


امیرحسینهست؛مناسم

،حوزههایدربازاراستراتژیهایمشاور❖

کشاورزیولوازمخانگی

گرایشبازرگانیمدیریتتخصصیدکتریکاندیدای❖

تهراندانشگاهبازرگانیسیاستگذاری



استمبادلهطریقازخواستههاونیازهارفعبرایانسانیفعالیتی•

کاتلرفیلیپ



جدیدتردیدگاه

،اطارتببرقراریبرایفرآیندهاییوبنگاههاازایمجموعه

استکردهتعریفعرضههاییومبادالت،تحویلفرستادن

،دارانسهام،رجوعارباب،مشتریبرایوسیعسطحدرکه

کندمیایجادملموسارزشجامعهو



ونیازوبازارشناسایی

مشتریخواستههای

بازاریابیراهبردیطراحی

مدارمشتری
کهبازاریابییکپارچهیبرنامهتهیه

کندعرضهبیشتریفایدهی

باسودآورروابطبرقراری

آنهاکردنمسرورومشتریان
وسودآوریبرایمشتریازفایدهکسب

مشتریویژهارزشایجاد

آنهابارابطهقراریبرومشتریانبرایفایدهایجاد لمتقابفایدهیکسب





بازارچرخه

نیاز۱

استفرددرشدهاحساسمحرومیت

خواسته۲

وفرهنگبهاست؛نیازکردنبرآوردهشیوه

داردبستگیفردیشخصیت

ابیبازارینظاماساسیرکنومنشا،انسانخواستههایونیاز

هستند

تقاضا۳

بهاستمحدودمنابعشانامااستنامحدودافرادهایخواسته

بدیلتباشندخریدقدرتباهمراهکهخواستههاییدیگرعبارت

میشوندتقاضابه



بازارچرخه

محصول۴

راتهخواسیانیازتامینتواناییآنچههرفیزیکیبعدازفارغ

باشدداشته

مبادله۵

دفرآینیاارزشیتجارتمبادلهبهمیباشدبازاریابیقلبواقعدر

شودمیاطالقنیزارزشزا

معامله۶

بهکنندمیتالشوهستندمذاکرهمشغولطرفینکهفرآیندی

ودشحاصلتوافقوبنشیندثمربهمذاکراتاگربرسندتوافق

میگیردشکلمعامله

بازار۷

استکاالجهتبافعلوبالقوهخریدرانازمجموعهای



بازارشناخت

توانایییک

کردنبرطرف
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کجا چطور



بازارتقسیمبندی

میزان،جنسیت،سنمثلجمعیتیشاخصههاییاساسبرراهدفبازاریعنیجمعیتشناختی

کنیمدستهبندیودرآمدسطح،شغل،تحصیالت

یاشهر،کشوردارندحضورآندرمشتریانکهمکانیطبقراهدفبازاریعنیجغرافیایی

کنیمدستهبندیمنطقه

،اارزشه،شخصیتیتیپهایمثلروانیفاکتورهایاساسبررامشتریانیعنیروانشناختی

کنیمدستهبندیزندگیسبکواعتقادات

ایندرکنیمدستهبندی،دارندخریددرکهانگیزههاییوعاداتاساسبررامشتریانیعنیرفتاری

نداریماعتقادییاشخصیتیویژگیهایبهکاریوهستیممشتریانخریدرفتاردنبالبهبیشتردستهبندینوع



بازارگیریهدف

وشودمیاستفادهاستراتژیاینازباشددستهموهمجنسبازارکهصورتیدر.گیردنمینظردررابازارهایبندیبخشکهانبوهبازاریابی❖

.شودمیارائهبازارتمامبهاستانداردمحصولی

مختلفنیازهایکهنظرآنازاستراتژیاین.شودمیارائهمتفاوتمشتریانبهمتفاوتمحصوالتکهشودمیاطالقروشیبهتمایزیبازاریابی❖

.استانبوهبازاریابیازسودمندترعموما،دهدمیپوششرابازاردرموجود

تمرکزوکندمیتولیدرابازارازخاصیبخشنیازموردمحصولشرکتکهگیردمیقراراستفادهموردزمانیمتمرکزبازاریابییامارکتینگنیچ❖

.دهدمیقراربازارازبخشهماننیازرفعبرراخود



بازارجایگاهیابی

۳عبارتبرندمانترایواقعدر .است (Brand Mantra)برندمانترایکردنمشخص،آنهایویژگیبرتمرکزبابرندجایگاهتعیینبرایروشبهترین

هوجواین،استضروریبرنداساسیوجهسهتشخیص،برندمانترایتعیینمنظوربه .کندمیتعیینرابرندجایگاهوجوهره،ماهیتکهاستکلمههای۵تا

:ازعبارتند

(Brand Function)برندکارکرد•

کندمیمشخصرابرندکارکردماهیتکه (Descriptive Modifier )توصیفیکنندهتعدیل•

رساندمیارزشوفایدهمخاطبانشبهچگونهبرنددهدمینشانکه (Emotional Modifier)حسیگرتعدیل•



بازارجایگاهیابی

میتوانداربازتحلیلهمچنین،استزیرقراربهبرندیابیجایگاهدرمعمولرویکردهایازبرخی،داردوجودبرندیابیجایگاهیبرایمختلفیهایروش

:دهدیاریبازاردرمناسبشانجایگاهتعییندررابرندها

محصولهایویژگیبرتمرکزبایابیجایگاه•

کیفیت–قیمتارتباطبراساسیابیجایگاه•

محصولکارکردواستفادهنحوهبرتاکیدبایابیجایگاه•

محصول (Class)کالسو (Level)سطحبرتاکیدبایابیجایگاه•

محصولکنندگانمصرفبراساسیابیجایگاه•

رقبابابرندمقایسهبرتمرکزبایابیجایگاه•

فرهنگیهایسمبلونمادهابراساسیابیجایگاه•

زندگیسبکبرمبتنییابیجایگاه•

(Brand Personality)برندشخصیتبراساسیابیجایگاه•



گذشتآنچه



محصولمدیریت

محصول

وسطتکهمختلفیموادومحصوالت،اقتصادعلمدیدگاهاز

برابردروشودعرضهیابازاربه،تولیدکننده

رفعوتأمینراانساننیازهایازیکی،پولدریافت

داردناممحصول،کند



محصول

فروشبهومیشوندعرضهبازاردرکهکاالهاییمصرفیکاالهای

بهوشوندخریداریمصرفکنندگانتوسطتامیرسند

برسندمصرف

لیدتوبرایدیگریتولیدکنندگانکهکاالهاییواسطهایکاالهای

استفادهموردوکنندخریداریراآنها،دیگرمختلفکاالهای

دهندقرار

راکنندگانمصرفاولیهنیازهایکهکاالهاییضروریکاالهای

میکنندتأمین

تراهمیتکمنیازهایتأمینبرایکهکاالهاییتجملیکاالهای

میشودمصرف



صبحانهماننددلربامطلوبکاالهای

سیگارمانندخوشایندکاالهای

ایمنیکمربندمانندپایندهسودمندکاالهای

اثربیوبدمزهدارومانندناقصناخوشایندکاالهای

ناخوشایندکاالخوشایندکاال

دهسودمندکاالمطلوبکاال
ای
ف

ند
بل

ت
مد

فوریرضایتمندی





محصولبندیطبقه

لمسقابلیتیادوامبرمبنااولنوع

شودتماممصرفازپسکهکاالییدوامبیکاال

ومعدنیآب،نمک،صابونمانند

ترطوالنیعمرطولباهاییکاالدوامباکاال

ومیز،صندلی،ماشینمانند

شدهعرضهفروشجهتکههاییرضایتوفوایدخدمات

وشبکهنگهداری،آریشگری،وکالتمانند



محصولبندیطبقه

کنندگانمصرفنوعمبنابردومنوع

مصرفیخریدعادتمبنایبرتوانرامیکاالاینکنندمیخریداریزیادیمصرفیکاالهایکنندگانمصرفمصرفیکاالهایبندیطبقه

بهتوانمیرامصرفیکاالهایاساساینبرکردبندیطبقه

۱ راحتیکاالهای

۲ مقایسهایکاالهای

۳ اختصاصیکاالی

۴ ناخواستهکاالهای

کردبندیطبقه



محصولبندیطبقه

تالشحداقلباوسرعتبامعمولطوربهکاالهاگونهاینخریدشوندمیخریداریمشتریتوسطاغلبکههستندکاالهایراحتیکاالهای

دخانیاتوصابونمانندگیردمیانجام

فرنگیگوجهسسمانندکنندمیمصرفوخریداریعادیطوربهراآنکنندگانمصرفکههستندکاالهایعادیکاالهای•

مانندگرددمیعرضهایگستردهطوربهمعموالکاالهااینشودمیخریدار،تالشحداقلباوقبلیریزیبرنامهبدونمحرککاالهای•

شکالتوروزنامه

پوتینوچترمانندباشدداشتهوجودکاملنیازهاآنبرایکهشوندمیخریداریزمانیفوریواضطراریکاالهای•



محصولبندیطبقه

وکیفیت،قیمت،تناسبنظرازراهاآنمشخصاتخریدوانتخابهنگاممشتریکههستندکاالهایایمقایسهکاالهای

همگنایمقایسهکاالهایبهخودایمقایسههایکاالخانگیلوازمودومدستاتومبیلماننددهدمیقرارمقایسهموردظاهر

وتتفاآنقدرهاآنقیمتولیداندمییکسانکیفینظرازراهمگنایمقایسهکاالهایخریدارشوندمیتقسیمهمگنغیرو

همگنناایمقایسهکاالهایخریددراماکندمیوگوگفتقیمتسربرفروشندهاینجادرکندمیتوجیهرامقایسهکهدارد

استآنقیمتازمهمترکاالهایویژگیخریدارنظرازغیرهومبلمان،پوشاک



محصولبندیطبقه

حسببرخریدارانازایعمدهگروهکهتجارینامیاوفردبهمنحصرمشخصاتباهستندکاالهایاختصاصیکاالهای

پرزرقکاالهایازخاصیانواعومختلفتجاریهاینامدهندخرجبهایجداگانهتالشهاآنخریدبرایحاضرندعادت

شندهفروبهراخودکنندمیتالشفقطودهندنمیانجامایمقایسهاختصاصیکاالهایبرایخریدارانوغیرهاتومبیل،وبرق

دارداختیاردرفروشبرایرااختصاصیکاالیکهبرساندای



محصولبندیطبقه

آنوجودازکنندهمصرفکههستندکاالهایناخواستهکاالهای

فکرآنخریددرباره،باشدداشتههماگروندارنداطالعیها

کهاینتاهستندخواستهناکاالیجدیدکاالهایاستنکرده

مانندیابدآگاهیتبلیغاتطریقازهاآنوجودازکنندهمصرف

احمرهاللبهخوناهداقبر،عمر،بیمه



محصولبندیطبقه

صنعتیهایکاالبندیطبقه

هستندگوناگونیبسیارکاالهیوخدماتخریدارهاسازمان

ولیدتفرایندبهورودنحوهاساسبرتوانمیرامصرفیکاالهای

سهبهراصنعتیکاالهایماکردبندیطبقهشاننسبیهزینهو

ایسرمایهاقالم،قطعاتواولیهموادکنیممیبندیتقسیمگروه

خدماتومصرفیواقالم



محصولبندیطبقه

تاسیساتگروهدوشاملکاالهااینآیندکارمیبهتولیدکاالهایادارهویاکاالتولیددریاکههستندعمرباالباکاالهاییایسرمایهکاالهای

شوندمیاداریتجهیزاتووابزارآالتحملقابلایکارخانهتجهیزاتشاملتجهیزاتهستندتجهیزاتو

دستهدومصرفیاقالمکنندمیکمکتولیدیکاالهایادارهیاوکاالتولیدبهوهستندکوتاهعمرباخدماتوکاالخدماتومصرفیاقالم

کاالهایهمانمصرفیاقالموجارومیخورنگنگهداریوتعمییراتبامرتبطواقالمذغالوروغنمانندعملیاتیمصرفیاقالماند

شوندمیخریداریتالشحداقلیامعمولیمجددخریدمبنایبرهممعموالوهستندصنعتحیطهدرراحتی

مدیریتمشاورهوحقوقیخدماتمانندایمشاورهخدماتوتحریرتعمیرماشینمانندنگهداریتعمیروخدماتشاملخدمات



محصولبندیطبقه

میتقسیمدستهدوبهخودقطعاتواولیهموادرسندمیمصرفبهوشوندمیتولیدخطواردکههستندکاالهایقطعاتواولیهمواد

وقطعاتصنعتیاولیهموادوخاماولیهموادشوند

خامنفتطبیعیمحصوالتوگندمکشاورزیمحصوالتشوندمیتقسیمبزرگدستهدوبهخودخاماولیهمواد

تایروکوچکموتورهایترکیبیقطعاتوسیمانوآهنترکیبیاولیهموادشوندمیتقسیمدستهدوبهنیزقطعاتوصنعتیاولیهمواد

هاآندربیشتریتغییراینکهبدونوکامالترکیبیقطعاتبپذیردصورتهاآنرویبایدبیشتریکارکههستندموادیترکیبیاولیهمواد

رسندمیمصرفبهکاالتولیددرشوندانجام



محصولبندیطبقه

دوام

کنندهمصرف

صنعتی

بادوام

دوامبی
راحتی

مقایسهای

اختصاصی

ناخواسته

سرمایهای

خدماتومصرفی

قطعاتواولیهمواد

فوریواضطراری

محرک

عادی

ع
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ی
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محصولعمر

بربیشترتبلیغاتوبازاریابیبرنامههاینمیباشدمحصولمدیرنظرموردچندانفوریسودکسب،دورهایندرمعرفی

نمایندایجادرابازارنظرموردمحصولبرایبتوانندتادارندتاکیدمحصولوجودازآگاهیایجاد

اصلیافاهدازبازارسهمافزایشآنادامهدروبرندبرایبرتریوبرندبرایترجیحایجادرشدمرحلهدرکهگفتبایدرشد

ورودبامرحلهاینپایانیقسمتهایدراستممکنمیرودمحصولفروشبرایسریعتریرشدانتظارمرحلهایندراست

شودایجادقیمتدررقابت،محصولاینبازاربهدیگررقبای



محصولعمر

هرداردوجودبازاردرزیادیمشابهکاالهایمرحلهایندراحتماالاکردخواهیدکسبمرحلهایندرراسودبیشترینبلوغ

اهشکراتبلیغاتهزینههایواستقویبرندکهآنبهتوجهباحالهربهولی،داردوجودهمهنوزفروشدررشداحتمالچند

وخودمانمحصوالتبینتمایزوتفاوتایجادباتاکنیمتالشبایدداشترافروشدرسریعانتظارنمیتوان،دادخواهیم

،فعلیمشتریاندرمحصولازمصرفمیزانافزایشدهیمافزایشرابلوغدورهطول،بازاردرموجودرقیبمحصوالت

استمرحلهایندرمااهدافجملهازجدیدمشتریانکردنپیداومامحصولخریدبهرقیبمحصوالتمشتریانترغیب



محصولعمر

اشباعبازاربودخواهدسختبسیارشمابرایاحتماالادورانایندرمحصولمدیریتونیستمطلوبچنداندوراناینافول

محصولهرتولیدهزینههای،استشدهموجب،تولیدمیزانکاهش،استنمودهآغازراخودنزولیروندفروش،استشده

استدادهکاهشراشماسودحاشیهیابدافزایش



محصولعمرمنحنی

سرگرمی

دالبری چرخهای



محصولعمرمنحنی

بلوغورشد

مد

سبک



رقابتشرایط

دارندوجودبازاردرفروشندهزیادیتعدادوخریدارزیادیتعداد،حالتایندرکاملرقابتساختار

خریدارزیادیتعدادوخاصمحصولنوعیکفروشندهزیادیتعدادنیزحالتایندرانحصاریرقابتساختار

میپردازندرقابتبهکیفیتارتقای،بندیبستهتغییرمانندخودمحصوالتدرتمایزایجادطریقازفروشندگانولی،دارندوجود

درفروشندهدوتنهاکهخاصیحالتدرداردوجودخریدارزیادیتعدادوفروشندهکمیتعداد،حالتایندرچندجانبهانحصارساختار

مینامندرادارندوجودبازار



رقابتشرایط

باشدداشتهوجودبازاردرخریدارزیادیتعدادوفروشندهیکفقطکهاستزمانی،حالتاینکاملانحصارساختار

باشندداشتهوجودبازاردرکنندهعرضهزیادیتعدادوخریداریکتنهاکههنگامیتقاضاطرفدرانحصارکاملساختار

ردخریدارکمیتعدادولی،استزیادبسیازبازاردرمحصولفروشندگانتعداد،حالتایندرتقاضاطرفدرچندجانبهانحصارساختار

داردوجودبازار





آبیوقرمزاقیانوس

ارزشخلق

مشتریارزش

هزینه برایکهبازارازبخشهاییصنایع

هستندآشناهمه

محدودتقاضاشدیدرقابت

قیمتیجنگ

برایبازارسهمعددییجمع

بازارحجمتساوی

تنگاتنگرقابت

وجودکهبازارازبخشهاییصنایع

ناشناختهاندندارند

جدیدتقاضاییوجود

نداردوجودقیمتیرقابت

عددییغیرجمع

باالسودحجموسرعت

استزیادرشدبرایفضا



رقابتیاستراتژی

رقابتیاستراتژی

پورترنظراز
تمرکز

تمایز

هزینهرهبری

هزینهرهبری تمایز

متمرکزهزینه متمرکزتمایز

ی
دگ
ر
ست
گ

مزیت

صنعت

بخش

هزینه تمایز



رقابتیاستراتژی

محاطفهکار تهاجم

تدافع رقابت

ضعفنقاطقوتنقاط

تهدیدها

فرصتها

تهاجمیاستراتژی

هستندشماکاروکسبدرخالقیتونوآوریجنسازاستراتژیهانوعاین

رقابتیاستراتژي

بیرونیمحیطتهدیدهایخطرازحالاینبااماداردخوبیوقویعملکردمرحلهایندرماکاروکسب

نیستمصون

تدافعیاستراتژي

نداردتهدیدهاخطرازرهاییبرایقوتینقطهواستضعیفشدتبهکاروکسبموقعیتایندر

کارانهمحافظهاستراتژی

اما،استفعالیتبهمشغولرقبابهنسبتتریضعیفعملکردبااگرچهکاروکسبحالتایندر

داردهمخوبیفرصتهای



رقابتیاستراتژی

له
حم

ده
نن
ک

ع
فا
د

ده
نن
ک چیریکیحملهمقابلحمله

حاشیهایحمله

جانبیحمله

محاصره



کنندهمصرفرفتار

وتجزیه

تحلیل

مشتری

میکنند؟خریدیکبارمدتچه

میکنند؟خریدکجااز

میکنند؟خریدموقعچه

کند؟میخریدکسیچه

میکند؟خریدچرا

میشود؟خریداریچیزیچه



مشتری

نمیقیبتانربهراشماواندکردهپیداخاطرتعلقآنهابهنسبتوکردهتأمینراآنهارضایتوکردهاستفادهشمامحصوالتازکههستندکسانیوفادارمشتریان

فروشند

کنندترکراشمادیگرانتخابوجودبااستممکنودارندارتباطشماباندارندانتخاببرایدیگریگزینهاینکهبعلتوفادارشبهمشتریان

نداردواهمیتینیستتوجهموردخاصیمحصولنوعیابرندتفاوتبیمشتریان

نکنندیاوبکنندکارشمابااستممکنهستندناراضیونشدهجلبآنهارضایتواندکردهاستفادهشمامحصولازهاناراضیناراضیمشتریان

بزنندضررشمابهحاضرندآنجبرانبرایواندشدهمتضررشمامحصولازکههستندمشتریانیتروریستناراضیکامال



موثرعوامل

فرهنگ

فرهنگریز

اجتماعیطبقه

مرجعگروههای

خانواده

جایگاههاونقشها

سن

عمرچرخه

شغل

اقتصادیشرایط

زندگیسبک

خودانگارههاوشخصیت

انگیزه

ادراک

یادگیری

نگرشهاوباورها

خرید

فرهنگی اجتماعی شخصی روانشناسانه



فرهنگ

یروفرهنگیتأثیراتواستفرهنگیکدارایایجامعهیاگروههرواستخانوادهدرروابطافکارو،ادراکات،ارزشهاشاملواستافرادرفتاروهاخواستهعلتتریناساسیفرهنگ

باشدمتغیردیگرکشوربهکشوریازاستممکنخریدرفتار

میکیلتشرابازارازمهمیبخشوباشندمیجغرافیایینواحیوقومیگروههای،ادیان،هاملیتشاملکهشدهتشکیلریزفرهنگنامبهتریکوچکفرهنگهایازفرهنگیهر :ریزفرهنگ

.دهند

غلش،درآمدمیزانهمچونعواملیازترکیبیودارندمشترکیرفتارهایومنافع،هاارزشافرادآندرکهشودمیگفتهجامعهمنظمودائمینسبتا هایبندیتقسیمبهاجتماعیطبقه،

گذارندمیتأثیراجتماعیطبقهتعییندرثروتوتحصیالت

7شوندجاجابهالعکسبیاوترپایینبهباالترطبقاتازافراداستممکنکهباشندمیپایینوفقیرماقبلطبقه،کارگر،متوسط،باالبهرومتوسط،ثروتمند،ممتازطبقهشاملاجتماعیطبقه.



اجتماعیعوامل

مرجعگروههای

اغلبممردونامندپذیرمیعضوگروههایراآنهاودارندتأثیرمستقیمغیریامستقیمطوربهفردرفتاربرکهزیادیکوچکگروههای :اجتماعیهایشبکهوگروهها

.نیستندآنعضوکههستندمرجعیگروههایتأثیرتحت

،ویژهمهارتخاطربهبرندسفیرانوعقیدهرهبرانوهستندگروههاشدیدتأثیرمعرضدرکهرابرندهاییبایدهابازاریاب :پیامیبازاریابیوکالمیگذاریاثر

.کنندشناساییرانمایندمحصولیخریدبهاقدامآنهاپیامیوکالمیهایتوصیهباافرادکهشوندمیباعثشخصیتویادانش

تاوشروعوبالگهاازآنهادامنهوپردازندمیعقایدواطالعاتتبادلیامعاشرتبهآنجادرمردمکههستندآنالینیاجتماعیهایشبکه :آنالیناجتماعیهایشبکه

.یابدمیادامه you tubeمثلاینترنتیهایسایت

ازمندندقهعالهابازاریابواستجامعهدرکنندهمصرفخریدسازمانمهمترینخانوادهوباشندگذاراثریکدیگرخریدرفتاربرشدتبهتوانندمیخانوادهاعضاءخانواده

خریددفرآینمرحلهومحصولنوعبهبستهافرادازیکهرنقشمیزانوشوندآگاهگوناگونخدماتومحصوالتخریددرفرزندانوزن،شوهرگذاریاثرمیزانوهانقش

کندمیتغییرخریددرافرادنقشواستمتفاوت

آنهاستمقامونقشخوردرکهکنندمیانتخابرامحصوالتیمعموال افرادوداردتعلقسازمانها،باشگاهها،خانوادهزیادیگروههایبهشخصیکهامقاموهانقش



شخصیعوامل

گذاردمیاثرافرادخریدبرنوعسنرفتنباالوزندگیچرخهزندگیچرخهمرحلهوسن

گذاردمیاثرکندمیخریداریکهخدماتیوکاالهابرفردشغلشغل

داردبستگیاندازآنانپسودرآمددرتغییراتبهفرداقتصادیشرایطاقتصادیشرایط

استمتفاوتاستذیلمواردشاملکهنگاریرواناساسبرفردزندگیشیوهباشندوداشتهمتفاوتزندگیشیوهاستممکنافرادزندگیشیوه

(وفروشخرید،سرگرمی،کار)هافعالیت

(تفریح،خانواده،مد،غذا)عالیق

(محصوالت،تجاری،اجتماعیمسائل)نظرات

میتوصیفراوخودمختاری،بودناجتماعی،گریسلطه،نفسبهاعتمادهمچوناوروانیویژگیهایشاملفردهرخاصشخصیتانگارهخودوشخصیت

کنند



روانشناختی

ادراکاتزیرفرآیند۳باافرادوسازندخودذهندرجهانازمعناداریتصویرتاکنندمیتفسیروسازماندهی،گزینشرااطالعاتافرادطریقآنازکهفرآیندیادراک

دارندیکسانمحرکیکازمختلفی

اطالعاتجداکردنبهافرادتمایلگزینشیتوجه

اطالعاتتفسیربهافرادتمایلگزینشتحریف.

باشندمیارتباطدرآنهاباافرادکهاطالعاتینگهداریگزینشیطوربهاطالعاتحفظ.

شاملوگیردمیصورتفردرفتاردرتجربهاثردرکهتغییراتییادگیری

چیزیکیاشیءیکبهفردگرایشهاکشش

شوندمیواردشخصبهمحیطازهامحرک.

دهدمینشانواکنشچگونهوکجا،کی،فردکهکنندمیتعیینکههایمحرکهانشانه

برندیاشیءیکبهافرادواکنشهاواکنش

شیءیکازافرادرضایتهاکنندهتقویت

:شاملوشوندمیکسبیادگیریوعملطریقازفردهرمورددرکههانگرشوباورها

داراستچیزیمورددرفردکهاستروشنتفکریکباور

دوریاشدنکنزدیوچیزهانداشتنیاداشتندوستفکریچهارچوبیکشاملوعقیدهیاشیءیکبهنسبتفردثابتتمایالتواحساسات،هاارزیابیتوصیف :نگرش

باشدمیآنهابهشدن



جدیدخریدپذیرش

نوطلبها
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ماندگانعقب

۱۶٪

هستندمخاطرهاهلنوآوران

هایایدهوبودهعقیدهرهبرانخودجوامعدروروندمیجلوبهسنجیدهپذیرهاسریع

دهندمیارائهنظردقتبااماسریعونو

رادافازبیشاماهستندرهبرندرتبهچهاگروهستندگراتعمقافرادیآغازیناکثریت

پذیرندمیرانوهایایدهعادی

یکزمانیونگرندمینوهایایدهبهشکباکههستندافرادیتأخیرداراکثریت

اندکردهامتحانراآنمردماکثریتکهپذیرندمیرانوآوری

یرندپذمیرانوآورییکزمانیوهستندهاسنتپایبندکههستندافرادیهاماندهعقب

باشدشدهسنتیکبهتبدیلکه



مشتریرضایت

مشتری

راضی




