


مدل هاي بازاریابی

4p , 7p , …



محصولمکان عرضه

قیمت تبلیغات





به گامهاي ویژه پیام رسانی4pو 7pدر 
به افراد مناسب، در زمان مناسب، با پایین ترین هزینه و 

پیشرفت بازدهی ممکن، صحبت نمی کنیم





گامهاي اولیه تبلیغات تجاري کم هزینه      

با چه کسی صحبت می کنید؟

چه چیزهایی باید بگیم؟

کجا اون پیام را بگیم؟

چطور ارزیابی کنیم؟



ماول مخاطبمون را تعریف کنی

اطالعات کمی•
چه تعداد افراد•

در چه مکانی•

... و•

اطالعات کیفی•
چیزهاي تماشا می کنندچه •

چه چیزهایی مطالعه می کنند•

قه و کل منظورم اینکه به چه چیزهاي عال•

دارند



دوم اینکه کارتان چی هست



دوم اینکه کارتان چی هست

این مرحله در مورد هدفگذاري هست

اهداف فروش•

اهداف برند•



شما باید استامپ باشداهداف

مشخص 

معین بودنو 
داراي زمان باشد

دسترسدور از 

اما دست یافتنی

قابل

بودنگیرياندازه 

شخصی بودن



http://irsazan.com/gift

مهدیه ویژه چگونه اهدافمون را استامپ کنی     



      سوم اینکه بدانید چطور اینها را بهم ربط بدهیم



سوم اینکه بدانید چطور اینها را بهم ربط بدهیم      



سوم اینکه بدانید چطور اینها را بهم ربط بدهیم      

:یک استراتژِي تبلیغاتی چیزیست 

که براي حتی بتوان آنرا  توصیف کرد •

طرحی که تجربه کاربري، جایگاه و طرح تبلیغاتی را شامل بشه •

تهیه یک نقشه از تجربه کاربري می تواند خیلی کمک کند



چه می خواهید بگوییدچهارم  اینکه تعیین کنید 

:یک استراتژِي تبلیغاتی چیزیه است 

که براي حتی بتوان آنرا  توصیف کرد •

طرحی که تجربه کاربري، جایگاه و طرح تبلیغاتی را شامل بشه •

your messeage



رقباي شما چه کسانی هستندپنجم  اینکه تعیین کنید 



شما چه چیزهایی هستندمزیت هاي ششم  اینکه تعیین کنید 

چـــیســـتارزش برنـــدتان مشخــص کنیــد که 



غییرتپس وقتی هدف مشتریان تغییر کند اولویت هاي مشتریان 

.می کند پس گزینه هاي مناسب مشتریان تغییر می کند



هدف هر کدام از ما صاحبان کار و کسب جلب اعتماد مشتریان هست



ریعترین راه بـراي ـس

برقراري جلب اعتماد 

استارتبــــــاط 



Winning

Edge



Winning

Edge

د موفقیت یادتان باش( شناسایی باورهایی که مانع رشد شما می شود •

)رابطه خطی با کار ندارد 

شناختن ترسهاي فروشنده و مشتریان•

20/80استفاده از قانون •



http://irsazan.com/prato

را از لینک زیر دانلود کنید20/80هدیه ویژه      



Winning

Edge

اعتماد سازي در طی زمان تبدیل به وفاداري می شود•

....دریافت محصول و=انتظارات و توقعات : رضایت زمانی ایجاد می شود که•

....دریافت محصول و <انتظارات و توقعات : زمانی ایجاد می شود کهشعف •



INVEST
ON THE
OWNER

لطفـــا روي 

خــــودت
سرمایه گذاري

کــــــــن



@Ir_Sazan


