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 !خىاهید دانند آنچه را که شما می ها می آن

 

 چکیدى

َايد بَد کٌ این نَانع در صَرت  ٍرٍد یک نحصَل جدید بٌ بازار يهَارى با چالش يایی نَاجٌ خ
ی تبلیغاتی  شدى ٍ يَشهندانٌ ی از پیش طراحی ٍ طی کردن یک پرٍسٌ بازاریابی نؤثر ٍجَد یک

ٍرٍد بٌ بازار فرٍش نیازنند  رفع نی لکانالً قاب باشند. این نحصَل از ابتدای تَلید تا پایان آن ٍ 
سپری کردن فرآیند نتدبرانٌ ایست کٌ آن را با استقبال خَب نخاطبانش نَاجٌ کند ٍ بٌ بًترین 

 کنندگان باقی بگذارد. نحَ نهکن تصَیری خَش از خَد در ذين نصرف

  

کٌ لیست خریدش را در دست دارد با یک چالش  یک فرٍشگاى درحالیخانهی را تصَر کنید کٌ در 
اش نَاجٌ است، قفسٌ فرٍشگاى نهلَ از  صبحانٌ برای خانَادى خرید نحصَالت بزرگ جًت

نَع نحصَل نتفاٍت يست، اٍ چگَنٌ ٍ بر چٌ اساسی  022نحصَالت نختلف با تنَع بیش از 
، برنج، سبَس یا جَ را باید صرفًا جًت خرید باید انتخاب کند؟ آیا نحصَالتی چَن گندم، ذرت

حال؟ یا آن دستٌ از نحصَالت  نزى ٍ سادى يو باشند درعین انتخاب کند؟ یا نحصَالتی کٌ شیرین
شدى قرارگرفتٌ را انتخاب نهاید؟ ٍ  يای جذابی کٌ نخصَص کَدکانش طراحی پرٍیتانین کٌ دربستٌ

يایی  ی کیف پَلش صَرت بگیرد؟ ٍ یا شایدم آنیا نٌ بًتر است کٌ این انتخاب بر اساس نَجَد
 اند را؟ کدانشان؟ خَردى حراج يایی کٌ يای شادتری برخَردارند را یا آن کٌ در تلَیزیَن از آگًی
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 تأثیرگذاری بر انتخاب خریداران

انتخاب نًایی خریداران یک نحصَل غذایی جدای از طعو آن بر اساس عَانل دیگری نیز شکل 
خرید  ای برای نتقاعد کردن خریداران برای يای يَشهندانٌ گیرد. بازاریابان نعهَالً از طریق راى نی

يا برای  سازی این راى کنند، اغلب پیادى جای نحصَالت دیگر استفادى نی بٌ هَردنظرشاننحصَل
گیرد انا نباید نادیدى گرفت کٌ تهام این اعهال صرفاً برای  خرید نَاد غذایی داخل جعبٌ صَرت نی

 جذب نشتری يستند.

 تعریف بازاریابی

ندیر  ی کٌ تَسط یکبازاریابی طرح یک شرکت برای رسیدن بٌ فرٍش بًتر است، این طرح تجار 
يای نبنی بر اینکٌ: نام نحصَل چٌ باشد؟ چٌ  شَد شانل پرسش ٍ پاسخ تًیٌ ٍ اجرا نیبازاریابی

شعاری برای آن در نظر گرفتٌ شَد؟ چگَنٌ برای آن تبلیغات بٌ عهل آید؟ 
شَد.  شَد ٍ چگَنٌ نشتریان را برای خرید آن نتقاعد کرد؟ نی بندی بستٌ ٍ گذاری قیهت چگَنٌ

 الصٌ يدف بازاریابی يدایت خریداران بٌ سهت انتخاب یک نحصَل خاص ٍ ٍیژى است.خ
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تَانند بر خرید قطعی یک  یک طرح بازاریابی اغلب با نظرسنجی برای تعیین اینکٌ چٌ عَانلی نی
يایی يهچَن: جنس، سن، تحصیالت ٍ درآند  شَد. نشخصٌ نحصَل اثرگذار باشند شرٍع نی

کند کٌ بر  نی طراحی ای را لی در آیندى ٍ...! سپس تیو بازاریابی نقشٌعاید از نشتریان احتها
کنند بیشتر از دیگر اقشار بٌ  يا فکر نی ای خاص از جانعٌ نعطَف شدى است، گرٍيی کٌ آن ناحیٌ

 خرید این نَع از نحصَل تهایل دارند.

 فرٍش نحصَالت جدید

التحریر ٍ یا ساعت نچی ٍ ... بدیًی  لَازم فرٍش نحصَالتی نانند نَاد غذایی، ابزارآالت باغبانی،
يای نحصَالت غذایی شاید نَاد غذایی  طلبند. فرٍشگاى يای فرٍش نختلفی را نی ست کٌ تکنیک

فرٍشند شاید يو گايا در برخی از آنان بتَان خَدکار پیدا کرد انا قطعًا  بفرٍشند انا خَدکار نهی
فرٍشی يو ساعت نچی ٍ لَازم  بزارآالت ٍ ساعتيای ا ساعت نچی خیر! ٍ نتقابالً در فرٍشگاى

قیهت را خریداری  يای گران شَد انا نٌ نحصَالت غذایی! افراد ثرٍتهند ساعت باغبانی فرٍختٌ نی
يا ازجهلٌ عَانلی يستند کٌ تیو بازاریابی زنانی کٌ کهپین  کنند ٍ دانش آنَزان خَدکار را. این نی

 در نظر بگیرند. کنند باید نی طراحی شان را تبلیغاتی

يای  ی نَآٍرانٌ جدیدی را تَسعٌ دادى است: تَلید پَدری کٌ از نیَى فرض کنیو شرکتی یک ایدى
شدى است، زنانی کٌ این پَدر با آب گرم نخلَط شَد تبدیل بٌ یک سس کرنی  شدى ساختٌ خشک

حصَل کنندى این ن نخصَص نَزادان ٍ کَدکان خَايد شد، حال اگرچٌ نَزادان اٍلین نصرف
ٍالدینشان کنند بنابراین نقشٌ  اند کٌ این نحصَل را برای آنان خریداری نی يستند انا این 

 ٍیژى نادران. شَد بٌ بازاریابان بر ٍالدین نتهرکز نی

 انتخاب یک شعار

ديند کٌ برای نادران دٍ اٍلَیت از ايهیت باالتری نسبت بٌ دیگر  گَنٌ نشان نی يا این نظرسنجی
 ردارند:فاکتَريا برخَ

خَايند نادران خَبی باشند. بازاریابان از  يا نی آن -0خَايند فرزندشان سالو باشد  يا نی آن     -1
! يهچنین آغاز سالنتی کنند تا یک نام برای غذای جدید نَزادان بسازند: این اطالعات استفادى نی

! این شعار الو يدیٌ ديیدبٌ فرزندان خَد یک شرٍع س آنان بٌ یک شعار تبلیغاتی نیز نیاز دارند:
تَاند يو یک اشارى نستقیو ٍ يو یک پیام غیرنستقیو برای نادران داشتٌ باشد، اشارى  زنان نی يو
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يا بٌ کَدکانشان یک ٍعدى آغازین غذایی سالو يدیٌ  نستقیو آن بٌ نادران این است کٌ آن
َايد  شَد کٌ این کار صَرت غیرنستقیو یادآٍر نی حال بٌ ديند ٍ درعین نی از آنان نادرانی خَب خ

ٌ آن  ديند. يا با این تصهیو یک شرٍع سالو در زندگی بٌ فرزندشان يدیٌ نی ساخت چراک

 

  

 تبلیغات برای یک نحصَل جدید:

جا برای فرٍش نحصَل )آغاز سالنتی( خَد اقدام گیرد کٌ چگَنٌ ٍ ک تیو بازاریابی اکنَن تصهیو نی
يا باید تصهیو بگیرند کٌ از چٌ نَع تبلیغاتی استفادى کنند ٍ کجا ٍ چگَنٌ آن را ننتشر  کند ٍ آن

 کنند؟

ٌٔ  نهکن است کٌ نیاز باشد آن يا برای تبلیغات خَد از قدرت نفَذ ٍ بیان یک پزشک نطرح درزنین
َلشان ٍ نتقاعدسازی نخاطبان برای خرید آن استفادى کنند. اطفال برای تأکید بر کیفیت نحص

سازی آسان ٍ نقَی بَدن  قطعًا بر نکاتی چَن: طعو خَب، آنادى تبلیغات باید خاطرنشان شد کٌ
يا يو  يایی برای خرید رایگان برخی نهَنٌ يا شانل کَپن تأکید خَايد کرد شاید يو این آگًی

 شَند.

 تر است در نظر گرفتٌ شَندتَجًی کٌ بً دیگر نکات جالب
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َآٍری ی یک بَرسیٌ  ای را انتحان کنند نانند ارائٌ يای تازى نهکن است کٌ تیو بازاریابی بخَايند ن
شانس. يهچنین تیو بازاریابی باید تصهیو  تحصیلی از طرف شرکت تَلیدکنندى بٌ یک برندى خَش

ای کَدک بٌ کشَريای خارجی يو بگیرند کٌ آیا تهرکز رٍی فرٍش داخلی باشد یا اینکٌ این غذ
بندی جذاب  نیز در حال طراحی یک بستٌ تیو طراحی يا یک زنان با این فعالیت صادر شَد؟! يو

 باشد. برای نحصَالت نی

يای در  شدى برای آن، آگًی تیو بازاریابان بعد از اتهام این فرآینديا ابتدا نام نحصَل، شعار تعیین
را از طریق نهایش برای برخی از نادران ٍ نظرسنجی ٍ بررسی  بندی آن شدى ٍ بستٌ نظر گرفتٌ

يا جای  يای فرٍشگاى ديند ٍ درنًایت نحصَل جدید در قفسٌ يای آنان نَرد آزنَن قرار نی پاسخ
تأثیرگذار بَدى باشد نادران آن را از نیان يزاران نحصَل نشابٌ دیگر  بازاریابیخَايد گرفت ٍ اگر

 انتخاب خَايند کرد.
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