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 چکیده:

  

ــتري در بازار پر رقاب هامروز ــتري و حفظ مش ــت  تبا توجه به اهمیت جذب مش ــنعت که با کوچکترین لغزش ممکن اس یک    ص

در باشد.می   هبسیار مهم  و مخاطره  انگیز  بازاریابی  و اصول روانه گردد اصل   به ورطه ورشکستگی  برند آن  به همراه  محصول

سعی بر آن دارد  شتري  را مورد بحث و کفتگو قرار دهد .   برخی از روش هاي  این مقاله  ستفاده در جذب هر چه بهتر م مقاله مورد ا

  متنوعروشهاي تا بر آن شده  تالش تهیه کنندگانکه  دهبازاریابی و تبلیغات نگارش گردی مختلف روش هاي فوق بر مبناي عوامل و 

از جمله مباحث مورد اشاره می توان   .دهدمورد بحث و بررسی قرار   را شهاي نوین و روز ور سمشتریان بر اسا  در خصوص جذب  

نگرشــهاي موثر در   ؛ بازاریابی موثر دیدگاهاي ؛ بازاریابی ؛ تبلیغات روشــهاي؛اهمیت تبلیغات  ؛تبلیغات تهاي بازاریابی و وتفابه 

  بازاریابی اشاره کرد.

  :کلیدي ژگانوا

  ؛ مبانی ؛ نگرش ؛ دیدگاه  بلیغات؛ ت بازاریابی
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  :  مقدمه 

 خدماتی ارائه یا محصول هر که چرا!! نیست وقت اتالف جز چیزي بازاریابی و تبلیغات اهمیت درباره کردن صحبت       

 کلید مؤثر، بازاریابی و تبلیغات. است بازاریابی و تبلیغات داشتن گرو در مخاطب جلب و است شکست به محکوم مخاطب بدون

 مهم این به همواره هوشمند، افراد و هاسازمان و کنندمی پیدا معنا هم کنار در مفهوم دو این. است کار و کسب یک تجاري موفقیت

 مردم از وسیعی طیف به آنالین و چاپی گوناگون هايروش توسط خدمت، یا محصول یک تبلیغات، کمک به. دارند ايویژه توجه

 تعیین و مخاطب شناخت. شوندمی تشویق شرکت یک خدمت یا محصول انتخاب به افراد بازاریابی، از استفاده با و گرددمی معرفی

 از مشتریان رضایت حفظ و خدمات پشتیبانی جدید، مشتریان کسب و قدیمی مشتریان روي بر گذاري سرمایه تبلیغات، درست شیوه

دلیل گسترش بیش  به بازاریابی و تبلیغات در سیستم فروش خودرو .گرفت نظر در باید محصول یک بازاریابی در که است اقداماتی

از اندازه صنعت خودرو در جهان و افزایش رقابت بین خودروسازان، بازاریابی این محصول پرطرفدار بسیار مورد توجه قرار گرفته 

 .است

  

  مبانی نظري 

صنعت خودرو ارایه دهنده دومین بزرگترین کاالي بادوامی براي هر فرد در زندگی اش است بگونه اي که گرچه به عصر ارتباطات     

وارد شده ایم، انسان ها همواره و همه روزه با مساله مهم جابجایی روبرو می باشند و نه تنها از اهمیت آن کاسته نشده است بلکه روز 

نگاه به بازار خودرو در هر کشوري می تواند یا متاثر از رویکرد گذشته  و نقش آن در جامعه امروزي افزوده می شود.به روز بر اهمیت 

نگر به این پدیده با شد و یا بطور کاملتر مبتنی بر دیدگاه پویا و جامع باشد بگونه اي که ارتباط این موضوع یعنی تقاضاي خودرو با 

اعی را در بر گیرد و از تعامالت پویاي آنها با یکدیگر، چشم انداز مناسبی از رفتار آینده این متغیر سایر بخش هاي اقتصادي و اجتم

ارایه دهد.  بدین ترتیب سرمایه گذاري افراد براي خرید خودرو بخش مهمی از زندگی آنها را تشکیل می دهد و متعاقب آن افزایش 

از کشور را فراهم می کند. حال بررسی عواملی که موفقیت در بازار و توسعه  تقاضاي خرید خودرو بازار مناسبی در داخل و خارج

).  بدین منظور در بخش مبانی نظري 1390صادرات را شامل می شود از اهمیت خاصی برخوردار است (علی مومنی و ناظمی، 
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ر شرکت ایران خودرو پرداخته شده است پژوهش به بررسی روشهاي نوین بازاریابی وتبلیغات بر مبناي گرایش و دیدگاهاي اجتماعید

.  

تفاوت بازاریابی و ، کنترل بازاریابی، اهمیت بازاریابیمی باشد . و شامل: تعاریف بازاریابی،  و تبلیغات پژوهش زیر درباره بازاریابی

،  بازاریابی در بازاهاي فرا رشد یافته، نیاز به رشد  روشهاي تبلیغات، اهداف تبلیغات ، اهمیت تبلیغات ، تبلیغات چیست ، تبلیغات 

، تعاریف (CSR)، تعاریف مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) در آینده، نیاز به ایجاد تمایزي بزرگ، مسئولیت اجتماعی شرکت

عرضه کنندگان در بازار در جامعه کنونی  .مسئولیت اجتماعی، ابعاد مسئولیت اجتماعی، منابع و مآخذ فارسی، منابع و مآخذ انگلیسی

کاالهاي صنعتی و مصرفی، با مصرف کنندگانی برخورد دارند که تقاضاهاي گسترده اي دارند اما کمتر تحت تاثیر وسیله هاي بازاریابی 

ها قرار می گیرند. درتعریف بازاریابی، باور بر این است که رسیدن به اهداف سازمانی وابستگی اصلی به تعریف و مشخص کردن نیاز

و تمایل هاي بازار هدف و برآوردن جلب رضایت مشتري به شیوه اي کارآمد تر و موثرتر از رقیبان دارد. اکثر مردم فکر می کنند که 

بازاریابی فقط در حدود و اندازه تبلیغات و یا فروش حضوري محصوالت و خدمات قرار می گیرد، در حالی که تبلیغات و فروش 

مروزه بازاریابی سبز و زنجیره تامین سبز، به عنوان یک مفهوم عمومی طرح  .ل کار هاي بازاریابی هستندحضوري فقط دو فعالیت ازک

هاي تجاري صنعتی سبز و ایجاد برندهاي صنعتی چارچوب جامعی وجود نداشته شده است. با این حال، در مورد چگونگی ایجاد نام

هاي صنعتی توان با بازاریابی صنعتی سبز در جهت ایجاد سازمان ها و نامر را میپایدا  ن موضوع که آیا زنجیره تامین سبزو بررسی ای

سبزتر یکپارچه کرد، هنوز نامشخص است. عالوه بر این، عوامل موثر در زمینه توسعه محصول جدید صنعتی سبز و یا چگونگی 

و  اضر با هدف تحلیل تأثیر بازاریابیها شناخته نشده است. پژوهش حپذیرش محصوالت جدید صنعتی شده سبز توسط سازمان

سبز و آمیخته هاي آن بر مدیریت زنجیره تأمین در بازارهاي صنعتی انجام شده است. به همین منظور در این مقاله با بررسی  تبلیغات

 روشیتوان به عنوان مفهومی همراه فرضیات پژوهشی اقدام شده است که می روشهايه ئجامع مبانی نظري مرتبط با این حوزه به ارا

 .مفهومی در عمل به کار گرفته شود
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  بازاریابی چیست؟

شما در میان رقبا را بازاریابی                صوالت  شویق افراد به انتخاب خدمات یا مح شما براي آموزش و ت مجموعه فعالیت هاي 

صوالت و          می نامیم. بازاریابی در واقع  شتیبانی خدمات و مح شتریان، پ شناخت م شامل بخش هایی کوچکتر مانند نحوه تبلیغات، 

شتریان جدید و           شما را در جذب م شود. مجموعه این فعالیت ها  شما می  شویق به همکاري مجدد با  شتریان براي ت جذب رضایت م

 حفظ مشتریان قدیمی یاري خواهد کرد.

   چرا بازاریابی اهمیت دارد؟

تواند به فروش یک کاال و محصــول و یا فروش خدمات   ل مهمی اســت که میبازاریابی و بازارســازي از جمله عوام       

توان گفت یکی از  کنند. در واقع می ها از بازاریابی براي فروش محصــوالت خود اســتفاده می مختلف کمک کند. برندها و تجارت

ست و موفقیت در آن می  سب و کار را تحت تاثیر   تواند تمامی جنبه هاي مخت مهمترین بخش هاي یک تجارت بازاریابی ا لف یک ک

شتر کمک خواهد کرد    شتر به درآمد زایی بی شامل تبلیغات مختلف و همچنین ترویج فروش براي   .قرار دهد قطعا فروش بی بازاریابی 

شتریان معرفی می          صرف کنندگان و م صول به م ست که در آن یک مح شی ا ست. بازاریابی رو صول ا صرف کننده     یک مح شود تا م

شود         بتواند با شویق  شود و در نهایت براي خرید ت شنا  شتر آ بهترین و مرغوب ترین کاالها نیز نیاز به بازاریابی  .کاال و مزایاي آن بی

دارند چون بدون تبلیغات قطعا مصرف کننده شناختی نسبت به محصول پیدا نخواهد کرد بنابراین در هر صنعتی هر کاال یا محصولی       

صول کمک خواهد کرد همه ي تالش یک برند فروش خدمات و کاالهایی   کن نیاز به بازاریابی پیدا می د. بازاریابی به فروش یک مح

یک برند خوب با شناساندن نام .کند کند بنابراین بازاریابی کمک بزرگی به امر فروش در تجارت هاي مختلف می است که تولید می 

کننده با محصوالتش را بیشتر کند. نام هاي تجاري که شناخته      کند تا میزان آشنایی مصرف   و محصوالت خود به مخاطبان سعی می  

شناسند با این وجود هنوز     شده تر هستند فروش بیشتر دارند چون مصرف کنندگان به اندازه ي کافی محصوالت این برندهاي را می     

  .سیار مهم استدهند چون اهمیت تبلیغ محصول و کاال ب هم نام هاي تجاري خوب تبلیغات و بازاریابی انجام می
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  به طور کلی بازاریابی یک محصول چگونه باید کنترل شود؟

سازي  شور  خودرو سیس  بدو از ک شت  را خاص دوره سه  تاکنون تا شته  سر  پ ست. اولین  گذا  در سازي  شروع خودرو  از آن دوره ا

سالمی  انقالب که 1357 سال  تا ایران شد.  می داد، رخ ا صرف  بر سازي خودرو  مدیران تفکر دوره این طی با ستوار  انبوه م  بوده ا

شعار   ست. صات   از ایرانی هر براي خودرو یک ا شخ شد،  می دوره این م ضه  لذا جهت با شتر  هرچه عر ست   بی  صنایع  در مونتاژ سیا

 از خودرو واردات طوریکه به گرفت شتاب  نیز خودرو واردات افزایش مونتاژ بر عالوه دوره این در شد.  می دنبال سازي  خودرو

 سال  در دستگاه  24261 از داخلی مونتاژ عبارتی به و تولید و رسید  1356 سال  در دستگاه  91021 به 1348 سال  در دستگاه  5000

ستگاه 179887 به 1348 سید.  1356 سال  در د شید.    شدت  را خودرو مونتاژ و واردات موج 1353 سال  در نفت قیمت افزایش ر بخ

   بود. نفت از فروش ناشی ارزي درآمدهاي به شدید وابستگی و مونتاژ طریق از انبوه تولید دوره این در خودرو صنعت استراتژي

 اقتصادي اوضاع وخامت شدت بر 1359سال  در جنگ باشد. شروع می 1370 دهه اوائل تا 1357 سال در انقالب ازشروع دوم دوره

شکالت  و ارزي کمبودهاي آن نتیجه افزود، شی  تولید م صادي   از نا صره اقت  95107 از خودرو تولید شد  موجب عامل این بود. محا

 قابل ها جبهه استفاده  جهت وانت بویژه خودرو واردات دوره این در برسد.  1370سال   در دستگاه  78878 به 1359 سال  در دستگاه 

 می کاهش آن کاهش با و افزایش آن افزایش با و داشت  بستگی  ارزي درآمدهاي میزان به همواره میزان واردات اما است،  بوده توجه

 1371 سال  دیماه یعنی دوره این رسید. در  1362 سال  در دستگاه  45620 به 1359 سال  در دستگاه  3025 از خودرو یافت. واردات

 شد. نوینی مرحله وارد سازي خودرو و رسید تصویب به خودرو جدید قانون

 اما برآمدند صنعت خودرو  اساسی   ساختار  تجدید جهت در مسئولین  بازسازي،  شروع  با همزمان 1367 سال  در جنگ خاتمه از پس

ضاي  وجود دلیل به شده  تامین تقا ستگاه  909 از جنگ سالهاي  طی خودرو ن ستگاه  75729به  1368 سال  در د  1370 سال  در د

 تالش جنگ سالهاي  طی هرچند گردید. کشور  خودرو وارد 194000 تعداد 1373 تا 1368 سال  از سال  شش  طی طوریکه رسید،به 

سیدن  اي جهتپراکنده هاي  ستاد  قالب در ها فعالیت این 1369 سال  از اما گرفت صورت  قطعات خودرو تولید در خودکفائی به ر

 و داخلی تولید کنندگان از حمایت جهت 1371 سال  ماه دي سرانجام  و شد  رسمی سازماندهی   صورت  به خودرو گذاري سیاست  

 شد. ارائه مشخص و مدون صورت به قانون خودرو جهانی بازار در رقابت
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 در خودرو استراتژي صنعت   تدوین جهت اي کمیته کشور  در خودرو مصرف  و تولید مدت بلند راهبردهاي تعیین منظور به همچنین

 )1386بود. (گودرزناصري و سلیمی،  خودروسازي براي سوم دوره شروع این واقع در شد. تشکیل توسعه دوم برنامه قالب

سیدند  نتیجه این به" متفقا دولتی مقامات و صنایع  مدیران دوره این در ستیابی  جهت که ر ستقل  صنعت  یک به د  و پویا خودرو م

 مهمی گام مهندسی  طراحی شرکت هاي  ایجاد با تولید زنجیره مفقوده هايحلقه تکمیل ضمن  طرف یک از است،  ضروري  اقتصادگرا 

شته  خودرو قطعات داخلی تولید در را صوالت  ارتقا جهت دیگر طرف از و بردا  مراکز آن صادرات  و رقابت قابلیت و کیفیت مح

ستا  گردد. در ایجاد کیفیت کنترل و بازرسی  و نوآوري تحقیقاتی،  1374 سال  در خودروایران نوآوري و تحقیقاتی مرکز اولین این را

 متوسط  رشد  با مقایسه  % در5/27سالیانه   متوسط  رشد  با خودروسازي  صنعت  تاکنون 1373 سال  کرد. از آغاز را خود ً کار رسما 

 است. کرده ایجاد کشور در صنعت این آینده در امید، را از اي بارقه صنعت بخش براي 7/5 سالیانه

 عبور حساس  شش مرحله  از بایستی  شکوفائی  به رسیدن  براي صنعت  این که میدهد نشان  خودرو صنعت  صاحب  کشورهاي  تجربه

 از: عباتند مرحله شش این کلیدي دارد. نقش آن از ملی اقتصاد و دولت حمایت نیز مراحل این از هرکدام از گذر جهت و نماید

 شود. می آغاز مونتاژ با خودروسازي 

 سی  طریق از دوم مرحله سعه  به معکوس مهند  ساخت  ایجاد پایگاههاي واقع در مرحله این شود.  می منجر سازي  قطعه تو

 باشد. می قطعات داخلی

 گردد. می حادث انبوه تولید مرحله این در 

 گردد. می ایجاد قطعات تولید خط آالت ابزار و سازي قالب صنایع مرحله این در 

 گیرد. می صورت جدید خودروهاي ساخت و طراحی مرحله این در 

 ساخت و طراحی خودروساز شدن از مرحله آخرین در واقع گیرد. در می صورت مرحله این در صادراتی  پایگاههاي ایجاد 

  گیرد. می انجام خودرو تولید خطوط نیاز مورد تجهیزات و آالت ماشین
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 .است  خودرو و قطعات ها زیرمجموعه ساخت  و طراحی صنایع  ایجاد کشور  یک صنعتی  توسعه  در خودرو صنعت  تاثیر تریناساسی  

 از اما داد مهادا خود حیات به ارزي درآمدهايبه  متکی انبوه تولید و مونتاژ مرحله در 1370 دهه از پیش تا خودرو صنعت  ایران در

 )1386است. (گودرزناصري و سلیمی،  شده خودروسازي باالتر مراحل وارد 1370 دهه

ستیابی به نتایج مبادله مطلوب با بازارهاي مورد نظر می         شی آگاهانه براي د ش سازمانها فعالیت مدیریت بازاریابی را کو هاي دانند. 

ها عبارت اند از: تولید، محصــول، فروش، بازاریابی و بازاریابی          دهند، این دیدگاه   بر اســاس پنج دیدگاه قرار می   بازاریابی خود را   

 .اجتماعی

 

 :1دیدگاه بازاریابی

هاي بازار مورد نظر هاي سازمان در گرو شناخت نیاز خواسته   مقصود از دیدگاه بازاریابی این است که دستیابی به هدف            

هاي رقیب است. دیدگاه فروش گاهی با دیدگاه  صورتی اثربخش و با بازدهی باالتر از شرکته کاالي مورد پسند مشتریان بو تحویل 

هاي تشویقی و  ها تولید بود، که این تولید باید از طریق سیاست  شوند. در دیدگاه فروش، مبناي فعالیت شرکت  بازاریابی جا به جا می

ریابی آغاز و مبناي ســود بدســت آمده، ادامه حیات شــرکت ممکن گردد. اما در مفهوم و دیدگاه بازا رفت تا ازترفیعی به فروش می

کنندگان و مشــتریان، یا بطور کلی، خریداران اســت که از طریق تحقیقات بازاریابی و هاي مصــرفها نیازها و خواســتههمه فعالیت

 اي نیاز خریداران و ارائه خدمات الزم است. بررسی شناخت بازار مشخص می شود. هدف نیز کسب سود با ارض

 :پایه هاي گرایش بازاریابی چهار عامل است

 هاي مشتریان هدف استخریدارگرایی، علت وجودي سازمان ارضا کردن خواسته

 گیري با نظر سیستمی بنگردنگرش سیستمی، سازمان باید به تصمیم

 هاي صاحبان شرکت باشدگذاريبراي سرمایه هدف گرایی، سازمان باید در جستجوي بازده رضایت بخش

 بازارگرایی همگانی، سازمان باید داراي بینش وسیع باشد

                                                             
1 Marketing Concept 
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شرکت    سیاري از  ساس دیدگاه بازاریابی عمل می ب ست آنها فقط نمادهاي بازاریابی   هاي عمومی برا کنند، ولی واقعیت چیز دیگري ا

ستند، مثل معاون بازاریابی، برنامه بازاریابی و تحق  شرکت  ه ست که این  صطالح   یقات بازاریابی. این بدان معنا ا شتري مدار و به ا ها م

هاي رقیب هاي شرکت هاي ظریف نیازهاي در حال تغییر و استراتژي بازارگرا هستند. پرسش این است که آیا آنها توانسته اند به شیوه     

شرکت  س هاي بزرگ قدیمی مثل جنرال موتورز چون نتورا درك کنند یا خیر؟  ستراتژي تهان هاي نوین بازاریابی تطبیق  اند خود را با ا

سهم بازار خود را از دست داده   شتري بصورت        بدهند، مقدار زیادي از  ساله رضایت م ست که م اند. در دیدگاه بازاریابی هدف این ا

شرکت ها در می        ست بلکه به بخشی از حیات  شتري یک هوس نی شرکت درآید رضایت م ازمانی،  س مانند فرهنگ آید و هتار و پود 

  گردد.و برنامه ریزي استراتژیک جزء جدا نشدنی شرکت می (IT) فناوري اطالعاتی

 

 :دیدگاه تولید

ها براي رهنمود دادن به فروشــندگان اســت. گرایش تولید بر پایه این فرض بنا  ترین فلســفهگرایش تولید یکی از قدیمی      

اشند؛ بنابراین مدیریت  محصوالتی هستند که در دسترس بوده، استطاعت خرید آن را داشته ب      کنندگان خواهان شده است که مصرف   

 .باید فعالیت خود را بر بهبود کارایی تولید و توزیع متمرکز کند

ست که          هنوز هم دیدگاه تولید یکی از دیدگاه ضع مربوط به زمانی ا ستین و ضع زیر کاربرد دارد. نخ ست که در دو و هاي مفیدي ا

ضه می     صول بیش از عر ضا براي مح ضع     تقا صدد یافتن راههایی برآید. دومین و شد. در اینجا مدیریت باید براي افزایش تولید در  با

شد و باید براي کاهش آن چاره       سیار باال با شده محصول ب ست که قیمت تمام  شید. براي مثال مربوط به زمانی ا سفه کلی    اي اندی ، فل

ن کاهش  آکامل شــود، به گونه اي که هزینه  "تی"وســازي فورد این بود که فرآیند تولید خودروي مدل هنري فورد بنیانگذار خودر

شوخی می     شند. او به  شته با خواهند انتخاب کنند،  گفت که مردم باید هر رنگی را که مییابد و مردم از نظر مالی توان خرید آن را دا

 .مشروط بر اینکه چیزي غیر از رنگ سیاه نباشد
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 :2 دیدگاه فروش

کنند و آن بدین معنی است که اگر سازمان تالش وسیع و گسترده در امر     بسیاري از سازمانها به دیدگاه فروش توجه می          

 .فروش و افزایش آن انجام ندهد محصوالت شرکت فروش نخواهد رفت

کنند. هدف آنها فروش چیزهایی است   فروش استفاده می و هستند از دیدگاه  ها، هنگامی که با مازاد ظرفیت رو به ربسیاري از شرکت  

 .اند و نه ساخت چیزهایی که خواست بازار استکه ساخته

معامله و  در اینجا فروش نقش اساسی دارد و رضایت مشتري در مرتبه دوم اهمیت است. این دیدگاه بر ایجاد فروش و انجام گرفتن      

شتري     سودآور با م شو         نه ایجاد رابطه بلند مدت و  شتري ت ست که اگر م ستوار ا ضیات ا ست. دیدگاه فروش بر این فر یق به  متکی ا

ه بیشتر   خرید محصول شود آن را دوست خواهد داشت. در مورد خریدار، این مفروضات نمی تواند داراي بنیانی محکم باشند، نتیج       

کنند و بدتر اینکه به طور متوسط یک مشتري نمیوم اقدام به خرید همان جنس ددهد که مشتریان ناراضی براي بار تحقیقات نشان می

 .کندراضی رضایت خود را به سه نفر خواهد گفت، ولی مشتري ناراضی، نارضایتی خود را به بیش از ده نفر منتقل می

 

 :3 دیدگاه محصول

بر این اصـل بنا شـده     ه در بازاریابی وجود دارد دیدگاه محصـول اسـت. این دیدگاه  هاي عمده اي کیکی دیگر از دیدگاه      

انرژي خود   است که مصرف کنندگان، محصوالتی را که بهترین کیفیت، کارکرد و شکل را دارند خواهند خرید؛ بنابراین سازمان باید  

صول می تواند به       صاص دهد. دیدگاه مح صول اخت منتهی گردد. براي مثال، مدیران راه ” بینی بازاریابینزدیک“ را به بهبود دائم مح

سیله حمل و نقل، از این رو به چالش بزرگ و        ن آمریکا چنین میآه ستند و نه و ستار راه آهن ه صرف کنندگان خوا شیدند که م اندی

 .قرار داشت توجه نکردند مقابلشانروز افزونی که بوسیله خطوط هوایی، اتوبوس، کامیون و خودرو شخصی در 

 

 :4 دیدگاه بازاریابی اجتماعی

                                                             
2 Selling Concept 
3 Product Concept 
4 Societal Marketing Concept 
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ها و منافع بازارهاي مصرف  بازاریابی اجتماعی بر این پایه استوار است که هر سازمان باید نخست نیازها، خواسته     دیدگاه       

صورت کارآمدتر و موثرتري تامین کند بنحوي که بقاء و         سته ها را به دو  سه با رقبا نیازها وخوا سپس در مقای خود را تعیین کند، 

م گردد. مفهوم بازاریابی اجتماعی از جدیدترین مفاهیم پنجگانه فلســفه مدیریت بازاریابی       بهبود رفاه مشــتري و جامعه هر دو فراه  

 .است

شد فزاینده            ست محیطی، کمبود منابع، ر شکالت زی صر م ست که در ع سئله قابل بحث در محدوده مفهوم بازاریابی اجتماعی این ا م

 !ض کافی استجمعیت، تورم جهانی و فراموشی خدمات اجتماعی آیا بازاریابی مح

سته        شترکی خوا ست که چنانچه م شی که این دیدگاه مطرح می کند این ا س هاي فردي را درك و تامین نماید،آیا در بلند مدت نیز  پر

همواره بهترین روش را براي مصرف کنندگان و جامعه به کار برده است، بنابراین مفهوم بازاریابی اجتماعی، مفهوم بازاریابی محض،    

 .داردهاي کوتاه مدت مشتري و رفاه بلند مدت او را از نظر دور مین بین خواستهتضادهاي ممک

ست گذاري    سیا شرکت،    مفهوم بازاریابی اجتماعی ایجاب می کند بازاریابان در تعیین  سه گانه منافع  هاي بازاریابی بین مالحظات 

 .خواسته هاي مصرف کننده و منافع جامعه تعادل الزم را برقرار سازند

باشد. در هر کارخانه دپارتمانی به این موضوع اختصاص یافته است. یکی از راههاي     زاریابی خودرو نیز از موارد فوق مستثنی نمی با

هاي دور، جذب اولیه براي فروش خودرو از بازاریابی، تبلیغات عمومی و مداوم در سطح گسترده و براي توده مردم است. در گذشته  

شد. خریداران راضی به دوستانشان     دید و مجذوب سرعت یا ظاهر زیباي آن می ی خودروي دوستی را می شد، کس  گاراژها شروع می 

خوبی  ه شد و درنهایت محصوالت ب  کردند و اطالعات مربوط به آنها در مجالت چاپ میخرید خودروي مطلوب خود را توصیه می 

 .رفتفروش می

ش        ست. م شده ا سیار پیچیده  روند، بینند، هرجا که میتریان در بمباران اطالعات قرار دارند. هرچیزي که میاما امروزه این تجارت ب

شوند، محترم پذیرند. اما هنوز هم وقتی درك میچیزي براي فروش وجود دارد و دیگر به تبلیغات بدبین شده و به راحتی آنها را نمی 

دهند. باید براي مشتري باورکردنی بود.   تبلیغات پاسخ می  شود، به شمرده شده و اطالعات کافی و درست در اختیارشان گذاشته می      

سرعت بهتر، قیمت کمتر و کیفیت برتر بود. بازاریابی در جهان مادي        ست که مدعی  ست، تنها کافی نی صرف کافی نی دیگر تبلیغات 
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ق و دلیل ســروکار نداریم بلکه با        گذارد. جالب اســت بدانید که در این راه فقط با منط        افتد بلکه در ذهن افراد تاثیر می   اتفاق نمی 

ست بلکه          صوالت را حفظ کرد اما راز یک تجارت بزرگ تنها این نی ستیم. باید به روز بود و تازگی مح سات مردم نیز روبرو ه سا اح

ست، باید بدانید بازار خود را چگونه تهییج کنید. فرض ب        صول خوب کافی نی شتن مح ست. دا شتري و ایجاد اعتماد ا ر  ربودن قلب م

کند. باید انتظارات، نیازها و عادات رفتاري و فرهنگی مردم         دانیم از چه راههایی. اینجا تحقیقات ایفاي نقش می     این نیســـت که می 

 .مطالعه شود. براي موفقیت باید راهی به درون قلوب مردم پیدا کرد

شتریان با    یکی از بهترین عوامل موثر بر فروش و بازار، ارائه خدمات پس از فروش خوب به م ضایت م لفعل و ایجاد شتري و جلب ر

صرف         ست. این یعنی م صوالت مطلوب و قابل قبول ا ست. دیگر تقریباً کیفیت اکثر مح شتریان بالقوه ا توانند به راحتی  کنندگان میم

کاهش فروش مواجه ها مشتریان خود را از دست داده و با   جذب دیگر خودروها شوند. یکی از بزرگترین دالیلی که امروزه کارخانه 

رسانی مناسب به او ارزیابی شده است. ارتباط خوب و صمیمانه با مشتري یکی از بهترین        شوند، نارضایتی مشتري و عدم خدمت   می

کننده بیشــتر اســت. این ارتباط را باید جدي گرفت. تک تک کارکنان کارخانه باید خود را در بازاریابی و روشــهاي جذب مصــرف

اندازي بدون مرز است   انداز صنعت خودرو چشم  ه و نوع عملکرد خود را در میزان فروش جداً موثر بدانند. چشم فروش سهیم دانست  

روش تبلیغات دچار تحوالت زیادي شــده اســت. زمانی بود که یک نوشــته زیبا در .تنها باید نیازها را شــناخت و با آن مواجه شــد

ــت. بهتبلیغات جواب می ــت؛ و  داد. اما امروزه چنین نیس لطف انقالب اطالعات، دنیاي امروز مملو از پیامهاي فروش و تبلیغات اس

تفاوت باشــند، به هر تبلیغی اهمیت نداده و دیدي تدافعی و مشــکوك داشــته اند که چگونه در مقابل اکثر آنها بیمردم هم یاد گرفته

صحت دارد. مردم می     ضوع در مورد تبلیغات خودرو نیز  شند. این مو شتر تبلیغات خودرو به آن خوبی و مرغوبیت که   فهمندبا که بی

سی             ادعا می سا ست. تبلیغات باید یک پیوند اح شده ا ست اما دگرگون  شهاي مهم بازاریابی ا ست. تبلیغات هنوز یکی از بخ شود، نی

 .باشدبر میایجاد کرده و باورکردنی، قابل قبول و قابل اعتماد باشد. البته این فرایند، زمان

دیگر تبلیغات باید قابل درك باشد. درست است که به دلیل اشباع دید مردم از تصاویر رنگارنگ جلب توجه آنها حتی براي  از طرف

ست اما نباید تا آنجا خالقیت     شده ا شوار  شتباه فرد بیننده از      چند ثانیه د شت ا ستمایه قرار داد که حتی منجر به بردا هاي هنري را د

شود. بنابراین اگر ب    صویر  ست. نکته دیگر آنکه باید در تبلیغات هدف     ت شده ا شد، از هدف خود دور  گذاري یش از اندازه هنري با
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سته و      ست. تبلیغات باید بهم پیو شترین تاثیر در کمترین زمان ا نمود، تعیین رویه کرد و در همه جا از آن پیروي نمود. هدف ایجاد بی

صی را دنبال کند. به عنوان        شخ سبک م شد و  شه (کارخانه   مثال میمربوط با سپورتی پور صویري   توان به خودروي ا اي کوچک با ت

شاره کرد. آنها اعتماد مصرف   سایت،   وري خودرو جلب کرده اند. در تمام جنبهکننده را با بازدهی و بهرهبزرگ) ا هاي تبلیغاتی (وب 

ار تصادفی نیست. این شیوه اطمینان و باور مردم را    شود. این ک تیزرهاي تلویزیونی و تبلیغات چاپی و ...) به سود شخصی اشاره می    

به همراه دارد. باید تعیین شود که محصول با چه ویژگیهایی معرفی شود. این ویژگیها که در همه تبلیغات باید به آن اشاره شود جزء       

سعه یافته که                شورهاي تو شهاي تبلیغاتی که البته در ک شد.یکی از رو صول خواهد  صه مح شخ صیت و م تجارت الکترونیکی شخ

سترده  شته و مردم  گ ست، ارائه در اینترنت می  معموالً از طریق اینترنت خرید خود را انجام میاي دا شتر مطرح ا شد. امروزه  دهند، بی با

ــندگان خودرو می ــوددهی آنها ایجاد می اکثر فروش ــتهاي خوبی براي افزایش س ــنعت خودرو در بین دانند که اینترنت فرص کند. ص

شتري قدیمی حفظ       تجارته ست. در بازاریابی موفق ارتباط با م صص در این زمینه ا شد قرار دارد که نیازمند تخ اي اینترنتی در حال ر

ضافه می      شتریان جدید به آنها ا صرف   شده و م صول و تجهیزات به روز براي  شوند. خبرهاي مهم، اطالعات مفید براي م کننده مح

درصد خریداران خودرو، خرید    80رسد. در بسیاري از کشورهاي دنیا بیش از    طالع مشتري می افزایش ایمنی و کاهش خطر و ... به ا

ستفاده می    از طریق اینترنت آغاز می online خود را سپس خرید آن ا سایتها براي تحقیق در مورد خودرو و  کنند.  کنند. آنها از وب 

دگان به سایت هشیار و زبردست بود بلکه باید آنقدر جذابیت را افزایش    کنننه تنها باید در ارائه خدمات و پاسخگویی به نیاز مراجعه 

شتریان می     شتري جذب کرد. م شتریان بی سواالت خود در مورد داد تا م قیمت، تجهیزات و انتخابهاي موجود در مدل   خواهند تا تمام 

 سـایت فروش در موتورهاي جسـتجو مانند   شـود تبلیغ وب مورد نظر را در سـایت بیابند. یکی از روشـهایی که اکیداً پیشـنهاد می   

Google, Yahoo!, MsN   شود که کسی روي وب سایت تبلیغ شده کلیک کند. روش      است. فقط در صورتی هزینه پرداخت می

است یعنی قرار گرفتن عنوان سایت در ابتداي لیست      (SOE) دیگر براي ارائه بهتر سایت، بهینه کردن سایت در موتورهاي جستجو   

 .در آینده فروش از منابع متداول قدیمی به اینترنت منتقل خواهد شدجستجو. 

هاي آنها در دنیا صورت گرفته است. در سیستمی تحت عنوان      پیشرفتهاي زیادي در زمینه ارتباط با مشتري و آنالیز سالیق و خواسته    

خرد یا  شود. وقتی فردي خودرویی میآوري شده و تحلیل می، اطالعات مربوط به مشتریان جمع (CRM) مدیریت ارتباط با مشتري



13 
 

شده و در بانک اطالعات ذخیره می  در مورد خدمات یا محصول خاصی اطالعات می   ضبط  شود. این اطالعات  خواهد، رفتارهاي او 

شتریان     به مدیران فروش، ایده سالیق و عقاید م ستی در مورد  شیوه     هاي جمعدهد. بعد از آنالیز و تحلیل دادهمیهاي در شده،  آوري 

صرف    سوي نیازهاي م شتري، کارخانه را  کننده تغییر جهت داده و میزان فروش افزایش میتبلیغاتی گروه به  یابد. مدیریت ارتباط با م

غات درست، محصول مناسب را به فرد مناسب      دهد که چگونه با تبلیکند و به مسئولین تبلیغات نشان می  کننده نزدیکتر میبه مصرف 

ستم می    سی ستفاده قرار گیرد و از  معرفی کرده و از اتالف هزینه جلوگیري کنند. حتی این  تواند در خدمات پس از فروش نیز مورد ا

ستفاده شود. وقتی شما آنچه              را مشتري   شکایات، نظرات و عالیق مشتریان براي بهتر کردن سیستم و کسب رضایت بیشتر مشتري ا

ضافه می      می شوند. نکته   خواهد به او عرضه کنید نه تنها مشتري دوباره به شما مراجعه خواهد کرد بلکه مشتریان جدیدي نیز به آنها ا

قابل توجه آن است که ارتباط خوب با مشتري باید حفظ شود و این موضوع از عناصر الزم براي موفقیت در این بازار است. شاید          

شــود! اما توجه مدیران فروش را به این موضــوع جلب  به علت کم بودن رقابت در کشــور، خیلی جدي گرفته نمی این موضــوعات

کنم که این ارتباط مداوم تاثیر بسزایی (خارج از تصور) در افزایش فروش، رضایت مشتري و بطور کلی موفقیت در بازار خواهد      می

شت. مثالً کارکنان بخش فروش می  صو دا صندلی خودرو از      توانند در  شتري، هر زمان که روکش جدیدي براي  ست م رت درخوا

شد، با او از طریق تلفن یا    ضه  شتري   (sms) تماس بگیرند؛ یا از طریق پیام کوتاه E-mail طرف کارخانه عر اطالعات مورد نیاز م

  .در اختیار وي قرار گیرد

گیرد، توجه به نسل جوان و حتی نوجوان   سازان مورد توجه قرار می از نکات قابل توجه دیگر که امروزه در سیستم بازاریابی خودرو  

ست، به گونه  شده و روي آنها کار می   ا شناخته  شتریان    ساله نیز مهم تلقی می  10شود. حتی کودکان  اي که سالیق آنها  شوند چون م

 .ابی اینترنتی استآینده (اما نه خیلی دور، ده سال دیگر) خواهند بود. براي این قشر، محیط مطلوب بازاری

گفتیم که براي بازاریابی موثر باید خدمات پس از فروش خوب داشت تا رضایت مشتري را بدست آورد، مشتري راضی بهترین مبلغ        

براي هر محصول است؛ باید تبلیغات را اصولی دنبال کرد، یکی از روشهاي توسعه یافته در این زمینه ارائه محصوالت و معرفی آنها       

  ر فروش خودرو از طریق اینترنت است که در جهان با استقبال روبه رو شده است.  و همینطو
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شگاههاي بین    ز مکانهایی که بخوبی میا سه کرد، نمای سازان مختلف را باهم مقای ست که این  توان خودروهاي خودرو المللی خودرو ا

سازان فراهم می  شگاه آورد تا خودروهاي خود را در معرض دیامکان را براي خودرو ها قرار داده و از د هزاران بازدیدکننده این نمای

این فرصــت براي معرفی محصــوالت خود براي خریداران عمده و توده مردم اســتفاده کنند. تنوع محصــولی که در این مکانها موج 

 .دهنده راه دشوار خودروسازان براي رقابت در این عرصه استزند، نشانمی

  

  چیست؟ بازاریابی و تبلیغات تفاوت

 این با. می کنند استفاده منظور یک به کلمه هردو از و نمی دانند هم از جدا را تبلیغات و بازاریابی که هستند زیادي افراد      

  شــناخت. دارند یکدیگر از متفاوتی مفاهیم ولی دارند شــما تجارت موفقیت بر باالیی تاثیر و هســتند اســاســی و اهمیت با هردو که

  .بود خواهد گذار تاثیر شما پیشرفت بر هرکدام صحیح بکارگیري و تبلیغات و بازاریابی تفاوت صحیح

 .می پردازیم بازاریابی و تبلیغات تفاوت بررسی به آن از پس و می کنیم تعریف مجزا بصورت را هریک ابتدا در

  

  تبلیغات چیست؟

شتریان کنونی              شما به م شرکت  صوالت  شرکتها و   و بالقوه معرفی و نمایش خدمات یا مح ؛ با پرداخت پول و از طریق 

  .فرصتهاي جانبی مانند سایتهاي اینترنتی و بیلبورد را تبلیغات می نامیم

 

 اھمیت تبلیغات در چیست؟

اند  به حدي نمایان است که اکثر شرکت هایی که اهمیت این موضوع را به طور کامال درك کرده    تبلیغاتامروزه قدرت         

االنه بودجه اي را بدین منظور اختصاص می دهند. بسیاري از شرکت ها بخشی را به عنوان بازاریابی و تبلیغات دارند تا به      به طور س 

صوالت و خدمات خود از چه        شما براي تبلیغات مح صوالت خود را معرفی کنند و فروش خود را افزایش دهند. کمک تبلیغات مح

 روش هایی استفاده می کنید؟
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شنا کنیم.اما نکته اي که         تتبلیغابراي  شیوه هاي متداول آن آ شما را با  سعی خواهیم کرد  روش هاي مختلفی را پیش رو دارید که 

ست که   شه باید مورد توجه قرار گیرد این ا شعارهاي تبلیغاتی      طرح در کنید سعی    همی صاویر، کلمات، رنگ ها و  تبلیغاتی خود ازت

 .وانید مخاطب را براي توجه بیشتر به آن ترغیب کنیدمهم و تحریک کننده استفاده کنید تا بت

 :تبلیغات بھ شما کمک می کند تا

 برند خود را معرفی کنید. 

 فروش خود را افزایش دهید. 

 کاال و خدمات خود را معرفی کنید. 

ات غ ی ل ب ــود           ت ــی شــ ــول م ــحصــ ــک م ــه ی ــت ب ــب ــردم نســ ــی م ــاه ــش آگ ــزای ــب اف ــوج  .م

 .ترغیب می کنید تا از محصوالت و خدمات شما استفاده کنندبا تبلیغات هدفمند و موثر مشتریان خود را 

  

  : اهداف تبلیغات

  اهداف اطالع رسانی

  آگاه کردن مشتري از محصوالت جدید

  آگاه کردن مشتري از قیمت هاي جدید

  آگاهی دادن به مشتري در باره طرز کار و استفاده از محصوالت شرکت

  تصحیح برداشت هاي غلط مشتریان

  ترس مشتریانکاهش دادن 

  ایجاد یک تصویر مناسب از شرکت در ذهن مشتري

  تشویق و ترغیب مشتري براي خرید محصوالت شرکت به جاي خرید از رقبا

   تشویق مشتري براي اتخاذ تصمیمات فوري در خرید محصول

  تشویق مشتري براي برقراري تماس تلفنی با بخش فروش و بازاریابی شرکت
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  مشتریان نسبت به آنکه ممکن است محصول و خدمات در آینده مورد نیاز باشدیاد آوري کردن به 

 حفظ و نگهداري محصول در ذهن مشتري

  

 :برخی از روش ھای تبلیغات

 

 ستفاده از وب سایت ھای رایگانا

سیار موثر در           سیار      تبلیغاتامروزه یکی از راه هاي ب ست. زیرا عالوه بر این که طیف ب ستفاده از اینترنت ا و آگهی دادن ا

سیار بیش تر از           شکیل می دهند احتمال توجه مخاطبان به تبلیغات اینترنتی ب سط و باالي جامعه را ت سطح متو سترده اي از افراد،  گ

ست  صاد  .تبلیغات غیر اینترنتی ا صرفه تر از انواع دیگر تبلیغات هستند. یعنی     عالوه بر این، این گونه تبلیغات از لحاظ اقت سیار به  ي ب

سایت        ضاي وب از  شما می توانید براي تبلیغات خود در ف سیار موثرتري را انجام دهد. تبلیغ کننده می تواند با هزینه کمتر تبلیغات ب

شده و وارد محی       ضو  سایت ها ع ستفاده کنید. براي این منظور کافی در این گونه  شوید و با توجه به   هاي رایگان ا ط کاربري خود 

امکاناتی که هر سایت در اختیار شما قرار می دهد اقدام به درج آگهی تبلیغاتی کنید.درج آگهی در این گونه سایت ها کامال رایگان     

ر این گونه سایت است و بسته به میزان اعتبار اولیه اي که هر سایت در اختیار کاربر قرار می دهند می توان آگهی رایگان درج کرد.د  

ــما می توانید حداقل  ــتجو   5ها ش آگهی رایگان درج کنید و براي آگهی خود کلمات کلیدي را تعریف کنید تا براي موتورهاي جس

قابل جستجو باشند .بدیهی است با تایپ عنوان آگهی شما و یا بخشی از آن توسط کاربران در موتورهاي جستجو،آگهی شما نیز در          

  .اده می شوددش نتایج جستجونمای

 :ایمیل مارکتینگ

سوم در          شما این امکان را می       تبلیغاتیکی از روش هاي مر ست که به  سال ایمیل هاي تبلیغاتی انبوه به مخاطبان ا ار

دهد تا با داشتن لیستی از مشتریان مورد نظر خود محصوالت و خدمات مورد نظر خود را از طریق ارسال ایمیل معرفی کنید. به این       

ست      شید که براي رسیدن به نتیجه مطلوب بهترا شته با ست ایمیل مخاطبان مورد نظرخود را جمع آوري کنید   ابت در   نکته توجه دا دا لی

ستفاده آن ها قرار            شما به هر دلیل مورد توجه و ا صول  ست مح صی که ممکن ا شخا شرکت ها، کاربران و ا از جمله ایمیل مدیران 

سال  . گیرد س     ار شد، اما بهتر ا شرکت ها هم می تواند نتیجه بخش با شکلی که  ایمیل هاي انبوه به کلیه کاربران و  ت تبلیغات به هر 
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سال ایمیل هاي        سته بندي مخاطبان و ار شد.بنابراین د هدفمند به هر مخاطب خاص، تاثیر   صورت می گیرد هدفمند و جهت دار با

بیشتري خواهد داشت.فراموش نکنید عنوان ایمیل ارسالی و متن و تصاویر مورد استفاده در هر ایمیل هم تاثیر گذار است و کاربران        

 .را مشاهده نمی کنند 5ال ایمیل هاي نامربوط ویا اسپم معمو

  :اس ام اس مارکتینگ

ال پیامک ھای تبلیغاتیا        ت. با توجھ بھ این کھ در این (SMS) رس روش  یکی از روش ھای مفید و موثر در تبلیغات اس

در این روش مختصر و مفید بودن آن توجھ کنید.درصد بھ دست مخاطب می رسد باید بھ متن پیام و 98پیام تبلیغاتی شما بھ احتمال 

مار تی از ش کل کھ ابتدا لیس ال پیامک کنید.بھ این ش ت بھ طور ھدفمند اقدام بھ ارس ول نتیجھ مطلوب، بھتر اس ه موبایل برای حص

  .تھیھ کنید و سپس اقدام بھ ارسال پیام تبلیغاتی کنید را  مخاطبان مورد نظر

 

  :تبلیغات در نشریات

صل نامه ها           شریات از جمله روزنامه ها، هفته نامه ها، ماه نامه ها ، ف صوالت،     می توانید با درج آگهی در انواع ن و ...مح

اژ و خدمات، شــرکت و یا برند خود را معرفی کنید.دقت کنید قبل از درج آگهی در نشــریات ابتدا ازمخاطبان آن نشــریه ، تیر                  

سب  اطالعات آن توزیع   نحوه ست مخاط      مئمط تا کنید ک شما حتما به د سبی را انتخاب کرده اید و آگهی  شریه منا شوید ن ب مورد ن 

  .رسد نظر می

  :استفاده از تبلیغات محیطی

شما بر روي بیلبردها، تلویزیون        تبلیغات        ستر تبلیغاتی در مکان هاي عمومی ، نمایش آگهی  صب پو شامل ن هاي  محیطی 

ــتند، توزیع تراکت در محل   ــکل اس ــایزهاي مختلف ، تبلیغات در مراکز خرید و فروش به ش ــهري، تابلوهاي تبلیغاتی در س اي هش

ــی و تفریحی و همچنین تبلیغا  ــالن هاي ورزش ــایل   ت بر رويعمومی مانند س ،   و نقل عمومی مانند اتوبوس هاي تندرو حمل وس

 دارد.هزینه بیشتري را به دنبال  خطوط مترو و ... است.این روش ها در مقایسه با روش هاي تبلیغاتی قبلی

  

  :روش تحقیق 

                                                             
5 Spam  ھرزنامه 
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ریزان و نتایج آن براي برنامهروش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه بر اساس پارادایم کمی، از لحاظ هدف، کاربردي است چون 
ازاریابی وتبلیغات بر مبناي گرایش و دیدگاهاي اجتماعیدر روشهاي نوین ب تواند در جهت توسعهاندکاران مفید است و میدست

نحوه مورد استفاده مسئولین ذیربط قرار گیرد، از لحاظ میزان نظارت و درجه کنترل متغیرها، میدانی و از لحاظ شرکت ایران خودرو 
هاي توصیفی در دسته رود که از بین روشها و اطالعات نیز از نوع تحقیقات توصیفی(غیر آزمایشی) به شمار میگردآوري داده

  گیرد. هاي چند متغیره از نوع همبسته قرار میتحلیل

. 

  تحلیل و بحث

 بخش مهم کار یک شرکت تبلیغات است ، آنهم به صورت تبلیغاتی ادامه دار و هدفمند.  
 رابطه برقرار کردن با مشتریان سابق هر از چند گاهی.  
 فروختن به موقع یک کاال و یا خدمات جدید به مشتري .  
 با ال بردن ایجاد انگیزه شرکت براي رقابت با شرکت هاي رقیب جدید و جویاي نام.  
 حضور مستمر و همیشگی داشتن در میان مشتریان.  
 براي مشتریان جداٌ خودداري کرد در تبلیغات باید از ایجاد آزار و اذیت.  
  نماینده شرکت بایستی از لحاظ ظاهري کامالٌ آراسته و از لحاظ فنی ( اطالعات شرکت ) با مطالعه کامل در جلسه با

  .مشتریانحضور پیدا کند ، زیرا تاثیرات بصري در بررخورد حضوري بسیار زیاد است
  و روشن براي مشتریان نمایان باشد (از جمله اطالع از سوابق ، ماهیت و امکانات شرکت باید به صورت بسیار واضح

امکانات ، منابع و قدرت نفوذ شرکت در جهان براي دستیابی به منابع روز دنیا و ...) و آنها شرکت و پتانسیل شرکت را به 
 ..خوبی بشناسند تا در مقایسه با رقبا امتیاز بیشتري به ما دهند

  
  

  جمع بندي و نتیجه گیري 

  در نهایت، نتایج به دست آمده براي  افزایش فروش در شرکت ایران خودرو را می توان به شرح ذیل  بیان کرده است:

  ،با توجه به اینکه تبلیغات از دیدگاه مدیران و کارشناسان شرکت هاي خودروسازي، در اولویت اول توسعه فروش قرار دارد

  فعالیت بیشتري در اینخصوص صورت پذیرد .لذا پیشنهاد می گردد که پیشنهاد می گردد که 
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  با توجه به اینکه مؤلفه ارتباط با مشتریان قدیمی از  دیدگاه مدیران و کارشناسان شرکت هاي خودروسازي از مؤلفه هاي

  مهم توسعه فروش به شمار می رود، لذا پیشنهاد می گردد که جهت حفظ مشتریان قدیمی اقدام شایسته صورت پذیرد . 

 نیز از مؤلفه هاي مهم  با ال بردن ایجاد انگیزه شرکت براي رقابت با شرکت هاي رقیب جدید و جویاي نامه به اینکه با توج

   توسعه فروش به شمار می رود، لذا پیشنهاد می گردد که در این خصوص استراتژي مناسبی تدوین گردد .

 امروزه اما ، است بوده ها شرکت و ها سازمان سیاست ترین عمده جدید مشتریان جذب براي تمرکز پیش مدتی تا که رحالید 
  .است شده متمرکز سازمان به نسبت مشتریان اعتماد افزایش و وفاداري بهبود و حفظ براي تجاري و راهبردي هاي سیاست

 جدید مشتریان از تر پایین بسیار مشتریان گونه این به فروش هزینه و دهند می کسترش را خود هاي خرید عمدتاٌ ماندگار مشتریان
  .کنند می توصیه دیگران به را سازمان ، پیوسته صورت به ماندگار مشتریان و است

 مشتري با ارتباط مدیریت و مند رابطه تبلیغات و  بازاریابی اصول به عمل و توجه امروز تجارت دنیاي در که رسد می نطر به چنین
 همراه به را شرکت سودآوري نتیجه در و جدید مشتریان آوردن بدست و کنونی مشتریان نگهداري و حفظ در اي عمده سهم تواند می

  .باشد داشته
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