باسمه تعالی

بازآموزی مفاهیم اولیه بازاریابی

اداره کل آموزش

فهرست
فصل اول 1 ..........................................................................................................................
مفاهیم پایه ای بازاریابی 1 ......................................................................................................
مقدمه 2 ...........................................................................................................................
مفاهیم اصلی بازاریابی 3 .........................................................................................................
مدیریت بازاریابی 5 ...............................................................................................................
تفاوت مفاهیم بازاریابی و فروش 5 ..............................................................................................
تکامل نسل های بازارایابی 5 ....................................................................................................
تعریف بازاریابی 11 ...............................................................................................................
ابعاد بازاریابی 11 .................................................................................................................
فصل دوم 12 .......................................................................................................................
بازاریابی بانکی و آمیزههای بازاریابی 12 .....................................................................................
تاریخچه آموزش بازاریابی در بانکها 13 ........................................................................................
مفهوم بازاریابی بانکی 11 ........................................................................................................
آمیزه بازاریابی بانکی 11 .........................................................................................................
استراتژی های محصول (خدمت)11 ...........................................................................................
استراتژی های توسعه خدمات مالی جدید 21 ................................................................................
نرخ گذاری 23 ....................................................................................................................
استراتژی های ترفیع 25 ........................................................................................................
استراتژی های مکان 22 .........................................................................................................
فصل سوم 31 ......................................................................................................................
فرآیند و استراتژیهای بازاریابی در رفتار مصرف کننده 31 ............................................................

فرآیند بازاریابی 32 ...............................................................................................................
منحنی عمر محصول 33 ........................................................................................................
تحلیل موقعیت 33 ...............................................................................................................
استراتژی بازاریابی 31 ...........................................................................................................
هدفگذاری و جایگاه یابی در بانکداری 32 .....................................................................................
بخش بندی بازار 31 .............................................................................................................
مزایای استراتژیک بخش بندی بازار31 ........................................................................................
تاکتیک های بازاریابی 31 .......................................................................................................
اجرا ،کنترل و ارزیابی 31 ........................................................................................................
رفتار مصرف کننده 33 ..........................................................................................................
زبان بدن 35 ......................................................................................................................
فصل چهارم 31 ....................................................................................................................
بازاریابی خدمات و مدیریت ارتباط با مشتریان 31 ........................................................................
ویژگی های خدمات و خدمات بانکی 51 ......................................................................................
ویژگی های خدمات بانکی 51 ..................................................................................................
آمیخته بازاریابی خدمات 53 ....................................................................................................
هزینه مالی خدمات 53 ..........................................................................................................
تدوین استراتژی بازاریابی 55 ...................................................................................................
استراتژی های رایج در صنعت بانکداری 52 ...................................................................................
مدیریت ارتباط با مشتریان 51 .................................................................................................
منابع31 .............................................................................................................................

فص
ل اول
مفاهیم پاهیای بازاریا یب
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بازاریابیواقعی آگاهینسبتهبآنچیزیاستهکبایدتولیدشودوهنفروشآنچیزیهکتولیدشدهاست.
مقدمه
سال ها پیش یک شرکت بزرگ تولیدکننده کفش دو نماینده خود را به دو نقطه متفاوت و دورافتاده کشورش
اعزام کرد تا بازار شرکت را بین ساکنان بومی آن مناطق بررسی کنند .اولین نماینده در نتیجهگیری گزارش
خود گفته بود :اینجا بازاری نداریم ،بومیان کفش نمیپوشند و دومی نوشته بود :اینجا فرصت ایدهآل است برای
شرکت  ...بومیان کفش نمیپوشند.
اینکه بازار چقدر برای شما سود داشته باشد یا اساسا بازار شما باشد یا نه ،به نگاهتان بستگی دارد .نگاه در واقع
استعاره از ترکیب درک و هوش اجتماعی و آیندهنگری هر فرد است.
در فضای کسب و کار امروزی عواملی نظیر جهانی شدن ،پیشرفت سریع علم و تکنولوژی ،افزایش رقبا و مقررات
زدایی باعث تغییر بازاریابی سنتی شده است .بنابراین سازمانها برای حفظ ،بقا و گسترش سهم بازار خود نیاز به
استراتژیهای جدید در تمام بخشها دارند .برای بازاریاب شدن بدانید که بازاریابی چیست؟ چگونه عمل میکند؟
چه چیزهایی بازاریابی میشوند؟ و چه کسی بازاریابی انجام میدهد؟
امروزه مدیران سازمان دریافتند نقش بازاریابی در ارائه محصوالت برتر و راضی نگه داشتن مشتریان در یک
دوره بلندمدت برجسته و ممتاز است.
چالش اساسی مدیران سازمانها و شرایط فعلی ،تغییرات مستمر در انتظارات و نیازهای مشتریان است .بنابراین
سازمانها دریافتندکه تفکرات سنتی بازاریابی دیگر پاسخگو نبوده و روشهای نوین باید جایگزین آن گردد.
بازاریابی سنتی تنها در اندیشه یافتن مشتری بود و شاخص موفقیت ،سهم بازار معرفی میشد در حالی که در
بازاریابی نوین ،دانش و هنر یافتن و نگهداری از مشتریان مطرح بوده و سهم از مشتری به عنوان شاخص
موفقیت محسوب میشود.
بنابراین بانکهایی موفق هستند که بتوانند تعداد مشتریان وفادار خود را افزایش دهند و در اصطالح مشتریان
تمام عمر برای خود ایجاد نمایند و این فقط در سایه روشهای نوین بازاریابی امکانپذیر خواهد بود.
بازاریابی را میتوان فعالیت مدیریتی -اجتماعی تعریف کرد که به وسیله آن افراد و گروهها از طریق تولید و
مبادله کاال با یکدیگر ،به امر تامین نیازها و خواستههای خود اقدام میکنند .یعنی هدف بازاریابی شناختن و
درک خوب مشتری است به نحوی که محصول یا خدمت با نیازهای او تناسب داشته باشد و خودش ،خودش
را بفروشد.
بازاریابی را فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها و خواسته ها از طریق فرآیند مبادله میگویند .این تعریف
دارای ابعاد گوناگونی است که به توضیح و بررسی آنها با عنوان مفاهیم اصلی بازاریابی میپردازیم.
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مفاهیم اصلی بازاریابی
نیاز
بازار

خواسته

معامله

تقاضا

کاال

مبادله

نیاز
یکی از پایهترین مفاهیم اساسی بازاریابی است و به معنی احساس محرومیت است .انسان دارای سه نوع نیاز
است:
پوشاک ،غذا ،گرما ،سرما ،امنیت
نیاز فیزیکی
نیاز اجتماعی محبت ،احساس تعلق ،نفرت
دانستن ،اعتماد به نفس
نیاز شخصی
وقتی نیازی تامین نشده باشد ،دو راه حل پیش رو هست :یا در جهت تامین آن قدم برمیدارید یا به نحوی آن
را تعدیل میکنید و شدت آن را کاهش میدهید.
خواسته
خواسته ،دومین مفهوم اساسی بازاریابی به معنی شکل و شیوه برآورده ساختن نیاز است .مثال یک فرد گرسنه
در ایران میل به گوشت گوسفند و مرغ دارد و یک فرد در آفریقا میل به انبه و گوشت خوک و یک فرد در
امریکا خواهان یک همبرگر با سیب زمینی سرخ کرده با نوشابه برای برآورده ساختن نیاز گرسنگی خود میباشد.
بعضی مواقع فروشندگان ،خواستهها و نیازها را با هم اشتباه میگیرند که به آن نزدیکبینی بازاریابی
( )marketing myopiaمیگویند .یعنی تولیدکنندگان غرق خواسته فعلی خود میشوند و دوراندیشی
درخصوص شناخت نیازهای مشتریان را از دست میدهند و برای کاالی جدید و مطلوبتری که نیاز مشتری را
تامین کند و ارزان تر باشد ،قدم برنمیدارند.
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تقاضا
خواستهها وقتی با قدرت خرید همراه باشند ،تبدیل به تقاضا میشوند .با مشخص شدن خواستهها و منابع،
درخواست افراد برای محصوالتی که بیشترین ارزش را داشته و به بهترین شکل نیازهای آنها را ارضا کند ،ایجاد
میشود .از این رو تولیدکنندگان باید خواسته مصرفکنندگان را به خوبی شناسایی کرده و کاالی آن را تولید
کنند تا بتوانند آن خواسته را تامین کنند و کاال را به فروش برسانند .شرکتهای برجسته بازاریابی ،وقت زیادی
را صرف یادگیری و درک نیازها ،خواستهها و تقاضای مشتریان می کنند .مانند شرکت هواپیمایی ساوت وسترن،
شرکت موتور سیکلتسازی هارلی دیوید سون
کاال
به هر چیزی که توانایی تامین یک خواسته یا نیاز را داشته باشد کاال میگویند .که میتواند شامل اشیا و
فرآوردههای فیزیکی ،افراد و اشخاص ،مکان ها ،رویدادها ،تجارب ،مالکیت معنوی ،سازمان ها ،خدمات ،ایده ها
و عقاید باشد.
مبادله
مبادله هسته مرکزی بازاریابی است .برای محقق شدن مبادله پنج شرط باید وجود داشته باشد.
 -1حداقل دو طرف وجود داشته باشد.
 -2هر طرف چیزی را داشته باشد که برای طرف دیگر ارزشمند باشد.
 -3هر طرف توانایی ارائه و تحویل را داشته باشد.
 -3هر طرف در قبول یا رد پیشنهاد مبادله ،آزادی داشته باشد.
 -5هر طرف معتقد باشد که مبادله با طرف دیگر برایش خوب یا مطلوب است.
معامله
معامله واحد سنجش و اندازهگیری بازاریابی است .یعنی تبادل ارزش میان دو طرف یا بیشتر که شامل حداقل
دو چیز ارزشمند ،شرایط توافق ،زمان توافق و مکان توافق میشود.
بازار
مفهوم معامله ما را به مفهوم بازار هدایت میکند .یعنی به مجموعهای از خریداران بالقوه و بالفعل (طبق شکل).
فرض کنید یک اقتصاد بدوی فقط از چهار عضو  -1ماهیگیر  -2شکارچی  -3کوزهگر  -3کشاورز تشکیل شده باشد.
دراین وضعیت سه حالت برای تامین نیاز وجود دارد:
حالت اول خودکفایی هست یعنی آنها کاالهای مورد نیاز خود را خود تهیه میکنند.
حالت دوم یعنی مبادله غیر متمرکز ،هر عضو جامعه ،بقیه اعضا را خریداران بالقوهای تصور میکند که تشکیل بازار را
میدهند.
حالت سوم یعنی مبادله متمرکز ،فرد جدیدی بنام بازرگان در منطقهای مرکزی بنام بازار قرار میگیرد
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شکارچی
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مفهوم بازار ،باالخره در یک دایره کامل ما را به مفهوم بازاریابی میرساند .بازاریابی به معنی کار با بازارها است
یعنی فراهم نمودن مبادالت با هدف تامین خواستهها و نیازهای انسان .یعنی بازاریابی به عنوان فرآیندی که
طی آن افراد و گروهها ،با تولید و مبادله کاال و فایده با دیگران ،خواستهها و نیازهای خود را تامین میکنند.
مدیریت بازاریابی
تصور عمومی از مدیریت بازاریابی تالش برای یافتن مشتریان برای محصوالت فعلی شرکت ،اما این نگاهی بسیار
محدود به موضوع است .هر سازمان برای محصوالت خود دارای یک سطح تقاضای مطلوب است .در هر مقطع
زمانی ،شرکت ممکن است یا با فقدان تقاضا یا تقاضای کافی یا تقاضای بی قاعده وغیر معمول ویا تقاضای زیاد
ازحد روبرو باشد و وظیفه مدیریت بازاریابی مدیریت همین تقاضاهاست .به عبارت ساده ،مدیریت بازاریابی،
همان مدیریت تقاضا است.
در این جا مدیریت بازاریابی به عنوان تجزیه و تحلیل ،برنامه ریزی ،اجرا و کنترل برنامههایی تعریف میشود
که برای نیل به اهداف سازمانی تهیه میگردند.
تفاوت مفاهیم بازاریابی و فروش
مفهوم فروش :مفهوم فروش بر این اعتقاد است که مصرفکنندگان و شرکتها اگر به حال خودشان رها شوند
معموالً به میزان کافی محصوالت شرکت را نخواهند خرید .بنابراین سازمان باید تالشهای فروش و تبلیغاتی
زیادی انجام دهد .مفهوم فروش بیش از همه در مورد کاالهای ناخواسته به کار میرود کاالهایی که خریداران
معموالً به فکر خرید آنها نیستند .مثل بیمه ،دائرالمعارفها و  ...در فروش هدف ،کسب سودآوری است.
برعکس مفهوم فروش ،مفهوم بازاریابی است که تاکید بر سودآوری و ارضای نیاز مشتریان با توجه بر رضایت
آنها و در نهایت مصرف محصول یا خدمت است که این هماهنگی واحد بازاریابی با کلیه واحدهای سازمان را
می طلبد.
تکامل نسلهای بازارایابی
از سال  1131بازاریابی دچار دستخوش تغییراتی شد که این تغییرات در بازاریابی باعث پدیدار شدن چهار نسل
گردید:
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نسل اول :محصولگرایی
به منظور فروش بیشتر ،سازمان ها به دنبال عرضه محصول و تولید انبوه شدند.
نسل دوم :فروشگرایی
بر اثر تولید باالی محصوالت و وجود رقابت جدیتر در بازار ،سازمانها از طریق فشار تبلیغاتی بیشتر به فروش
با کیفیت تر رو آوردند.
نسل سوم :بازارگرایی
بر اثر انجام تحقیقات بازاریابی و بخشبندی بازار و انتخاب بخشهای جذابتر برای افزایش فروش ،این نسل
شکل گرفت که تمرکز بر نیازهای هر بخش بازار دارد و محصوالت انطباق با نیاز بازار ،سریع تر ،کم هزینه تر و
آسانتر ارائه میشوند.
نسل چهارم :مشتریگرایی
بازار از اقتصاد محور بودن (نسل اول) به بازاریابی محور بودن سوق پیدا کرد.
مفاهیم تکامل بازاریابی
 .1آمیخته بازاریابی )(Niel H. Borden 1961

 نیل بوردن ( )1131بعنوان اولین کسی که  12پارامتر را در رابطه با آن شناسایی نمود. جرون مک کارسی ( )1133از  3پارامتر در این خصوص یاد نمود که امروزه به  4pشهرت دارد و دیداو بر روی کاالها ( )Goodsمتمرکز بود.
 اولین کسانی که این مفهوم را به سوی خدمات سوق دادند ،بومز و بیتنر بودند که در  1123بحث  7pرامطرح نمودند.
نتیجه اینکه واژه  Marketing Mixبه مفهوم مجموعه عوامل قابل کنترلی است که به عنوان جعبه ابزاری
در اختیار مدیران بازاریابی برای تحقق بخشیدن به اهداف بازاریابی شرکت قرار دارد .یا به مجموعهای از
متغیرهای بازاریابی قابل کنترل می گویند که سازمان آنها را برای کسب واکنش مورد انتظار خود در بازار
هدف ،با هم ترکیب میکند.
 .2چرخه عمر محصول (دیل)
چرخه عمر محصول ( ،)PLCروند تولد تا مرگ یک محصول میباشد .چرخه عمر محصول از پنج مرحله
مشخص تشکیل میشود که عبارتند از :تولید ،معرفی ،رشد ،بلوغ و نزول به عبارتی فروش و سوددهی یک
محصول نیز در طول عمر آن متفاوت میباشد( .طبق شکل)
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 .3تصویر برند ()Gardner & levy 1955
مجموعه تصوراتی است که مشتریان درباره یک نام و نشان خاص دارند.
 .3بخشبندی بازار ()Smith 1956
تقسیم بازار به دو یا چند گروه از مشتریان با خصوصیات و نیازها و رفتارهای نزدیک به هم و یکسان
(همگون) را میگویند که از طریق فرآیند شناسایی تفاوتهای عمده در ویژگیهای خریداران در یک بازار
ناهمگون صورت میپذیرد در نتیجه با انجام این فرآیند شرکت قادر خواهد بود خواسته و نیازهای مشتریان
موجود در طبقات مختلف بازار را به نحو موثرتری برآورده نماید.
 .5بازاریابی محتوایی ()McKitterick 1957
در مفهوم بازاریابی ،مشتریگرایی و توجه به سودآوری شرکت توأماً مورد توجه قرار میگیرد .شرکتهای با
دیدگاه مفهوم بازاریابی ،محصولی را تولید میکنند که مشتریان میخواهند و از این طریق رضایت مشتریان
را تأمین کرده و به سود و اهداف اقتصادی مورد نظر دست مییابند .در این مفهوم دستیابی به اهداف
سازمانی ،منوط به تعیین نیازها و خواستههای بازار هدف و ارائه و تأمین رضایت بیشتر مشتریان است در
مقایسه با آنچه که رقبا به ایشان ارائه میکنند.
 .3ممیزی بازاریابی ()Schuhman 1959
ممیزی بازاریابی یک بررسی جامع ،سیستماتیک ،مستقل و دورهای است از محیط ،اهداف ،خط مشیها و
فعالیتهای شرکت که به قصد روشن کردن مسائل و فرصتهایی که شرکت با آنها روبرواست و ارائه یک
طرح عملی برای بهبود عملکرد بازاریابی ،انجام میگیرد.
 .1نزدیکبینی بازاریابی ()Levitt 1960
نزدیکبینی بازاریابی یعنی عدم درک تفاوت بین نیاز و خواسته میباشد .مبتالیان به این بیماری چنان در
محصوالت فعلی خود غرق شدهاند که فقط به خواستههای فعلی مشتریان توجه دارند و از دور اندیشی
درخصوص شناخت نیازهای مشتری غافلاند.
 .2آمیزه بازاریابی (کاتلر)1131
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 کاال :خصوصیات و ویژگیهای محصول

 قیمتگذاری :تصمیماتی براساس ساختار هزینه و موقعیت رقابتی
 تصمیمات کانالهای توزیع

 تصمیمات پیشبرد (ترویج)
 .1سبک زندگی ()Lazer 1963
سبک زندگی ،الگوی زندگی شخصی است که به نحوی در فعالیتها  ،عالیق و نظرات ابراز میشود .افراد
معموالً محصوالتی را خریداری میکنند که تحت تاثیر سبک زندگی آنان قرار دارد و به عبارتی گویای سبک
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،
به همین دلیل یک شرکت عرضه کننده مواد غذایی ممکن است در برنامههای تبلیغاتی خود ،موضع محصوالت
خود را بر روی سبک زندگی سالم و فعال امروزی قرار دهد .هووارد و شس در سال 1131نحوه واکنش
مصرفکنندگان به محرکهای بازاریابی مختلفی که شرکت احتماالً مورد استفاده قرار میدهد را با موضوع
تئوری رویارویی در بازاریابی مورد بررسی قرار دادند .شرکتی که از چگونگی واکنش مصرفکنندگان نسبت
به ویژگیهای مختلف محصول ،قیمت و شیوههای مختلف تبلیغاتی آگاهی داشته باشد و از محرکهای
مناسبی استفاده نماید در مقابل رقبای خود ،از یک امتیاز ویژه برخوردار خواهد بود.
 .11بازاریابی اجتماعی ()Kotler & Zaltman 1971
بازاریابی اجتماعی یعنی طراحی ،اجراء و کنترل برنامههای به قصد مقبولیت و پذیرش بیشتر یک ایده ،انگیزه
یا رویه اجتماعی در بین گروه هدف را میگویند که توجه به اصول بازاریابی اجتماعی میتواند منافع بلند
مدتی را برای شرکت وجامعه به ارمغان آورد .و در این مفهوم اعتقاد بر این است که شرکت باید نیازها،
خواستهها و عالیق بازار مورد نظر را مورد توجه قرار داده و رضایت دلخواه آنان را با کارایی و اثر بخشی
بیشتری از رقبا به آنان عرضه نماید به گونهای که آسایش و سعادت مصرفکنندگان و جامعه ،کامالً حفظ
شود .به عبارت دیگر یک شرکت باید تصمیمات بازاریابی خود را ،با در نظر قرار دادن خواستههای مصرف
کنندگان ،نیازهای شرکت ،منافع بلند مدت مشتریان و منافع بلند مدت جامعه اتخاذ نماید.
 .11ضد بازاریابی ()Kotler & levy 1971
زمانی که سازمان با سطح و میزانی از تقاضا روبرو میگردد که توان پاسخگویی موثر به آنرا نداشته باشد،
وظیفه مدیریت بازاریابی یافتن راه حلی است در جهت کاهش میزان تقاضا .در چنین حالتی به طور کلی
اقداماتی در جهت دلسرد کردن مشتریان صورت میگیرد
 .12استراتژی بازاریابی (گروه بوستون)1115
در شیوه گروه مشاوران بوستون ،یک شرکت بر اساس ماتریس سهم – رشد (سهم بازار – رشد بازار) تمام
واحدهای استراتژیک فعالیت های خود را طبقهبندی میکنند که این فعالیت ها مرتبا در طول دوره ای
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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.
 .13بازاریابی خدمات (شوستیک)1111
یک خدمت فعالیتی است که یک طرف به طرف دیگر عرضه میکند  ،نامحسوس است و موجب ایجاد مالکیت
در چیزی نمیشود.
چهار ویژگی خدمات عبارتند از:
 غیر قابل لمس بودن
 تفکیک ناپذیری
 متغیر بودن

 قابلیت انعطاف
 .13بازاریابی داخلی (گرونوروس)1121
نوعی بازاریابی در موسسات خدماتی است که در آن شرکت برای تامین رضایت مشتری ،کارکنانی را که با
مشتری مستقیماً در تماس هستند و دیگر افرادی را که به نحوی خدمات ارائه شده را پشتیبانی میکنند،
آموزش میدهد و برای این منظور در آنها ایجاد انگیزه مینماید.
 .15بازاریابی جهانی (لویت)1123
فعالیتهای بازاریابی بینالمللی بسیار گسترده و پیچیده میباشند .بازاریابی جهانی یعنی هماهنگی ،ادغام و
کنترل مجموعهای از فعالیتهای بازاریابی به صورت یک تالش جهانی که هدف آن دستیابی به هم افزایی
در فعالیتهای وسیع بازاریابی است .هدف مدیریت بازاریابی جهانی ایجاد استراتژی کاال /خدمت در کل جهان است.
تنها یک استراتژی جهت کاال ،خدمت در کل جهان است و سازمان را برای کل بازار جهانی در نظر می گیرد.
 .13بازاریابی رابطهمند ()Bound Jackson 1970s
فرآیندی است مستمر جهت شناسایی و ایجاد ارزشهای جدید برای مشتریان که در آن منافع دو جانبه و
بلند مدت طرفین مورد توجه قرار گیرد .از دیدگاه باند جکسون بازاریابی رابطهمند عبارت است از جذب ،
نگهداری و ارتقاء روابط با مشتری.گرون روس ( )1113این مفهوم را به ارتباط با سایر ذینفعان که با
شرکت در ارتباط هستند توسعه داد و بازاریابی رابطه مند را چنین تعریف نمود :بازاریابی رابطهمند عبارت
است از شناسایی و ایجاد ،نگهداری و بهبود روابط با مشتریان و دیگر ذینفعان بطوریکه اهداف و منافع
تمامی عوامل درگیر تأمین گردد .فیلیپ کاتلر ( )2111بازاریابی رابطهمند را به عنوان فرآیند ایجاد ،حفظ
و افزایش روابط قوی و مبتنی بر ارزش با مشتریان و دیگر ذینفعان کلیدی موسسه تعریف نموده است.
 .11فرابازاریابی ()Kotler 1986
ایجاد هماهنگی استراتژیک اقتصادی ،روانشناختی ،سیاسی و بکارگیری مهارتهای روابط عمومی برای
کسب همکاری تعداد گوناگونی از افراد برای کار در یک بازار خاص.
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 .12مدیریت ارتباطات مشتریان ()Customer Relationship Management
مدیریت ارتباطات مشتریان با استفاده از سخت افزار و نرم افزارهای مناسب در پی کسب اطالعات کاملی
درباره مشتریان بوده و در پی آن است تا با ارائه ارزشهای بیشتری در مشتریان وفاداری ایجاد نماید.
تعریف بازاریابی
واژه بازاریابی در ایران به جای  MARKETINGمصطلح شده و بیشتر همان مدیریت بازار یا بازارگردانی
مدنظر است .بازاریابی از دیدگاه ( AMAانجمن بازاریابی آمریکا) عبارتست از مجموعهای از نهادها و فرآیندها
برای خلق ،برقراری ارتباط ،عرضه و مبادله پیشنهادهایی که برای مصرفکنندگان ،مشتریان ،شرکاء و به طور
کلی جامعه ارزش دارد .تعریف بازاریابی از نگاه سه استاد عبارت است از :همه تالشهای نظاممند برای شناخت
نظام بازار و اقدام مناسب نسبت به انواع تقاضاها با توجه به نظام ارزشی جامعه و هدفهای سازمانی .بر این
اساس باید نکات مهم زیر را در نظر داشته باشیم:
بازاریاب باید بیش از هر چیز و پیش از هر کار ،با فرهنگ بازار و نظام ارزشی (عقاید ،رسوم وسنن ،قومیتها)
آشنا باشد .در تعاریف سنتی ،بازاریابی فرآیندی جهت پیدا کردن مشتری برای کاالها و خدماتی بود که سازمان
براساس سلیقه و دیدگاههای خود ،تولید و به بازار ارائه میکند .امروزه بازاریابی تاکید به نیازها و خواستههای
مشتریان دارد و تالش میکند کاال و خدمت مشتری به بهترین شکل ارائه گردد .به عبارتی دیگر ،بازاریابی قبل
از تولید ،در جریان تولید ،بعد از تولید ،در جریان فروش و بعد از فروش تداوم مییابد .در مدیریت بازاریابی نه
تنها بازارهای هدف سودآور ،شناسایی و انتخاب میشوند بلکه حفظ ،جذب و رشد آنها مورد توجه قرار میگیرد.
در تعریفی ساده و خالصه بازاریابی عبارتست از:
 شناسایی :مشتریان ،رقبا ،بازار
 شناساندن :کاالها و خدمات به مشتریان
 رضایت مشتریان و سازمان
ابعاد بازاریابی
•
•
•
•
•
•

بازاریابی یا همان  MARKETIKGدارای ابعاد وسیع و گستردهای است :که اولین جزء آن بازارگرایی
و آخرین و مهم ترین جز آن ،بازارگردانی است.
بازارگرایی
بازارشناسی
بازارداری
بازاریابی
بازارسازی
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•
•
•
•

بازارگردی
بازارسنجی
بازارگرمی
بازارگردانی

بازارگرایی :گرایش به بازار و نیاز مشتریان اولین ویژگی بازاریابی جدید است ،مدیر موفق در بازار کسی
است که سازمان را با شرایط روز همگام کند.
بازارشناسی :شناخت ،الزمه هر حرکت عاقالنه و هر تصمیم اصولی است ،شناخت بازار تالش نظاممند
است برای گردآوری ،ثبت و ضبط اطالعات مربوط به همه اجزای تشکیلدهنده نظام بازار و همه عواملی
که بر نظام بازار تاثیر میگذارند.
بازارداری :حفظ مشتریان کنونی و تشویق و ترغیب آنها به خرید بیشتر و تداوم خرید از طریق ایجاد و
ارتقای سطح رضایت در آنها.
بازاریابی :جستجو برای یافتن مناسبترین بازار و بخشهایی که سازمان میتواند در آنجا به صورت مفیدتر
و موثرتر حضور یابد و پاسخگوی نیاز و خواستههای بازار باشد .بازاریابی یعنی بخشبندی یا تقسیم بازار و
تعیین محصوالت و خدمات شرکت برای مناسب ترین بازار.
بازارسازی :نفوذ در بازار و معرفی و شناساندن سازمان و محصوالت و خدمات آن با استفاده از عوامل قابل
کنترل بازاریابی (همان )4P
بازارگردی :رصد و جستجوی در تحوالت و تغییرات بازارها ،رقبا از طریق حضور در نمایشگاهها ،همایشها،
اخبار ،رسانهها و...
بازارسنجی :تحلیل موقعیت بازار با توجه به آنچه بودیم و داشتیم و آنچه هستیم و داریم و آنچه باید
داشته باشیم.
بازارگرمی :استفاده از ابزارهای پروموشن جهت متقاعد ساختن ،ترغیب نمودن و یادآوری به مشتری.
بازارگردانی :مدیریت بازار که شامل برنامهریزی ،اجرا و کنترل امور گوناگون بازار است.
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بازاریابی بانکی و آمیزهاهی بازاریا یب
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تاریخچه آموزش بازاریابی در بانکها
سالها پیش بانکها درک یا توجه خاصی به بازاریابی نداشتند .بانکداران نیازی به بررسی و توجه به حسابهای
جاری ،پسانداز ،وام صندوقهای امانات نمیدیدند .ساختمان بانک به سبک معماری معابد یونانی ساخته
میشد و تصور میشد اینگونه معماری در اذهان عمومی اهمیت و استحکام بانک را باال میبرد .داخل
ساختمان بانک بسیار ساده و فارغ از هرگونه وسایل راحتی یا زینتی بود و تحویلداران به ندرت خنده بر
لبانشان نقش میبست .کارمند پرداختکننده وام ،اتاق محل کار خود را به گونهای ترتیب میداد که وام
گیرنده ناگزیر بود در جلوی میز بزرگ او روی یک صندلی کوتاهتر بنشیند .پنجره این اتاق پشت سرکارمند
قرار میگرفت بطوریکه خورشید مستقیما بر مشتری نگون بخت میتابید و مشتری میکوشید برای کارمند
مسئول پرداخت ،توضیح دهد که وام برای چه مصرفی درخواست میکند این بود سیمای بانک در عصر قبل
از بازاریابی و اما بعد ،بازاریابی به پنج مرحله رسید:
 -1بازاریابی یعنی تبلیغات پیشبرد فروش و کسب شهرت
بازاریابی نه به مفهوم خود بازاریابی بلکه با مفهوم تبلیغات پیشبردی وارد بانکها گردید .بانکها در
زمینه پسانداز با رقابت زیادی روبرو بودند .تعدادی از بانکها تبلیغات و فعالیتهای پیشبرد فروش
سنگینی را آغاز کردند .آنها با عرضه بعضی از اقالم تبلیغاتی نظیر چتر ،رادیو و  ...گروهی از مشتریان را
برای افتتاح حساب به طرف خود جذب کردند .رقبای آنها نیز برای جلب مشتری انجام اقدامات مشابهی
را آغاز کردند و برای این منظور دست به دامن متخصصین فعالیتهای پیشبرد فروش و آژانسهای
تبلیغاتی شدند.
 -2بازاریابی یعنی تبسم و فضای دوستانه:
بانکها بعدا دریافتند که جذب مشتری به بانک بسیار آسان است اما تبدیل این مشتریان به مشتریان
وفادار بسیار دشوار است .از این رو برای تامین رضایت مشتریان و راضی کردن آنها اجرای برنامههایی
را آغاز کردند .در این مرحله بود که خنده بر لبان آنها نقش بست .موانع را از جلو گیشههای تحویلداری
برداشتند .داخل ساختمان بانک برای اینکه فضای دوستانه و گرم بوجود آید مجددا از نو طراحی شد.
حتی در معماری و نوسازی بیرونی از بانک که شبیه معابد یونانی بود تجدیدنظر شد .در همین زمان
رقبا نیز برنامههای مشابهی را برای همراه بودن با مشتری و بهبود دکوراسیون ساختمان آغاز کردند.
چیزی نگذشت که بانکها همگی با مشتری رفتار دوستانهای پیدا کردند .در نتیجه سرانجام صرف
دوست و همراه بودن با مشتری نیز فریبندگی خود به عنوان عامل انتخاب بانک از دست داد
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 -3بازاریابی یعنی تقسیمبندی و نوآوری:
زمانی که بانکها بازارهای خود را قسمتبندی میکردند و برای هر قسمت بازار با نوآوری ،محصوالت
جدیدی را عرضه نمودند به ابزار رقابتی جدیدی دست یافتند .مثال سیتی بانک امروزه بیش از  511نوع
خدمات مالی در اختیار مشتریان خود قرار میدهد .خدمات مالی هم به آسانی از طرف رقبا تقلید میشود
و عمر مزایای خاص آنها نیز کوتاه شده است .لیکن اگر یک بانک همواره حالت نوآوری خود را حفظ
کند میتواند امیدوار باشد همیشه از سایر بانکها جلوتر است .بانک ون واقع در کلمبوس ایالت اوهایو
یکی از بانکهای نمونه پیشتاز بازار است .رشد سریع این بانک مرهون توانایی خارقالعاده آن در ابداع
روشهای نوآورانه ارائه خدمات بانکی جدید در سطح صف بود.
 -3بازاریابی یعنی جایگاهیابی:
حال اگر تمام بانکها دست به کار تبلیغات شوند -به مشتریان خود تبسم کنند -بازار خود را
تقسیمبندی کنند و برای ارائه خدمات بانکی که همان محصوالتشان است به نوآوری دست بزنند چه
خواهدشد؟ روشن است آنها همگی شبیه هم میشوند .آنها مجبورند برای رقابت دستاویز جدیدی پیدا
کنند .آنها کم کم در مییابند که هیچ بانکی قادر نیست عرضهکننده کلیه خدمات بانکی بوده و از نظر
مشتریان بهترین بانک قلمداد شود .یک بانک باید فرصتهایی را که در اختیار دارد بررسی کرده و
جایگاهی خاص را در بازار برای خود انتخاب نماید .جایگاهیابی غیر از ذهنیتپردازی است .بانکی که به
دنبال تصویر ذهنی خاصی است تالش میکند نزد مشتری از خود ذهنیتی دال بر بزرگ و دوستانه یا
کارا و موثربودن ایجاد کند.
بانک معموال برای خود یک نشان درست میکند مانند نشان شیر که بانک هریس در شیکاگو دارد یا
نشان کانگورو مربوط به بانک کنتیننتال در شیکاگو که در واقع شخصیت و ماهیت خود را بصورت بسیار
برجستهای به نمایش میگذارد .با این وجود ممکن است مشتری به جز تفاوت نشانها همه بانکها را
مشابه هم تصور کند .جایگاهیابی تالشی است برای جداکردن یک بانک از رقبایش .این تالش براساس
عملکرد واقعی بانک و برای اینکه از نظر قسمتهای معینی از بازار بانک ارجح قلمداد شود صورت
میگیرد .هدف جایگاهیابی این است که به مشتریان کمک شود تا نسبت به تفاوتهای حقیقی بانکهای
رقیب آگاهی یابند بطوریکه بتوانند خود را با بانکی که به بهترین طریق ممکن نیازهای آنها را برآورده
میسازد پیوند دهند
 -5بازاریابی یعنی تجزیه و تحلیل ،برنامه ریزی ،اجرا و کنترل بازاریابی
یک مفهوم باالتر از بازاریابی بانک وجود دارد .بحث اینجاست که آیا بانک برای تجزیه و تحلیل،
برنامهریزی ،اجرا و کنترل بازاریابی سیستمهای موثر را پیشبینی و برقرار کرده است؟ یکی از بانکهای
بسیار بزرگ علیرغم اینکه در زمینه تبلیغات دوستانه بودن ،تقسیمبندی بازار ،نوآوری و جایگاهیابی
بسیار پیشرفته بود اما در زمینه برنامهریزی و کنترل بازاریابی از سیستمهای مطلوب برخوردار نبود.
کارمندان مسئول پرداخت وام در این بانک در هر سال مالی حجم وامهای پرداختی سال بعد را با حدود
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 11درصد افزایش نسبت به سال قبل در قالب گزارش به مدیریت ارائه میکردند .آنها به موازات ارائه
این گزارش یک افزایش ده درصدی را نیز در بودجه خود درخواست میکردند.
این گزارشها و در خواستها فاقد هرگونه طرح منطقی بود و مدیریت سطح باالتر را نیز از اینکه کارمندان
همواره به اهداف خود دست مییابند بسیار خشنود مینمود .تا اینکه یکی از این کارکنان که ظاهراً از
کارکنان خوب قسمت پرداخت وام بود بازنشسته شد و جوان تازه واردی جای او را گرفت .این کارمند جوان
در آغاز ورود حجم وامهای پرداختی را برای سال بعد تا  51درصد افزایش داد و مدیریت بانک تازه به
زحمت دریافت که در زمینههای زیر بسیار قصور ورزیده است .استفاده از تحقیقات بازاریابی برای
اندازهگیری توان بالقوه بانک در بازارهای مختلف ارائه طرحهای بازاریابی و سرانجام تعیین و استفاده از
محرکهای مناسب برای ایجاد انگیزه در مدیران به منظور نیل به اهداف عالی بانک بویژه در یک محیط
رقابتی بسیار ضروری است
در دوران پیش از انقالب افزایش شعب بانکهای تجاری مشکالتی در کنترل نظام بانکی و نظارتی و اجرای
صحیح سیاستهای پولی و اعتباری ایجاد کرده بود که این امر باعث طرح ادغام بانکها گردید که هدف
نظام بانکداری کنونی ایجاد امکانات الزم برای گسترش تعاون عمومی از طریق جذب وجوه آزاد اندوختهها
و تامین تسهیالت کار و سرمایهگذاری است .و پس از آن عملیات بانکها در سه زمینه صورت میگرفت:
 تجهیز منابع مالی (دریافت و پرداخت انواع سپردهها) بهرهبرداری از منابع مالی (ایجاد اعتبار و پرداخت وام به افراد )... فعالیتهای پولی و مالی دیگر به صورت خدماتواقعیت این است که بانکهای ایرانی پس از انقالب عمدتا به علت وابستگی به دولت بطور بهینه عمل
ننمودهاند (نداشتن برنامه بازاریابی) پژوهشی در این زمینه انجام شد و بیانگر این است که کارایی سیستم
بانکی از  111در سال  1351به  13/5در سال  1311رسیده است.
در اساسنامه بانکهای ایرانی نقش مجری سیاستهای دولت و بانک مرکزی بودن به عنوان محدودیت قوانین
و کنترل بیش از حد است علیرغم محدودیتهای شدید در سالهای اخیر تغییر سیاستهای دولت و بانک
مرکزی (مجوز تاسیس بانک خصوصی و خارجی ،کاهش  51درصد تسهیالت تکلیفی ،واگذاری بخش قابل
توجه سهام بانکها به مردم و )...باعث شده است دوران بازاریابی نوین در بانکداری ایران آغاز شود اکنون
با توجه به مطالب گفته شده این سوال مطرح است که :آیا میتوان فلسفه بازاریابی را برای بانکهای ایرانی
اعمال کرد؟ پاسخ به صورت مشروط بله است.
در ایران بانکهای دولتی تحت کنترل قوانین و مقررات دولت هستند یعنی انعطافپذیری بازاریابی کاهش
میابد و رقابت را مشکل میسازد .در بخش خصوصی سیاستهای انبساطی و انقباضی پولی و مالی کشور و
عدم ثبات اقتصادی بانکها به صورت محدود در تحقق فلسفه بازاریابی موفقیت نسبی بدست میآورند.
بانکهای کشور باید در تغییر رویهها و سیاستهای بازاریابی خود گامهای موثری برای برآورده ساختن
توقعات و نیازهای مشتریان خود بردارند در غیر اینصورت علیرغم قدمت و تجربه در آینده جایگاه مناسبی
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در بازار مالی کشور نخواهند یافت .برای پیروی از فلسفه یا گردش بازاریابی ابتدا باید به شناسایی و برآورده
کردن نیازها و خواستههای مشتریان برای کسب سود پرداخت .بکارگیری فلسفه بازاریابی هنگامی تحقق
مییابد که بازاریابان به رضایت مشتریان توجه داشته ،و محصوالت آنها نیازهای برآورده نشده مشتری را
رفع کند .موسسات مالی برای پیروی از فلسفه مالی سه ویژگی را باید دنبال کنند:
 .1سعی کنند بازارهای خود را به طور کامل شناسایی کرده و از اطالعات مشتریان استفاده کنند.
 .2تصمیمات بخش های مختلف بانک را بر مبنای تعهد به فلسفه بازاریابی هماهنگ و اجرا کنند.
 .3سعی کنند برنامهها را به صورت معقول و درازمدت اجرا نمایند.
با توجه به وظایف بانکها در نظام اسالمی ،عملکرد بانکهای دولتی ایرانی ویژگی دیگری را تحت فلسفه
بازاریابی اجتماعی تحت پوشش قرار میدهند.
 .3عملیات آنها باید منجر به بهبود وضعیت سطح زندگی مشتریان و جامعه شود.
از این جهتها نتیجهای که میگیریم:
فرآیند بازاریابی نوین با شناسایی و سنجش نیازها ،خواستهها و ترجیحات برآورده نشده مشتریان آغاز
میگردد و پس از انتخاب بازار هدف با نگرش سیستمی استراتژیهای آمیخته بازاریابی خدمات ( )7pو در
نظر گرفتن مشتریان تنظیم میگردد.
حال سوالی مطرح میشود :چرا بانکها با عدم وجود تقاضای بهینه مواجهاند؟
 .1دلیل این امر آن است که در سالهای اخیر میزان افزایش حقوق قشر عظیمی از مردم (کارمندان،
کارکنان دولت ،فرهنگیان ،کارگزاران و  )...با میزان رشد تورم متناسب نیست.
 .2روند کاهش ارزش پول کشور در برابر ارزهای دیگر
 .3افزایش کاالهای سرمایهای (قیمت خودرو و مسکن در سال گذشته تا  %151افزایش یافته است).
 .3اعطای سود تا  31درصد به پیش پرداختهای مردم جهت خرید خودرو و ...
 .5عدم ثبات اقتصادی
 .3درصد پایین سود پس اندازها مدتدار.
این عوامل بوده است که باعث شده بانکها نتوانند با خرید کاالهای سرمایهای رقابت کنند و یا دست کم
ارزش پساندازها را حفظ کنند و تا زمانیکه میزان سود سپردهها با میزان تورم یکسان نباشد باید پذیرفت
که محصول بانکها از نظر منطقی انگیزه باالیی برای خرید (پس انداز) در مردم ایجاد نمیکند ولی به
دالیلی سپردهگذاری در بانکها همچنان ادامه دارد از جمله:
 .1همه مشتریان در خرید محصوالت و خدمت ،منطقی عمل نمیکنند و سپردهگذاری در بانکها دالیل
مختلفی از جمله ،عادت دارد.
 .2بسیاری از مشتریان ریسک پذیر نیستند و قدرت تحمل نوسانات قیمت را ندارند.
 .3بسیاری از مشتریان به دالیل امنیتی پول خود را در بانک میگذارند.
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 .3اغلب افراد به سود مادی توجه ندارند بلکه به معنویت توجه میکنند و پول در حسابهای قرضالحسنه
میگذارند.
بنابراین میتوان انتظار داشت ،فعالیتهای مناسب بازاریابی خدمات حتی در وضعیت کنونی رونق داشته
باشد .برای افزایش سپردهها و جذب مردم از طریق اعطای وام ،کل نظام بانکی کشور را می توان با اعمال
فلسفه بازاریابی و در چهارچوب اصول آن (تجزیه و تحلیل ،برنامه ریزی و کنترل) متحول کرد .بانکها باید
بر تحقیق درباره نیازهای مشتریان و سطح رضایت آنها و نیز شناسایی بازارهای هدف خاص تاکید و استفاده
از خدمات خود تشویق کنند .شاید بتوان گفت در ایران کمتر بانکی از چنین فعالیتهایی استفاده کرده
باشد .برطرف کردن مشکالت مالی بانکها از وظایف بخش بازاریابی بانکها است .به استراتژیهای مناسب
با ویژگیهای خاص خدمات به طور اعم و خدمات بانکی به طور اخص در قسمتهای بعدی اشاره خواهیم
کرد.
مفهوم بازاریابی بانکی
بازاریابی بانکی به مجموعه فعالیتهایی گفته میشود که قبل از تولید یک خدمت شروع شده و هدف آن
جلب رضایت مشتریان احتمالی و کسب سود و شهرت برای بنگاه اقتصادی است .این فعالیتها از مرحله
تحقیقات شروع شده و تا پس از فروش خدمت ادامه مییابد .بنابراین بازاریابی بانکی یک استراتژی است
که دو هدف عمده را دنبال میکند :اول تحقق اصل مشتریمداری و دوم کسب سود و شهرت برای بنگاه
اقتصادی که در نهایت ،هر دو رضایت مشتری را مدنظر قرار میدهند.
بانکها بر این باورند که بازاریابی برای کمک به تولید و با هدف خالص شدن از خدمات آنها انجام میشود،
اما حقیقت کامال برعکس این تصور است .این تولید است که برای بازاریابی نقش پشتیبان را بازی میکند.
آنچه باعث رشد یک بنگاه اقتصادی میگردد ایدهها و توصیههای بازاریابی است .بازاریابی اغلب با فروش
اشتباه گرفته میشود .بازاریابی و فروش تقریبا برعکس یکدیگر هستند .به گفته فلیپ کاتلر ،پدر علم
بازاریابی نوین ،بازاریابی علم و هنر است .بازاریابی هنر ارزش خالص قائل شدن برای مشتری است .بازاریابی
هنر کمک به مشتریان برای بهتر شدن است .کیفیت ،خدمت و ارزش ،شعار بازاریابان است .بانکها و
موسسات مالی و اعتباری به دو دسته تقسیم میشوند :اول بانکها و موسسات مالی و اعتباری ،خدمتمدار
که ابتدا یک خدمت را تولید کرده و سپس به دنبال راهکاری برای فروش و توسعه آن هستند .دوم بانکها
و موسسات مالی و اعتباری مشتریمدار ،که قبل از تولید خدمت ،نیاز مشتری را شناسایی کرده و بر مبنای
آن نیاز ،خدمت خود را تولید میکنند تا به این ترتیب باالترین ضریب اطمینان در فروش خدمت را داشته
باشند .در این حالت است که بازاریابی قبل از تولید خدمت آغاز میشود.
وظیفه بازاریابی بانکی ،تبدیل نیازهای در حال تغییر مردم به فرصتهای سودآور ،ایجاد ارزش با ارائه
راهحلهای برتر و صرفه جویی در زمان و فعالیتها برای جستجو و عرضه استاندارد باالتر زندگی به کل
جامعه است.
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همانگونه که پیشتر گفته شد در اکثر بانکها ،بازاریابی یک واحد فرعی زیر مجموعه واحد روابط عمومی،
امور شعب ،طرح و برنامه یا واحدهایی دیگر است .در پیش گرفتن این شیوه در عین حال هم دارای مزیت
است و هم ایجاد اشکال مینماید .جنبه مثبت آن این است که گروهی از افراد متخصص و ماهر که هر روز
بر تجربه آنها افزوده میگردد ،با تواناییهای خاص برای درک و ارائه خدمات و بر طرف کردن نیاز و خواسته
مشتریان کنار یکدیگر جمع شدهاند .اما جنبه منفی آن ایجاد این باور است که کلیه فعالیتهای بازاریابی
باید فقط در این واحدها انجام شود.
به گفته دیوید پکارد :اهمیت بازاریابی بیش از آن است که انجام آن فقط به عهده یک واحد باشد .در یک
سازمان بزرگ ،بازاریابی بر عهده فرد یا افراد خاصی نیست ،بلکه هر عضوی از سازمان باید تصمیمات خود
را بر اساس اثربخشی بر مشتریان اتخاذ نماید .همچنین پرفسور فلیپ تائرت میگوید :شما نمیتوانید با
ایجاد یک واحد بازاریابی یا یک تیم بازاریابی ،آن هم با عجله ،فرهنگ بازاریابی واقعی را ایجاد نمایید ،حتی
اگر گروه یا تیم بازاریابی فوقالعاده توانمندی انتخاب کرده باشید .نکته مهم و قابل توجه اینست که مقام
اول بانک باید قلبا به بازاریابی ایمان داشته باشد .زیرا تا مدیریت در مورد نیاز به مشتریگرایی متقاعد
نشود ،نمیتوان از دیگر اعضای بانک یا موسسه مالی و اعتباری انتظار پذیرش و اجرای ایده بازاریابی را
داشت.
نقش کلیدی بازاریابی این اطمینان را میدهد که به کل تجارت باید از دیدگاه مشتری نگریسته شود و
نیازهای مشتری در فرآیند تصمیمگیری بانک یا موسسه مالی و اعتباری ،عامل اصلی است .این نکته نیز
قابل اهمیت است که تالش برای جذب یکسان مشتریان در تمام بازارها نه ممکن است و نه مطلوب .اگر
تالش کنیم برای مشتریان همه چیز باشیم این خطر وجود دارد که برای هیچ کس هیچ چیز نباشیم.
پرسشهای کلیدی بازاریابی بانکی
بازاریابی بانکی باید حداقل به شش پرسش کلیدی ،یعنی :چه کسی ( ،)Whoچه وقت ( ،)Whenکجا
( ،)Whereچه چیزی ( ،)Whatچگونه ( ،)Howو چرا ( )Whyبه شرح زیر پاسخ دهد
مشتریان ما چه کسانی هستند؟
مشتریان به دنبال چه نوع مزایایی میباشند؟
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؟
چگونه خدمات خود را ارتقا دهیم؟
چگونه خدمات خود را توزیع کنیم؟
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چگونه انتظارات و عکسالعملهای مشتریان را پاسخ دهیم؟
چرا مصرفکنندگان باید خریدار خدمات ما باشند؟
چرا باید خدمات جدیدی عرضه کنیم؟
آمیزه بازاریابی بانکی
آمیزه (یا آمیخته) بازاریابی بانکی مجموعهای از اقدامات ،تصمیمات و عملکردهایی است که هر یک از
مدیران اجرایی و ارشد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری باید در مورد آن آگاهی داشته باشند .آمیزه
بازاریابی بانکی که به  4pنیز معروف است عبارتست از :خدمت یا محصول تولید شده ( ،)productنرخ-
گذاری ( ،)pricingاطالعرسانی یا تشویق ( ،)promotionتصمیمگیری در مورد مکان یا جایگاه ارائه
خدمت (. )place of distribution
هر یک از عناصر آمیزه بازاریابی بانکی منبع بالقوهای برای مزایای رقابتی است .این امکان نیز وجود دارد
که درجه نیاز به ترکیبهای مختلف از این عناصر در وضعیتهای مختلف بازار ،متفاوت باشد .ممکن است
در یک وضعیت یک  pو در وضعیت دیگر دو pیا همگی pها موردنیاز باشند تا مزیت رقابتی کامل گردد.
وظیفه بازاریابی بانکی این است که با در نظر گرفتن مشتری و رقیب ،آمیزه یا ترکیبی از فعالیتها را ایجاد
نماید که هم مزایای رقابتی را دارا باشد و هم بهرهبرداری کامل از توانمندیهای بانک یا موسسه مالی و
اعتباری را امکانپذیر نماید.
با توجه به آنچه گفته شد داشتن تصوری درست از عناصر آمیزه فوق امری اجتنابناپذیر است .به همین
دلیل به تشریح آنها میپردازیم.
در مدیریت و بازاریابی خدمات باید به عوامل آمیخته بازاریابی توجهی خاص مبذول داشت .آمیخته بازاریابی
مجموعهای از ابزار بازاریابی است که سازمان با استفاده از آنها سعی در تحقق اهداف خود در بازار هدف
دارد .آمیخته بازاریابی خدمات شامل هفت عامل خدمت (محصول) ،قیمت ،مکان ،ترویج و بازار افزایی
کارکنان ،داراییها یا امکانات فیزیکی و فرآیندها میباشد.
استراتژیهای محصول (خدمت)
پیش از آنکه وارد بحث مربوط به توسعه محصوالت و خدمات مالی شویم ،الزم است ابتدا مفهوم محصول
و طبقهبندیهای آن را توضیح دهیم و چگونگی تطبیق مفهوم تئوریکی محصول با تجربه و درک ما از
محصوالت مالی را بررسی کنیم .در این درس واژههای محصول و خدمت معادل یکدیگرند و اشاره به
چیزهایی دارند که بانکها و سایر موسسات مالی برای مشتریان فراهم و به آنها ارائه میکنند .تعاریف زیادی
برای اجزای تشکیلدهنده محصول گفته شده است ،اما محور تمامی آنها یک موضوع واحد است .به طور
مثال :کاتلر و آرمسترانگ ( )1111گفتهاند که :محصول چیزی است که بتوان آن را برای جلب ،کسب،
19

استفاده یا مصرف به بازار عرضه کردکه ممکن است یک خواسته یا نیاز را برآورده سازد .دیب ( )1111گفته
است :محصول ،هر چیز مطلوب یا نامطلوبی است که یک فرد در معامله دریافت میکند و ترکیبی از
ویژگیهای ملموس و ناملموس است که شامل منافع یا مزایای عملیاتی ،اجتماعی و روانی میشود دویل
بیان کرده است :محصول چیزی است که نیازهای مشتریان را برآورده سازد .با توجه به مفهوم آن ،محصول
از چندین سطح تشکیل شده است ،که هر سطح نسبت به سطوح قبل ارزش افزوده بیشتری برای مشتری
ایجاد میکند و به عنوان ابزاری برای متمایز کردن محصول از محصوالت و مارکهای تجاری رقبا میباشد.
میتوان گفت سطوح محصول یا خدمت هر چه به سمت الیه بیرونی نزدیک میشود ،از هسته محصول به
خدمات محصول پیش میرود .این یعنی بانک برای ایجاد مزیت رقابتی در خود و فاصله گرفتن از رقبا باید
هر چه به بیرون سطوح نزدیک میشود به الیههای بیرونی بیشتر توجه کند و در الیهها نیاز مشتری را
شناسایی ،سنجش و بر آورده سازد .کاتلر( )1111پنج سطح را برای محصول تعریف کرده است عبارتند از:
سطح اول :این سطح اساسیترین سطح محصول است .این سطح با نیازهای هستهای مشتریان که این
محصول میتواند برآورده سازد یا واقعا برآورده میشود ،در ارتباط است .دسترسی به پول نقد ،امنیت دارایی،
جابجایی پول ،پرداخت معوق ،توصیههای مالی و نیازهای مالی مثالهایی از محصول سطح اول میباشند.
ریشه خدمات هستهای ،اعتماد ،اطمینان و آرامش مشتریان است .در ابتدای کار باید روحیه اعتماد به بانک
را در مشتریان تقویت کرد و محیطی امن همراه با آرامش برای آنها مهیا ساخت .مساله امنیت در تمام
بانکها وجود دارد ولی در زمینه مهیا ساختن آرامش ،بانکهای ایرانی با مشکل روبرواند .مشتریان عموما
وارد محیطی شلوغ گردیده و با چهرههای عبوس کارکنان و بیتفاوتی آنها مواجه میشوند .این بحث یک
بحث رفتاری است و در این زمینه باید بر روی گزینش ،آموزش ،انگیزش ،پرورش و سنجش کارکنان تمرکز
کرد.
سطح دوم :محصول واقعی است و اشاره به ویژگیهای آن دارد .به عالوه این سطح قابلیتهای محصول،
کیفیت ،دوام ،طرح ،سبک و  ...را شامل میشود .مثال در رابطه با نیاز دسترسی به پول نقد که محصول
هستهای است ،محصول واقعی ،انواع کارتهای اعتباری ،دستگاههای خودپرداز ،شعب بانکها و  ...هستند.
خدمات واقعی آن چیزهایی هستند که محصوالت واقعی بانک را شکل میدهند .تسهیالت ،اعتبارات ،سود،
قرضالحسنه ،پرداختهای مختلف عواملی مربوط به خدمات بانک هستند .مجموعه خدمات بانکی در
سالهای اخیر توسعه و بهبود جدی نیافته است و بانکها نتوانستهاند خدمات بانکی جدید نظیر آنچه در
دنیا مرسوم است ،به مردم عرضه کنند .به طور کلی مجموعه خدمات بانکی آنچنان وسیع است که بانکها
را به «سوپر مارکت بانکی» یا سوپر مارکت موسسات مالی بدل کرده است .برای نمونه دویچه بانک آلمان
حداقل سیصد نوع خدمات بانکی عرضه میکند .در حالی که در ایران حداکثر خدمات از  21نوع متجاوز
نیست.
سطح سوم :محصول مورد انتظار ،اشاره به مجموعهای از ویژگیها و شرایطی است که خریداران به طور
طبیعی و معمول از محصول ،انتظار دارند .در مورد خدمات مالی ،آنچه را که مشتری میتواند از موسسه
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انتظار داشته باشد ،عموما در شرایط قرارداد ذکر میشود .میتوان آنها را عوامل «بهداشت» نیز نامید که
تعیینکننده سطح حداقل خدماتی است که مشتری انتظار دریافت آن را دارد .این عوامل مجموعهای از
وعدههای بانک را تشکیل میدهند که ممکن است در تفاهمنامهها باشد و یا نانوشته باشد و به عنوان
مسئولیت امانتداری بانکها به طور ضمنی از موسسه انتظار انجام آنها وجود داشته باشد مثال انتظار
مشتریان بانکها آنست که شعب بانکها که وسیله دسترسی به پول نقد برای آنهاست در زمانهای معینی
که اعالم شدهاند باز و مشغول به کار باشند.
سطح چهارم :محصول جانبی است که برآورده ساختن نیازهای مشتریان ورای انتظارات آنها را مدنظر دارند
و غالبا اشاره به سیستمهای حمایتی است که برای ارائه خدمت به مشتری ایجاد میشوند ،مثل دورههای
تحویل و پرداخت ،ضمانتها ،خدمات پس از فروش و غیره .بسیاری از رقبا در سطح محصول جانبی ایجاد
میشوند .این سطح جایی است که تفکیک محصول از محصوالت رقبا در صورتی ممکن است که موسسه
بتواند چیزی بیش از ویژگیهای محصول اصلی در محصولش ایجاد کند که نیازمند منابع است و منافع
حاصل از محصول جانبی برای مشتریان به سرعت تبدیل به توقعات و انتظارات آنها خواهدشد .بدین معنی
که مشتری از آن پس این ویژگیها را از بانک و محصوالتش انتظار دارد .عامل دیگری نیز وجود دارد که
اثر خدمات جانبی را کاهش میدهد و آن سرعت و سهولت تقلید خدمات مالی از سوی رقباست .خدمات
جانبی تسهیالت اضافی هستند مانند امتیازات برای مشتریان کلیدی ،سرعت در ارائه وام ،بانک آفیسر و
غیره.
سطح پنجم :محصول بالقوه شامل کلیه خدمات جانبی و تغییراتی است که در آینده ممکن است در محصول
ایجاد شود .بنابراین محصول بالقوه ارزیابی احتمالی محصول است تا پیش از استفاده از اینترنت در خدمات
بانکی ،استفاده از این ابزار در بانکداری یک محصول بالقوه به شمار میرفت .بانکها و موسسات مالی
توانستند مشتریان خود را بوسیله برآورده ساختن نیازهایشان ،افزایش سطوح رضایت و خشنودی آنها
شگفتزده کنند .خدمات باالتر از انتظار مشتریان یا خدمات بالقوه ،خدمات اضافی بر توقع مشتریان است.
در واقع شما پرسنل بانک باید به این سوال پاسخ دهید که چه چیزهایی میتوانند رضایت مشتریان را
افزایش دهند
با چه چیزهایی حتی میتوان مشتری را غافلگیر ،متعجب و خشنود ساخت .به طور مثال بانک رفاه چای در
لیوانهای یکبار مصرف به مشتریان خود ارائه میدهد .باید این نکته را در نظر گرفت که پس از مدتی که
بانک توقعات را پاسخ داد ،این توقعات به صورت «انتظارات مشتریان بانک» جلوهگر خواهد شد .بنابراین
همه چیز را یکباره نباید ارائه داد.
استراتژیهای توسعه خدمات مالی جدید
در صورتی که بانک شما هدفش رهبر بودن در عرصه فعالیتهای مالی است باید در توسعه محصوالت
جدید پیشرو باشد .ممکن است ریسک شکست در نوآوری بسیار سنگین باشد .بنابراین استراتژیهای
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توسعه محصول جدید متعددند و با عوامل چندی از جمله رسالت و اهداف سازمان ،اندازه موسسه و انواع
نوآوریهای محصول جدید ارتباط دارند .پیشگامان ارائه خدمات غالبا تحقیقات و بازاریابی وسیعی انجام
میدهند .بعالوه مشتریگرایی قوی نیز به منظور پیشزمینه شناخت نیازها و احتیاجات مشتریان ضروری
است ،نیازهایی که ممکن است صرفا از طریق عملیات بازاریابی آشکار نشوند .یکی از استراتژیهای توسعه
محصول جدید ،استراتژیهای واکنشی است .استراتژی واکنشی هنگامی است که موسسه تالش میکند به
موازات ورود پیشگامان به بازار ،وارد بازار شود و از استراتژیهای توسعه محصول جدید آنها تقلید کند و یا
ممکن است با تاخیر وارد بازار شود و محصولی برگرفته از محصول پیشگام اما بهتر از آنرا ارائه کند .در این
حالت موسسه ،استراتژی واکنشی اما آگاهانهای را بکار میگیرد ،یعنی استراتژی «صبر کردن و دیدن» که
تالش دارد شکستها و عدم موفقیتهای پیشگامان را در طول زمان ببیند و آنها را بهبود بخشد .ممکن
است موسسهای از پیشگام پیروی نکند و استراتژی تدافعی را بکار گیرد ،بدین معنی که ویژگیهای متمایز
محصول خود را برای مصرفکنندگان معرفی میکند بدون آنکه با تبلیغات منفی درباره رقبا به آنها آسیبی
برساند.
ادگت ( )1113میگوید که توسعه محصول جدید در موسسات مالی میتواند تکنولوژیگرا (که نتیجه
مطلوبیت تکنولوژیهایی نظیر خودپرداز و کارتهای هوشمند است) یا بازارگرا (یعنی طراحی محصوالت
جدید به منظور برآورده ساختن نیازهای مشتریان مثال وامهایی که پرداخت اقساط آنها انعطاف بیشتری
نسبت به وامهای فعلی داشته باشد) یا رقیبگرا (وقتی که ایدههای محصول جدید به واسطه فعالیت رقبا
شکل میگیرند) باشد .پیشرفتها و تغییراتی که در سالهای اخیر در خدمات مالی ایجاد شده نشان
میدهند که موسسات مالی نسبت به رقابت عکسالعمل بیشتری نشان میدهند تا به بازار .این یعنی مزایای
طبیعی مرتبط با پیشگام بودن در بازار ،در موسسات مالی کاربرد ندارد .یعنی موسسات مالی در بیشتر
موارد به دلیل رقابت از خود عکسالعمل نشان میدهند نه به دلیل نیازهای بازار و نیز بیشتر مقلد و پیرو
هستند و خالقیت ندارند .مطالعات تافانو ( )1121درباره بانکها ،نشان میدهد که موسسات مالی نوآور از
مزایای قیمتگذاری در دوره کوتاه انحصار (پیش از ورود محصوالت تقلیدی به بازار) بهره چندانی ندارند،
زیرا موسساتی که از محصوالت پیشگامان تقلید میکنند محصوالتشان را با قیمتهای پایینتری ارائه
میدهند ،چون هزینههای مرتبط با نوآوری (شامل تحقیقات و )...را متحمل نمیشوند.
اما بانکهای نوآور ،از مزایای مقداری بهرهمندند .بدین معنی که بانکهای نوآور نسبت به بانکهایی که از
استراتژی آنها تقلید میکنند حجم فعالیتهایشان بیشتر است .استراتژیهای تقلیدی بدلیل امکان کاهش
ریسک عدم موفقیت و به علت نداشتن هزینههای مرتبط با نوآوری جذاب میباشد .به نظر میرسد که
هزینههای کمتر همراه با احتمال موفقیت بیشتر ،دالیل عاقالنهای است که بانکها ترجیح میدهند به جای
رهبر بودن ،پیرو باشند .شاید به همین دلیل است که موسسات مالی اخیرا دریافتهاند که حفظ مشتریانشان
کار دشواری شده است.
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مبحث دیگر در رابطه با نوآوری ،بانکداری الکترونیکی است .بانکهای کشور ما نیز از بانکداری الکترونیکی
استفاده میکنند و از این طریق با مشتریان خود ارتباط دارند .با گسترش شبکه اینترنت و قابل دسترس
بودن آن برای همگان ،شیوه عرضه خدمات در بانکها متحول شده است و این تحوالت زمینه ظهور
پدیدههایی مانند  banking internetگردیده است .مشتریان بدون نیاز به حضور در بانک غالب کارهای
بانکی خود را با اتصال به  homepageویژه بانکها و با استفاده از رمز مخصوص خود انجام میدهند.
بررسیهای آماری نشان میدهد که رشد بانکداری الکترونیکی به صورت غیرخطی بوده و دارای جهشی
بیسابقه در سالهای اخیر است.
بانکداری الکترونیکی باعث گردیده تا بانکها از قید زمان و مکان آزاد شوند و خدمات خود را به طور
شبانهروزی و در طی هفت روز هفته در اختیار مشتریان خود قرار میدهند .آمار این بخش از یکسو بیانگر
همه گیر شدن بانکداری الکترونیکی و از سوی دیگر مبین رشد چشمگیر و روزافزون این حرکت در چند
سال آینده میباشد .با توجه به نقش ارتباطات بینالمللی کشور با جهان خارج و به خصوص غرب ،نادیده
گرفتن این موج فراگیر در اداره سیستمهای مالی اعتباری کشور نه تنها به کند شدن هر چه بیشتر
چرخههای اقتصادی خواهد انجامید ،بلکه کشور را در یک انزوای جهانی فرو خواهد برد.
نرخگذاری ()pricing
ضربالمثل معروفی است که میگوید :یک فرد شکاک در بازار کسی است که نرخ همه چیز را میداند اما
ارزش همه چیز را نمیداند.
بحث خود را با این پرسش آغاز میکنیم که خدمات را چگونه باید نرخگذاری کرد؟ روسها اعتقاد دارند در
هر بازار دو احمق وجود دارند :فردی که نرخ خدمت خود را خیلی کم تعیین میکند و آنکه نرخ را خیلی
زیاد تعیین میکند .پایین بودن نرخ ،گرچه میتواند باعث افزایش فروش شود اما سود کمی را بدنبال دارد.
این روش تنها در جلب مشتریانی موفق است که به پایین بودن نرخ حساسیت زیادی دارند .عالوه بر این
موجب جلب توجه رقبایی میشود که میتوانند نرخ مشابه یا پایینتری برای خدمت خود تعیین نمایند.
فرایند نرخگذاری پایین ،دید مشتری را از خدمات عرضه شده تنزل میدهد.
یکی از عمدهترین عوامل موثر در تصمیمگیری خرید کاالها و خدمات ،قیمت آنهاست .بر حسب میزان
درخواست محصول و نوع محصول درخواستی ،قیمتها ممکن است متفاوت باشند .قیمت خدمات بانکی
مانند سایر موارد قیمتگذاری ،تحت تاثیر عوامل متعددی است که این عوامل درونی یا بیرونیاند .برخی
عوامل ،اثر مشخصی بر قیمتگذاریها دارند .مثال تغییرات در مقررات ،قیمتها را شفاف تر میکند .قیمت
محصوالت و خدمات مالی به اشکال مختلفی میتوانند باشند .برخی قیمتها ملموس و برخی ناملموساند.
برخی قیمتها مبنای مالی دارند .بطور مثال :قیمت خدمات مالی به شکل نرخ بهره ،کارمزد و  ...است.
برخی قیمتها نیز مبنای مالی ندارند مانند انتظارات مشتریان ،ناکارا بودن کارکنان ،محیط مناسب و . ...
از نظر بانکها و موسسات مالی ،قیمت وسیلهای برای پوشش هزینههای تولید ،توزیع و بازاریابی محصول
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یا خدمت میباشد .در مورد خدمات مالی ،تخصیص هزینهها به خطوط محصول یا مشتریان بسادگی
امکانپذیر نیست .علت این امر استفاده از تجهیزات و هزینههای مرتبط با آن (نظیر سیستمهای کامپیوتری،
شبکههای شعب و مراکز تلفنی) و نیز هزینههای مشترک (نظیر کارکنان ،مدیریت و بازاریابی) است که
بسادگی قابل تقسیم نیستند .قیمت ،تنها عنصر آمیخته بازاریابی است که درآمد ایجاد میکند .تمامی
متغیرهای دیگر آمیخته بازاریابی هزینهزا هستند .سودی که حاصل میشود ممکن است حاصل از قیمت
محصوالت نباشد .مثال ،افتتاح حساب جاری غالبا برای مشتریان بدون هزینه است به این معنی که داشتن
دسته چک و استفاده از خودپرداز برای مشتریان رایگان است یا هزینه اندکی دارد .از نظر بانکها ،قیمت،
قابل انعطافترین عنصر آمیخته بازاریابی است که به سازمانها توانایی پاسخگویی سریع به شرایط بازار را
از طریق کم یا زیاد کردن قیمتها میدهد .برعکس ،توسعه محصول جدید ،تغییرات در کانالهای توزیع و
استفاده از عوامل ترفیعی ،پیچیدهتر و زمانبر هستند .البته در مورد بانکها قیمتها (مثال نرخ بهره) به
اندازه قیمتهای مورد استفاده در سایر سازمانها انعطافپذیر نیستند .نرخهای بهره کنترل شدهاند و توسط
بانک مرکزی به سایر بانکها اعالم میشوند .بنابراین قیمتگذاری خدمات مالی نسبت به سایر محصوالت
انعطاف کمتری دارد.
از دیدگاه خریدار ،قیمت معرف هزینه مصرفکننده است .همانگونه که گفتیم هزینهها ممکن است مالی
یا غیر مالی باشد .بعالوه ،قیمت عموما نشاندهنده ارزشی است که مصرف کننده برای محصول یا خدمت
قائل است .عوامل متعددی بر فرآیند تصمیمگیری برای خرید خدمات مالی اثر دارد و برای مصرفکننده
تعیین ارزش آنچه که خریداری کرده مشکل است .به طور مثال ،ناملموس بودن محصوالت مالی موجب
میشود که مشتری پیش از خرید محصول ،اطالعاتی درباره آن در دسترس نداشته باشد و به منابع اطالعاتی
دیگر (نظیر توصیه دوستان) نیازمند است .ماهیت بلند مدت محصوالت مالی باعث میشود که ارزیابی
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
موسسه است که بر راندمان پولها اثر میگذارد .از دید خریدار خدمات ،بین قیمت و کیفیت رابطهای وجود
دارد .بدین معنی که محصوالتی که کیفیت بهتری دارند قیمت آنها باالتر است و بر عکس این قیمت
میتواند به شکل ملموس یا ناملموس باشد .مثال اگر بانکی دارای کارکنان مودب و آراسته باشد و محیطی
مناسب نیز داشته باشد ممکن است مشتریان برای انجام کارهایشان مدت طوالنی در صف بایستند که این
انتظار در واقع قیمت خدمات بانک مذکور را برای مشتری باال میبرد اما به دلیل کیفیت مطلوب ،مشتری
حاضر به پذیرش این هزینه میشود .بر این اساس مصرفکنندگان عموما برای انجام مقایسه بین خدمات
مالی موسسات گوناگون ،تجربیات قبلی اندکی دارند یا فاقد چنین تجربیاتی هستند ،بنابراین مجبورند
کیفیت محصوالت و خدمات مالی را بر مبنای ویژگیهای آن ارزیابی کنند .مشکل این امر آن است که در
مورد خدمات به دلیل ناملموس بودن آنها ،ویژگیهای فیزیکی قابل توجهی برای ارزیابی سطوح کیفیت
خدمات مالی وجود ندارد .بنابراین مصرفکنندگان بر اساس برخی ویژگیهای ظاهری نظیر تسهیالت
24

فیزیکی ،تکنولوژی مورد استفاده ،حسن شهرت موسسه ،حرفهای بودن کارکنان و ...درباره کیفیت خدمات
مالی قضاوت میکنند.
استراتژیهای ترفیع
در سالهای اخیر در بانکهای ایران برای جذب مشتری از روشهای ترفیعی مورد استفاده شرکتهای
تولیدکننده محصوالت مصرفی استفاده شده است .آنان با افزایش بودجه برای آگهی و عملیات پیشبرد
فروش ،مشتریان بیشتری جذب کردهاند .البته به دلیل ناملموس بودن خدمات بانکی استفاده از تبلیغات تا
حدودی مشکل است ،زیرا برخی از خدمات بانکی را بدون عرضه آنها نمیتوان نشان داد و دیگر آن که
آگهی متکی بر تصاویر است و بیشتر خدمات بانکی محصول ملموسی برای نمایش ندارند ،مثال تجربه
کارکنان بانک را با تصاویر نمیتوان نشان داد .با توجه به این دالیل ،بانکها در آگهیهای خود باید از عوامل
تداعیکننده استفاده کنند ،از جمله تاکید بر آسایش ،امنیت و آسودگی خاطر .آمیخته فعالیتهای ترکیبی
عبارتست از مجموعهای از تبلیغات ،فروش حضوری ،پیشبرد فروش و روابط عمومی که برای دستیابی به
هدفهای برنامه فروش مورد استفاده قرار میگیرند.
بانکها باید در عرصه تبلیغات حضور همیشگی داشته باشند .بانکها باید در میان مردم نسبت به خدمات
خود ذهنیت مثبتی ایجاد نمایند .اهداف تبلیغاتی بانکها باید بلندمدت باشد .در تنظیم برنامه آگهی باید
اهداف را بر مبنای تصمیمات قبلی در مورد بازار هدف ،موضع بازار و آمیخته بازاریابی مشخص کرد .آگهیها
را میتوان بر اساس اینکه هدف آنها آگاه کردن ،ترغیب کردن یا یادآوری است طبقهبندی کرد.
آگهیهای آگاه کننده و اطالع دهنده :اطالعرسانی درباره محصوالت جدید بانکی ،توصیف خدمات موجود،
تصحیح برداشتهای غلط و ایجاد تصویری مثبت از بانک.
آگهی ترغیب کننده :ایجاد ترجیحات برای بانک مورد نظر ،تشویق به خرید خدمات بانک مورد نظر بجای
خدمات بانکهای رقیب.
آگهی یادآوری کننده :یادآوری این موضوع به مشتریان که خدمت ممکن است در آینده نزدیک مورد نیاز
باشد ،یادآوری موقع خرید در زمانهای خلوت ،حفظ یا تداوم ارتباط مشتری با خدمت یا بانک.
پیشبرد فروش :پیشبرد فروش است که شامل محرکها و مشوقهای کوتاه مدت برای تشویق به خرید
خدمات بانکی است .پیشبرد فروش شامل انواع گستردهای از ابزار ترفیعی است و برای برانگیختن
واکنشهای قویتر یا سریعتر بازار طراحی شده است ،شامل جایزهها ،مسابقات و غیره .در مورد مشتریان
بانک ،اهداف پیشبرد فروش شامل جلب تعداد بیشتری از آنها برای سپردهگذاری بیشتر و جلب نظر کسانی
است که خدمات بانکهای رقیب را خریداری میکنند .در مورد نیروی فروش ،اهداف پیشبرد فروش شامل
کسب حمایت بیشتر برای خدمات موجود یا جدید و تشویق آنها به یافتن خریداران جدید است .انواع
ابزارهای پیشبرد فروش عبارتند از :جایزهها ،کنفرانسها و نمایشگاههای تجاری ،مسابقات و قرعه کشیها .
در رابطه با مبحث پیشبرد فروش چند پیشنهاد خاص نیز در زیر ارائه میگردد -1 :بانکها برای افرادی که
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تازه در بانک حساب باز میکنند ،قرعه کشیهای جداگانه ترتیب دهند زیرا اگر قرعهکشی برای مشتریان
جدید جداگانه باشد در نتیجه شانس برنده شدن آنها در قرعهکشی افزایش مییابد و این باعث میشود که
افرادی که مشتری آن بانک نیستند نیز انگیزه افتتاح حساب به دلیل شرکت در قرعهکشی را پیدا کنند.
 -2برای مشتریان کلیدی در اعیاد یا مواقع عزاداری کارتهای تبریک و تسلیت فرستاده شود.
 -3هدایای مختلفی از قبیل ساعت ،تقویم ،دفترچه یادداشت ،خودکار و غیره با آرم و شعار بانک به
مشتریان کلیدی به مناسبتهای مختلف داده شود -3 .با برندگان جوایز بزرگ مصاحبههایی در رسانههای
عمومی انجام پذیرد.
روابط عمومی :عبارتست از تشویق غیر شخصی تقاضا برای یک خدمت از طریق درج اخبار تجاری با
اهمیت و مثبت در یک رسانه انتشاراتی یا پخش آن از رادیو و تلویزیون بدون اینکه بانک پولی پرداخت
کند .بخشهای روابط عمومی برای تحقق اهداف بازاریابی بانک از چندین روش استفاده میکنند مانند:
روابط با رسانههای خبری ،ارتباطات سازمانی ،اثرگذاری بر قوانین دولتی و جلب نظر دولتمردان و مشاوره.
استفاده از روابط عمومی در مقایسه با آگهی هزینه بسیار کمتری دارد ،در حالی که اثر آن بر آگاهی عموم
مردم بیشتر است .باید توجه داشت که شرکتهای پولی به رسانههای خبری نمیپردازند ،ولی برای تهیه و
پخش مطالبی درباره خدمتشان باید به کارکنان خود حقوق بدهند .اگر شرکت بیانیه جالبی را توسعه دهد
کانالهای خبری ممکن است از آن استفاده کنند که در این صورت تاثیر آن برابر با اثر آگهی بدون صرف
میلیونها تومان هزینه و اعتبار آن نیز از آگهی بیشتر خواهد بود .خدماتی که بانکها و موسسات مالی و
اعتباری به مردم میدهند باید به وسیله رسانههای گروهی و میز گردهای مختلف در رادیو و تلویزیون و
مطبوعات مورد بحث و گفتگو قرار گیرد تا مردم آگاه شوند که بانکها چه خدماتی را ارائه میدهند.
فروش حضوری :عامل ترفیعی دیگر ،فروش شخصی یا حضوری است .چون خدمات بانکی را افراد عرضه
میکنند ،فروش شخصی عامل ترفیعی برای عرضهکنندگان خدمات بانکی و وسیلهای مناسب برای کنترل
عامل ناملموس بودن است .این عامل ترفیعی با استراتژی برخورد صحیح با مشتریان و ایجاد محیطی مناسب
ارتباط نزدیکی دارد و بدون شک بر افزایش سهم بازار بانکها اثر مثبتی خواهد داشت .بانکها به این نکته
توجه ندارند که اگر چه تبلیغات میتواند توجه و عالقه خریداران را جلب کند ،اما در ایجاد ترجیح و نهایی
کردن فروش و ایجاد رضایت در مشتریان موثر نیست .بنابراین در بازاریابی بانک ،تبلیغات و فروش جایگزین
یکدیگر نیستند بلکه مکمل میباشند .فروش حضوری عبارتست از انتقال اطالعات درباره محصول یا خدمت
به مشتریان جهت متقاعد کردن آنها برای خرید .فروش حضوری دارای مزایایی است :مزیت اول این است
که فروشندگان میتوانند صحبتهای خود را با نیازها و رفتارهای هر یک از مشتریان هماهنگ کنند و از
این طریق میتوانند واکنش مشتریان را نسبت به یک روش فروش بخصوص مشاهده کرده ،سپس در همان
لحظه تعدیلها و اصالحات الزم را اعمال کنند .مزیت دوم فروش حضوری این است که با استفاده از این
روش معموال میتوان فعالیت را روی مشتریان کلیدی متمرکز کرد و بدینوسیله کوششهای هدر رفته را به
حداقل ممکن رسانید .مزیت سوم فروش حضوری این است که در بیشتر موارد به فروش واقعی منجر
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میشود .آگهی نظرها را جلب کرده ،تمایالت را برمیانگیزد ،ولی معموال به عمل خرید جهت کامل کردن
فعالیتهای فروش منجر نمیشود .محدودیت اصلی فروش حضوری هزینه باالی آن است .در واقع استفاده
از نیروی فروش بانک را قادر میسازد که با حداقل کوششهای هدر رفته به بازار خود برسد ،ولی هزینه
توسعه و اداره کردن نیروی فروش باالست.
مردم :در بخش خدمات بیشترین ارتباط مستقیم با مردم وجود دارد .بنابراین در بانکها الزم است خط
مشیهای پرسنلی و نحوه تعامل و رویارویی آنها با مردم تعریف گردد .بنابراین الزم است به امر گزینش،
آموزش ،انگیزش و پاداش پرسنل به لحاظ نقش حیاتی که در تعامل مداوم با مردم دارند ،توجه خاص
مبذول شود.
داراییهای فیزیکی :ارائه خدمات غیر ملموس بانکی با استفاده از امکانات و تجهیزات فیزیکی ملموستر
میگردد .ارائه بروشور یک دستگاه اسکناسشمار ،سیستم نوبتدهی مکانیزه ،استفاده از سیستمهای
اتوماتیک خدمات.
فرایند :مراحلی را که مشتری برای دریافت خدمات طی میکند فرایند مینامند .فرایند باید ساده ،سریع،
تعریف شده و برای مشتریان قابل درک باشد مانند ساده بودن فرمها و عملیات بانکی .همه بانکها سعی
دارند از طریق تبلیغات و سایر شیوههای ارتباطی ،مشتریان را به سوی خود جلب کنند .شما به عنوان
کارمند بانک بررسی کنید و دریابید که در کجای این میدان رقابتی قرار دارید؟ به چه نوع ذهنیتی نیاز
دارید؟ اولین نکته این است که در روشهای رقابت با سایر بانکها واقعگرا باشید .این حقیقت را بپذیرید
که سایر بانکها در جامعه نیز موسسات خوشنامی هستند که افرادی خوب را به خدمت گرفتهاند و این
کارکنان مثل شما با صداقت و به درستی به مشتریان خود خدماتی را ارائه میدهند .بنابراین در جریان
رقابت نباید از رقبای خود بدگویی کنید .این کار منصفانه نیست .کارکنان بانک در اطالعات اعتباری ضروری
با هم سهیم هستند ،در نقد کردن چکها با هم همکاری میکنند ،در ارائه وامهای بزرگ با هم مشارکت
دارند ،و از جهات دیگری نیز با هم همکاری میکنند .بانکها غالبا در پروژههای که برای جامعه مفید هستند
با هم سهیم اند .ممکن است رقابت شدید باشد اما همیشه این رقابت صادقانه و منصفانه نیست .بعالوه
بدگویی از رقبا باعث میشود که تصویر و ذهنیتی منفی از شما در نزد دیگران ایجاد شود.
هنگامی که خبری یا تبلیغی درباره مزیتهای رقابتی بانکی دیگر میشنوید چگونه با آن برخورد میکنید؟
 -1چشمانداز مثبتی را در نظر داشته باشید ،باید این نکته را بدانید که بهترین مشتریان بالقوه شما مشتریان
فعلی شما هستند .اینگونه مشتریان هزینههای مرتبط با جلب مشتریان جدید را ندارند -2 .به فعالیتهای
فروشتان ادامه دهید ،نکات مثبت بانکتان و خدمات آن را مورد تاکید قرار دهید .ممکن است در جریان
رقابت اندکی فروشتان کاهش یابد -3 .منصف باشید ،اگر مشتری درباره رقابت شما با سایر بانکها سوالی
پرسید ،تا جایی که ممکن است صادقانه به او توضیح دهید .مشتریان میخواهند بدانند که بانک شما چگونه
میتواند به آنها کمک کند .شما به عنوان تحویلدار چگونه جواب میدهید؟ ابتدا در جستجوی نیازهای
مشتریان بالقوه باشید .سپس بررسی کنید که کدامیک از خدمات شما میتواند این نیاز را برآورده سازد .و
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در نهایت مزایای آن خدمت خاص را به مشتری بگویید .نکاتی که مهم هستند و بسیاری از مشتریان بالقوه
بدنبال آنها هستند عبارتند از -1 :درآمدها :شناخت اینکه نرخهای بهره چگونه محاسبه و پرداخت میشوند
برای مشتریان مهم است -2 .اقتصادی بودن :در جستجوی راههایی باشید که حسابها و موجودی مشتریان
بتواند برایشان سودآور باشد و در هزینههایشان صرفهجویی صورت گیرد -3 .راحتی :اگر بانک شما بتواند
اوقات خوشایند و مطبوعی را برای مشتریان فراهم کند ،فضای پارکینگ مناسبی داشته باشد ،و هر چیزی
که بتواند راحتی مشتریان را افزایش دهد ،در اختیار داشته باشد -3 .کارایی :مشتریان بالقوه برای پولشان
سخت گیرند .بنابراین وقتی پولشان را به بانکی میسپارند ،مایلند که این پولها به روشها و مقاصد صحیح
و درست بکار گرفته شود -5 .ایمنی پولها.
چگونه افراد را به افتتاح حساب جاری تشویق کنیم (فروش حساب جاری)؟ حسابهای جاری مزایای زیادی
برای مشتریان دارند .مزایای ویژه حسابهای جاری را همیشه به خاطر داشته باشید تا بتوانید مشتریان را
برای افتتاح حساب جاری متقاعد کنید .این مزایا عبارتند از :پرداخت آسان صورت حساب ،ایمنی پولها،
خصوصی بودن ،ارائه خدمات جامع از سوی بانک.
استراتژیهای مکان
هنگام عرضه خدمات بانکی ،معموال محصول ملموسی برای فروش عرضه نمیشود .بلکه قول نوعی عملکرد
در معرض فروش قرار میگیرد .بعالوه بسیاری از خدمات بانکی به طور دقیق تعریف نشدهاند ،در نتیجه
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.
در زمینه خدمات به هر چیز ملموسی که با عرضه کننده خدمت ارتباط دارد توجه خاص میشود ،مانند
محیط فیزیکی و دکوراسیون بانک .بنابراین در انتخاب استراتژی بازاریابی باید به این دو عامل توجه خاصی
مبذول داشت .مثالهایی از مکان جهت باال بردن رضایت مشتری و ارائه خدمت بیشتر :دکوراسیون باید
برای تمامی شعب ،دیوارهای رنگ شده با رنگهای شاد ،تابلوهای نقاشی یا عکسهایی از طبیعت که آرامش
میآفرینند ،قرار داده شود .شعار بانک باید به طور واضح در معرض دید باشد .قرار دادن گلدانهای زیبا و
یا گل در محل ،وسایل خنککننده مناسب ،وسایل گرمکننده مناسب ،دستگاه آب سرد کن ،تلفن رایگان
شهری ،قرار دادن ماشین پولشمار اضافی در دسترس مشتریان ،لباسهای یکسان و یونیفرم .تغییرات در
نقش ،وظیفه و عملکرد شعب ،باعث شده که طراحی سنتی شعب مناسب با وظایف جدید نباشد.
برای باقی ماندن در صحنه رقابت ،الزم بود که شعب مجددا سازماندهی شوند و با مفهوم خرده فروشی
تطابق بیشتری پیدا کنند .این تطابق امکان حداکثر کردن فرصتهای فروش و به موازات آن به حداقل
رساندن هزینه های عملیاتی و نگه داری را به شعب میدهد .بسیاری از این تغییرات به منظور ایجاد جو
مناسب در شعب صورت گرفتهاند .طبق نظر کاتلر ( )1113جو یا فضا از طریق چهار حس از حواس پنجگانه
اصلی ادراک میشود :بینایی ،شنوایی ،بویای و المسه .محیط فیزیکی داخل شعب میتواند به طور ناخودآگاه
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اثر روانی شدیدی بر مشتریان داشته باشد .با توجه به نکاتی که ذکر شد ،شعب بانکهای ایرانی هنوز در
مراحل سنتی هستند و با توجه به تغییرات در نظام بانکداری در دنیا و پیشرفتهای روز افزون ،الزم است
که شعب بانکهای ایرانی در طراحی های خود تجدیدنظر کنند و به شکل مناسبتری ترتیب یابند .این
تغییرات موجب میشود که مشتریان در بانک احساس راحتی بیشتری داشته باشند و به مراجعه به شعب
بانکها ترغیب شوند.
در عنصر مکان از عناصر آمیخته بازاریابی ،به جز بحث وضعیت فیزیکی مکان ارائه خدمت ،موضوع تحویل
و شیوه ارائه خدمت نیز مطرح است .در واقع همان کانالهای توزیع ،دسترسی به خدمات بانکی را امکانپذیر
میسازند .بانکها برای انتخاب کانال مناسب برای ارائه خدمت الزم است خواست و سلیقه مشتریان را در
نظر بگیرند.
رفتار خوب و احترامآمیز با مشتری اساسیترین عامل در جذب و نگهداری مشتریان است .باالترین انتظاری
که مشتری از بانک دارد ،برخورد مناسب و مودبانه است و بعد از آن است که مشتری موارد دیگر از جمله
سرویسدهی خوب و امکانات موجود را نیز مد نظر قرار میدهد ،در حالی که اگر برخورد درست و مناسب
از طرف کارکنان بانک صورت نگیرد قدم اول که جذب مشتری است برداشته نمیشود و در نتیجه مراحل
بعدی نیز اتفاق نخواهد افتاد .نحوه برخورد با مشتری قویتر از بودجه صرف شده برای تبلیغات است.
تبلیغات تنها مشتریان را به سوی بانک جلب میکند ولی عملکرد بانک ،کارکنان و نوع سرویسهایی که به
آنها میدهیم موجب میشود که آنها دوباره به سوی ما باز گردند.
متاسفانه بسیاری از بانکها هنوز ارائه خدمت به مشتری را به عنوان استراتژی بازاریابی نمیشناسد .اگر ما
به بهترین ابزار کار مجهز باشیم ولی برخورد شایستهای نسبت به مشتری نداشته باشیم ضربات سختی به
موسسه خود وارد خواهیم کرد .مشتریان امروز از ما ارائه خدمات سریع همراه با اخالق حسنه میخواهند
و بهترین تبلیغ ،همان عملکرد خوب در پشت گیشه بانک است .هنگامی که مشتری به داخل شعبه میآید
و با کارمندی مواجه میشود که برخورد خوبی با او ندارد به طور قطع ،بازاریابی ،اثر بخشی خود را از دست
میدهد .به تجربه این موضوع را عمال در شعب بانکها دیدهایم .بازاریابی بسترسازی میکند ،تا مشتری را
برای خرید خدمت تشویق کند و برای این منظور الزم است سیستمها متحول شوند .چرا که حتی اگر در
بازاریابی بسیار فعال باشیم ،سیستمهای قبلی پاسخگوی نیاز امروز مشتریان نیستند.
بنابراین باید با یک حرکت جمعی و عزم سازمانی برای رسیدن به هدف برخورد خوب با مشتریان تالش
کرد .در اکثر بانکهای کشور کارمندان با مشتری صحبت نمیکنند و یا گفتگوها بسیار ناچیز است .کارکنان
بانک اغلب بسیار عبوس رفتار کرده و لبخند نمیزنند ،این در حالی است که در بعد نیروی انسانی برخورد
مطلوب ،روی خوش نشان دادن و حتی مشتری را به اسم کوچک صدا کردن عالقه دو طرفه ای ایجاد
میکند که مشتری حاضر است مدت طوالنی انتظار راهم تحمل کند .باید طوری با افراد رفتار نمود که
احساس کنند در هر حال ما قصد کمک کردن به آنها را داریم مثال پاسخ خسته نباشید به دیگران .تحت
هیچگونه شرایطی نباید با مشتری با بی صبری و عصبانیت رفتار کرد .البته مشکل محیطی را نباید نادیده
29

گرفت .فشار کاری ،عوامل اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و  ...روی کارمند بانک اثر میگذارد و
کارمند بانک با انواع مسائل و مشکالت روبروست.
به هر حال باید استراتژیهایی جهت متحول کردن این سیستم ،علیرغم محدودیتها ایجاد نمود چرا که
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
تبلیغات میتوان مردم را به بانک جذب کرد ،ولی تبدیل آنان به مشتریانی وفادار مشکل است و این امر
بستگی به این دارد که بانک تا چه حد توانسته است مشتریان را راضی و خشنود کند .عامل مهم دیگر در
جلب رضایت مشتریان عملکرد کارکنان است .به علت اینکه خدمت معموال در حضور مشتری انجام میشود،
ارزیابی کیفیت خدمات تحت تاثیر ظاهر ،رفتار ،بیان ،شایستگی ،ادب ،پاسخگویی ،کمک کردن ،درک و
خشرویی کارمندان است 32 .درصد مشتریان بخاطر طرز فکر بیتفاوت یک کارمند ،باز نمیگردند 13
درصد بخاطر عدم رضایت از محصول و  1درصد به دالیل رقابتی و  5درصد به خاطر روابط دوستانه با
دیگران 3 ،درصد به خاطر تغییر مکان و  1درصد به خاطر فوت باز نمیگردند .کارکنان به دالیل مختلف
ارتباط خوبی با مشتریان برقرار نمیکنند ،نظیر :صحبتهای خصوصی با سایر کارکنان ،توجه بیش از اندازه
به کارهای دفتری در زمان نادرست ،ترس از شروع صحبت با مشتری ،کمک به مشتری دیگر و نادیده
گرفتن مشتری تازه وارد .موارد مذکور به مشتری این پیام را میدهد که کارهای دیگری از او مهمتر است.
این کار غرور مشتری را در هم میشکند .مشتریان بالفاصله احساس میکنند که آیا شما مایل به کمک
کردن به آنها هستید یا خیر .روش سخن گفتن شما به اندازه چیزی که میگویید مهم است .خوشامدگویی
باید طبیعی ،مودبانه ،کوتاه و مثبت باشد و تمایل خدمت کردن را ابالغ نماید.
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فرآیندواستراژتیاهی بازاریابی رد رفتار مصرف کننده

31

فرآیند بازاریابی
کاتلر و آمسترانگ ،فرآیند بازاریابی را به پنج مرحله تقسیم کردند:
 -1درک بازار و نیازهای مشتری
 -2طراحی استراتژی بازاریابی بر اساس نیاز مشتری
 -3آماده کردن طرح و برنامه بازاریابی یکپارچه
 -3ایجاد رابطه با مشتری
 -5کسب ارزش از مشتریان
در چهار مرحله اولیه ،سازمان سعی در درک مصرفکنندگان ،تولید ارزش برای مشتری و ایجاد رابطهای
مستحکم با او دارد .در گام نهایی ،سازمان پاداش خود را با ایجاد ارزش برای مشتری ،به شکل فروش ،سود
و سرمایهای از جنس رابطه طوالنی مدت با مشتری دریافت میکند.
مرحله اول :درک بازار و نیازهای مشتری
این رو در صحبتهای قبلی بیان کردیم.
مرحله دوم :طراحی استراتژی بازاریابی بر اساس نیاز مشتری
پس از درک مفهوم مصرف کننده و بازار ،مدیریت بازاریابی ،میتواند به طراحی استراتژی بازاریابی بر اساس
مشتری بپردازد .مدیریت بازاریابی ،هنر و علم انتخاب بازار هدف و ایجاد رابطه سودمند با آن است .هدف
اصلی مدیر بازاریابی یافتن ،جذب کردن ،حفظ و رشد رابطه با مشتریان از طریق ایجاد ،ارائه و انتقال
ارزشهای برتر مورد نظر مشتری میباشد .برای طراحی یک استراتژی موفق بازاریابی ،مدیر بازاریابی باید
ابتدا به دو سوال مهم پاسخ دهد:
خدمتگذار کدام مشتریان هستیم (بازار هدف ما چیست؟)
و چطور میتوانیم به بهترین شکل به این مشتریان خدمت کنیم (طرح ارزش ما چیست؟)
مرحله سوم :آماده کردن طرح و برنامه بازاریابی یکپارچه
استراتژی بازاریابی سازمان ،طرحی کلی در مورد مشتریانی که سازمان به آنها خدمت ارائه مینماید و نحوه
ایجاد ارزش برای آنها را ترسیم مینماید .برنامه بازاریابی ،با عملی کردن استراتژی بازاریابی ،رابطه با مشتری
را برقرار میکند .این برنامه از آمیخته بازاریابی تشکیل شده که مجموعهای از ابزارهای شرکت برای اجرای
استراتژی بازاریابی میباشد .سازمان برای ارائه طرح ارزش خود به مشتری ،باید ابتدا پیشنهاد ارضای نیاز
را ایجاد کند (محصول) ،باید تصمیم بگیرد که این پیشنهاد را به چه قیمتی عرضه میکند (قیمت)،
همچنین باید در مورد نحوه ارائه این پیشنهاد به مشتری تصمیمگیری کند (محل) ،سرانجام ،باید با مشتری
هدف ،در مورد پیشنهاد ارتباط برقرار کرده و شایستگی پیشنهاد را به آنها نشان دهد (ترویج) .سازمان باید
همه این ابزارها را با هم ترکیب کرده و برنامه بازاریابی جامع و یکپارچهای به وجود آورد که ارزش موردنظر
را به مشتری انتخاب شده ارائه کند.
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مرحله چهارم :ایجاد رابطه با مشتری
مهمترین مفهوم بازاریابی نوین مدیریت ارتباط با مشتری است که شامل فرایندی میباشد که به ایجاد و
حفظ رابطه سودمند با مشتری از طریق ارائه ارزشهای باالتر به او منجر میشود .این تعریف همه جنبههای
جذب ،نگهداری و ازدیاد مشتریان را شامل میشود .مدیریت ارتباط با مشتری یک مفهوم جدید در بازاریابی
نیست ،بلکه بر مبنای سه جنبه از مدیریت بازاریابی بنا شده است که عبارتند از :مشتریگرایی ،بازاریابی
روابط و بازاریابی بانکهای اطالعاتی
 CRMروابط بین سازمان و مشتریان ،شرکای تجاری ،عرضهکنندگان و کارمندان را تسهیل میکند .بنابراین
 CRMبا شناسایی این گروه اقلیت سعی میکند که خدمات ویژهای را به آنها ارائه دهد .زیرا تمام خدماتی
که به مشتریان ارائه میشود دارای هزینه است و بر سود و زیان تاثیر دارد .از این رو ،اینگونه هزینهها را
باید جهتدار و هدفمند کرد .هدف  CRMو بازاریابی روابط ،در واقع افزایش سودآوری موسسه از طریق
توجه به مشتریان سودآور است.
به طور خالصه ویژگیهای کلیدی  CRMعبارتند از:
 .1حفظ مشتریان برگزیده در بلندمدت.
 .2به مشتریان به صورت یک دارایی نگریسته میشود که میباید آن را مدیریت کرد.
 .3جمعآوری و منسجم کردن اطالعات مشتریان.
 .3استفاده از نرمافزارهای اختصاصی به منظور تجزیه و تحلیل این اطالعات.
 .5بخشبندی بازار بر مبنای ارزش مورد انتظار مشتری.
 .3بخشبندی خرد بازار بر اساس نیازها و خواستههای مشتریان.
 .1هدف کلی  CRMبرقراری رابطههای با دوام با مشتری ،ایجاد ارزشهای برتر و رضایتمندی میباشد.
 .2مشتریان رضایتمند معموال تبدیل به مشتریان وفاداری شده و شرکت را بیشتر درتجارت خود سهیم
میکنند.
 .1در گذشته شرکتها با تمرکز بر بازاریابی انبوه ،هر آنچه در توان داشتند را صرف معرفی عمومی خود
و محصوالت خود میکردند ،اما امروزه شرکتها پس از انتخاب دقیق مشتریان مورد نظر ،تالش میکنند
تا ارتباط بیواسطه و پردوامتری برقرار کنند.
 .11مدیریت ارتباط گزینشی
شرکت با به کارگیری تحلیل سودمندی مشتری ،آنهایی که فقط برای شرکت ضرر دارند را حذف کرده و
با هدفگیری مشتریان سودمند ،تمام توان خود را صرف جلب رضایت بیشتر آنها میکند .وقتی مشتریان
مناسب مشخص شدند ،شرکت با ارائه پیشنهادهای جذاب و ویژه آنها را جذب کرده و وفاداری آنها را بدست
میآورد .اما با مشتریان غیرسودمند چه کار باید کرد؟
احتماال آنها را کنار خواهیدگذاشت .اینگونه مشتریان یا رفتار بسیار غیر منطقی دارند و یا اینکه هزینه
خدماتدهی به آنها از درآمد حاصله بیشتر است .مثال بانکها امروزه سودآوری مشتری را بر اساس عوامل
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مختلفی چون میانگین مانده حساب ،عملکرد حساب ،استفاده از خدمات ،مراجعه به شعبه و متغیرهای
دیگر ارزیابی میکنند که اگر سوداوری کم باشد کنار گذاشته میشوند.
مرحله پنجم :کسب ارزش از مشتریان
فرآیند چهارگانه بازاریابی ،با برقراری رابطه با مشتری از طریق ایجاد و ارائه ارزشهای برتر آغاز میشود.
گام آخر ،جذب ارزش از مشتری در عوض ارزش ارائه شده توسط بانک که در حال حاضر به صورت فروش
و در آینده به صورت سهم از بازار و سود خواهد بود .شرکت با ایجاد ارزشهای برتر برای مشتریان ،مشتریانی
بسیار رضایتمند خلق میکند که به شرکت وفادار باقی مانده و بیشتر خرید میکنند .در واقع این کار
همچون سرمایهگذاری دراز مدت برای بانک میباشد CRM .موفق ،در افزایش سهم مشتری یعنی سهمی
که از خرید مشتری در آن گروه نصیب شان می شود نیز نقش بسزایی دارد .مثال بانکها میخواهند
سهمشان از کیف پول مشتری بیشتر شود ،سوپر مارکتها و رستورانها به دنبال سهم بیشتر از معده
مشتری هستند ،شرکتهای خودروسازی میخواهند سهم بیشتری در گاراژ داشته باشند و شرکتهای
هواپیمایی خواهان سهمی بیشتر از مسافرت هستند.
شرکتها برای افزایش سهم مشتری خود میتوانند تنوع بیشتری برای مشتریان فعلی ایجاد کنند ،یا
میتوانند با آموزش کارمندان ،کاالهای بیشتری را به مشتریان معرفی کرده و میزان فروش کاالهای مشابه
را از طریق بیشتر فروختن ،افزایش دهند .به عنوان مثال سایت آمازون در زمینه بهبود ارتباط با  51میلیون
مشتری خود مهارت خاصی داشته و توانسته سهم خود از خرید هر مشتری را به خوبی افزایش دهد .آمازون
که در اصل یک کتاب فروشی بوده ،امروزه محصوالت بسیار متنوعی را هم عرضه کرده و حتی یک سیستم
حراجی نیز در اختیار مشتریان قرار داده است .عالوه بر این ،سیستم رایانهای با بررسی سابقه خریدهای
مشتری ،کاالهای مشابه مختلفی را نیز به او پیشنهاد میکند .آمازون با این تالشها موفق شده سهم
بیشتری از خریدهای مشتریان را به خود اختصاص دهد .مانند دیجی کاال
منحنی عمر محصول
از منحنی عمر ،به طور گستردهای در برنامهریزی بازاریابی استفاده میشود  .منحنی عمر در نقش یک
راهنما در تعیین توازن مناسب بین محصول و توسعه استراتژیهای بازاریابی عمل میکند  .با وجود مزایای
زیادی که برای منحنی عمر محصول در نظر گرفته شده است ،به دلیل اینکه در ارتباط با محصوالت مختلف
ارزیابیهای سادهای ارائه میکند ،استفاده از آن با چالشهایی نیز مواجه است .منحنی عمر هر محصول از
چهار مرحله اصلی شامل مرحله معرفی ،رشد ،بلوغ و افول تشکیل شده است.
یکی از مهمترین وظایف بازاریابی از منظر منحنی عمر محصول این است که تا حد ممکن از طریق
استراتژیهایی مانند ارائه محصول جدید که از ریسک کمتری برخوردار هستند ،مراحل رشد و بلوغ محصول
را به درازا بکشاند.
 .1معرفی :در این مرحله سرعت رشد خدمت در بازار کند است ،جریان نقدی و خدمت منفی است در این
مرحله تالش زیادی صورت میگیرد تا مشتریان با خدمات و احتماال مزایای رقابتی آن آشنا شوند .به همین
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دلیل تمرکز زیادی بر روی فعالیتهای ترفیعی و تبلیغاتی صورت میگیرد .در مرحله معرفی رقیبی برای
خدمت بانک وجود نداشته و در فعالیتهای تبلیغاتی بیشتر ایجاد آگاهی در مشتریان مدنظر قرار میگیرد.
موبایل بانک از جمله خدماتی است که در مرحله معرفی عمر محصول در کشور ما قرار دارد .بانک آفیسر
در بانک ملی از جمله خدمات در مرحله معرفی است.
 .2رشد :در این مرحله بانکها شاهد رشد قابل توجهی در حجم درخواست خدمت جدید خود هستند .به
عبارت دیگر خدمت در این مرحله سود ده است .با افزایش میزان درخواست ،بانکها سعی میکنند تا سایر
جنبههای خدمت را که با مزیتهای رقابتی آن مرتبط هستند ،بهبود بخشند .فعالیتهایی مانند هدفگذاری
مشتریان و بخشبندی بازار میتواند در این مرحله مورد توجه قرار گیرد .زمانی که خدمات مرحله رشد
خود را طی میکنند ،بسیاری از مشتریان مراجعات خود را تکرار میکنند .بنظر میرسد ،خدماتی نظیر
تلفن بانک ،بانکداری اینترنتی و دستگاههای خودپرداز در مرحله رشد منحنی عمر محصول قرار دارند.
 .3بلوغ :سرعت رشد تا حد قابل توجهی کاهش مییابد .به دلیل حداکثر شدن فشارهای رقابتی در بازار،
کمپینهای تبلیغاتی و بازاریابی در این مرحله معطوف به حفظ مشتریان فعلی بانک هستند .بنابراین با
توجه به افزایش هزینهها به ویژه فعالیتهای ترفیعی ،میزان سود بانکها نیز کاهش مییابد  .خدماتی مانند
حسابهای جاری و جذب سپردههای بلندمدت در بسیاری از بانکها در این مرحله قرار دارند .ایجاد برخی
تغییرات در محصول و نیز شیوه ارائه خدمات (مانند طرحهای خدماتی مختلفی که بانکها برای جذب
سپردههای کوتاه مدت در کشور انجام میدهند) میتواند طول مدت این دوره را افزایش داده تا بانکها
بتوانند زمان بیشتری از مزیتهای نسبی این مرحله بهرهمند شوند.
 .3افول :میزان فروش در این مرحله تا حد هشدار کاهش یافته به طوری که در برخی موارد شرکتها ناچار
میشوند محصول را از سبد کاالی خود حذف نمایند .در بخشهای خدمات مالی ،صرفنظر کردن از برخی
خدمات مالی مشکل است و به ندرت به وقوع میپیوندد .حتی برای خدماتی مانند بیمه عمر مرحله افول
به صورتی که برای سایر کاالها و محصوالت میباشد ،وجود ندارد .زیرا مشتریان زیادی وجود دارند که حق
بیمه این نوع خدمات را پرداخت میکنند.
برای تکمیل بحث میتوان گفت :استفاده از منحنی عمر محصول در برنامهریزیها و استراتژیهای بازارایابی
اطالعات مفیدی به بانکها و سازمانها در خصوص میزان تخصیص منابع به محصوالت و خدمات در
مراحل مختلف منحنی عمر ارائه میکند .در دو مرحله اول ،به ویژه در خدمات در مراحل مختلف منحنی
عمر ارائه میکند .در دو مرحله اول ،به ویژه در مرحله معرفی ،محصوالت به منابع مالی بیشتری در قیاس
با مراحل میانی و پایانی نیاز دارند .استفاده از ماتریس گروه مشاوره بوستون نیز اطالعات ذیقیمتی درباره
نحوه اختصاص منابع به محصوالت و خدمات ارائه می کند که در تلفیق با اطالعات منحنی عمر محصول
میتوان استراتژیهای نهایی را تعیین نمود .ذکر این نکته ضروری است که اطالعات حاصله از منحنی عمر
محصول با توجه به نوع خدمات متفاوت است و در حقیقت نمیتوان اطالعات استاندار و یکسانی را در کلیه
محصوالت ارائه نمود.
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تحلیل موقعیت ()SWOT
یکی از بخشهای مهم و برجسته در یک طرح بازاریابی تحلیل موقعیت است که از جنبههای مختلف تهیه
و ارائه میشود .در برنامهریزی تجارت ،چهار سؤال همواره مورد بررسی و بحث قرار میگیرد که عبارتند از:
 -1در حال حاضر در چه وضعیتی هستیم؟
 -2به کجا میخواهیم برسیم؟
 -3با چه وسیلهای میخواهیم به هدف برسیم؟
 -3از کجا میتوانیم بفهمیم که به منظور خود رسیدهایم؟
"تحلیل موقعیت" به اولین سؤال پاسخ میگوید.
تحلیل شرکت ،تحلیل مشتری ،تحلیل رقبا ،تحلیل همکاران ،تحلیل محیط و تحلیل  SWOTاز جمله
تحلیلهای است که در این بخش میبایست صورت پذیرند SWOT .نوعی تجزیه و تحلیل سازمانی است
که سازمانها را قادر میسازد منابع داخلی خود را در دورههای قدرت و ضعف تجزیه و تحلیل کرده و آنها
را در برابر محیط خارجی در دورههای فرصتها و تهدیدها با هم هماهنگ کنند  SWOTیعنی :قوتها
) ،(Strengths=Sضعفها ) ،(Weaknesses=Wفرصتها ) ،(O=Opportunitiesتهدیدها )(T=Threats
مثال :در گزارش تحلیل برنامهریزی استراتژیک در بانک شهر که توسط دانشگاه عالمه طباطبایی تهیه شده،
در قسمت تحلیل  SWOTآمده است:
فرصتها )(O
 -1تداوم رشد اقتصادی  -2رشد نقدینگی  -3افزایش تسهیالت تکلیفی بانکهای دولتی ،افزایش تقاضای
تسهیالت از بانکها و مؤسسات خصوصی  -3افزایش صادرات و واردات نفتی و غیر نفتی  -5افزایش
خصوصیسازی و اجرای اصل  33قانون اساسی  -3افزایش جمعیت  -1رویکرد توسعه اقتصادی برنامه پنجم
توسعه  -2تحواالت تکنولوژیک کشور
تهدیدها )(T
 -1کاهش نرخ سود تسهیالت  -2افزایش رقبا  -3افزایش انتشار اوراق مشارکت  -3دیدگاه مشتریان نسبت
به بانکهای خصوصی  -5محدودیتهای اعمال شده از سوی مقام ناظر پولی  -3سرعت بهرهگیری رقبا از
ابزارهای نوین بانکداری
قوتها ()S
 -1سابقه طوالنی فعالیت بانکی ،گستردگی شعب ،سهم مناسب در بازار پول ،رشد مطلوب منابع در سالهای
اخیر  -2نسبت بازده حقوق صاحبان سهام ،نسبت گردش داراییها ،نسبت فروش به حسابهای دریافتنی
تجاری ،وضعیت مطلوب در نسبت مطالبات معوق به تسهیالت اعطایی  -3نیروی انسانی با تجربه جوان و
کارآمد -3مدیران بانکی با تجربه  -5رؤسای شعب جوان و با انگیزه  -3استفاده از ابزارهای تبلیغی مناسب
و طرحهای نوین بانکی  -1استفاده از سیستم رایانهای در امور مالی صف و ستاد و راهاندازی -2پیادهسازی
بخشی از سیستم بانکداری متمرکز
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ضعفها )(W
 -1محدودیت در بهرهگیری از برخی فعالیتها و خدمات نوین بانکی -2عدم بهرهگیری از سیستم نوین
مالی و حسابداری ،فقدان جامعیت اطالعات و اعتبارسنجی مشتریان  -3کاهش سرانه آموزش  -3فقدان
سیستم اطالعات مدیریت  -5ضعف بازاریابی -3محدودیت بهرهگیری از سخت افزارها و نرم افزارهای نوین
بانکداری  -1تعداد اندک کارتهای بانکی صادره ،اعتباری و نقدی(
استراتژی بازاریابی
استراتژی بازاریابی عبارت است از روش رسیدن به هدف بازاریابی .استراتژی روش انتخاب شده برای
دستیابی به هدفی مشخص و ابزار رسیدن به این هدف را در چارچوب زمانی تشریح میکند .البته این
روشها شامل جزئیات کار که بصورت روزانه پیگیری میشود ،نمیباشد .بطور کلی استراتژیهای بازاریابی
به آمیخته بازاریابی (محصول ،قیمت ،ترویج و توزیع) مربوط میشوند.
محصول :در این بخش کلیه تصمیمات مربوط به محصول را لیست نمایید .اینکه چه تصمیماتی را درخصوص
محصول پیشنهاد مینمایید تا بتوان به اهداف بازاریابی دست یافت( .این بخش در حوضه اختیارات مدیران
سطح ارشد است)
قیمتگذاری :چگونه برای محصوالت و خدمات تولید شده خود ،قیمت تعیین خواهید کرد؟ کدام از
روشهای مدیریت قیمتها را به کار خواهیدگرفت؟ دو روش کلی قیمتگذاری عبارتند از :قیمتگذاری بر
اساس هزینه تمام شده و قیمتگذاری بر اساس هدف( .این بخش در حوزه اختیارات مدیران سطح ارشد
است(
ترویج :مثال یک موسسه مالی تازه تأسیس ،بیش از هرچیز نیاز دارد تا در اذهان عمومی شناخته شود،
برای این کار باید در بخش "ترویج" از "استراتژی توسعه برند" استفاده کند .سوالهایی که در این زمینه
مطرح میشوند اینچنین خواهند بود:
رسانههایی که سازمان برای آگهی و تبلیغات محصوالت /خدمات خود به کار میگیرد ،کدامند؟ کانالهایی
را که به منظور جذب مشتری به کار گرفتهایم ،کدامند؟ آیا برای تبلیغات محصوالت /خدمات خود از
خدمات شرکتهای تبلیغاتی خارج از سازمان استفاده کنیم؟ تاثیر انواع تبلیغات ،فضای مجازی ،تبلیغات
عمومی با استفاده از بنر و تراکت و ،...تبلیغات برای هر یک از محصوالت بصورت ) (SMSچه خواهد بود؟
توزیع :کانالهای اولیه توزیع کدامند؟ (شعب و باجههای وابسته ،شرکتهای تابعه سازمان ،اینترنت و)...
آیا زنجیره کامل توزیع متعلق به شماست یا عوامل واسطهای دیگر عوامل توزیع را به کار میگیرد؟ آیا
کانالهای توزیع با تصویری که از سازمان و خدمات شما در جامعه وجود دارد سازگار است؟ آیا روش و
دستورالعملهای برای کانالهای توزیعی که در نظر گرفتهاید ،مناسبند؟ آیا کانالهای توزیع انتخابی شما
از نظر هزینه مقرون به صرفه هستند؟ مثل شرکت سداد و پیشگامان.
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هدفگذاری و جایگاهیابی در بانکداری
در سالهای اخیر ،صنعت بانکداری شاهد رقابت شدید توام با فرصتها و تهدیدهای زیادی بوده است .به
طور مسلم هیچ بانکی نمیتواند در تمام زمینههای مختلف ،بهترین خدمات ممکن را ارائه دهد .همچنین
یک بانک نیز نمیتواند خدمات خویش را به کل مشتریان بالقوه ارائه دهد .بانک ها میبایست سیاستی را
در پیش گیرند که بتوانند استراتژی متمایزی را نسبت به دیگر بانکها برای ارائه خدمات به مشتریان اتخاذ
نمایند.
یک روش مهم و کلیدی برای ایجاد یک جایگاه رقابتی ،متمایز کردن خدمات از سایر رقباست که تصویر
خوبی از بانک و خدمات آن را در ذهن مشتریان ایجاد میکند .یکی از روشهای ایجاد موانع رقابتی ایجاد
شهرت مناسب برای نام و نشان تجاری از طریق موارد زیر است:
 -1ایجاد رضایت در مشتری از طریق ارائه خدمات تمام عیار مناسب به تمام مشتریان.
 -2بهره برداری از فنآوری انحصاری در ارائه خدمات.
 -3آموزش کارکنان برای برخورد صحیح و مناسب با مشتریان به منظور جذب و جلب اعتماد و اطمینان
در مشتریان
 -3استفاده از فنآوری و خدمات برتر
بانکها باید متوجه این حقیقت باشند که چون برخی از آنها قدیمیتر بوده و زودتر از دیگران به عرصه بانکداری
وارد شدهاند ،پس موفقتر از دیگران نیز هستند و همیشه هم استقبال از آنها ،کمافیالسابق خواهدماند .برعکس،
این طرز تفکر میتواند موجب غفلت و در نتیجه عقب ماندن از رقبا شود .در صنعت بانکداری این شیوه تفکر
خطرات زیادی را برای بانکها در پی دارد .برای مثال در تبلیغات بانکهای ایرانی به عبارتی مانند «بانک سپه،
نخستین بانک ایرانی» و یا «بانک اقتصاد نوین ،نخستین بانک خصوصی کشور» برخورد میکنیم .در صورتی
که مدیران این بانکها تنها به این خصوصیت خود تکیه نمایند ممکن است با مشکالت زیادی در صنعت
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
داشتههای چند دههای خویش ،نازیده است .در واقع آنها فراموش کردهاند که باید به روز بمانند و نوآوری کنند
تا بدینصورت از قافله عقب نمانده و همچنان پیشتاز بازار صنعت الکترونیک باشند.
بانک ملی نیز در شعار جدید خود به عنوان بزرگترین بانک جهان اسالم تاکید دارد .بانک صادرات در جملهای
ظاهرا اقناعی و نه شعار ،عنوان مینماید بزرگترین بانک خصوصی کشور .صرفنظر از صحت و سقم این ادعاها،
منظور از بزرگترین در صنعت بانکداری به چه معناست؟ بانکی که بیشترین شعب را دارد؟ بانکی که بیشترین
مشتریان را دارد؟ بانکی که بیشترین خدمات را دارد؟ بانکی که بیشترین منابع را دارد؟ بانکی که بیشترین
تسهیالت را ارئه میدهد؟
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در دنیای بازاریابی و تبلیغات برخی از عبارتها صرفا دارای جنبه تبلیغاتی هستند و فاقد معنای معین بوده و
یا تفسیرهای مختلفی را شامل میشوند .به نظر میرسد در صنعت بانکداری کشورمان نیز عبارات مختلفی
وجود دارند که نیازمند تجدید نظر کلی میباشند.
بخشبندی بازار
فرایند بخشبندی بازار با جمعآوری اطالعات از نمونهای از مشتریان آغاز میشود .و در مرحله بعدی استفاده از
نرمافزارهای تخصصی که بازار را بر اساس شاخصهای جمعآوری شده به بخشهای مختلف و متمایز تقسیم
نمایند .مرحله نهایی فرایند بخشبندی بازار ،استفاده از خصوصیات تعیین شده هر بخش از بازار به منظور
توسعه طرحهای بازاریابی برای هدفگذاری بخشها و مشتریان است .بخشبندی بازار فرآیندی است که بر
اساس آن یک بازار به بخشهای متمایز از مشتریانی که نیازها و مشخصات مشابهی دارند ،تقسیمبندی میشود.
از آنجا که مشتریان هر بخش نیازها و خواستههای یکسانی دارند ،به یک طرح بازاریابی و یک محصول خاص
به شیوهای مشابه پاسخ میدهند .بخشبندی بازار کمک میکند تا با تقسیم یک بازار بزرگ به بخشهای
کوچکتر ،منابع سازمان به طور بهینه صرف مشتریان اصلی شود .به دالیل مختلف ،نقش و اهمیت بخشبندی
بازار در بازاریابی کاالها و خدمات افزایش یافته است .اوال روند رشد جمعیت کند شده و بیشتر بازارها و
محصولها رو به بلوغ هستند ،که این امر به نوبه خود موجب افزایش رقابت شده است .چرا که شرکتها رشد
خود را در کسب سهم بازار بیشتر و همچنین در افزایش انواع محصوالت مختلف تحت یک نام تجاری جستجو
میکنند .ثانیا عوامل اجتماعی و اقتصادی مانند افزایش سطح درآمدهای خالص ،ارتقای سطح تحصیالت و
افزایش آگاهی مردم ،موجب شده است تا نیازها ،خواستهها ،سالیق و سبکهای زندگی مشتریان نسبت به قبل
متنوعتر و پیچیدهتر گردد .این امر موجب افزایش تعداد و تنوع کاالها و خدماتی شده است که با یکدیگر بر سر
جلب گروهی از مشتریان رقابت میکنند .فرآیند بخشبندی بازار خدمات مالی موجب افزایش توانایی شناسایی
مشتریان هدف در هر بخش از بازار شده و هر گروه از این مشتریان میتوانند خدماتی را دریافت نمایند که
دقیقا با نیازهای واقعی آنها همخوانی دارد .بخشبندی بازار به طراحی طرحهای بازاریابی که برای حصول به
گروههای همگن مصرفکنندگان ،موثرتر است کمک میکند.
همچنین این امر فرایند تخصیص استراتژیک منابع بازاریابی را بهبود میبخشد .فرایند بخشبندی بازار در
خدمات مالی ،تجزیه و تحلیل دقیقی از گروههای مشتریان بالقوه را که نیازهای آنها توسط خدمات فعلی به
خوبی تامین نشده است ،ارائه میکند .این بخشهای پنهان و کشف نشده میتوانند فرصتهای جذابی برای
طراحی و تولید خدمات جدید یا روشهای نوین بازاریابی فراهم آورند.
مزایای استراتژیک بخشبندی بازار
با بخشبندی بازار نه تنها احتمال رقابتهای زیانبار بین سازمانهای بزرگ و کوچک کاهش مییابد ،بلکه هر
یک از این سازمانها قادر خواهند بود با کارایی بیشتری به مشتریان هر گروه خدمترسانی کنند .زیرا دقیقا
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خدماتی را به هر بخش از بازار ارائه خواهند کرد که با نیازهای آنها همخوانی بیشتری دارد که این نیازمند
جمعآوری اطالعات جامع از مشتریانی است که به عنوان نمونه انتخاب میشوند:
 می توان رضایتمندی مشتریان را سنجید. می توان بودجه های بازاریابی مناسبی تخصیص داد. 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 شناسایی اولویت های بازار و بخش هدفتاکتیکهای بازاریابی
تاکتیک بازاریابی صرفاً یک روش یا قانون اجرای بازاریابی نیست .استراتژی بازاریابی هم به برنامهای شامل
مجموعهای از تاکتیکهای مختلف میگویند .استفاده از یک طیف وسیع تاکتیکها به شما کمک میکند تا
مشتریانتان را از راههای مختلفی غرق در پیامهای مختلف کنید .تاکتیکهای بازاریابی تبدیل استراتژی به
برنامههای کار است .هر برنامه کاری شامل جایگاه فعلی سازمان ،اهداف و فعالیتهای سازمان ،مسؤلیتها،
زمان شروع و پایان کار و هزینهها میشود .به عنوان مثال ممکن است گروه بازاریابی سازمان ،استفاده از فضای
مجازی و بازاریابی با استفاده از اینترنت و ابزارهای تکنولوژیک را در دستور کار خود قرار دهد .به این ترتیب
ابتدا باید جایگاه فعلی سازمان را در فضای مجازی بررسی و آن را با رقبا مقایسه نماید .سپس برای هر بخش،
مانند وب سایت ،گروههای اجتماعی و ایمیل برنامهریزی نموده و مسئولیت هر بخش را به فردی در گروه
واگذار نماید .در عین حال برای هر بخش یک خط زمانی ) (TimeLineمشخص کند.
اجرا ،کنترل و ارزیابی
پس از تدوین برنامه بازاریابی میبایست برنامه مذکور اجرا شده و سپس نتایج بدست آمده به منظور ارزیابی
اقدامات انجام شده با اهداف مقایسه شوند .پس از مقایسه نتایج با اهداف از پیش تعیین شده است که میتوان
در اهداف شرکت بازنگری نمود .حاال بحث رو با داستانی ادامه بدیم که به اهمیت ارتباط با مشتری میپردازد.
پسر جوانی برای پیدا کردن کار از خانه به راه افتاده و به یکی از فروشگاههای بزرگ که همه چیز میفروشند
رفت .مدیر فروشگاه به او گفت :یک روز فرصت داری تا به طور آزمایشی کار کنی و در پایان روز با توجه به
نتیجه کار در مورد استخدام تو تصمیم میگیریم .در پایان اولین روز کاری مدیر به سراغ پسر رفت و از او
40

پرسید :چند مشتری داشتهای؟ پسر پاسخ داد :یک مشتری .مدیر با تعجب گفت :تنها یک مشتری...؟!!! بی-
تجربهترین متقاضیان در اینجا حدقل  11تا  21فروش در روز دارند .حال مبلغ فروشت چقدر بوده است؟ پسر
گفت 111 :میلیون تومان .مدیر فریاد کشید 111 :میلیون....؟!!!! چطور ممکن است؟ پسر گفت :اول یک قالب
ماهیگیری کوچک فروختم ،بعد یک قالب ماهیگیری بزرگ ،بعد یک چوب ماهیگیری گرافیت به همراه یک
چرخ ماهیگیری  3بلبرینگه .بعد پرسیدم کجا به ماهیگیری میروید؟ گفت :دریاچه شمالی .من هم گفتم پس
به قایق هم احتیاج دارید و یک قایق توربوی دو موتوره به او فروختم .بعد پرسیدم آیا ماشینتان میتواند این
قایق را بکشد؟ پاسخش منفی بود .پس منهم یک اتومبیل با کابین و یدککش قایق به او پیشنهاد دادم که او
هم خرید .مدیر با تعجب پرسید :او آمده بود که یک قالب ماهیگیری بخرد و تو به او قایق و ماشین فروختی؟
پسر به آرامی گفت :نه ،او آمده بود یک بسته قرص سردرد بخرد که من گفتم بیا برای آخر هفتهات یک برنامه
ماهیگیری ترتیب بدهیم ،شاید سردردت بهتر شد!!!...
مشتریان تحت تاثیر عواملی بیرونی و درونی هستند که گاهی میتوانند تعیینکننده چگونگی پذیرش شما
باشند اما شما نیز میتوانید با برقراری ارتباط با آنها تاثیرگذار باشید .این ارتباط باید به گونهای باشد که
مشتری احساس کند واقعا برای شما اهمیت دارد .ممکن است همیشه تمام عواملی را که بر روی همه مشتریان
اثر میگذارند نشناسید اما با شناخت دلیل رفتار مصرفکنندهها میتوانید برقراری ارتباط با آنها را به گونهای
بسنجید که رابطه مصرف کننده – عرضه کننده مثبتی ایجاد شود .موفقیت بلندمدت در تجارت منوط به ایجاد
و حفظ روابط خوب با مشتریان و دستیابی به وفاداری است .به این ترتیب تواناییهای فردی شما در برقراری
ارتباط با مشتری ،حفظ مشتری و ایجاد حس وفاداری در او نقش تعیینکننده و حساسی دارد.
برای نفوذ در دل مشتری باید اصول مختلفی را رعایت کنیم .یکی از اصول ارتباط با مشتری ،اصل "برداشت
اولیه" است برداشت اولیه تصویری است که در هنگام اولین مراجعه مشتری به ما در ذهن او نقش میبندد .از
همان لحظهای که شما برای بازاریابی به مشتری مراجعه میکنید ،یا مشتری وارد بانک یا محدوده باجه شما
میشود یا با شما تماس میگیرد یا وارد وبسایت شما میشود ،یک تصویر ذهنی از شما و شعبه شما در ذهن
او شکل میگیرد .اگر برداشت اولیه مثبت باشد پایه و اساس ارایه خدمات به مشتری شکل خوبی پیدا میکند
و اگر برداشت اولیه منفی باشد باید چالش خیلی بیشتری برای تغییر ذهنیت مشتری صورت دهید .حال سوال
این است :ما چگونه میتوانیم برداشت اولیه مثبتی در ذهن مشتری ایجاد کنیم؟
 )1برای نفوذ در دل مشتری ظاهر حرفهای داشته باشید.
مردم اول شما را میبینند و بعد صدای شما را میشنوند .اولین گام برای ایجاد یک برداشت اولیه مناسب،
ظاهر شماست .اگر ظاهر مناسبی نداشته باشید ،باعث میشود یک مانع اولیه در برابر برداشت اولیه مثبت
مشتری ایجاد شود .لباس پاکیزه و متناسب ،کت و شلوار مناسب بپوشید .لباس شما باید مرتب و متناسب
با کسب و کار شما باشد :موی شما ،آرایش چهره شما ،کفش شما ،زیورآالت شما و قرار ندادن کت به پشت
صندلی و....
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 )2پوشه ،کالسور ،کیف یا هر وسیلهای که زمان بازاریابی همراه دارید مانند میز کار شما در شعبه باید مرتب
باشد.
مشتریان از طریق شما با سازمان ارتباط برقرار میکنند و در حقیقت "شما زبان بدن سازمان خود هستید".
اگر مخاطب در رفتار و ظاهر شما نظم را مشاهده کند با شما راحتتر خواهد بود و اعتماد بیشتری به شما
و سازمان خواهد داشت.
 )3برای نفوذ در دل مشتری باید ادب و نزاکت را تا حد امکان رعایت کنید.
 )3-1در سالم کردن پیشقدم باشید و جواب سالم را هم به گرمی بدهید.
آیا برای شما هم پیش آمده که به فروشگاه و یا شرکتی مراجعه کنید که در آن فرد مسئول ،نه تنها به
شما سالم نمیکند بلکه جواب سالم شما را هم نمیدهد؟ و یا بدون اینکه به شما نگاهی بیندازد زیر
لب چیزی شبیه سالم میگوید! در فرهنگ ما سالم معموال اولین کلمه در شروع ارتباط است .در روایات
دینی هم تاکید شده که جواب سالم واجب است .بنابراین تا حد ممکن شما اولین نفری باشید که سالم
میکند و در پاسخ دادن به سالم هم با استفاده از لحن مناسب و چهره گشوده و افزودن کلماتی مثل
"خوش آمدید" و"در خدمت شما هستم" استفاده نمایید.
 )3-2مشاور مشتری خود باشید.
بنابراین الزام است قبل از اینکه به ارائه توضیحات محصول خود بپردازید ،با پرسشهای مناسب ،هر چه
بیشتر در مورد مشتری و نیازهایش اطالعات کسب کنید و آنگاه در راستای کمک به او برای خرید
مناسب ،از هیچ چالشی دریغ نکنید.
 )3-3دست از قضاوت بردارید.
شما به عنوان یک فروشنده ،آن هم در موارد فروش چکی و اقساطی ،حق دارید در خصوص اعتبارسنجی
مشتری خود تحقیق الزام را انجام دهید ،اما در زمان مکالمه با مشتری ،دست از قضاوت در مورد
شخصیت و نگرش او بردارید ،چون این امر نه تنها باعث میشود که از فضای گوش دادن فعاالنه ،که
یکی از ملزومات یک فروشنده حرفهای است خارج شوید بلکه سبب ایجاد اختالل در تبادل احساسی
میان شما و مشتری خواهدشد .مشتری شما از طرز نگاه و زبان بدنتان به راحتی به احساسی که منتقل
میکنید ،پی خواهد برد .یادمان باشد ما اساساً صالحیت قضاوت کردن دیگران را نداریم .بنابراین در
زمان ارتباط با مشتری باید تمام حواسمان به او و صحبتهایش باشد .هرگز پشت سر یک مشتری یا
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.
 )3-3یکپارچگی شخصیت و هویت داشته باشید.
• به پرسش مشتری ،تک کلمهای پاسخ ندهید.
• 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.
 )3-5به چشمان مشتری نگاه کنید.
یکی از مهمترین ابزارها برای برقراری ارتباطات "چشم" است .پیامهای بسیاری از طریق چشمان شما به
دیگران منتقل میشود .وقتی مشتری با شما صحبت میکند حتما به چشمانش نگاه کنید .مشتری ایرانی
دوست ندارد با نگاه دنبال شود بنابراین نگاه شما نباید خیره باشد بلکه با مهربانی و توجه و احترام آمیخته
باشد .در بسیاری مواقع نگاه نکردن به مشتری به عنوان بیاحترامی تلقی میشود .اما مراقب باشید در
این کار افراط به خرج ندهید و مخصوصا مشتری را با نگاه تعقیب نکنید منظور ما استفاده از تماس
چشمی در زمانی است که مشتری در حال صحبت با شماست و یا تازه وارد محل کار شما شده و یا قصد
خروج دارد.
 )3-3خداحافظی خوبی داشته باشید.
برای شما چند پیشنهاد داریم تا بتوانید ارتباط موثر خود با مشتریانتان را برقرار و حفظ نمایید:
 .1قدردانی از مشتری
کارکنان در تعداد بسیار زیادی از شعب ،حتی به مشتری سالم هم نمیکنند چه رسد به قدردانی و حتی گاهی
کسی متوجه حضور مشتری نمی شود .از تمام کسانی که وارد شعبه یا محل کار شما میشوند قدردانی کنید.
به آنها سالم بگویید و از پشت میز برای دست دادن با آنها بلند شوید .تاثیر اولیه مثبت ایجاد کنید .چرا که تنها
یک بار برای ایجاد آن فرصت دارید.
 .2بررسی مشتری
مهمترین عملکرد بررسی مشتری پی بردن به خواستههای مشتری است و این که در مورد خدماتی که از شما
دریافت کرده است چه احساسی دارد .بررسی مشتری همچنین به شما کمک میکند:
• در توسعه و بهبود ارائه خدمات ،نوآور بمانید.
• در مورد خدماتی که به مشتری ارائه میدهید بازخورد بیرونی دریافت کنید.
• اعتماد مشتری را با نشان دادن این که برای او اهمیت قائلید افزایش دهید.
• مشتریانی که از دست دادهاید را فراموش نکنید .سعی کنید دوباره بدست آورید.
 .3پیگیری میزان رضایت
آخرین باری که با یک مشتری تماس گرفتید و در مورد تجربهاش از شعبه یا سازمانتان سوال کردهاید چه
زمانی بوده است؟
 .3گوش دادن با دقت
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با مشتریانتان حرف بزنید با دقت به حرف های آنها گوش بدهید که ایجاد اطمینان کند .حرفهای آنها را
بشنوید .نظر مشتریان ارزشمند است .مهم است به خاطر بسپارید که وفاداری مشتری با تجربه احساسی که از
شرکت شما ،دارد شکل میگیرد.
 .5تبدیل فرآیند خدمت به یک تجربه
با سنتشکنی برای مشتریان یک تجربه فراهم کنید .بسیاری از سازمانها احساس میکنند مشتریان باید آماده
خدمت به آنها باشند .اما در حقیقت شما باید مشتری را با ایجاد یک تجربه خارقالعاده به دست آورید .این
تجربه از دوستانه بودن فضای شعبه شما حاصل میشود .مشتری شما باید متوجه شود که بانک شما برای
کمک به او حاضر به سنتشکنی است بدون این که باعث شود او احساس مزاحم بودن داشته باشد.
 .3ارائه موارد ویژه تولد
همه هدیه تولد را دوست دارند؛ اینطور نیست؟ برنامهای طراحی کنید و از آن برای فرستادن تبریک تولد و ارائه
پیشنهاد ویژه به مشتریانتان استفاده کنید .این پیشنهاد باید ارزش آمدن آنها به سازمان شما را داشته باشد.
برنامههای ویژه تولد که راه خوبی برای در تماس ماندن با مشتری هستند ،نشان میدهند شما در روز ویژه
زندگی مشتری به یاد او هستید.
 .1برپا کردن مراسم خاص
اگر میخواهید مشتریان به سازمان شما برگردند ،برپا کردن مراسم ویژه را مدنظر قرار دهید .شاید یک جشن
عمومی ،قرعهکشی سپردههای ویژه یا نمایشگاه خدمات جدید گزینههای خوبی باشند .مشتریان دوست دارند
مراسمی را که برای جشنهای خاص برگزار میشود .بازار هدف خود را در نظر بگیرید و رویدادهای مهم تقویم
را برای گرفتن مراسم انتخاب کنید تا مشتریانتان بازگردند.
 .2شرکت در امور خیریه
در امور خیریه مشارکت کنید .با انجام این کار نشان میدهید که نه تنها به تجارتتان بلکه به جامعه تان نیز
اهمیت میدهید.
رفتار مصرفکننده
رفتار مصرفکننده به معنای مطالعه فرآیندهای مربوط به انتخاب ،خرید ،استفاده و یا دور انداختن (کنار
گذاشتن) محصوالت ،خدمات ،ازسوی افراد برای برطرف کردن نیازها و امیال است.
مصرفکنندگان بازیگران صحنه بازار هستند .چند نمونه از ابعاد جمعیتشناسی مهم عبارتند از :سن ،جنس،
طبقه اجتماعی و درآمد ،نژاد ،جغرافیا ،سبک زندگی و خانواده
تبلیغات و بازاریابی بر رفتار مصرف کننده:تبلیغات و بازاریابی تأثیر چشمگیر مستقیمی در تصمیمهای مرتبط به انتخاب مصرفکنندگان دارد .کمپینهای
تبلیغاتی و بازاریابی که در فواصل زمانی مشخص برپا میشوند ،قادرند تصمیم و انتخاب مصرفکنندگان جهت
خرید را به میزان زیادی به سمت موردنظر سوق دهند .آنها امکان دارد یک مارک و اسم را بیشتر از سایرین
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گزینش نمایند .کمپینهای تبلیغاتی و بازاریابی در صورتی که در دورههای منظمی اجرا و برپا شوند ،به خریداران
و مصرف کنندگان متذکر میشوند تا جهت انتخاب کاالها و خدمات ،زیرکانهتر و عاقالنهتر عمل نمایند.
وضعیت اقتصادی بر رفتار مصرف کننده:خالصه دستاوردهای علمی بدست آمده از مطالعات انجام شده به صراحت ارائه کرده است که تصمیم و انتخاب
خریداران و مصرفکنندگان ،تا اندازه فراوانی به وضعیت اقتصادی حاکم در بازار بستگی دارد .این مساله به
خصوص جهت خرید وسایل خانگی ،خانه و وسایل نقلیه بیشتر صدق میکند.
اولویتهای شخصی و سبک زندگی بر رفتار مصرف کننده:در زمینه شخصی ،رفتار مصرفکننده متأثر از ترجیحات ،عالیق و سالیق ،عدم عالقمندی ،عادات و ارزشها
میباشد .و در کسب و کارهای فعالی نظیر غذا ،مد ،پوشاک ،مراقبتهای فردی عقیده و نگرش فردی مصرف-
کننده در خصوص روش و نوع زندگی ،تفریح و سرگرمی قادر است فاکتورهای کلیدی مؤثری در تصمیمگیری
و انتخاب مصرفکنندگان باشد.
 تأثیر گروهها بر رفتار مصرف کننده:مهمترین قشرهای تأثیرگذار بر روی رفتار مصرفکننده به ترتیب خانواده ،دوستان ،بستگان نزدیک ،هم کالسی-
ها آشنایان و همسایگان میباشند و هر کدام از این گروهها به گونهای ویژه و خاص بر روی رفتار مصرفکننده
نقش دارد.
توانایی خرید بر رفتار مصرف کننده:عموماً خریداران و مصرفکنندگان پیش از تصمیم و انتخاب کاالها و سرویسهای موجود ،میزان توانایی خود
را آنالیز میکنند .یک کاال یا خدمت امکان دارد بهترین باشد ولی اگر نرخ و هزینه آن با توانایی خرید مصرف-
کننده بهینهسازی نشده باشد فروش در پی نخواهد داشت .برای رسیدن به بهترین بازده ،آگاهی و اطالع از
توانایی خرید ضروری میباشد.
زبان بدن
از لحاظ علمی ،تحقیقات نشان دادهاند که تنها  1درصد از انتقال مفاهیم در یک ارتباط بر پایه استفاده از لغات
و از طریق صحبت است 32 .درصد انتقال مفاهیم از طریق لحن صدا و بیشترین درصد نحوه انتقال مفاهیم
ارتباطی از طریق زبان بدن ،یعنی فیزیک و حالت حرکت بدن در حین صحبت است .گاهی احتمال دارد به
دلیل تضاد میان لغات به کار برده شده توسط شما و زبان بدنتان ،مفاهیم گیجکنندهای را به شنونده انتقال
دهید و باعث گردید که طرف مقابل ،نتواند درک صحیحی از منظور اصلی پیغامتان را برداشت نماید .در این
بخش میپردازیم به زبان بدن وراههای جذب مشتری از این طریق ابتد" 12پیشنهاد" از اصول مذاکره و در
ادامه " 13نکته کوتاه" که از منابع مختلف گزینش شدهاند ،خواهید خواند.
 11پیشنهاد برای بهبود زبان بدن شما در رفتار مصرفکننده:
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 -1بلند بایستید و فضا را بپذیرید.
 -2وضعیت خود را عریض تر کنید.
هنگامی که با پاهایی نزدیک به هم میایستید ،احتماالً به نظر مردد یا نامطمئن نسبت به گفتههایتان به نظر
میرسید .اما وقتی وضعیت خود را عریضتر میکنید ،زانوهایتان را شل کرده و وزنتان را در قسمت پایین بدنتان
متمرکز میکنید ،استوارتر و مطمئنتر به نظر میرسید.
-3تن صدای خود را پایینتر آورید.
در محل کار ،کیفیت صدای شما میتواند عامل تصمیمگیری برای این مسأله باشد که دیگران شما را چگونه
میبینند .اینگونه قضاوت شده است که سخنگویانی که تن صدای باالتری دارند از همدلی و قدرت کمتری
برخوردار بوده و نسبت به سخنگویانی که تن صدای پایینتری دارند عصبیتر هستند .یک تکنیک ساده به
پیشنهاد یک متخصص گفتاردرمانی این بود که لبهایتان را روی هم بگذارید و بگویید «اوهوم ،اوهوم ،اوهوم».
انجام این کار صدای شما را کم کرده و آن را به تن مطلوب میرساند .این کار به خصوص پیش از یک صحبت
مهم با تلفن ،در جایی که وضعیت تن صدایتان بسیار بحرانی است بسیار به شما کمک خواهد کرد.
 -3جمعآوری قدرت را آزمایش کنید.
برای این که اعتماد به نفس خود را نشان داده و شادمان و مثبت به نظر برسید ،به موفقیتهای گذشته که
موجب غرور و اعتماد به نفس شما میشود فکر کنید .سپس احساس قدرت و اطمینان را به خاطر آورید یا
تصور کنید که چگونه به نظر میرسیدید .به خاطر آوردن هیجانات حقیقی به شما کمک خواهد کرد تا آن را
هنگامی که وارد اتاق جلسه میشوید یا به سمت جایگاه مخصوص قدم برمیدارید ،بدست بیاورید.
 -5به ژست قدرت ضربه بزنید.
تحقیقات در مورد تأثیرات وضعیت بدن بر اعتماد به نفس ،که در دانشکدههای کسب وکار هاروارد و کلمبیا
انجام شد ،نشان داده است که نگه داشتن اندام به صورت عریض ،حالتهای «قدرت بال» تکیه به دست در
پشت سر و پاها در باالی یک میز ،یا ایستادن با پاها و دستان باز (به مدت دو دقیقه موجب تحریک سطح باالی
تستسترون – هورمون مرتبط با قدرت و تسلط – و سطح پایین کوریستول ،هورمون استرس ،خواهد شد.
این کار را پیش از جلسه کاری مهمتان آزمایش کنید که به شما اعتماد به نفس بیشتر و مطمئنتری را احساس
و این گونه به نظر خواهید رسید .این ژستها عالوه بر ایجاد تغییرات هورمونی در زنان و مردان ،موجب افزایش
احساس قدرت و بردباری بیشتر در برابر ریسک میشود .به عالوه اغلب افراد بیشتر تحت تأثیر احساسشان
نسبت به شما قرار میگیرند نه گفتههایتان.
 -3تماس چشمی مثبت را حفظ نمایید.
شما ممکن است خویشتنگرای باشید ،ممکن است کمرو باشید ،یا ممکن است زمینه فرهنگیتان به شما یاد
داده باشد که تماس چشمی با مافوق درست نیست ،اما اگه بخواهید در بازاریابی و کسب و کار فعالیت کنید از
شما انتظار دارند تا تماس چشمی خود را در  51-31درصد از زمان حفظ نمایید .به عنوان مثال تکنیک سادهای
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برای بهبود تماس چشمی :هرگاه با یک همکار مالقات میکنید ،مدتی طوالنی به چشمان او نگاه کنید تا متوجه
شوید که چه رنگی هستند.
 -1با دستان خود صحبت کنید.
تصویربرداری از مغز نشان داده است که منطقه هایی به نام بروکا ،که برای تولید گفتار بسیار اهمیت دارد ،نه
تنها زمانی که مشغول صحبت هستیم فعال است ،بلکه هنگام حرکت دستانمان هم این فعالیت را از خود نشان
میدهد .از آنجا که رفتار تماماً به صحبت مربوط میشود ،حرکات و اشارات هنگامی که شما صحبت میکنید،
در واقع میتواند به تفکر شما قدرت بدهد.
 -2از حالت باز استفاده کنید.
داشتن حرکات راحت ،باز بودن حالت بازوها ،و نشان دادن کف دستان در نهایت حالت این که «ببینید ،من
چیزی برای پنهان کردن ندارم » نشانههای بیصدای قابل قبول بودن و رکگویی است .افراد با حالت باز ،مثبتتر
به نظر میرسند و نسبت به کسانی که حالت بستهای دارند (دست به سینه ،دستهای مخفی یا نگاه داشتن
آنها نزدیک به بدن و غیره).
 -1برج را آزمایش کنید.
شما میبینید که مدرسین ،سیاستمداران و مدیران هنگامی که در مورد کالمشان کامال مطمئن هستند از این
حالت استفاده میکنند .این نشان قدرت در جایی است که دستان شما «برج» میسازند – جایی که سر
انگشتانتان به یکدیگر برخورد میکنند ،اما کف دستها از هم جدا هستند .هنگامی که میخواهید نظر و
خلوص نیتتان را نسبت به کالمتان مطرح کنید ،این حالت برجسازی را آزمایش نمایید.
 -11رفتار عصبی خود را کاهش دهید.
همه ما هنگامی که عصبی یا پریشان هستیم ،از برخی اشکال تماسی و رفتار غیرکالمی استفاده میکنیم:
دستانمان را به یکدیگر میمالیم ،پاهایمان را به جلو و عقب حرکت میدهیم ،با انگشتانمان روی میز ضربه
میزنیم ،با زیورآالتمان بازی میکنیم ،موهایمان را میچرخانیم ،به خود میپیچیم – و هنگامی که این کارها
را انجام میدهیم ،فوراً به وضعیت اعتبار خود خدشه وارد مینماییم .اگر شما خودتان را با ترک هرکدام از این
رفتارها کنترل میکنید ،نفس عمیق بکشید و با قرار دادن محکم پاهایتان بر روی زمین و قرار دادن کف
دستانتان بر روی پایتان ،بر روی میز یا میز کنفرانس ،متانت را به خودتان بازگردانید .سکوت این پیام را منتقل
میکند که شما آرام و مطمئن هستید.
 -11بخندید .لبخند تأثیر قدرتمندی روی ما دارد.
مغز انسان چهره شاد را ترجیح میدهد و ما میتوانیم یک لبخند را در فاصله  11متری خود تشخیص دهیم
(طول یک زمین فوتبال) :لبخند نه تنها احساس خوب بودن را در شما برمیانگیزد ،بلکه به اطرافیان شما
میگوید که شما نزدیک شدنی و قابل اعتماد هستید.
تحقیقات دانشگاه دوک نشان داد که خنده چقدر باعث یادگیری بیشتر میشود .مخاطب شما اگر روحیه شادی
از شما ببیند ،مطالب را خیلی بهتر بخاطر میسپارد .
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 -12دست دادن خود را کامل کنید.
از آنجا که تماس دست قدرتمندترین و ابتداییترین ارتباط غیرکالمی است ،ارزش آن را دارد که زمانی را به
این کار اختصاص دهید .دست دادن صحیح میتواند به شما اعتبار بخشیده و هزینه اشتباه این کار میتواند
شغل یا قراردادتان باشد.
یاد آوری  11نکته کوتاه
-1زمانی که صحبت میکنید و به دیگران نگاه میکنید ،آرامش داشته باشید.
 -2وسایل اضافی را از جلوی دست خود دور کنید ،موانعی که جلو حرکت آزادانه شما را میگیرد .جیبهایتان
را خالی کنید ،آنها را زیاد سنگین نکنید.
 %21-3درصد ذهنیت افراد ،در همان  3دقیقه اول آشنایی با شما تعیین میشود ،پس مواظب برخورد اول خود
در  3دقیقه اول باشید .نقش کسی دیگر را بازی نکنید .خودتان باشید.
 -3همیشه هنگام ورود به جلسه مذاکره یا دیدار با دیگران لبخند به لب داشته باشید.
 -5افراد ،حریم شخصی خود را دارند .همیشه فاصله مجاز با افراد و جنس مخالف را حفظ کنید .افراد از اینکه
بیش از حد به آنها نزدیک شوید ناراحت میشوند و حالت تدافعی به خود میگیرند.
 -3راحت بنشینید .البته نه آنقدر راحت که در منزل روز کاناپه مینشینید .راحت نشستن باعث میشود بهتر
فکر کنید و اندامتان طبیعی کار کند.
 -1همه مدت ارتباط چشمی خود را با چهره و چشمهای گوینده و شنونده حفظ کنید .خیره نشوید ،فقط
نگاهتان را بر چهره فرد مقابل تقسیم کنید.
 -2با صورت ،بینی و گوشهایتان بازی نکنید .با این کار حس بدی به بقیه منتقل میکنید.
-1از دستها و چهره خود با قدرت برای بیان حرفهایتان استفاده کنید
 -11هنگام نوشیدن چای یا هر نوشیدنی دیگر مواظب حرکات خود باشید .لیوان را جلوی سینه یا دهان خود
نگه ندارید چون حالت تدافعیتان را بیشتر میکند.
 -11احساس خوبی داشته باشید ،همین احساس خوب باعث میشود تمام مدتی که از زبان بدن استفاده
میکنید کارایی بیشتر و بهتری داشته باشید.
 -12هنگام شرکت در جلسات مذاکره یا قرار مالقات ،لباس خوب و آراسته به تن کنید.
 -13همیشه از مدل موی متعارف استفاده کنید و از مد ،به دور باشید.
 -13همه حرکات فرد مقابل تان را تحلیل کنید و همان دفعه اول در مورد او قضاوت نکنید.
 -15در برخورد با جنس مخالف ،همه جوانب دینی و شرعی را رعایت فرمایید و به عقاید دیگران احترام بگذارید.
 -13از دروغ گفتن پرهیز کنید .هنگام دروغ گفتن ،بدن ما غیر ارادی از خود واکنش نشان میدهد ،ممکن
است این واکنش به زبان بدن شما آسیب برساند و باعث حرکت در اندامهای شما شود ،در نتیجه افراد با دیدن
این حرکات به دروغگو بودن شما پی میبرند.
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بازاریابی خدمات و خدمات بانکی
از نظر مردم تمام بانکهای ایران مشابهاند .در وضعیت کنونی به سختی میتوان مشتری یک بانک را تشویق
کرد تا بانک خود را تغییر دهد .فقط در صورتیکه شعبه تعطیل شود و یا کارکنان آن برخورد صحیح نداشته
باشند .همچنین باید به جای محصول بر مزایا تاکید کرد .مزایا شامل محل شعبه ،خدمات ،شهرت ،کارکنان،
تبلیغات و گاهی خدمات جدید است .پس بانکها باید به استراتژی موضعسازی یا موضعیابی روی آورند و در
اجرای آن به تجزیه و تحلیل ،برنامهریزی و کنترل بازاریابی بپردازند .این کار مبنای بازاریابی جدید است.
اکنون با توجه به این مقدمات به توضیح ویژگیهای منحصر به فرد خدمات و بطور اخص خدمات بانکی
میپردازیم.
خدمات عبارتست از انجام دادن اموری که مجموعهای از مزایا را به مشتریان عرضه میکند .در نظام بانکداری،
خدمت ممکن است به وسیله دستگاه (خودپرداز) ،فرد (مشاور) ،یا ترکیبی از این دو (تحویلدار) عرضه شود.
خدمات دارای چهار ویژگی منحصر به فرد است که آن را از کاال متمایز میکند .و خدمات بانکی نیز دو ویژگی
دیگر را نیز دارد.
ویژگیهای خدمات بانکی
بین بازاریابی خدمات (نظیر خدمات بانکی) با بازاریابی کاال تفاوت وجود دارد که عبارتند از:
 )1ناملموس بودن (دارای جنبه مادی نیستند و بنابراین قابلیت دیدن و لمس کردن ندارند)
راهکارهای ملموس سازی خدمات:
* ارائه شواهد فیزیکی به مشتریان
* تاکید بر مزایای جانبی
* کاهش ریسک ادراکی و افزایش حس اعتماد
* تاکید بر حسن سابقه
 )2تفکیک ناپذیری (نمیتوان خدمات را از ارائهکننده آن جدا کرد ،کارمند یا دستگاهی که خدمت را ارائه
میکند ،بخشی از خدمت محسوب میشود)
چالشها:
* کارکنان برای ارائه یک خدمت ویژه تخصص دارند ،در حالیکه مشتریان نیازهای خدماتی متفاوتی
دارند
* کارکنان در برخورد با مشتریان ،باید اختیارات باالیی داشته باشند
* باید روشهای ارزشآفرینی در ارائه خدمات به مشتریان شناسایی شوند
 )3غیر قابل ذخیره بودن (خدمات به محض تولید ،مصرف میشوند؛ خدمات زمانی تولید میشوند که مشتری
تقاضای خرید آنها را داشته باشد .بنابراین ،ارائهکنندگان قادر نیستند که خدمات اضافی را برای آینده و زمانی
که تقاضا برای خدمات افزایش مییابد ،تولید و ذخیره کنند)
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نکات اساسی:
* آمادگی بانک یا موسسه برای پاسخگویی به حداکثر تقاضای مشتریان
* پیشبینی و تدارک مکانیزمهایی برای تعدیل تقاضا در زمان اوج حضور مشتریان
* تنظیم ظرفیت ارائه خدمات به مشتریان
 )3نامتجانس بودن (هر سازمان خدمات خود را به سبک و شیوه خاص ارائه میکند .وجود سالیق مختلف در
عرضه خدمات به مشتریان ،عدم تجانس و تغییرپذیری خدمات را در پی خواهد داشت .از طرف دیگر ،مشتریان
مختلف ،خواستار خدمات متفاوتی هستند)
راهکارها:
* فرآیند عرضه خدمات باید تاحد امکان انعطافپذیر باشد تا بتوان به نیازهای متنوع مشتریان پاسخ داد
* افزایش سرعت پاسخگویی به مشتریان ،نیازمند افزایش اختیارات کارکنان است
* خدماتی که از دید مشتریان ساده تلقی میشوند ،باید به صورت یکسان و ثابت ارائه شوند
* شفافیت عملکرد موسسات در زمینه ارائه خدمات می تواند تاثیرگذار باشد (مشاوره تخصصی)
 )5مسئولیت امانتداری (سازمانهای خدمات مالی در قبال مدیریت وجوه به نفع مشتریان خود مسئول هستند)
سازمانهای خدمات مالی به دو دلیل مسئولیت سنگینتری دارند نخست اینکه ،بسیاری از مشتریان درک
درست و کاملی از خدمات مالی ندارند دوم ،منابع اولیه بسیاری از سازمانهای خدمات مالی ،پولی است که
مشتریان در اختیار این موسسات قرار میدهند .بنابر این در عرضه برخی از خدمات مالی مانند تسهیالت بانکی،
بانک هم در برابر افراد وام گیرنده و هم در برابر سپردهگذاران مسئولیت دارد.
 )3موکول کردن مصرف به آینده (در برخی موارد فرصت مصرف یک خدمت به آینده موکول میشود و مشتریان
در زمان خرید خدمت از منافع مستقیم آن بهره مند نمیشوند)
راهکارها:
* 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
پرداختها و مهلت در دریافت اقساط می تواند رضایت مشتریان خدمات بلند مدت را فراهم سازد.
 )1مدت مصرف (بیشتر خدمات مالی بطور بالقوه بلند مدت هستند و استفاده از این خدمات مستلزم وجود
روابط مستمر با مشتریان است)

 ناملموس بودنخدمت بر خالف کاال که پیش از خرید و مصرف ،قابل دیدن ،لمس کردن است ،این قابلیت را ندارد یا کمتر
دارد و در نتیجه در خرید خدمت همواره نوعی ابهام ،تردید و نگرانی وجود دارد .به همان اندازه که خریدار در
خرید خدمات با ابهام روبرو میشود بازاریابی نیز در فروش خدمت با دشواری روبرو میشوند .به همین دلیل
میکوشد برای غلبه بر ویژگی ناملموس بودن مزایای خدمات بانکی از عناصر ملموسی همچون مکان و محل،
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تجهیزات ،نیروی انسانی مناسب ،و معرفی مشتریان فعلی استفاده کند .بانکی که بخواهد این ذهنیت را در
مشتری ایجاد کند که دارای خدماتی سریع و عالی است ،باید این جایگاه را در کلیه سطوح تماس با مشتری
برای وی محسوس گرداند .ظاهر بانک ،بیرون و درون بانک ،رفتار کارمند و  ...همگی بر کارایی بانک داللت
داشته باشند و جایگاه بانک را به نحو احسن انتقال دهند .ناملموس بودن خدمات مشکالتی هم دارد .بازاریاب-
های بانکها نمیتوانند برای سنجش عملکرد خود بر معیارهای عادی کیفیت خدمت تکیه کنند بلکه غالبا برای
کنترل کیفیت به نظر خواهی راجع به رضایت مشتریان میپردازند.

تفکیکناپذیریدومین ویژگی منحصر به فرد خدمات ،تفکیکناپذیری است .چون بسیاری از خدمات بانکی قابل ذخیره نیستند
نمیتوان تولید را از مصرف مجزا کرد .در خدمات ،ابتدا خدمت فروخته میشد و سپس به طور همزمان تولید
و مصرف میشوند .در ضمن بسیاری از کاالها توسط کسانی تولید میشوند که هیچگاه خریداران آنها را نمی-
بینند ولی در خرید و فروش خدمت ،معموال ارتباط مستقیم و نزدیک است .کیفیت و مطلوبیت خدمات بستگی
به نوع ارتباط خریدار و فروشنده خدمت و پذیرش یکدیگر دارد .نقش انسانها و رفتار انسانی و احترام و رعایت
عوامل انسانی و رفتاری در داد و ستد خدمات به مراتب حساستر و مهمتر از داد و ستد کاالست.
تمیزی ،زیبایی ،آراستگی ،نظم ،ادب ،همدلی ،همکاری ،احترام ،راهنمایی ،مشاوره از جمله نکات بسیار مهمی
هستند که در بازاریابی خدمات نقش مهمی داشته و عدم توجه به هر یک از آنها باعث فاصله بین خریدار و
فروشنده و عدم رضایت طرفین و حتی عدم انجام معامله میگردد .تفکیکناپذیری در بانکداری معنای خاصی
دارد .در برخی از موارد عرضهکنندگان خدمت و خود خدمت به حدی نزدیک هستند که مشتری حاضر به
دریافت خدمت از فرد دیگری نیست.

 عدم امکان ذخیرهسازی و انبار کردن خدمتبانکی را در نظر بگیرید که مشتریان حضور دارند ،کامپیوترها بدون نقص عمل میکنند ،کارکنان آموزش
دیدهاند و بانک وظایف خود را انجام میدهد .ولی اگر یکی از این اجزا وجود نداشته باشد بانک قادر به فروش
محصول نخواهد بود و نمیتواند ظرفیت خود را برای فروش محصوالت بانکی در آینده ذخیره کند .با توجه به
این ویژگی ،پیشبینی درست در مورد تقاضا برای حفظ تعادل عرضه و تقاضا در خدمت بسیار مهم است.
یکی از مهمترین نکات در مدیریت و بازاریابی خدمات ،مدیریت عرضه و تقاضای خدمات است .به همین دلیل
هنگامی که تقاضا برای خدمت زیاد است می توان از به کارگیری نیروهای نیمه وقت ،استفاده از مشتریان برای
انجام قسمتی از خدمت مانند پر کردن فیشها ،استفاده از تکنولوژی جدید و ...به عنوان راهکارهای احتمالی
استفاده کرد.
 بی ثباتی کیفیت خدماتبیشتر خدمات بانک به وسیله افراد عرضه میشوند و عملکرد افراد همیشه با ثبات و سازگاری همراه نیست .دو
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 روحیه کارکنان :با توجه به اینکه خدمت توسط انسانها عرضه میشود ،کیفیت آن تحت تاثیر حاالت وروحیات و شرایط انسانها متغیر میباشد .ویژگیها و شرایط خاص فروشنده و خریدار در زمان انجام خدمت بر
عملکرد و کیفیت آن تاثیر میگذارد.
 هجم کاری سازمان :در صورتیکه هجم کاری کارمندان یا کاربر روی ماشینآالت بیش از حد افزایش یابد،کیفیت عرضه و خدمات پایین خواهد آمد.
 مسولیت امانتداری و جریان دو طرفه اطالعاتاین دو آیتم در بازاریابی خدمات بانکی میباشد .جلب اعتماد و اطمینان افراد بوسیله موسسه مالی و کارکنان
آن ضروری است که ممکن است تنها در اثر کار با سازمان و پرسنل آنها ایجاد شود و به همین دلیل مشتریان
برای تعیین اولویت خرید خود از یک موسسه مالی ویژگیهای دیگری نظیر اندازه موسسه مالی ،شهرت،
پیوستگی و ...تکیه میکنند( .شعار بانک ملی تبعیت از این ویژگی دارد).
بخشبندی بازار و تعیین مشتریان هدف بخشبندی بازار از نیازهای اساسی در اجرای موفقیتآمیز استراتژیهای
بازاریابی در بیشتر خدمات مالی محسوب میشود .بخشبندی بازار نه تنها در بازار خدمت مالی ،بلکه در ارتباط
با بازار کاالهای مصرفی ،با دوام و صنعتی نیز مورد استفاده فراوانی دارد .در فرآیند بخشبندی بازار به بخشهای
مختلف که افراد درون هر بخش دارای نیازهای مشابه هستند تقسیم میشود .برای مثال :در صنعت اتومبیل-
سازی ،سازندگان اتومبیل بر اساس ویژگیهای بازارهای هدف ،مانند قدرت مالی و سالیق مشتریان به تولید
اتومبیل اقدام میکنند .در صنعت بانکداری بازار به بخشهای مختلف تقسیم شده است و بانکها با توجه به
اولویت بازاریابی خود در یک یا چند بخش از این بازار به فعالیت میپردازند .برخی از بانکها افراد پردرآمد
جامعه را به عنوان مشتریان هدف خود برمیگزینند و خدماتی نظیر بانکداری اختصاصی را به این دست از
مشتریان ارائه میدهند .برای ترغیب بیشتر این مشتریان برخی از خدمات خود را به رایگان در اختیار مشتریان
خاص خود قرار میدهند .برخی از بانکها نیز صرفا افراد نسل جوان را به عنوان مشتریان واجد شرایط خود
انتخاب کرده و کلیه فعالیتهای تبلیغاتی خود را متوجه این گروه میسازند .یکی از جنبههای متمایز بخشبندی
بازار خدمات مالی این است که به منابع بیشتری برای بخشبندی این بازار در مقایسه با سایر بازارها نیز وجود
دارد .بخشبندی بازار خدمات مالی نیازمند وجود اطالعات زیادی درباره مشتریان و سوابق مالی آنها میباشد
تا از این طریق بتوان نیازهای هر یک از گروههای مشتریان و رفتارهای خرید آنها را در آینده پیشبینی کرد.
یک بانک پیشرو ،جامعه را مورد مطالعه قرار میدهد و بر اساس مجموعهای از مشخصههای خاص آنها را به
گروههای مختلف تقسیم میکند و با اقتباس از توانمندیهای آن بانک در جهت نیازسنجی و نهایتا طراحی و
ارائه خدمات خاص به آنان سعی در جلب و جذب آنها به عنوان مشتری دارد .برای مثال بیشتر بانکهای کشور
در کنار فعالیتهایی که برای مشتریان عام خود دارند ،بخشی از مشتریان را به عنوان مشتریان هدف خود
برگزیدهاند مانند :پست بانک :مشتریان مناطق روستایی و محروم که دسترسی کمتری به خدمات بانکی دارند،
بانک کشاورزی :کشاورزان ،باغداران و دامداران و صاحبان صنایع وابسته ،بانک مسکن :متقاضیان دریافت
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تسهیالت ساخت و خرید مسکن و صنایع وابسته ،بانک توسعه صادرات ایران :افراد متقاضی دریافت تسهیالت
امور صادرات کاال و خدمات ،بانک توسعه تعاون :شرکتهای تعاونی ،بانک شهر :شهرداریها  ،سازمانهای وابسته
و شهروندان سراسر کشور و بانک گردشگری ،سرمایهگذاران حوزه گردشگری .بانکها با استفاده از استراتژی
شناسایی مشتریان هدف میتوانند تعریف جامع و مانعی از مشتریان خود داشته باشند و حتی در تعیین
سیاستهای برخوردی و نحوه ارائه خدمات خود نیز سطحبندی خاصی را مشخص نمایند ،به طوری که با ارتقای
مشتری از هر مرحله و نزدیک شدن به عنوان یک مشتری کامال وفادار ،خدماتی که به آن مشتری ارائه میگردد،
مطلوبتر شود تا از ارتقای کیفیت خدماتی مانند به کارگیری سپردههای آنان ،ارسال نقدینگی به محل مورد
نظر مشتری ،برگزاری مراسمهای حضوری و مشاوره و گپهای دوستانه ،اعطای هدایای تبلیغاتی ،تخصیص
اعتبارات و  ...خود نیز به عنوان ابزار تشویقی مشتریان برای رسیدن به مرحله باالتر استفاده نمایند.
آمیخته بازاریابی خدمات
در مدیریت و بازاریابی خدمات باید به عوامل آمیخته بازاریابی خدمات توجهی خاص مبذول داشت .آمیخته
بازاریابی مجموعهای از ابزار بازاریابی است که سازمان با استفاده از آنها سعی در تحقق اهداف خود در بازار
هدف دارد .در این قسمت ما مروری مختصر بر عوامل تشکیلدهنده آمیخته بازاریابی خدمات داشتیم .آمیخته
بازاریابی خدمات شامل هفت عامل خدمت (محصول) ،قیمت ،مکان ،ترویج و بازار افزایی ،کارکنان ،داراییها یا
امکانات فیزیکی و فرایندها میباشد.
هزینه مالی خدمات
هزینه مالی خدمات چیست؟ مشتریان به جز قیمت محصوالت و خدمات ،هزینههای پولی و مالی دیگری را
نیز متحمل میشوند .این هزینهها شامل پرداخت کرایه برای طی کردن مسیر تا رسیدن به محل ارائه خدمت
( بانک) ،پارکینگ ،استفاده از برخی اسباب بازیها پولی که احیانا جلوی درب بانک قرار دارند و بچهها اصرار
به استفاده از آنها دارند یا خرید خوراکی برای بچهها و  ...میشوند .جمع این هزینهها را هزینه مالی خدمات
میگویند .اما هزینههای دریافت خدمات بیش از اینهاست ،چون برخی هزینههای دیگر به جز هزینههای مالی
برای دریافت خدمات وجود دارند .در بیشتر موقعیتها ،مشتریان برای دریافت و خرید خدمات ،مجموعهای از
هزینههای غیر مالی را متحمل میشوند ،مانند زمان تلف شده و سختیهای مرتبط با جستجو ،خرید و استفاده
از خدمات .مشارکت مشتریان در تولید خدمت (به ویژه در خدماتی که به شکل خود خدمتی است نظیر
دستگاههای خودپرداز) باعث میشود که تالشهای فکری و جسمی به مشتریان تحمیل شود و مشتریان در
معرض تجربیات ناخواسته حسی نظیر سر و صدا ،گرما و رایحههای ناخوشایند قرار گیرند .خدمات مهمتر ممکن
است هزینههای روانی به همراه داشته باشند نظیر نگرانی و اضطراب .هزینههای غیر مالی خدمات را میتوان
در چهار دسته مشخص طبقهبندی کرد -1 :هزینه زمان خدمات مالی که از اجزای ذاتی ارائه خدمات مالی
هستند -2 .هزینههای فیزیکی خدمت ،نظیر خستگی ،عدم آسایش -3 .هزینههای روانی خدمت -3 .هزینههای
حسی خدمات که همان حس ناخوشایندی است.
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حال سوال پیش میآید که چه عواملی بر قیمتگذاری تاثیر میگذارد؟ این عوامل را میتوان به دو دسته عوامل
داخلی و خارجی تقسیم کرد .عوامل داخلی در درون موسسه وجود دارند و قابل کنترل هستند .این عوامل بر
قیمت پنهان خدمات مالی اثر دارند .مثال ناکارا بودن کارکنان که یک عامل داخلی است موجب نارضایتی
مشتریان میشود .اما عوامل خارجی ،بیرون از موسسه قرار دارند و موسسه کنترل کمی بر آنها دارد یا اصال
کنترلی ندارد ،اما باید این عوامل مرتب بررسی شوند و موسسه باید از اثرات احتمالی آنها بر تصمیمات قیمت-
گذاری آگاه باشند .بنابراین عوامل خارجی را میتوان به دو دسته عوامل صنعت (نظیر رقبا) و عوامل بازار خارجی
(نظیر مشتریان و مقررات) تقسیم کرد .از این عوامل مذکور ،در کشور ما ،مهمترین عامل اثرگذار ،مقررات و
تغییرات آنهاست ،زیرا قیمت خدمات بانکی توسط خود بانکها تعیین نمیشود بنابراین تحت تاثیر رقابت یا
نظرات مشتریان نمیتوانند به سادگی قیمتها را تغییر دهند.
میتوان نتیجه گرفت که قضاوت و تصمیمگیری در مورد مناسب یا نا مناسب بودن قیمت خدمات بانکی به
عهده مشتری است .هنگام شناسایی قیمت و عوامل مرتبط با قیمت ،بانکها باید ادراکات مشتریان و چگونگی
تاثیر این ادراکات را بر تصمیمات خرید در نظر بگیرند .کلید قیمتگذاری موثر ،شناخت خالقانه خصوصیات
خریداران ،علت خرید آنها و چگونگی تصمیمگیری خرید آنان است .هنگامی که مشتری خدمات بانکی را
خریداری میکند ،از چیزی ارزشمند (پول) میگذرد تا چیزی ارزشمند (مزایای استفاده از خدمات بانکی) به
دست آورد .در قیمتگذاری موثر و مشتریگرا ،گام اول ،درک این نکته است که مشتریان چه ارزشی برای
مزایایی که از خدمات بانکی دریافت میکنند قائلند .در گام دوم قیمت باید طوری تعیین گردد که با این ارزش
مطابقت داشته باشد .مزایا شامل مزایای واقعی و ادراکی است .نکته قابل ذکر این است که همانگونه که گفتیم
خدمات بانکی دارای نوعی قیمت غیر مادی و ادراکی میباشند .بنابراین یک هدف بانک میتواند پایین آوردن
اینگونه هزینهها برای مشتری باشد که توسط تعداد شعب بیشتر یا سرعت در روند کار تحقق میابد .در زمان
حاضر مشتریان بالقوه بانکها با انتخابهای بیشتری روبرو هستند .آنان در پی به دست آوردن بازده مناسب از
پساندازهای خود ،ایمنی مالی ،جمعآوری سرمایه در سالهای اولیه کار و برنامهریزی مالی برای روزهای
بازنشستگی هستند .مشتریان خدمات مالی مانند وام نیز مایلند از محصوالت و خدمات بانکی با کمترین هزینه
و متناسب با میزان تورم استفاده کنند ،بنابراین تحقق استراتژی عرضه خدمات مطلوب در درجه اول مشروط
بر ارزیابی مجدد میزان سود سپردهگذاری و بهره وام و تعیین سودهایی به نفع مشتریان است .بانکها در
وضعیت کنونی باید تفاوت میزان سود سپردهگذار و بهره وام گیرنده را کاهش دهند .با افزایش تعداد مشتریان
در نهایت سود به دست آمده افزایش خواهد یافت.
تدوین استراتژی بازاریابی
در حکایتی از گذشته معروف است که پادشاه یک کشور به پادشاه یک کشور دیگر یک فیل سفید هدیه میدهد،
کسی که هدیه را پذیرفته ،هزینههای زیادی را صرف نگهداری و خوراک این فیل سفید میکرد ،نسلهای
مختلف بدون اینکه بدانند آن فیل سفید به چه درد می خورد هزینههای زیادی را برای آن متحمل میشدند و
دلشان هم نمیآمد که آن را کنار بگذارند یا رها کنند زیرا میگفتند« :حیف است تا کنون هزینههای زیادی
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برای آن شده است و نمیتوان آن را رها کرد ».فیل سفید در مدیریت استعاره از موضوعی است که هزینههای
زیادی برای آن شده است و هیچ خاصیت مفیدی ندارد و از آن جهت کنار گذاشته نمیشود که صرفا برای آن
هزینه شده است.
در نظر بگیرید کسی وارد دانشگاه میشود و متوجه میشود استعدادی در آن رشته ندارد اما آن را رها نمیکند
به خاطر هزینههایی که برای قبولی آن داده است و میداند در آینده نیز آن رشته منبع درآمد او نخواهد شد.
در مورد کسب و کار هم همینطور است .در زندگی فیلهای سفید زیادی داریم و بدون آنکه خاصیتی داشته
باشند برای آنها هزینه میکنیم .فیلهای سفید زندگی شما کدامند؟ شاید این پاسخ باعث تصمیمات بزرگی در
زندگیتان شود.
استراتژیهای بازاریابی از اصول اساسی مدیریت موسسات در بازارهای رقابتی امروزی است .برای کارایی بیشتر
بازاریابی باید نحوه طراحی و اجرای برنامههای بازاریابی را آموخت و به نحو اثر بخشی اجرا نمود .عبارت استراتژی
از دو بخش تشکیل میشود :استراتوس که در یونانی به معنای ارتش و اجین به معنی رهبری کردن است.
تعریف کالسیک این واژه معادل برنامهریزی عملیات نظامی میباشد .اما امروزه ،مفهوم استراتژی بیشتر در
ارتباط با مهارتهای مدیریتی مورد نیاز جهت برنامهریزی و سازماندهی فعالیتها برای افراد و سازمانها است.
هدف استراتژیهای بازاریابی موضعگیری مناسب در ارتباط با رقبا و دستیابی به مزیتهای رقابتی است و به
طور کلی ارتباط نزدیکی با جایگاه شرکت در اذهان مشتریان دارد .حال ،مراحل تدوین استراتژی بازاریابی به
شرح ذیل عبارتند از:
شناسایی محیط بازار
شناسایی عوامل داخلی
تعیین اهداف
بررسی و انتخاب بهترین استراتژی
اجرا و ارزیابی استراتژی
 شناسایی محیط بازار ()OTاولین قدم در فرایند برنامهریزی استراتژیک به دست آوردن درک عمیق و دقیق از محیطی است که موسسه
در آن فعالیت میکند .در بررسی عوامل محیطی سعی میشود عواملی (شامل فرصتها و تهدیدات) که از
کنترل سازمان خارج است شناسایی شود به گونهای که مدیران بتوانند با تدوین استراتژی مناسب از فرصتها
بهرهبرداری نمایند و اثرات عوامل تهدیدکننده را به حداقل برسانند .برخی از عوامل محیطی عبارتند از :نرخ
تورم ،نرخ بهره ،رونق یا رکود اقتصادی ،روند رشد جمعیت ،سیاستهای دولت ،قوانین مالیاتی و . ...
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 شناسایی عوامل داخلی ( )SWهر سازمان در قلمرو واحدهای وظیفهای خود دارای نقاط قوت و ضعف است .استراتژیهای سازمان باید به
گونهای تنظیم شوند که از نقاط قوت سود جویند و نقاط ضعف را به حداقل برسانند .برای بررسی عوامل درونی
باید در مورد بخشهای مختلف سازمان (شامل مدیریت ،بازاریابی ،امور مالی و غیره) اطالعاتی را گردآوری و
دستهبندی نمود.
 تعیین اهدافاهداف باید قابلیتهای موسسه را به همراه نیازها و الزامات مشتریان برای خدمات ارائه شده انعکاس دهد.
میتوان اهداف را به عنوان اهداف اولیه یا ثانویه اولویتبندی کرد .اهداف اولیه میتواند در برگیرنده هدفهایی
مانند میزان رشد درآمد در سال و میزان بازده سرمایهگذاری مطلوب باشد .اهدافی که از اهمیت کمتری
برخوردارند به عنوان اهداف ثانویه دستهبندی میشوند :مانند سطح رضایت مشتری و میزان آشنایی مشتریان
با نام تجاری بانک در بازار.
 بررسی و انتخاب بهترین استراتژیبا توجه به اطالعات به دست آمده از سه مرحله قبل به عنوان اطالعات ورودی و استفاده از روشها و ابزارها
(مانند ماتریس تهدیدات و فرصتها ،نقاط قوت و ضعف ،ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک ،ماتریس
گروه مشاوران بستن و  )...می توان به چند استراتژی قابل اجرا دست یافت .در نهایت برای انتخاب بهترین
استراتژی از میان استراتژیهای موجود  ،می توان از ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمی بهره برد.
 اجرا و ارزیابی استراتژیاجرای استراتژی بخش کلیدی فرایند مدیریت استراتژیک به حساب میآید و به عنوان رابطی بین خط مشی
بازاریابی و عملکرد بازاریابی عمل میکند .اجرای استراتژی بازاریابی فرایندی است که طرحهای بازاریابی را به
وظایف عملی تبدیل کرده و اطمینان حاصل میکند که این وظایف و ماموریتها به گونهای انجام شدهاند که
امکان نیل به اهداف پیشبینی شده میگردد.
اجرای استراتژی ایجاب میکند که سازمان هدفهای سالیانه و سیاستها را تعیین نماید و منابع الزم را
تخصیص دهد .سرانجام برای ارزیابی استراتژِیها سه فعالیت عمده باید انجام گیرد :اول بازنگری مجدد در
عوامل داخلی و خارجی ،دوم سنجش عملکردها و سوم انجام اقدامات اصالحی.
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استراتژیهای رایج در صنعت بانکداری
استراتژی یکپارچگی افقی
منظور اجرای یکی از استراتژیهایی است که موسسه میکوشد شرکتهای رقیب را به مالکیت خود درآورد و
بر میزان کنترل خود بر آنها بیفزاید .ادغام شرکتها در یکدیگر ،خریدن شرکت رقیب و بلعیدن شرکتهای
دیگر از جمله استراتژیهایی است که شرکتهای رقیب به اجرا در میآورند و بدینوسیله میکوشند ضمن
بهرهگیری از پدیده صرفه به مقیاس ،منابع و شایستگیها را منتقل نمایند .به عنوان نمونه بانک کارگشایی ،یا
سداد و پیشگامان
استراتژی رسوخ در بازارهدف افزایش سهم بازار محصوالت و خدمات بانک هست .معموال اقداماتی نظیر افزایش تعداد فروشندگان،
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 بازارمقصود از توسعه بازار عرضه خدمات یا محصوالت جدید به مناطق جغرافیایی جدید است بانکها همیشه در
صدد هستند تا خدمات خود را به افرادی با خصوصیات جمعیت شناختی مختلف عرضه نمایند .به عنوان مثال:
انواع تفاهمنامههایی که بانک ملی با ارگانهای مختلف امضا میکنند.
 استراتژی توسعه محصولبهبود بخشیدن یا اصالح محصوالت و خدمات کنونی به منظور افزایش میزان فروش.
استراتژی تنوع همگوندر این استراتژی شرکت میکوشد محصوالت و خدمات جدید ولی مرتبط با محصوالت و خدمات خود بیافزاید.
به عنوان مثال :خدمات بانک -بیمه بانکهای خصوصی
 استراتژی عمومی مایکل پورترتعیین مزیت رقابتی هر سازمان بخش مهمی از استراتژیهای بازاریابی آن سازمان را تشکیل میدهد .از دیدگاه
مایکل پورتر ،استراتژیها به سازمان این امکان را میدهد تا از سه مبنای متفاوت از مزیت رقابتی بهره گیرد.
آنها عبارتند از :رهبری در هزینهها ،متمایز ساختن خدمات و تمرکز بر یک خدمت یا مشتریان خاص .با توجه
به ماهیت خدمات ،بهرهگیری از دو استراتژی رهبری در هزینهها و متمایز ساختن خدمات برای بانکها و
موسسات مالی کاربرد چندانی ندارد .ولی استراتژی تمرکز قابلیت استفاده بیشتری دارد .استراتژی تمرکز بر
گروه خاصی از مشتریان هنگامی موفق است که بخشی از صنعت دارای اندازه و وسعت کافی و از رشد بالقوه بر
خوردار باشد و این وضعیت از نظر رقبا از اهمیت زیادی برخوردار نباشد .به عنوان نمونه پست بانک بیشتر در
مناطق روستایی که کمتر مورد توجه سایر بانکها میباشند ،شعبه داشته و فعالیت میکنند.
به منظور تدوین استراتژیهای بازاریابی موثر ،بانکداران بایستی نسبت به موارد زیر آگاهی داشته باشند:
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•
•
•
•

دستهبندی مشتریان هدف یعنی مشتریانی که بیشترین سود و پتانسیل کسب و کار را فراهم میکنند.
خدمات اصلی ،یعنی خدماتی که به بهترین شکل ،نیاز مشتریان به خصوص مشتریان هدف را رفع
کرده و برای سازمان سود به همراه دارد.
رقبای اصلی ،یعنی رقبایی که در حال حاضر تهدید عمدهای برای بازار هدف و محصوالت و خدمات
اصلی به حساب میآیند.
ارائه خدمات بایستی متناسب با تغییرات محیطی و در خواستهای مشتریان باشد.
مشتریان بالقوه که میتوانند به بانک مراجعه کنند.

مدیریت ارتباط با مشتریان ()Customer Relationship Management
قبل از اینکه بخواهیم در سازمان مدیریت ارتباط با مشتریان را پیادهسازی کنیم و برای آن چارچوب تعریف
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
چهره اشاره کرد و گفت« :طوطی سمت چپ  511دالر است».
مشتری« :چرا این طوطی اینقدر گران است؟»
صاحب فروشگاه« :این طوطی توانایی انجام تحقیقات علمی و فنی را دارد».
مشتری« :قیمت طوطی وسطی چقدر است؟
صاحب فروشگاه :طوطی وسطی  1111دالر است .برای اینکه این طوطی توانایی نوشتن مقالهای که در هر
مسابقهای پیروز شود را دارد».
و سرانجام مشتری از طوطی سوم پرسید و صاحب فروشگاه گفت 3111 « :دالر»
مشتری« :این طوطی چه کاری میتواند انجام دهد؟»
صاحب فروشگاه جواب داد« :صادقانه بگویم من چیز خاصی از این طوطی ندیدم ولی دو طوطی دیگر او را
مدیر صدا میزنند».
ما در گذر زمان ،اعصار مختلفی رو طی کردیم تا به دنیای امروز رسیدیم .اولین انقالب که دیدیم انقالب صنعتی
بود :محصوالت از تولیدات دستی به تولید انبوه رسیدن .انقالب کیفیت :که از تولید انبوه به مفهوم بهبود مستمر
رسیدیم و عصر امروز که در آن حضور داریم انقالب مشتری جایی که مفهوم بهبود کیفیت جای خودش را به
سفارشیسازی انبوه داد (1111دهه) .شاید برای شما جالب باشد که شرکت خودروسازی پیشنهاد داده بود اگر
یک مشتری خودرویی بخواهد که چرخ های آن مربع شکل باشد ما انجام میدهیم بشرط اینکه حداقل 3111
تا سفارش بدهد و این در مقایسه با زمان انقالب صنعتی که شرکت خودروسازی فورد میگفت هر مشتری هر
رنگ خودرویی که بخواهد ما تولید میکنیم بشرطی که رنگش مشکی باشد ،این نشان میدهد که در دنیای
امروز  )voice of customer) vocیا صدای مشتری خیلی اهمیت دارد .شما در نظر بگیرید صدای مشتری
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همان فرم های نظر خواهی و پیشنهادات که در ادارات و سازمانها و  ...میباشد که در مقابل آن voice ( VOP

 )of prossesیا صدای فرآیند میباشد.
با اجرای بازاریابی تک به تک ،تالش به شناسایی «آنچه مشتری میخواهد» طبق  3پی ارائه میشود،
یعنی توجه به کشف نیازها ،انتظارات ،ترجیحات مشتری ،سالیق و . ...استراتژی مدیریت ارتباط با
مشتریان تقریبا در نیمه اول دهه  1111ایجاد گردید و برای آن چارچوب فرآیند تعریف گردید که
عبارتند از:
 -1فرایند شکلگیری ارتباط با مشتری.
 -2فرایند مدیریت و اداره کردن ارتباطات.
 -3فرایند ارزیابی عملکرد ارتباطات.
 -3فرایند بهبود با تکامل مدیریت ارتباط با مشتری.
مدیریت ارتباط با مشتری تنها و قویترین سالح در دستان شما بازاریابان خدمات بانکی هست .استقرار
آن در بانک نیازمند داشتن برنامههایی جامع و اطالعات موثق از مشتری و نیازمندیها و انتظاراتش
هست که اونها رو تبدیل به مشتریان وکیل مدافع (یعنی مشتریانی که بانک را به دیگران توصیه میکنند)
کنند .این مستلزم مشارکت و همکاری تمام اجزای بانک ،نه فقط قسمت فروش و بازاریابی است .مدیریت
ارتباط با مشتری برنامهای است برای ایجاد یک حلقه پیوسته از فعالیتها و فرایندها که از مشتری شروع
و به مشتری ختم میشه هست.
پیشنهاداتی در خصوص بهبود مدیریت ارتباط با مشتریان در بانکها:













کاهش طول زمان انتظار مشتریان.
ترغیب مشتریان کلیدی به حضور در ساعات خلوت بانک و دادن خدمات ویژه به آنان .به عنوان مثال
بانک آفسیر
ایجاد یک بانک اطالعاتی از مشتریان کلیدی .به عنوان مثال شعبههای موجود در شهرکهای صنعتی
برنامههای آموزشی اعتباری داشته باشند.
به کارکنان بانک در نحوه برخورد با مشتریان به ویژه تحویلداران آموزشهای الزم و مبسوط ارائه گردد.
از وجود کارمندان فعال متخصص و کارآمد در بانک استفاده شود.
از وجود تجهیزات پیشرفتهتر استفاده شود
بر عملکرد کارکنان نظارت دقیقتری صورت گیرد.
ایجاد انگیزههای مختلف در کارکنان به منظور تحقق این هدف از طریق پاداشها و تشویقهای مختلف.
طرح شناور بودن کارمندان.
ایجاد کارگروه و یا کمیتهایی که به بررسی شکایات و درخواست های مشتریان بپردازد.
خود را به جای مشتری بگذارید تا نوع احساس او را درک کنید.
برای جذب مشتریان جدید هیچگاه از مشتریان قدیمی (کنونی) غافل نشوید.
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