تاکتیک ها و استراتژی های بازایابی
استزاتژی ّای هثتکزاًِ ٍ خذیذ تاساریاتی هی تَاًٌذ تِ یک کسة ٍ کار کوک کٌٌذ تا درآهذّای تیطتزی تَلیذ
کزدُ ٍ فزٍش تیطتزی داضتِ تاضٌذ .تا پزداخت ّوزاُ ضَیذ تا تزخی اس تاثیزگذارتزیي تاکتیک ّا ٍ استزاتژی
ّای تاساریاتی را کِ اهزٍسُ در یک کسة ٍ کار استفادُ هی ضًَذ تیاهَسیذ.

اگز هی خَاّیذ تذاًیذ تاکتیک ّا ٍ استزاتژی ّای تاساریاتی چیستٌذ ٍ چزا ساسهاى ّا تزای آى ّا سهاى ،تالش
ٍ پَل سیادی صزف هی کٌٌذ ،پاسخ ایي هَضَع تسیار سادُ استّ .ذف اصلی ّز کسة ٍ کاری تَلیذ درآهذ
است ٍ استزاتژی ّای تاساریاتی ایي کار را تِ تْتزیي ضکل اًدام هی دٌّذ .ایي استزاتژی ّا کار تیطتز ٍ سَد
تاالتزی تزای ّز کسة ٍ کار تِ ارهغاى هی آٍرًذ .استزاتژی ّای تاساریاتی تٌْا تا در ًظز گزفتي فزٍش یا ارتماء
هحصَل طزح ریشی ًطذُ اًذ تلکِ تزای ضٌاخت ٍ تزًاهِ ریشی رٍی اًَاع خذهات کِ ساسهاى ّا تِ هطتزی ارائِ
هی دٌّذ ًیش توزکش دارًذ .در سیز لیستی اس تْتزیي تاکتیک ّا ٍ استزاتژی ّای هَفك تاساریاتی کِ تاتَخِ تِ
سٌاریَی تدارت کسة ٍ کار رلاتتی تزای کسة درآهذّای تیطتز ٍ حفظ تاسار رلاتتی در دًیای هذرى تَسط
صاحثاى هطاغل استفادُ هی ضًَذ تیاى هی ضَد.

تاکتیک ها و استراتژی های بازاریابی موثر
 ایجاد روابط
در تدارت هزدم ًمص پزاّویتی دارًذ ،چِ هصزف کٌٌذُ تاضٌذ چِ فزٍضٌذُ یا کارهٌذ یک ساسهاى .تٌْا
السم ًیست هیاى هطتزیاى ٍ هصزف کٌٌذگاى راتطِ ای را ضکل دّیذ ّزچٌذ آى ّا تزای خزیذ دٍتارُ
تاسخَاٌّذ گطت ،اها هی تَاى تا کارهٌذاى ٍ سایز هزدهی کِ در طَل ّوکاری تا یک ساسهاى در ارتثاط
ّستٌذ ًیش ایداد راتطِ کزد تطَریکِ ساسهاى ضوا ّواًٌذ کلوِ هثثتی خَاّذ تَد کِ اس دّاى تاسار خارج
هی ضَد.

 متمایس بودن در رقابت
یکی اس هَفك تزیي تکٌیک ّا ٍ استزاتژی ّای تاساریاتی ایي است کِ ٍیژگی ّای هختص خَدتاى را ایداد
کٌیذ کِ در هدوَع اس سایز رلثا هتوایش تاضیذ .یک راُ خَب تزای ایٌکار ایي است کِ تا پیطٌْاد ایذُ ّای
ًَ ٍ هحصَالت پیطزفتِ في آٍراًِ در صذر رلاتت لزار تگیزیذ ٍ تزای تحمك ایي هَضَع یک تحمیك ٍ تزرسی
تاسار تداری لذرت ضوا را تیطتز هی کٌذ در ًتیدِ تغییزات خَد تِ خَد اتفاق افتادُ ٍ هَخة پیطزفت ضوا
هی ضًَذ.

 مسابقه تبلیغاتی خالق
هساتمِ تثلیغاتی تِ گًَِ ای تایذ تاضذ کِ هشیت ّا ٍ تزتزی ّای هحصَالت ٍ خذهات یک ضزکت را
تزخستِ کزدُ ٍ تزای رلاتت ػزضِ کٌذ USP .یا اهتیاس فزٍش تی ّوتای یک کسة ٍ کار هی تَاًذ چیشی
هاًٌذ خذهات پس اس فزٍش تا کیفیت یا هذت گاراًتی چطوگیز کِ اس سایز رلثا طَالًی تز است تاضذ .ارائِ
ایي چٌیي هشیت ّای خاللاًِ ضوا را در صذر تاسار ٍ هساتمات تثلیغاتی لزار خَاّذ داد.

 ارائه محصوالت و طرح های نو
یکی اس هَثزتزیي ٍ رایح تزیي تاکتیک ّای تاساریاتی کِ اهزٍسُ تَسط تیطتز تاخزاى استفادُ هی ضَد هؼزفی
سهاى تٌذی ضذُ ٍ گاُ تِ گاُ هحصَالت خذیذ ّوزاُ تا طزح ّای خذیذ تِ هطتزیاى است .سهاًی کِ یک
کسة ٍ کار هحصَالتی خذیذ تَلیذ هی کٌذ هطتزیاى ثاتتص تا خزیذ ایي هحصَالت خذیذ افشایص خَاٌّذ
یافتٌّ .گاهی کِ هطتزیاى لذیوی ٍیژگی ّای اتتکاری هحصَالت پیطیي را هی تیٌٌذ تِ خزیذ خَد اداهِ
هی دٌّذ ،هیشاى فزٍش ضزکت افشایص یافتِ ٍ تِ ّویي ًسثت درآهذّا افشایص هی یاتذ .راُ دیگزی کِ
تزای افشایص فزٍش ٍخَد دارد ارائِ طزح ّای اتتکاری ٍ ًَ در فصَل ًوایطگاُ یا تؼطیالت است .طزح ّایی
ّوچَى ػزضِ یک هحصَل تا  %05تخفیف ًسثت تِ دیگزی،

 استراتژی های بازاریابی و پیاده سازی آن ها
تزای هَفمیت استزاتژی ّا ٍ راُ حل ّای تاساریاتی ،استزاتژی تایذ طَری تزًاهِ ریشی ضَد تسیار ٍالؼاگزایاًِ
ٍ اهکاى پذیز تاضذ ّوچٌیي تِ گًَِ ای تاضذ کِ تزای هذت سهاى طَالًی لاتل اخزا تاضذ .تزای پیادُ ساسی
استزاتژی تاساریاتی هٌاسة ٍ توَلغ تایذ اّذاف لاتل دستیاتی در ًظز گزفتِ ضًَذ .اّذاف را هی تَاى اس ًظز
پَلی تؼزیف کزد هاًٌذ دٍ تزاتز کزدى کسة سَد طی ضص هاُ.
سهاًی کِ اّذاف تؼییي ضذًذ تایذ استزاتژی هَرد ًظزتاى تزای رلاتت در تاسار را پیادُ ساسی کٌیذ.
دستَرالؼول هٌاسة تِ ّواى ًسثت پیادُ ساسی استزاتژی ّای هٌاسة اّویت دارد ٍ ضوا را تِ در کسة
هَفمیت یاری هی کٌذ .فزاهَش ًکٌیذ کِ ایي پایاى کار ضوا ًیست ،تزرسی ػولکزد استزاتژی ّایی کِ تِ
کار تزدُ ایذ ٍ سٌدص ایي کِ آى ّا تا چِ اًذاسُ در تَلیذ درآهذ ٍ فزٍش تیطتز هَفك تَدُ اًذ تِ ضوا در
تٌظین دستَرالؼول ّای هٌاسة تزای استزاتژی ّای تاساریاتیتاى در آیٌذُ کوک هی کٌذ.

پزداخت
ارائِ دٌّذُ راّکارّای تدارت الکتزًٍیک
تزای هطاٍرُ رایگاى ٍ ّوکاری تا پزداخت تواس حاصل ًوائیذ

