
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 

 مهفاط برسند، تیموفق به آن با اند توانسته یادیز یافراد

 کنکور 86رتبه نیحس محمد ،یکارشناس کنکور 11 رتبه

 شهمسر و میمر ارشد، کنکور  3 رتبه دهیسپ ،یکارشناس

 فروشگاه یانداز راه ریام مانتو، یدیتول یانداز راه

 الدیم ز،یتبر یساز تراکتور میت به وستنیپ وانی،کینترنتیا

 موارد نیا..... و ا،یتالیا در لیتحص مهسا صبا، میت به وستنیپ

  ند،ا دهیرس تیموفق به لیکارن با که بودند یافراد از گوشه

 .دیکن شروع لیکارن با را خود تیموفق دیتوان یم هم شما

 
 

 ریز نکیل یرو  موفق یها یلیکارن میت به وستنیپ یبرا

 .دیکن کیکل
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 نکته کاربردی در بازاریابی اثربخش 101

 ( توجه به نیازهای مشتری را سرلوحه کار خود قرار دهید.1

توانید اطالعات خود در مورد نیازهای مشتریان جدید و بالقوه را ( تا می2

 تکمیل کنید.

( رویکرد خود به بازاریابی را از انزوا خارج، و با دیدی باز و فراگیر با آن 3

 کنید.برخورد 

( به عناصر موجود در آمیزه بازاریابی توجه، و اهمیت هر یک از آنها را 4

 مشخص کنید.

 ( بین قیمت و کیفیت یک تعادل منطقی برقرار کنید.5

 های خود را به عوامل کلیدی آمیزه معطوف کنید.( تالش6

 ( هر چند وقت یک بار، در آمیزه بازاریابی خود تجدیدنظر کنید.7

 زاریابی خود را با رقبا مقایسه کنید.( آمیزه با8

اند اطالع ( از قیمتی که رقبای شما بر محصوالت و خدمات خود گذاشته9

 دقیق حاصل کنید.

( برای اطالع از نوع نگرش و دیدی که مشتریان نسبت به شما دارند، به 11

 تحقیق در بازار بپردازید.

 های بازاریابی استفاده کنید.گیری( از کارمندان بخش روابط عمومی در تصمیم11
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 ( برای تبیین نیازهای مشتری، به جای حدس و گمان، ازتحقیقات استفاده کنید.12

آوری اطالعات به تنهایی کافی نیست، شما باید بتوانید از این ( جمع13

 ید.اطالعات استفاده کن

( با طرح چند سؤال بازاریابی از مشتریان جدید، اطالعات خود را به طور 14

 مستمر تکمیل کنید.

( تالش کنید تا مشتریان موردی و با ارزش افزوده کم خود را به مشتریان 15

 دائمی و با ارزش افزوده باال تبدیل کنید.

کنند را ( عواملی که ممکن است در یافتن مشتریان جدید به شما کمک 16

 مشخص کنید.

ها و  غهو همچنین در مراکز فروش، بر دغد ها و تبلیغات خود ( در آگهی17

 دالیل مشتریان برای خرید تأیید کنید.

( اطمینان حاصل کنید که دالیل خرید مشتری و امتیازات فروش شما در 18

 رسند.یک نقطه به هم می

های خرید شخصی سیاست ( هنگام انجام معامله با یک شرکت، ببینید چه19

 کند؟را تعیین می

 آوری شوند.( اطالعات مربوط به خرید باید به طور مستمر جمع21

 های ارسالی یک مهلت زمانی مشخص کنید.( برای بازگشت پرسشنامه21
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توانید در آنها به مشتری خدمات ارائه دهید را هایی که می( تمامی حوزه22

 بیابید و به دنبال رشد و توسعه آنها باشید.

 

( فراموش نکنید که مشتریان کنونی شما ارزشمندتر از مشتریان احتمالی 23

 هستند.

توانید نظر آنها ( از مشتریان ناراضی بخواهید به شما بگویند که چگونه می24

 راجلب کنید.

شرایط، کمک رسانی و روی خوش نشان دادن به مشتری را  ( در تمام25

 فراموش نکنید، زیرا این اقدامات سبب برقراری روابط سالم با وی خواهد شد.

( از افراد به خاطر این که مشتری شما هستند تشکر کنید تا آنها احساس 26

 دهد.احترام و ارزش کنند. معاشرت با افراد، نگرش آنها را به شما تغییر می

( به منظور معرفی محصول به مشتریان جدید، به آنها هدایای افتخاری 27

 پیشکش کنید.

تر کنند، های خود را گستردهکارمندان بخش فروش فعالیت که( برای این28

 هایی در نظر بگیرید.برای آنها مشوق

 مشتریان قبلی را در جریان تغییرات کیفی محصوالت خود قرار دهید.( 29
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های مخصوص ثبت نظرات و ( به منظور دریافت بازخورد مفید، از کارت31

 پیشنهادات استفاده کنید.

( به بازخوردهای دریافتی از مشتری، به دید اطالعات ارزشمندی در زمینه 31

 بازاریابی نگاه کنید.

 هایی برای رشد و توسعه تولیدات خود باشید.به دنبال راه( همواره 32

( همیشه از مشتری به خاطر ارائه نظراتش تشکر و قدردانی کنید حتی اگر 33

 نقطه نشر منفی داشته باشد.

( فرایندهای شرکت را بازبینی، و آنها را به فرایندهای مشتری مدار 34

 تر کنید.نزدیک

ترین نقطه قوت محصوالت شما را تثنایی( از مشتریان بخواهید تا اس35

 مشخص کنند.

 کنید.( مشخص کنید در مقایسه با رقبا چه چیزهای متفاوتی را عرضه می36

( برای برتری و کسب امتیاز نسبت به رقبا، رضایت همه جانبه مشتری را 37

 فراهم کنید.

هدایای ( مشوقی را انتخاب کنید که شهرت و آوازه شما را تقویت کند؛ 38

 ق و برق تصویر شما را کم رنگ خواهند کرد.زرپیش پا افتاده و پر 
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نامه بیان شده است را ( مطمئن شوید که صحت نظراتی که در گواهی39

 توان به وسیله اسناد و مدارک معتبر ثابت کرد.می

اره الزم است که یک ارتباط منطقی بین مشوق در نظر گرفته شده و ( همو41

 محصول وجود داشته باشد.

( بخش فروش خود را توجیه کنید تا هنگام صحبت با مشتری بر روی 41

 های آن.ه برقابلیتن مزایای محصول تأکید کنند و

( تالش کنید تا مشتری نام تجاری شما را باور داشته باشد، در این 42

 وفاداری خود را حفظ خواهد کرد.ت خواهید دید که وی صور

 ( برای تمام محصوالت خود یک نام تجاری مناسب انتخاب کنید.43

نام تجاری معروف نباید به عنوان جایگزینی برای کیفیت محسوب شود، ( 44

 بلکه باید بر آن تأکیدکند.

 ( از هر فرصتی برای تقویت هویت شرکتی خود استفاده کنید.45

هایی برای کارمندان، به کسب هویت برای نامه( با صدور مستمر آیین46

 شرکت خود کمک کنید.

 توانند بار فرهنگی یا سیاسی داشته باشند.ها می( مراقب باشید! رنگ47

های ( استفاده از تنوع رنگ در عالمت تجاری را به حداقل برسانید تا هزینه48

 چاپ زیاد نشوند.
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های نام تجاری را ( اطمینان حاصل کنید رفتار کلیه کارمندان شرکت ارزش49

 منعکس کنند.

یابی به بازارهای جهانی استفاده ای برای دست( از اینترنت به عنوان وسیله51

 کنید.

ت به طراحی مجدد محصوالت ( آماده باشید تا برای رشد و توسعه، دس51

 بزنید.

( با تولید محصوالت مرتبط، حوزه امنی برای تنوع محصوالت خود ایجاد 52

 کنید.

 خواهند چه محصوالت جدیدی را در بازار ببینند.( از مشتریان بپرسید می53

های دهی به محصوالت خود، باید تمام گزینهقبل از پذیرش خطر تنوع( 54

 کرده باشید.ممکن را شناسایی 

( برای این که نام شما همواره در برابر دیدگان مشتری باشد، دفترچه 55

 یادداشت و هدایای رومیزی را به صورت رایگان به آنها هدیه کنید.

غات استفاده یراهنما و سالنامه به عنوان ابزاری برای تبل یها دفترچه( از 56

 کنید.

 تبلیغاتی استفاده کنید.های ( برای جذب مشتری از هدایا و نمونه57
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هایی و در چه دانند که به چه آگهی( مطمئن شوید که کارمندان مربوطه می58

 زمانی نیاز است.

 های دیگر بسپارید.( انجام کارهای اضافی خود را به شرکت59

ها در صفحات ضای بین پاراگرافذهن بسپارید که ف( این نکته را به 61

 دهد.داخلی، شمار بیشتری از خوانندگان را هدف قرار می

های کوچک اجتناب کنید، زیرا اکثر خوانندگان زحمت ( از سفارش آگهی61

 دهند.خواندن آنها را به خود نمی

تصر های خود را به صورت ساده و مخها و طرحتوانید ایده( هر چه می62

 ارائه کنید.

های کوچک خود را درون یک کادر خط چین شده با خطوط ضخیم ( آگهی63

 قرار دهید تا بر میزان اثرگذاری آن افزوده شود.

در متن تبلیغاتی به طور مستقیم نظر « اول شخص»( با استفاده از افعال 64

 مخاطب را به خود جلب کنید.

های تک کنید تا نسبت به نمونههای خود را به صورت رنگی چاپ ( آگهی65

 رنگ تعداد خوانندگان آن دو برابر شود.

تواند شما را در تولید آگهی یاری ستگاه رادیویی میی( تحقیق کنید که آیا ا66

 کند یا خیر.
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اند را آگهی هایی که تاکنون تولید کردههای تبلیغاتی بخواهید ( از آژانس67

 برای شما پخش کنند.

شوند و دیده های رادیویی شنیده می( به خاطر داشته باشید که آگهی68

 شوند.نمی

 ( اطالعات فهرست پستی شما همواره باید به روز باشند.69

 ( اطمینان حاصل کنید که اسامی افراد درست درج شده باشند.71

استفاده کنید، زیرا تأثیر « شما»های پستی خود حتماً از واژه ( در آگهی71

 بسیار زیادی در جلب توجه و اغوای مخاطب دارد.

ریزی کنید که مشتریان بتوانند اطالعات درون فهرست ( طوری برنامه72

 پستی شما را به راحتی تکمیل و به روز کنند.

عاتی به رشد و ( با وارد کردن فهرست پستی خود در یک پایگاه اطال73

 توسعه آن کمک کنید.

های سیاه توپر، امتیازات را به طور مشخص نسبت به ( با استفاده از دایره74

 متن اصلی برجسته کنید.

ان بیش از حد ت( نامه پیوست خود را با صدای بلند بخوانید. اگر به نظر75

 رسمی و تصنعی آمد، نسبت به بازنویسی آن اقدام کنید.

www.52511.mihanblog.com 

 

http://www.52511.mihanblog.com/
https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


از خط فاصله استفاده نکنید، زیرا خط فاصله باعث  Domain( در اسامی 76

 شود.تر شدن نشانی وب میپیچیده

 های مفید را شکار کنید.های رقبا سری بزنید و ایده( به سایت77

ین، متن را به برای چشم سخت است. بنابرا ( مطالعه روی صفحه کامپیوتر78

 ه خوانا و قابل درک باشد.شکلی ارائه کنید ک

های درون شبکه ثبت کنید. های راهنمای سایتسایت خود را در کتابچه( 79

 بااین کار به گسترش و تبلیغات سایت خود کمک خواهید کرد.

 کنید.( به طور متناوب اطالعات مندرج در وب سایت را به روز 81

هستند یا  on-line( ببینید آیا محصوالت شما مناسب فروش به صورت 81

 خیر؟

ساده و کوتاه باشد تا نوشتن و به یاد سپردن  Domain( بهتر است نام 82

 آن ساده باشد.

گیری با ( در اتخاذ تصمیمات کلیدی زمان زیادی صرف کنید تا تصمیم83

 عجله و شتاب صورت نگیرد.

هید تمرکز خود را از دست ندهید، تدوین استراتژی بازاریابی خوا( اگر می84

 را در خلوت و در سکوت کامل انجام دهید.

 هایشان انتخاب کنید.اعضای گروه را با توجه به دامنه مهارت( 85
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 ضرب االجلی را تعیین کنید.( برای تکمیل استراتژی خود، 86

87 )Swot پردازد تا شما بتوانید خود را در مقام به تجزیه و تحلیل رقبا می

 مقایسه با آنها بسنجید.

 ریزی برای اهداف بازاریابی باید با دقت و حوصله انجام شود.( برنامه88

 یابی باشند.( اهدافی را مشخص کنید که در عین سخت بودن، قابل دست89

 یابید مشخص کنید.حداقل یک هدف را که به طور حتم به آن دست می (91

( اهداف را با همکاران در میان بگذارید و از حمایت آنها اطمینان حاصل 91

 کنید.

( افراد را به شرکت در جلساتی تشویق کنید که به روش طوفان مغزی 92

 شوند.تشکیل می

طوفان مغزی را خارج از محل ( برای اثربخشی و کارایی بیشتر، جلسات 93

 کار ترتیب دهید.

 و نتایج حاصله را مشخص کنید. ها( قبل از تنظیم بودجه، هزینه94

( از کارمندان بخواهید تا به طور منظم پیشرفت کار را گزارش، و به 95

 مواردی اشاره کنند که مدنظر شما است.

در اجرا و  ( کارمندان موظف هستند شما را در جریان موارد تأخیر96

 مشکالت موجود قرار دهند.
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( بعد از واگذاری یک مسئولیت تالش کنید تا از دخالت بپرهیزید، مگر 97

 زمانی که احتمال بدهید اهداف تحقق نخواهند یافت.

تواند در کاری که یابی چگونه می( برای همکاران توضیح دهید که بازار98

 دهند از آنها حمایت کند.انجام می

 های حاصله در زمینه بازاریابی آگاه کنید.( همکاران را از موفقیت99

 ( حمایت و پشتیبانی همه کارکنان راجلب کنید.111

تالش کنید تا همکاران سایر  ،های بازاریابی خود( در توجیه فعالیت111

 بتی از نقش و حضور شما داشته باشند.ها برداشت مثبخش

 

 : محمد افشارو تدوین گردآوری

 بازاریابی اثربخش  :نام کتاب

 نویسنده: موآ علی

 مترجم: محمد منتظری
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