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هایبامولف كت:

اصول و فنون فروش

اصول و فنون بازارشناسی

بازاریابی و اصول موفقیت در بازار

 (آشوبتئــوری )در بی نظمی نظـم

راه انــدازی و اجــرای موفــق فروشــگاه

 فروشـگاهیو استراتژی چیدمـان ، طـراحیاصول

 و کـار در سـرزمین حـکایاتاصــول مدیرـیت و کسـب

...
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تعاریف و ضرورت
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یازها و در آوردن مبادالت بالقوه در جهت تأمین نبه فعل بازاریابی فعالیت هایی است که براي 

خواسته هاي مشتري صورت می گیرد
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حقیقت بازاریابی 
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در خالقیت و نوآوریشاید مهمترین عامل ماندگاری در هر کسب و کاری، 

آن کسب و کار باشد
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نوآوری در چرخه عمر

نوآوری
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اقیانوس آبی و قرمز
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استراتژی اقیانوس قرمز  استراتژی اقیانوس آبی

رقابت کردن در بازار فعلی ایجاد فضای بازار بی رقیب

غلبه کردن بر رقبا بی معنا ساختن رقابت

بهره برداری از تقاضای موجود خلق و تصرف منابع تقاضای جدید

رقابت در بازارهای جدید ایجاد بازارهای جدید

تعادل بین هزینه و فایده ایجاد سود بیشتر و هزینه های کمتر

تالطم شدید، آب خون آلود شده است  عدم وجود تالطم و آرامش نسبی، آبی
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ALL OUR KNOWLEDGE IS ABOUT THE PAST, BUT ALL OUR 

STRATEGIC DECISIONS ARE ABOUT THE FUTURE
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ذر تاریخ سیر تبلیغات و اطالع رسانی در گ

3تا 0نسل 
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بازار

سطح دو

تقاضا محصول

سطح یک

مشتری فروشنده
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نیاز 1

خواسته 2

اتقاض3

کاال4

مبادله5

معامله6
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.  شدزمانی که در آمریکا همه در پی طال بودند، یک نفر با فروش بیل، میلیاردر 

بشناسیدمردم را نیاز 
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روانشناسی فروش مهارتهای فروشندگی
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روانشناسی فروش مهارتهای فروشندگی
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لوژيتعاریف همیشه بهتر است مبتنی بر بازار باشد، نه محصول یا تكنو

فیلیپ کاتلر
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 استراتژی دیجیتال مارکتینگ براساس چارچوبRACE اصـول بکار گیری درسـت ،  نحوه

در تهیـه و اجـرای تا بتوانمی کند را به سادگی و شفافی بیان بازاریابی در دنیای دیجیتال 

داشتمارکتینگ عملکرد بهتری استراتژی های دیجیتال

مارکتینگ؛در دیجیتال  RACEهدف از مدل 

رند و نمودن نقشه راهی شفاف برای تهیه استراتژی های بازاریابی بفراهم 

داف اعمال تکنیک های درست دیجیتال مارکتینگ به منظور تحقق اه

استبازاریابی اینترنتی و آنالین برندینگ 
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 سنتی و کنونی معادل مدلRACE، قیف فروش(Sales Funnel )است



VahidNessaei87



VahidNessaei88



VahidNessaei89



Electronic 

Marketing

Digital 

Marketing

Internet 

Marketing
Email 

Marketing

Mobile 

Marketing
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DIGITAL MARKETING

ONLINE/INTERNETOFFLINE

SERACH MARKTG

MOBILE MARKTG

CONTENT MARKTG

BANNERS ADS

EMAIL MARKTG
SEO

PPC

TV

SMS

RADIO

BILLBOARD

Affiliate MARKTG

SEM

SOCIAL MEDIA
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 برای افزایش فروش استیکی از بهترین روشها محتوا بازاریابی

 ویـدووی و یـا یـک ه یک مقالـنوشتن ). تولید کنیدمحتوا در بازاریابی محتوا با توجه به نیاز مخاطبانتان می توانید
. ها را به مشتریانتان تبدیل کنیدو آن ( آموزشی

 والت و خواهـان مح ـشما اعتماد می کننـد وکنید تا به بر طرف می توانید نیاز مخاطبان را محتوای رایگان با
خدمات پولی شما که به محتواهای آموزشی تان ارتباط دارند می شوند
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 ر یا برند، از طرف گفتگوی مخاطب با کسب و کاشکلی از بازاریابی است که در آنجاذبه ای، یا بازاریابی درونگرا

شمامخاطب آغاز می شود نه 

 ،می شودگفتگو با مشتری همیشه به درخواست کسب و کار آغاز در بازاریابی برونگرا
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 داخلـی کـه سـایتهای صفحات فرود برخالف بسیاری از وبhomepage  بـه شـمار مـی آینـد، معمـوال

.آنها بیشتر دیده نمی شوددر Call to Action(CTA )تک منظوره هستند و یک
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 ا بهینه سازی ب. استسئوداردوجود یکی از بهترین روش های بازاریابی دیجیتال که رقابت بسیاری در آن

باشیدمخاطبین را داشته هدفمندترین می توانید جستجو سایت خود برای موتورهای 
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SEM پولینسخهSEO که در آن بازاریاب ها با خرید جایگاه های نخست نتـای  جسـتجو بـرای کلمـهاست

دارندد لیدتولیکلیدی خاص و تبلیغ در آن، سعی در افزایش ترافیک ورودی و سرعت بخشیدن به پروسه های
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«مـاعی بازاریابی شبکه های اجتماعی، پروسه تولید محتوا، متناسب بـا فاـا و نحـوه کـارکرد رسـانه هـای اجت

هدایت ترافیک به و ( (Engagement & Sharingمختلف، به منظور ایجاد عالقه و همرسانی ارگانیک 

«خدمات است/سمت مح ول
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 ایمیل یکی از بهترین ابزارها برای برقراری ارتباط با مشتریان و لیدهاLeads)  ) استسرنخ های فروش یا

 نیستایمیل مارکتینگ به معنای ارسال ایمیل تبلیغاتی و انتظار برای رشد فروشتان
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AMAZONبرنامـهبا ثبت نام در. بهترین مثال برای بازاریابی وابسته استAffiliate Marketing

ایت یـا ، می توانید یک لینک مخ وص به خودتان برای هر یک از مح والت آمازون ایجاد کنید و در وبسآمازون

، به ددرصدی از فروش را بازای هر خریدی که از طریق لینک های شما انجام شده باشآمازون . وبالگتان قرار دهید

عنوان کمیسیون به حساب شما واریز می کند



و اما واقعیت بازاریابی

تعاریف سنتی
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بازارگرایی

یبازارشناس

بازاریابی

بازارسازی

بازارگرمی

بازارگردی

بازارسنجی

بازارداری

بازارگردانی
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پایان جلسه نخست
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Hope you like these presentation 

Vahid Nessaei 

Thank You!
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Contact us

09394442886

nessaei_ems@yahoo.com

www.nessaei.blog.ir

www.nessaei.ir

www.vn2000.persianblog.ir
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اصول و فنون فروش: عنوان 
وحيد نثائي: نويسنده 
انتشارات ترمه: ناشر 

(چاپ پنجم)1389: سال چاپ 
تومان 12000: قيمت 

در اين  تتنا ک تنه عنه عننوان  منسن  درسني دانشن اه  ننا  
ک  علمي تارعرد  وعرخي دانش اه  ا معرفي شده است

هننا  اصننول ممنندماتي و پيشننرفته فروشننندكيک ت ني 
مختلننف فننروش عننا سعنناني سننادهک اشنننايي عننا انننوا  
مشتر ک ادا  مذاتره و روش  نا  افنیايف فنروش 

.  را مطالعه خوا يم ترد
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اصول مديريت و تسب و تار در سرسمي  ح ايات: عنوان 

وحيد نثائي: نويسنده 

انتشارات نويد مهر: ناشر 

1391: سال چاپ 

تومان 15000: قيمت 

ذا  تتا  اصول مديريت و تسب و تار در سرسمي  ح ايات اثر  است ج
عنه و دلنشي  ته موضوعات عرجسته و روس مديريتي و تسب و تار را

سعاني سناده و در قالنب پنند اک عسرتهناک ح اينات و رواينات اس انسنانها و 
ا عا مطالعه اي  تتا ک ائني  و  ننر سنخنور  ر. حيواناتک عيان مي نمايد

ول عه خوعي فرا كرفتنه و عنه عهتنري  و شنيري  تنري  شن ، مم ن ک اصن
.مديريت را عه دي ران منتم، تنيد
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