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 بازاریابیبرنامه های  در اطالعات های پایگاهاز  مندیهره ب

 1محمد منتظریید س

 تنکابن رودکی عالی آموزش موسسهکارشناسی مدیریت بازرگانی جوی دانش                         

 

بازیابی  ظ،حف درباره ایجاد،توانایی کل سازمان ارتقاء بهره مندی از پایگاه های اطالعاتی موثر، از مباحثی است که به عنوان 

در دست افراد شایسته با کمترین هزینه  ،مکان درست در سازمان درستقابل دسترس ساختن فوری اطالعات درست، در و 

 ، در بهترین رسانه ها برای به کارگیری در تصمیم گیری توصیف شده و همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است.

خشی از پایگاه های اطالعاتی را می توان رایگان و یا به بهای بسیار ناچیز، مورد استفاده قرار داد ولی بهره برداری از پاره ب

تابخانه کویژه نشریات منابع دولتی ، در دیگری از منابع، مستلزم پرداخت حق استفاده است. بعضی از اطالعات چاپ شده، به 

عالقمند باشند که نسخه ای از اطالعات خود را های محلی موجود است ولی ممکن است بانک ها یا تهیه کنندگان 

 خدمتگزارانه در اختیار مشتریان خود قرار دهند.

 

 طبقه بندی منابع اطالعات

 یک کرد:کان به سه گروه تقمنابع اطالعات مربوط به بازارهای خارجی و بازاریابی بین المللی را می تو

 . سازمان های ناحیه ای و بین المللی می باشد.3. دولت خارجی و 2. دولت خودی، 1منابع دولتی که شامل  .1

منابع خصوصی که شامل کتاب ها و نشریات عمومی مرجع، سازمان ها و اتاق های بازرگانی، تهیه کنندگان و  .2

 مشتریان و موسسات مشاوره و پژوهش می باشد.

پژوهش های اولیه که شامل بازدیدهای شخصی، نمایشگاه های تجاری و هیات های بازرگانی، مطالعات  .3

 مربوط به کاال و آزمون های مربوط به بازار می باشد.

 

 برنامه بازاریابی

گام هایی که در تنظیم و اجرای یک برنامه  1 شکلبرنامه باید بازتاب نیازهای مشتریان و شرایط بازار باشد. در این 

 ن داده شده است. برنامه بازاریابی باید حاوی اجزای زیر باشد:ابازاریابی وجود دارد نش

 ار که باید دربرگیرنده تجزیه و تحلیل تقاضا باشد.جزیه و تحلیل شرایط بازت 

 تجزیه و تحلیل رقابت ها 

 الگوهای رفتار مصرف کننده در خرید کردن 

                                                           
1 .mohammadmontazeri19@gmail.com 
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 انگیزه های مشتری برای خرید کاال 

 سهم مصرف کنندگان مختلف بازار 

  باید تصریح شود که شرکت زمان مورد نظر برنامه تحقق یابد. و هدف های بازاریابی که باید در اعالم

 درصدد است در این بازار، چه سهمی داشته باشد.

  های اعالم شده مورد استفاده قرار خواهند گرفت.کانال  بازاریابی که برای رسیدن به هدفاستراتژی

یازهای سازمانی و پشتوانه پژوهش های بازاریابی های توزیع، نحوه قیمت گذاری،خط مشی تبلیغ کاال، ن

 باید مشخص گردد.

  شامل پیش  برآورد بایدین پیشنهادی انجام خواهد گرفت. ا نتایج تبلیعاتی که بر اساس استراتژیبرآورد

نترل منظور تسهیل نظارت و کی باشد. به سود احتمالجریان نقدینگی و بودجه هزینه ای، بینی فروش،

 امه مشخص باشد.باید در برنبرنامه نیز بر اجرای ، روش نظارت 

  مواد  ،شامل کارکنان، تامین مالیباید برآورد . این که برای اجرای برنامه الزم استمنابع شرکت برآورد

 و مدیریت باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های توزیعکانال 

 

 

 

برنامه ریزی تیم 

 مدیریت

 موجود در بازار خارجیفرصت های تعیین 
.بررسی برای یافتن مناسب 2فروش . برآورد 1*غربال اولیه: 

 ترین بازار
. اعطاء 2 .صادر کردن مستقیم1*تعیین سودآورترین قلمرو:

 در خارج. تولید 3پروانه 

 اطالعاتیتغذیه 

 واقعیفروش .1

 دیدگاه های دولتتغییر .2

 یخارج اقتصادی کشورتغییرات .3

 سلیقه هاتغییر .4

 ام کارهزینه انجتغییرات .5

 رقابتاثر .6

 

 هدف هاتعیین *

 بازار بخش *
 . نژاد5. جنسیت 4. درآمد 3. نیازها 2. گروه سنی 1

 *تهیه آمیخته بازاریابی
 ها. کانال 4بلیغ . ت3گذاری . قیمت 2. تولید 1

 اولیهملیات ع
های . سهمیه 3ودجه فروش ب.2فروش  یش بینی پ. 1 

. نیازهای 6های موجودی . کنترل 5تولید . جداول 4فروش 
. بودجه 9مالی . بودجه 8تبلیغاتی . بودجه 7 نیروی انسانی

 سود

 

 (1375)کاهلر،بازاریابی. برنامه 1شکل 
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 بازاریابی های برنامه در اطالعات های پایگاه از مندی بهره

 

 اطالعات برای استفاده در برنامه ریزیپایگاه 

و نشان می دهد که برای تصمیم گیری خالصه شده است 1 کلشمورد نیاز در تنظیم یک برنامه بازاریابی، در اطالعات 

 می شود.خص شچه اطالعاتی مورد نیاز است . در تجزیه و تحلیل بازار ، بزرگی و کوچکی بازار و مشخصات مهم آن م

ه مصرف و تحلیل رفتار، انگیزبوط می شود. تجزیه ، به بازار بالقوه ،رشد بازار و مرحله رشد اقتصادی مرمشخصات اقتصادی

ود. ل می شکننده در خرید، عادات او در رابطه با خرید و عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر در تصمیات مربوط به خرید را شام

 منابع اطالعات مربوط به برنامه بازاریابی آورده شده است. 1جدول در 

 منابع اطالعات مربوط به برنامه بازاریابی.1دول ج

  

د وهای درآمبازار بالقوه، رشد بازار ، مرحله توسعه، الگ تجزیه و تحلیل مورد نیاز اقتصادی
 و هزینه

انگیزه های خرید، رفتار در خرید، تاثیرات فرهنگی و  رفتاری
 اجتماعی و دیدگاه ها

 فناوری،چرخه تولید، اشیاع کاال و محصوالت جدید صنعت

ساختار صنعت،شناسایی رقیبان،خط مشی بازاریابی،  تحزیه و تحلیل رقابت ها
 نقاط قوت و ضعف رقیبان

کانال های موجود توزیع،تسهیالت تبلیغاتی،  محیط بازاریابی
تسهیالتی و پژوهشی،هزینه و گزینه های مختلف 

 حمل و نقل، قیمت گذاری

تعرفه ها،سهمیه ها و سایر موانع غیر تعرفه ای ،  شرایط ورود به بازار
محدودیت های وضع شده بر سرمایه گذاری، فراوانی 

 یا کمبود ارز خارجی و محیط حقوقی

ساختار و ثبات دولت، جهت تجارت، نحوه برخورد با  اسیمحیط سی
 شرکت های خارجی و سیاست دولت در این زمینه

 کارکنان، سرمایه، مواد و تجهیزات، مدیریت منابع شرکت
Mullen (2008) 
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