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آیا برنامه بازاریابی دارید؟
مجله موفقیت 203 - ژان بقوسیان

در بازاریابی اشتباهاتی وجود دارند که تاثیر قابل توجهی بر میزان درآمد می گذارند. 

و  رایج  اشتباهات  شناخت  کسب و کار،  سودآوری  و  فروش  افزایش  در  قدم  اولین 

که  بازاریابی می پردازیم  رایج  اشتباه  به  این مقاله  در  متوقف ساختن آن ها است. 

بسیاری از صاحبان کسب و کار، آن را مرتکب می شوند.

نداشتن برنامه بازاریابی مشخص
در جلسات مشاوره بازاریابی، نگرش مشابه و مشترکی را می بینم که در میان اغلب 

کارآفرینان و صاحبان مشاغل رایج است. اغلب آن ها به جای اینکه برنامه ریز باشند، 

فقط مجری هستند. در واقع، عمل گرا بودن، ویژگی بسیار مهمی در موفقیت است. 

عمل گرا هستید.  و  فردی جسور  احتماال  کسب و کار هستید،  هم اکنون صاحب  اگر 

کسب وکاری  کردن،  آرزو  و  اندیشیدن  جای  به  که  هستید  محدودی  افراد  از  شما 
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بازاریابی  برنامه  باید  نیست! شما  کافی  بودن  ولی عمل گرا  کرده اید؛  راه اندازی  را 

مشخصی را داشته باشید.

از صاحبان  بازاریابی مشخص بسیار گران تمام می شود. بسیاری  برنامه  نداشتن 

مشاغل هیچ برنامه منظم و حساب  شده ای برای سال آینده یا حتی 3 ماه آینده 

ندارند. این موضوع باعث می شود که عملیات بازاریابی آن ها کامال اتفاقی پیش 

برود. افراد زیادی را می شناسم که عملیات بازاریابی شان فقط به وضعیت آن روز 

تصمیم  یک باره  به   و  انگیزه هستند  با  و  خیلی خوشحال  روز  یک  دارد.  بستگی 

و  بعد شاید خسته  روز  انجام دهند.  کارهایی  فروش  افزایش  برای  که  می گیرند 

عصبانی باشند و دیگر کار را ادامه ندهند و همه  چیز به فراموشی سپرده می شود!

نداشتن برنامه بازاریابی باعث می شود که رفته رفته شرایط، شما را هدایت کند؛ 

یعنی وقتی به محل کار خود می رسید منتظر می مانید تا ببینید چه اتفاقی می افتد 

و سپس به آن اتفاقات پاسخ می دهید؛ ولی با داشتن برنامه بازاریابی مشخص، 

صرف نظر از اتفاقات پیش آمده، بر بازاریابی متمرکز می شوید.

مشکل دیگری که صاحبان مشاغل کوچک مرتکب می شوند آن است که با انجام 

فعالیت های بازاریابی نامناسب، خود را به دردسر می اندازند. مخصوصا، آن دسته 

از فعالیت های بازاریابی که از دوران کودکی با آن برخورد داشته اند و تصور می شود 

که بهترین راه حل موجود است. اغلب افراد این طور می اندیشند که … خوب، ما 

باید برای کسب وکار خود بازاریابی کنیم، پس باید ماهانه 500 هزار تومان برای 

تبلیغات در رادیو، کتاب راهنمای مشاغل و روزنامه ها هزینه کنیم و منتظر می مانند 

تا نتیجه احتمالی آن را ببینند. این همان کاری است که اغلب صاحبان مشاغل 

انجام می دهند.

روش های  کردن  امتحان  حال  در  باید  همواره  شما  نکنید،  برداشت  اشتباه  البته 

مختلف بازاریابی باشید تا نتایج آن ها را بسنجید. مشکل در اینجا است که اکثریت 

جدید  کانال های  از  و  می کنند  پیروی  سنتی  بازاریابی  الگوی  از  مشاغل  صاحبان 

می کنند  تصور  عده ای  مثال  نمی کنند؛  استفاده  خود  پیام  رساندن  برای  بازاریابی، 
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که باید در ستون نیازمندی های روزنامه آگهی بدهند. این عده هیچ روشی برای 

سنجش نتایج در نظر نگرفته اند و مطمئن نیستند که این روش مناسب است یا 

خیر؛ ولی چون رقیبانشان این کار را انجام می دهند، احساس می  کنند که خودشان 

نیز باید آن کار را انجام بدهند.

در جلسات مشاوره، وقتی به فردی توصیه می کنم که روش بازاریابی خود را عوض 

کند، بالفاصله اعتراض می کند که این کار منطقی نیست؛ زیرا همکارانش سال ها 

است که از این روش استفاده می کنند. سوال بعدی که می پرسم آن است که آیا 

مطمئنید همکاران تان با این روش بازاریابی سود می کنند یا شاید صرفا پولی را 

که با زحمت به دست آورده اند را با این روش بازاریابی از بین می برند؟! این نوع 

از صاحبان مشاغل معموال هیچ ماخذ معتبر )یا آماری( برای این ادعاهای خود 

ندارند. اگر می خواهید فعالیت های بازاریابی شما اصولی و سودآور باشد، باید کار 

خود را با یک برنامه بازاریابی خوب آغاز کنید.

تعریف برنامه بازاریابی
برنامه بازاریابی یک سند مکتوب است که در آن مجموعه ای از فعالیت های الزم 

برای ارتقای محصوالت/ خدمات یا شرکت شما نوشته شده است. برنامه بازاریابی 

به این دلیل طراحی شده تا تعداد مشتریان و سود شرکت را افزایش دهد و بهتر 

است به صورت ساالنه تهیه شود.

همان طور که گفتیم فعالیت بازاریابی بسیاری از مدیران کامال اتفاقی است. هنگامی 

که خوشحال و با انگیزه هستند، عملیات بازاریابی را توسعه می دهند و در شرایط 

فراموشی  به  شرکت،  مشکالت  و  مسئولیت  خروارها  زیر  بازاریابی  عملیات  دیگر 

سپرده می شود.

برنامه بازاریابی به شما یادآوری می کند که مستقل از شرایط شرکت، باید همواره 

در حال بازاریابی باشید و سیستمی منظم و اصولی برای جذب مشتریان جدید و 

همچنین افزایش فروش به مشتریان قبلی، داشته باشید.

اگر برنامه بازاریابی نداشته باشید، وقتی که درآمد شرکت زیاد شد، عملیات بازاریابی 

https://modiresabz.com


4

برای اختصاص  انگیزه کافی  متوقف خواهد شد و هرگاه سود شرکت نزول کرد، 

بودجه به بازاریابی نخواهید داشت.

فردی که قهرمان وزنه برداری می شود، برنامه منظمی برای تمرین و پیشرفت دارد. 

این شخص حتی در روزهایی که کامال بی حوصله است و هیچ عالقه ای به تمرین 

ندارد، خود را ملزم می کند تا کارهای خاصی انجام دهد؛ زیرا برنامه مشخصی دارد 

که در هر شرایطی دنبال می شود.

نکاتی برای تهیه برنامه بازاریابی موفق
برای  مشخصی  زمانی  چارچوب های  و  کنید  مشخص  را  خاصی  اهداف   .1

دستیابی به آن ها در نظر بگیرید
مثال هدف بگذارید که میزان فروش ماهانه محصول خود را به 1000 عدد برسانید. 

البته می توانید هدف گذاری خود را بر مبنای میزان فروش قرار دهید.

2. کانال های بازاریابی موثر را مشخص کنید
اگر تا به حال از تبلیغات مجالت استفاده می کردید، حال می توانید از کانال هایی 

را  نمایشگاه ها  در  شرکت  مثال  نکرده اید.  استفاده  حال  به  تا  که  کنید  استفاده 

بیازمایید یا شاید تبلیغات اینترنتی، بروشورهای تبلیغاتی در مکان های خاص و … 

بازده بهتری داشته باشند.

3. بودجه بازاریابی خود را مشخص کنید
مقداری  می تواند  بودجه  این  دهید.  اختصاص  مشخصی  بودجه  بازاریابی  برای 

که  کنید  کار  موضوع  این  بر  ماه  هر  باشد.  ماهانه  درآمد  از  درصدی  یا  و  ثابت 

بودجه بازاریابی را به صورت بهینه تری استفاده کنید. یعنی نسبت درآمد به بودجه 

بازاریابی را افزایش دهید.

 

https://modiresabz.com


5

4. برای انجام هر قسمت از برنامه خود متعهد باشید
بسیاری از افراد تصور می کنند که داشتن انگیزه و شور و شوق، برای موفقیت در 

بازاریابی کافی است؛ ولی افراد با انگیزه معموال وقتی پس از مدتی نتیجه خوبی 

نمی گیرند، انگیزه خود را از دست می دهند و فعالیت های خود را کم تر می کنند. 

یکی از مهم ترین مشخصه های افراد موفق، داشتن تعهد کافی نسبت به کارشان 

است. متعهد باشید که مستقل از میزان فروش، همواره عملیات بازاریابی را ادامه 

دهید.

5. کارایی تبلیغات خود را اندازه گیری و آن ها را مجددا ارزیابی کنید
همواره از تبلیغاتی استفاده کنید که در آن امکان سنجش نتایج وجود داشته باشد. 

این کار با اختصاص دادن کد تخفیف، نوشتن نام شخص خاص و … امکان پذیر 

تماس  نظری  آقای  با  برای سفارش  که  بنویسید  آگهی خود  متن  در  مثال  است؛ 

بگیرید. وقتی فردی تماس گرفت و گفت که می خواهد با آقای نظری صحبت کند، 

بالفاصله متوجه می شوید که این تماس نتیجه تبلیغ شما بوده است.

داشتن برنامه بازاریابی در موفقیت کسب وکار اهمیت فراوانی دارد. اگر هنوز برنامه 

بازاریابی ندارید هم اکنون دست به کار شوید و نتیجه حیرت انگیز آن را ببینید!
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