چگًَِ هاًٌس یه سطهایِگصاض فىط وٌیس
زضلَاًیي فضای وسة ٍ واض ,هسیطیت تاظاضیاتی ،تثلیغات ٍ فطٍش ,هسیطیت هالی ٍ سطهایِ گصاضی ,وسة ٍ واض

پیص اظ آًىِ تِ ػٌَاى یه واضآفطیي تِ هٌثغ هالی ذَتی تطای
فؼالیت التصازی ذَز زستطسی تیاتیس تایس تساًیس چِ پطسصّایی اظ ضوا هیضَز ٍ هٌظَض اظ آًْا چیست
 .تیضه تِ ػٌَاى یه واضآفطیي هیزاًیس وِ هؼغَف زاضتي تَجِ ،هاًٌس اضؼِ لیعض ،تط یه هَضَع هیتَاًس
هٌجط تِ آى ضَز وِ اظ ّیچ ،چیعی ذلك وٌیس .اصطاض ٍ پافطاضی ضوا اغلة هیتَاًس «ًِ» ضا تِ «ضایس» ٍ «ضایس»
ضا تِ «تلِ» تثسیل وٌس .تَاًایی پیزضپی ضوا زض زل ضا تِ زضیا ظزى ٍ پصیطش ذغطات هتؼسز ٍ ًازیسُ اًگاضتي
تطذی ٍالؼیتّای تلد ،ولیس هَفمیت ضوا ّستٌس
 .اها ٍلتی تحث تاهیي هالی فؼالیتّای التصازیتاى پیص تیایس ّوِ ایٌْا وافی ًیستٌس .زض ٍالغ ضوا اغلة ًیاظ
پیسا هیوٌیس وِ شٌّیات ذَز ضا تغییط زّیس ٍ تَاًایی ذَز ضا زض ٍالغگطا تَزى ٍ تطذَضزاضی اظ سطػت ػول تاال
افعایص زّیس
ً .ىتِ جالثی وِ تایس تساًیس ایي است وِ سطهایِزاضاى ،حاهیاى تسیاض هطتاق واضآفطیٌاى ّستٌس تِ عَضی وِ
حتی تطای اهضای یه چه تا هثلغ تاال تحول اًتظاض ظیاز ضا ًساضًس .الثتِ ّویطِ ّن ایي عَض ًیست ٍ گاّی
تستیٌی ٍ تسگواًی حىوفطها هیضَز ٍ تسیاض زضَاض ذَاّس تَز شّي وساًی ضا وِ آى عطف هیع هصاوطُ زض هماتل
ضوا ًطستِاًس تِ زضستی ترَاًیس .فیلن آًیّال ضا تِ یاز تیاٍضیس وِ زض آى ضرصیتی وِ ٍٍزیآلي ًمصآفطیي

آى تَز ،تِ ضرصیت زایاى ویتَى چیعی هیگفت اها زض ػیي حال تِ هَضَع زیگطی فىط هیوطز .ضایس زض جلسات
هصاوطُ تاضّا هتَجِ ضسُایس وِ حاهیاى هالی یه چیع هیگَیٌس اها چْطُضاى چیع زیگطی ضا ًطاى هیزّس .تِ
هحض آًىِ جلسِ تِ پایاى هیضسس ٍ واضآفطیٌاى هحل ضا تطن هیوٌٌس ،آًْا تِ تَضیح ایٌىِ هٌظَض ٍالؼیضاى
چِ تَزُ هیپطزاظًس
 .اگط هیذَاّیس تْتطیي زضن ضا اظ سرٌاى تاهیيوٌٌسُ هٌاتغ هالی ذَز زاضتِ تاضیس ،تایس هثل یه سطهایِگصاضی
تیاًسیطیس .وافی است تصَض وٌیس ایي توطیٌی است تطای وٌتطل تیواضی ضیعٍفطًی
.زض ایٌجا تَضیح هیزّین سطهایِگصاضاًی وِ زضوطاى تسیاض سرت است زض هَضز اًساظُ تاظاض ضلاتت ٍ
استطاتژی تاظاضیاتی ٍ فطٍش چگًَِ هیاًسیطٌس .زض ایي سٌاضیَّا سَاالتی فْطست ضسُاًس وِ ضوا تایس تطای
زضن ایي وِ حاهی هالی ضوا تِ چِ هیاًسیطس آًْا ضا اظ ذَز تپطسیس ٍ تطجوِضاى ضا تساًیس .تِ ػالٍُ ذَاّیس
فْویس حاهیاى هالی تا پاسدّای ضوا تِ ایي پطسصّا چِ هیوٌٌس ٍ آًْا ضا چگًَِ تطضسی هیوٌٌس .تْتط است
آهازُ تاضیس تا ایي وِ تا چطواًی تستِ ٍاضز هصاوطُ ضَیس .
اٍلیي هَضَع هسًظط سطهایِگصاضۺ اًساظُ وَچه تاظاض
تطجوِۺ ایي تطای آًْا حىن ستَى اصلی واض است
تطجوِۺ چِ ػاهلی ضوا ضا تا ایي حس ذاظ وطزُ است؟
 – ۱ – ۴اًساظُ تاظاض اٍلیِای وِ ضوا زض آى واال یا هحصَالتتاى ضا هیفطٍضیس چمسض است؟
اًساظُ تاظاض زٍم چمسض است؟ اًساظُ تاظاض سَم چمسض است؟ ًطخ ضضس وًٌَی ّط یه اظ ایي تاظاضّا ضا تَضیح
زّیسً .طخ ضضس آًْا زض آیٌسُ وَتاُ چمسض ذَاّس تَز؟ ظطف سِ سال آیٌسُ چِ ضضسی ذَاٌّس زاضت؟ .
چطا ضوا سِ تاظاض ضا اًتراب وطزیس ٍ چطا تا ایي تطتیة؟ چِ چیع تاػث ضسُ است فىط وٌیس وِ هیتَاًیس تِ ایي
تاظاضّا ًفَش وٌیس؟
 – ۳ضوا گفتیس وِ زض حال حل هطىالت تسیاض تعضگی تطای هطتطیاى تالمَُ ذَز ّستیس .الگَی تجاضی ضوا زض
ایي ضاُ چیست؟ ّعیٌِّای احتوالی آى تطای هطتطی چمسض ذَاّس تَز؟
تطجوِۺ هتَجِ ایي ّعیٌِّا تاضیس.چطذِ فطٍش ضوا چیست؟ چِ اثثاتی تطای آى زض اذتیاض زاضی؟ آیا تطای
هحصَل اٍلیِتاى یه چطذِ عَالًی فطٍش ٍ چطذِ فطٍضی ۵۰زضصس وَتاُتط تطای هحصَالت پاییيزستی ذَز
زاضیس؟ اضتثاط تیي ّط یه اظ ایي چطذِّای فطٍش چگًَِ است؟ آیا تاثثاتٌس؟
 – ۵تاثیطگصاضاى اصلی زض تصویوات ذطیس چِ وساًی ّستٌس؟ لیوت هتَسظ فطٍش چمسض است؟ تَزجِ آًْا
چمسض است؟ آًْا چِ ظهاًی ًیاظ پیسا هیوٌٌس وِ تا ًطخ ثاتت ذطیسضاى ضا اًجام زٌّس؟ ذطیس آًْا تِ چِ ضٍضی
ذَاّس تَز؟

تؼس چِ اتفالی هیافتس :ایي سطهایِگصاضی یا واضضٌاس اهَض هالی ضوا ،تحمیمی جاهغ تطای تؼییي اًساظُ تاظاضی
وِ ضوا تِ اٍ گفتیس اًجام هیزّس .تِ ػالٍُ آًْا ٍتاليّای هطتثظ ٍ اذثاض ٍ هماالت هطتَط تِ ایي صٌؼت ٍ تاظاض
هَجَز تطای آى ضا جوغآٍضی هیوٌٌس.
زٍهیي هَضَع هس ًظط سطهایِگصاضۺ ٍضؼیت ضلاتت هستمین
 -۱تحلیل ضلاتتی ضوا چیست؟ تطای اهطٍظ ،فطزا ٍ سِ سال آیٌسُ.تطجوِۺ ذَب تیاییس اظ پس ایي ضلاتت تطآیین.
 -۲اٍلیي ضلیثی وِ تِ تاظاض آهس وسام تَز؟ اضتثاُ آًْا چِ تَز؟ ًمغِ ضؼف آًْا زض چیست؟ الگَی تجاضی آًْا
چیست؟ چگًَِ ضىستِ هیضَز؟ هعیت الگَی تجاضی ضوا ًسثت تِ آًْا زض چیست؟
تطجوِۺ تْتط است آًْا لَی تاضٌس .هي یه ضلیة لَی هی ذَاّن!
 -۳چِ ضاُحلّایی تطای تطذَضز تا هَاًغ تط سط ضاُ ٍضٍز تِ ایي ضلاتت یافتیس؟ هالىیت هؼٌَی؟ هتحساى
استطاتژیه ٍ تعضي؟ چِ هحافظتّای زیگطی تطای ذَز زض ًظط گطفتِایس؟
 -۴ضلثای ذَز ضا تط ایي اساس ضتثِتٌسی وٌیس:
*اٍلیي ضلیثی وِ تِ تاظاض آهس ٍ اظ هعیت آى تطذَضزاض استٍ ،ضٍز ظٍزتط تِ تاظاض
*عیف ،اًتراب ٍ ٍیژگیّای هحصَالت
*تَاًایی زض جصب هطتطیاى جسیس
*سطهایِگصاضی ٍ زستطس تِ سطهایِّای آیٌسُ
*زستطس تِ تاثیطگصاضاى ،هسیطاى ولیسی ٍ ًیطٍّای ضٍضٌفىط
تؼس چِ اتفالی هیافتسۺ سطهایِگصاض یا واضضٌاس هالی ضوا تحمیمی تطای تؼییي َّیت ضلثا اًجام هیزّس،تِ ػالٍُ
ٍتاليّای هطتثظ ٍ اذثاض ٍ هماالت هَجَز زض هَضز تاظاض ٍ هحصَالت آًْا ضا تطضسی هیوٌس .
سطاًجام آًْا چطن اًساظ ضلاتتی ضا هَضز تاییس لطاض هیزّس ٍ زض هَضز ضلثای فؼلی ٍ تالمَُ تحمیك هیوٌٌس
.سَهیي هَضَع هسًظط سطهایِگصاضۺ استطاتژی تاظاضیاتی یا فطٍش
 -۱هطتطی ّسف ضوا ویست؟
 -۲تِ عَض ذاظ استطاتژی تاظاضیاتی ضوا وسام است؟
تطجوِۺ ضوا سِ هَضَع ولیسی ضا فطاهَش هیوٌیسۺ اضتثاعات تاظاضیاتی ،هسیطیت هحصَل ،حوایت اظ فطٍش ٍ اظ
ّوِ هْنتط وِ هَضز ػاللِ سطهایِگصاض است :ویفیت
 -۳تطجوِۺ سطهایِگصاض تاظاضیاتی وِ ّعیٌِّای آى اظ فطٍش تیطتط تاضس هتٌفط است .تْتط است تا ّن هٌغثك
تاضٌس
 -۶تطجوِۺ لغفا ًگَییس فمظ فطٍش هستمین .ضٍش ذاظ یا ذاللیتی ًَ چغَض؟

استطاتژی ضوا زض ظهیٌِ ًام تجاضی هحصَلتاى زض تطاتط ضلثا چیست؟
 -۴جعئیات هثاضظات تاظاضیاتی ضوا تِ صَضت آفالیي ٍ آًالیي چیست؟
ّ -۵عیٌِ تطًاهِّای تاظاضیاتی ٍ تثلیغاتی ضوا زض سال اٍل پس اظ سطهایِگصاضی ،سال زٍم ٍ سال سَم چمسض
ذَاّس تَز؟.استطاتژی فطٍش ضوا چیست؟
 -۷آیا ضوا تَظیغوٌٌسگاىٍ ،اسغِّا یا ًوایٌسگاًی زض ضثىِّای هرتلف تاظاض زاضیس؟
 -۸تطجوِۺ ضوا ًثایس تِ ّیچٍجِ تگَییس وِ آًمسض ذسهاتتاى تطجستِ است وِ ًیاظی تطای پطزاذت ّعیٌِ تطای
جصب هطتطی ًساضیس
ّ -۹عیٌِّای جصب هطتطی ضوا چمسض است؟ آیا ساذتاضی تطای سطهایِگصاضی هطتطن زض تاظاضیاتی تٌا ًْازُایس؟
تِ چِ تْایی؟ آیا تطًاهِای تطای هطوع تاتؼِ ای تسٍیي وطزُایس؟ ًطخ وویسیَى آًْا چمسض ذَاّس تَز؟.چِ
اعالػاتی اظ هطتطی تِ زست آٍضزُایس؟ پایگاُ زازُّای ضوا زض هَضز هطتطیاًتاى چمسض استطاتژیه است؟ اظ آى
چگًَِ استفازُ هیوٌیس؟
تؼس چِ اتفالی هیافتس؟ سطهایِگصاض زض سایت ّای ذثطی ٍ ٍتاليّا تِ جستٍجَی استطاتژی فطٍش ٍ
تاظاضیاتی ضلثای ضوا هیپطزاظز .ضثىِّای فطٍش آًْا ضا هییاتس ٍ تطضسی هیوٌس آیا هطتطیاى تا اضتیاق تِ
سوت ضلیة ضٍی هیآٍضًس یا ًِ .
ًىتِ ولیسی زض هَضز هَاجِْ ضوا تا یه واضضٌاس هالی یا سطهایِگصاض ایي است وِ ضوا تایس آهازُ تاضیس .تایس
تتَاًیس تِ سَالّای فَق پاسدّای لغؼی ٍ تا جعئیات وافی اضائِ زّیس
ّ .ط چِ سطهایِگصاض اظ جعئیات واض ضوا تیطتط تپطسس ٍ ضوا تتَاًیس تْتط تِ آًْا پاسد زّیس ،تِ احتطام ضوا
افعٍزُ ذَاّس ضس .زض ایي صَضت حتی اگط ذَز اٍ حاهی هالی ضوا ًطَز ،هیتَاًس ضوا ضا تِ یه یا زٍ
سطهایِگصاض زیگط هؼطفی وٌس

