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( SOSTACمورد مطالعه :صنعت تایر ایران)

-Marketing Plan in Accordance with SOSTAC Planning Framework
)(Case Study: Iran's Tire Industry
چکیده:
های فعال در صنعت تایر
ی سازمان
ی بازاریابی الکترونیکی (آنالین) برای استفاده
ی برنامه
هدف از این پژوهش ،ارائه
های مختلف آن در بازار مصرف و بر اساس
ایران (با توجه به شرایط متناسب با هر سازمان) و آشنایی با بخش

ریزی بازاریابی الکترونیکی اسمیث موسوم به  ،SOSTACبا
اساس از سیستم برنامه
تجارت الکترونیکی  B2Cاست .بر این

استفاده از روش پژوهش کیفی برای این مهم استفاده شده و در مراحل مختلف با خبرگان صنعت تایر برای تولید ایده

ریزی بازاریابی الکترونیکی اسمیث متشکل از شش بخش
و شناسایی مسائل مربوطه مصاحبه شده است .سیستم برنامه

است که هر بخش بطور جداگانه تشریح شده است .همچنین موارد مطرح در تجزیه و تحلیل وضعیت بیان شده است.

ها و تهدیدهای الکترونیکی موجود بیان شده ،اهدافی که در این
باتوجه به نوپا بودن بازار آنالین تایر در ایران ،فرصت

ها
ها ،اقدام
توان داشت شناسایی شده ،استراتژی مناسب بازار آنالین تایر مورد بررسی قرار گرفته ،و نیز تاکتیک
بازار می

های مورد نیاز طبق دیدگاه چافی و اسمیت تشریح شده است.
و کنترل

ریزی .SOSTAC
های کلیدی :بازاریابی الکترونیکی ،صنعت تایر ایران ،چارچوب برنامه
واژه
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مقدمه:

جدیدی از ابزارهای ارتباطی ،تبلیعاتی و

گیری در بازار
هر روز تغییرات چشم

برقراری ارتباط را به ارمغان آورده است.

را ایجاد کرده است .رشد انفجاری در

جدید ،احتما ً
ال اینترنت است که یک وب

افتد .رونق فنّاوری ،عصر دیجیتال
اتفاق می
کامپیوتر ،ارتباطات ،اطالعات و دیگر

یی بر
های دیجیتال تأثیر عمده
فناوری

ها در ایجاد ارزش
روی شرکت
های پیش
راه

برای مشتریان داشته است .همچنین موج

گیرترین فنّاوری دیجیتال
حال ،چشم
با این
های
( )webعمومی گسترده از شبکه
کامپیوتری است که کاربران را در

کند [.]1
سراسر دنیا به یکدیگر متصل می

ی بازاریابی
در دنیای کسب و کار ،برنامه
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یک برنامهی بازاریابی اینترنتی ضروری ست .یک برنامهی بازاریابی اینترنتی سندی ست که از راه پژوهش
منظور دستیابی به اهداف بازاریابی با استفاده از اینترنت ایجاد میشود.

دیجیتالیسازی و دیجیتالی شدن روندیست که در دنیای مدرن امروز تمامی کسبوکارها به آن اذعان دارند
کنونی ،در محیطی دیجیتالی رشد میکنند و در زندگی روزمرهی خود از گوشیهای هوشمند ،انواع رایا
مدیریت
Management
خانگی ،لپتاپ ،تبلت) و شبکههای اجتماعی استفاده میکنند .مصرفکنندگان تایر در بازار ایران نیز از این
اینترنت مستثنی نبوده و فراخور نیاز و عالقه مندی خود در دنیای دیجیتال حضور دارند .امروزه حدود چهل
(بیش از سه میلیارد و پانصد هزار نفر) از اینترنت استفاده میکنند ،این در حالیست که در سال  1991میال
های فعال در صنعت تایر بیشتر از گذشته اهمیت پیدا
نظر از اینکه سازمان مورد نظر کوچک یا بزرگ است ،سازمان
صرف
از اینترنت کمتر از یک درصد مردم دنیا بوده است [ .]4با رشد کاربران اینترنت و توسعهی کسب و ک
راهبردی با اهمیت برای سازمان در جهت متمرکزشدن بر کرده است .آمارها حاکی از آن است که تعداد کاربران اینترنت
بازاریابی الکترونیکی برای سازمانهای فعال در صنعت تایر بیشتر از گذشته اهمیت پیدا کرده است .آمارها
دانیم بازاریابی نقش در کل دنیا و نیز در ایران در حال رشد هستند .در جدول ()1
اهداف خود است [ .]2همانطور که می
که تعداد کاربران اینترنت در کل دنیا و نیز در ایران در حال رشد هستند .در جدول ( )1تعداد کاربران اینتر
وکار دارد که استراتژی بازاریابی و تعداد کاربران اینترنت در ایران نشان داده شده است.
حیاتی در هر کسب
داده شده است.
تواند باعث موفقیت آن کسب و
ی بازاریابی اثربخش می
برنامه
جمعیت []1
در ایران
کشور
جمعیت
موردنظرآمار
ی کاالها یا خدماتجدول :1
کشور و کاربران اینترنت در ایران []5
اینترنتآمار
قبلو کاربرانجدول -1
بنابراین
باشد.
کار در ارائه

از تولید محصوالت و روانه کردن آن به بازار ،فراهم کردن
ی بازاریابی مناسب از اهمیت زیادی برخوردار است.
یک برنامه

همچنین با توجه به رشد تجارت الکترونیک و خرید و فروش

آنالین در بازارهای مختلف ،حضور در بازار اینترنتی برای

کسب و کارها در صنایع مختلف امری ضروری ست .طبق

ها بتوانند از
ی چافی و همکاران [ ،]3قبل از اینکه شرکت
گفته
مند شوند ،ایجاد
پتانسیل بازاریابی الکترونیکی (اینترنتی) بهره

ی
ی بازاریابی اینترنتی ضروری ست .یک برنامه
یک برنامه

های تحلیلی
بازاریابی اینترنتی سندی ست که از راه پژوهش
به منظور دستیابی به اهداف بازاریابی با استفاده از اینترنت

شود.
ایجاد می

ست که در دنیای
سازی و دیجیتالی شدن روندی
دیجیتالی

وکارها به آن اذعان دارند .افراد در
مدرن امروز تمامی کسب
کنند و در
ی کنونی ،در محیطی دیجیتالی رشد می
جامعه

ها
های هوشمند ،انواع رایانه
ی خود از گوشی
زندگی روزمره

های اجتماعی
تاپ ،تبلت) و شبکه
(مانند :رایانه خانگی ،لپ

کنندگان تایر در بازار ایران نیز از
کنند .مصرف
استفاده می

این تغییرات در دنیای اینترنت مستثنی نبوده و فراخور نیاز
و عالقه مندی خود در دنیای دیجیتال حضور دارند .امروزه
حدود چهل درصد از مردم دنیا (بیش از سه میلیارد و پانصد

ست که
کنند ،این در حالی
هزار نفر) از اینترنت استفاده می
در سال  1995میالدی میزان استفاده از اینترنت کمتر از یک

درصد مردم دنیا بوده است [ .]4با رشد کاربران اینترنت و
ی کسب و کارهای الکترونیک ،بازاریابی الکترونیکی برای
توسعه

مدیریت :الگوی تدوین برنامهی بازاریابی ...

سال
2112

جمعیت کل
کشور

61،143،142

تعداد کاربران درصد کاربران
اینترنت

39،149،113

48/9%

31،949،124

39/4%

1،299،691

8/1%

2111

99،119،292

32،324،292

2111

94،213،393

11،612،262

21،611،122

211،121

2114
2111
2111

96،143،244

91،122،111

اینترنت
46%

15/9%
0/9%

طبق جدول ( )1تعداد کاربران اینترنت در ایران در حدود

کند .این میزان
 39میلیون نفر است و هر ساله رشد می

 1/1درصد از کل کاربران اینترنت در دنیا را به خود
ی قابل توجه این است که هر
اختصاص داده است .نکته
توانند به عنوان یک مشتری برای کسب و
یک از کاربران می

کارهای الکترونیکی تلقی شده و ایفای نقش کنند .از طرفی،
یی
کسب وکارهای الکترونیکی در بازار ایران رشد قابل مالحظه

اند؛ لذا ،فعالیت در بازار
هایی نیز کسب کرده
کرده و موفقیت
های فعال در این صنعت
آنالین تایر در ایران برای سازمان

یی است و حضور اثربخش
های قابل مالحظه
دارای فرصت
تواند یک مزیت رقابتی برای کسب و
در بازار الکترونیکی می
ی یاناپولس [ ،]6اینترنت ابزاری قدرتمند
کارها باشد .بنا به گفته

توانند جهت دستیابی به یک مزیت
است که کسب و کارها می
رقابتی از آن استفاده کنند.
3
ی
بنابراین ،هدف از این مطالعه عبارت است از“ :ارائه
ی بازاریابی الکترونیکی بر اساس چارچوب
الگوی تدوین برنامه
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مدیریت

Management

های فعال در
ی سازمان
ریزی  ،SOSTACقابل استفاده
برنامه
صنعت تایر ایران”.

الین “فرایند ایجاد و حفظ روابط مشتری
واقع ،بازاریابی آن

ها،
الین به منظور تسهیل تبادل ایده
های آن
از طریق فعالیت
محصوالت و خدماتی که اهداف هر دو طرف را برآورده

ادبیات تحقیق

سازد” است [ .]9بازاریابی الکترونیکی در بطن کسب و کار
می

بازاریابیالکترونیکی

ست ،که به معنی نزدیک شدن به مشتریان و درک
الکترونیکی

چافی [ ]7در رابطه با بازاریابی الکترونیکی ،تعریفی را که

های
ها ،افزودن ارزش به محصوالت ،گسترش کانال
بهتر آن

که در آن“ ،بازاریابی الکترونیکی (دیجیتال)” شامل استفاده از

ی دیجیتال است [.]8
های رسانه
الکترونیکی ،با استفاده از کانال

ام”( )1منتشر شده ارائه کرده است؛
دی
ی “آی
توسط موسسه

های آنالین (برخط) را با بازار شکل
ست که کانال
هایی
فناوری

دهد ،مانند:
می

ی
عالوه
ها ،به
• وب ،ایمیل (پست الکترونیک) ،پایگاه داده
سیم) و تلویزیون دیجیتال.
موبایل یا وایرلس (اینترنت بی

برای دستیابی به اهداف:

های بازاریابی
توزیع و باالبردن فروش از راه اجرای کمپین

ریزی بازاریابی الکترونیکی
برنامه

های کسب
ها وجود دارد .برنامه
در یک سازمان انواع برنامه

شود .پس از
و کار در استراتژی بلندمدت شرکت ترکیب می

های بازاریابی وجود دارد که باید در راستای تحقق
آن ،برنامه

ی بازاریابی الکترونیکی با
اهداف کلی شرکت کمک کنند .برنامه

های بازاریابی هدفمند برای رسیدن به
 -پشتیبانی از فعالیت

های
شود .برنامه
ی بازاریابی سنتی یا آفالین ادغام می
برنامه

های
مشتری چندکاناله (چندمجرایی) ،با استفاده از تاکتیک

های ارتباطات بازاریابی آفالین (مانند :فروش چهره به
با کانال

ی عمر
سود و حفظ مشتریان ،با فرآیندهای خرید و چرخه
بازاریابی زیر:

های
رسمیتشناختنوتشخیصاهمیتاستراتژیکفنّاوری
• به

یابد ،اما زمانی که
بازاریابی الکترونیکی به تنهایی تحقق نمی
های آنالین باید
شوند .نیز کانال
شود ،موثرتر می
چهره) ادغام می

برای حمایت از فرآیند کلی خرید از “قبل از فروش ،به فروش،

شده برای
ریزی
ی رویکردهای برنامه
دیجیتال و توسعه

ی مستمر روابط مشتری استفاده
به پس از فروش”( )3و توسعه

الکترونیکی و سنتی،

ی بازاریابی
ارتباطات بازاریابی بوده و نیز بخشی از یک برنامه

های
الین ،از راه ارتباط
دسترسی مشتریان به خدمات آن

ی
ی بازاریابی الکترونیکی ،بخشی از برنامه
شود .یک برنامه

• حفظ و نگهداری از راه بهبود دانش مشتریان (مانند:

ی الکترونیکی باید با طرح
تر است .در واقع ،برنامه
گسترده

الین که
گیری یکپارچه ،ارتباطات هدفمند و خدمات آن
هدف

دهد،
ها ،منابع و ساختار را پوشش می
ها ،رویه
و کار ،سیستم

های وفاداری) ،سپس
ها و محرک
پروفایل ،رفتار ،ارزش
با نیازهای شخصی مشتریان سازگار است.

بازاریابی دیجیتال ،بازاریابی الکترونیکی و بازاریابی اینترنتی

الین از طریق
اصطالحات یکسانی هستند که به “بازاریابی آن

های
های انتخابی( ،)2کیوسک
الین ،ایمیل
ها ،تبلیغات آن
سایت
وب

ی کلی شرکت یا کسب
کلی کسب وکار سازگار باشد .برنامه
ی بازاریابی ،فروش ،توزیع ،ارتباطات
که یک برنامه
در حالی

دهد.
و تحویل محصول یا خدمت را تحت پوشش قرار می

ی کسب وکار
ی بازاریابی و برنامه
ی سازمان ،برنامه
برنامه

ی
ی خود برنامه
کند ،که هردو به نوبه
الکترونیکی را هدایت می

کند [ .]8در
های تعاملی” اشاره می
تعاملی ،تلویزیون یا موبایل

ی بازاریابی
کنند .برنامه
بازاریابی الکترونیکی را هدایت می

3. pre-sale to sale to post-sale

)1. IDM (www.theidm.com
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2. opt-in emails
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الکترونیکی شامل برنامهریزی بازاریابی در چارچوب محیط الکترونیکی کسب و کار الکترونیک است .بنابراین جای تعجب نیست
که یک برنامه و طرح بازاریابی الکترونیکی موفق ،در رشتههای علمی بازاریابی سنتی و تکنیکهای بازاریابی مبنا قرار داده شده،
برای محیط رسانهی دیجیتال اقتباس شده و سپس با تکنیکهای جدید ارتباطات بازاریابی دیجیتال ترکیب میشود [.]11
برنامهی بازاریابی الکترونیک ،سند استراتژیک توسعهیافتهیی است که از راه تحقیق و تحلیل بازار با هدف دستیابی به اهداف
بازاریابی از راه رسانههای الکترونیکی صورت میگیرد .ایدهی برنامهی بازاریابی الکترونیک بسیار شبیه برنامهی بازاریابی سنتی
است که هدف هر دو آنها حمایت از استراتژیهای کسب و کار است .در این پژوهش برآنیم تا با استفاده از چارچوب نظری
Management
برنامهی بازاریابی الکترونیکی اسمیت [ ]11موسوم به  ،SOSTSCبرنامهی بازاریابی الکترونیکی با نگاهی به صنعت تایر ایران
را ارائه دهیم .همانطور که در شکل ( )1نشان داده شده است ،سیستم برنامه ریزی بازاریابی الکترونیکی  SOSTACاز شش
بخش شامل :تجزیه و تحلیل وضعیت ،2اهداف ،3استراتژی ،4تاکتیکها ،1اقدامها 2و کنترل 9تشکیل شده است.

مدیریت

وکار را از طریق
های رشد کسب
تواند فرصت
الکترونیکی می

هدف قرار دادن مخاطبان جدید ،بازارهای جغرافیایی جدید یا

ریزی
معرفی محصوالت یا خدمات جدید بررسی کند .برنامه

ریزی بازاریابی در چارچوب
بازاریابی الکترونیکی شامل برنامه

محیط الکترونیکی کسب و کار الکترونیک است .بنابراین جای
تعجب نیست که یک برنامه و طرح بازاریابی الکترونیکی موفق،

های بازاریابی مبنا
های علمی بازاریابی سنتی و تکنیک
در رشته

ی دیجیتال اقتباس شده و
قرار داده شده ،برای محیط رسانه
های جدید ارتباطات بازاریابی دیجیتال ترکیب
سپس با تکنیک

ی بازاریابی الکترونیک ،سند استراتژیک
شود [ .]10برنامه
می
یی است که از راه تحقیق و تحلیل بازار با هدف
یافته
توسعه

های الکترونیکی
دستیابی به اهداف بازاریابی از راه رسانه

ی بازاریابی الکترونیک بسیار
ی برنامه
گیرد .ایده
صورت می

ها حمایت
ست که هدف هر دو آن
ی بازاریابی سنتی
شبیه برنامه

کار است .در این پژوهش برآنیم تا
بو
های کس
از استراتژی
ی بازاریابی الکترونیکی
با استفاده از چارچوب نظری برنامه

ی بازاریابی الکترونیکی
شکل  -1چارچوب برنامه

SOSTSC

[]11
1. pre-sale to sale to post-sale
2. Situation analysis
3. Objectives
4. Strategy
5. Tactics
6. Action
7. Control

یتحقیق
پیشینه

ی بازاریابی الکترونیکی
برنامه
ی الگوی تدوین
در رابطه با ارائه
5

های مختلفی
ریزی  ،SOSTACبررسی
بر اساس چارچوب برنامه
ها در جدول ()2
انجام شده است که برخی از این بررسی

نشان داده شده که در هر یک از این مطالعات با توجه به

ی
ی فعالیت سازمان مورد نظر ،الگوی تدوین برنامه
حوزه
بازاریابی الکترونیکی ارائه شده است.

ی بازاریابی الکترونیکی
اسمیت [ ]11موسوم به  ،SOSTSCبرنامه
شکل  :1چارچوب برنامهی بازاریابی الکترونیکی ]11[ SOSTSC
شناسی تحقیق
روش
با نگاهی به صنعت تایر ایران را ارائه دهیم .همانطور که

تحقیق
یشینه
نشان داده شده است ،سیستم برنامه ریزی
ی ()1
شکل
پ در
بازاریابی الکترونیکی  SOSTACاز شش بخش شامل :تجزیه و

شناسی تحقیق در شکل ( )2نشان
تصویر کلی روش

داده شده است .در این تحقیق ،رویکرد قیاسی که در آن

در رابطه با ارائهی الگوی تدوین برنامهی بازاریابی الکترونیکی بر اساس چارچوب برنامهریزی  ،SOSTACبررسیهای مختلفی
ریزی بازاریابی
ی شناخته شده (سیستم برنامه
ها( )5از یک نظریه
ها( ،)4اقدام
تحلیل وضعیت( ،)1اهداف( ،)2استراتژی( ،)3تاکتیک
انجام شده است که برخی از این بررسیها در جدول ( )2نشان داده شده که در هر یک از این مطالعات با توجه به حوزهی
شود،
الکترونیکی اسمیت موسوم به  )SOSTACاستفاده می
و کنترل( )6تشکیل شده است.
فعالیت سازمان مورد نظر ،الگوی تدوین برنامهی بازاریابی الکترونیکی ارائه شده است.
جدول  :2پیشینهی تحقیق

ی تحقیق
جدول  -2پیشینه

پژوهشگر

سال پژوهش

اولیازاوا باینا

2111

دو چائو

2113

بندری ساروج

2112

همیال آنی

2112

وو خان

6. Control

روششناسی تحقیق

موضوع مورد بررسی

برنامهی بازاریابی دیجیتال برای آژانس خبری (مورد مطالعه :اخبار آزاد جهان

2113

5. Action

مدیریت :الگوی تدوین برنامهی بازاریابی ...

[12] )NSD Oy

برنامهی بازاریابی الکترونیکی (مورد مطالعه :شرکت حفظ و ذخیرهسازی ایمن
برنامهی بازاریابی الکترونیکی (مورد مطالعه:

[14])E.Luhta Oy Ltd

ایجاد و توسعهی برنامهی کسبوکار برای کسبوکارهای الکترونیکی
برنامهی بازاریابی دیجیتال (مورد

4. Tactics

3. Strategy

*

)][13

نوپا ][15

مطالعه[16])HEMMI Kodit Oy :

* Security Shredding & Storage Company

2. Objectives

1. Situation analysis
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تصویر کلی روششناسی تحقیق در شکل ( )2نشان داده شده است .در این تحقیق ،رویکرد قیاسی که در آن از یک نظریهی
شناخته شده (سیستم برنامهریزی بازاریابی الکترونیکی اسمیت موسوم به  )SOSTACاستفاده میشود ،بکار برده شد .نیز از
روش تحقیق کیفی برای ارائهی تصویری کامل از موضوع مورد بررسی و نیل به هدف پژوهش استفاده شد .همانطور که در
شکل ( )1آمده است ،دادههای اولیه از راه مشاهدات و گفت وگو با خبرگان صنعت تایر بدست آمده و دادههای ثانویه با استفاده

همانطور که در شکل ( )1نشان داده شده است ،سیستم برنامه ریزی بازاریابی الکترونیکی STAC
تجزیه و تحلیل وضعیت ،اهداف ،استراتژی ،تاکتیکها ،اقدامها و کنترل تشکیل شده است ،که در ادا
بخشها جهت استفاده در تدوین برنامهی بازاریابی الکترونیکی میپردازیم.
 -1تتزیه و تحلیل وضعیت

شکل  :1چارچوب برنامهی بازاریابی الکترونیکی ]11[ SOSTSC

مدیریت
پیشینهی تحقیق

Management

بخش به این سؤال که "ما در حال حاضر کجا هستیم؟" پاسخ داده میشود .این بخش د
در رابطه با ارائهی الگوی تدوین برنامهی بازاریابی الکترونیکی بر اساس چارچوب برنامهریزی  ،SOSTACبررسدر
اینمختلفی
یهای
ی
حوزه
به
توجه
انجام شده است که برخی از این بررسیها در جدول ( )2نشان داده شده که در هر یک از این مطالعات با تحلیل داخلی و خارجی سازمان (شکل شماره سه) تشریح و تحلیل میشود.
فعالیت سازمان مورد نظر ،الگوی تدوین برنامهی بازاریابی الکترونیکی ارائه شده است.

کارتحقیق
یشینهی
ی
برده شد .نیز از روش تحقیق کیفی برای ارائه
جدول  :2پ ب
موضوع مورد
پژوهشگر سال پژوهش
نیلجهانبه هدف
بررسی و
بررسی
کامل از موضوع مورد
تصویری
برنامهی بازاریابی دیجیتال برای آژانس خبری (مورد مطالعه :اخبار آزاد
2113
دو چائو

[12] )NSD Oy
*

برنامهی بازاریابی الکترونیکی (مورد مطالعه :شرکت حفظ و ذخیرهسازی ایمن )][13
2111
اولیازاوا باینا
است،
استفاده شد .همانطور که در شکل ( )1آمده
پژوهش
برنامهی بازاریابی الکترونیکی (مورد مطالعه[14])E.Luhta Oy Ltd :
2112
بندری ساروج

2113

وو خان

ایجاد و توسعهی برنامهی کسبوکار برای کسبوکارهای الکترونیکی

نوپا ][15

خبرگان
اولیه از راه مشاهدات و گفت وگو با
داده
برنامهی بازاریابی دیجیتال (مورد مطالعه[16])HEMMI Kodit Oy :
های 2112
همیال آنی

* Security Shredding & Storage Company

های ثانویه با استفاده
صنعت تایر بدست آمده و داده

روششناسی تحقیق
ها ،منابع اینترنتی
یی از طریق کتاب
مطالعات کتابخانه
از

تصویر کلی روششناسی تحقیق در شکل ( )2نشان داده شده است .در این تحقیق ،رویکرد قیاسی که در آن از یک نظریهی
شناخته شده (سیستم برنامهریزی بازاریابی الکترونیکی اسمیت موسوم به  )SOSTACاستفاده میشود ،بکار برده شد .نیز از
روش تحقیق کیفی برای ارائهی تصویری کامل از موضوع مورد بررسی و نیل به هدف پژوهش استفاده شد .همانطور که در
استفاده
شکل ( )1آمده است ،دادههای اولیه از راه مشاهدات و گفت وگو با خبرگان صنعت تایر بدست آمده و دادههای ثانویه
انواع اط عات مدیریت که باید در تتزیهوتحلیل وضعیت (موقعیت) استفاده شود]11[ .
شکلبا .3
وتحلیل وضعیت
از مطالعات کتابخانهیی از طریق کتابها ،منابع اینترنتی (وبسایت تایرسازهای ایرانی) ،مقاالت ،و ادبیات موجود جمعآوری شکل  -3انواع اطالعات مدیریت که باید در تجزیه
شد.
 1-1تتزیه و تحلیل داخلی (موقعیت) استفاده شود]10[ .

سایت تایرسازهای ایرانی) ،مقاالت ،و ادبیات موجود
(وب
آوری شد.
جمع
جمعآوری دادهها

روش تحقیق

رویکرد تحقیق

اولیه :مشاهدات ،گفت
وگو با خبرگان

کیفی
ثانویه :کتاب ها ،منابع
اینترنتییی ،متیی ت،

گزارش هیا و ادبییات

تحقیق

قیاسی

این مرحله از تحلیل وضعیت ،به عواملی میپردازد که مربوط به محیط داخلی بازار الکترونیکیست
داخلیداخلی
تحلیل
تجزیه و
پرداخته میشود.
وضعیت
1-1تحلیل
قابل توجه در

پردازد که مربوط
این مرحله از تحلیل وضعیت ،به عواملی می

 1-1-1شاخصهای کلیدی عملکرد ) :(KPI1این شاخصها معیارهای موفقیت کسب و کار ،نت

تشریح
ست .در
محیطراداخلی
در برابر به
مواردیتهای آنالین است
ارزیابی فعال
بهبرای
ادامهکه
شاخصها
ی این
الکترونیکی
بازاریکند .عمده
شناسایی م
شاخصها
شود.
قابل توجه در تحلیل وضعیت داخلی پرداخته می
2

 سرنخها

 فروش ،سهم بازار
شناسی تحقیق
شکل  -2روش
هایین.کلیدی عملکرد (:)1()KPI
ص
شاخ
 1-1-1یا درآمد آنال
 سهم خدمات
ها
داده
طور نتایج،
کسبکهو(بهکار،
معیارهای موفقیت
ها
شاخص
این
مدت بیش از یک ماه)
معمول به
بازدیدکنندگانی
منحصربهفرد :تعداد
بازدیدکنندگان

شکل  :2روششناسی تحقیق
مشتریان تبدیل شدهاند.
مشترکان
بازدیدکنندراگانی که به
درصد
 نرخ وحصول
ی بازاریابی الکترونیکی (دیجیتالی)
برنامه
ی
کند.یاعمده
شناسایی می
ها
شاخص
مختلف:برابر
ها در
اهدافی
گیر
اندازه
الکترونیکی موضوعی حیاتی است.
همانطور که در شکل (6 )1
های آنالین استفاده
ها که برای ارزیابی فعالیت
نشان داده شده است ،سیستم این شاخص
 تعداد کل بازدیدها در وبسایت :تعداد کل بازدیدها از سایت در جهت برنامهریزی منابع مورد
برنامه
شود عبارتند از:
ریزی بازاریابی الکترونیکی  SOSTACاز شش بخش می
سایت ،توسط کارشناسان فناوری اندازهگیری میشود .همچنین تعداد ورود (کلیک) هر یک از
()2
شامل :تجزیه و تحلیل وضعیت ،اهداف ،استراتژی ،تاکتیک
ها
سرنخ
بازدید اندازهگیری میشود.
ها ،میزان •ترافیک

ها و کنترل تشکیل شده است ،که در ادامه به بررسی هر
اقدام

• فروش ،سهم بازار

پردازیم.
الکترونیکیمی

فرد :تعداد بازدیدکنندگانی که
• بازدیدکنندگان منحصربه

ی بازاریابی
ها جهت استفاده در تدوین برنامه
یک از این بخش

 -1تجزیه و تحلیل وضعیت

در این بخش به این سؤال که “ما در حال حاضر کجا

شود .این بخش در قالب دو قسمت
هستیم؟” پاسخ داده می
تجزیه و تحلیل داخلی و خارجی سازمان (شکل  )3تشریح

شود.
و تحلیل می

الین.
• سهم خدمات یا درآمد آن

7

مدت بیش از یک ماه) به سایت مراجعه
طور معمول به
(به

اند.
کرده

• نرخ حصول اهداف مختلف :درصد بازدیدکنندگانی که به
اند .این موضوع برای
مشترکان یا مشتریان تبدیل شده
بازاریابی الکترونیکی موضوعی حیاتی است.

سایت :تعداد کل بازدیدها از
• تعداد کل بازدیدها در وب
2. leads

56

1. key performance indicators

نشریهی صنعت الستیک ایران /شمارهی 85

مدیریت

Management

ریزی منابع موردنیاز برای عملکرد
سایت در جهت برنامه

ها را
های اجتماعی ،خرید و فروش
ی رسانه
وسیله
وگوها به

شود .همچنین تعداد ورود (کلیک) هر یک از صفحات
می

شود.
گیری می
سایت برای تعیین میزان ترافیک بازدید اندازه

سازی داشته و
تمامی عوامل کلیدی یادشده ،قابلیت ک ّمی
گیری
ها را اندازه
توان آن
طور مداوم می
هایی که به
عنوان هدف
به

توانند تعداد
ها( )1می
روزرسانی سایت و کوکی
هر فرد” .به

منابع ،فرآیندها و ساختار سازمان را در انتقال ارزش به

گیری
اثربخش سایت ،توسط کارشناسان فناوری اندازه

• میزان تکرار بازدیدها :عبارت است از “میانگین تعداد بازدید

دهد.
تحت تأثیر قرار می

شود .تجزیه و تحلیل داخلی همچنین موفقیت
کرد ،استفاده می

بازدید و تکرار مسیر پیموده شده در مراجعات قبلی را

دهد.
مشتری ،رضایت و وفاداری او مورد بررسی قرار می

• مدت زمان استمرار :عبارت است از “متوسط طول زمان

وضعیت خود ،نیازمند تحقیقات بازار برای آگاهی از نظرات و

افزایش دهند.

شده توسط بازدیدکنندگان روی سایت یا صفحات
صرف

مختلفسایت”.

ترین محصول:
ترین صفحات سایت یا محبوب
• محبوب
شناسایی صفحاتی که جذابیت بیشتر ،ترافیک بیشتر و

همچنین یک کسب و کار الکترونیک برای تحلیل مناسب

عقاید مشتریان است [.]10

 1-1-2نقاط قوت و ضعف

ی بازاریابی الکترونیکی برای یک کسب و کار ،باید بر
برنامه

مدت زمان بیشتری را داشته است .بدین منظور اغلب

ها
ی نقاط قوت و ضعف بخش دیجیتال با دیگر بخش
مقایسه

خدماتی که از محبوبیت بیشتری برخوردارند و بازدید

ی سوات الکترونیکی در جدول ()3
سوات الکترونیکی است .نمونه

ی اصلی سایت برای افزایش ترافیک
کرده و روی صفحه

و تحلیل وضعیت ،تعیین هدف ،استراتژی ،تاکتیک و نیز

وکارهای الکترونیکی ،صفحات ،مطالب ،محصوالت یا
کسب

طور روزانه یا هرچند ساعت بررسی
بیشتری دارند را به
دهند.
صورت پیشنهاد قرار می
به

تمرکز کند زیرا آن یک سوات ( )SWOTمخصوص اینترنت یا

ریزی باید توانایی تجزیه
نشان داده شده است .ابزارهای برنامه

دهد
کنترل را در اختیار داشته باشد .جدول ( )2نشان می

• نرخ اشتراک :تعداد بازدیدکنندگانی که خدماتی مانند ایمیل

که چگونه تجزیه و تحلیل وضعیت توسط سوات الکترونیکی

• نرخ ریزش( :)3درصدی از افراد که پس از ارسال پیام

تواند در اولویت
هایی که پس از آن می
ها و تاکتیک
استراتژی

گذارند.
انتخابی( )2یا خبرنامه را به اشتراک می

نظر کرده یا از فرآیند
ها ،از اشتراک صرف
الکترونیک به آن

اند.
سایت خارج شده
مشترک شدن در وب

• میزان کلیک( :)4میزان بازدیدکنندگانی که توسط کلیک

()5

(تیک) از یک بنر (نشان یا عالمت) یا لینک(( )6پیوند)

اند.
وکار وارد شده
سایت کسب
سایت دیگر به وب
وب

های اجتماعی و نرخ بازگشت سرمایه(:)7
• تعامل با رسانه
اشتراک گذاشتن گفت
میزانی که ارتباطات اجتماعی ،به

ها در جهت متناظر قرار دادن
تواند برای تولید ایده
(اینترنتی) می

عنوان بخشی از تعریف استراتژی انتخاب
قرار گرفته و به

شود ،استفاده شود .نیز تجزیه و تحلیل سوات اینترنتی،
ها و تهدیدهایی که به صورت آنالین ارائه شده را
فرصت

ی
عنوان مولد گزینه
دهد و به
برای ایجاد نام تجاری ارائه می
هایی
کند .ابزارها و فعالیت
استراتژیک و بررسی ابزارها عمل می

شود عبارتند از:
که برای سوات الکترونیکی استفاده می

• پایگاه داده مشتری :پایگاه داده مشتریان باید بزرگ،

1. Cookies
دهد( 2. Opt-in email
های الکترونیکی را می
ها و آگهی
)روشی که در آن بازدیدکننده سایت ،آدرس ایمیل خود را در سایت اینترنتی ثبت کرده و اجازه ارسال نامه
3. Churn rate
)4. Click through rate (CTR
5. Click
6. Link
7. Return on investment
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های
روز ،مرتب و یکپارچه باشد و توانایی ارتباط
به

• پایگاه داده یکپارچه :پیونددادن تمامی مشتریان آنالین و

آنالین و آفالین را داشته باشد.

های
ی نتیجه
های ایمیلی :بررسی و مقایسه
• اجرای کمپین

تک( ))1با مشتریان از راه ابزارهای ارتباطی
به
شخصی (تک

آفالین به یکدیگر.

شده برای کمپین ایمیلی.
دست آمده با اهداف معین
به
ی پاسخ به مشتریان آنالین
• مراقبت از مشتری آنالین :ارائه
 پایگاه داده یکپارچه :پیونددادن تمامی مشتریان آنالین و آفالین به یکدیگر.
مراجعات به وب ،از طریق
ایجاد
برایوب:
(ارتباطات)
بدست آمده• بالینک
وضوح
همراه
هایسرعت
ین با
مناسب،
در زمان
ایمیلی.
کمپین
هایمعینشده
اهداف
یسهیبانتایج
مناسب مقا
ایمیلی :بررسی و
اجرای کمپ
مشخص.
مناسب.ینکهای (ارتباطات) وب :ایجاد مراجعات به وب ،از طریق منابع منابع
مشخص.
 ل
1
()2
کلیک در
میزان
بودن) :
حمایت
بودندر) :جهت
سایت
کردن وب
طراحی
تبلیغات یابودن
نمایشاثربخش
سایت:
باشد
مطلوب
(حامی باید
کردنمشتری
جذب
تبلیغاتهزیاینهی
نمایشسایت و
میزان کلیک• در وب
(حامی
حمایت
• وب
ی جذب مشتری باید مطلوب باشد [.]10
سایت و هزینه
وب
های قابل قبول توسط بازدیدکنندگان.
.]11نتیجه
رسیدن[ به
(سوات الکترونیکی) []10
فرصت و
تهدیدضعف،
نقاط قوت،
جدول -3
الکترونیکی) []11
تهدیدالکترونیکی
سوات
الکترونیکی (
فرصت و
جدول  .3نقاط قوت ،ضعف،
نقاط ضعف )(W

نقاط قوت )(S

 .1نام تتاری (برند) موجود

 .2اساس و پایهی مشتری موجود

تکنولوژی یا مهارتها (تتربهی ناچیز و ضعیف در

استراتژی SO

استراتژی

 .3توزیع موجود

فرصتها )(O

 .1فروش متقابل



 .2بازارهای جدید
 .3خدمات جدید

 .4اتحادها یا برندسازی
مشارکتی

.1
.2

.3
.4

 .1انتخاب مشتری

 .2تازهواردان

 .3محصوالت رقابتی جدید

 .4تعرضات کانال (بخش)
 .5شبکهی اجتماعی

اهرم فشار بر نقاط قوت ،برای بهحداکثر
رساندن استفاده از فرصتها؛ استراتژی حمله.
مانند:
انتقال مشتریان به استراتژی وب.
اصالح استراتژی تماس با مشتری در کل
چرخهی عمر مشتری یا بخشبندی
تعهدات (ایمیل ،وب).
استراتژی مشارکت (برندسازی مشارکتی،
ارتباطسازی).
راهاندازی محصوالت جدید مبتنی بر وب،
یا تجارب دارای ارزش افزوده .مانند :پخش
()1
فیلم آنالین از خدمات و محصوالت

استراتژی

تهدیدات )(T

 .1ادراک نام تتاری .2 .استفاده از واسطه.3 .

ST

 اهرم فشار بر نقاط قوت ،در جهت به حداقل
رساندن تهدیدات .مانند:
 .1معرفی محصوالت جدید در اینترنت.
 .2اضافه کردن ارزشها به خدمات وب .اصالح
()2
عناصر ارزش آنالین )(OVP
 .3همکاری با نام تجاری مکمل.
 .4ایجاد شبکههای اجتماعی شخصی (مختص
کسب و کار) یا مجالت مشتری.

4. Electronic public relation

3. Pure play

وب) .4 .پشتیبانی چندکاناله .5 .نرخ ریزش
WO

 مقابله با ضعفها از طریق بهرهبرداری از فرصتها.

.1
.2
.3
.4

ایجاد نقاط قوت برای استراتژی حمله .مانند:
استراتژی مقابله با میانجیگری (ایجاد یا بهدست
آوردن).
استراتژی کسب بازاریابی جست وجو.
استراتژی کسب مبتنی بر سهامداران (وابستگی).
اصالح استراتژی تماس با مشتری (مانند :ایمیل،
وب)

استراتژی WT

 مقابله با ضعفها و تهدیدات ،از طریق ایجاد نقاط قوت
برای استراتژی دفاعی .مانند:
 .1استراتژی قیمتگذاری آنالین افتراقی.
 .2ایجاد کسب و کار مبتنی بر اینترنت (مجازی)( )3با
هزینهی کمتر .3 .استراتژی تعامل با مشتری؛ برای
افزایش میزان تبدیل به مشتری ،مقدار سفارش و ارزش
دورهی عمر مشتری .4 .استراتژی مدیریت شهرت آنالین،
()4
یا روابط عمومی الکترونیکی )(E-PR
2. Online value proposition

2. Sponsorship
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1. Video streaming

1. One-to-one

هر یک از این موارد میتوانند به منزلهی نقاط قوت و یا ضعف سازمانهای فعال در صنعت تایر تجلی یابند؛ مانند :بزرگ یا
آنالین
مشتریان از
ی 85
ارتباطیشماره
ابزارهایایران/
طریقالستیک
صنعت
کوچک بودن پایگاه داده مشتریان ،توانایی برقراری ارتباطات شخصی (تکبهتک) بانشریهی
و آفالین ،مراقبت آنالین از مشتری ،اثربخش بودن طراحی وبسایت در جهت رسیدن به نتیجههای قابل قبول ،بررسی و
مقایسهی نتیجههای بهدست آمده با اهداف معینشده برای کمپین ایمیلی ،میزان مراجعات به وب از طریق منابعی مشخص
توسط بازدیدکنندگان.

مدیریت

ی نقاط قوت و یا
توانند به منزله
هر یک از این موارد می

های فعال در صنعت تایر تجلی یابند؛ مانند:
ضعف سازمان

بزرگ یا کوچک بودن پایگاه داده مشتریان ،توانایی برقراری

تک) با مشتریان از طریق ابزارهای
به
ارتباطات شخصی (تک
ارتباطی آنالین و آفالین ،مراقبت آنالین از مشتری ،اثربخش

های قابل
سایت در جهت رسیدن به نتیجه
بودن طراحی وب
دست آمده با اهداف
های به
ی نتیجه
قبول ،بررسی و مقایسه

شده برای کمپین ایمیلی ،میزان مراجعات به وب از طریق
معین

منابعی مشخص توسط بازدیدکنندگان.

برای بررسی نقاط قوت و ضعف موجود ،باید به موارد

های فعال در صنعت
اشاره شده توجه کافی داشت .سازمان

ها
توانند با بررسی نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصت
تایر می

و تهدیدهای موجود در بازار داخلی و خارجی ،استراتژی

های کسب و کار پیش
مناسب را در جهت رسیدن به هدف
عنوان مثال :از جمله تهدیدات موجود در بازار تایر
برند .به
ایران هجوم محصوالت چینی (تایرهای رادیال سواری و
باری-اتوبوسی) است که استراتژی مناسب در این شرایط،

ها و تهدیدها ،از راه ایجاد نقاط قوت برای
مقابله با ضعف
استراتژی دفاعی (مانند“ :استراتژی تعامل با مشتری” برای

افزایش میزان تبدیل به مشتری ،مقدار سفارش و ارزش دوره
عمر مشتری .و “استراتژی مدیریت شهرت آنالین ،یا روابط

عمومی الکترونیکی”) است.

 1-2تجزیه و تحلیل خارجی

تجزیه و تحلیل خارجی شامل تحلیل مشتریان ،ارزیابی

ها و تهدیدهای غیرقابل کنترل
ها ،و فرصت
رقبا ،واسطه

های جدید
است .بازاریابی الکترونیکی سرشار است از فرصت

طور مستمر وجود دارد .در ادامه به
و تهدیدهایی که به
بررسی عوامل مورد توجه در تجربه و تحلیل خارجی

پردازیم.
می

Management

ها
 1-2-1مشتریان ،رقبا و واسطه

یک طرح بازاریابی مؤثر ،به درک پویا از تقاضا در بازار

نیاز دارد ،مانند :تحلیل میزان تقاضای حال حاضر و بازار

آینده .تجزیه و تحلیل تقاضا در مسائلی تمرکز دارد که عبارتند
از :سطح اتصال به اینترنت توسط مشتریان ،تعداد مشتریانی
کنند،
که محصوالت و خدمات را از طریق اینترنت دریافت می

کنند ولی از طریق
سایت را ارزیابی می
تعداد مشتریانی که وب
اینترنت محصوالت را خریداری نکرده و یا از خدمات استفاده

کنند ،شناسایی موانع استفاده از اینترنت توسط مشتریان
نمی

کنندگان [ .]17تجزیه و تحلیل رقبا و نظارت بر
و یا مصرف
عملکرد آنان در تجارت الکترونیک برای کسب و حفظ مشتریان،

اهمیت بخصوصی در بازاریابی الکترونیکی با توجه به ماهیت

ی خدمات تجارت الکترونیک
پویای اینترنت دارد .برای مقایسه

ها به
کاوی( )1استفاده کرد .شرکت
توان از بهینه
در بازار می
بررسی عملکرد مبتنی بر اینترنت کسب و کارهای موجود

های رقبا
کاوی ،باید سایت
و جدید نیاز دارند .به هنگام بهینه

ها و
بررسی شود ،و نیز بهترین و بدترین عملکردها و شیوه
عملکردهای بعدی بررسی شود [.]18

یک کسب و کار برای آگاهی از وضعیت خود باید برای

های زیر پاسخ مناسبی داشته باشد؛ رقبا در وب سایت
پرسش

دهند؟ آیا رقبای
کنندگان می
خود چه پیشنهادهایی به مصرف

کنندگان موجود در
اند؟ توزیع
آنالین جدیدی در بازار وارد شده
های جدیدی
فضای بازار آنالین چه کسانی هستند؟ آیا واسطه

ها همکاری کرد؟ آیا رقبا حاضرند
وجود دارد که بتوان با آن

های جدید همکاری کنند؟ تجزیه و تحلیل موارد یاد
با واسطه
طور مداوم
شده نباید ساالنه باشد ،بلکه این مشاهدات باید به

عنوان پویش محیطی که شامل کنترل منظم
در مورد بازار ،به
ها و بررسی مشتریان است ،صورت گیرند.
آمارها ،وب سایت
توانند برای ارزیابی بازار آنالین خود از ابزارهایی
ها می
سازمان

که در جدول ( )2آمده است استفاده کنند .کسب و کارها باید
1. Benchmarking

مدیریت :الگوی تدوین برنامهی بازاریابی ...
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ی بازار الکترونیکی خود را برای تشخیص پویایی و تعامل
نقشه

ها
ی موتورهای جست وجو ،واسطه
با انواع مشتریان ،بوسیله

Management

های صورت گرفته در محیط دیجیتال
با تکیه بر پیمایش

سایت تایرسازان داخلی) ،تقریباً تصویری
صنعت تایر ایران (وب

محصول مورد
یکسان
استفاده از سای
های کنند.
پیمایشایجاد
رقبایبرمختلف
یکسان
نوعاً تصویری
(براساستقریب
مشتریان داخلی)،
بندی تایرسازان
طبقهسایت
ایراناز(وب
هایت تایر
دیجیتالتصنع
همچنیندربا محیط
صورت گرفته
باو تکیه
ی باید
حال،
این دارد.
وجود
تولیدکنندگان
استفاده) در اذهان
مشتریان ،مارک
نوع انواع
بررسی
کشف و
اجتماعی به
ازرسانه
بازار
حال ،بابایدایننقشه
دارد .با
تولیدکنندگان وجود
هایدر اذهان
استفاده)
محصول مورد
(براساس
مشتریان
یبندی
طبقه
تعامالت با
تشخیصوپویایی
الکترونیکی
ی بازار
مشتریان ،بوسنقش
شود ،مانند:
برایاز دیدگاه
الکترونیکیرقبا
تجاری و
ایجاد
رقبای ومختلف
برای واسطهها
جستوجو،
موتورهای
یلههی
پرداخته بامیانواع
مختلف تعامالت
هایپویایی و
تشخیص
ها و
واسطه
مثال:جس
موتورهای
کرد،ه
بوسیل
مشتریان،
توان از انواع
توسط
المعارف
پدیا؛ دایره
برایویکی
سایت
وب
وضعیت
وجو)4( ،
درتشکل
یبهعنوان
استفاده
ابزارهایی
تولیدشده می
آنالینبازار آنالین
رقبا در
تحلیل رفتار
تجزیه و
شود.
رقبا در
رفتار
تحلیل
تجزیه و
،www.archive.org
شرکت سایت
توان از
صفحاتبروباین می
کاربران .عالوه
سایت
تغییرات
بندی
رتبه
(طبق
تایرسازان
برایبین
شود .در
ایجادبرندها
مختلفبندی
رقبای در رتبه
دوم دنیا را
بریجستون 1که رتبهی
مثال:
شده کرد،
استفاده
توان از
سایت بازار آنالین می
میالدی
1996
به سال
یت قدیمی وب که قدمت آن
صفحات
نوار
عنوان در
است ب[ه.]21
ابزارهاییداده
 www.archive.orgنشان
 ،]19از
داراست [
)www.branddirectory
وبسا
سالشرکت
سایت
صفحات وب
تغییرات
وضعیت
مختلفیک
هایتغییرات
چگونگی
مطالعه کرد
مشاهده و
گردد
برمی
معین
مربوط به
فعالیتهای
پایین آن
( ،)4و در
شکلرنگ)
(نموداردرسیاه
سایتودر سال
فعالیتهای
شکل،را میزان
باالیی
2
لحظهیی
ساعت و
فضایتفکیک
روزانه با
(2112
بینتا
1999
ی سال
فوریه
ی وب
این
1996نشان داده شده
برندها در
بندی
نهمرتبه
یت رااز در
دومسادنیا
است.رتبه
بریجستون که
اویر سال
تص (از
زمان
تاریخ ،طول
اینترنت در
سازمان) ،در
در
اکتبر  ،2112هفت بار
دوم
است .نیز
تایرسازان کرده
خود تغییر ایجاد
وببسا
 1133بار
،2112و بهدرتعداد
ششم
)www.branddirectory
سایت
بندیدروب
(طبق رتبه
یت خود
وکار
کردندرکس
جهت پویا
دسامبرردیابی
کنون) را
تا
www.archive.orgدید.
سایت رفت و تغییرات را
مورد نظر
وبسا
تغییراتی ایجاد کرده که با کلیک روی آنها میتوان به
وبسا
نشان داده شده
یت از
[،]19
داراست
خود[.]10
یتکرد
استفاده

سایت شرکت بریجستون
شکل  -4تغییرات وب
شکل  :4تغییرات وبسایت شرکت بریتستون

 :1-60فرصتها و تهدیدها
2-2

نشریهی صنعت الستیک ایران /شمارهی 85

فرصتها و تهدیدها میتواند از عوامل کالن محیطی ) (PESTزیر سرچشمه گیرد که توجه به این عوامل ،یک ضرورت است:
 عوامل سیاسی :قوانین و مقرراتی که بازاریابی آنالین را تحت تأثیر قرار میدهد ،مانند :قوانین مربوط به حریم خصوصی و
ارتباطهای الکترونیکی در هر کشور.

مدیریت
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های سایت در
است [ .]20در نوار باالیی شکل ،میزان فعالیت

های جدید
مختلف بازار (مانند :رفتار مشتری یا استراتژی

مربوط به سال معین ( ،)2016روزانه با تفکیک تاریخ ،ساعت

تواند به عنوان فرصت و
تمامی موارد اشاره شده می

های
های مختلف (نمودار سیاه رنگ) ،و در پایین آن فعالیت
سال

سایت از
یی نشان داده شده است .این وب
و تصاویر لحظه

ی سال  1997تا ششم دسامبر  ،2016به تعداد
نهم فوریه

سایت خود تغییر ایجاد کرده است .نیز در
 1133بار در وب

سایت خود تغییراتی ایجاد
دوم اکتبر  ،2016هفت بار در وب
سایت مورد نظر
توان به وب
ها می
کرده که با کلیک روی آن

رفت و تغییرات را دید.

ها و تهدیدها
 :1-2-2فرصت

تواند از عوامل کالن محیطی ()PEST
ها و تهدیدها می
فرصت

شود [.]10
ها یا رقبا) مطرح می
ی واسطه
وسیله
اتخاذشده به

وکارهای فعال در صنعت تایر ایران
یا تهدیدی برای کسب
آمده ،تایرسازان ایرانی
عمل
های به
باشد .با توجه به بررسی

ی فروش اینترنتی محصوالت خود فعالیت گسترده
در زمینه

توان به این نتیجه رسید
اند .بنابراین می
و مشهودی نداشته
توجهی در محیط آنالین برای تایرسازان در
که تهدیدهای قابل
ست
جهت فروش محصوالت خود وجود ندارد ،بلکه فرصتی

ی اهداف
تر از آن ،سرلوحه
ی بهتر و سریع
که باید استفاده
ها قرار گیرد تا این
بازاریابی الکترونیکی و فروش سازمان

فرصت به تهدید از سوی رقبای داخلی و خارجی تبدیل

زیر سرچشمه گیرد که توجه به این عوامل ،یک ضرورت

نشود .موضوع دیگری که اهمیت دارد میزان مقبولیت تجارت

• عوامل سیاسی :قوانین و مقرراتی که بازاریابی آنالین را

وکارهای الکترونیکی در ایران (مانند :دیجی کاال ،بامیلو،
کسب

است:

دهد ،مانند :قوانین مربوط به حریم
تحت تأثیر قرار می
های الکترونیکی در هر کشور.
خصوصی و ارتباط

• عوامل اقتصادی :متغیرهای تاثیرگذار در بازار تایر ایران
مانند :افزایش یا کاهش میزان عوارض گمرکی واردات
عنوان کاالی مکمل
تایر ،نرخ تورم ،قیمت بنزین (به

خودرو).

ی کسب و
• عوامل اجتماعی :روندی که رفتار آنالین آینده
دهد .مانند :پذیرش
کار و سایر رقبای تایرساز را شکل می

کنندگان برای حضور در فضای الکترونیک و خرید
مصرف
صورت آنالین.
تایر به

کنندگان هر جامعه است .وجود
الکترونیک در بین مصرف
ی بازاریابی الکترونیک
هایی که در حوزه
تخفیفان) و موفقیت
اند ،نشانگر آن است که بازار الکترونیک ایران از
دست آورده
به
وکار الکترونیکی برخوردار بوده
پتانسیل خوبی برای ایجاد کسب

مندی تایرسازان ایرانی از این فرصت ایجادشده
و فرصت بهره
برای بازاریابی و فروش وجود دارد.
ها
 -2هدف

در بخش اول (تجزیه و تحلیل وضعیت) به این پرسش

که “سازمان در حال حاضر در کجا قرار دارد؟” پاسخ داده

ها که “سازمان
شود ،در این بخش نیز به این پرسش
می

وکار با
• عوامل فنّاوری :تعیین کردن میزان همگامی کسب

خواهد در کجا قرار
خواهد به کجا برود؟” و “سازمان می
می

های روز دنیای
سایت ،مطابق با پیشرفت
فنّاوری وب

ی بازاریابی الکترونیکی موردنظر
شود که اهداف برنامه
معین می

های
ها و تهدیدات خارجی توسط تغییرات در جنبه
فرصت

های
بنا به استدالل چافی و اسمیت [ ،]10نداشتن هدف

عنوان مثال :همگامی امکانات
تحوالت دنیای دیجیتال ،به

دیجیتال.

مدیریت :الگوی تدوین برنامهی بازاریابی ...

شود .در واقع در این بخش
بگیرد؟” پاسخ مناسب داده می

چه چیزهایی هستند.

61

مدیریت

Management

ست که بسیاری از کسب
واضح و مشخص یکی از دالیلی

صورت آنالین ،پیگیری
و تلفنی کاربران با مشاوران تایر به

شده و معین ،به
های تعریف
ها بدون توافق در هدف
شرکت

های
های مختلف با تراکم جمعیتی متفاوت ،با هدف
گروه

های فاحش شده ،و
و کارها در محیط آنالین مرتکب اشتباه

سایت و
پیشرفت در ابزارهای الکترونیکی تاکتیکی (مانند :وب

شوند.
تبلیغات بنری) مشتاق می

شده ،ایجاد باشگاه مشتریان در
ی دریافت
اثربخشی مشاوره

های مصرفی مجزا.
متفاوت و یا در گروه

ها و افزایش منفعت و
جویی در هزینه
جویی _ صرفه
• صرفه

توانند در
پنج مزیت و اهدافی که تولیدکنندگان تایر ایرانی می

های گزاف
جای صرف هزینه
مزایای معامالت :امروزه به

کنند) به
طور اختصاصی  S5یاد می
ها به
و اسمیت [ ]10از آن

کند) ،از بازاریابی محتوا
ها ایجاد می
میلیاردی برای شرکت

ها منتفع شوند (که چافی
راستای بازاریابی الکترونیکی از آن

شرح زیر است:

• فروش _ رشد فروش :برای رسیدن به هدف توزیع و
تر و در فضای آنالین ،باید
یی گسترده
فروش در محدوده
کانال الکترونیکی فروش محصوالت در فضای آنالین ،با

روز ایجاد
های دیجیتالِ به
ها و روش
استفاده از فناوری
های فروش مناسب بکار برده شوند.
شده و استراتژی

های
برای تبلیغات در محیط آفالین (مانند :بیلبورد ،که هزینه
شود .بکارگیری روش بازاریابی
در محیط آنالین استفاده می
محتوا در فضای الکترونیکی برای فروش محصوالت،

هایی که در فضای آفالین
های کمتری نسبت به هزینه
هزینه
تر نیز هست.
شود دارد و اثربخش
انجام می

ی نام تجاری (برند) آنالین( :)2تقویت
• گسترش و توسعه
ارزش برند یا نام و نشان تجاری در محیط آنالین ،یکی

ی ارزش آنالین :برای ایجاد تقاضا و
رسانی _ ارائه
• خدمت

ست .برای
های تولیدکنندگان تایر ایرانی
ترین هدف
از مهم

های
های انگیزاننده با هدف ایجاد ارزش
نیاز به اقدام

شود .مانند :توانایی
کاربران در فضای اینترنتی برقرار می

فروش درصد معینی از محصوالت در بازار الکترونیکی،

فزاینده در فضای آنالین ،نسبت به فروش در فضای

های تخفیفی
عنوان مثال :استفاده از روش
آفالین است ،به
ی خدمات مورد
های متفاوت ،و ارائه
مختلف در موقعیت

کننده در خرید آنالین (مانند :ارسال رایگان
نیاز مصرف

هایی مشخص و
کردن تایر در محل
محصول ،رینگ

صورت رایگان).
به

هایی ارزشمند برای
هایی ویژه و اقدام
این مهم ،ارزش
های سراسرنما (پانوراما)( )3از محصوالت
ی عکس
مشاهده

های استفاده شده ،با
مختلف تولیدی و معرفی تکنولوژی

تر از برند [.]10
هدف ایجاد شتاخت بیشتر و اثربخش

های خاصی دارند.
هر کدام از پنج مورد بیان شده ،هدف

وکار با فروش آنالین باشد،
یک هدف ممکن است رشد کسب

عنوان مثال :ایجاد حداقل  %30از خرید و فروش آنالین تایر
به

های جـامعی
وگو _ ارتباط مؤثر با مشتریان :از روش
• گفت

ها باید هوشمند(( )4خاص ،قابل
در شش ماه .در نهایت ،هدف

ی بازاریابی اینترنتی در دنیای وب مورد استفاده
و برنامه

باشد و در جهت تمرکز برای نیل به رسیدن به نقطه یا جایگاه

عنوان الگویی در طراحی مدل ارتباطی مشتری
کـه امروزه به
گیرد مدل “ )1(”7Csاست .برای رسیدن به این
قرار می

توان از مدل “ ”7Csارتباط با مشتریان ریپورت
هدف می
هایی که در این زمینه
و ژاورسکی [ ]21استفاده کرد .اقدام
ی آنالین
توان انجام داد عبارتند از :ایجاد امکان مصاحبه
می
2. Sizzle – Extend the brand online
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بینانه و مرتبط با زمان فعلی)
گیری ،قابل دستیابی ،واقع
اندازه
موردنظر ،به کسب و کار کمک کنند.
 -3استراتژی

خواهد به کجا برود؟”
کنند که “سازمان می
ها مشخص می
هدف

)1. 7Cs (Context, Content, Community, Customization, Communication, Connection, Commerce
3. Panorama
4. Smart
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شده ،و
های مشخص
و استراتژی“ ،چگونگی رسیدن به هدف

ها
باری ،اتوبوسی ،تجاری) و به تبع آن ،نوع تایرها در طرح

شده
بندی
های اولویت
ی هدف
وسیله
کند .استراتژی به
بیان می

که تایر ،بنزین و خودرو کاالهایی مکمل یکدیگرند و تغییرات

طورخالصه
های تاکتیکی دقیق پس از آن” را به
هدایت تصمیم

شود
شود .یاد آوری می
بندی می
و سایزهای مختلف تقسیم

جویی و گسترش و
رسانی ،گفت وگو ،صرفه
(فروش ،خدمات

ها موجب تأثیر بر بازار کاالهای
محسوس و قابل توجه در آن

گیرد .استراتژی بازاریابی الکترونیکی در مورد
تأثیر قرار می

بندی مشتریان در محیط آفالین ،تفاوتی با محیط آنالین
بخش

ی نام تجاری (برند) آنالین) ،و میزان منابع موجود تحت
توسعه

را دارد،
چه که یک کسب و کار قصد آنالین انجام دادن آن
هرآن
کند .عناصر
ی آنالین است تمرکز می
که شامل عناصر آمیخته

تواند از عناصر آفالین آن ،متفاوت و
وکار می
آنالین یک کسب
آل ،یک استراتژیست
یا یکپارچه و همسان باشد .در حالت ایده

باتجربه ،استراتژی را با تفکر در مورد چگونگی دستیابی به

های رقبا
ها ،با منابع موجود و با بررسی استراتژی
هدف
کند .بهترین استراتژی آن است که با دقت انتخاب
طراحی می

شده و درنهایت ،با جزئیات تاکتیکی تشریح شود .همچنین

های بازاریابی مناسب برای هر یک از کسب وکارها
استراتژی
متفاوت بوده و با توجه به نیازهای یک شرکت خاص تعریف

طور کلی در بازار الکترونیکی سه نوع استراتژی
شود .به
می
های “گسترش بازار”“ ،حمله
وجود دارد که عبارتند از :استراتژی
به رقیب” و “حفظ مشتری” .استراتژی بازاریابی کسب وکار

بندی بازار( ،)1انتخاب بازارهای هدف( ،)2تعیین
از طریق بخش

شود .باید به این مسأله نیز توجه داشت که
مکمل خود می
ندارد.

 2-3انتخاب بازارهای هدف

با توجه به تقسیم بازار موجود در صنعت تایر ،بازار تایر

را بر اساس نوع گروه محصول (سواری ،باری-اتوبوسی،

شود .توجه به
بندی می
تجاری ،کشاورزی و صنعتی) تقسیم

متغیرهایجمعیتی،فرهنگی-اجتماعی،اقتصادیوهمچنینمیزان
پذیرش دنیای دیجیتال ،و استفاده از ابزارهای فنّاوری اطالعات،

در تحلیل و انتخاب بازارهای هدف دارای اهمیت است.
ها
 3-3تعیین هدف

طبق استدالل چافی و اسمیت [ ]10نیازی نیست که

های مورد نظر کسب و کار در طراحی استراتژی تکرار
هدف
ی بازاریابی
ی دوم فرآین ِد طراحیِ برنامه
شود (چون در مرحله

طور اختصاصی STOP
یابی بازار( )4که به
ها( ،)3و موقعیت
هدف

ها را همیشه در نظر
اند) ،اما باید آن
الکترونیکی ،معین شده

پردازیم.
ها در بازار تایر می
یک از آن

های مورد نظر توجه داشته باشیم.
هدف

شود [ .]10در ادامه به تشریح هر
شود ،اکتساب می
نامیده می

داشت و باید به قابلیت استراتژی انتخاب شده در دستیابی به

بندی بازار
 1-3بخش

یابی بازار
 4-3موقعیت

های
سایت
گرفته در وب
های صورت
با توجه به بررسی

های
یابی با توجه به نقاط قوت کسب و کار و فرصت
موقعیت

بندی بازار تایر در
تایرسازان داخلی و خارجی ،نوع بخش

شود .در این پژوهش به تایرهای
موجود در محیط ،اجرا می

ی بعد ،بازارها
جایگزین ( )6()REصورت گرفته و در مرحله

های تکنولوژیکی تایرسازان
خوب برای این محصول و توانایی

ی اولیه ،بر اساس دو نوع بازار تجهیزی ( )5()OEو بازار
مرحله
بر اساس نوع گروه خودروهای مورداستفاده (مانند :سواری،
5. Original equipment

4. Segmentation

مدیریت :الگوی تدوین برنامهی بازاریابی ...

شود .با توجه به میزان تقاضای
رادیال سواری پرداخته می
عنوان مثال:
ایرانی در تولید محصوالت با کیفیت مناسب (به
3. Objectives

2. Target markets

1. Segmentation
6. Replace equipment
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انتخاب
ابزارهای
استفاده
سپس با
تولید تایر رادیال سواری با سری سرعتی باال و بهکیفیت
بازاریابی والکترونیکی بر عناصر
مناسب،های
الکترونیکیدارد .تاکتیک
هدایت میشود نیاز
از استراتژی
توسط
الکترونیکی که
لیستی از ابزارهای
آمیختهی بازاریابی الکترونیکی (شکل چهار) تمرکز داشته و توسط این عناصر در مورد تاکتیکها تصمیم گرفته میشود .یک
ی بازاریابی
ی آمیخته
گانه
شود [ .]10عناصر هشت
مناسب) ،فعالیت در این بخش از بازار دارای توجیه قابل بکار برده می
کسبوکار باید در مورد اینکه "چه چیزی" و "در چه زمانی" اتفاق بیافتد ،به نتیجه رسیده و تصمیم بگیرد .بهترین ابزار برای
الکترونیکیبه
در ادامه
تمامیکه
فهرستی ازشده
نشان داده
گانت)5( 1
الکترونیکیآن،درنمودارشکل
قبول بوده و ورود به این بخش از بازار می
موجببه این مهم و بکاربردن
تواند رسیدن
تاکتیکی قابل استفاده
ابزارهای
است که شامل
در طول هفتهها و ماههای یک دوره است .در واقع تاکتیکهای بازاریابی الکترونیکی نخست با توجه به عناصر آمیختهی
شود.
پیشرفت و کسب عنوان رهبر بازار در این بخش (در هردو تشریح هر یک از عناصر پرداخته می
بازاریابی الکترونیکی بهینهسازی شده ،سپس با استفاده از ابزارهای الکترونیکی مناسب ،انتخاب و بکار برده میشود [.]11
هشتگانهی آمیختهی بازاریابی الکترونیکی در شکل ( )1نشان داده شده که در ادامه به تشریح هر یک از عناصر
عناصر
های
محیط بازاریابی آنالین و آفالین) شود .با توجه به بررسی
پرداخته میشود.
ی تایرسازان ایرانی
شده مبنی بر عدم فعالیت گسترده
انجام

توان اینگونه استدالل کرد
ی فروش اینترنتی ،می
در حوزه
که استراتژی گسترش بازار در بازار الکترونیکی ،بهترین و

ترین استراتژی برای تایرسازان داخلی ست؛ ابتدا باید
مناسب
های
هایی از بازار را بدست آورد ،سپس با حفظ بخش
قسمت
های جدیدی از بازار را کسب کرد
شده از بازار ،بخش
کسب

و در نهایت ،در صورت ورود رقبا ،از استراتژی حمله به
رقیب استفاده کرد.
ها
 -4تاکتیک

ها
پذیرترند و در مقابل ،استراتژی
مدت و انعطاف
ها کوتاه
تاکتیک

شکل  :5عناصر آمیختهی بازاریابی الکترونیکی []11

ها اجرای دقیق استراتژی را
بلندمدت و ماندگارترند .تاکتیک

ی بازاریابی الکترونیکی []10
شکل  -5عناصر آمیخته

 .1محصول :2عنصر "محصول" آمیختهی بازاریابی اشاره دارد به ویژگیهای یک محصول ،خدمت و یا نام تجاری (برند).

کسبیم و
های مربوط به محصول توسط تحقیقات بازار و تحلیل نیاز مشتری گرفته میشود [ .]22بازاریابان مزیت رقابتی متمایز
توصیف کرده و به این سؤال که “چگونه استراتژی تصم
را با داشتن عنصر ارزش آنالین بکاربرده و بهرهبرداری میکنند .در واقع ،عنصر ارزش آنالین عنصریست که از مزایای
ی بازاریابی اشاره دارد
 .1محصول :عنصر “محصول” آمیخته
ی بازاریابی
دهند [ .]8یک برنامه
کار را اجرا کنیم؟” پاسخ می
منحصربهفرد آنالین بودن که عبارت از بیواسطه بودن ،تعامل و عمق محتوا ،سرعت ،راحتی و آسانیست ،بهرهبرداری میکند.
(برند) .خرید آنالین بدست
تجاری مشتریان از
نامچیزی را که
واضح آن
محصول،کرده و به
یک اصلی را تقویت
هاییا برند
تجاری
آنالین ،باید
عنصر
خدمتطورو یا
نامی
ویژگ
ارزش به
استراتژی
آنالین به لیستی از ابزارهای الکترونیکی که توسط
میآورند (و نه در جای دیگر) به آنها انتقال دهد [.]6

های بازاریابی الکترونیکی
شود نیاز دارد .تاکتیک
هدایت می

های مربوط به محصول توسط تحقیقات بازار و تحلیل
تصمیم

که “چه چیزی” و
وکار باید در مورد این
شود .یک کسب
می

ست که از
کنند .در واقع ،عنصر ارزش آنالین عنصری
می

کاربردن آن ،نمودار
بهترین ابزار برای رسیدن به این مهم و به

تعامل و عمق محتوا ،سرعت15 ،
برداری
ست ،بهره
راحتی و آسانی

های یک دوره
ها و ماه
تاکتیکی قابل استفاده در طول هفته

طور واضح آن چیزی را که مشتریان از
را تقویت کرده و به

 .2قیمت :3متغیر قیمت اشاره دارد به "سیاست قیمتگذاری یک سازمان" که برای تعریف مدلهای قیمتگذاری و تعیین

رقابتی
گرفتهی م
برای نیاز
تمرکز
بر عناصر آمیخته
تغییرات زیادی کردهاند،
مزیتاینترنت
بازاریابان در عصر
[.]22ی قیمتگذاری
شوداستراتژها
کندی[.]22
مشتریاستفاده م
محصوالت و خدمات
ی بازاریابی الکترونیکی (شکل چهار) قیمت
4
برداریشود؛ رویکرد"قیمت
اینترنته اتخاذ می
آنالینیمتگذاری
ارزش" برای ق
عنصرکه عموماً
پیشنهاد داد
گذاری را
گرفته] دو رویکرد ق
ها تصمیمبکر [23
بکاربردهدرو بهر
داشتن
یمت با
متمایز را
داشته و توسط این عناصر در مورد تاکتیک
“در چه زمانی” اتفاق بیافتد ،به نتیجه رسیده و تصمیم بگیرد.

گانت( )1است که شامل فهرستی از تمامی ابزارهای الکترونیکی

های بازاریابی الکترونیکی نخست با توجه
است .در واقع تاکتیک
سازی شده،
ی بازاریابی الکترونیکی بهینه
به عناصر آمیخته

واسطه بودن،
فرد آنالین بودن که عبارت از بی
مزایای منحصربه

کند .عنصر ارزش آنالین ،باید نام تجاری یا برند اصلی
می
ها
آورند (و نه در جای دیگر) به آن
خرید آنالین بدست می

انتقال دهد [.]8

1. Gant Chart
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گذاری یک
 .2قیمت :متغیر قیمت اشاره دارد به “سیاست قیمت

ست ،مورد استفاده قرار گیرد .این
که شامل ده ابزار ارتباطی

کند [ .]22استراتژهای
برای محصوالت و خدمات استفاده می

های ترویجی
تواند برای برقراری ارتباط
ده ابزار ارتباطی می

گذاری و تعیین قیمت
های قیمت
سازمان” که برای تعریف مدل

ده ابزار ارتباطی در جدول ( )4نشان داده شده است .این

اند ،بکر []23
گذاری در عصر اینترنت تغییرات زیادی کرده
قیمت

در دنیای آنالین و یا دنیای آفالین کاربرد داشته باشد.

های
شود؛ رویکرد “قیمت پایین برای شرکت
در اینترنت اتخاذ می

برداری بهتر از این ابزارهای
سپس دستورالعملی در جهت بهره

گذاری
گذاری را پیشنهاد داد که عموماً برای قیمت
دو رویکرد قیمت
نوپا( )1در جهت جذب مشتریان با کشش قیمت” ،و رویکرد
های موجود”.
شده برای شرکت
داده
“قیمت موجود انتقال

بنابراین باید نخست ابزارهای ارتقای آنالین را بررسی کنیم،

ارتباطاتی آنالین ارائه شود [.]10

 .5افراد (کارکنان)  :این عنصر به “چگونگی تعامل کارکنان

 .3توزیع (مکان)  :اشاره 1
برقراری
ذینفعان” در
رویکردو "سایر
مشتریان
سازمان
محصول
جهت یک
دارددربه اینکه
برای
هنگامشده
انتقالداده
قیمت موجود
قیمتبا" ،و
چگونه کشش
مشتریان با
جذب
پایین برای شرکتهای نوپا
شود .بازاریابان ارتباط قبل و بعد از فروش اشاره دارد .متغیرهای مهم این
توزیع شده و مصرف می
خریداریهایشده،
موجود".
شرکت
()2

برای توزیع مطمئن محصوالت و در دسترس بودن راحت

توان “کارکنان خوشحال”“ ،مشتریان خوشحال”و
عنصر را می

 .3توزیع (مکان) :2اشاره دارد به اینکه یک محصول چگونه خریداری شده ،توزیع شده و مصرف میشود .بازاریابان برای توزیع

آل خود ،نیاز به تفکر در چند کانال
خدمات برای مشتریان ایده

“سهامداران خوشحال” دانست [ .]10بکر [ ]23برخی از

مطمئن محصوالت و در دسترس بودن راحت خدمات برای مشتریان ایدهآل خود ،نیاز به تفکر در چند کانال را دارند [.]6

را دارند [.]8

سرویس خودکار و اتوماتیک برای مشتریان
های سلف
گزینه

پاسخگوییو
رسانیاز:به مشتریان
 .4ترفیع (ترویج)  :عنصر "ترفیع" اشاره دارد به چگونگی استفاده از ارتباطهای بازاریابی برای اطالع
 .4ترفیع (ترویج)( :)3عنصر “ترفیع” اشاره دارد به چگونگی آنالین را معرفی کرده است که عبارتند
سایر ذینفعان در مورد سازمان و محصوالتش [ .]22آمیختهی" ترویج " میتواند برای برقراری ارتباط با دنیای آنالین که شامل
های تماس
رسانی از راه پست الکترونیک ،امکان
رسانی به مشتریان اتوماتیک ،اطالع
های بازاریابی برای اطالع
استفاده از ارتباط
ده ابزار ارتباطیست ،مورد استفاده قرار گیرد .این ده ابزار ارتباطی در جدول ( )4نشان داده شده است .این ده ابزار ارتباطی
وجوی داخل سایت و
های متداول ،موتور جست
و سایر ذینفعان در مورد سازمان و محصوالتش [ .]22مجدد ،پرسش
میتواند برای برقراری ارتباطهای ترویجی در دنیای آنالین و یا دنیای آفالین کاربرد داشته باشد .بنابراین باید نخست ابزارهای
تواند برای برقراری ارتباط با دنیای آنالین دستیاران مجازی.
ی “ترویج” می
آمیخته
ارتقای آنالین را بررسی کنیم ،سپس دستورالعملی در جهت بهرهبرداری بهتر از این ابزارهای ارتباطاتی آنالین ارائه شود [.]11
3

های مختلف آنالین []10
 -4ابزارهای ارتباط
جدول]11
جدول  .4ابزارهای ارتباطهای مختلف آن ین [

آمیختهی ترفیعی

اقدامهای آن ین

 .2فروش

کارکنان فروش مجازی ،گفت وگو (چت) ،و مرتبط با بازاریابی

 .1تبلیغات

 .3ارتقای فروش

 .4روابط عمومی ()PR
 .1حمایت

نمایش تبلیغات تعاملی ،تبلیغات

2

انتشار اخبار الکترونیکی ،خبرنامهی الکترونیکی ،شبکههای اجتماعی ،و لینکها.

حمایت از رویدادها ،سایتها و خدمات آنالین.

4

1

 .2پست مستقیم
 .6بازارپردازی

ایمیل انتخابی ،هشدارهای الکترونیکی  ،خبرنامه الکترونیکی و پاسخگویی وب.

نمایشگاه مجازی

2

 .9بستهبندی

طراحی وب سایت ،تبلیغات ترفیعی در سایتهای خردهفروشی ،توصیههای شخصی.

9

 .11تبلیغات شفاهی (دهان به دهان )
2. Public relationship
8. Affiliate marketing

کلیکی)(PPC

مشوقها ،پاداشها ،و برنامههای وفاداری آنالین

3

 .9نمایشگاه

1

عکسهایی از بستهبندی واقعی که بطور آنالین نمایش داده میشوند.
6

بازاریابی وابسته  ،ارسال پست الکترونیک به یک دوست ،بررسیها.

(مدلی از تبلیغات اینترنتی که توسط موتورهای جستجو و سایتها اجرا میشود) 1. Pay Per Click advertising

7. Word of mouth

6. Merchandizing

5. E-alerts

4. direct mail

3. Sponsorship

1. Startup
company
مشتریان و سایر2. Place
3. Promotion
Segmentation
Original
equipment
ارتباط
راری
ذینفعان" در هنگام برق
تعامل 4.کارکنان سازمان با
این5.عنصر به " چگونگی
کارکنان):4
 .5افراد (
6. Replace equipment

قبل و بعد از فروش اشاره دارد .متغیرهای مهم این عنصر را میتوان "کارکنان خوشحال"" ،مشتریان خوشحال" و "سهامداران
مدیریت :الگوی تدوین برنامهی بازاریابی ...
65
خوشحال" دانست [ .]11بکر [ ]23برخی از گزینههای سلفسرویس خودکار و اتوماتیک برای مشتریان آنالین را معرفی کرده
است که عبارتند از :پاسخگویی اتوماتیک ،اطالعرسانی از راه پست الکترونیک ،امکانهای تماس مجدد ،پرسشهای متداول،
موتور جستوجوی داخل سایت و دستیاران مجازی.
5

مدیریت

 .6امکانات فیزیکی :اشاره دارد به بیان محسوس یک

محصول و چگونگی خرید و مصرف آن .در بازاریابی آنالین

ی مشتریان از شرکت،
منظور از “امکانات فیزیکی” تجربه

ی آسان ،در
سایت مانند :استفاده
های وب
از مسیر ویژگی
بودن اطالعات و عملکرد سایت است [ .]22کیفیت
دسترس
های فیزیکی آنالین است .بنابراین اطمینان مشتریان
سایت ،امکان

Management

های
الکترونیکی (آنالین) بیشترین سهم را در رسیدن به هدف

ی تاکتیکی
اشاره شده توسط استراتژی موردنظر دارند .برنامه

در قالب نمودار گانت در جدول ( )5نشان داده شده است.
ها
 -5اقدام

ی بازاریابی
ها توسط عناصر آمیخته
که تاکتیک
درحالی

به هنگام خرید خدمات ناملموس از راه یک سایت ،که دارای

تری از استراتژی را ارائه
الکترونیکی ( ،)8pاطالعات دقیق

اهمیت زیادی دارد [.]10

تری را که در جهت اجرای
یی دقیق
های پروژه
ها ،برنامه
اقدام

استانداردهای قابل قبول مانند سرعت و آسانی استفاده است،

ها دارد.
تر به هر یک از تاکتیک
ها نگاهی عمیق
کند ،اقدام
می

ها
هایی که شرکت
ها و رویه
 .7فرایند :اشاره دارد به روش

ها
کند [ .]24اقدام
ها مورد نیازند توصیف و تشریح می
تاکتیک

ها
ی محصول ،ترفیع ،فروش و خدمات مشریان از آن
توسعه

سایت ،افزایش پاسخ به مشتری ،افزایش فروش و
در وب

ها و ایجاد
جویی هزینه
هستند .مدیریت خوب فرآیندها ،به صرفه

ها یک سری اقدام هستند که باید مدیریت
در واقع تاکتیک

برای دستیابی به تمام عملکردهای مطلوب بازاریابی مانند:

کنند .این روندها شامل فرآیند داخلی و خارجی
استفاده می
مزایای رقابتی کمک خواهد کرد [.]22

ها باید برای ایجاد ترافیک
های اجرایی .اقدام
اشاره دارند به طرح

مدیریت مؤثر ارتباط با مشتریان الکترونیکی تعریف شده باشد.

شود .هر تاکتیکی باید به یک سری پروژه شکسته شود که

 .8مشارکت :طبق دیدگاه چافی و اسمیت [ ]10امروزه

ها،
ها یا فرآیندها نیاز دارد .اقدام
هر کدام به یک سری اقدام

آور نیست
اند .این تعجب
برای بازاریابی مشارکتی اختصاص داده

ی تاکتیک ،با مراحل
ی اقدام برای هر پروژه
ایجاد یک برنامه

ها این موضوع را پذیرفته و کارکنانی را
بسیاری از سازمان
ی
هنگام تعیین برنده
که چند سال بعد از اظهارنظر اهما ،به
ی کمپین بازاریابی الکترونیک ،الگوی مشارکتی که در بین
جایزه

ها هستند .یک کسب و کار به
ریزی و اجرای پروژه
برنامه

های زمانی
شده به افراد خاص ،با بازه
کلیدی اختصاص داده

ی کوچک
عبارت دیگر هر تاکتیک ،یک پروژه
خاص نیاز دارد .به

ها رایج بود ،کشف شد .اگرچه در دنیای آفالین نیز
شرکت

هاست .هر پروژه دارای یک
یی از اقدام
است که شامل زنجیره

برای باز کردن درهای رو به بازارهای گسترده در حال ظهور

هاست .بهترین روش،
زمانی جداگانه برای هر یک از اقدام

عنوان کلیدی
بازاریابی اهمیت دارد ،اما مشارکت هوشمندانه به

فروشان الکترونیکی در
است .در دنیای آنالین ،بسیاری از خرده
حال حاضر کارکنانی را برای مدیریت مشارکت آنالین ،بویژه

اند.
برای بازاریابی وابسته ،اختصاص داده

ست که مستلزم یک فرد مسئول و یک چارچوب
طرح اقدامی
استفاده از نمودارهای گانت (مانند :جدول  ،)5تجزیه و تحلیل
مسیر بحرانی ،نمودار جریان و یا مدیریت پروژه است .هر

ریزی دقیق و اجرا
ابزار الکترونیکی  -تاکتیکی نیازمند برنامه

های مورد
با توجه به اینکه استراتژی مناسب برای سازمان

همین خاطر برای ایجاد یک وب سایت،
ست .به
سازی
و پیاده

ی
موضوع ارتباط اثربخش با مشتریان در جهت ایجاد و توسعه

های مدیریت
وجو ( ،)2()SEMکمپین بازاریابی ویروسی ،مهارت

نظر در این پژوهش ،استراتژی ایجاد و گسترش بازار است،

های ارتباطی
بازار از اهمیت زیادی برخوردار است .بنابراین تاکتیک

سازی موتور جست وجو ( ،)1()SEOمدیریت موتور جست
بهینه
کوشی در توجه به جزئیات موردنیاز است [.]10
پروژه و سخت

2. Search engine management

66

1. Search engine optimization
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مختلف []11
ابزارهای
برای
تاکتیکی
بندی
ارتباطی مختلف []10
ارتباطیابزارهای
تاکتیکی برای
بندی
گانت .زمان
نمودار
زمان -5
جدول  :5نمودار گانت .جدول
ابزارهای الکترونیکی تاکتیکی

زمان اجرا

فروردین

اردیبهشت

هزینه
خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

(ریال)

 .1تبلیغات بنری
نمایش تبلیغات در تلویزیون و مطبوعات بازار هدف
نمایش تبلیغات در وبسایتهای دارای رتبه الکسای برتر
بررسی میزان کلیک (بازدید) هر یک از صفحات وبسایت،
و بهینهسازی آنها
 .2حمایت و پشتیبانی

1

انجام فعالیتهای حمایتی (اسپانسری) در محیط آنالین از
انجمنها ،وبسایتها ،رخدادهای فرهنگی .اجتماعی .اقتصادی
 .3روابط عمومی
ارائهی اخبار آنالین در حوزههای مختلف کسب و کار در
وبسایت کسبوکار و دیگر وبسایتها و رسانهها
 .4پست الکترونیکی مستقیم
ارسال ایمیل انتخابی (ترجیحی) مشتریان
خبرنامههای الکترونیکی
 .5ترفیعهای فروش
ارائهی نمونهی محصوالت در فضای اینترنت
مشوقها و تماسهای مرتبط با اقدامهای آنالین در ایمیلها،
رسانههای اجتماعی
 .6نمایشگاهها و رویدادها
نمایشگاه مجازی
 .7بستهبندی
تصاویر بستهبندی محصول در وبسایت
 .9نقطهی فروش

2

تصاویر محصوالت و مصرف کنندگان
 .11فعالیت در رسانههای اجتماعی
لینکدین ،اینستاگرام ،تلگرام
2. Point of Sale

 -6کنترل

ی بازاریابی
ی برنامه
همانطور که در بخش سوم از چرخه
 .5اقدامها
ها باید هوشمند (خاص ،قابل
الکترونیکی گفته شد ،هدف

1. Sponsorship

ها)  :در این قسمت عملکردها بر اساس
 .1معیارها (سنجه

ها و استراتژی برنامه،
شده در بخش هدف
اهداف مشخص

های کلیدی عملکرد که در بخش تجزیه و تحلیل
(شاخص
شود،.
ارائهممییکند
اندازهرا
استراتژی
تعیینیقتری
اطالعات دق
فعلی)الکترونیکی
بازاریابی
عناصرو آم
قابلتاکتیکها
یکه
اندازهدرحال
ی زمان
یخته با
مرتبط
بینانه
توسطع
دستیابی ،واق
گیری،
گیری
شده ازبودند)
ها
)،(8pهدف
وضعیت و

ها
کلیدیتاکتیک
هایاجرای
جهت
هایکه در
نمونهرا
فهرستیدقازیقتری
(،)2پروژهیی
جدولهای
اقدامها ،برنامه
مورددارد.
تاکترایکها
یک از
هوشمندهر
عمیقتر به
درهاایننگاهی
باشد.اقدام
آزمون و
برنامه
بودن
بخش،
عملکرد
شاخص
اشاره دارند به طرحهای اجرایی .اقدامها باید برای ایجاد ترافیک در
اقدامها
چافیمیوکند [
تشریح
نیازند
مورد
برنامه
]10[.]24
اسمیت
توصیفاز ونظر
دهیم.
ی
قرار م
کنترل
ها
شده در بخش هدف
دهدکه باید با موارد معین
ی را نشان می
وبسایت ،افزایش پاسخ به مشتری ،افزایش فروش و مدیریت مؤثر ارتباط با مشتریان الکترونیکی تعریف شده باشد .در واقع
بازاریابی الکترونیکی باید موارد زیر را مشخص کند:
دهی .3 .فردی
مطابقت داشته باشند .2 .تناوب یا فراوانی گزارش
تاکتیکها یک سری اقدام هستند که باید مدیریت شود .هر تاکتیکی باید به یک سری پروژه شکسته شود که هر کدام به یک
سری اقدامها یا فرآیندها نیاز دارد .اقدامها ،برنامهریزی و اجرای پروژهها هستند .یک کسب و کار به ایجاد یک برنامهی اقدام
بازاریابی
تدوین برنامهی
مدیریت:
دیگر
تاکتیک ،با
الگویپروژهی
برای هر
مراحل...کلیدی اختصاص دادهشده به افراد خاص ،با بازههای زمانی خاص نیاز دارد .بهعبارت 67
هر تاکتیک ،یک پروژهی کوچک است که شامل زنجیرهیی از اقدامهاست .هر پروژه دارای یک طرح اقدامیست که مستلزم یک
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1. sponsorship
2. Point of Sale

مدیریت

Management

ها را
دهد .4 .فردی که گزارش
گیری کرده و گزارش می
که اندازه
های
شرکت
ایران،از فرصت
دنیا و
هاست .در
برایجدول
خوبیمانند:
هایگانت (
نمودارهای
روش،دراستفاده
بهترین
اقدام
جداگانه برای هر یک از
مسئول و یک چارچوب زمانی
فرد

کند
اجرا می
مناسب
های
بحرانی،م
فردی که اقدا
کند.
تجزیهم وی
،)1دریافت
ها
اینیزیفرصت
نیازمندکه از
تاکتیکی دارد
ایران وجود
ی تایر در
تولیدکننده
برنامهر
الکترونیکی -
ابزار
مدیریت پروژه است .هر
جریانرا و یا
نمودار
 .5مسیر
تحلیل

مدیریتنیز این
 ،(SEOشوند.
مند
سازمان )1بهره
موتوررشد
جهت
توانندینهدر
دقیق و اجرا و پیادهسازیست .بههمین خاطر برای ایجاد یک وب می
جست وجو
سازی
سایت ،به
2
 )6وفرجو
جست
مورد
جزئیات
در توجه
کوشی
(تایرو سخت
پروژه
مهارتوهاانی مدیریت
ویروسی،
بازاریابی
کمپین
،(SEM
ت
کلی می
طور
دهد .به
نشان می
کنترل را
آیند) کلی
موتورشکل (
برخوردار
خوبی
تقاضایبه بازار
میزان
خودرو) از
محصول

است
های
شده ،تاکتیک
های تعیین
.]11بخش به دستیابی هدف
در[این
نیازگفت

شود.
هانظارتمی
بخشبرایتحققآن
هایاطمینان
اصالحی،واقدام
 .6کنترل

ریزی و
توانند با برنامه
های یاد شده می
بوده و سازمان

های مناسب در رابطه با بازار آنالین طبق الگوی معرفی
اقدام
شده ،استفاده از کارشناسان بازاریابی و بکارگیری ابزارهای

یری،
خبرگاناندازهگ
(خاص ،قابل
بایدو هوشمند
هدفها
گیریبخش سوم از چرخهی برنامهی بازاریابی الکترونیکی گفته شد،
که در
همانطور
نتیجه
تکنولوژی
ی
حوزه
پیشرفته توسط
مناسب
الکترونیکی
کنترل
آزمون و
مزایایبرنامه را
از بودن
هوشمند
ی بخش،
این
تدویند  .در
فعلی) باش
یزمان
ینانه و
واقعهب
برنامه
الگوی
مرتبطارائباه
حاضر،
ی
دستیابی ،مقال
قابلهدف از
قرار همزمان
آنالین
آفالین و
موردبازار
موجود در
اطالعات،

مشخص
مندزیر را
موارد
برنامهی
اساس []11
الکترونیکیوبراسمیت
بازاریابیاز نظر چافی
میدهیم.
بازاریابی،SOSTAC
ریزی
برنامه
چارچوب
شده توسط اسمیت توسط
کند :معرفی
چارچوب
شوند.
الکترونیکی بایدبهره

صنعت
هایبرفعال
قسمتسازمان
اینترنتی
نگاهی( به
ی
جهت ارائه
مداری در
مشتری
ها ودید
هدفبا
بخشدنیا
بازاریابان در
سنجهها
 .1بامعیارها
شاخصهای
برنامه( ،
استراتژی
مشخصشده در
اساسدراهداف
عملکردها
هایاین
ت در
فعالی):3
سیستم
الکترونیکی از
بازاریابی
ریزی
بود.کهدردربرنامه
کلیدی ایران
تایر
موضوعی
گرفته است.
استفاده قرار
"ارزش" به
فهرستی از
جدول (،)2
موردیشود.
مشترییری م
بودند) اندازهگ
تعیین شده
هدفها
تحلیل وضعیت و
تجزیه و
بخش
عملکرد
موسوم به
اسمیت
الکترونیکی
ریزی
برنامه
ی
شد.2 ،استفاده
ها
سایت
ب
برخی از
SOSTACمواردکهمعدر
مشاهدهباشند.
مطابقت داشته
هدفوها
بررسی بخش
ینشده در
دهدکه باید با
نشان می
عملکرد را
بازاریابیکلیدی
شاخصهای
ی
نمونهها
نگاه.1 .
مداری مویکند
دریافت
گزارشها را
(و .4
ابزاریدهد.
گزارش می
نتیجهو
که کرده
شدیری
اندازهگ
فردی که
هایدهی.3 .
گزارش
فراوانی
تناوب یا
نه کام ً
های
تشریح
گوناگون آن
بخش
استفاده و
تخصصی
مشتری
که بینش
فردی" با
ال

کند
ادامهاجرا م
مناسب را
دستاقدام
فردی که
شود.
ارائهی می
ی آن در
آمدههااز
به

بازاریابی) از فضای بازار آنالین است که نیاز به بهبود در
توانند با استفاده از
این زمینه دارد .تایرسازان ایرانی نیز می

گام اول  -تجزیه و تحلیل وضعیت:
این چارچوب و بینش ،و با استفاده از کارشناسان بازاریابی
شکل ( )2فرآیند کلی کنترل را نشان میدهد .بهطور کلی میتوان گفت در این بخش به دستیابی هدفهای تعیینشده،
ی کسب
با توجه به پیشرفت قابل مالحظه
ی فنّاوری اطالعات و ارتباطات
وکارهای الکترونیکی و ابزارهای موردنیاز در حوزه
تاکتیکهای اصالحی ،و اقدامهای اطمینانبخش برای تحقق آنها نظارت میشود.
پرسشهای کلیدی

چه کسی هدفهای هوشمند را

میخواهیم به چه چیزی
دست یابیم؟

تعیین هدف

چه اتفاقی افتاده است؟

اندازه گیری عملکرد

چه کسی بررسی میکند؟

چرا این اتفاق افتاده است؟

تشخیص (عیب شناسی)

چه کسی عمل کرده و رسیدگی و
کنترل میکند؟

دربارهشان چه باید کرد؟

اقدام اصالحی

تعیین کرده است؟

چه کسی اندازه گیری میکند؟
چه چیزی؟ چه زمانی؟ چگونه؟

عملکرد

شکل  -6فرایند کنترل برای برنامه ریزی بازاریابی الکترونیک []10

شکل  :6فرآیند کنترل برای برنامه ریزی بازاریابی الکترونیک []01
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1. search engine optimization
2. search engine management
3. metrics

مدیریت

در بازار آنالین تایر ایران سهم بازار خوبی بدست آورده و

از سود این بازار منتفع شوند.
ها:
گام دوم  -هدف

بطور کلی پنج هدف عمده در الگوی ارائه شده مورد نظر

ی خدمت ،ارتباط مؤثر
بودند که عبارتند از :رشد فروش ،ارائه
ی نام
ها ،و بسط و توسعه
جویی در هزینه
با مشتریان ،صرفه
تجاری آنالین.

ریزی سیستم توزیع
توانند با طرح
های تایرساز می
شرکت

ها و جایگاهشان در بازار ،قسمتی از
متناسب با فراورده
محصول خود را در فضای آنالین به فروش رسانده ،با

ها را کسب
ی خدمات مورد نظر مشتریان ،رضایت آن
ارائه

کنند .استفاده از مدل " " 7Csارتباط با مشتریان ریپورت
تواند
و ژاورسکی ،در رابطه با ارتباط مؤثر با مشتریان می

اثربخش بوده و تکرار خرید مشتریان را موجب شود .طبق

های مختلف بازاریابی
ی فعالیت
گرفته ،هزینه
های صورت
بررسی

ها در محیط آفالین
در محیط آنالین ،بسیار کمتر از هزینه

(مانند :بیلبورد) است .با توجه به جایگاه محیط آنالین در بین

های اثربخش در جهت ایجاد ،ارتقا و حفظ
مشتریان ،برنامه
های دیگر است.
برند در دنیای آنالین از هدف
گام سوم – استراتژی:

با توجه به اینکه تایر سازان ایرانی حضور پررنگی در

شان ندارند ،استراتژی ایجاد
ی فروش آنالین محصوالت
حوزه
ست که این امر از طریق
و گسترش بازار ،استراتژی مناسبی

ها ،و
بندی بازار ،انتخاب بازارهای هدف ،تعیین هدف
بخش
یابی بازار با توجه به تجزیه و تحلیل وضعیت کسب
موقعیت
ست.
یابی
و کار قابل دست

مدیریت :الگوی تدوین برنامهی بازاریابی ...

Management

ها:
گام چهارم – تاکتیک

های بازاریابی
ریزی  ،SOSTACتاکتیک
در چارچوب برنامه

ی بازاریابی الکترونیکی
الکترونیکی ابتدا با توجه به عناصر آمیخته

سازی شده ،سپس با استفاده از ابزارهای الکترونیکی
بهینه

که
شود .با توجه به این
کار برده می
مناسب ،انتخاب و به
های مورد نظر در این پژوهش،
استراتژی مناسب برای سازمان

استراتژی ایجاد و گسترش بازار است ،موضوع ارتباط

ی بازار از اهمیت
اثربخش با مشتریان در جهت ایجاد و توسعه
های ارتباطی الکترونیکی
زیادی برخوردار است .بنابراین تاکتیک

های اشاره شده
(آنالین) بیشترین سهم را در رسیدن به هدف
ی تاکتیکی در قالب
توسط استراتژی مورد نظر دارند .برنامه

نمودار گانت در جدول ( )5ارائه شده است.
ها:
گام پنجم – اقدام

تری که در جهت اجرای
یی دقیق
های پروژه
ها ،برنامه
اقدام

کنند.
ها مورد نیاز هستند را توصیف و تشریح می
تاکتیک
سازی موتور
بنابراین برای ایجاد یک وب سایت ،توجه به بهینه

جست وجو ( ،)SEOمدیریت موتور جست وجو ( ،)SEMو
های این مرحله از
کمپین بازاریابی ویروسی در نیل به هدف

ی بازاریابی آنالین اثربخش خواهد بود.
برنامه
گام ششم – کنترل:

ها باید هوشمند (خاص ،قابل
طور که اشاره شد ،هدف
همان

بینانه و مرتبط با زمان فعلی)
گیری ،قابل دستیابی ،واقع
اندازه

ها تحقق یابد ،کنترل تمامی
باشد و برای اینکه این هدف

شده در برنامه ،باید بطور مستمر
های در نظر گرفته
فعالیت

صورت پذیرد (که فرآیند آن در شکل ( )6نشان داده شده
است)

69
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Abstract: The aim of this research is to give an online marketing plan or being used in
organizations active in tire industry (According to the conditions appropriate to each organization),
and introducing it's different parts In the consumer market and the B2C e-commerce. Hence we
used Smith's online marketing planning framework that called SOSTAC. The research method
is qualitative research in different stages of it we interviewed with tire industry experts for
inspiration and recognition of different problems. SOSTAC is composed of six different parts
that each one is separately explained. Considering the novelty of online tire market in Iran, we
have discussed the E-opportunities and threats. The possible aims in this market is introduced.
The suitable tire online marketing strategy is considered and we also explained accessory
Tactics, Actions, and Controls in accordance with Chaffey and Smith's point of view.
Keywords: E-Marketing, Iran's tire industrial, SOSTAC planning framework.
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