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 نمونه کدهای بازاریابی:

تصر  گلچینی فایل نمونه کد بصورت مخ در بدلیل اینکه باسلام؛ دوستان عزیز

بازاریابی آشنایی  مفاهیم چنانچه با  ؛لذااز مفاهیم و کدهای آنها را آورده ام

مهم  مسئله اما را در کتب بازاریابی مطالعه بفرمایید.مطالب  کافی ندارید

 به کدینگ روش با مساله این که آنهاست تعاریف و مفاهیم اسمی تشابه

 می شود. حل راحتی

 

  مارکتینگانواع مختلف: 

 یبازارگردبازارداری،بازارگرمی،بازارسنجی،بازاریابی،بازارسازی،بازارگردی،،بازارشناسی،بازارگرایی

کد: بازارگردی و بازارگرمی هردوتاش از طریق شرکت در نمایشگاه و بازدید صورت میگیره با این 

تفاوت که تو بازارگردی میریم که شناخت و دیدمون تقویت بشه اما بازارگرمی واسه تبلیغ 

 محصول و ارتباط با مشتریه! 

حفظ و وفادارکردن مشتری کار  کد: بازارگردانی شامل همه مراحل مدیریت بازاره اما بازارداری رو

 میکنه!

 کد: بازارداری باعث حفظ و گسترش مشتری میشه اما بازارسازی باعث گسترش بازار میشه!

 کد: تو بازارگردی میریم نمایشگاه ها رو میبینیم تا چش و گوشمون واشه!

 بقیه موارد هم تعریفشون کامال واضحه! 

 



 

2 
 

 وظایف مدیر بازاریابی 

 نام رسمی بازاریابیوظیفه  نوع تقاضا

 تقاضای منفی

 نبودن تقاضا

 تقاضای پنهان

 تقاضای تنزلی

 تقاضای فصلی

 تقاضای کامل

 تقاضای بیش از حد

 تقاضای نا سالم

 تبدیل تقاضا

 ایجاد تقاضا

 پرورش تقاضا

 احیاء و تجدید تقاضا

 تعدیل تقاضا

 حفظ تقاضا

 تضعیف تقاضا

 تخریب تقاضا

 بازاریابی تبدیلی

 ترغیبیبازاریابی 

 بازاریابی پرورشی

 بازاریابی احیائی

 بازاریابی تعدیلی

 بازاریابی محافظتی

 بازاریابی تضعیفی

 بازاریابی مقابله ای

 

  تقاضای منفی:

 !مثبته به منفی تبدیل همون تبدیلی تقاضای: کد

 تقاضای صفر یا نبود تقاضا:

 اونقده باید پس خبرندارن جنس اون وجود یا ارزش از ملت صفر، تقاضای یا تقاضا نبود در: کد

 !بشن ترغیب خریدش به و بشن ملطفت تا گوششون تو بندازیم

 تقاضای پنهان:

 داشته عالقه! سیاه گوجه به مردم که میمونه این مثل پنهان تقاضای برای پرورشی بازاریابی:  کد

 !کنیم برطرف اونارو نیاز تا کنیم تولید رو گوجه نوع این بیاییم ما باشند؛حاال

 تقاضای تنزلی:

 دست از داره شده معتاد دوستمون که میمونه این مثل نزولی تقاضای واسه احیایی بازاریابی: کد

 !کنیم احیاش و اعتیاد ترک کمپ ببریمش باید پس میره؛
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 تقاضای فصلی:

 رو راست و چپ جناح تفریطهای و افراط جلوی که اعتدال دولت مثل تعدیلی بازاریابی: کد

 !میشه مقطعی و فصلی نوسانات مانع میگیره،

 تقاضای کامل:

 موقعیت این فقط که اینه ما هنر پس! اکیه چیز همه و برابرند تقاضا و عرضه کامل تقاضای تو: کد

 !کنیم حفظ رو

 !مشخصه تکلیفشون که هم ناسالم تقاضای و حد از بیش تقاضای: کد

 

 تدافعیبازار یا انواع استراتژی های  سهم از حفاظت 

 (:موقعیت از دفاع)وضعیت دفاع

 !میگیریم محکم جامونو فقط موقعیت از دفاع تو:کد

 :جناحی دفاع

 حریف کور نقاط که میمونه! جناحین از سانتر مثل جناحی یا جانبی دفاع:کد

 !میده قرار حمله مورد رو

 (:پیشگیرانه دفاع)پیشکی دفاع

 !میکنیم حمله رقیب از قبل و کنیممی دستی پیش پیشگیرانه دفاع تو: کد

 :متحرک دفاع

 !کشیم می سرک جا همه به و! باالست تحرکمون متحرک، دفاع تو: کد
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 :انقباضی دفاع

 بخورتت گربه نزاری و لونت تو بری موش مثل باید انقباضی دفاع تو:کد

 !بچسبی پنیرتو محکم بعدشم

 

 تهاجمی مشی های خط 

 

 :جلو از حمله

 کنیم¬می حمله رقیب قوت نقاط به روبرو از! مرد مثل جلو از حمله تو: کد

 !داره هم زیادی ریسک خداییش که

 

 :جناحی حمله

 مورد رو حریف کور نقاط جناحین از سانتر مثل هم جناحین از حمله تو: کد

 !داره ضعف نقاط اون تو که میدیم قرار حمله

 

 :محاصره ای حمله

 و کنیم می حمله رقیب به جهت! شونزده از که هم ای محاصره حمله تو: کد

 !میشه خونده هم خدا بنده اون فاتحه
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 :فرعی حمله

 و کاال،تکنولوژی رو بجاش ،!نداریم رقیب شرکت با کاری فرعی، حمله تو: کد

 !میکنیم سرمایه گذاری جدید بازارهای

 

 :نامنظم حمله

 مختلفی کارهای ای¬دوره بصورت چریکی جنگ مثل نامنظم حمله: کد

 و ببازه روحیشو و کنیم کالفش تا! میریم راه رقیب مخ رو و میدیم انجام

 !بشه بازار از قسمت اون بیخیال

 

 

 هاشرکت یابی جهت در تحول سیر 

 

 نه           گرایش به سمت مشتری            بله        

 نه

 

 

گرایش به سمت 

 رقیب

 

 بله

 

گرایش به سمت 

 مشتری

گرایش به سمت 

 باال

گرایش به سمت  گرایش به سمت بازار

 رقیب
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 !گرایی مشتری میشه پس کم رقبا به توجه اما زیاد مشتری به توجه:کد

 

 سمت به گرایش فقط پس کم مشتری به توجه ولی زیاد رقیب به توجه: کد

 !داریم رقیب

 پس چیز همه به نسبت توجه حداقل یعنی کم رقیب و مشتری به توجه: کد

 !کاال به نسبت گرایش یا گرایی محصول سنتی گرایش همون میشه

 

 هم داریم رو رقیب هم وقتیکه زیاد مشتری و محصول به نسبت گرایش: کد

 !بازار به نسبت گرایش میشه پس داریم رو بازار کل رو،یعنی مشتری

 

 

 بوستون مشاوران گروه روشBCG 
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 من: میپرسن که! میندازه دخترا از خیلی سوال یاد مارو سوال عالمت:کد

 !میشم( زیاد رشد) چاق اینقده چرا پس( کم سهم)میخورم کم غذا که

 

 هم زیاده سهمش هم یعنی باالها؛ باال آسمونه،اون تو جاش ستاره: کد

 !رشدش

 

! میترکه باشه؛ داشته رشد میخوره که علفی اندازه به اگه شیرده گاو: کد

 !کمه رشدش و زیاد سهمش یعنی

 

 سهم هم! داغونه شون چی همه دارن سگی حالت شرکتهاییکه:کد

 !رشدشون هم و بازارشون

 

 :توسعه برند 

 
 خط توسعه-1

 خط همون پس موجوده، حالتهای همون برندمون و محصول وقتیکه: کد

 (!خط توسعه)میدیم توسعه رو قبلیمون
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 برند توسعه-2

 تا چند محصلمون همون به میاییم جدید؛ برند و موجود محصول: کد

 !برند توسعه استراتژی میشه میکنیم؛پس اضافه برند

 برندی چند-3

 داریم که محصولی همون به میاییم جدید؛ برند و موجود محصول: کد

 برندی چند استراتژی میشه پس! کنیم می اضافه برند تا چند

 جدید برندهای-4

 جدیدمون محصوالت واسه یعنی جدیدن؛ محصولمون و برند: کد

 گزینه تو پس! میشه جدید مون چی همه یعنی میاریم جدیدی برندهای

 جدید برند استراتژی یعنی! داره جدید که بگردیم اونی دنبال باید ها

 

 

 کاال عمر دوره بازاریابی هایمشیخط 

قیمت  تبلیغات پیشبردی

  باال پایین فروش

 باال بهره برداری سریع مشی خط خط مشی بهره برداری کند

 پایین سریعخط مشی نفوذی  خط مشی نفوذی کند

 

 هم برداری بهره و میشه بیشتر سودمون باشه باال قیمت وقتیکه: کد

 بازار تو سریع میشه باعث باشه پایین قیمت وقتیکه اما میشه حاصل

 کنیم نفوذ
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 وقتیکه اما میفته جا سریع چی همه بشه زیاد که پیشبردی تبلیغات: کد

 ...حاال میره؛ پیش کند چی همه باشه کم

 سریع برداری بهره میشه باال؛ قیمت و زیاد تبلیغات-1

 سریع نفوذ میشه پایین؛ قیمت و زیاد تبلیغات -2

 کند برداری بهره میشه باال؛ قیمت و کم تبلیغات -3

 سریع نفوذ میشه کم؛ قیمت و کم تبلیغات-4

 

 رابطه بازاریابی 

 سود پایین سود متوسط سود باال 

 توزیع/ مشتریان

 زیادند کنندگان

 واکنشی یا پایه واکنشی متعهد

 توزیع/ مشتریان تعداد

 است متوسط کنندگان

 واکنشی متعهد فعال

 توزیع/ مشتریان تعدا

 اند کم کنندگان

 متعهد فعال مشارکتی

 هم بازاریابی کالس پس  باالست سود میزان چون: باال سود: کد

 باشه کمتر کنندگان توزیع و مشتریان تعداد هرچه طرفی ؛از!باالست

 :پس بذاریم براشون باالتری سطح بازاریابی باید و میشن! تر خاص افراد

 بکار متعهد بازاریابی پس زیاد؛ کنندگان توزیع و مشتریان تعداد( الف

 !میره

 بکار فعال بازاریابی پس متوسط؛ کنندگان توزیع و مشتریان تعداد( ب

 !میره
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 بکار مشارکتی بازاریابی پس کم؛ کنندگان توزیع و مشتریان تعداد(ج

 !میره

 هم بازاریابی کالس پس  متوسط سود میزان چون: متوسط سود: کد

 باال مثل و نظرمونه مد وسط سطح تا سه سطح، پنج از متوسطه؛یعنی

 : باالتره؛بنابراین بازاریابی کالس باشه کمتر تعدادشون هرچه

 بکار واکنشی بازاریابی پس زیاد؛ کنندگان توزیع و مشتریان تعداد( الف

 !میره

 بکار متعهد بازاریابی پس متوسط؛ کنندگان توزیع و مشتریان تعداد( ب

 !میره

 !میره بکار فعال بازاریابی پس کم؛ کنندگان توزیع و مشتریان تعداد(ج

 ؛!پایینه هم بازاریابی کالس پس  پایینه سود میزان چون: پایین سود:  کد

 :پس

 اگه یا پایه بازاریابی پس زیاد؛ کنندگان توزیع و مشتریان تعداد( الف

 !میبریم بکار رو واکنشی بازاریابی بدیم حال بهشون خیلی

 واکنشی بازاریابی پس متوسط؛ کنندگان توزیع و مشتریان تعداد( ب

 !میرود بکار

 بکار متعهد بازاریابی پس کم؛ کنندگان توزیع و مشتریان تعداد(ج

 !میرود


