگان باید خواسته مصرفمی

قت زیادی و های برجسته بازاریابی،شرکت .کنند تا بتوانند آن خواسته را تامین کنند و کاال را به فروش برسانند

 ،شرکت هواپیمایی ساوت وسترن مانند .ی مشتریان می کنندها و تقاضاخواسته را صرف یادگیری و درک نیازها،

 سازی هارلی دیوید سونشرکت موتور سیکلت
 

  کاال

یا و شامل اش تواندمی کهگویند. هر چیزی که توانایی تامین یک خواسته یا نیاز را داشته باشد کاال میبه 

مالکیت معنوی، سازمان ها، خدمات، ایده ها  های فیزیکی، افراد و اشخاص، مکان ها، رویدادها، تجارب،فرآورده

 و عقاید باشد.
 

 مبادله

 مبادله هسته مرکزی بازاریابی است. برای محقق شدن مبادله پنج شرط باید وجود داشته باشد.

 حداقل دو طرف وجود داشته باشد. -1

 هر طرف چیزی را داشته باشد که برای طرف دیگر ارزشمند باشد. -2

 ارائه و تحویل را داشته باشد.هر طرف توانایی  -3

 داشته باشد. یآزاد ،هر طرف در قبول یا رد پیشنهاد مبادله -3

 هر طرف معتقد باشد که مبادله با طرف دیگر برایش خوب یا مطلوب است. -5
 

 معامله

یعنی تبادل ارزش میان دو طرف یا بیشتر که شامل حداقل  گیری بازاریابی است.معامله واحد سنجش و اندازه

 شود.دو چیز ارزشمند، شرایط توافق، زمان توافق و مکان توافق می
 

 بازار

  .()طبق شکل ای از خریداران بالقوه و بالفعلبه مجموعه یعنی کند.مفهوم معامله ما را به مفهوم بازار هدایت می

 .کشاورز تشکیل شده باشد -3گر کوزه -3شکارچی  -2ماهیگیر  -1ضو چهار ع فرض کنید یک اقتصاد بدوی فقط از

 :سه حالت برای تامین نیاز وجود دارددراین وضعیت 

 کنند.حالت اول خودکفایی هست یعنی آنها کاالهای مورد نیاز خود را خود تهیه می

زار را کند که تشکیل بامیای تصور خریداران بالقوهبقیه اعضا را  هر عضو جامعه، حالت دوم یعنی مبادله غیر متمرکز، 

 .دهندمی

 گیردای مرکزی بنام بازار قرار میفرد جدیدی بنام بازرگان در منطقه حالت سوم یعنی مبادله متمرکز،
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است  بازارهابازاریابی به معنی کار با  رساند.مفهوم بازار، باالخره در یک دایره کامل ما را به مفهوم بازاریابی می

ها و نیازهای انسان. یعنی بازاریابی به عنوان فرآیندی که یعنی فراهم نمودن مبادالت با هدف تامین خواسته

 د.کننها و نیازهای خود را تامین میکاال و فایده با دیگران، خواسته طی آن افراد و گروهها، با تولید و مبادله
  

 مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی تالش برای یافتن مشتریان برای محصوالت فعلی شرکت، اما این نگاهی بسیار تصور عمومی از 

هر سازمان برای محصوالت خود دارای یک سطح تقاضای مطلوب است. در هر مقطع  به موضوع است. محدود

ای زیاد ل ویا تقاضزمانی، شرکت ممکن است یا با فقدان تقاضا یا تقاضای کافی یا تقاضای بی قاعده وغیر معمو

به عبارت ساده، مدیریت بازاریابی،  ازحد روبرو باشد و وظیفه مدیریت بازاریابی مدیریت همین تقاضاهاست.

 همان مدیریت تقاضا است.

ود شهایی تعریف میدر این جا مدیریت بازاریابی به عنوان تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، اجرا و کنترل برنامه

 گردند.هداف سازمانی تهیه میکه برای نیل به ا

 

 تفاوت مفاهیم بازاریابی و فروش  
 

ها اگر به حال خودشان رها شوند کنندگان و شرکتمصرفکه  است مفهوم فروش بر این اعتقاد مفهوم فروش:

 های فروش و تبلیغاتیمعموالً به میزان کافی محصوالت شرکت را نخواهند خرید. بنابراین سازمان باید تالش

رود کاالهایی که خریداران زیادی انجام دهد. مفهوم فروش بیش از همه در مورد کاالهای ناخواسته به کار می

 در فروش هدف، کسب سودآوری است.... ها و معموالً به فکر خرید آنها نیستند. مثل بیمه، دائرالمعارف

است که تاکید بر سودآوری و ارضای نیاز مشتریان با توجه بر رضایت  مفهوم بازاریابیبرعکس مفهوم فروش،  

آنها و در نهایت مصرف محصول یا خدمت است که این هماهنگی واحد بازاریابی با کلیه واحدهای سازمان را 

 می طلبد.

    

 های بازارایابیتکامل نسل
 

نسل  پدیدار شدن چهار باعثدر بازاریابی که این تغییرات  شد دستخوش تغییراتی دچاربازاریابی  1131از سال 

 :گردید

کشاورز  ماهیگیر 

شکارچی کوزه گر

شکارچی ماهیگیر 

کشاورز کوزه گر

شکارچی ماهیگیر 

کشاورز کوزه گر

بازار
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 گراییمحصول نسل اول: 

 .تولید انبوه شدندسازمان ها به دنبال عرضه محصول و  ،فروش بیشتربه منظور 

  گراییفروش نسل دوم:

فروش  تبلیغاتی بیشتر بهها از طریق فشار سازمان تر در بازار،اثر تولید باالی محصوالت و وجود رقابت جدی بر

 .ا کیفیت تر رو آوردندب

 بازارگرایی نسل سوم: 

ن نسل ای ،برای افزایش فروش ترهای جذاببازار و انتخاب بخش بندیبر اثر انجام تحقیقات بازاریابی و بخش

ه تر و هزین کم سریع تر، ،محصوالت انطباق با نیاز بازارو  داردتمرکز بر نیازهای هر بخش بازار که  شکل گرفت

 .دنشوتر ارائه میآسان

 گراییمشتری سل چهارم:ن 

  د.یابی محور بودن سوق پیدا کربه بازار بازار از اقتصاد محور بودن )نسل اول(
 

 ریابی مفاهیم تکامل بازا
 
     (Niel H. Borden 1961)  آمیخته بازاریابی .1

 پارامتر را در رابطه با آن شناسایی نمود.  12( بعنوان اولین کسی که 1131)  نیل بوردن -

شهرت دارد و دید  4pپارامتر در این خصوص یاد نمود که امروزه به  3از  (1133) جرون مک کارسی -

 ( متمرکز بود.Goodsاو بر روی کاالها )

را  7pبحث  1123سوق دادند، بومز و بیتنر بودند که در  خدماتاولین کسانی که این مفهوم را به سوی  -

 مطرح نمودند.

جعبه ابزاری است که به عنوان  قابل کنترلیبه مفهوم مجموعه عوامل  Marketing Mixنتیجه اینکه واژه 

از  ایمجموعهبه یا . قرار دارد در اختیار مدیران بازاریابی برای تحقق بخشیدن به اهداف بازاریابی شرکت

بازار  ود درکه سازمان آنها را برای کسب واکنش مورد انتظار خ می گویند متغیرهای بازاریابی قابل کنترل

 .کندبا هم ترکیب می هدف،

 چرخه عمر محصول )دیل( .2

عمر محصول از پنج مرحله چرخه  باشد.روند تولد تا مرگ یک محصول می ،(PLCعمر محصول )چرخه 

 به عبارتی فروش و سوددهی یک بلوغ و نزول رشد، ز: تولید، معرفی،عبارتند اشود که مشخص تشکیل می

 )طبق شکل( . باشدمحصول نیز در طول عمر آن متفاوت می
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 (Gardner & levy 1955) تصویر برند .3

 مجموعه تصوراتی است که مشتریان درباره یک نام و نشان خاص دارند.

 (Smith 1956) بندی بازاربخش .3

ای نزدیک به هم و یکسان دو یا چند گروه از مشتریان با خصوصیات و نیازها و رفتارهبه  تقسیم بازار

یک بازار  های خریداران درهای عمده در ویژگیکه از طریق فرآیند شناسایی تفاوت گویندمیرا )همگون( 

قادر خواهد بود خواسته و نیازهای مشتریان  انجام این فرآیند شرکت در نتیجه با پذیردناهمگون صورت می

 موجود در طبقات مختلف بازار را به نحو موثرتری برآورده نماید.

 (McKitterick 1957) بازاریابی محتوایی .5

با  هایشرکت گیرد.گرایی و توجه به سودآوری شرکت توأماً مورد توجه قرار میمفهوم بازاریابی، مشتری در

 خواهند و از این طریق رضایت مشتریانکنند که مشتریان میمحصولی را تولید می بازاریابی،دیدگاه مفهوم 

در این مفهوم دستیابی به اهداف  یابند.به سود و اهداف اقتصادی مورد نظر دست میو را تأمین کرده 

ر مشتریان است د های بازار هدف و ارائه و تأمین رضایت بیشترسازمانی، منوط به تعیین نیازها و خواسته

 کنند.مقایسه با آنچه که رقبا به ایشان ارائه می

 

 (Schuhman 1959) ممیزی بازاریابی .3

 ها وخط مشی ای است از محیط، اهداف،ممیزی بازاریابی یک بررسی جامع، سیستماتیک، مستقل و دوره

آنها روبرواست و ارائه یک هایی که شرکت با های شرکت که به قصد روشن کردن مسائل و فرصتفعالیت

 گیرد.طرح عملی برای بهبود عملکرد بازاریابی، انجام می

 (Levitt 1960) بینی بازاریابینزدیک .1

ن در مبتالیان به این بیماری چنا باشد.عدم درک تفاوت بین نیاز و خواسته مییعنی بینی بازاریابی نزدیک   

و از دور اندیشی  های فعلی مشتریان توجه دارندخواستهاند که فقط به محصوالت فعلی خود غرق شده

 اند.درخصوص شناخت نیازهای مشتری غافل

 (1131)کاتلر بازاریابی آمیزه .2
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 :های محصولخصوصیات و ویژگی کاال 

 موقعیت رقابتی تصمیماتی براساس ساختار هزینه و گذاری:قیمت 

 تصمیمات کانالهای توزیع 

 ترویج( تصمیمات پیشبرد( 

 (Lazer 1963) سبک زندگی .1

راد اف شود.ها ، عالیق و نظرات ابراز میالگوی زندگی شخصی است که به نحوی در فعالیت ،سبک زندگی

کنند که تحت تاثیر سبک زندگی آنان قرار دارد و به عبارتی گویای سبک معموالً محصوالتی را خریداری می

 زندگی آنان باشد.

به عنوان مثال با توجه به اینکه در حال حاضر تناسب اندام و سالمتی از موارد مهم و مورد توجه افراد است،  

های تبلیغاتی خود، موضع محصوالت به همین دلیل یک شرکت عرضه کننده مواد غذایی ممکن است در برنامه

نحوه واکنش  1131شس در سالهووارد و . خود را بر روی سبک زندگی سالم و فعال امروزی قرار دهد

ع با موضودهد را ت احتماالً مورد استفاده قرار میهای بازاریابی مختلفی که شرککنندگان به محرکمصرف

سبت کنندگان نشرکتی که از چگونگی واکنش مصرف قرار دادند.مورد بررسی در بازاریابی  تئوری رویارویی

های غاتی آگاهی داشته باشد و از محرکمختلف تبلی هایهای مختلف محصول، قیمت و شیوهبه ویژگی

 از یک امتیاز ویژه برخوردار خواهد بود. ،مناسبی استفاده نماید در مقابل رقبای خود

 (Kotler & Zaltman 1971) بازاریابی اجتماعی .11

ده، انگیزه یک ایهای به قصد مقبولیت و پذیرش بیشتر طراحی، اجراء و کنترل برنامهبازاریابی اجتماعی یعنی 

 تواند منافع بلندتوجه به اصول بازاریابی اجتماعی میگویند که می را دفیا رویه اجتماعی در بین گروه ه

در این مفهوم اعتقاد بر این است که شرکت باید نیازها،  و شرکت وجامعه به ارمغان آورد.مدتی را برای 

قرار داده و رضایت دلخواه آنان را با کارایی و اثر بخشی ها و عالیق بازار مورد نظر را مورد توجه خواسته

کنندگان و جامعه، کامالً حفظ ای که آسایش و سعادت مصرفبیشتری از رقبا به آنان عرضه نماید به گونه

 های مصرفبه عبارت دیگر یک شرکت باید تصمیمات بازاریابی خود را، با در نظر قرار دادن خواسته شود.

 های شرکت، منافع بلند مدت مشتریان و منافع بلند مدت جامعه اتخاذ نماید.کنندگان، نیاز

 (Kotler & levy 1971ضد بازاریابی ) .11

 ،سخگویی موثر به آنرا نداشته باشدگردد که توان پابا سطح و میزانی از تقاضا روبرو میسازمان زمانی که 

در چنین حالتی به طور کلی  کاهش میزان تقاضا.وظیفه مدیریت بازاریابی یافتن راه حلی است در جهت 

 گیرداقداماتی در جهت دلسرد کردن مشتریان صورت می

 (1115گروه بوستون) استراتژی بازاریابی .12

 تمام( بازار رشد – بازار سهم) رشد –یک شرکت بر اساس ماتریس سهم  ،بوستون در شیوه گروه مشاوران

که این فعالیت ها مرتبا در طول دوره ای  دنکنمی بندیطبقه های خود را  فعالیتاستراتژیک  واحدهای
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مشخص کنترل و اضافه یا کم می شوند تا با تامین مالی سایر واحدهای استراتژیک نخست به ستاره و درنهایت 

  به گاو شیرده تبدیل شوند.

 (1111شوستیکبازاریابی خدمات ) .13

کند ، نامحسوس است و موجب ایجاد مالکیت به طرف دیگر عرضه میدمت فعالیتی است که یک طرف یک خ

 شود. در چیزی نمی

 چهار ویژگی خدمات عبارتند از:

  غیر قابل لمس بودن 

 تفکیک ناپذیری 

  متغیر بودن 

  انعطافقابلیت 

 (1121گرونوروس) بازاریابی داخلی .13

تامین رضایت مشتری، کارکنانی را که با نوعی بازاریابی در موسسات خدماتی است که در آن شرکت برای 

نند، کد و دیگر افرادی را که به نحوی خدمات ارائه شده را پشتیبانی مینمشتری مستقیماً در تماس هست

 نماید.دهد و برای این منظور در آنها ایجاد انگیزه میآموزش  می

 (1123لویتبازاریابی جهانی ) .15

نگی، ادغام و هماهبازاریابی جهانی یعنی . دنباشبسیار گسترده و پیچیده میالمللی های بازاریابی بینعالیتف

دستیابی به هم افزایی آن  هدفکه  صورت یک تالش جهانیهای بازاریابی به ای از فعالیتکنترل مجموعه

استراتژی کاال/ خدمت در کل جهان است. مدیریت بازاریابی جهانی ایجاد هدف  است. های وسیع بازاریابیدر فعالیت

 .نظر می گیردرا برای کل بازار جهانی در  سازمان در کل جهان است و  خدمت تنها یک استراتژی جهت کاال،

 (Bound Jackson 1970s) مندبازاریابی رابطه .13

منافع دو جانبه و های جدید برای مشتریان که در آن است مستمر جهت شناسایی و ایجاد ارزش فرآیندی 

ذب ، ج عبارت است از منداز دیدگاه باند جکسون بازاریابی رابطه بلند مدت طرفین مورد توجه قرار گیرد.

نفعان که با ( این مفهوم را به ارتباط با سایر ذی1113گرون روس ).ارتقاء روابط با مشتری نگهداری و

د عبارت منمند را چنین تعریف نمود: بازاریابی رابطهشرکت در ارتباط هستند توسعه داد و بازاریابی رابطه 

نفعان بطوریکه اهداف و منافع است از شناسایی و ایجاد، نگهداری و بهبود روابط با مشتریان و دیگر ذی

مند را به عنوان فرآیند ایجاد، حفظ ( بازاریابی رابطه2111فیلیپ کاتلر ) تمامی عوامل درگیر تأمین گردد.

 نفعان کلیدی موسسه تعریف نموده است.بط قوی و مبتنی بر ارزش با مشتریان و دیگر ذیو افزایش روا

 (Kotler 1986) فرابازاریابی .11

های روابط عمومی برای ایجاد هماهنگی استراتژیک اقتصادی، روانشناختی، سیاسی و بکارگیری مهارت

 .خاصکسب همکاری تعداد گوناگونی از افراد برای کار در یک بازار 
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 (Customer Relationship Management) مدیریت ارتباطات مشتریان .12

مدیریت ارتباطات مشتریان با استفاده از سخت افزار و نرم افزارهای مناسب در پی کسب اطالعات کاملی 

 های بیشتری در مشتریان وفاداری ایجاد نماید.مشتریان بوده و در پی آن است تا با ارائه ارزشدرباره 
 

 تعریف بازاریابی

شده و بیشتر همان مدیریت بازار یا بازارگردانی  حمصطل MARKETINGواژه بازاریابی در ایران به جای  

ای از نهادها و فرآیندها )انجمن بازاریابی آمریکا( عبارتست از مجموعه AMAبازاریابی از دیدگاه  مدنظر است.

کنندگان، مشتریان، شرکاء و به طور پیشنهادهایی که برای مصرفبرای خلق، برقراری ارتباط، عرضه و مبادله 

مند برای شناخت های نظامهمه تالشعبارت است از:  سه استادعریف بازاریابی از نگاه ت کلی جامعه ارزش دارد.

 اینبر  های سازمانی.نظام بازار و اقدام مناسب نسبت به انواع تقاضاها با توجه به نظام ارزشی جامعه و هدف

 اساس باید نکات مهم زیر را در نظر داشته باشیم:

ا( هنظام ارزشی )عقاید، رسوم وسنن، قومیت با فرهنگ بازار و ،و پیش از هر کار چیز بازاریاب باید بیش از هر

تعاریف سنتی، بازاریابی فرآیندی جهت پیدا کردن مشتری برای کاالها و خدماتی بود که سازمان  در آشنا باشد.

ای هامروزه بازاریابی تاکید به نیازها و خواسته .کندمیتولید و به بازار ارائه  اس سلیقه و دیدگاههای خود،براس

مشتریان دارد و تالش میکند کاال و خدمت مشتری به بهترین شکل ارائه گردد. به عبارتی دیگر، بازاریابی قبل 

در مدیریت بازاریابی نه  .یابدیبعد از فروش تداوم م و در جریان فروش از تولید، در جریان تولید، بعد از تولید،

 رد.گیجذب و رشد آنها مورد توجه قرار می ،شوند بلکه حفظشناسایی و انتخاب می ،سودآورتنها بازارهای هدف 
 

 در تعریفی ساده و خالصه بازاریابی عبارتست از:

 شناسایی: مشتریان، رقبا، بازار 

 مشتریان شناساندن: کاالها و خدمات به 

 رضایت مشتریان و سازمان 

 ابعاد بازاریابی
 
ای است: که اولین جزء آن بازارگرایی دارای ابعاد وسیع و گسترده MARKETIKGبازاریابی یا همان  •

 .بازارگردانی است ،و مهم ترین جز آنو آخرین 

 بازارگرایی •

 بازارشناسی •

 بازارداری  •

 بازاریابی •

 بازارسازی  •
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 بازارگردی •

 بازارسنجی •

 بازارگرمی •

 بازارگردانی •

 

گرایش به بازار و نیاز مشتریان اولین ویژگی بازاریابی جدید است، مدیر موفق در بازار کسی : بازارگرایی

 است که سازمان را با شرایط روز همگام کند.

مند شناخت بازار تالش نظام، الزمه هر حرکت عاقالنه و هر تصمیم اصولی است، شناخت: بازارشناسی

همه عواملی دهنده نظام بازار و تشکیلگردآوری، ثبت و ضبط اطالعات مربوط به همه اجزای ای است بر

 گذارند.میکه بر نظام بازار تاثیر 

د و از طریق ایجامشتریان کنونی و تشویق و ترغیب آنها به خرید بیشتر و تداوم خرید  حفظ :بازارداری

 ارتقای سطح رضایت در آنها.

یدتر آنجا به صورت مف رتواند دهایی که سازمان میترین بازار و بخشبرای یافتن مناسبجستجو : بازاریابی

م بازار و بندی یا تقسیبخشباشد. بازاریابی یعنی  بازار یهایابد و پاسخگوی نیاز و خواستهو موثرتر حضور 

 تعیین محصوالت و خدمات شرکت برای مناسب ترین بازار.

با استفاده از عوامل قابل نفوذ در بازار و معرفی و شناساندن سازمان و محصوالت و خدمات آن : بازارسازی

 ( 4Pکنترل بازاریابی )همان 

، همایشها ،از طریق حضور در نمایشگاههارقبا  رصد و جستجوی در تحوالت و تغییرات بازارها، :بازارگردی

 ها و...اخبار، رسانه

بازار با توجه به آنچه بودیم و داشتیم و آنچه هستیم و داریم و آنچه باید تحلیل موقعیت : بازارسنجی

 داشته باشیم.

 مشتری. بهو یادآوری  نمودنجهت متقاعد ساختن، ترغیب استفاده از ابزارهای پروموشن  :بازارگرمی

 ریزی، اجرا و کنترل امور گوناگون بازار است.که شامل برنامهمدیریت بازار  :بازارگردانی
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 فصل دوم

 ازاریابیاهی ببازاریابی بانکی و آمیزه
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 هاریخچه آموزش بازاریابی در بانکتا

زاریابی نداشتند. بانکداران نیازی به بررسی و توجه به حسابهای ها درک یا توجه خاصی به باسالها پیش بانک

ساختمان بانک به سبک معماری معابد یونانی ساخته  .دیدندهای امانات نمیانداز، وام صندوقجاری، پس

برد. داخل شد اینگونه معماری در اذهان عمومی اهمیت و استحکام بانک را باال میشد و تصور میمی

ساختمان بانک بسیار ساده و فارغ از هرگونه وسایل راحتی یا زینتی بود و تحویلداران به ندرت خنده بر 

 داد که وامای ترتیب میکار خود را به گونه اتاق محل ،کننده وامپرداخت ندبست. کارملبانشان نقش می

سرکارمند  پشت اتاقتر بنشیند. پنجره این گیرنده ناگزیر بود در جلوی میز بزرگ او روی یک صندلی کوتاه

 کارمندی کوشید براتابید و مشتری میگرفت بطوریکه خورشید مستقیما بر مشتری نگون بخت میقرار می

بل ر عصر قکند این بود سیمای بانک دبرای چه مصرفی درخواست میتوضیح دهد که وام  ،مسئول پرداخت

 بازاریابی به پنج مرحله رسید: ،بعداز بازاریابی و اما 

 بازاریابی یعنی تبلیغات پیشبرد فروش و کسب شهرت -1

ها در ها گردید. بانکپیشبردی وارد بانک بازاریابی نه به مفهوم خود بازاریابی بلکه با مفهوم تبلیغات

 های پیشبرد فروشها تبلیغات و فعالیتانداز با رقابت زیادی روبرو بودند. تعدادی از بانکزمینه پس

ریان را گروهی از مشت ...رادیو و  ،سنگینی را آغاز کردند. آنها با عرضه بعضی از اقالم تبلیغاتی نظیر چتر

ف خود جذب کردند. رقبای آنها نیز برای جلب مشتری انجام اقدامات مشابهی برای افتتاح حساب به طر

های های پیشبرد فروش و آژانسرا آغاز کردند و برای این منظور دست به دامن متخصصین فعالیت

 .تبلیغاتی شدند

 بازاریابی یعنی تبسم و فضای دوستانه: -2

شتریان ه مآسان است اما تبدیل این مشتریان ب ها بعدا دریافتند که جذب مشتری به بانک بسیاربانک

هایی از این رو برای تامین رضایت مشتریان و راضی کردن آنها اجرای برنامه. است وفادار بسیار دشوار

 های تحویلداریرا آغاز کردند. در این مرحله بود که خنده بر لبان آنها نقش بست. موانع را از جلو گیشه

د. شبرداشتند. داخل ساختمان بانک برای اینکه فضای دوستانه و گرم بوجود آید مجددا از نو طراحی 

حتی در معماری و نوسازی بیرونی از بانک که شبیه معابد یونانی بود تجدیدنظر شد. در همین زمان 

دکوراسیون ساختمان آغاز کردند. برای همراه بودن با مشتری و بهبود  را های مشابهیرقبا نیز برنامه

ای پیدا کردند. در نتیجه سرانجام صرف ها همگی با مشتری رفتار دوستانهچیزی نگذشت که بانک

 دوست و همراه بودن با مشتری نیز فریبندگی خود به عنوان عامل انتخاب بانک از دست داد
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 بندی و نوآوری:بازاریابی یعنی تقسیم -3

 محصوالت ،کردند و برای هر قسمت بازار با نوآوریبندی میبازارهای خود را قسمتها زمانی که بانک

نوع  511. مثال سیتی بانک امروزه بیش از یافتندبه ابزار رقابتی جدیدی دست  نمودندعرضه را جدیدی 

د شودهد. خدمات مالی هم به آسانی از طرف رقبا تقلید میخدمات مالی در اختیار مشتریان خود قرار می

حفظ کن اگر یک بانک همواره حالت نوآوری خود را یو عمر مزایای خاص آنها نیز کوتاه شده است. ل

ها جلوتر است. بانک ون واقع در کلمبوس ایالت اوهایو تواند امیدوار باشد همیشه از سایر بانککند می

 العاده آن در ابداعایی خارقریع این بانک مرهون توانهای نمونه پیشتاز بازار است. رشد سیکی از بانک

 .ارائه خدمات بانکی جدید در سطح صف بود های نوآورانهروش

 یابی:بازاریابی یعنی جایگاه -3

 بازار خود را  -به مشتریان خود تبسم کنند -ها دست به کار تبلیغات شوندحال اگر تمام بانک 

تشان است به نوآوری دست بزنند چه بندی کنند و برای ارائه خدمات بانکی که همان محصوالتقسیم

شوند. آنها مجبورند برای رقابت دستاویز جدیدی پیدا خواهدشد؟ روشن است آنها همگی شبیه هم می

 کننده کلیه خدمات بانکی بوده و از نظریابند که هیچ بانکی قادر نیست عرضهکنند. آنها کم کم در می

اختیار دارد بررسی کرده و  هایی را که درید فرصتمشتریان بهترین بانک قلمداد شود. یک بانک با

پردازی است. بانکی که به یابی غیر از ذهنیتد. جایگاها در بازار برای خود انتخاب نمایجایگاهی خاص ر

کند نزد مشتری از خود ذهنیتی دال بر بزرگ و دوستانه یا دنبال تصویر ذهنی خاصی است تالش می

 کارا و موثربودن ایجاد کند.

ند مانند نشان شیر که بانک هریس در شیکاگو دارد یا کبانک معموال برای خود یک نشان درست می

نشان کانگورو مربوط به بانک کنتیننتال در شیکاگو که در واقع شخصیت و ماهیت خود را بصورت بسیار 

ها را مه بانکها هگذارد. با این وجود ممکن است مشتری به جز تفاوت نشانای به نمایش میبرجسته

این تالش براساس  رقبایش.یابی تالشی است برای جداکردن یک بانک از جایگاهکند. مشابه هم تصور 

های معینی از بازار بانک ارجح قلمداد شود صورت عملکرد واقعی بانک و برای اینکه از نظر قسمت

های کهای حقیقی بانتفاوت یابی این است که به مشتریان کمک شود تا نسبت بهگیرد. هدف جایگاهمی

رقیب آگاهی یابند بطوریکه بتوانند خود را با بانکی که به بهترین طریق ممکن نیازهای آنها را برآورده 

 سازد پیوند دهندمی

 اجرا و کنترل بازاریابی ،برنامه ریزی ،بازاریابی یعنی تجزیه و تحلیل -5

  ،بحث اینجاست که آیا بانک برای تجزیه و تحلیلیک مفهوم باالتر از بازاریابی بانک وجود دارد. 

ای هبینی و برقرار کرده است؟ یکی از بانکهای موثر را پیشاجرا و کنترل بازاریابی سیستم ،ریزیبرنامه

ابی یبندی بازار، نوآوری و جایگاهرغم اینکه در زمینه تبلیغات دوستانه بودن، تقسیمبسیار بزرگ علی

ود. های مطلوب برخوردار نبریزی و کنترل بازاریابی از سیستماما در زمینه برنامهبسیار پیشرفته بود 

های پرداختی سال بعد را با حدود کارمندان مسئول پرداخت وام در این بانک در هر سال مالی حجم وام
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ئه راکردند. آنها به موازات ادرصد افزایش نسبت به سال قبل در قالب گزارش به مدیریت ارائه می 11

 .کردنداین گزارش یک افزایش ده درصدی را نیز در بودجه خود درخواست می

نیز از اینکه کارمندان  تر راالطرح منطقی بود و مدیریت سطح با ها فاقد هرگونهها و در خواستاین گزارش

اهراً از نمود. تا اینکه یکی از این کارکنان که ظیابند بسیار خشنود میهمواره به اهداف خود دست می

کارکنان خوب قسمت پرداخت وام بود بازنشسته شد و جوان تازه واردی جای او را گرفت. این کارمند جوان 

درصد افزایش داد و مدیریت بانک تازه به  51های پرداختی را برای سال بعد تا در آغاز ورود حجم وام

 ده از تحقیقات بازاریابی برای های زیر بسیار قصور ورزیده است. استفازحمت دریافت که در زمینه

های بازاریابی و سرانجام تعیین و استفاده از گیری توان بالقوه بانک در بازارهای مختلف ارائه طرحاندازه

های مناسب برای ایجاد انگیزه در مدیران به منظور نیل به اهداف عالی بانک بویژه در یک محیط محرک

 رقابتی بسیار ضروری است

های تجاری مشکالتی در کنترل نظام بانکی و نظارتی و اجرای پیش از انقالب افزایش شعب بانکدر دوران 

ها گردید که هدف باعث طرح ادغام بانک امر که این بود های پولی و اعتباری ایجاد کردهصحیح سیاست

ا هآزاد اندوختهنظام بانکداری کنونی ایجاد امکانات الزم برای گسترش تعاون عمومی از طریق جذب وجوه 

 گرفت:ها در سه زمینه صورت میو پس از آن عملیات بانک گذاری است.و تامین تسهیالت کار و سرمایه

 ها(تجهیز منابع مالی )دریافت و پرداخت انواع سپرده -

 برداری از منابع مالی )ایجاد اعتبار و پرداخت وام به افراد ...(بهره -

 دیگر به صورت خدماتهای پولی و مالی فعالیت -

های ایرانی پس از انقالب عمدتا به علت وابستگی به دولت بطور بهینه عمل بانک کهاست  واقعیت این

سیستم  کارایی بیانگر این است که شد وی در این زمینه انجام پژوهش نداشتن برنامه بازاریابی(اند )ننموده

 .ه استرسید 1311در سال  5/13به  1351ل در سا 111بانکی از 

ن محدودیت قوانیبودن به عنوان  بانک مرکزیو های دولت های ایرانی نقش مجری سیاستدر اساسنامه بانک

های دولت و بانک تغییر سیاست های اخیرهای شدید در سالمحدودیتعلیرغم  است نترل بیش از حدو ک

تکلیفی، واگذاری بخش قابل درصد تسهیالت  51)مجوز تاسیس بانک خصوصی و خارجی، کاهش  مرکزی

 اکنون دوران بازاریابی نوین در بانکداری ایران آغاز شود باعث شده است ها به مردم و...(توجه سهام بانک

ای ایرانی هتوان فلسفه بازاریابی را برای بانکآیا می با توجه به مطالب گفته شده این سوال مطرح است که:

 .ه استاعمال کرد؟ پاسخ به صورت مشروط بل

هش پذیری بازاریابی کاانعطافیعنی  های دولتی تحت کنترل قوانین و مقررات دولت هستنددر ایران بانک

شور و و مالی کهای انبساطی و انقباضی پولی در بخش خصوصی سیاست سازد.را مشکل میمیابد و رقابت 

 آورند.یمها به صورت محدود در تحقق فلسفه بازاریابی موفقیت نسبی بدست بانک عدم ثبات اقتصادی 

های موثری برای برآورده ساختن های بازاریابی خود گامها و سیاستهای کشور باید در تغییر رویهبانک

 یتوقعات و نیازهای مشتریان خود بردارند در غیر اینصورت علیرغم قدمت و تجربه در آینده جایگاه مناسب
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برای پیروی از فلسفه یا گردش بازاریابی ابتدا باید به شناسایی و برآورده  در بازار مالی کشور نخواهند یافت.

های مشتریان برای کسب سود پرداخت. بکارگیری فلسفه بازاریابی هنگامی تحقق کردن نیازها و خواسته

آنها نیازهای برآورده نشده مشتری را  یابد که بازاریابان به رضایت مشتریان توجه داشته، و محصوالتمی

 :رفع کند. موسسات مالی برای پیروی از فلسفه مالی سه ویژگی را باید دنبال کنند

 سعی کنند بازارهای خود را به طور کامل شناسایی کرده و از اطالعات مشتریان استفاده کنند. .1

 بازاریابی هماهنگ و اجرا کنند.تصمیمات بخش های مختلف بانک را بر مبنای تعهد به فلسفه  .2 

 . اجرا نماینددرازمدت معقول و به صورت  ها را برنامه سعی کنند .3

های دولتی ایرانی ویژگی دیگری را تحت فلسفه ها در نظام اسالمی، عملکرد بانکبا توجه به وظایف بانک

 دهند.بازاریابی اجتماعی تحت پوشش قرار می

 شود.ضعیت سطح زندگی مشتریان و جامعه ه بهبود وعملیات آنها باید منجر ب .3

 گیریم: ای که میها نتیجهاز این جهت

ها و ترجیحات برآورده نشده مشتریان آغاز فرآیند بازاریابی نوین با شناسایی و سنجش نیازها، خواسته

( و در 7p) خدماتهای آمیخته بازاریابی گردد و پس از انتخاب بازار هدف با نگرش سیستمی استراتژیمی

 گردد.نظر گرفتن مشتریان تنظیم می

 اند؟ها با عدم وجود تقاضای بهینه مواجهچرا بانک: شودمطرح می یحال سوال

)کارمندان،  های اخیر میزان افزایش حقوق قشر عظیمی از مردمدلیل این امر آن است که در سال .1

 میزان رشد تورم متناسب نیست.کارکنان دولت، فرهنگیان، کارگزاران و ...( با 

 روند کاهش ارزش پول کشور در برابر ارزهای دیگر .2

 .(یافته است افزایش %151ای )قیمت خودرو و مسکن در سال گذشته تا افزایش کاالهای سرمایه .3 

 های مردم جهت خرید خودرو و ...درصد به پیش پرداخت 31اعطای سود تا  .3

 عدم ثبات اقتصادی .5

 دار.ها مدتدرصد پایین سود پس انداز .3

م ک ای رقابت کنند و یا دستها نتوانند با خرید کاالهای سرمایهاین عوامل بوده است که باعث شده بانک

ها با میزان تورم یکسان نباشد باید پذیرفت و تا زمانیکه میزان سود سپرده اندازها را حفظ کنندارزش پس

کند ولی به قی انگیزه باالیی برای خرید )پس انداز( در مردم ایجاد نمیها از نظر منطکه محصول بانک

 ها همچنان ادامه دارد از جمله:گذاری در بانکدالیلی سپرده

گذاری در بانکها دالیل کنند و سپردههمه مشتریان در خرید محصوالت و خدمت، منطقی عمل نمی .1

 دارد.عادت  ،از جمله یمختلف

 مشتریان ریسک پذیر نیستند و قدرت تحمل نوسانات قیمت را ندارند.بسیاری از  .2

 گذارند.پول خود را در بانک می امنیتیبسیاری از مشتریان به دالیل  .3
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نه الحسهای قرضو پول در حساب کننداغلب افراد به سود مادی توجه ندارند بلکه به معنویت توجه می .3

 گذارند.می

اشته دهای مناسب بازاریابی خدمات حتی در وضعیت کنونی رونق فعالیت ،انتظار داشتتوان بنابراین می

ها و جذب مردم از طریق اعطای وام، کل نظام بانکی کشور را می توان با اعمال برای افزایش سپرده .باشد

ا باید هبانک فلسفه بازاریابی و در چهارچوب اصول آن )تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی و کنترل( متحول کرد.

بر تحقیق درباره نیازهای مشتریان و سطح رضایت آنها و نیز شناسایی بازارهای هدف خاص تاکید و استفاده 

رده هایی استفاده کاز خدمات خود تشویق کنند. شاید بتوان گفت در ایران کمتر بانکی از چنین فعالیت

ناسب های مها است. به استراتژیبازاریابی بانکها از وظایف بخش برطرف کردن مشکالت مالی بانک باشد.

های بعدی اشاره خواهیم در قسمتاعم و خدمات بانکی به طور اخص های خاص خدمات به طور ویژگی اب

 کرد. 
 

 مفهوم بازاریابی بانکی

شود که قبل از تولید یک خدمت شروع شده و هدف آن هایی گفته میبازاریابی بانکی به مجموعه فعالیت

له ها از مرحجلب رضایت مشتریان احتمالی و کسب سود و شهرت برای بنگاه اقتصادی است. این فعالیت

یابد. بنابراین بازاریابی بانکی یک استراتژی است تحقیقات شروع شده و تا پس از فروش خدمت ادامه می

شهرت برای بنگاه  مداری و دوم کسب سود وکند: اول تحقق اصل مشتریکه دو هدف عمده را دنبال می

 دهند.اقتصادی که در نهایت، هر دو رضایت مشتری را مدنظر قرار می

ود، شها بر این باورند که بازاریابی برای کمک به تولید و با هدف خالص شدن از خدمات آنها انجام میبانک

کند. ازی مین را باما حقیقت کامال برعکس این تصور است. این تولید است که برای بازاریابی نقش پشتیبا

های بازاریابی است. بازاریابی اغلب با فروش ها و توصیهگردد ایدهآنچه باعث رشد یک بنگاه اقتصادی می

شود. بازاریابی و فروش تقریبا برعکس یکدیگر هستند. به گفته فلیپ کاتلر، پدر علم می اشتباه گرفته

بازاریابی هنر ارزش خالص قائل شدن برای مشتری است. بازاریابی  هنر است.علم و بازاریابی نوین، بازاریابی 

ها و هنر کمک به مشتریان برای بهتر شدن است. کیفیت، خدمت و ارزش، شعار بازاریابان است. بانک

دار مخدمت ،ها و موسسات مالی و اعتباریشوند: اول بانکموسسات مالی و اعتباری به دو دسته تقسیم می

ا هبرای فروش و توسعه آن هستند. دوم بانک یبه دنبال راهکارسپس دمت را تولید کرده و که ابتدا یک خ

که قبل از تولید خدمت، نیاز مشتری را شناسایی کرده و بر مبنای  ،مدارو موسسات مالی و اعتباری مشتری

ته ش خدمت را داشد تا به این ترتیب باالترین ضریب اطمینان در فرونکنخدمت خود را تولید می ،آن نیاز

 شود.باشند. در این حالت است که بازاریابی قبل از تولید خدمت آغاز می

های سودآور، ایجاد ارزش با ارائه وظیفه بازاریابی بانکی، تبدیل نیازهای در حال تغییر مردم به فرصت

باالتر زندگی به کل ها برای جستجو و عرضه استاندارد های برتر و صرفه جویی در زمان و فعالیتحلراه

 جامعه است.
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ها، بازاریابی یک واحد فرعی زیر مجموعه واحد روابط عمومی، همانگونه که پیشتر گفته شد در اکثر بانک

امور شعب، طرح و برنامه یا واحدهایی دیگر است. در پیش گرفتن این شیوه در عین حال هم دارای مزیت 

ت آن این است که گروهی از افراد متخصص و ماهر که هر روز نماید. جنبه مثباست و هم ایجاد اشکال می

های خاص برای درک و ارائه خدمات و بر طرف کردن نیاز و خواسته گردد، با تواناییبر تجربه آنها افزوده می

زاریابی های بااند. اما جنبه منفی آن ایجاد این باور است که کلیه فعالیتمشتریان کنار یکدیگر جمع شده

 .فقط در این واحدها انجام شود باید

به گفته دیوید پکارد: اهمیت بازاریابی بیش از آن است که انجام آن فقط به عهده یک واحد باشد. در یک 

بازاریابی بر عهده فرد یا افراد خاصی نیست، بلکه هر عضوی از سازمان باید تصمیمات خود  ،سازمان بزرگ

وانید با تگوید: شما نمید. همچنین پرفسور فلیپ تائرت مینمایس اثربخشی بر مشتریان اتخاذ را بر اسا

فرهنگ بازاریابی واقعی را ایجاد نمایید، حتی  ،آن هم با عجله ،ایجاد یک واحد بازاریابی یا یک تیم بازاریابی

قام م العاده توانمندی انتخاب کرده باشید. نکته مهم و قابل توجه اینست کهاگر گروه یا تیم بازاریابی فوق

تقاعد گرایی ماول بانک باید قلبا به بازاریابی ایمان داشته باشد. زیرا تا مدیریت در مورد نیاز به مشتری

توان از دیگر اعضای بانک یا موسسه مالی و اعتباری انتظار پذیرش و اجرای ایده بازاریابی را نشود، نمی

  داشت.

ه کل تجارت باید از دیدگاه مشتری نگریسته شود و دهد که بنقش کلیدی بازاریابی این اطمینان را می

ه نیز این نکت عامل اصلی است.، گیری بانک یا موسسه مالی و اعتبارینیازهای مشتری در فرآیند تصمیم

مطلوب. اگر قابل اهمیت است که تالش برای جذب یکسان مشتریان در تمام بازارها نه ممکن است و نه 

 چیز باشیم این خطر وجود دارد که برای هیچ کس هیچ چیز نباشیم.تالش کنیم برای مشتریان همه 

 های کلیدی بازاریابی بانکیپرسش

(، کجا When(، چه وقت )Whoبازاریابی بانکی باید حداقل به شش پرسش کلیدی، یعنی: چه کسی )

(Where( چه چیزی ،)What( چگونه ،)How( و چرا ،)Whyبه شرح زیر پاسخ دهد ) 

 چه کسانی هستند؟مشتریان ما 

 باشند؟مشتریان به دنبال چه نوع مزایایی می

 مشتریان چگونه خدمت را میخرند؟

 رقبای ما چه کسانی هستند؟

 کجا باید فروش خدمات را توسعه دهیم؟

 کجا باید مشتریان خود را جستجو کنیم؟

 کجا باید خدمات خود را توزیع کنیم؟

 کجا باید رقبای خود را بیابیم؟

 خدمات خود را ارتقا دهیم؟چگونه 

 چگونه خدمات خود را توزیع کنیم؟
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 های مشتریان را پاسخ دهیم؟العملچگونه انتظارات و عکس

 کنندگان باید خریدار خدمات ما باشند؟چرا مصرف

 چرا باید خدمات جدیدی عرضه کنیم؟

 

 آمیزه بازاریابی بانکی
 

ای از اقدامات، تصمیمات و عملکردهایی است که هر یک از آمیزه )یا آمیخته( بازاریابی بانکی مجموعه

مدیران اجرایی و ارشد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری باید در مورد آن آگاهی داشته باشند. آمیزه 

-(، نرخproductنیز معروف است عبارتست از: خدمت یا محصول تولید شده ) 4pبازاریابی بانکی که به 

گیری در مورد مکان یا جایگاه ارائه (، تصمیمpromotionرسانی یا تشویق )ع(، اطالpricingگذاری )

 ( .place of distributionخدمت )

ای برای مزایای رقابتی است. این امکان نیز وجود دارد یزه بازاریابی بانکی منبع بالقوههر یک از عناصر آم

های مختلف بازار، متفاوت باشد. ممکن است های مختلف از این عناصر در وضعیتکه درجه نیاز به ترکیب

ها موردنیاز باشند تا مزیت رقابتی کامل گردد. pیا همگی  pدر وضعیت دیگر دو و pدر یک وضعیت یک 

ا را ایجاد هآمیزه یا ترکیبی از فعالیت ،ی و رقیبراین است که با در نظر گرفتن مشتوظیفه بازاریابی بانکی 

های بانک یا موسسه مالی و برداری کامل از توانمندیهم بهرهنماید که هم مزایای رقابتی را دارا باشد و 

 پذیر نماید.اعتباری را امکان

 ناپذیر است. به همینداشتن تصوری درست از عناصر آمیزه فوق امری اجتناب با توجه به آنچه گفته شد 

 .پردازیمدلیل به تشریح آنها می

 در مدیریت و بازاریابی خدمات باید به عوامل آمیخته بازاریابی توجهی خاص مبذول داشت. آمیخته بازاریابی 

ای از ابزار بازاریابی است که سازمان با استفاده از آنها سعی در تحقق اهداف خود در بازار هدف مجموعه

صول(، قیمت، مکان، ترویج و بازار افزایی )مح شامل هفت عامل خدمت دارد. آمیخته بازاریابی خدمات

 باشد.یندها میآها یا امکانات فیزیکی و فراراییکارکنان، د
 

 )خدمت( های محصولاستراتژی

پیش از آنکه وارد بحث مربوط به توسعه محصوالت و خدمات مالی شویم، الزم است ابتدا مفهوم محصول 

تطبیق مفهوم تئوریکی محصول با تجربه و درک ما از های آن را توضیح دهیم و چگونگی بندیو طبقه

 و اشاره به معادل یکدیگرند محصول و خدمتهای محصوالت مالی را بررسی کنیم. در این درس واژه

ی داکنند. تعاریف زیه آنها ارائه میها و سایر موسسات مالی برای مشتریان فراهم و ببانکچیزهایی دارند که 

دهنده محصول گفته شده است، اما محور تمامی آنها یک موضوع واحد است. به طور برای اجزای تشکیل

اند که: محصول چیزی است که بتوان آن را برای جلب، کسب، ( گفته1111: کاتلر و آرمسترانگ )مثال
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 ( گفته1111آورده سازد. دیب )استفاده یا مصرف به بازار عرضه کردکه ممکن است یک خواسته یا نیاز را بر

از  یکند و ترکیبهر چیز مطلوب یا نامطلوبی است که یک فرد در معامله دریافت می ،محصول :است

دویل  شودمی شامل منافع یا مزایای عملیاتی، اجتماعی و روانی که های ملموس و ناملموس استویژگی

 ، محصولآنمحصول چیزی است که نیازهای مشتریان را برآورده سازد. با توجه به مفهوم  :بیان کرده است

هر سطح نسبت به سطوح قبل ارزش افزوده بیشتری برای مشتری  کهاز چندین سطح تشکیل شده است، 

 .شدباهای تجاری رقبا میکند و به عنوان ابزاری برای متمایز کردن محصول از محصوالت و مارکایجاد می

شود، از هسته محصول به میتوان گفت سطوح محصول یا خدمت هر چه به سمت الیه بیرونی نزدیک می

رود. این یعنی بانک برای ایجاد مزیت رقابتی در خود و فاصله گرفتن از رقبا باید خدمات محصول پیش می

ا ها نیاز مشتری رالیه های بیرونی بیشتر توجه کند و درشود به الیهطوح نزدیک میهر چه به بیرون س

  عبارتند از: ( پنج سطح را برای محصول تعریف کرده است1111شناسایی، سنجش و بر آورده سازد. کاتلر)

ای مشتریان که این ترین سطح محصول است. این سطح با نیازهای هستهسطح اول: این سطح اساسی

ارتباط است. دسترسی به پول نقد، امنیت دارایی،  شود، درتواند برآورده سازد یا واقعا برآورده میمحصول می

باشند. ل میی از محصول سطح اوهایمثال نیازهای مالی و های مالیتوصیه ،ابجایی پول، پرداخت معوقج

ای، اعتماد، اطمینان و آرامش مشتریان است. در ابتدای کار باید روحیه اعتماد به بانک ریشه خدمات هسته

کرد و محیطی امن همراه با آرامش برای آنها مهیا ساخت. مساله امنیت در تمام را در مشتریان تقویت 

مشتریان عموما  های ایرانی با مشکل روبرواند.در زمینه مهیا ساختن آرامش، بانک ولی ها وجود داردبانک

شوند. این بحث یک تفاوتی آنها مواجه میهای عبوس کارکنان و بیارد محیطی شلوغ گردیده و با چهرهو

بحث رفتاری است و در این زمینه باید بر روی گزینش، آموزش، انگیزش، پرورش و سنجش کارکنان تمرکز 

 کرد. 

های محصول، الوه این سطح قابلیته عهای آن دارد. ببه ویژگی سطح دوم: محصول واقعی است و اشاره

رابطه با نیاز دسترسی به پول نقد که محصول شود. مثال در کیفیت، دوام، طرح، سبک و ... را شامل می

 .ها و ... هستندهای خودپرداز، شعب بانکهای اعتباری، دستگاهای است، محصول واقعی، انواع کارتهسته

 دهند. تسهیالت، اعتبارات، سود، خدمات واقعی آن چیزهایی هستند که محصوالت واقعی بانک را شکل می

مختلف عواملی مربوط به خدمات بانک هستند. مجموعه خدمات بانکی در های الحسنه، پرداختقرض

اند خدمات بانکی جدید نظیر آنچه در ها نتوانستهنیافته است و بانک جدیهای اخیر توسعه و بهبود سال

ا هدنیا مرسوم است، به مردم عرضه کنند. به طور کلی مجموعه خدمات بانکی آنچنان وسیع است که بانک

لمان آ است. برای نمونه دویچه بانکیا سوپر مارکت موسسات مالی بدل کرده « سوپر مارکت بانکی»را به 

نوع متجاوز  21کند. در حالی که در ایران حداکثر خدمات از حداقل سیصد نوع خدمات بانکی عرضه می

 نیست. 

که خریداران به طور ها و شرایطی است ای از ویژگیسطح سوم: محصول مورد انتظار، اشاره به مجموعه

تواند از موسسه انتظار دارند. در مورد خدمات مالی، آنچه را که مشتری می ،طبیعی و معمول از محصول
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نیز نامید که « بهداشت» شود. میتوان آنها را عواملداد ذکر میارانتظار داشته باشد، عموما در شرایط قر

ای از انتظار دریافت آن را دارد. این عوامل مجموعهکننده سطح حداقل خدماتی است که مشتری تعیین

ها باشد و یا نانوشته باشد و به عنوان نامهدهند که ممکن است در تفاهمهای بانک را تشکیل میوعده

مثال انتظار  ها به طور ضمنی از موسسه انتظار انجام آنها وجود داشته باشدمسئولیت امانتداری بانک

معینی  هایها که وسیله دسترسی به پول نقد برای آنهاست در زمانکه شعب بانک ها آنستمشتریان بانک

 اند باز و مشغول به کار باشند.که اعالم شده

سطح چهارم: محصول جانبی است که برآورده ساختن نیازهای مشتریان ورای انتظارات آنها را مدنظر دارند 

ی هاشوند، مثل دورهارائه خدمت به مشتری ایجاد میهای حمایتی است که برای و غالبا اشاره به سیستم

رقبا در سطح محصول جانبی ایجاد  زها، خدمات پس از فروش و غیره. بسیاری اتحویل و پرداخت، ضمانت

شوند. این سطح جایی است که تفکیک محصول از محصوالت رقبا در صورتی ممکن است که موسسه می

محصول اصلی در محصولش ایجاد کند که نیازمند منابع است و منافع های بتواند چیزی بیش از ویژگی

عنی بدین م. حاصل از محصول جانبی برای مشتریان به سرعت تبدیل به توقعات و انتظارات آنها خواهدشد

ها را از بانک و محصوالتش انتظار دارد. عامل دیگری نیز وجود دارد که که مشتری از آن پس این ویژگی

دهد و آن سرعت و سهولت تقلید خدمات مالی از سوی رقباست. خدمات جانبی را کاهش میاثر خدمات 

جانبی تسهیالت اضافی هستند مانند امتیازات برای مشتریان کلیدی، سرعت در ارائه وام، بانک آفیسر و 

 غیره. 

حصول ت در مسطح پنجم: محصول بالقوه شامل کلیه خدمات جانبی و تغییراتی است که در آینده ممکن اس

بنابراین محصول بالقوه ارزیابی احتمالی محصول است تا پیش از استفاده از اینترنت در خدمات . ایجاد شود

ها و موسسات مالی بانکی، استفاده از این ابزار در بانکداری یک محصول بالقوه به شمار میرفت. بانک

 هانآ ی، افزایش سطوح رضایت و خشنودتوانستند مشتریان خود را بوسیله برآورده ساختن نیازهایشان

زده کنند. خدمات باالتر از انتظار مشتریان یا خدمات بالقوه، خدمات اضافی بر توقع مشتریان است. شگفت

توانند رضایت مشتریان را در واقع شما پرسنل بانک باید به این سوال پاسخ دهید که چه چیزهایی می

 افزایش دهند

ان مشتری را غافلگیر، متعجب و خشنود ساخت. به طور مثال بانک رفاه چای در با چه چیزهایی حتی میتو

دهد. باید این نکته را در نظر گرفت که پس از مدتی که های یکبار مصرف به مشتریان خود ارائه میلیوان

راین بنابگر خواهد شد. جلوه« انتظارات مشتریان بانک» بانک توقعات را پاسخ داد، این توقعات به صورت

 همه چیز را یکباره نباید ارائه داد.
 

 های توسعه خدمات مالی جدیداستراتژی

های مالی است باید در توسعه محصوالت در صورتی که بانک شما هدفش رهبر بودن در عرصه فعالیت 

ای هممکن است ریسک شکست در نوآوری بسیار سنگین باشد. بنابراین استراتژی .جدید پیشرو باشد
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توسعه محصول جدید متعددند و با عوامل چندی از جمله رسالت و اهداف سازمان، اندازه موسسه و انواع 

های محصول جدید ارتباط دارند. پیشگامان ارائه خدمات غالبا تحقیقات و بازاریابی وسیعی انجام نوآوری

احتیاجات مشتریان ضروری  زمینه شناخت نیازها وگرایی قوی نیز به منظور پیشدهند. بعالوه مشتریمی

توسعه  هایاست، نیازهایی که ممکن است صرفا از طریق عملیات بازاریابی آشکار نشوند. یکی از استراتژی

های واکنشی است. استراتژی واکنشی هنگامی است که موسسه تالش میکند به محصول جدید، استراتژی

های توسعه محصول جدید آنها تقلید کند و یا استراتژی موازات ورود پیشگامان به بازار، وارد بازار شود و از

ممکن است با تاخیر وارد بازار شود و محصولی برگرفته از محصول پیشگام اما بهتر از آنرا ارائه کند. در این 

که  «صبر کردن و دیدن»گیرد، یعنی استراتژی ای را بکار میاستراتژی واکنشی اما آگاهانه ،حالت موسسه

های پیشگامان را در طول زمان ببیند و آنها را بهبود بخشد. ممکن ها و عدم موفقیتشکست تالش دارد

ای متمایز های از پیشگام پیروی نکند و استراتژی تدافعی را بکار گیرد، بدین معنی که ویژگیاست موسسه

سیبی رقبا به آنها آکند بدون آنکه با تبلیغات منفی درباره کنندگان معرفی میمحصول خود را برای مصرف

 برساند.

گرا )که نتیجه گوید که توسعه محصول جدید در موسسات مالی میتواند تکنولوژی( می1113ادگت )

)یعنی طراحی محصوالت  های هوشمند است( یا بازارگراهایی نظیر خودپرداز و کارتمطلوبیت تکنولوژی

هایی که پرداخت اقساط آنها انعطاف بیشتری جدید به منظور برآورده ساختن نیازهای مشتریان مثال وام

های محصول جدید به واسطه فعالیت رقبا )وقتی که ایده گراهای فعلی داشته باشد( یا رقیبنسبت به وام

های اخیر در خدمات مالی ایجاد شده نشان ها و تغییراتی که در سالگیرند( باشد. پیشرفتشکل می

ای دهند تا به بازار. این یعنی مزایالعمل بیشتری نشان میرقابت عکسه موسسات مالی نسبت به دهند کمی

 یشتربیعنی موسسات مالی در . طبیعی مرتبط با پیشگام بودن در بازار، در موسسات مالی کاربرد ندارد

دهند نه به دلیل نیازهای بازار و نیز بیشتر مقلد و پیرو العمل نشان میموارد به دلیل رقابت از خود عکس

آور از دهد که موسسات مالی نونشان می ،ها( درباره بانک1121هستند و خالقیت ندارند. مطالعات تافانو )

گذاری در دوره کوتاه انحصار )پیش از ورود محصوالت تقلیدی به بازار( بهره چندانی ندارند، مزایای قیمت

ارائه  تریهای پایینا با قیمتکنند محصوالتشان رزیرا موسساتی که از محصوالت پیشگامان تقلید می

 .شوندیمل نمح)شامل تحقیقات و...( را مت وآوریهای مرتبط با ندهند، چون هزینهمی

ه از هایی کهای نوآور نسبت به بانکمندند. بدین معنی که بانکاز مزایای مقداری بهره ،های نوآوراما بانک

اهش های تقلیدی بدلیل امکان کبیشتر است. استراتژیهایشان حجم فعالیت استراتژی آنها تقلید میکنند

رسد که به نظر می باشد.های مرتبط با نوآوری جذاب میدم موفقیت و به علت نداشتن هزینهریسک ع

ه جای د بدهنها ترجیح میای است که بانکهای کمتر همراه با احتمال موفقیت بیشتر، دالیل عاقالنههزینه

شان اناند که حفظ مشتری. شاید به همین دلیل است که موسسات مالی اخیرا دریافتهپیرو باشند دن،رهبر بو

 کار دشواری شده است.
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کی های کشور ما نیز از بانکداری الکترونیدر رابطه با نوآوری، بانکداری الکترونیکی است. بانک مبحث دیگر

 گسترش شبکه اینترنت و قابل دسترس کنند و از این طریق با مشتریان خود ارتباط دارند. بااستفاده می

ت و این تحوالت زمینه ظهور ها متحول شده اسبودن آن برای همگان، شیوه عرضه خدمات در بانک

گردیده است. مشتریان بدون نیاز به حضور در بانک غالب کارهای  banking internetهایی مانند پدیده

دهند. و با استفاده از رمز مخصوص خود انجام می هاویژه بانک homepageبانکی خود را با اتصال به 

دهد که رشد بانکداری الکترونیکی به صورت غیرخطی بوده و دارای جهشی های آماری نشان میبررسی

 .های اخیر استسابقه در سالبی

طور ها از قید زمان و مکان آزاد شوند و خدمات خود را به بانکداری الکترونیکی باعث گردیده تا بانک

آمار این بخش از یکسو بیانگر  دهند.روزی و در طی هفت روز هفته در اختیار مشتریان خود قرار میشبانه

همه گیر شدن بانکداری الکترونیکی و از سوی دیگر مبین رشد چشمگیر و روزافزون این حرکت در چند 

خارج و به خصوص غرب، نادیده کشور با جهان  المللیارتباطات بین شد. با توجه به نقشباسال آینده می

نها به کند شدن هر چه بیشتر های مالی اعتباری کشور نه تسیستم گرفتن این موج فراگیر در اداره

 های اقتصادی خواهد انجامید، بلکه کشور را در یک انزوای جهانی فرو خواهد برد.چرخه
 

 (pricing) گذارینرخ
 

 اداند امار کسی است که نرخ همه چیز را میشکاک در باز گوید: یک فردالمثل معروفی است که میضرب

 داند.ارزش همه چیز را نمی

ها اعتقاد دارند در گذاری کرد؟ روسکنیم که خدمات را چگونه باید نرخبحث خود را با این پرسش آغاز می

نرخ را خیلی  کند و آنکههر بازار دو احمق وجود دارند: فردی که نرخ خدمت خود را خیلی کم تعیین می

تواند باعث افزایش فروش شود اما سود کمی را بدنبال دارد. پایین بودن نرخ، گرچه می کند.زیاد تعیین می

این روش تنها در جلب مشتریانی موفق است که به پایین بودن نرخ حساسیت زیادی دارند. عالوه بر این 

تری برای خدمت خود تعیین نمایند. پایین توانند نرخ مشابه یاشود که میموجب جلب توجه رقبایی می

 .دهدگذاری پایین، دید مشتری را از خدمات عرضه شده تنزل میفرایند نرخ

نهاست. بر حسب میزان آگیری خرید کاالها و خدمات، قیمت ترین عوامل موثر در تصمیمیکی از عمده

باشند. قیمت خدمات بانکی ها ممکن است متفاوت درخواست محصول و نوع محصول درخواستی، قیمت

ی اند. برخگذاری، تحت تاثیر عوامل متعددی است که این عوامل درونی یا بیرونیمانند سایر موارد قیمت

ها را شفاف تر میکند. قیمت ها دارند. مثال تغییرات در مقررات، قیمتگذاریعوامل، اثر مشخصی بر قیمت

ند. اها ملموس و برخی ناملموسانند باشند. برخی قیمتمحصوالت و خدمات مالی به اشکال مختلفی میتو

ها مبنای مالی دارند. بطور مثال: قیمت خدمات مالی به شکل نرخ بهره، کارمزد و ... است. برخی قیمت

ها نیز مبنای مالی ندارند مانند انتظارات مشتریان، ناکارا بودن کارکنان، محیط مناسب و ... . برخی قیمت

صول مح های تولید، توزیع و بازاریابیای برای پوشش هزینها و موسسات مالی، قیمت وسیلههاز نظر بانک
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بسادگی  ها به خطوط محصول یا مشتریاندر مورد خدمات مالی، تخصیص هزینهباشد. یا خدمت می

مپیوتری،  کاهای های مرتبط با آن )نظیر سیستمعلت این امر استفاده از تجهیزات و هزینه .پذیر نیستامکان

)نظیر کارکنان، مدیریت و بازاریابی( است که  های مشترکهای شعب و مراکز تلفنی( و نیز هزینهشبکه

. تمامی کندتنها عنصر آمیخته بازاریابی است که درآمد ایجاد می ،بسادگی قابل تقسیم نیستند. قیمت

شود ممکن است حاصل از قیمت می زا هستند. سودی که حاصلمتغیرهای  دیگر آمیخته بازاریابی هزینه

محصوالت نباشد. مثال، افتتاح حساب جاری غالبا برای مشتریان بدون هزینه است به این معنی که داشتن 

ت، ها، قیمدسته چک و استفاده از خودپرداز برای مشتریان رایگان است یا هزینه اندکی دارد. از نظر بانک

ا ها توانایی پاسخگویی سریع به شرایط بازار ربازاریابی است که به سازمانترین عنصر آمیخته قابل انعطاف

 های توزیع ودهد. برعکس، توسعه محصول جدید، تغییرات در کانالها میاز طریق کم یا زیاد کردن قیمت

( به بهره)مثال نرخ  هاها قیمتبر هستند. البته در مورد بانکتر و زماناستفاده از عوامل ترفیعی، پیچیده

وسط اند و تهای بهره کنترل شدهپذیر نیستند. نرخها انعطافهای مورد استفاده در سایر سازماناندازه قیمت

گذاری خدمات مالی نسبت به سایر محصوالت شوند. بنابراین قیمتها اعالم میبانک مرکزی به سایر بانک

 .انعطاف کمتری دارد

ها ممکن است مالی گونه که گفتیم هزینهکننده است. همانمصرف از دیدگاه خریدار، قیمت معرف هزینه

دهنده ارزشی است که مصرف کننده برای محصول یا خدمت یا غیر مالی باشد. بعالوه، قیمت عموما نشان

ده کننگیری برای خرید خدمات مالی اثر دارد و برای مصرفقائل است. عوامل متعددی بر فرآیند تصمیم

آنچه که خریداری کرده مشکل است. به طور مثال، ناملموس بودن محصوالت مالی موجب تعیین ارزش 

اطالعاتی درباره آن در دسترس نداشته باشد و به منابع اطالعاتی  ،شود که مشتری پیش از خرید محصولمی

ی بشود که ارزیا)نظیر توصیه دوستان( نیازمند است. ماهیت بلند مدت محصوالت مالی باعث می دیگر

ارزش محصول حتی پس از خرید و پیش از شروع مصرف بسیار مشکل باشد. بعالوه، ارزش محصوالت مالی 

وابسته به عملکرد موسسات مالی، بعد از خرید محصول توسط مشتری و نیز عوامل خارجی تحت کنترل 

ود ای وجیفیت رابطهگذارد. از دید خریدار خدمات، بین قیمت و کها اثر میموسسه است که بر راندمان پول

ها باالتر است و بر عکس این قیمت دارد. بدین معنی که محصوالتی که کیفیت بهتری دارند قیمت آن

حیطی و م تواند به شکل ملموس یا ناملموس باشد. مثال اگر بانکی دارای کارکنان مودب و آراسته باشدمی

ایشان مدت طوالنی در صف بایستند که این مناسب نیز داشته باشد ممکن است مشتریان برای انجام کاره

برد اما به دلیل کیفیت مطلوب، مشتری انتظار در واقع قیمت خدمات بانک مذکور را برای مشتری باال می

کنندگان عموما برای انجام مقایسه بین خدمات شود. بر این اساس مصرفحاضر به پذیرش این هزینه می

اندکی دارند یا فاقد چنین تجربیاتی هستند، بنابراین مجبورند  مالی موسسات گوناگون، تجربیات قبلی

های آن ارزیابی کنند. مشکل این امر آن است که در کیفیت محصوالت و خدمات مالی را بر مبنای ویژگی

های فیزیکی قابل توجهی برای ارزیابی سطوح کیفیت مورد خدمات به دلیل ناملموس بودن آنها، ویژگی

های ظاهری نظیر تسهیالت کنندگان بر اساس برخی ویژگیندارد. بنابراین مصرف خدمات مالی وجود
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ای بودن کارکنان و... درباره کیفیت خدمات فیزیکی، تکنولوژی مورد استفاده، حسن شهرت موسسه، حرفه

 کنند.قضاوت می مالی

  

 های ترفیعاستراتژی
 
های های ترفیعی مورد استفاده شرکتاز روشهای ایران برای جذب مشتری های اخیر در بانکدر سال 

تولیدکننده محصوالت مصرفی استفاده شده است. آنان با افزایش بودجه برای آگهی و عملیات پیشبرد 

اند. البته به دلیل ناملموس بودن خدمات بانکی استفاده از تبلیغات تا فروش، مشتریان بیشتری جذب کرده

توان نشان داد و دیگر آن که مات بانکی را بدون عرضه آنها نمیحدودی مشکل است، زیرا برخی از خد

آگهی متکی بر تصاویر است و بیشتر خدمات بانکی محصول ملموسی برای نمایش ندارند، مثال تجربه 

ز عوامل ا های خود بایدها در آگهیتوان نشان داد. با توجه به این دالیل، بانککارکنان بانک را با تصاویر نمی

ترکیبی  هایکننده استفاده کنند، از جمله تاکید بر آسایش، امنیت و آسودگی خاطر. آمیخته فعالیتتداعی

ای از تبلیغات، فروش حضوری، پیشبرد فروش و روابط عمومی که برای دستیابی به عبارتست از مجموعه

 گیرند.های برنامه فروش مورد استفاده قرار میهدف

ها باید در میان مردم نسبت به خدمات ت حضور همیشگی داشته باشند. بانکها باید در عرصه تبلیغابانک

د بلندمدت باشد. در تنظیم برنامه آگهی بای ها بایدخود ذهنیت مثبتی ایجاد نمایند. اهداف تبلیغاتی بانک

ها یگهاهداف را بر مبنای تصمیمات قبلی در مورد بازار هدف، موضع بازار و آمیخته بازاریابی مشخص کرد. آ

 بندی کرد. توان بر اساس اینکه هدف آنها آگاه کردن، ترغیب کردن یا یادآوری است طبقهرا می

رسانی درباره محصوالت جدید بانکی، توصیف خدمات موجود، های آگاه کننده و اطالع دهنده: اطالعآگهی

 های غلط و ایجاد تصویری مثبت از بانک. تصحیح برداشت

ایجاد ترجیحات برای بانک مورد نظر، تشویق به خرید خدمات بانک مورد نظر بجای آگهی ترغیب کننده: 

 های رقیب. خدمات بانک

آگهی یادآوری کننده: یادآوری این موضوع به مشتریان که خدمت ممکن است در آینده نزدیک مورد نیاز 

 خدمت یا بانک. های خلوت، حفظ یا تداوم ارتباط مشتری باباشد، یادآوری موقع خرید در زمان

های کوتاه مدت برای تشویق به خرید ها و مشوقبرد فروش است که شامل محرک: پیشپیشبرد فروش

 ای از ابزار ترفیعی است و برای برانگیختن خدمات بانکی است. پیشبرد فروش شامل انواع گسترده

غیره. در مورد مشتریان  مسابقات وها، شامل جایزهتر بازار طراحی شده است، تر یا سریعهای قویواکنش

انی گذاری بیشتر و جلب نظر کسآنها برای سپرده زبانک، اهداف پیشبرد فروش شامل جلب تعداد بیشتری ا

کنند. در مورد نیروی فروش، اهداف پیشبرد فروش شامل های رقیب را خریداری میاست که خدمات بانک

ها به یافتن خریداران جدید است. انواع و تشویق آنکسب حمایت بیشتر برای خدمات موجود یا جدید 

ا . ههای تجاری، مسابقات و قرعه کشیها و نمایشگاهها، کنفرانسی پیشبرد فروش عبارتند از: جایزهابزارها

ها برای افرادی که بانک -1گردد: در رابطه با مبحث پیشبرد فروش چند پیشنهاد خاص نیز در زیر ارائه می
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 کشی برای مشتریانداگانه ترتیب دهند زیرا اگر قرعههای جکنند، قرعه کشیک حساب باز میتازه در بان

ود که شابد و این باعث مییکشی افزایش میجدید جداگانه باشد در نتیجه شانس برنده شدن آنها در قرعه

یدا کنند. را پ کشیفتتاح حساب به دلیل شرکت در قرعهافرادی که مشتری آن بانک نیستند نیز انگیزه ا

 های تبریک و تسلیت فرستاده شود.برای مشتریان کلیدی در اعیاد یا مواقع عزاداری کارت -2

خودکار و غیره با آرم و شعار بانک به  هدایای مختلفی از قبیل ساعت، تقویم، دفترچه یادداشت، -3 

های هایی در رسانهرگ مصاحبهبا برندگان جوایز بز -3های مختلف داده شود. مشتریان کلیدی به مناسبت

 عمومی انجام پذیرد. 

: عبارتست از تشویق غیر شخصی تقاضا برای یک خدمت از طریق درج اخبار تجاری با روابط عمومی

اهمیت و مثبت در یک رسانه انتشاراتی یا پخش آن از رادیو و تلویزیون بدون اینکه بانک پولی پرداخت 

کنند مانند: تحقق اهداف بازاریابی بانک از چندین روش استفاده میهای روابط عمومی برای کند. بخش

اوره. مشو  ر دولتمردانهای خبری، ارتباطات سازمانی، اثرگذاری بر قوانین دولتی و جلب نظروابط با رسانه

 استفاده از روابط عمومی در مقایسه با آگهی هزینه بسیار کمتری دارد، در حالی که اثر آن بر آگاهی عموم

و  پردازند، ولی برای تهیههای خبری نمیهای پولی به رسانهباید توجه داشت که شرکت مردم بیشتر است.

پخش مطالبی درباره خدمتشان باید به کارکنان خود حقوق بدهند. اگر شرکت بیانیه جالبی را توسعه دهد 

ف آگهی بدون صربرابر با اثر های خبری ممکن است از آن استفاده کنند که در این صورت تاثیر آن کانال

ها و موسسات مالی و ها تومان هزینه و اعتبار آن نیز از آگهی بیشتر خواهد بود. خدماتی که بانکمیلیون

های گروهی و میز گردهای مختلف در رادیو و تلویزیون و دهند باید به وسیله رسانهاعتباری به مردم می

 .دهندها چه خدماتی را ارائه میمردم آگاه شوند که بانک مطبوعات مورد بحث و گفتگو قرار گیرد تا

: عامل ترفیعی دیگر، فروش شخصی یا حضوری است. چون خدمات بانکی را افراد عرضه فروش حضوری

رل ای مناسب برای کنتکنندگان خدمات بانکی و وسیلهکنند، فروش شخصی عامل ترفیعی برای عرضهمی

عامل ترفیعی با استراتژی برخورد صحیح با مشتریان و ایجاد محیطی مناسب عامل ناملموس بودن است. این 

کته ها به این نها اثر مثبتی خواهد داشت. بانکارتباط نزدیکی دارد و بدون شک بر افزایش سهم بازار بانک

ی ح و نهایتواند توجه و عالقه خریداران را جلب کند، اما در ایجاد ترجیتوجه ندارند که اگر چه تبلیغات می

کردن فروش و ایجاد رضایت در مشتریان موثر نیست. بنابراین در بازاریابی بانک، تبلیغات و فروش جایگزین 

باشند. فروش حضوری عبارتست از انتقال اطالعات درباره محصول یا خدمت یکدیگر نیستند بلکه مکمل می

رای مزایایی است: مزیت اول این است ها برای خرید. فروش حضوری دابه مشتریان جهت متقاعد کردن آن

رفتارهای هر یک از مشتریان هماهنگ کنند و از  های خود را با نیازها وکه فروشندگان میتوانند صحبت

توانند واکنش مشتریان را نسبت به یک روش فروش بخصوص مشاهده کرده، سپس در همان این طریق می

. مزیت دوم فروش حضوری این است که با استفاده از این ها و اصالحات الزم را اعمال کنندلحظه تعدیل

ا به های هدر رفته روسیله کوششبدین روش معموال میتوان فعالیت را روی مشتریان کلیدی متمرکز کرد و

حداقل ممکن رسانید. مزیت سوم فروش حضوری این است که در بیشتر موارد به فروش واقعی منجر 
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انگیزد، ولی معموال به عمل خرید جهت کامل کردن رده، تمایالت را برمیشود. آگهی نظرها را جلب کمی

شود. محدودیت اصلی فروش حضوری هزینه باالی آن است. در واقع استفاده های فروش منجر نمیفعالیت

های هدر رفته به بازار خود برسد، ولی هزینه سازد که با حداقل کوششاز نیروی فروش بانک را قادر می

 و اداره کردن نیروی فروش باالست. توسعه 

ها الزم است خط در بخش خدمات بیشترین ارتباط مستقیم با مردم وجود دارد. بنابراین در بانکمردم: 

های پرسنلی و نحوه تعامل و رویارویی آنها با مردم تعریف گردد. بنابراین الزم است به امر گزینش، مشی

نقش حیاتی که در تعامل مداوم با مردم دارند، توجه خاص  آموزش، انگیزش و پاداش پرسنل به لحاظ

 مبذول شود.

ر ت: ارائه خدمات غیر ملموس بانکی با استفاده از امکانات و تجهیزات فیزیکی ملموسهای فیزیکیدارایی

ای هدهی مکانیزه، استفاده از سیستمشمار، سیستم نوبتگردد. ارائه بروشور یک دستگاه اسکناسمی

 ک خدمات.اتوماتی

 ریع،ساده، سنامند. فرایند باید کند فرایند میمراحلی را که مشتری برای دریافت خدمات طی می فرایند:

عی ها سهمه بانک ها و عملیات بانکی.ساده بودن فرم مانند تعریف شده و برای مشتریان قابل درک باشد

به سوی خود جلب کنند. شما به عنوان  های ارتباطی، مشتریان رارند از طریق تبلیغات و سایر شیوهدا

کارمند بانک بررسی کنید و دریابید که در کجای این میدان رقابتی قرار دارید؟ به چه نوع ذهنیتی نیاز 

گرا باشید. این حقیقت را بپذیرید ها واقعهای رقابت با سایر بانکدارید؟ اولین نکته این است که در روش

اند و این ز موسسات خوشنامی هستند که افرادی خوب را به خدمت گرفتهها در جامعه نیکه سایر بانک

دهند. بنابراین در جریان کارکنان مثل شما با صداقت و به درستی به مشتریان خود خدماتی را ارائه می

رقابت نباید از رقبای خود بدگویی کنید. این کار منصفانه نیست. کارکنان بانک در اطالعات اعتباری ضروری 

های بزرگ با هم مشارکت کنند، در ارائه وامها با هم همکاری میبا هم سهیم هستند، در نقد کردن چک

های که برای جامعه مفید هستند ها غالبا در پروژهکنند. بانکدارند، و از جهات دیگری نیز با هم همکاری می

ادقانه و منصفانه نیست. بعالوه با هم سهیم اند. ممکن است رقابت شدید باشد اما همیشه این رقابت ص

 از شما در نزد دیگران ایجاد شود. شود که تصویر و ذهنیتی منفیبدگویی از رقبا باعث می

نید؟ کشنوید چگونه با آن برخورد میهای رقابتی بانکی دیگر میهنگامی که خبری یا تبلیغی درباره مزیت

ان این نکته را بدانید که بهترین مشتریان بالقوه شما مشتریانداز مثبتی را در نظر داشته باشید، باید چشم -1

های به فعالیت -2های مرتبط با جلب مشتریان جدید را ندارند. فعلی شما هستند. اینگونه مشتریان هزینه

فروشتان ادامه دهید، نکات مثبت بانکتان و خدمات آن را مورد تاکید قرار دهید. ممکن است در جریان 

 ها سوالیمنصف باشید، اگر مشتری درباره رقابت شما با سایر بانک -3فروشتان کاهش یابد. رقابت اندکی 

پرسید، تا جایی که ممکن است صادقانه به او توضیح دهید. مشتریان میخواهند بدانند که بانک شما چگونه 

جستجوی نیازهای دهید؟ ابتدا در دار چگونه جواب میلآنها کمک کند. شما به عنوان تحویتواند به می

 تواند این نیاز را برآورده سازد. ومشتریان بالقوه باشید. سپس بررسی کنید که کدامیک از خدمات شما می
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نکاتی که مهم هستند و بسیاری از مشتریان بالقوه  ن خدمت خاص را به مشتری بگویید.آدر نهایت مزایای 

شوند های بهره چگونه محاسبه و پرداخت مینکه نرخدرآمدها: شناخت ای -1بدنبال آنها هستند عبارتند از: 

ها و موجودی مشتریان اقتصادی بودن: در جستجوی راههایی باشید که حساب -2برای مشتریان مهم است. 

راحتی: اگر بانک شما بتواند  -3جویی صورت گیرد. هایشان صرفهبتواند برایشان سودآور باشد و در هزینه

را برای مشتریان فراهم کند، فضای پارکینگ مناسبی داشته باشد، و هر چیزی  اوقات خوشایند و مطبوعی

کارایی: مشتریان بالقوه برای پولشان  -3که بتواند راحتی مشتریان را افزایش دهد، در اختیار داشته باشد. 

اصد صحیح مق ها وها به روشسپارند، مایلند که این پولراین وقتی پولشان را به بانکی میسخت گیرند. بناب

  ها.ایمنی پول -5و درست بکار گرفته شود. 

های جاری مزایای زیادی حساب ؟فروش حساب جاری(ه افتتاح حساب جاری تشویق کنیم )چگونه افراد را ب

های جاری را همیشه به خاطر داشته باشید تا بتوانید مشتریان را برای مشتریان دارند. مزایای ویژه حساب

ا، هحساب جاری متقاعد کنید. این مزایا عبارتند از: پرداخت آسان صورت حساب، ایمنی پولبرای افتتاح 

 خصوصی بودن، ارائه خدمات جامع از سوی بانک.
 

 های مکاناستراتژی

شود. بلکه قول نوعی عملکرد هنگام عرضه خدمات بانکی، معموال محصول ملموسی برای فروش عرضه نمی 

ه اند، در نتیجات بانکی به طور دقیق تعریف نشدهرد. بعالوه بسیاری از خدمگیدر معرض فروش قرار می

مشتریان در ارزیابی خود از محصول به شواهد ملموس مرتبط با خدمت توجه دارند. محیط فیزیکی، محرکی 

 دیداری در مورد کیفیت خدمات بانک است حتی اگر ارتباطی با عرضه واقعی خدمات بانکی نداشته باشد.

شود، مانند زمینه خدمات به هر چیز ملموسی که با عرضه کننده خدمت ارتباط دارد توجه خاص میدر 

محیط فیزیکی و دکوراسیون بانک. بنابراین در انتخاب استراتژی بازاریابی باید به این دو عامل توجه خاصی 

تر: دکوراسیون باید هایی از مکان جهت باال بردن رضایت مشتری و ارائه خدمت بیشمبذول داشت. مثال

هایی از طبیعت که آرامش های شاد، تابلوهای نقاشی یا عکسبرای تمامی شعب، دیوارهای رنگ شده با رنگ

 های زیبا وآفرینند، قرار داده شود. شعار بانک باید به طور واضح در معرض دید باشد. قرار دادن گلدانمی

کننده مناسب، دستگاه آب سرد کن، تلفن رایگان رمکننده مناسب، وسایل گیا گل در محل، وسایل خنک

در  تغییرات های یکسان و یونیفرم.لباس شمار اضافی در دسترس مشتریان،شهری، قرار دادن ماشین پول

 .نقش، وظیفه و عملکرد شعب، باعث شده که طراحی سنتی شعب مناسب با وظایف جدید نباشد

که شعب مجددا سازماندهی شوند و با مفهوم خرده فروشی  برای باقی ماندن در صحنه رقابت، الزم بود

های فروش و به موازات آن به حداقل تطابق بیشتری پیدا کنند. این تطابق امکان حداکثر کردن فرصت

دهد. بسیاری از این تغییرات به منظور ایجاد جو رساندن هزینه های عملیاتی و نگه داری را به شعب می

( جو یا فضا از طریق چهار حس از حواس پنجگانه 1113) اند. طبق نظر کاتلرتهمناسب در شعب صورت گرف

ودآگاه تواند به طور ناخشود: بینایی، شنوایی، بویای و المسه. محیط فیزیکی داخل شعب میاصلی ادراک می
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وز در نهای ایرانی هبا توجه به نکاتی که ذکر شد، شعب بانک اثر روانی شدیدی بر مشتریان داشته باشد.

 های روز افزون، الزم استمراحل سنتی هستند و با توجه به تغییرات در نظام بانکداری در دنیا و پیشرفت

های ایرانی در طراحی های خود تجدیدنظر کنند و به شکل مناسبتری ترتیب یابند. این که شعب بانک

 باشند و به مراجعه به شعبشود که مشتریان در بانک احساس راحتی بیشتری داشته تغییرات موجب می

 ها ترغیب شوند. بانک

در عنصر مکان از عناصر آمیخته بازاریابی، به جز بحث وضعیت فیزیکی مکان ارائه خدمت، موضوع تحویل 

ذیر پهای توزیع، دسترسی به خدمات بانکی را امکانو شیوه ارائه خدمت نیز مطرح است. در واقع همان کانال

برای انتخاب کانال مناسب برای ارائه خدمت الزم است خواست و سلیقه مشتریان را در ها سازند. بانکمی

  نظر بگیرند.

ترین عامل در جذب و نگهداری مشتریان است. باالترین انتظاری آمیز با مشتری اساسیرفتار خوب و احترام

شتری موارد دیگر از جمله که مشتری از بانک دارد، برخورد مناسب و مودبانه است و بعد از آن است که م

دهد، در حالی که اگر برخورد درست و مناسب دهی خوب و امکانات موجود را نیز مد نظر قرار میسرویس

شود و در نتیجه مراحل از طرف کارکنان بانک صورت نگیرد قدم اول که جذب مشتری است برداشته نمی

تر از بودجه صرف شده برای تبلیغات است. ویبعدی نیز اتفاق نخواهد افتاد. نحوه برخورد با مشتری ق

ایی که به هکند ولی عملکرد بانک، کارکنان و نوع سرویستبلیغات تنها مشتریان را به سوی بانک جلب می

 .شود که آنها دوباره به سوی ما باز گردنددهیم موجب میآنها می

اگر ما  شناسد.عنوان استراتژی بازاریابی نمیها هنوز ارائه خدمت به مشتری را به متاسفانه بسیاری از بانک

ای نسبت به مشتری نداشته باشیم ضربات سختی به به بهترین ابزار کار مجهز باشیم ولی برخورد شایسته

خواهند موسسه خود وارد خواهیم کرد. مشتریان امروز از ما ارائه خدمات سریع همراه با  اخالق حسنه می

ید آرد خوب در پشت گیشه بانک است. هنگامی که مشتری به داخل شعبه میو بهترین تبلیغ، همان عملک

بازاریابی، اثر بخشی خود را از دست  ،قطع شود که برخورد خوبی با او ندارد به طورو با کارمندی مواجه می

ری را تکند، تا مشایم. بازاریابی بسترسازی میها دیدهدهد. به تجربه این موضوع را عمال در شعب بانکمی

ها متحول شوند. چرا که حتی اگر در برای خرید خدمت تشویق کند و برای این منظور الزم است سیستم

 .های قبلی پاسخگوی نیاز امروز مشتریان نیستندبازاریابی بسیار فعال باشیم، سیستم

مشتریان تالش بنابراین باید با یک حرکت جمعی و عزم سازمانی برای رسیدن به هدف برخورد خوب با 

ت. کارکنان چیز اسکنند و یا گفتگوها بسیار ناهای کشور کارمندان با مشتری صحبت نمیاکثر بانک کرد. در

زنند، این در حالی است که در بعد نیروی انسانی برخورد یعبوس رفتار کرده و لبخند نم ربانک اغلب بسیا

ک صدا کردن عالقه دو طرفه ای ایجاد مطلوب، روی خوش نشان دادن و حتی مشتری را به اسم کوچ

که مشتری حاضر است مدت طوالنی انتظار راهم تحمل کند. باید طوری با افراد رفتار نمود که  کندمی

احساس کنند در هر حال ما قصد کمک کردن به آنها را داریم مثال پاسخ خسته نباشید به دیگران. تحت 

ه و عصبانیت رفتار کرد. البته مشکل محیطی را نباید نادید هیچگونه شرایطی نباید با مشتری با بی صبری
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گذارد و گرفت. فشار کاری، عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... روی کارمند بانک اثر می

 ت.با انواع مسائل و مشکالت روبروسکارمند بانک 

ها ایجاد نمود چرا که حدودیترغم مهایی جهت متحول کردن این سیستم، علیبه هر حال باید استراتژی

صاحبنظران بازاریابی اعتقاد دارند کارکنانی که به طور دائم با مشتریان در ارتباطند از مهمترین افراد 

سازمان هستند و باید اطمینان حاصل کرد که رفتار آنان با مشتریان مناسب، دوستانه و محترمانه است. با 

کرد، ولی تبدیل آنان به مشتریانی وفادار مشکل است و این امر تبلیغات میتوان مردم را به بانک جذب 

بستگی به این دارد که بانک تا چه حد توانسته است مشتریان را راضی و خشنود کند. عامل مهم دیگر در 

 ،ودشبه علت اینکه خدمت معموال در حضور مشتری انجام می جلب رضایت مشتریان عملکرد کارکنان است.

ارزیابی کیفیت خدمات تحت تاثیر ظاهر، رفتار، بیان، شایستگی، ادب، پاسخگویی، کمک کردن، درک و 

 13گردند تفاوت یک کارمند، باز نمیدرصد مشتریان بخاطر طرز فکر بی 32خشرویی کارمندان است. 

دوستانه با درصد به خاطر روابط  5 درصد به دالیل رقابتی و 1درصد بخاطر عدم رضایت از محصول و 

کارکنان به دالیل مختلف  .گردنددرصد به خاطر فوت باز نمی 1درصد به خاطر تغییر مکان و  3دیگران، 

های خصوصی با سایر کارکنان، توجه بیش از اندازه کنند، نظیر: صحبتارتباط خوبی با مشتریان برقرار نمی

ری، کمک به مشتری دیگر و نادیده به کارهای دفتری در زمان نادرست، ترس از شروع صحبت با مشت

از او مهمتر است.  یدهد که کارهای دیگرگرفتن مشتری تازه وارد. موارد مذکور به مشتری این پیام را می

کنند که آیا شما مایل به کمک شکند. مشتریان بالفاصله احساس میاین کار غرور مشتری را در هم می

گویید مهم است. خوشامدگویی ن شما به اندازه چیزی که میکردن به آنها هستید یا خیر. روش سخن گفت

 .مثبت باشد و تمایل خدمت کردن را ابالغ نماید باید طبیعی، مودبانه، کوتاه و
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 فرآیند بازاریابی
 

 :بازاریابی را به پنج مرحله تقسیم کردندفرآیند  ،کاتلر و آمسترانگ

 درک بازار و نیازهای مشتری -1

 طراحی استراتژی بازاریابی بر اساس نیاز مشتری -2

 آماده کردن طرح و برنامه بازاریابی یکپارچه -3

 ایجاد رابطه با مشتری  -3

  کسب ارزش از مشتریان -5

ای تولید ارزش برای مشتری و ایجاد رابطه کنندگان،سعی در درک مصرف سازمان در چهار مرحله اولیه،

ود س به شکل فروش، پاداش خود را با ایجاد ارزش برای مشتری، سازمان مستحکم با او دارد. در گام نهایی،

  کند. ای از جنس رابطه طوالنی مدت با مشتری دریافت میو سرمایه

 مرحله اول: درک بازار و نیازهای مشتری

  .های قبلی بیان کردیمصحبتاین رو در 

 طراحی استراتژی بازاریابی بر اساس نیاز مشتری مرحله دوم:

تواند به طراحی استراتژی بازاریابی بر اساس می ،پس از درک مفهوم مصرف کننده و بازار، مدیریت بازاریابی

سودمند با آن است. هدف مدیریت بازاریابی، هنر و علم انتخاب بازار هدف و ایجاد رابطه  مشتری بپردازد.

اصلی مدیر بازاریابی یافتن، جذب کردن، حفظ و رشد رابطه با مشتریان از طریق ایجاد، ارائه و انتقال 

برای طراحی یک استراتژی موفق بازاریابی، مدیر بازاریابی باید  باشد.های برتر مورد نظر مشتری میارزش

 ابتدا به دو سوال مهم پاسخ دهد: 

 ام مشتریان هستیم )بازار هدف ما چیست؟( خدمتگذار کد

 طرح ارزش ما چیست؟(شکل به این مشتریان خدمت کنیم ) توانیم به بهترینو چطور می

 مرحله سوم: آماده کردن طرح و برنامه بازاریابی یکپارچه

حوه و ن نمایدارائه میبه آنها خدمت  سازمان، طرحی کلی در مورد مشتریانی که سازمانتژی بازاریابی ااستر

نماید. برنامه بازاریابی، با عملی کردن استراتژی بازاریابی، رابطه با مشتری ایجاد ارزش برای آنها را ترسیم می

ای از ابزارهای شرکت برای اجرای کند. این برنامه از آمیخته بازاریابی تشکیل شده که مجموعهرا برقرار می

 برای ارائه طرح ارزش خود به مشتری، باید ابتدا پیشنهاد ارضای نیاز سازمانباشد. استراتژی بازاریابی می

(، قیمتکند )باید تصمیم بگیرد که این پیشنهاد را به چه قیمتی عرضه می، را ایجاد کند )محصول(

تری سرانجام، باید با مش ،گیری کند )محل(همچنین باید در مورد نحوه ارائه این پیشنهاد به مشتری تصمیم

در مورد پیشنهاد ارتباط برقرار کرده و شایستگی پیشنهاد را به آنها نشان دهد )ترویج(. سازمان باید  ،هدف

ای به وجود آورد که ارزش موردنظر همه این ابزارها را با هم ترکیب کرده و برنامه بازاریابی جامع و یکپارچه

 را به مشتری انتخاب شده ارائه کند.
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 ا مشتریمرحله چهارم: ایجاد رابطه ب

یجاد و که به ا باشدمیشامل فرایندی است که مهمترین مفهوم بازاریابی نوین مدیریت ارتباط با مشتری 

ای هشود. این تعریف همه جنبههای باالتر به او منجر میحفظ رابطه سودمند با مشتری از طریق ارائه ارزش

ارتباط با مشتری یک مفهوم جدید در بازاریابی شود. مدیریت مشتریان را شامل می ازدیادجذب، نگهداری و 

، بازاریابی گرایی: مشترینیست، بلکه بر مبنای سه جنبه از مدیریت بازاریابی بنا شده است که عبارتند از

 های اطالعاتیروابط و بازاریابی بانک

CRM  نابراین ب کند.میکنندگان و کارمندان را تسهیل و مشتریان، شرکای تجاری، عرضه سازمانروابط بین

CRM ای را به آنها ارائه دهد. زیرا تمام خدماتی کند که خدمات ویژهبا شناسایی این گروه اقلیت سعی می

را  هاشود دارای هزینه است و بر سود و زیان تاثیر دارد. از این رو، اینگونه هزینهکه به مشتریان ارائه می

در واقع افزایش سودآوری موسسه از طریق  ،و بازاریابی روابط CRMهدف  دار و هدفمند کرد.باید جهت

 توجه به مشتریان سودآور است. 

 عبارتند از: CRMهای کلیدی به طور خالصه ویژگی

  .حفظ مشتریان برگزیده در بلندمدت .1

 باید آن را مدیریت کرد.شود که میمشتریان به صورت یک دارایی نگریسته میبه  .2

 دن اطالعات مشتریان.آوری و منسجم کرجمع .3

 افزارهای اختصاصی به منظور تجزیه و تحلیل این اطالعات.استفاده از نرم .3

 بندی بازار بر مبنای ارزش مورد انتظار مشتری.بخش .5

 مشتریان. یهاازار بر اساس نیازها و خواستهبندی خرد ببخش .3

 باشد. مندی میبرتر و رضایتهای های با دوام با مشتری، ایجاد ارزشبرقراری رابطه CRM هدف کلی .1

مشتریان رضایتمند معموال تبدیل به مشتریان وفاداری شده و شرکت را بیشتر درتجارت خود سهیم  .2

 کنند. می

ها با تمرکز بر بازاریابی انبوه، هر آنچه در توان داشتند را صرف معرفی عمومی خود در گذشته شرکت .1

ند کنها پس از انتخاب دقیق مشتریان مورد نظر، تالش میاما امروزه شرکت کردند،و محصوالت خود می

 تری برقرار کنند. واسطه و پردوامتا ارتباط بی

 مدیریت ارتباط گزینشی .11

شرکت با به کارگیری تحلیل سودمندی مشتری، آنهایی که فقط برای شرکت ضرر دارند را حذف کرده و  

ن کند. وقتی مشتریاجلب رضایت بیشتر آنها می گیری مشتریان سودمند، تمام توان خود را صرفبا هدف

مناسب مشخص شدند، شرکت با ارائه پیشنهادهای جذاب و ویژه آنها را جذب کرده و وفاداری آنها را بدست 

 اما با مشتریان غیرسودمند چه کار باید کرد؟  .آوردمی

یر منطقی دارند و یا اینکه هزینه گونه مشتریان یا رفتار بسیار غدگذاشت. اینیکنار خواهاحتماال آنها را 

ها امروزه سودآوری مشتری را بر اساس عوامل آمد حاصله بیشتر است. مثال بانکی به آنها از دردهخدمات
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مختلفی چون میانگین مانده حساب، عملکرد حساب، استفاده از خدمات، مراجعه به شعبه و متغیرهای 

  .شوندکنار گذاشته می دسوداوری کم باش راگ که کننددیگر ارزیابی می

 مرحله پنجم: کسب ارزش از مشتریان

ود. شهای برتر آغاز میفرآیند چهارگانه بازاریابی، با برقراری رابطه با مشتری از طریق ایجاد و ارائه ارزش

به صورت فروش  در حال حاضر گام آخر، جذب ارزش از مشتری در عوض ارزش ارائه شده توسط بانک که

های برتر برای مشتریان، مشتریانی سهم از بازار و سود خواهد بود. شرکت با ایجاد ارزشو در آینده به صورت 

ار ک کنند. در واقع اینکند که به شرکت وفادار باقی مانده و بیشتر خرید میبسیار رضایتمند خلق می

یعنی سهمی  موفق، در افزایش سهم مشتری CRMباشد. گذاری دراز مدت برای بانک میهمچون سرمایه

خواهند ها مینیز نقش بسزایی دارد. مثال بانک که از خرید مشتری در آن گروه نصیب شان می شود

ها به دنبال سهم بیشتر از معده ها و رستورانشان از کیف پول مشتری بیشتر شود، سوپر مارکتسهم

های خواهند سهم بیشتری در گاراژ داشته باشند و شرکتهای خودروسازی میشرکت ،مشتری هستند

 .هواپیمایی خواهان سهمی بیشتر از مسافرت هستند

توانند تنوع بیشتری برای مشتریان فعلی ایجاد کنند، یا ها برای افزایش سهم مشتری خود میشرکت

 یزان فروش کاالهای مشابهتوانند با آموزش کارمندان، کاالهای بیشتری را به مشتریان معرفی کرده و ممی

میلیون  51آمازون در زمینه بهبود ارتباط با  افزایش دهند. به عنوان مثال سایت ،را از طریق بیشتر فروختن

آمازون  مشتری خود مهارت خاصی داشته و توانسته سهم خود از خرید هر مشتری را به خوبی افزایش دهد.

الت بسیار متنوعی را هم عرضه کرده و حتی یک سیستم که در اصل یک کتاب فروشی بوده، امروزه محصو

ای با بررسی سابقه خریدهای حراجی نیز در اختیار مشتریان قرار داده است. عالوه بر این، سیستم رایانه

ها موفق شده سهم کند. آمازون با این تالشمشتری، کاالهای مشابه مختلفی را نیز به او پیشنهاد می

 مانند دیجی کاال مشتریان را به خود اختصاص دهد.بیشتری از خریدهای 

    منحنی عمر محصول

شود . منحنی عمر در نقش یک ریزی بازاریابی استفاده میای در برنامهبه طور گسترده ،از منحنی عمر

 کند . با وجود مزایایهای بازاریابی عمل میناسب بین محصول و توسعه استراتژیراهنما در تعیین توازن م

به دلیل اینکه در ارتباط با محصوالت مختلف  زیادی که برای منحنی عمر محصول در نظر گرفته شده است،

. منحنی عمر هر محصول از هایی نیز مواجه استاستفاده از آن با چالش کند،ای ارائه میهای سادهارزیابی

  است. بلوغ و افول تشکیل شده رشد، چهار مرحله اصلی شامل مرحله معرفی،

ترین وظایف بازاریابی از منظر منحنی عمر محصول این است که تا حد ممکن از طریق یکی از مهم

مراحل رشد و بلوغ محصول  از ریسک کمتری برخوردار هستند، که هایی مانند ارائه محصول جدیداستراتژی

 را به درازا بکشاند.

جریان نقدی و خدمت منفی است در این  در این مرحله سرعت رشد خدمت در بازار کند است، معرفی: .1

گیرد تا مشتریان با خدمات و احتماال مزایای رقابتی آن آشنا شوند. به همین مرحله تالش زیادی صورت می
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 گیرد. در مرحله معرفی رقیبی برایهای ترفیعی و تبلیغاتی صورت میدلیل تمرکز زیادی بر روی فعالیت

 یرد.گهای تبلیغاتی بیشتر ایجاد آگاهی در مشتریان مدنظر قرار میخدمت بانک وجود نداشته و در فعالیت

بانک آفیسر  موبایل بانک از جمله خدماتی است که  در مرحله معرفی عمر محصول در کشور ما قرار دارد.

 در بانک ملی از جمله خدمات در مرحله معرفی است. 

جم درخواست خدمت جدید خود هستند. به ها شاهد رشد قابل توجهی در حدر این مرحله بانک رشد: .2

 کنند تا سایرها سعی میبانک ،واستده است. با افزایش میزان درخعبارت دیگر خدمت در این مرحله سود 

ذاری گهایی مانند هدففعالیت بخشند. بهبود های رقابتی آن مرتبط هستند،های خدمت را که با مزیتجنبه

تواند در این مرحله مورد توجه قرار گیرد. زمانی که خدمات مرحله رشد بندی بازار میمشتریان و بخش

خدماتی نظیر  رسد،بنظر می. کنندیان مراجعات خود را تکرار میبسیاری از مشتر کنند،خود را طی می

 های خودپرداز در مرحله رشد منحنی عمر محصول قرار دارند. بانکداری اینترنتی  و دستگاه تلفن بانک،

 . به دلیل حداکثر شدن فشارهای رقابتی در بازار،یابدسرعت رشد تا حد قابل توجهی کاهش میبلوغ:  .3

ن با لی بانک هستند. بنابرایعهای تبلیغاتی و بازاریابی در این مرحله معطوف به حفظ مشتریان فکمپین

انند یابد . خدماتی مکاهش می ها نیزمیزان سود بانک های ترفیعی،به ویژه فعالیت هاتوجه به افزایش هزینه

ها در این مرحله قرار دارند. ایجاد برخی های بلندمدت در بسیاری از بانکهای جاری و جذب سپردهحساب

ها برای جذب های خدماتی مختلفی که بانکتغییرات در محصول و نیز شیوه ارائه خدمات )مانند طرح

ها تواند طول مدت این دوره را افزایش داده تا بانکمی دهند(های کوتاه مدت در کشور انجام میسپرده

 مند شوند.های نسبی این مرحله بهرهبتوانند زمان بیشتری از مزیت

ها ناچار میزان فروش در این مرحله تا حد هشدار کاهش یافته به طوری که در برخی موارد شرکت . افول:3

صرفنظر کردن از برخی  های خدمات مالی،در بخششوند محصول را از سبد کاالی خود حذف نمایند. می

ی برای خدماتی مانند بیمه عمر مرحله افول تپیوندد. حخدمات مالی مشکل است و به ندرت به وقوع می

وجود ندارد. زیرا مشتریان زیادی وجود دارند که حق باشد، میبه صورتی که برای سایر کاالها و محصوالت 

 کنند. خت میبیمه این نوع خدمات را پردا

ایابی های بازارها  و استراتژیریزیاستفاده از منحنی عمر محصول در برنامه توان گفت:میبحث برای تکمیل 

ها در خصوص میزان تخصیص منابع به محصوالت و خدمات  در ها و سازماناطالعات مفیدی به بانک

ویژه در خدمات در مراحل مختلف منحنی به  کند. در دو مرحله اول،مراحل مختلف منحنی عمر ارائه می

محصوالت به منابع مالی بیشتری در قیاس  به ویژه در مرحله معرفی، کند. در دو مرحله اول،عمر ارائه می

درباره  یمتیقبا مراحل میانی و پایانی نیاز دارند. استفاده از ماتریس گروه مشاوره بوستون نیز اطالعات ذی

منحنی عمر محصول  والت و خدمات ارائه می کند که در تلفیق با اطالعات نحوه اختصاص منابع به محص

های نهایی را تعیین نمود. ذکر این نکته ضروری است که اطالعات حاصله از منحنی عمر یژتوان استراتمی

توان اطالعات استاندار و یکسانی را در کلیه خدمات متفاوت است و در حقیقت نمیمحصول با توجه به نوع 

 محصوالت ارائه نمود. 
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 (SWOT) تحلیل موقعیت
ه های مختلف تهیهای مهم و برجسته در یک طرح بازاریابی تحلیل موقعیت است که از جنبهیکی از بخش

 :گیرد که عبارتند ازچهار سؤال همواره مورد بررسی و بحث قرار می ،ریزی تجارتدر برنامه. شودو ارائه می

 در حال حاضر در چه وضعیتی هستیم؟ -1

 خواهیم برسیم؟به کجا می -2

 خواهیم به هدف برسیم؟ای میبا چه وسیله -3

 ایم؟توانیم بفهمیم که به منظور خود رسیدهاز کجا می -3

 .گویدبه اولین سؤال پاسخ می "تحلیل موقعیت"

از جمله  SWOT رقبا، تحلیل همکاران، تحلیل محیط و تحلیلتحلیل شرکت، تحلیل مشتری، تحلیل 

نوعی تجزیه و تحلیل سازمانی است   SWOT.بایست صورت پذیرندهای است که در این بخش میتحلیل

های قدرت و ضعف تجزیه و تحلیل کرده و آنها سازد منابع داخلی خود را در دورهها را قادر میکه سازمان

 هایعنی: قوت SWOT ها و تهدیدها با هم هماهنگ کنندهای فرصتخارجی در دورهرا در برابر محیط 

(Strengths=S) ، هاضعف(Weaknesses=W) ، هافرصت(O=Opportunities)  ،تهدیدها (T=Threats) 

یه شده، طباطبایی ته عالمهریزی استراتژیک در بانک شهر که توسط دانشگاه مثال: در گزارش تحلیل برنامه

 :آمده است SWOT در قسمت تحلیل

 (O)ها فرصت

های دولتی، افزایش تقاضای تکلیفی بانک تسهیالتافزایش  -3 رشد نقدینگی -2 تداوم رشد اقتصادی -1

افزایش  -5 غیر نفتی افزایش صادرات و واردات نفتی و -3 ها و مؤسسات خصوصیاز بانک تسهیالت

رویکرد توسعه اقتصادی برنامه پنجم  -1 افزایش جمعیت -3 قانون اساسی 33اصل  سازی و اجرایخصوصی

 تکنولوژیک کشور تحواالت -2 توسعه

 (T)تهدیدها 

دیدگاه مشتریان نسبت  -3 افزایش انتشار اوراق مشارکت -3 افزایش رقبا -2 تسهیالتکاهش نرخ سود  -1

گیری رقبا از سرعت بهره -3 سوی مقام ناظر پولیهای اعمال شده از محدودیت -5 های خصوصیبه بانک

 ابزارهای نوین بانکداری

 (S) هاقوت

ای هزار پول، رشد مطلوب منابع در سالی، گستردگی شعب، سهم مناسب در بافعالیت بانک النیسابقه طو -1

 های دریافتنیها، نسبت فروش به حسابان سهام، نسبت گردش دارایینسبت بازده حقوق صاحب -2اخیر 

نیروی انسانی با تجربه جوان و  -3اعطایی  تسهیالتتجاری، وضعیت مطلوب در نسبت مطالبات معوق به 

استفاده از ابزارهای تبلیغی مناسب  -3رؤسای شعب جوان و با انگیزه   -5مدیران بانکی با تجربه  -3کارآمد

سازی پیاده-2 اندازیامور مالی صف و ستاد و راهای در استفاده از سیستم رایانه -1های نوین بانکی و طرح

 بخشی از سیستم بانکداری متمرکز



37 
 

 (W) هاضعف

گیری از سیستم نوین عدم بهره -2ها و خدمات نوین بانکیگیری از برخی فعالیتمحدودیت در بهره -1

فقدان  -3 کاهش سرانه آموزش -3 و اعتبارسنجی مشتریان اطالعاتمالی و حسابداری، فقدان جامعیت 

گیری از سخت افزارها و نرم افزارهای نوین محدودیت بهره -3ضعف بازاریابی -5 مدیریت اطالعاتسیستم 

 )اعتباری و نقدی ،های بانکی صادرهتعداد اندک کارت -1 بانکداری
 

 استراتژی بازاریابی
 

روش انتخاب شده برای استراتژی بازاریابی عبارت است از روش رسیدن به هدف بازاریابی. استراتژی 

کند. البته این دستیابی به هدفی مشخص و ابزار رسیدن به این هدف را در چارچوب زمانی تشریح می

اریابی های بازباشد. بطور کلی استراتژیشود، نمیها شامل جزئیات کار که بصورت روزانه پیگیری میروش

 .شوندبوط میمحصول، قیمت، ترویج و توزیع( مر)به آمیخته بازاریابی 

محصول: در این بخش کلیه تصمیمات مربوط به محصول را لیست نمایید. اینکه چه تصمیماتی را درخصوص 

ن در حوضه اختیارات مدیرا نمایید تا بتوان به اهداف بازاریابی دست یافت. )این بخشمحصول پیشنهاد می

 (است ارشدسطح 

 کدام از  و خدمات تولید شده خود، قیمت تعیین خواهید کرد؟ محصوالتگذاری: چگونه برای قیمت

گذاری بر گذاری عبارتند از: قیمتها را به کار خواهیدگرفت؟ دو روش کلی قیمتهای مدیریت قیمتروش

 ارشداختیارات مدیران سطح  زهری بر اساس هدف. )این بخش در حوگذااساس هزینه تمام شده و قیمت

 )است

در اذهان عمومی شناخته شود،  تا بیش از هرچیز نیاز دارد ،سیسأیک موسسه مالی تازه ت لترویج: مثا

ینه هایی که در این زماستفاده کند. سوال "استراتژی توسعه برند"از  "ترویج"برای این کار باید در بخش 

 :چنین خواهند بودشوند اینمطرح می

ی هایگیرد، کدامند؟ کانالکار می ه/ خدمات خود بمحصوالتهایی که سازمان برای آگهی و تبلیغات رسانه

خدمات خود از  /التکدامند؟ آیا برای تبلیغات محصوایم، را که به منظور جذب مشتری به کار گرفته

غات فضای مجازی، تبلی ،تفاده کنیم؟ تاثیر انواع تبلیغاتهای تبلیغاتی خارج از سازمان اسخدمات شرکت

 چه خواهد بود؟(SMS)  بصورت محصوالتیک از  ز بنر و تراکت و...، تبلیغات برای هرعمومی با استفاده ا

 (...های تابعه سازمان، اینترنت وهای وابسته، شرکت)شعب و باجه های اولیه توزیع کدامند؟توزیع: کانال

ا گیرد؟ آیمیای دیگر عوامل توزیع را به کار آیا زنجیره کامل توزیع متعلق به شماست یا عوامل واسطه

ار است؟ آیا روش و های توزیع با تصویری که از سازمان و خدمات شما در جامعه وجود دارد سازگکانال

ما های توزیع انتخابی شاید، مناسبند؟ آیا کانالهای توزیعی که در نظر گرفتهبرای کانال یهادستورالعمل

  .شگامانمثل شرکت سداد و پی از نظر هزینه مقرون به صرفه هستند؟
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 یابی در بانکداریجایگاهگذاری و هدف

ها و تهدیدهای زیادی بوده است. به های اخیر، صنعت بانکداری شاهد رقابت شدید توام با فرصتسالدر 

های مختلف، بهترین خدمات ممکن را ارائه دهد. همچنین تواند در تمام زمینهطور مسلم هیچ بانکی نمی

ی را بایست سیاستخدمات خویش را به کل مشتریان بالقوه ارائه دهد. بانک ها میتواند یک بانک نیز نمی

تخاذ ها برای ارائه خدمات به مشتریان ادر پیش گیرند که بتوانند استراتژی متمایزی را نسبت به دیگر بانک

 نمایند.

باست که تصویر یک روش مهم و کلیدی برای ایجاد یک جایگاه رقابتی، متمایز کردن خدمات از سایر رق

های ایجاد موانع رقابتی ایجاد کند. یکی از روشخوبی از بانک  و خدمات آن را در ذهن مشتریان ایجاد می

 شهرت مناسب برای نام و نشان تجاری از طریق موارد زیر است:

 ایجاد رضایت در مشتری از طریق ارائه خدمات تمام عیار مناسب به تمام مشتریان. -1

 آوری انحصاری در ارائه خدمات.برداری از فنبهره  -2

آموزش کارکنان برای برخورد صحیح و مناسب با مشتریان به منظور جذب و جلب اعتماد و اطمینان  -3

 در مشتریان

 آوری و خدمات برتراستفاده از فن -3

داری دیگران به عرصه بانک تر بوده و زودتر ازها باید متوجه این حقیقت باشند که چون برخی از آنها قدیمیبانک

، السابق خواهدماند. برعکستر از دیگران نیز هستند و همیشه هم استقبال از آنها، کمافیاند، پس موفقوارد شده

. در صنعت بانکداری این شیوه تفکر شودتواند موجب غفلت و در نتیجه عقب ماندن از رقبا این طرز تفکر می

سپه،  بانک»های ایرانی به عبارتی مانند پی دارد. برای مثال در تبلیغات بانک ها درخطرات زیادی را برای بانک

. در صورتی کنیمبرخورد می«  بانک اقتصاد نوین، نخستین بانک خصوصی کشور»و یا « نخستین بانک ایرانی

 تها تنها به این خصوصیت خود تکیه نمایند ممکن است با مشکالت زیادی در صنعکه مدیران این بانک

بانکداری مواجه شوند و از سایر رقبای خود عقب بمانند. برای مثال شرکت سونی، در چند سال اخیر نشان داده 

که خیلی مبتکرانه رفتار نموده است و در استفاده از نوآوری، گویی که از خود خساست نشان داده و صرفا به 

اند که باید به روز بمانند و نوآوری کنند ش کردههای خویش، نازیده است. در واقع آنها فراموهای چند دهداشته

 .صورت از قافله عقب نمانده و همچنان پیشتاز بازار صنعت الکترونیک باشندتا بدین

ی ابانک ملی نیز در شعار جدید خود به عنوان بزرگترین بانک جهان اسالم تاکید دارد. بانک صادرات در جمله

نظر از صحت و سقم این ادعاها، نماید بزرگترین بانک خصوصی کشور. صرفظاهرا اقناعی و نه شعار، عنوان می

منظور از بزرگترین در صنعت بانکداری به چه معناست؟ بانکی که بیشترین شعب را دارد؟ بانکی که بیشترین 

ن یمشتریان را دارد؟ بانکی که بیشترین خدمات را دارد؟ بانکی که بیشترین منابع را دارد؟ بانکی که بیشتر

 دهد؟ تسهیالت را ارئه می
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ها صرفا دارای جنبه تبلیغاتی هستند و فاقد معنای معین بوده و در دنیای بازاریابی و تبلیغات برخی از عبارت

رسد در صنعت بانکداری کشورمان نیز عبارات مختلفی شوند. به نظر مییا تفسیرهای مختلفی را شامل می

 باشند.لی میوجود دارند که نیازمند تجدید نظر ک
 

 بندی بازار بخش

 شود. و در مرحله بعدی استفاده از ای از مشتریان آغاز میآوری اطالعات از نمونهبندی بازار با جمعفرایند بخش

های مختلف و متمایز تقسیم آوری شده به بخشهای جمعافزارهای تخصصی که بازار را بر اساس شاخصنرم

 رویین شده هر بخش از بازار به منظبندی بازار، استفاده از خصوصیات تعبخشنمایند. مرحله نهایی فرایند 

بندی بازار فرآیندی است که بر بخش ها و مشتریان است.گذاری بخشهای بازاریابی برای هدفحطر توسعه

شود. یمبندی های متمایز از مشتریانی که نیازها و مشخصات مشابهی دارند، تقسیماساس آن یک بازار به بخش

های یکسانی دارند، به یک طرح بازاریابی و یک محصول خاص از آنجا که مشتریان هر بخش نیازها و خواسته

ای هکند تا با تقسیم یک بازار بزرگ به بخشبندی بازار کمک میدهند. بخشای مشابه پاسخ میبه شیوه

ندی بدالیل مختلف، نقش و اهمیت بخشکوچکتر، منابع سازمان به طور بهینه صرف مشتریان اصلی شود. به 

بازار در بازاریابی کاالها و خدمات افزایش یافته است. اوال روند رشد جمعیت کند شده و بیشتر بازارها و 

 ها رشدها رو به بلوغ هستند، که این امر به نوبه خود موجب افزایش رقابت شده است. چرا که شرکتمحصول

ر و همچنین در افزایش انواع محصوالت مختلف تحت یک نام تجاری جستجو خود را در کسب سهم بازار بیشت

کنند. ثانیا عوامل اجتماعی و اقتصادی مانند افزایش سطح درآمدهای خالص، ارتقای سطح تحصیالت و می

 لهای زندگی مشتریان نسبت به قبها، سالیق و سبکافزایش آگاهی مردم، موجب شده است تا نیازها، خواسته

امر موجب افزایش تعداد و تنوع کاالها و خدماتی شده است که با یکدیگر بر سر  نتر گردد. ایتر و پیچیدهعمتنو

بندی بازار خدمات مالی موجب افزایش توانایی شناسایی کنند. فرآیند بخشجلب گروهی از مشتریان رقابت می

توانند خدماتی را دریافت نمایند که میمشتریان هدف در هر بخش از بازار شده و هر گروه از این مشتریان 

های بازاریابی که برای حصول به بندی بازار به طراحی طرحای واقعی آنها همخوانی دارد. بخشدقیقا با نیازه

 .کندکنندگان، موثرتر است کمک میهای همگن مصرفگروه

در ازار بندی ببخشد. فرایند بخشچنین این امر فرایند تخصیص استراتژیک منابع بازاریابی را بهبود میهم

های مشتریان بالقوه را که نیازهای آنها توسط خدمات فعلی به تجزیه و تحلیل دقیقی از گروه ،خدمات مالی

 های جذابی برایتوانند فرصتهای پنهان و کشف نشده میکند. این بخشمیخوبی تامین نشده است، ارائه 

 ی نوین بازاریابی فراهم آورند.هاطراحی و تولید خدمات جدید یا روش
 

 بندی بازارمزایای استراتژیک بخش

هر  یابد، بلکههای بزرگ و کوچک کاهش میهای زیانبار بین سازمانبندی بازار نه تنها احتمال رقابتبا بخش

رسانی کنند. زیرا دقیقا ها قادر خواهند بود با کارایی بیشتری به مشتریان هر گروه خدمتیک از این سازمان
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بیشتری دارد که این نیازمند  خدماتی را به هر بخش از بازار ارائه خواهند کرد که با نیازهای آنها همخوانی

 : شوندمیآوری اطالعات جامع از مشتریانی است که به عنوان نمونه انتخاب جمع

 می توان رضایتمندی مشتریان را سنجید. -

 بازاریابی مناسبی تخصیص داد.می توان بودجه های  -

 توانایی پیش بینی دقیق عکس العمل بازار -

 افزایش کشف فرصت های جدید موجود در بازار -

 ایجاد نگرش نظام مند -

 نگاهی تازه و جدید به بازارهای اصلی -

 بهبود درک نیازهای مشتریان و رفتار خرید -

 حداکثر سازی استفاده از نقاط قوت و منابع  -

 ناسایی اولویت های بازار و بخش هدفش -
 

 
 های بازاریابیتاکتیک

 ی شامل اتاکتیک بازاریابی صرفاً یک روش یا قانون اجرای بازاریابی نیست. استراتژی بازاریابی هم به برنامه

ند تا کها به شما کمک میگویند. استفاده از یک طیف وسیع تاکتیکهای مختلف میای از تاکتیکمجموعه

های بازاریابی تبدیل استراتژی به های مختلف کنید. تاکتیکهای مختلفی غرق در پیاممشتریانتان را از راه

ها، های سازمان، مسؤلیتهای کار است. هر برنامه کاری شامل جایگاه فعلی سازمان، اهداف و فعالیتبرنامه

است گروه بازاریابی سازمان، استفاده از فضای  مثال ممکنبه عنوان  .شودها میهزینه زمان شروع و پایان کار و

مجازی و بازاریابی با استفاده از اینترنت و ابزارهای تکنولوژیک را در دستور کار خود قرار دهد. به این ترتیب 

در فضای مجازی بررسی و آن را با رقبا مقایسه نماید. سپس برای هر بخش،  را ابتدا باید جایگاه فعلی سازمان

ریزی نموده و مسئولیت هر بخش را به فردی در گروه های اجتماعی و ایمیل برنامهسایت، گروه مانند وب

 مشخص کند.  (TimeLine)واگذار نماید. در عین حال برای هر بخش یک خط زمانی 
 

 اجرا، کنترل و ارزیابی

ابی آمده به منظور ارزی بایست برنامه مذکور اجرا شده و سپس نتایج بدستپس از تدوین برنامه بازاریابی می

وان تاقدامات انجام شده با اهداف مقایسه شوند. پس از مقایسه نتایج با اهداف از پیش تعیین شده است که می

 .ردازدپمیارتباط با مشتری  به اهمیتحاال بحث رو با داستانی ادامه بدیم که  در اهداف شرکت بازنگری نمود.

ند فروشهای بزرگ که همه چیز میخانه به راه افتاده و به یکی از فروشگاهپسر جوانی برای پیدا کردن کار از 

یک روز فرصت داری تا به طور آزمایشی کار کنی و در پایان روز با توجه به او گفت: رفت. مدیر فروشگاه به 

او  و از گیریم. در پایان اولین روز کاری مدیر به سراغ پسر رفتنتیجه کار در مورد استخدام تو تصمیم می
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-ای؟ پسر پاسخ داد: یک مشتری. مدیر با تعجب گفت: تنها یک مشتری...؟!!! بیپرسید: چند مشتری داشته

فروش در روز دارند. حال مبلغ فروشت چقدر بوده است؟ پسر  21تا  11ترین متقاضیان در اینجا حدقل تجربه

میلیون....؟!!!! چطور ممکن است؟ پسر گفت: اول یک قالب  111تومان. مدیر فریاد کشید: میلیون  111گفت: 

ماهیگیری کوچک فروختم، بعد یک قالب ماهیگیری بزرگ، بعد یک چوب ماهیگیری گرافیت به همراه یک 

روید؟ گفت: دریاچه شمالی. من هم گفتم پس بلبرینگه. بعد پرسیدم کجا به ماهیگیری می 3چرخ ماهیگیری 

د این تان میتواند و یک قایق توربوی دو موتوره به او فروختم. بعد پرسیدم آیا ماشینبه قایق هم احتیاج داری

کش قایق به او پیشنهاد دادم که او پس منهم یک اتومبیل با کابین و یدک .قایق را بکشد؟ پاسخش منفی بود

 یق و ماشین فروختی؟هم خرید. مدیر با تعجب پرسید: او آمده بود که یک قالب ماهیگیری بخرد و تو به او قا

برنامه  ات یکپسر به آرامی گفت: نه، او آمده بود یک بسته قرص سردرد بخرد که من گفتم بیا برای آخر هفته

 !!!...ماهیگیری ترتیب بدهیم، شاید سردردت بهتر شد

ما ش کننده چگونگی پذیرشتوانند تعیینمشتریان تحت تاثیر عواملی بیرونی و درونی هستند که گاهی می

ی باشد که اها تاثیرگذار باشید. این ارتباط باید به گونهتوانید با برقراری ارتباط با آنباشند اما شما نیز می

روی همه مشتریان  مشتری احساس کند واقعا برای شما اهمیت دارد. ممکن است همیشه تمام عواملی را که بر

ای ه گونهها را بتوانید برقراری ارتباط با آنها میکنندهرفتار مصرف لیلذارند نشناسید اما با شناخت دگاثر می

 ایجاد به منوط تجارت در بلندمدت موفقیت. شود ایجاد مثبتی کننده عرضه –بسنجید که رابطه مصرف کننده 

ری های فردی شما در برقران و دستیابی به وفاداری است. به این ترتیب تواناییمشتریا با خوب روابط حفظ و

 .کننده و حساسی داردبا مشتری، حفظ مشتری و ایجاد حس وفاداری در او نقش تعیین ارتباط

رداشت ب"برای نفوذ در دل مشتری باید اصول مختلفی را رعایت کنیم. یکی از اصول ارتباط با مشتری، اصل 

. از بنددمی برداشت اولیه تصویری است که در هنگام اولین مراجعه مشتری به ما در ذهن او نقش است "اولیه

کنید، یا مشتری وارد بانک یا محدوده باجه شما ای که شما برای بازاریابی به مشتری مراجعه میهمان لحظه

 شما در ذهن شعبهشود، یک تصویر ذهنی از شما و گیرد یا وارد وبسایت شما میشود یا با شما تماس میمی

ند کاساس ارایه خدمات به مشتری شکل خوبی پیدا می اگر برداشت اولیه مثبت باشد پایه و .گیرداو شکل می

خیلی بیشتری برای تغییر ذهنیت مشتری صورت دهید. حال سوال  چالشو اگر برداشت اولیه منفی باشد باید 

 توانیم برداشت اولیه مثبتی در ذهن مشتری ایجاد کنیم؟این است: ما چگونه می

 .داشته باشیدای برای نفوذ در دل مشتری ظاهر حرفه (1

شنوند. اولین گام برای ایجاد یک برداشت اولیه مناسب، بینند و بعد صدای شما را میمردم اول شما را می

شود یک مانع اولیه در برابر برداشت اولیه مثبت اگر ظاهر مناسبی نداشته باشید، باعث می .ظاهر شماست

 بپوشید. لباس شما باید مرتب و متناسب ناسبشلوار م کت و ب،مشتری ایجاد شود. لباس پاکیزه و متناس

کت به پشت  قرار ندادن شما و آالتبا کسب و کار شما باشد: موی شما، آرایش چهره شما، کفش شما، زیور

 ....صندلی و



42 
 

ای که زمان بازاریابی همراه دارید مانند میز کار شما در شعبه باید مرتب ، کیف یا هر وسیلهکالسورپوشه،  (2

 .باشد

. "شما زبان بدن سازمان خود هستید"کنند و در حقیقت مشتریان از طریق شما با سازمان ارتباط برقرار می

تر خواهد بود و اعتماد بیشتری به شما اگر مخاطب در رفتار و ظاهر شما نظم را مشاهده کند با شما راحت

 .و سازمان خواهد داشت

 ا تا حد امکان رعایت کنید.( برای نفوذ در دل مشتری باید ادب و نزاکت ر3

 .را هم به گرمی بدهید سالمکردن پیشقدم باشید و جواب  سالمدر  (1-3

آیا برای شما هم پیش آمده که به فروشگاه و یا شرکتی مراجعه کنید که در آن فرد مسئول، نه تنها به 

دهد؟ و یا بدون اینکه به شما نگاهی بیندازد زیر شما را هم نمی سالمکند بلکه جواب نمیسالم شما 

اولین کلمه در شروع ارتباط است. در روایات  معموال سالمگوید! در فرهنگ ما می سالملب چیزی شبیه 

 المسواجب است. بنابراین تا حد ممکن شما اولین نفری باشید که  سالمدینی هم تاکید شده که جواب 

گشوده و افزودن کلماتی مثل  چهره هم با استفاده از لحن مناسب و مسالکند و در پاسخ دادن به می

 استفاده نمایید.  "در خدمت شما هستم"و "خوش آمدید"

 .( مشاور مشتری خود باشید2-3

هر چه  ،مناسبهای حات محصول خود بپردازید، با پرسشم است قبل از اینکه به ارائه توضیابنابراین الز

آنگاه در راستای کمک به او برای خرید  کسب کنید و اطالعاتبیشتر در مورد مشتری و نیازهایش 

 .دریغ نکنید چالشیمناسب، از هیچ 

 .( دست از قضاوت بردارید3-3

سنجی اقساطی، حق دارید در خصوص اعتبارشما به عنوان یک فروشنده، آن هم در موارد فروش چکی و 

م را انجام دهید، اما در زمان مکالمه با مشتری، دست از قضاوت در مورد االزمشتری خود تحقیق 

 ، کهالنهشود که از فضای گوش دادن فعاشخصیت و نگرش او بردارید، چون این امر نه تنها باعث می

در تبادل احساسی  اختاللای است خارج شوید بلکه سبب ایجاد یکی از ملزومات یک فروشنده حرفه

تان به راحتی به احساسی که منتقل میان شما و مشتری خواهدشد. مشتری شما از طرز نگاه و زبان بدن

قضاوت کردن دیگران را نداریم. بنابراین در  صالحیتپی خواهد برد. یادمان باشد ما اساساً  ،کنیدمی

ش باشد. هرگز پشت سر یک مشتری یا هایرتباط با مشتری باید تمام حواسمان به او و صحبتا زمان

هر فرد دیگری صحبت نکنید، به ویژه در طول مذاکرات بازاریابی. اگر بعد از رفتن یک مشتری در مقابل 

سایر مشتریان در رابطه با آن فرد بدگویی کنید سایرین شما را فرد قابل اطمینانی محسوب نخواهند 

 .کرد

 .یدیکپارچگی شخصیت و هویت داشته باش (3-3

 .ای پاسخ ندهیدبه پرسش مشتری، تک کلمه •

 .در زمان مکالمه با چهره گشوده و متبسم با مشتری برخورد کنید •
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 .با مشتری بحث نکنید •

 .حرفهایتان را ساده و قابل فهم بزنید •

 .در رفتار خود نشان دهید که مشتری شما فرد مهمی است •

 .در پاسخ به درخواست مشتری سرعت عمل به خرج دهید

 .به چشمان مشتری نگاه کنید (5-3

های بسیاری از طریق چشمان شما به است. پیام "چشم"یکی از مهمترین ابزارها برای برقراری ارتباطات 

کند حتما به چشمانش نگاه کنید. مشتری ایرانی شود. وقتی مشتری با شما صحبت میدیگران منتقل می

شما نباید خیره باشد بلکه با مهربانی و توجه و احترام آمیخته دوست ندارد با نگاه دنبال شود بنابراین نگاه 

شود. اما مراقب باشید در احترامی تلقی میدر بسیاری مواقع نگاه نکردن به مشتری به عنوان بی .باشد

این کار افراط به خرج ندهید و مخصوصا مشتری را با نگاه تعقیب نکنید منظور ما استفاده از تماس 

است که مشتری در حال صحبت با شماست و یا تازه وارد محل کار شما شده و یا قصد  چشمی در زمانی

 .خروج دارد

 .( خداحافظی خوبی داشته باشید3-3

 :برای شما چند پیشنهاد داریم تا بتوانید ارتباط موثر خود با مشتریانتان را برقرار و حفظ نمایید
 

 قدردانی از مشتری .1

اهی گ به قدردانی و حتی رسدکنند چه نمیهم به مشتری سالم  ، حتیشعبادی از تعداد بسیار زیکارکنان در 

. شوند قدردانی کنید. از تمام کسانی که وارد شعبه یا محل کار شما مینمی شودکسی متوجه حضور مشتری 

بگویید و از پشت میز برای دست دادن با آنها بلند شوید. تاثیر اولیه مثبت ایجاد کنید. چرا که تنها  سالمبه آنها 

 .یک بار برای ایجاد آن فرصت دارید

 بررسی مشتری .2

های مشتری است و این که در مورد خدماتی که از شما د بررسی مشتری پی بردن به خواستهمهمترین عملکر

 :کندحساسی دارد. بررسی مشتری همچنین به شما کمک میدریافت کرده است چه ا

 .در توسعه و بهبود ارائه خدمات، نوآور بمانید • 

 .دهید بازخورد بیرونی دریافت کنیددر مورد خدماتی که به مشتری ارائه می  •

 .اعتماد مشتری را با نشان دادن این که برای او اهمیت قائلید افزایش دهید • 

 .اید را فراموش نکنید. سعی کنید دوباره بدست آوریداز دست داده مشتریانی که • 

 پیگیری میزان رضایت .3 

ه چاید تان سوال کردهاش از شعبه یا سازمانآخرین باری که با یک مشتری تماس گرفتید و در مورد تجربه

 ؟است بوده زمانی
 

 گوش دادن با دقت .3
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های آنها را حرف با دقت به حرف های آنها گوش بدهید که ایجاد اطمینان کند. با مشتریانتان حرف بزنید

بشنوید. نظر مشتریان ارزشمند است. مهم است به خاطر بسپارید که وفاداری مشتری با تجربه احساسی که از 

 .گیرددارد شکل می ،شرکت شما

 به یک تجربه دمتتبدیل فرآیند خ .5

د آماده کنند مشتریان بایها احساس میبه فراهم کنید. بسیاری از سازمانتجر شکنی برای مشتریان یکبا سنت

العاده به دست آورید. این خدمت به آنها باشند. اما در حقیقت شما باید مشتری را با ایجاد یک تجربه خارق

ی شما برا بانکشود. مشتری شما باید متوجه شود که شما حاصل می شعبهتجربه از دوستانه بودن فضای 

 بدون این که باعث شود او احساس مزاحم بودن داشته باشد.شکنی است حاضر به سنتکمک به او 

 ارائه موارد ویژه تولد. 3

ای طراحی کنید و از آن برای فرستادن تبریک تولد و ارائه همه هدیه تولد را دوست دارند؛ اینطور نیست؟ برنامه

 .ه باشدرا داشت سازمان شماه کنید. این پیشنهاد باید ارزش آمدن آنها به تان استفادپیشنهاد ویژه به مشتریان

دهند شما در روز ویژه نشان می ،ه تولد که راه خوبی برای در تماس ماندن با مشتری هستندژهای ویبرنامه

 .زندگی مشتری به یاد او هستید

 برپا کردن مراسم خاص. 1

برگردند، برپا کردن مراسم ویژه را مدنظر قرار دهید. شاید یک جشن خواهید مشتریان به سازمان شما اگر می

د دوست دارنهای خوبی باشند. مشتریان های ویژه یا نمایشگاه خدمات جدید گزینهکشی سپردهعمومی، قرعه

بازار هدف خود را در نظر بگیرید و رویدادهای مهم تقویم  .شودهای خاص برگزار میمراسمی را که برای جشن

 .ا برای گرفتن مراسم انتخاب کنید تا مشتریانتان بازگردندر

 شرکت در امور خیریه .2

دهید که نه تنها به تجارتتان بلکه به جامعه تان نیز کنید. با انجام این کار نشان می در امور خیریه مشارکت

 دهید.اهمیت می
 

 کنندهرفتار مصرف

کننده به معنای مطالعه فرآیندهای مربوط به انتخاب، خرید، استفاده و یا دور انداختن )کنار رفتار مصرف

 برای برطرف کردن نیازها و امیال است.ازسوی افراد گذاشتن( محصوالت، خدمات، 

شناسی مهم عبارتند از: سن، جنس، از ابعاد جمعیت نمونه بازار هستند. چند کنندگان بازیگران صحنهمصرف

 طبقه اجتماعی و درآمد، نژاد، جغرافیا، سبک زندگی و خانواده

 :بر رفتار مصرف کننده تبلیغات و بازاریابی-

های ینکمپ کنندگان دارد.رتبط به انتخاب مصرفهای متبلیغات و بازاریابی تأثیر چشمگیر مستقیمی در تصمیم

دگان جهت کننقادرند تصمیم و انتخاب مصرفشوند، تبلیغاتی و بازاریابی که در فواصل زمانی مشخص برپا می

ها امکان دارد یک مارک و اسم را بیشتر از سایرین . آندخرید را به میزان زیادی به سمت موردنظر سوق دهن
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ریداران و برپا شوند، به خ های منظمی اجراهای تبلیغاتی و بازاریابی در صورتی که در دورهکمپین گزینش نمایند.

 تر عمل نمایند.عاقالنه و ترزیرکانه ،شوند تا جهت انتخاب کاالها و خدماتمتذکر می و مصرف کنندگان

 :بر رفتار مصرف کننده وضعیت اقتصادی-

ارائه کرده است که تصمیم و انتخاب  صراحتخالصه دستاوردهای علمی بدست آمده از مطالعات انجام شده به 

به وضعیت اقتصادی حاکم در بازار بستگی دارد. این مساله به کنندگان، تا اندازه فراوانی خریداران و مصرف

 کند.خصوص جهت خرید وسایل خانگی، خانه و وسایل نقلیه بیشتر صدق می

 :بر رفتار مصرف کننده های شخصی و سبک زندگیاولویت-

ها ارزش یق، عدم عالقمندی، عادات وو سال کننده متأثر از ترجیحات، عالیقدر زمینه شخصی، رفتار مصرف

-های فردی عقیده و نگرش فردی مصرفغذا، مد، پوشاک، مراقبت نظیرباشد. و در کسب و کارهای فعالی می

یری گو نوع زندگی، تفریح و سرگرمی قادر است فاکتورهای کلیدی مؤثری در تصمیمکننده در خصوص روش 

 کنندگان باشد.و انتخاب مصرف

  :بر رفتار مصرف کننده هار گروهتأثی -

-م کالسینزدیک، ه ، بستگانکننده به ترتیب خانواده، دوستانترین قشرهای تأثیرگذار بر روی رفتار مصرفمهم

ه کنندای ویژه و خاص بر روی رفتار مصرفها به گونهد و هر کدام از این گروهنباشن میها آشنایان و همسایگا

 نقش دارد.

 :بر رفتار مصرف کننده توانایی خرید-

های موجود، میزان توانایی خود کنندگان پیش از تصمیم و انتخاب کاالها و سرویسخریداران و مصرفعموماً 

-کنند. یک کاال یا خدمت امکان دارد بهترین باشد ولی اگر نرخ و هزینه آن با توانایی خرید مصرفرا آنالیز می

از  اطالع بهترین بازده، آگاهی و برای رسیدن به .سازی نشده باشد فروش در پی نخواهد داشتکننده بهینه

 باشد.توانایی خرید ضروری می
   

  زبان بدن

درصد از انتقال مفاهیم در یک ارتباط بر پایه استفاده از لغات  1اند که تنها از لحاظ علمی، تحقیقات نشان داده

انتقال مفاهیم درصد انتقال مفاهیم از طریق لحن صدا و بیشترین درصد نحوه  32و از طریق صحبت است. 

لت حرکت بدن در حین صحبت است. گاهی احتمال دارد به ، یعنی فیزیک و حاارتباطی از طریق زبان بدن

قال ای را به شنونده انتکنندهتان، مفاهیم گیجدلیل تضاد میان لغات به کار برده شده توسط شما و زبان بدن

تان را برداشت نماید. در این منظور اصلی پیغام دهید و باعث گردید که طرف مقابل، نتواند درک صحیحی از

از اصول مذاکره و در  "پیشنهاد 12"ابتد های جذب مشتری از این طریقوراه زبان بدن پردازیم بهمیبخش 

 ، خواهید خواند.اندکه از منابع مختلف گزینش شده "نکته کوتاه 13"ادامه 
 

 :کنندهمصرفرفتار پیشنهاد برای بهبود زبان بدن شما در  11
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 .بلند بایستید و فضا را بپذیرید -1

 .تر کنید وضعیت خود را عریض -2

ان به نظر هایتظر مردد یا نامطمئن نسبت به گفتهبه ن ی نزدیک به هم میایستید، احتماالًهنگامی که با پاهای

تان را در قسمت پایین بدنتر میکنید، زانوهایتان را شل کرده و وزنتان رسید. اما وقتی وضعیت خود را عریضمی

 .رسیدتر به نظر میکنید، استوارتر و مطمئنمتمرکز می

 تر آورید.تن صدای خود را پایین-3

گیری برای این مسأله باشد که دیگران شما را چگونه تواند عامل تصمیمدر محل کار، کیفیت صدای شما می

تری دارند از همدلی و قدرت کمتری الصدای بااست که سخنگویانی که تن گونه قضاوت شده بینند. اینمی

به  تر هستند. یک تکنیک سادهتری دارند عصبیبرخوردار بوده و نسبت به سخنگویانی که تن صدای پایین

. «اوهوم، اوهوم، اوهوم»هایتان را روی هم بگذارید و بگویید پیشنهاد یک متخصص گفتاردرمانی این بود که لب

رساند. این کار به خصوص پیش از یک صحبت مطلوب می را کم کرده و آن را به تن انجام این کار صدای شما

 .مهم با تلفن، در جایی که وضعیت تن صدایتان بسیار بحرانی است بسیار به شما کمک خواهد کرد

 .آوری قدرت را آزمایش کنیدجمع -3

ه ک گذشته هاینظر برسید، به موفقیتبرای این که اعتماد به نفس خود را نشان داده و شادمان و مثبت به 

سپس احساس قدرت و اطمینان را به خاطر آورید یا  شود فکر کنید.تماد به نفس شما میموجب غرور و اع

رسیدید. به خاطر آوردن هیجانات حقیقی به شما کمک خواهد کرد تا آن را تصور کنید که چگونه به نظر می

 بدست بیاورید.دارید، به سمت جایگاه مخصوص قدم برمی شوید یاهنگامی که وارد اتاق جلسه می

 .به ژست قدرت ضربه بزنید -5

وکار هاروارد و کلمبیا  های کسبتحقیقات در مورد تأثیرات وضعیت بدن بر اعتماد به نفس، که در دانشکده

به دست در ه تکی «قدرت بال»های انجام شد، نشان داده است که نگه داشتن اندام به صورت عریض، حالت

ی المدت دو دقیقه موجب تحریک سطح با)به  ی یک میز، یا ایستادن با پاها و دستان بازالپشت سر و پاها در با

 .شد خواهد استرس، هورمون کوریستول، پایین سطح و – تسلط و قدرت با مرتبط هورمون –تستسترون 

احساس  تری رااعتماد به نفس بیشتر و مطمئنشما به این کار را پیش از جلسه کاری مهمتان آزمایش کنید که 

بر ایجاد تغییرات هورمونی در زنان و مردان، موجب افزایش  الوهها عخواهید رسید. این ژستو این گونه به نظر 

افراد بیشتر تحت تأثیر احساسشان اغلب  الوهشود. به عتر در برابر ریسک میاحساس قدرت و بردباری بیش

 .هایتانگیرند نه گفتهنسبت به شما قرار می

 .تماس چشمی مثبت را حفظ نمایید -3

گرای باشید، ممکن است کمرو باشید، یا ممکن است زمینه فرهنگیتان به شما یاد شما ممکن است خویشتن

از  یدفعالیت کن کسب و کاراگه بخواهید در بازاریابی و  داده باشد که تماس چشمی با مافوق درست نیست، اما

ای تکنیک ساده به عنوان مثال درصد از زمان حفظ نمایید. 51-31تا تماس چشمی خود را در  ارندانتظار دشما 
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 به چشمان او نگاه کنید تا متوجه النیکنید، مدتی طومی القاتچشمی: هرگاه با یک همکار م برای بهبود تماس

 .شوید که چه رنگی هستند

 .با دستان خود صحبت کنید -1

به نام بروکا، که برای تولید گفتار بسیار اهمیت دارد، نه  منطقه هاییتصویربرداری از مغز نشان داده است که 

تنها زمانی که مشغول صحبت هستیم فعال است، بلکه هنگام حرکت دستانمان هم این فعالیت را از خود نشان 

، کنیدو اشارات هنگامی که شما صحبت می شود، حرکاتدهد. از آنجا که رفتار تماماً به صحبت مربوط میمی

 .تواند به تفکر شما قدرت بدهددر واقع می

 .از حالت باز استفاده کنید -2

 من ببینید،» ت این کهحال نهایت درداشتن حرکات راحت، باز بودن حالت بازوها، و نشان دادن کف دستان 

 ترمثبت باز، حالت با افراد. است گوییرک و بودن قبول قابل بیصدای هاینشانه « چیزی برای پنهان کردن ندارم

 اشتند نگاه یا مخفی هایدست سینه، به دست) دارند ایبسته حالت که کسانی به نسبت و رسندمی نظر به

 (.غیره و بدن به نزدیک هاآن

 .برج را آزمایش کنید -1

 مطمئن هستند از این کامال کالمشانهنگامی که در مورد بینید که مدرسین، سیاستمداران و مدیران شما می

 سر که جایی –سازند می «برج»کنند. این نشان قدرت در جایی است که دستان شما حالت استفاده می

خواهید نظر و د. هنگامی که میهستن جدا هم از هادست کف اما کنند،می برخورد یکدیگر به تانانگشتان

 سازی را آزمایش نمایید. مطرح کنید، این حالت برج تانکالمتان را نسبت به خلوص نیت

 .رفتار عصبی خود را کاهش دهید -11

یم: کنمی استفاده المیرخی اشکال تماسی و رفتار غیرکباز همه ما هنگامی که عصبی یا پریشان هستیم، 

 ن روی میز ضربهمادهیم، با انگشتان، پاهایمان را به جلو و عقب حرکت میمالیممیدستانمان را به یکدیگر 

 هاکار این که هنگامی و –پیچیم چرخانیم، به خود میکنیم، موهایمان را میتمان بازی میالزنیم، با زیورآمی

نماییم. اگر شما خودتان را با ترک هرکدام از این د میوار خدشه خود اعتبار وضعیت به فوراً دهیم،می انجام را

کنید، نفس عمیق بکشید و با قرار دادن محکم پاهایتان بر روی زمین و قرار دادن کف رفتارها کنترل می

یام را منتقل این پ سکوتدستانتان بر روی پایتان، بر روی میز یا میز کنفرانس، متانت را به خودتان بازگردانید. 

 .میکند که شما آرام و مطمئن هستید

 .داردبخندید. لبخند تأثیر قدرتمندی روی ما  -11

متری خود تشخیص دهیم  11توانیم یک لبخند را در فاصله دهد و ما میمغز انسان چهره شاد را ترجیح می

انگیزد، بلکه به اطرافیان شما لبخند نه تنها احساس خوب بودن را در شما برمی (:طول یک زمین فوتبال)

 .گوید که شما نزدیک شدنی و قابل اعتماد هستیدمی

ادی روحیه ش رشما اگ مخاطب .شودمینشان داد که خنده چقدر باعث یادگیری بیشتر تحقیقات دانشگاه دوک 

 . دسپارخیلی بهتر بخاطر می را مطالب د،از شما ببین
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 .دست دادن خود را کامل کنید -12

دارد که زمانی را به ارزش آن را  است، غیرکالمیترین ارتباط از آنجا که تماس دست قدرتمندترین و ابتدایی

واند تتواند به شما اعتبار بخشیده و هزینه اشتباه این کار میاین کار اختصاص دهید. دست دادن صحیح می

 شغل یا قراردادتان باشد.

 نکته کوتاه 11یاد آوری 

 .کنید، آرامش داشته باشیدکنید و به دیگران نگاه میزمانی که صحبت می-1

هایتان گیرد. جیبوی دست خود دور کنید، موانعی که جلو حرکت آزادانه شما را میوسایل اضافی را از جل -2

 .را خالی کنید، آنها را زیاد سنگین نکنید

شود، پس مواظب برخورد اول خود دقیقه اول آشنایی با شما تعیین می 3درصد ذهنیت افراد، در همان  3-21%

 .نید. خودتان باشیددقیقه اول باشید. نقش کسی دیگر را بازی نک 3در 

 .همیشه هنگام ورود به جلسه مذاکره یا دیدار با دیگران لبخند به لب داشته باشید -3

افراد، حریم شخصی خود را دارند. همیشه فاصله مجاز با افراد و جنس مخالف را حفظ کنید. افراد از اینکه  -5

 .گیرندبه خود میشوند و حالت تدافعی بیش از حد به آنها نزدیک شوید ناراحت می

ود بهتر شنشینید. راحت نشستن باعث میراحت بنشینید. البته نه آنقدر راحت که در منزل روز کاناپه می -3

 .تان طبیعی کار کندفکر کنید و اندام

های گوینده و شنونده حفظ کنید. خیره نشوید، فقط همه مدت ارتباط چشمی خود را با چهره و چشم -1

 .چهره فرد مقابل تقسیم کنیدتان را بر نگاه

 .کنیدهایتان بازی نکنید. با این کار حس بدی به بقیه منتقل میبا صورت، بینی و گوش -2

 هایتان استفاده کنیدها و چهره خود با قدرت برای بیان حرفاز دست-1

یا دهان خود  هنگام نوشیدن چای یا هر نوشیدنی دیگر مواظب حرکات خود باشید. لیوان را جلوی سینه -11

 .کندتان را بیشتر مینگه ندارید چون حالت تدافعی

شود تمام مدتی که از زبان بدن استفاده احساس خوبی داشته باشید، همین احساس خوب باعث می -11

 .کنید کارایی بیشتر و بهتری داشته باشیدمی

 .به تن کنید، لباس خوب و آراسته مالقاتهنگام شرکت در جلسات مذاکره یا قرار  -12

 .همیشه از مدل موی متعارف استفاده کنید و از مد، به دور باشید -13

 .همه حرکات فرد مقابل تان را تحلیل کنید و همان دفعه اول در مورد او قضاوت نکنید -13

 .ددر برخورد با جنس مخالف، همه جوانب دینی و شرعی را رعایت فرمایید و به عقاید دیگران احترام بگذاری -15

دهد، ممکن از دروغ گفتن پرهیز کنید. هنگام دروغ گفتن، بدن ما غیر ارادی از خود واکنش نشان می -13

های شما شود، در نتیجه افراد با دیدن است این واکنش به زبان بدن شما آسیب برساند و باعث حرکت در اندام

 .برنداین حرکات به دروغگو بودن شما پی می
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 خدمات و خدمات بانکی بازاریابی

شویق ت توان مشتری یک بانک رااند. در وضعیت کنونی به سختی میهای ایران مشابهاز نظر مردم تمام بانک

کارکنان آن برخورد صحیح نداشته که شعبه تعطیل شود و یا کرد تا بانک خود را تغییر دهد. فقط در صورتی

باشند. همچنین باید به جای محصول بر مزایا تاکید کرد. مزایا شامل محل شعبه، خدمات، شهرت، کارکنان، 

یابی روی آورند و در سازی یا موضعها باید به استراتژی موضعتبلیغات و گاهی خدمات جدید است. پس بانک

 ریزی و کنترل بازاریابی بپردازند. این کار مبنای بازاریابی جدید است.اجرای آن به تجزیه و تحلیل، برنامه

های منحصر به فرد خدمات و بطور اخص خدمات بانکی اکنون با توجه به این مقدمات به توضیح ویژگی

 پردازیم.می

ام بانکداری، کند. در نظای از مزایا را به مشتریان عرضه میخدمات عبارتست از انجام دادن اموری که مجموعه

 خدمت ممکن است به وسیله دستگاه )خودپرداز(، فرد )مشاور(، یا ترکیبی از این دو )تحویلدار( عرضه شود.

کند. و خدمات بانکی نیز دو ویژگی خدمات دارای چهار ویژگی منحصر به فرد است که آن را از کاال متمایز می

 دیگر را نیز دارد.
 

 های خدمات بانکیویژگی

 تفاوت وجود دارد که عبارتند از: بازاریابی خدمات )نظیر خدمات بانکی( با بازاریابی کاال بین

 لمس کردن ندارند( این قابلیت دیدن و)دارای جنبه مادی نیستند و بنابرناملموس بودن  (1

 راهکارهای ملموس سازی خدمات:

 ارائه شواهد فیزیکی به مشتریان *   

 نبیاتاکید بر مزایای ج *   

 کاهش ریسک ادراکی و افزایش حس اعتماد *   

 تاکید بر حسن سابقه *   

کننده آن جدا کرد، کارمند یا دستگاهی که خدمت را ارائه توان خدمات را از ارائه)نمی تفکیک ناپذیری (2

 شود(کند، بخشی از خدمت محسوب میمی

 ها:چالش

که مشتریان نیازهای خدماتی متفاوتی در حالیکارکنان برای ارائه یک خدمت ویژه تخصص دارند،  * 

 دارند

 کارکنان در برخورد با مشتریان، باید اختیارات باالیی داشته باشند * 

 آفرینی در ارائه خدمات به مشتریان شناسایی شوندهای ارزشباید روش * 

شوند که مشتری می شوند؛ خدمات زمانی تولید)خدمات به محض تولید، مصرف می غیر قابل ذخیره بودن (3

کنندگان قادر نیستند که خدمات اضافی را برای آینده و زمانی تقاضای خرید آنها را داشته باشد.  بنابراین، ارائه

 یابد، تولید و ذخیره کنند(که تقاضا برای خدمات افزایش می
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 نکات اساسی:

 آمادگی بانک یا موسسه برای پاسخگویی به حداکثر تقاضای مشتریان *  

 هایی برای تعدیل تقاضا در زمان اوج حضور مشتریانبینی و تدارک مکانیزمپیش *  

 تنظیم ظرفیت ارائه خدمات به مشتریان *  

کند. وجود سالیق مختلف در )هر سازمان خدمات خود را به سبک و شیوه خاص ارائه می متجانس بودننا (3

خدمات را در پی خواهد داشت. از طرف دیگر، مشتریان پذیری تغییرعرضه خدمات به مشتریان، عدم تجانس و 

 مختلف، خواستار خدمات متفاوتی هستند(

 راهکارها:

 پذیر باشد تا بتوان به نیازهای متنوع مشتریان پاسخ دادیند عرضه خدمات باید تاحد امکان انعطافآفر * 

 کارکنان استافزایش سرعت پاسخگویی به مشتریان، نیازمند افزایش اختیارات  * 

 شوند، باید به صورت یکسان و ثابت ارائه شوندخدماتی که از دید مشتریان ساده تلقی می * 

 )مشاوره تخصصی( شفافیت عملکرد موسسات در زمینه ارائه خدمات می تواند تاثیرگذار باشد *  

 مشتریان خود مسئول هستند(های خدمات مالی در قبال مدیریت وجوه به نفع داری )سازمانمسئولیت امانت (5

، بسیاری از مشتریان درک اینکه نخست تری دارنددو دلیل مسئولیت سنگینهای خدمات مالی به سازمان

های خدمات مالی، پولی است که دوم، منابع اولیه بسیاری از سازمان درست و کاملی از خدمات مالی ندارند

بنابر این در عرضه برخی از خدمات مالی مانند تسهیالت بانکی، دهند. مشتریان در اختیار این موسسات قرار می

 گذاران مسئولیت دارد.وام گیرنده و هم در برابر سپرده بانک هم در برابر افراد

 شود و مشتریانموکول کردن مصرف به آینده )در برخی موارد فرصت مصرف یک خدمت به آینده موکول می (3

 شوند(قیم آن بهره مند نمیدر زمان خرید خدمت از منافع مست

  ها:راهکار

 مزایای خدمات باید به طور کامال واضح و ملموس برای متقاضیان خدمات تشریح شود *  

طراحی جذاب خدمات در بلند مدت برای جلب مشتریان بیشتر، برای مثال تسهیل در  *  

 .می تواند رضایت مشتریان خدمات بلند مدت را فراهم سازد یافت اقساطدر در ها و مهلتپرداخت

)بیشتر خدمات مالی بطور بالقوه بلند مدت هستند و استفاده از این خدمات مستلزم وجود  مدت مصرف (1

 روابط مستمر با مشتریان است(
 

 ناملموس بودن -
این قابلیت را ندارد یا کمتر  قابل دیدن، لمس کردن است، ،از خرید و مصرف پیش خدمت بر خالف کاال که

رانی وجود دارد. به همان اندازه که خریدار در گمت همواره نوعی ابهام، تردید و ندارد و در نتیجه در خرید خد

شوند. به همین دلیل نیز در فروش خدمت با دشواری روبرو می بازاریابیشود خرید خدمات با ابهام روبرو می

ویژگی ناملموس بودن مزایای خدمات بانکی از عناصر ملموسی همچون مکان و محل،  کوشد برای غلبه برمی
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بانکی که بخواهد این ذهنیت را در  تجهیزات، نیروی انسانی مناسب، و معرفی مشتریان فعلی استفاده کند.

ری مشتمشتری ایجاد کند که دارای خدماتی سریع و عالی است، باید این جایگاه را در کلیه سطوح تماس با 

برای وی محسوس گرداند. ظاهر بانک، بیرون و درون بانک، رفتار کارمند و ...  همگی بر کارایی بانک داللت 

-ناملموس بودن خدمات مشکالتی هم دارد. بازاریاب داشته باشند و جایگاه بانک را به نحو احسن انتقال دهند.

ی عادی کیفیت خدمت تکیه کنند بلکه غالبا برای ها نمیتوانند برای سنجش عملکرد خود بر معیارهاهای بانک

 .پردازندکنترل کیفیت به نظر خواهی راجع به رضایت مشتریان می
 

 ناپذیریتفکیک-
ناپذیری است. چون بسیاری از خدمات بانکی قابل ذخیره نیستند دومین ویژگی منحصر به فرد خدمات، تفکیک 

شد و سپس به طور همزمان تولید خدمات، ابتدا خدمت فروخته میتوان تولید را از مصرف مجزا کرد. در نمی

-شوند که هیچگاه خریداران آنها را نمیشوند. در ضمن بسیاری از کاالها توسط کسانی تولید میو مصرف می

بینند ولی در خرید و فروش خدمت، معموال ارتباط مستقیم و نزدیک است. کیفیت و مطلوبیت خدمات بستگی 

ها و رفتار انسانی و احترام و رعایت باط خریدار و فروشنده خدمت و پذیرش یکدیگر دارد. نقش انسانبه نوع ارت

 تر از داد و ستد کاالست.تر و مهمعوامل انسانی و رفتاری در داد و ستد خدمات به مراتب حساس

جمله نکات بسیار مهمی  تمیزی، زیبایی، آراستگی، نظم، ادب، همدلی، همکاری، احترام، راهنمایی، مشاوره از

هستند که در بازاریابی خدمات نقش مهمی داشته و عدم توجه به هر یک از آنها باعث فاصله بین خریدار و 

ناپذیری در بانکداری معنای خاصی گردد. تفکیکفروشنده و عدم رضایت طرفین و حتی عدم انجام معامله می

کنندگان خدمت و خود خدمت به حدی نزدیک هستند که مشتری حاضر به دارد. در برخی از موارد عرضه

 دریافت خدمت از فرد دیگری نیست. 
 

 سازی و انبار کردن خدمتعدم امکان ذخیره -
کنند، کارکنان آموزش ن نقص عمل میوریان حضور دارند، کامپیوترها بدبانکی را در نظر بگیرید که مشت 

دهد. ولی اگر یکی از این اجزا وجود نداشته باشد بانک قادر به فروش انجام می اند و بانک وظایف خود رادیده

تواند ظرفیت خود را برای فروش محصوالت بانکی در آینده ذخیره کند. با توجه به محصول نخواهد بود و نمی

 است.بینی درست در مورد تقاضا برای حفظ تعادل عرضه و تقاضا در خدمت بسیار مهم این ویژگی، پیش

ترین نکات در مدیریت و بازاریابی خدمات، مدیریت عرضه و تقاضای خدمات است. به همین دلیل یکی از مهم

هنگامی که تقاضا برای خدمت زیاد است می توان از به کارگیری نیروهای نیمه وقت، استفاده از مشتریان برای 

و... به عنوان راهکارهای احتمالی  لوژی جدیدها، استفاده از تکنوانجام قسمتی از خدمت مانند پر کردن فیش

 استفاده کرد.

 بی ثباتی کیفیت خدمات -

دو  ت و سازگاری همراه نیست.شوند و عملکرد افراد همیشه با ثبابیشتر خدمات بانک به وسیله افراد عرضه می 

 جم کاری سازمانه، روحیه کارکنان بخشد:بی ثباتی کیفیت خدمات را شدت می ،عامل
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شود، کیفیت آن تحت تاثیر حاالت و ها عرضه میروحیه کارکنان: با توجه به اینکه خدمت توسط انسان -

ها و شرایط خاص فروشنده و خریدار در زمان انجام خدمت بر باشد. ویژگیروحیات و شرایط انسانها متغیر می

 گذارد.عملکرد و کیفیت آن تاثیر می

آالت بیش از حد افزایش یابد، کارمندان یا کاربر روی ماشین یکار جم کاری سازمان: در صورتیکه هجمه -

 کیفیت عرضه و خدمات پایین خواهد آمد.
 
 مسولیت امانتداری و جریان دو طرفه اطالعات -

باشد. جلب اعتماد و اطمینان افراد بوسیله موسسه مالی و کارکنان این دو آیتم در بازاریابی خدمات بانکی می 

که ممکن است تنها در اثر کار با سازمان و پرسنل آنها ایجاد شود و به همین دلیل مشتریان  آن ضروری است

های دیگری نظیر اندازه موسسه مالی، شهرت، برای تعیین اولویت خرید خود از یک موسسه مالی ویژگی

 کنند. )شعار بانک ملی تبعیت از این ویژگی دارد(.پیوستگی و... تکیه می

های ژیآمیز استراتبندی بازار از نیازهای اساسی در اجرای موفقیتبخش ر و تعیین مشتریان هدفبندی بازابخش

بندی بازار نه تنها در بازار خدمت مالی، بلکه در ارتباط شود. بخشبازاریابی در بیشتر خدمات مالی محسوب می

های شبندی بازار به بخدارد. در فرآیند بخشبا بازار کاالهای مصرفی، با دوام و صنعتی نیز مورد استفاده فراوانی 

-شود. برای مثال: در صنعت اتومبیلمختلف که افراد درون هر بخش دارای نیازهای مشابه هستند تقسیم می

سالیق مشتریان به تولید  های بازارهای هدف، مانند قدرت مالی وسازی، سازندگان اتومبیل بر اساس ویژگی

جه به ها با توهای مختلف تقسیم شده است و بانکر صنعت بانکداری بازار به بخشکنند. داقدام می اتومبیل

ها افراد پردرآمد برخی از بانک پردازند.بخش از این بازار به فعالیت می اولویت بازاریابی خود در یک یا چند

به این دست از  گزینند و خدماتی نظیر بانکداری اختصاصی راجامعه را به عنوان مشتریان هدف خود برمی

دهند. برای ترغیب بیشتر این مشتریان برخی از خدمات خود را به رایگان در اختیار مشتریان مشتریان ارائه می

ها نیز صرفا افراد نسل جوان را به عنوان مشتریان واجد شرایط خود دهند. برخی از بانکخاص خود قرار می

بندی شهای متمایز بخسازند. یکی از جنبهرا متوجه این گروه میهای تبلیغاتی خود انتخاب کرده و کلیه فعالیت

بندی این بازار در مقایسه با سایر بازارها نیز وجود بازار خدمات مالی این است که به منابع بیشتری برای بخش

 باشدیبندی بازار خدمات مالی نیازمند وجود اطالعات زیادی درباره مشتریان و سوابق مالی آنها مدارد. بخش

 د.بینی کرهای مشتریان و رفتارهای خرید آنها را در آینده پیشتا از این طریق بتوان نیازهای هر یک از گروه

های خاص آنها را به ای از مشخصهدهد و بر اساس مجموعهجامعه را مورد مطالعه قرار می ،یک بانک پیشرو

های آن بانک در جهت نیازسنجی و نهایتا  طراحی و کند و با اقتباس از توانمندیهای مختلف تقسیم میگروه

ر های کشوارائه خدمات خاص به آنان سعی در جلب و جذب آنها به عنوان مشتری دارد. برای مثال بیشتر بانک

هایی که برای مشتریان عام خود دارند، بخشی از مشتریان را به عنوان مشتریان هدف خود در کنار فعالیت

 ،: پست بانک: مشتریان مناطق روستایی و محروم که دسترسی کمتری به خدمات بانکی دارنداند مانندبرگزیده

بانک مسکن: متقاضیان دریافت  ،امداران و صاحبان صنایع وابستهبانک کشاورزی: کشاورزان، باغداران و د
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هیالت افت تسبانک توسعه صادرات ایران: افراد متقاضی دری ،تسهیالت ساخت و خرید مسکن و صنایع وابسته

 های وابستهها ، سازمانبانک شهر: شهرداری ،های تعاونیبانک توسعه تعاون: شرکت، امور صادرات کاال و خدمات

ها با استفاده از استراتژی گذاران حوزه گردشگری. بانکبانک گردشگری، سرمایه و راسر کشورو شهروندان س

نعی از مشتریان خود داشته باشند و حتی در تعیین توانند تعریف جامع و ماشناسایی مشتریان هدف می

بندی خاصی را مشخص نمایند، به طوری که با ارتقای های برخوردی و نحوه ارائه خدمات خود نیز سطحسیاست

ردد، گمشتری از هر مرحله و نزدیک شدن به عنوان یک مشتری کامال وفادار، خدماتی که به آن مشتری ارائه می

های آنان، ارسال نقدینگی به محل مورد از ارتقای کیفیت خدماتی مانند به کارگیری سپرده تر شود تاطلوبم

های دوستانه، اعطای هدایای تبلیغاتی، تخصیص های حضوری و مشاوره و گپنظر مشتری، برگزاری مراسم

 .تفاده نماینداعتبارات و ... خود نیز به عنوان ابزار تشویقی مشتریان برای رسیدن به مرحله باالتر اس
 

 آمیخته بازاریابی خدمات

توجهی خاص مبذول داشت. آمیخته  خدمات در مدیریت و بازاریابی خدمات باید به عوامل آمیخته بازاریابی

ها سعی در تحقق اهداف خود در بازار ای از ابزار بازاریابی است که سازمان با استفاده از آنبازاریابی مجموعه

ه . آمیختداشتیمدهنده آمیخته بازاریابی خدمات ما مروری مختصر بر عوامل تشکیل قسمتهدف دارد. در این 

ا ها ی)محصول(، قیمت، مکان، ترویج و بازار افزایی، کارکنان، دارایی شامل هفت عامل خدمت بازاریابی خدمات

 .باشدامکانات فیزیکی و فرایندها می
 

 هزینه مالی خدمات 

های پولی و مالی دیگری را مشتریان به جز قیمت محصوالت و خدمات، هزینههزینه مالی خدمات چیست؟ 

 ها شامل پرداخت کرایه برای طی کردن مسیر تا رسیدن به محل ارائه خدمتشوند. این هزینهنیز متحمل می

صرار ها اها پولی که احیانا جلوی درب بانک قرار دارند و بچه) بانک(، پارکینگ، استفاده از برخی اسباب بازی

ها را هزینه مالی خدمات شوند. جمع این هزینهها و ... میها دارند یا خرید خوراکی برای بچهبه استفاده از آن

های مالی های دیگر به جز هزینههاست، چون برخی هزینههای دریافت خدمات بیش از اینگویند. اما هزینهمی

ای از ها، مشتریان برای دریافت و خرید خدمات، مجموعهیتدر بیشتر موقع برای دریافت خدمات وجود دارند.

های مرتبط با جستجو، خرید و استفاده شوند، مانند زمان تلف شده و سختیهای غیر مالی را متحمل میهزینه

از خدمات. مشارکت مشتریان در تولید خدمت )به ویژه در خدماتی که به شکل خود خدمتی است نظیر 

های فکری و جسمی به مشتریان تحمیل شود و مشتریان در شود که تالشاز( باعث میهای خودپرددستگاه

کن تر ممهای ناخوشایند قرار گیرند. خدمات مهممعرض تجربیات ناخواسته حسی نظیر سر و صدا، گرما و رایحه

توان مات را میهای غیر مالی خدهای روانی به همراه داشته باشند نظیر نگرانی و اضطراب. هزینهاست هزینه

هزینه زمان خدمات مالی که از اجزای ذاتی ارائه خدمات مالی  -1بندی کرد: در چهار دسته مشخص طبقه

های هزینه -3های روانی خدمت. هزینه -3های فیزیکی خدمت، نظیر خستگی، عدم آسایش. هزینه -2هستند. 

 حسی خدمات که همان حس ناخوشایندی است. 
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توان به دو دسته عوامل گذارد؟ این عوامل را میگذاری تاثیر میید که چه عواملی بر قیمتآحال سوال پیش می

داخلی و خارجی تقسیم کرد. عوامل داخلی در درون موسسه وجود دارند و قابل کنترل هستند. این عوامل بر 

ت موجب نارضایتی قیمت پنهان خدمات مالی اثر دارند. مثال ناکارا بودن کارکنان که یک عامل داخلی اس

آنها دارد یا اصال  شود. اما عوامل خارجی، بیرون از موسسه قرار دارند و موسسه کنترل کمی برمشتریان می

-باید از اثرات احتمالی آنها بر تصمیمات قیمت کنترلی ندارد، اما باید این عوامل مرتب بررسی شوند و موسسه

 )نظیر رقبا( و عوامل بازار خارجی میتوان به دو دسته عوامل صنعت گذاری آگاه باشند. بنابراین عوامل خارجی را

رات و ر)نظیر مشتریان و مقررات( تقسیم کرد. از این عوامل مذکور، در کشور ما، مهمترین عامل اثرگذار، مق

 یا شود بنابراین تحت تاثیر رقابتها تعیین نمیتغییرات آنهاست، زیرا قیمت خدمات بانکی توسط خود بانک

 ها را تغییر دهند. توانند به سادگی قیمتنظرات مشتریان نمی

گیری در مورد مناسب یا نا مناسب بودن قیمت خدمات بانکی به تصمیم میتوان نتیجه گرفت که قضاوت و

ها باید ادراکات مشتریان و چگونگی عهده مشتری است. هنگام شناسایی قیمت و عوامل مرتبط با قیمت، بانک

گذاری موثر، شناخت خالقانه خصوصیات ادراکات را بر تصمیمات خرید در نظر بگیرند. کلید قیمتتاثیر این 

گیری خرید آنان است. هنگامی که مشتری خدمات بانکی را خریداران، علت خرید آنها و چگونگی تصمیم

خدمات بانکی( به  )مزایای استفاده از گذرد تا چیزی ارزشمند)پول( می کند، از چیزی ارزشمندخریداری می

درک این نکته است که مشتریان چه ارزشی برای  ،گام اول ،گراگذاری موثر و  مشتریدست آورد. در قیمت

کنند قائلند. در گام دوم قیمت باید طوری تعیین گردد که با این ارزش مزایایی که از خدمات بانکی دریافت می

ادراکی است. نکته قابل ذکر این است که همانگونه که گفتیم  مطابقت داشته باشد. مزایا شامل مزایای واقعی و

ن تواند پایین آوردد. بنابراین یک هدف بانک مینباشخدمات بانکی دارای نوعی قیمت غیر مادی و ادراکی می

ها برای مشتری باشد که توسط تعداد شعب بیشتر یا سرعت در روند کار تحقق میابد. در زمان گونه هزینهاین

های بیشتری روبرو هستند. آنان در پی به دست آوردن بازده مناسب از ها با انتخابمشتریان بالقوه بانک حاضر

ریزی مالی برای روزهای های اولیه کار و برنامهسال آوری سرمایه دراندازهای خود، ایمنی مالی، جمعپس

ه صوالت و خدمات بانکی با کمترین هزینبازنشستگی هستند. مشتریان خدمات مالی مانند وام نیز مایلند از مح

و متناسب با میزان تورم استفاده کنند، بنابراین تحقق استراتژی عرضه خدمات مطلوب در درجه اول مشروط 

ر ها دگذاری و بهره وام و تعیین سودهایی به نفع مشتریان است. بانکبر ارزیابی مجدد میزان سود سپرده

گذار و بهره وام گیرنده را کاهش دهند. با افزایش تعداد مشتریان سود سپردهوضعیت کنونی باید تفاوت میزان 

 در نهایت سود به دست آمده افزایش خواهد یافت.

 تدوین استراتژی بازاریابی 

هد، ددر حکایتی از گذشته معروف است که پادشاه یک کشور به پادشاه یک کشور دیگر یک فیل سفید هدیه می

های کرد، نسلهای زیادی را صرف نگهداری و خوراک این فیل سفید میپذیرفته، هزینهکسی که هدیه را 

و  شدندهای زیادی را برای آن متحمل میمختلف بدون اینکه بدانند آن فیل سفید به چه درد می خورد هزینه

 های زیادیهزینه حیف است تا کنون»گفتند: آمد که آن را کنار بگذارند یا رها کنند زیرا میدلشان هم نمی
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 هایفیل سفید در مدیریت استعاره از موضوعی است که هزینه« توان آن را رها کرد.برای آن شده است و نمی

شود که صرفا برای آن زیادی برای آن شده است و هیچ خاصیت مفیدی ندارد و از آن جهت کنار گذاشته نمی

 هزینه شده است. 

ند کشود استعدادی در آن رشته ندارد اما آن را رها نمیشود و متوجه مییدر نظر بگیرید کسی وارد دانشگاه م

داند در آینده نیز آن رشته منبع درآمد او نخواهد شد. هایی که برای قبولی آن داده است و میبه خاطر هزینه

ه داشت های سفید زیادی داریم و بدون آنکه خاصیتیدر زندگی فیل .هم همینطور است در مورد کسب و کار

ر ؟ شاید این پاسخ باعث تصمیمات بزرگی دا کدامندهای سفید زندگی شمفیل کنیم.باشند برای آنها هزینه می

 زندگیتان شود.

های بازاریابی از اصول اساسی مدیریت موسسات در بازارهای رقابتی امروزی است. برای کارایی بیشتر استراتژی

های بازاریابی را آموخت و به نحو اثر بخشی اجرا نمود. عبارت استراتژی برنامهبازاریابی باید نحوه طراحی و اجرای 

شود: استراتوس که در یونانی به معنای ارتش و اجین به معنی رهبری کردن است. از دو بخش تشکیل می

ر شتر دباشد. اما امروزه، مفهوم استراتژی بیریزی عملیات نظامی میتعریف کالسیک این واژه معادل برنامه

ها است. ها برای افراد و سازمانریزی و سازماندهی فعالیتهای مدیریتی مورد نیاز جهت برنامهارتباط با مهارت

به  های رقابتی است وگیری مناسب در ارتباط با رقبا و دستیابی به مزیتهای بازاریابی موضعهدف استراتژی

ه بتدوین استراتژی بازاریابی  ، مراحلحال مشتریان دارد.طور کلی ارتباط نزدیکی با جایگاه شرکت در اذهان 

 شرح ذیل عبارتند از:

 شناسایی محیط بازار 

 شناسایی عوامل داخلی

 تعیین اهداف

 بررسی و انتخاب بهترین استراتژی 

 اجرا و ارزیابی استراتژی

 (OTشناسایی محیط بازار ) -

آوردن درک عمیق و دقیق از محیطی است که موسسه ریزی استراتژیک به دست اولین قدم در فرایند برنامه

ها و تهدیدات( که از شود عواملی )شامل فرصتکند. در بررسی عوامل محیطی سعی میدر آن فعالیت می

ا هبا تدوین استراتژی مناسب از فرصتای که مدیران بتوانند کنترل سازمان خارج است شناسایی شود به گونه

رات عوامل تهدیدکننده را به حداقل برسانند. برخی از عوامل محیطی عبارتند از: نرخ برداری نمایند و اثبهره

 های دولت، قوانین مالیاتی و ... .اقتصادی، روند رشد جمعیت، سیاست رکودتورم، نرخ بهره، رونق یا 

 

 

 
 



57 
 

 (SWشناسایی عوامل داخلی )  -

های سازمان باید به قوت و ضعف است. استراتژیای خود دارای نقاط هر سازمان در قلمرو واحدهای وظیفه

ای تنظیم شوند که از نقاط قوت سود جویند و نقاط ضعف را به حداقل برسانند. برای بررسی عوامل درونی گونه

)شامل مدیریت، بازاریابی، امور مالی و غیره( اطالعاتی را گردآوری و  های مختلف سازمانباید در مورد بخش

 بندی نمود.دسته

 تعیین اهداف -

های موسسه را به همراه نیازها و الزامات مشتریان برای خدمات ارائه شده انعکاس دهد. اهداف باید قابلیت

ایی هتواند در برگیرنده هدفبندی کرد. اهداف اولیه میتوان اهداف را به عنوان اهداف اولیه یا ثانویه اولویتمی

اهدافی که از اهمیت کمتری  گذاری مطلوب باشد.بازده سرمایه مانند میزان رشد درآمد در سال و میزان

شوند: مانند سطح رضایت مشتری و میزان آشنایی مشتریان بندی میبرخوردارند به عنوان اهداف ثانویه دسته

 در بازار. بانکبا نام تجاری 

 بررسی و انتخاب بهترین استراتژی  -

ها و ابزارها مرحله قبل به عنوان اطالعات ورودی و استفاده از روشبه اطالعات به دست آمده از سه  با توجه

ها، نقاط قوت و ضعف، ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک، ماتریس )مانند ماتریس تهدیدات و فرصت

 گروه مشاوران بستن و ...( می توان به چند استراتژی قابل اجرا دست یافت. در نهایت برای انتخاب بهترین

 .ریزی استراتژیک کمی بهره بردهای موجود ، می توان از ماتریس برنامهاستراتژی از میان استراتژی

 اجرا و ارزیابی استراتژی  -

آید و به عنوان رابطی بین خط مشی اجرای استراتژی بخش کلیدی فرایند مدیریت استراتژیک به حساب می

را به  های بازاریابیاجرای استراتژی بازاریابی فرایندی است که طرحکند. بازاریابی و عملکرد بازاریابی عمل می

ه اند کای انجام شدهها به گونهکند که این وظایف و ماموریتوظایف عملی تبدیل کرده و اطمینان حاصل می

 گردد.بینی شده  میامکان نیل به اهداف پیش

ها را تعیین نماید و منابع الزم را ه و سیاستهای سالیانکند که سازمان هدفاجرای استراتژی ایجاب می

ها سه فعالیت عمده باید انجام گیرد: اول بازنگری مجدد در تخصیص دهد. سرانجام برای ارزیابی استراتژِی

 عوامل داخلی و خارجی، دوم سنجش عملکردها و سوم انجام اقدامات اصالحی.
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 های رایج در صنعت بانکداریاستراتژی

  یکپارچگی افقی استراتژی

های رقیب را به مالکیت خود درآورد و کوشد شرکتهایی است که موسسه میمنظور اجرای یکی از استراتژی

ای هها در یکدیگر، خریدن شرکت رقیب و بلعیدن شرکتبر میزان کنترل خود بر آنها بیفزاید. ادغام شرکت

کوشند ضمن وسیله میآورند و بدیناجرا در میهای رقیب به هایی است که شرکتدیگر از جمله استراتژی

یا  ارگشایی،کها را منتقل نمایند. به عنوان نمونه بانک گیری از پدیده صرفه به مقیاس، منابع و شایستگیبهره

 سداد و پیشگامان

 استراتژی رسوخ در بازار-

افزایش تعداد فروشندگان، . معموال اقداماتی نظیر بانک هست سهم بازار محصوالت و خدمات هدف افزایش

افزایش هزینه تبلیغات، ترویج گسترده برای افزایش فروش و تقویت روابط عمومی برای این استراتژی مدنظر 

 است. به عنوان مثال: استخدام جدید بانک ملی که باعث افزایش فروشندگان خدمات خود شده است

 استراتژی توسعه بازار-

ها همیشه در ات یا محصوالت جدید به مناطق جغرافیایی جدید است بانکمقصود از توسعه بازار عرضه خدم

 شناختی مختلف عرضه نمایند. به عنوان مثال: صدد هستند تا خدمات خود را به افرادی با خصوصیات جمعیت

 کنند. های مختلف امضا میهایی که بانک ملی با ارگاننامهانواع تفاهم

 توسعه محصولاستراتژی  -

 . به منظور افزایش میزان فروشبهبود بخشیدن یا اصالح محصوالت و خدمات کنونی 

 استراتژی تنوع همگون -

کوشد محصوالت و خدمات جدید ولی مرتبط با محصوالت و خدمات خود بیافزاید. در این استراتژی شرکت می

 های خصوصیبیمه بانک -خدمات بانک به عنوان مثال:

 مایکل پورتراستراتژی عمومی  -

گاه دهد. از دیدهای بازاریابی آن سازمان را تشکیل میتعیین مزیت رقابتی هر سازمان بخش مهمی از استراتژی

دهد تا از سه مبنای متفاوت از مزیت رقابتی بهره گیرد. ازمان این امکان را میها به سمایکل پورتر، استراتژی

بر یک خدمت یا مشتریان خاص. با توجه  یز ساختن خدمات و تمرکزها، متماها عبارتند از: رهبری در هزینهآن

 ها وها و متمایز ساختن خدمات برای بانکی از دو استراتژی رهبری در هزینهگیربه ماهیت خدمات، بهره

رکز بر استراتژی تم موسسات مالی کاربرد چندانی ندارد. ولی استراتژی تمرکز قابلیت استفاده بیشتری دارد.

خاصی از مشتریان هنگامی موفق است که بخشی از صنعت دارای اندازه و وسعت کافی و از رشد بالقوه بر گروه 

خوردار باشد و این وضعیت از نظر رقبا از اهمیت زیادی برخوردار نباشد. به عنوان نمونه پست بانک بیشتر در 

 کنند.ه و فعالیت میباشند، شعبه داشتها میمناطق روستایی که کمتر مورد توجه سایر بانک

 های بازاریابی موثر، بانکداران بایستی نسبت به موارد زیر آگاهی داشته باشند:به منظور تدوین استراتژی
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 نند.کپتانسیل کسب و کار را فراهم می بندی مشتریان هدف یعنی مشتریانی که بیشترین سود ودسته •

تریان به خصوص مشتریان هدف را رفع خدمات اصلی، یعنی خدماتی که به بهترین شکل، نیاز مش •

 کرده و برای سازمان سود به همراه دارد.

ای برای بازار هدف و محصوالت و خدمات رقبای اصلی، یعنی رقبایی که در حال حاضر تهدید عمده •

 آیند.اصلی به حساب می

 های مشتریان باشد.ارائه خدمات بایستی متناسب با تغییرات محیطی و در خواست •

 مراجعه کنند. بانک توانند بهمشتریان بالقوه که می •
 

 (anagementMelationship Rustomer C)مدیریت ارتباط با مشتریان 

سازی کنیم و برای آن چارچوب تعریف را پیاده مدیریت ارتباط با مشتریانقبل از اینکه بخواهیم در سازمان 

 کنیم بد نیست داستان مرد طوطی فروش را بدانید:

مردی به یک مغازه فروش حیوانات رفت و درخواست یک طوطی کرد. صاحب فروشگاه به سه طوطی خوش 

 «دالر است. 511طوطی سمت چپ »چهره اشاره کرد و گفت: 

 «چرا این طوطی اینقدر گران است؟»مشتری: 

  «این طوطی توانایی انجام تحقیقات علمی و فنی را دارد.»صاحب فروشگاه: 

 وطی وسطی چقدر است؟قیمت ط»مشتری: 

ای که در هر دالر است. برای اینکه این طوطی توانایی نوشتن مقاله 1111صاحب فروشگاه: طوطی وسطی  

 «ای پیروز شود را دارد.مسابقه

 «دالر 3111 »و سرانجام مشتری از طوطی سوم پرسید و صاحب فروشگاه گفت: 

 «تواند انجام دهد؟این طوطی چه کاری می»مشتری: 

صادقانه بگویم من چیز خاصی از این طوطی ندیدم ولی دو طوطی دیگر او را » صاحب فروشگاه جواب داد:

 «زنند.مدیر صدا می

 اولین  انقالب که دیدیم انقالب صنعتی امروز رسیدیم. اعصار مختلفی رو طی کردیم تا به دنیای ،ما در گذر زمان

 د مستمرکه از تولید انبوه به مفهوم بهبو انقالب کیفیت: .انبوه رسیدنبود: محصوالت از تولیدات دستی به تولید 

ه ب را عصر امروز که در آن حضور داریم انقالب مشتری جایی که مفهوم بهبود کیفیت جای خودش و رسیدیم

ر اگ بود شرکت خودروسازی پیشنهاد داده که دشاید برای شما جالب باش .دهه(1111) سازی انبوه دادسفارشی

 3111ط اینکه حداقل ریم بشهدما انجام می دمربع شکل باش های آن د که چرخهمشتری خودرویی بخوا یک

ر هر مشتری هگفت میشرکت خودروسازی فورد  مقایسه با زمان انقالب صنعتی کهو این در  دتا سفارش بده

ای که در دنی ددهاین نشان می ،دکنیم بشرطی که رنگش مشکی باشرنگ خودرویی که بخواهد ما تولید می

صدای مشتری  شما در نظر بگیرید. دصدای مشتری خیلی اهمیت دار یا ((voc voice of customer امروز
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 VOP (voiceباشد که در مقابل آن ها و ... میکه در ادارات و سازمانهمان فرم های نظر خواهی و پیشنهادات 

of prosses) باشد.یا صدای فرآیند می 

 شود،پی ارائه می 3طبق  «خواهدآنچه مشتری می»ایی تالش به شناس ازاریابی تک به تک،با اجرای ب

مدیریت ارتباط با . استراتژی  سالیق و... ترجیحات مشتری، انتظارات، یعنی توجه به کشف نیازها،

ایجاد گردید و برای آن چارچوب فرآیند تعریف گردید که  1111تقریبا در نیمه اول دهه  مشتریان

 عبارتند از:

 گیری ارتباط با مشتری.فرایند شکل -1

 فرایند مدیریت و اداره کردن ارتباطات.  -2

 عملکرد ارتباطات. ارزیابیفرایند  -3

 فرایند بهبود با تکامل مدیریت ارتباط با مشتری.  -3

مدیریت ارتباط با مشتری تنها و قویترین سالح در دستان شما بازاریابان خدمات بانکی هست. استقرار 

ها و انتظاراتش هایی جامع و اطالعات موثق از مشتری و نیازمندیآن در بانک نیازمند داشتن برنامه

کنند( ه میدیگران توصی هست که اونها رو تبدیل به مشتریان وکیل مدافع )یعنی مشتریانی که بانک را به

کنند. این مستلزم مشارکت و همکاری تمام اجزای بانک، نه فقط قسمت فروش و بازاریابی است. مدیریت 

وع ها و فرایندها که از مشتری شرای است برای ایجاد یک حلقه پیوسته از فعالیتارتباط با مشتری برنامه

 .و به مشتری ختم میشه هست

 ها:هبود مدیریت ارتباط با مشتریان در بانکپیشنهاداتی در خصوص ب

 .کاهش طول زمان انتظار مشتریان 

 .به عنوان مثال  ترغیب مشتریان کلیدی به حضور در ساعات خلوت بانک و دادن خدمات ویژه به آنان
 بانک آفسیر

 های صنعتیشهرک های موجود درایجاد یک بانک اطالعاتی از مشتریان کلیدی. به عنوان مثال شعبه  
  اعتباری داشته باشند.های آموزشی برنامه

 د.ئه گرداهای الزم و مبسوط ارداران آموزشبه کارکنان بانک در نحوه برخورد  با مشتریان به ویژه تحویل 

  ک استفاده شود.ناز وجود کارمندان فعال متخصص و کارآمد در با 

   تر استفاده شوداز وجود تجهیزات پیشرفته 

 تری صورت گیرد.عملکرد کارکنان نظارت دقیق بر 

  ف.های مختلها و تشویقهای مختلف در کارکنان به منظور تحقق این هدف از طریق پاداشایجاد انگیزه 

 .طرح شناور بودن کارمندان 

  هایی که به بررسی شکایات و درخواست های مشتریان بپردازد. ایجاد کارگروه و یا کمیت 

  مشتری بگذارید تا نوع احساس او را درک کنید.خود را به جای 

 کنونی( غافل نشوید. برای جذب مشتریان جدید هیچگاه از مشتریان قدیمی( 
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 منابع
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 های ایرانی، دکتر ونوسهای کاربردی بازاریابی خدمات بانکی برای بانککتاب روش -

 
 

 


