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 مقدمه

 بازاریابی مشاوران که است آن وقت دارد، بازاریابی زمینه در مالی منابع مینات به نیاز شرکت یک که هنگامی

 همکاری ها شرکت با بازاریابی های استراتژی اجرای و ایجاد برای که فردی است 1بازاریابی مشاور .کند جستجو را

 تا کنند می کمک ها شرکتبه  نتایج بر پیگیری و نظارت اب آنها .دارد ها استراتژی نقش مهمی در این و کند می

  .بدست آورند را نتیجه بهترین خود بازاریابی های تالش از

یک متخصص بازاریابی است که دارای استراتژی  که وی کرد نبیا هگوننوان ایتمی  ار مشاور بازاریابی نقش یک

هم از طریق حفظ مشتری های موجود و هم جذب مشتری جدید است. از  ،هایی برای بهبود فرصت های شغلی

ها کمک می  یک استراتژی و برنامه بازاریابی موفق به شرکت ،طریق یک کمپین به خوبی توسعه یافته و هدفمند

  ابل اندازه گیری را بدست آورند.کند تا اهداف مشخص و ق

و فعلی شرکت با توجه به موقعیت آن در صنعت یا  گذشته تجزیه و تحلیل دقیق و کامل از وضعیت ،هدف

و تدوین استراتژی هایی برای بهبود عملکرد سازمان  چالش ها و منابع موجود ،ارزیابی موفقیت ها و سپسخدمات 

فرصت ها و ارائه بهترین راهکارها برای  ،شناسایی زمینه های بهبود شامل یابیها است. ارزیابی اطالعات فعلی بازار

 .نقش بسیار پیچیده و جامع است و این می باشددستیابی به اهداف سازمان 

برنامه  ،نمودهاجرای استراتژی بازاریابی یک عمل ظریف است و به کسی نیاز دارد که بتواند پیشرفت را کنترل  

یک مشاور بازاریابی ترکیبی از سازمان یافته ترین و  عملکردنوآوری کند. آن را ر صورت لزوم را تطبیق دهد و د

 بر اساسمی تواند شروع به ایجاد تغییرات بر اساس تخصص و تصمیمات آگاهانه  ترین جزئیات است که برنامه ریز

نکردنی با  ه یک اعتماد و مهارت باورکسب و کارها می تواند ب رایاستخدام یک مشاور بازاریابی ب. نماید یافته ها

عقد قرارداد با یک مشاور  .حرفه ای بازاریابی در دسترسی باشد کارمندانهزینه بسیار کمتری نسبت به حفظ 

بازاریابی برای کار بر روی پروژه های منتخب بطور مستقل یا با همکاری کارمندان برای شرکت های کوچک و 

 .بزرگ بسیار خوب کار می کند

 

 

 

 

                                                           
1 marketing consultant 
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 وظایف و مسئولیت های مشاور بازاریابی

با این امکان که بتواند  ،و مسئولیت یک مشاور بازاریابی ماهر ترکیبی دقیق از رهبری و مشاوره است نقش

یک مشاور بازاریابی چالش ارزیابی سریع و دقیق عناصر داخلی و خارجی  .همزمان بسیار تحلیلی و خالق باشد

را نوآوری های فناوری و عوامل محیطی  ،روند بازار ،رقبا ،اعم از رضایت مشتری ،جارتمؤثر بر تو منحصر به فرد 

مشاور  ،های کوتاه مدت و بلند مدت برای دستیابی به اهداف بازاریابی استراتژیضمن تعیین  بررسی می کند.

 .ر این روند گم نمی شودبازاریابی باید اطمینان حاصل کند که اهداف برآورده می شوند و بیانیه ماموریت شرکت د

 :شامل وی و مسئولیت های وظایف

 رقبا  عملکردروند بازار و  ،داده های رفتار مشتری در ترافیک وب و رتبه بندی ها تجزیه و تحلیل 

 نتایج  مقایسه پیش بینی و ،گزارش ها کردن کامل 

  برای ایجاد استراتژی تبلیغات باهمکاری SEO رسانه های اجتماعی و محتوا ،  

 د بازاریابیرمحتوا و استقرار کلیه موا ،نظارت بر اجرای طرح 

  های خبری  های روابط عمومی و ویژگی فرصت ،های تبلیغاتی رویدادسازماندهی 

 

 کنید؟ استخدام بازاریابی مشاور یک زمانی چه

 اختصاصی یبازاریاب بخش دارای و کارمندان بین در بازاریابی کارشناس فاقد که و بزرگی کوچک شرکت های

 :بازاریابی مشاور استخدام با. کنند استفاده بازاریابی مشاور یک مشاوره از توانند می هستند

      دکنیمی  مینتا را است آن فاقد شرکت یک که را خاصی تخصص و مهارت. 

      دهید می ارائه داخلی های چالش به نسبت بیرونی دیدگاه. 

      کنیدمی  ایجاد بازاریابی های استراتژی یا ریانمشت مورد در را جدیدی انداز چشم. 

      کند تمرکز کلی عملکردهای و محصول توسعه بر تا دهید می اجازه کار و کسب یک به. 
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 آنچه که باید در یک مشاور بازاریابی جستجو کنید

 ،رفتارهای مصرف کننده باشند و بتوانند دانش عمیقی از داشته با افراد روابط خوبی مشاوران بازاریابی باید

 خود جایگاهگیری یک شرکت در  چگونگی قرار می توانند آنها نه تنها .ارتباطات و فرایندهای بازاریابی نشان دهند

تجزیه  ، نیزبلکه آنچه که مصرف کنندگان را به سمت خرید محصوالت یا خدمات سوق می دهد را تحلیل نمایند،

بودجه و همکاری  هایی در مورد چگونگی گسترش تجارت،نه بازاریابی ایده و تحلیل کنند. یک مشاور خوب در زمی

 ،در زمینه های ارتباطات ،بهترین مشاوران بازاریابی در مشاغل .مناسب با مدیریت و کارمندان موجود خواهد داشت

ای جدید آنها مبتکران و شخصیت های خالق هستند که با فن آوری ه .روانشناسی و تجارت بسیار ماهر هستند

الزم است  .نمی شوند و رویکردهای مختلفی را برای رسیدن به اهداف مورد نظر امتحان می کنند دچار ترس

طبق  .که مشاوران موفق بازاریابی این روند را برای دستیابی به نتایج قابل اندازه گیری سوق می دهند بدانید

 داشته و راهکار ارائه دهد.ریابی تخصص مشاور بازاریابی باید در استراتژی و فرآیند بازا ،تعریف

در  .غیر معمول نیست ،سرگرمی و غیره ، امالک،مسافرت ،صنایع ،تخصص مشاوران بازاریابی در مناطق خاص

 :اینجا انواع متفاوتی از مشاوران بازاریابی وجود دارد

 شخصی مانند رستوران این مشاوران بازاریابی به کار با خانواده یا مشاغل کوچک  :مشاوران مشاغل كوچك

آنها به دنبال  .نحوه افزایش فروش در بودجه های محدود کمک می کنند و مشغول هستند و به برنامه ریزی

 .خواهند بود وفاداری مشتریحفظ فرصت هایی برای همکاری با منابع موجود برای ایجاد مشاغل و 

 ه از اینترنت برای بازاریابی یک تجارت این متخصصان بازاریابی در استفاد: مشاوران بازاریابی آنالین

یا بهینه سازی موتور جستجو  (PPC) اغلب آنها در تبلیغات به ازای هر کلیک .اینترنتی متمرکز هستند

(SEO تخصص دارند تا مشتریان را به سمت سایت های )مشتریان از مشاغل  .خود سوق دهند نظر مورد

 .های بزرگ متغیر هستند کوچک گرفته تا شرکت

 را تعریف  برندهنگامی که شرکت ها می خواهند یک ظاهر حرفه ای یا  :ها مشاوران برندسازی شركت

این مشاور بازاریابی در اطمینان از  .شخصی است که برای این کار الزم است مشاور برندسازییک  ،کنند

لوگو و مواد چاپی از  ،داشتن یک شرکت با حضور مشخص در بازار که آن را منحصر به فرد معرفی می کند

 .وب سایت و عالئم تجاری استفاده می کند ،گرفته تا نامه
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 به تنظیم و مدیریت رسانه های  مشاوران بازاریابیاین مرز جدید برای  :مشاوران رسانه های اجتماعی

 ،نوشتن وبالگ ها ،آنها در طراحی صفحات و ثبت نام دامنه برای وب سایت ها .اجتماعی کمک می کند

  .کمک خواهند کرد ،ی فیس بوک و توییت هایی که باعث ترافیک وب سایت ها می شوندپست ها

 مشاورانی را  ،اگر مشاغل برای ایجاد درآمد به مشتریان جدید متکی هستند :مشاوران كسب مشتری

توسط  این متخصصان بازاریابی که معموال .استخدام می کنند که در ترسیم مشاغل جدید تخصص دارند

متخصصان امور مالی یا آژانس های امالک استخدام  ،وکال ،هتل ها ،آژانس های مسافرتی ،ی نوپاشرکت ها

 .شوندمشتری جدیدی می دانند که چگونه می توانند منجر به جذب  ،می شوند

و سپس فردی را پیدا کنید که  ؟تصمیم بگیرید که مورد نیاز شما چیست ،هنگام استخدام یک مشاور بازاریابی

را  آنهاه از آنها بخواهید که نمونه کارهای مشاور .تجربه و مهارت داشته باشد صنعت یا خدمات شما نهدر زمی

 .کسب کنیداطالعات  ،های اخیرشان از کارهایی که انجام شده است ببینید و در مورد چگونگی رضایت مشتری

 

 

  باشند؟ داشته باید توانایی هایی چه بازاریابی مشاوران

 را خالق تفکر هم بتواند که باشید کسی دنبال به است، بازاریابی مشاور یک استخدام حال در اشم تجارت اگر

 رفتار با باید کنید می استخدام که هرکسی .محور داشته باشد نتیجه و عملی تحلیل و تجزیه هم و دهد نشان

ممکن  نتایج بهترین به یدستیاب برای مشترک همکاری به مایل و باشد آشنا شما هدف مخاطبان و کننده مصرف

 برای بازاریابی مشاوران. باشد شما نیز باید فعال تجاری اهداف در بلکه خود یکارها نمونه برای فقط نه وی. باشد

 در مشاوران این .دارند نیاز نیز افزاری نرم و فنی های مهارت از ترکیبی به خود مشتریان با کارآمد داشتن نتیجه

 فرآیند خاص های زمینه در نیز بسیاری این عالوه بر .هستند ماهر روانشناسی و طاتارتبا تجارت، بازاریابی،

 :مانند ،یابند می تخصص بازاریابی

 آنالین بازاریابی 

 اجتماعی های رسانه بازاریابی  

 انتفاعی غیر بازاریابی  

 مقاله نوشتن 

 تلویزیونی تبلیغات یا چاپ 
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 عمومی روابط  

 مستقیم پاسخ بازاریابی 

 مورد در پیام پخش برای وب بر مبتنی های کانال از که است روشی 2آنالین بازاریابی  :آنالین ابیبازاری*

 استفاده های تکنیک و ها روش .کند می استفاده خود بالقوه مشتریان به شرکت یک خدمات یا محصوالت ،برند

 و جستجو موتور سازی بهینه ،گرنمایش تبلیغات ،اجتماعی های رسانه ،ایمیل شامل آنالین بازاریابی برای شده

 صرف را خود وقت آنها که است هایی کانال طریق از بالقوه مشتریان به رسیدن بازاریابی هدف .است دیگر موارد

 .کنند می آنالین معاشرت و خرید ،جستجو ،خواندن

 های رسانه یها عامل سیستم از استفاده اجتماعی های رسانه بازاریابی :اجتماعی های رسانه بازاریابی*

تبلیغ و  سایت وب ترافیک هدایت و فروش افزایش ،شما تجاری نام ایجاد برای مخاطبان با ارتباط برای اجتماعی

اکثر سیستم عامل های رسانه های اجتماعی ابزارهای تجزیه و تحلیل داده های  .است یک محصول یا خدمات

 از استفادهیت و مشارکت تبلیغاتی را ردیابی کنند. داخلی دارند و شرکت ها را قادر می سازند پیشرفت، موفق

 و فروش افزایش ،شما تجاری نام ایجاد برای مخاطبان با ارتباط برای اجتماعی های رسانه های عامل سیستم

 گوش ،اجتماعی های رسانه های پروفایل در العاده فوق مطالب انتشار شامل این .است سایت وب ترافیک هدایت

 حال در. است اجتماعی های رسانه تبلیغات اجرای و شما نتایج تحلیل و تجزیه ،طرفداران نشد درگیر و دادن

 ،پینترست ،لینکدین ،توییتر ،اینستاگرام ،بوک فیس: از عبارتند اجتماعی های رسانه های عامل سیستم حاضر عمده

 مشاغل به که دارد وجود اجتماعی های رسانه مدیریت ابزارهای از وسیعی طیف همچنین. چت اسنپ و یوتیوب

 ببرند. را بهره بیشترین ،شد ذکر باال در که اجتماعی های رسانه سکوهای از تا کند می کمک

ها طیف وسیعی از ذینفعان را از طریق بازاریابی در رسانه های اجتماعی، از جمله مشتریان و کارمندان  شرکت

مردم، مورد خطاب قرار می دهند. در سطح استراتژیک، فعلی و بالقوه، روزنامه نگاران، وبالگ نویسان و عموم 

یک کمپین بازاریابی، حاکمیت، تعیین دامنه و ایجاد رسانه های  مدیریتبازاریابی در رسانه های اجتماعی شامل 

خود رسانه های اجتماعی اصطالحاتی کالن برای برنامه است.  "لحن"و  "فرهنگ"اجتماعی مورد نظر یک شرکت 

به عنوان مثال، توییتر یک سایت  متفاوت ارائه دهد. ممکن است اقدامات اجتماعی کامال یی است کهها ها و سایت

                                                           
2 Online Marketing 
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در  اجتماعی است که به مردم امکان می دهد پیام های کوتاه و پیوند رسانه ای را با دیگران به اشتراک بگذارند.

روزرسانی، عکس، پیوستن به همین حال، فیس بوک یک سایت کامل شبکه های اجتماعی است که امکان به 

. رسانه های اجتماعی غالبا در جستجوی مطالب رویدادها، گروه ها و انواع فعالیت های دیگر را فراهم می کند

رسانه های اجتماعی همچنین می توانند به ایجاد  یک فعالیت جستجو هستند. "کشف"جدیدی از قبیل اخبار و 

همچنین بسیاری از افراد جستجوهایی  پشتیبانی می کند. سئو های تالشپیوندهایی کمک کنند که به نوبه خود از 

 را در سایت های رسانه های اجتماعی انجام می دهند تا افراد و محتوا را پیدا کنند.

بازاریابی غیرانتفاعی استفاده از تاکتیک های بازاریابی توسط یک سازمان غیرانتفاعی   :انتفاعی غیر بازاریابی*

های غیرانتفاعی به  پیام و سازمان و همچنین افزایش کمک های مالی است. بازاریابی برای سازمانبرای تبلیغ 

های بازاریابی برای ارتباط با اهدا  همان اندازه که برای مشاغل مهم است اهمیت دارد و بسیاری از همان روش

ی غیرانتفاعی فعالیت ها و استراتژی هایی بازاریاب چالش برانگیز است. غالبا و کنندگان و داوطلبان استفاده می کند

شعار و کپی و همچنین توسعه یک کمپین  ،بازاریابی شامل ایجاد آرم است که پیام سازمان را پخش می کند. این

 .رسانه ای برای افشای این سازمان در مخاطبان خارج است

ایج تحقیقات جدید در آن حوزه یک مقاله گزارش نوشته شده و انتشار یافته ای است که نت مقاله: نوشتن*

انتشار مقاالت علمی راهی است که یک محقق نتایج کار تحقیقاتی  :می توان گفت .تخصصی را تشریح می نماید

خود را با دیگر محققان و یا دانشمندان به اشتراک می گذارد و یا کارهای تحقیقاتی سایر محققان را در قالب یک 

مقاالت . دف یک مقاله علمی دادن اطالعات است و نه تحت تاثیر قرار دادن خوانندهه .مقاله مروری ارائه می نماید

می خوانید یک  سایت علم مااز  و یا مثل همین مقاله ای که 4و یا علمی ترویجی 3می توانند علمی پژوهشی

 .باشندزمینه خاص یک گرداوری در 

تبلیغات یک ارتباط بازاریابی است که از یک پیام آزاد با حمایت مالی و غیر  یزیونی:تلو تبلیغات یا چاپ*

مشاغلی هستند  حامی تبلیغات معموال .خدمات یا ایده استفاده می کند ،شخصی برای تبلیغ یا فروش یک محصول

ه این دلیل که یک تبلیغات از روابط عمومی متمایز است ب .که مایل به تبلیغ محصوالت یا خدمات خود هستند

                                                           
3 Original article 
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در  . روابط عمومی در داخل کنترل می شود،تبلیغ کننده برای آن هزینه پرداخت می کند و آن را کنترل می کند

های بسیاری برای تبلیغات وجود دارد چاپ و تبلیغات  راه شود. میحالی که تبلیغات توسط احزاب خارجی کنترل 

 .آن است از یتلویزیوی نمونه های

روشی برای مدیریت عمدی انتشار و گسترش اطالعات بین فرد یا سازمان و  ،روابط عمومی :میعمو روابط*

روابط عمومی ممکن است شامل یک سازمان یا فردی باشد که با استفاده از موضوعات مورد عالقه  .مردم است

روابط عمومی با هدف  ند.گیردر معرض دید مخاطبان خود قرار  ،عمومی و اخبار که نیاز به پرداخت مستقیم ندارند

، به جای "رسانه درآمد"عنوان همچنین به  ،ایجاد و یا به دست آوردن پوشش برای مشتریان به صورت رایگان

های  تبلیغات نیز بخشی از فعالیت ، 2010 سالاما در  .شناخته می شودپرداخت هزینه برای بازاریابی یا تبلیغات 

 .گسترده تر روابط عمومی است

یک پاسخ به  ارائه یبازاریابی پاسخ مستقیم نوعی تکنیک فروش است که برای  مستقیم: پاسخ ابیبازاری*

برخالف سایر انواع  .انتخاب در تبلیغ تبلیغاتی طراحی شده است وموقع و ترغیب مشتری آینده نگر به اقدام 

بازاریابی با پاسخ  .ابل اندازه گیری داردپاسخ مستقیم نیاز به زمان کمی یا بدون انتظار برای دیدن نتایج ق، بازاریابی

اقدام کند و به  ت باال را وادار می کند تا سریعامستقیم نوعی استراتژی بازاریابی است که چشم انداز با کیفی

دارد و نتایج قابل اندازه  کمی هزینه ،به جای فروش آموزش می دهدروش این  .بپردازد پیشنهاد تبلیغ کننده

بازاریابی یک واکنش خاص و اندازه  این نوع .مر برای کسب و کارهای کوچک ایده آل استگیری است و این ا

بازاریابی پاسخ مستقیم نتیجه  .گیری شده حاصل از پاسخ مستقیم مصرف کننده به بازاریاب را به دست می آورد

ابی پاسخ مستقیم با بازاریابی بازاری .می کند آسانرا از طریق تعامل مستقیم یا آنالین برای بازخورد و پاسخ فوری 

 .مستقیم متفاوت است

 

  است؟ چگونه بازاریابی مشاور شغل

 مشاور عنوان به را خود کار است ممکن دارید، زمینه پیش تبلیغات یا بازاریابی، نوشتن زمینه در شما اگر

 شرکت یک در یا ل بوده ومستق پیمانکار یک عنوان به تواند می بازاریابی مشاور یک. بگیرید نظر در بازاریابی

  .اند کرده ایجاد و آغاز را خود مشاغل که هستند کارآفرینانی بازاریابی مشاوران از بسیاری. کند فعالیت بازاریابی
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 .کنند می کار مشاغل با واحد، خدمات یا محصول یک ارتقاء یا برند از آگاهی توسعه برای بازاریابی مشاوران

 پروژه روی تجاری مختلف های محیط در کار توانایی همچنین و مشارکت و گروهی کار به که است شغلی این

 یا هستید بازاریابی مشاور استخدام دنبال به شما آیا که این .دارد نیاز مختلف های استراتژی و اهداف با هایی

 مشاوران بین موفق رابطه یک ایجاد برای همه خالق تفکر و مشترک انرژی پذیری، انعطاف شوید، عضو خودتان

 .است ضروری آنها با کار مشاغل و بازاریابی

 و مستقل کار در سابقه، عملی تجربه ،تحصیالت باید باشید، موفق بازاریابی مشاور یک عنوان به اینکه برای

 :اطالعات داشته باشید  زیر های زمینه در باید همچنین شما .باشید داشته بازاریابی مشترک در

 ستجوج موتور بازاریابی  

 جستجو موتور سازی بهینه 

 اعتبار مدیریت 

 برند و تصویر مدیریت 

 مشتری روانشناسی و کننده مصرف رفتار 

 

  جستجو موتور *بازاریابی

است که شامل ارتقاء با استفاده از تبلیغات پولی نوعی بازاریابی اینترنتی  (SEM) بازاریابی موتورهای جستجو

ممکن است   SEMاست. (SERP) ها در صفحات نتایج موتورهای جستجووب سایت ها از طریق افزایش دید آن

و معماری سایت را تنظیم یا بازنویسی می کند  وب سایتباشد، که محتوای  (SEO) بهینه سازی موتور جستجو

 (PPC) تا به یک رتبه باالتر در صفحات نتایج موتورهای جستجو برای افزایش لیست پرداخت های هر کلیک

ها برای رشد مشاغل شما در یک بازار فزاینده رقابتی  یکی از مؤثرترین راه SEM ریابی موتور جستجو یابازا برسد.

بیشترین  .است و بازاریابی موتورهای جستجو موثرترین راه برای تبلیغ محصوالت و رشد کسب و کار شما است

می دهد تا تبلیغات خود را در مقابل  قدرت بازاریابی موتور جستجو این است که به تبلیغ کنندگان این فرصت را

هیچ رسانه تبلیغاتی دیگری نمی تواند  که آماده خرید هستند قرار دهند.در لحظه های دقیق مشتریانی با انگیزه 

و چنین روشی شگفت آور و  است این کار را انجام دهد، به همین دلیل بازاریابی موتورهای جستجو بسیار مؤثر

زیرا مشاغل  هستد بهینه سازی موتور جستجو یا جستجوگرها متفاوت سعه کار شما است.قدرتمند برای رشد و تو
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الب برای در عوض، آنها با داشتن مناسب ترین مط نمی کنند. یپرداخت Google برای ترافیک و کلیک ها به

 .، در نتایج جستجو، یک نقطه آزاد کسب می کنندجستجوی کلمات کلیدی خاص

 

 ستجوج موتور سازی *بهینه

فرایند افزایش کیفیت و کمیت ترافیک وب سایت با افزایش دید سایت یا  (SEO) بهینه سازی موتور جستجو

صفحه وب برای کاربران یک موتور جستجوگر وب است. سئو به بهبود نتایج پرداخت نشده اشاره دارد و از ترافیک 

این ممکن است انواع مختلف جستجو، از جمله مستقیم و خرید محل استقرار پولی خارج می شود. عالوه بر این، 

جستجوی تصویر، جستجوی ویدئو، جستجوی دانشگاهی، جستجوی اخبار و موتورهای جستجو عمودی خاص در 

صنعت را هدف قرار دهد. تبلیغ یک سایت برای افزایش تعداد بک لینک ها یا پیوندهای ورودی از دیگر تاکتیک 

ستراتژی بازاریابی اینترنتی، نحوه عملکرد موتورهای جستجو را بررسی می به عنوان یک ا سئوهای سئو است. 

آنچه افراد جستجو می بر اساس که رفتار موتور جستجو را  سیستمیکند، الگوریتم های برنامه ریزی شده توسط 

 باال (SERP) وقتی انجام می شود که وب سایت در صفحات نتایج موتور جستجو SEO کنند دیکته می کنند.

 بازدیدکنندگان می توانند به مشتری تبدیل شوند. در نهایت  وباشد 

اغلب مربوط به ایجاد تغییرات جزئی در قسمت هایی از وب سایت شما  (SEO) بهینه سازی موتور جستجو

است. وقتی به صورت جداگانه مشاهده می شود، این تغییرات ممکن است به عنوان پیشرفت های افزایشی به نظر 

اما وقتی با سایر بهینه سازی ها ترکیب شوند، می توانند تأثیر قابل توجهی در تجربه و عملکرد کاربر سایت برسد، 

 شما در نتایج جستجوی ارگانیک داشته باشند. 

شما باید یک وب سایت ایجاد کنید تا به سود کاربران شما باشد و هرگونه بهینه سازی باید در جهت بهتر 

یکی از این کاربران موتور جستجو است که به سایر کاربران کمک می کند تا محتوای  .دکردن تجربه کاربر باش

بهینه سازی موتور جستجو در مورد کمک به موتورهای جستجو برای درک و ارائه مطالب  .شما را کشف کنند

 .است
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 اعتبار *مدیریت

 در اعتبار این پرداخت باز شود، می اعطا شما به که است شرایطی تعیین و اعتبار اعطای فرآیند اعتبار مدیریت

 بانک یک هدف. است اعتبار با مرتبط عملکردهای دیگر از شرکت اعتباری سیاست رعایت از اطمینان و مقرر زمان

 .است مالی های ریسک کاهش و فروش در تسهیل با سود و درآمد بهبود اعتبار کنترل در شرکت یا

 محدودیت مورد در گیری تصمیم و اعتبار بخش مدیریت برای انسازم یک در که است شخصی اعتبار مدیر

 این. است شده استخدام خود مشتریان با اجرایی اقدامات و پرداخت شرایط ریسک، قبول قابل میزان اعتبار،

 مدیر نقش. شود می ترکیب شرکت یک از بخش یک در ها مجموعه و دریافتنی های حساب با اغلب عملکرد

 .است متغیر منهدا نظر از اعتبار

 می قرار گروه سه از یکی در نیاز، مورد حقوقی و حقوقی مختلف های تخصص وجود دلیل به اعتباری مدیران

 ساز و تساخ اعتبار مدیران -3  کننده مصرف اعتبار مدیران  -2   تجاری اعتبار مدیر -1 :گیرند

 

 برند و تصویر *مدیریت

در بازار، شروع به برنامه ریزی می  موجوددر بازاریابی، مدیریت برند با تحلیلی در مورد چگونگی درک برند 

کند که در صورت دستیابی به اهداف خود، چگونه می توان برند را درک کرد و با اطمینان از اینکه برند برنامه 

ایجاد رابطه مناسب با بازارهای  اهداف ت خود را ادامه می دهد، ادامه می یابد.ریزی شده درک می شود و امنی

، قیمت اولیه از قبیل نگاه عناصر ملموس مدیریت برند شامل خود محصول هدف برای مدیریت برند ضروری است.

راک می گذارند عناصر نامشهود تجربیاتی هستند که بازارهای هدف با برند به اشت است. و بسته بندی آن و غیره

همچنین  یک مدیر برند بر همه جنبه های ارتباط با نام تجاری مصرف کننده و و همچنین روابطی که با برند دارند.

 مین نظارت خواهد داشت.روابط با اعضای زنجیره تا

انجمن  تصویر برند نمای فعلی مشتریان در مورد یک برند است. می توان آن را به عنوان مجموعه ای بی نظیر از

ها در ذهن مشتریان هدف تعریف کرد. این نشان دهنده چیزی است که برند در حال حاضر به دنبال آن است. 

این مجموعه ای از اعتقادات است که در مورد یک برند خاص برگزار می شود. به طور خالصه، این چیزی نیست 

خاص در بازار. تصویر برند ارزش احساسی شیوه قرار گرفتن یک برند  و جز درک مصرف کنندگان درباره محصول
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نیست. این تجمع تماس و مشاهده افراد جز شخصیت سازمان چیزی  ورا نشان می دهد و فقط یک تصویر ذهنی 

خارج از سازمان است. این باید رسالت و چشم انداز یک سازمان را برای همه برجسته کند. عناصر اصلی تصویر 

منحصر به فرد که منعکس کننده تصویر سازمان، شعار توصیف تجارت سازمان به برند مثبت عبارتند از: لوگوی 

 طور خالصه و شناسه برند پشتیبانی از ارزش های کلیدی است.

تصویر برند تصور کلی در ذهن مصرف کنندگان است که از همه منابع شکل می گیرد. مصرف کنندگان 

این انجمن ها، آنها از نام تجاری شکل می گیرند. تصویری در  ارتباطات مختلفی با برند ایجاد می کنند. بر اساس

مورد برند بر اساس درک ذهنی از بسته های انجمن ها که مصرف کنندگان درباره نام تجاری دارند، شکل می 

مصرف کننده فقط محصول /  با قابلیت اطمینان همراه است. Toyotaبا ایمنی همراه است.  Volvo مثال گیرد.

خریداری نمی کند بلکه تصویر مرتبط با آن محصول / خدمات را نیز در بر می گیرد. تصاویر برند باید  خدمات را

مثبت، بی نظیر و فوری باشند. تصاویر برند را می توان با استفاده از ارتباطات تجاری مانند تبلیغات، بسته بندی، 

صویر برند شخصیت محصول را به روشی منحصر به ت ، سایر ابزارهای تبلیغاتی و غیره تقویت کرد.دهانیتبلیغات 

 فرد متفاوت از تصویر رقیب خود توسعه داده و منتقل می کند.

 

 مشتری روانشناسی و کننده مصرف *رفتار

این عمدتا . ها و نحوه انتخاب و استفاده از محصوالت و خدمات است رفتار مصرف کننده مطالعه افراد و سازمان

مطالعه رفتار مصرف کننده شامل موارد زیر است: رفتار مصرف  ها و رفتار مربوط می شود.به روانشناسی، انگیزه 

یک حوزه تخصصی است که مطالعه می کند چگونه  روانشناسی مصرف کننده کنندگان هنگام تحقیق و خرید.

یک تعریف رسمی  د.ثیر می گذارید و ارتباط با کاالها و خدمات تاافکار، عقاید، احساسات و ادراک ما بر نحوه خر

ها و فرآیندی که آنها برای انتخاب، امنیت،  ها یا سازمان مطالعه افراد، گروه"از این زمینه آن را شرح می دهد 

 ثیراتی که از ایندر جهت برآورده کردن نیازها و تا استفاده و دفع محصوالت، خدمات، تجربیات یا ایده های خود

  .فرایندها روی مصرف کننده و جامعه است ".دها استفاده می کنند، استفاده می کن

ثیر می گذارد گیری، ترغیب اجتماعی و انگیزه تا روانشناسان مصرف کننده تحقیق می کنند که چگونه تصمیم

آیا شما عالقه مند هستید که چرا و چگونه که چرا خریداران برخی چیزها را خریداری می کنند اما دیگران نه. 

ای رسانه ای روی خریداری می کنند و سایرین نه؟ آیا تاکنون فکر کرده اید که چگونه پیام ه مردم برخی کاالها را
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ثیر می گذارند؟ اگر چنین باشد، ممکن است شما عالقه مند به زمینه رو به رشدی بنام روانشناسی انتخاب خریدار تا

 مصرف کننده باشید.

 

 نقش کلی شما بعنوان مشاور بازاریابی 

  باشید یگسترش دامنه یا برند محصوالت تجاربه دنبال. 

 شفاف تری را ارزیابی و تعیین کنیداهداف  نیاز است که شما. 

 نیاز به تجزیه و تحلیل داده روی معیارهای کلیدی مختلف دارید. 

  دیرا دوباره تعریف کنمی توانید برندسازی. 

 

 مشاور بازاریابی چه کاری انجام می دهد؟

 :مشاور بازاریابیسئولیت های عملی از م

 دنکنمی های خالقانه را برای تعامل با مشتریان وفادار مشخص  روش. 

  داده های کلیدی را تجزیه و تحلیل کرده و پیشنهادهایی در مورد پیشرفت ها مانند فرآیندهای جدید یا

 .ارائه می دهندنرم افزار تا فروش 

 صفحات فرود و محتوای وب سایت را توصیه  طراحی مجدد وب سایت یا ،راه اندازی یک محصول نوآورانه

 .دنکنمی و هماهنگ 

 

 شهرت و اعتبار در مشاوره 

 بسپارند، مشاور یک دست به را کارشان و کسب سکان افراد اینکه. است مهم خیلی شهرت و اعتبار مشاوره، در

 تثبیت بازاریابی مشاور یک انبعنو را خود شهرت و اعتبار است الزم اکنون. کند می ایفا را مهمی نقش زایی اعتبار

 بیشتر را خود موفقیت بتوانید تا شود می انجام اقدامات برخی .کنید تقویت بیشتر را خود موفقیت بتوانید تا کنید

 : کنید تقویت
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 آورید مشتری بدست اعتماد -1

 مشتری که مورد سه .ددر این زمینه موفق شوی توانید نمی هرگز شماکنید  ایجاد اطمینان و اعتماد نتوانید اگر

 .داد خواهید تحویل بسزایی کار و ایده شما که کند حاصل اطمینان مشتری: دارد وجود کند اعتماد شما به باید

 مبنی ضمانتی و دارید ارزشمند برایشان کنید، لیغبت را کارتان و شارژ را آنها اینکه از بیشتر شما که این به اعتقاد

 .داد خواهید ارائه موقع به و واضح پاسخی ا،شم با تماس صورت در اینکه بر

 درک کنید برندها در بازاریابی ثیرتا -2

 به همچنین دارند اعتماد آنها به مشتریان که بسازند را ماندگار برند یک که دارند عالقه هابرند از برخی

 نظر در همچنین و درآمد بر بیشتر را خود تمرکز گاهی بازاریابی مشاوران .هستند نیز خود خالص سود فکرحداکثر

 افزایش باعث موقت طور به است ممکن قیمتی نیمه پیشنهاد یک ،مثال عنوان به .کنند می برند درک گرفتن

 لوکس تصویر یک ساخت در ها سال مشتری اگر اما .دهد افزایش را آنها سود حاشیه و شود مشتری برای فروش

 . برساند آسیب آن مدت بلند شدر به و تجاری برند به تواند می باشد، کرده صرف

 اشیدب ضروری یک فرد-3

 را زیادی وقت خودتان باید .است دشوار کار کردن پیدا کنید، می شروع مشاور عنوان به بار اولین برای وقتی

 کنندگان مراجعه و مراجعات تکرار دیدن به شروع و باشید داشته استقامت اما .کنید شاورهم و کنید بازاریابی صرف

 به شروع وقتی .اید رسیده موفقیت به و هستید مطمئن شما که دهد می نشان مشتری کسب .کرد هیدخوا

 دشوار آن جایگزینی که می شوید تبدیلشخصی  به ،می کنید صنعت و مشتری شرکت دربارهچیز  همه یادگیری

 چه اینکه تعیین یبرا. است تعویض قابل غیر کردید، تجربه را آن که هنگامی و برد، می زمان تخصص .است

 از کنید، پیشرفت توانید می چگونه و شناسید، می  را چیزهایی چه مندید، عالقهبه آن  شما است که موضوعاتی

 .کنید استفاده صنعت آن در مشتری کردن زمینگیر برای دانش آن از سپس .کنید استفاده خودبررسی  مهارت

 ی تمرین خودشناسی بهتر )کلیک کنید(برا
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 دهید ادامه خود یادگیری و آموزش به -4

 کار و یادگیری حال در دائما آنها .ندارند رضایت گواهینامه چند یا بازاریابی مدرک داشتن با مشاوران بهترین

 بازاریابی .کنند روز به یبازاریاب های روش آخرین مورد در را خود مشتریان بتوانند تا هستند خود های مهارت روی

 .است مهم صنعت با همگام و است تحول حال در همیشه

 مناسب داشته باشید گذاری قیمت خود خدمات روی -5

 را خود سربار های هزینه باید ؟کدام است افراد برای آسان فرمول. است کلیدی ای مسئله معقول نرخ تعیین

 تلفن، قبض اینترنت، هزینه سوخت، مانند شما، کار اداره به طمربو مکرر های هزینه شامل سربار. کنید تعیین

 تومان به کل هزینه های شما 2.000.000 ساالنه شما سربار های هزینه اگر. باشد می تجهیزات و پستی هزینه

 یا باالحدود روز هر تواند می این روز، 360 در. کنید تقسیم سال در کاری روزهای تعداد بر را آن کند، می اضافه

 خود را مشخص کنید.هزینه و سود براحتی می توانید  ها، هزینه این داشتن از پس. باشدتومان  6.000

 دقیقی انجام دهید تحقیق مشتری هر مورد در -6

 حاصل اطمینان تا دهید انجام باید که دارد وجود مرحله دینچن جدید، مشتری یک با کار به شروع از قبل

 :است شده آورده کار این انجام برای نکته چند اینجا در .اید داده انجام را کافی دقت که کنید

 Google Alerts  کلیدی کلمات به مربوط اخبار آخرین تا کنید تنظیم خود رقبای و مشتری برای را 

 .کنید تعیین را خود

   کلی، درآمد: از عبارتند اصلی های شماره از برخی .بشناسید خود مشتری برای را مالی پایه اتاطالع 

 .بازار سهم و ناخالص سود

 و کنید جستجو خورد، شکست دیگر موارد همه اگر .شوید آشنا ارشد مدیریت تیم اعضای و مدیرعامل با 

 .بسپارید خاطر به را عناوین و نام توانید می که آنجا تا

 خدمات و محصوالت نسبی، های اندازه مشتری، برتر رقبای 5-10 تعیین برای .پیدا کنید را مشتری قبایر 

 روز به که شوید مطمئن تا کنید مرور را اطالعات این مرتب طور به .کنید تحقیق آنها ضعف و قوت نقاط و اصلی

 .است شده
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  نترسید خوب سواالت پرسیدن از -7

 سواالت !دارید قرار صحیحی مسیر در کنید، می احساس مشاور عنوان به هولمز وکشرل مانند اوقات گاهی اگر

 .نترسید شفاف درخواست از هرگز .کنید درک دهید انجام باید که را آنچه و مشتری نیاز کنند می کمک شما به

 !است بهتر پروژه یک نادرست انجام از همیشهاین 

 یدداشته باش محل در کلیدی تبلیغاتی سکوهای -8

 تا. دهید ارتقا را خود تجارت باید هم هنوز آنها، به مراجعه و تکراری مشتری گرفتن به شروع از بعد حتی

 و باشد شما یکارها نمونه میزبان که باشید داشته عالی سایت وب یک! کنید کسب بیشتری درآمد حتی بتوانید

 سیستم اجتماعی، های رسانه نظر از .دهد قرار اختیار در فرد یک عنوان به خودو  شغل مورد در تکمیلی اطالعات

 ضروری مشاور هر برای لینکدین .بگذارند نمایش به را خود شغل وجه بهترین به که کنید انتخاب را هایی عامل

 با یا بگذارید نمایش به اینستاگرام در را گذشته از دیداری جالب کارهای بخواهید نیز شما است ممکن اما است،

 .دهید ارتقا توییتر در را خود تخصص و باشید گامهم خود مخاطبین

 کنفرانس در حتی یا بگذارید، اشتراک به را خود دیدگاه تا بگیرید نظر در را نویسی وبالگ توانید می همچنین

 و بدهند شما به توجهی قابل اعتبار توانند می روش دو هر .کنید صحبت خود های ایده کردن برجسته برای ها

 داشته یاد به .کنید دریافت کنید ذخیره خود سایت وب در توانید می که را عالی تصویری و صوتی های کلیپ

 صنعت در آنچه روی .نکنید صحبت خود خدمات مورد در حد از بیش .دارید نگه باالیی سطح در را آن باشید،

 .کنید تمرکز افتد می اتفاق
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 آماده سازی برای مصاحبه مورد مشاور بازاریابی

با استفاده از یک  .است برنامه ریزی مناسبکلید مصاحبه موفقیت آمیز در  ،مانند هر مصاحبه موردی تقریبا

برای انجام موفقیت آمیز الزامات  .استداللی تحلیلی و انعطاف پذیر خود را به نمایش بگذارید، برنامه توسعه یافته

 :موارد زیر را مد نظر قرار دهید شما باید ،مصاحبه موردی

 دن و درک واضح اهدافش داوگ 

 تهیه و تحلیل داده های موجود و اتخاذ یک رویکرد ساختاری 

 رویکرد محور  بکارگیری و خود چارچوب شخصی سازی 

   داده های احتمالی  از و نتیجه گیری مهارت های تحلیلیتمرین 

   مورد نظرپیشنهادهایی برای رسیدن به اهداف ارائه یافته های خود و بررسی 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای حل موفقیت آمیز پرونده و برجسته کردن تخصص خود، باید از تمرین و پیشرفت مهارت 

استفاده کنید که می تواند در  مربی و مشاوراز خدمات یک  حاصل کنید.های خود اطمینان 

این شامل توسعه توانایی سازماندهی منطقی و  راهنمایی تمرین و برنامه ریزی شما کمک کند.

 .تحلیل مشکالت پیچیده است.
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  درباره ی نویسنده:

دسی نرم افزار کامپیوتر هستم. دارای مدرک کارشناسی ارشد مهن                                   

مدیریت بخش انفورماتیک و بخش مالی موسسه آموزش عالی هنر 

 سال در این زمینه فعالیت دارم. 8شیراز بر عهده داشته و 

در حل حاضر در زمینه مشاوره بازاریابی و انواع بازاریابی تحت                                     

 درحال تحقیق و فعالیت می باشم.  رزبانآقای دکتر شهریار منظارت 

 

 

 .دیبا ما همراه باش گانیو مشاوره را یآموزش یمقاالت، کتاب ها ریسا دنید یبرا

www.ELMEMA.com   :وب سایت 

ELME_MA@yahoo.com   :ایمیل 

t.me/ELMEMA   :کانال تلگرام 

instagram.com/ELME.MA/  تاگرام: سنای 

 واتس اپ: 2373  405  0916
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