
 چگونه است؟ یصنعت یابیبازار یاستراتژ

 

 انیکه به مشتر اهمیت دارد اریمحصول است. بس در مورد غیتبل شیوه وسیعی ، بهبا صنعت در ازتباط صنعتی یابیبازار یاستراتژ کی

 یموثر شیوهبه  کنداین امکان را فراهم می همه جانبه تیوب سا کیطراحی . در نظر گرفته ایدآنها  یبرا یزیکه چه چ دیخود نشان ده

و در معرض دید  قصد فروش دارید قرار دهیدکه  ار یایمحصوالت صنعت دیتوان یمدر یک وب سایت  .در این زمینه فعالیت کنید

در این مقاله ما به  .ارائه دهید تردهسبه شیوه گ توانید اطالعات الزم در مورد یک محصول صنعتی راتریان گذارید. به این شیوه میمش

در صورت داشتن سوال و راهنمایی با کارشناسان ما در گروه مدیریت و مشاوره سیدی تماس  .پردازیماستراتژی بازاریابی صنعتی می

 حاصل فرمایید.

 ست؟یچ یصنعت یابیبازارمنظوراز

 یابیبازار واژه .گریکسب و کار د با یا سازمان شرکت کی به وسیلهخدمات یا کاال  یابیبازار به معنی یصنعت یابیبازاراستراتژی 

 .شده است نیگزیجا B2B یابیبازار تعبیربا  یادیزاندازه تا  یصنعت
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 ؟چگونه است یصنعت یابیبازارفرآیند استراتژی 

 موفق: استراتژی بازاریابی صنعتیفرآیند یک 

 . دیکن بررسیآنالیز و خود را  بازاریابی حال حاضر یاستراتژ .1

 .دیکن یابیبازار افرادی قرار استچه  یکه برا در نظر بگیرید .2
 .مدنظر و اهداف ارهایمعبه وجود آوردن گزارش و  مشخص کردن .3

 . دیکن نهیموجود خود را به یابیبازار موجودی و سرمایه .4
 .بازدید سایت خود را افزایش دهیدبا انجام یک سری ترفندها  .5
 .دیکنهماهنگ خود را با فروش  یصنعت یابیبازاراستراتژی  .6

 

 ؟شودشامل می چه افرادی را یصنعت انیمشتر

تا  خرندمیرا  یخدمات ای، محصوالت شودهم گفته می یصنعت انی، که به آنها مشتریتجار انیمشتر صنعتی یابیبازاراستراتژی  در

معقوله ، ساخت و سازبخش ، دیتولصنعت  ،یکشاورزبخش شود: صنایعی که شامل میجمله . ازه کار ببرندبمحصوالت  ریسا دیتولدر

 است.حمل و نقل و ارتباطات 

 شوند؟یم یطبقه بند به چه صورت یصنعت انیمشتر

 یهاگروه نمودن  انتخابها. انو سازمها کنند: افراد، کانال یداریمحصول شما را خر قادرندوجود دارد که  انیدسته گسترده از مشتر سه

 .کننداستفاده میکه از محصول شما  ییهاسازمان ایاز افراد  یخاص

 ؟کدام بازارها هستند یصنعت یبازارها انواع
، ساخت و ساز ، حمل  دی، معدن ، تول التی، ش یکشاورز یدهند عبارتند از: جنگلدار یم لیکه بازار تجارت را تشک یعمده ا عیصنا

 یهاراز بازا به طور کامل یتجار یبازارها یها یژگیو خدمات. و مهیب عی، توزی، امور مال، بانکی، خدمات عمومو نقل، ارتباطات

 است. یمشتر



 

 موفق یصنعت یابیبازار یاستراتژ یکمهم های بخش

 یکیزیفقط ساخت محصوالت ف درحال حاضر موضوع.  زیادی دارد یریرقابت پذقابلیت و  و تحول است رییدر حال تغ مداوم صنعت

 یهاتیانجام فعال شیوهدر  یاساس رییمنجر به تغ نیتام رهیزنج ی، فناورمصرف کننده، انتظارات محصولدرخواست در  راتیی. تغستین

همه ما . دیهست یکننده صنعت نیتأمشرکتی  ای یدی، شرکت تولیساز نیکارخانه ماش کیکه شما  ندارد تاهمیاست.  گردیده هاسازمان

 مناسب دارد. استراتژی بازاریابی صنعتیو این نیاز به  روبرو هستیم باالفروش  فرآیندبا  بیشتر اوقات

 . با این کارآنها رادیدهآموزش نموده و را جذب یصنعت دارانیخر دی، بااکنون یتالیجیو د با سرعت دیدر صنعت تول شدن شکوفا یبرا

کان دهنده و حرکت کننده، ت دکنندگانی. اکثر تولدیمتعدد خود برجسته شو یرقبا نیدر ب بیابید تا یراه. کنیدبه خریداران واقعی تبدیل 

  .مبتکر هستند

، از اجزا کیهر  بیخاص خود را دارد. با ترک یو استراتژ ستادهیابه صورت مجزا  بخشاست که هر  نیشد ا دیآنچه شما متوجه خواه

 .رندیقرار بگ یخود به طور قو یرقبا نیکند تا در ب یما کمک م انیکه به مشتر میا افتهیدست  یقدرتمند ستمیس بهما 

 یحرفه اخوب و  یبایشرکت بازار کیخود را بدون کمک  یصنعت یابیبازار یاستراتژ توانیدمیکه شما  دهداین معنی را می ایآ

 جادیهمه آنها باعث ا یخود را دارد. همکار ویژه راهبردو  کندایستادگی می ییهر عنصر به تنها با احتمال زیاد نه.، خوب د؟یبساز

 لیقدرتمند تشک ستمیس کیعناصر  نیما ، ا انیمشتر یمناسب است. برا B2Bبازار  یشود که برا یو فروش م یابیبازار سمیمکان کی

خود برنامه  ندهیرشد آ یبرا یخود برسند و حت ی، به اهداف تجارخود محکم کنند یرقبا نیکند خود را در بیدهند که به آنها کمک میم

 کنند. یزیر

  یابیو بازار یاهداف تجار بخش اول :

 . هم پاشیده استکل خورده اند و ازبه مش یلیبه دالکه  و بزرگی مواجه شده ایمکوچک  مشاغل، با یصنعت یابیفروش و بازار نهیدر زم

 نیتوانند به هم ی، متماس گرفته شده اند یحت ایشده  دهیلحظه د کیکه در  یشغل یمغازه ها نیاز ا یاست که برخ نیا زیغم انگ بخش

جهان  یهالیو تمام پتانس زاتی، تجههیسرما ی، دارانقطه کیاز آنها در  یاریباشند. بس زیآم تیموفق یاز آن داستان ها یکی یراحت



 به طرز صحیحی که لیدل نیفقط به ا با مشکل مواجه شده اند.، مبدل به واقعیت نمایندخود را به  یایرو نکهیا یجابودند. آنها به 

  .مناسبی نداشتند یابیبازاراستراتژی  چینشده بودند و ه یسازمانده

داشته معینی و اهداف ، چشم انداز مشخص تیمأمور کی دی، باکنیدفعالیت می یحوزه ا ایدر چه صنعت  نکهیا بدون در نظر گرفتن

 یابیبازاراستراتژی . اهداف تا شما را به سر منزل مقصود برسانند دهندیشما دست به دست هم م یابیو بازار یاهداف تجار. دیباش

 کند.حمایت  یمشخص از اهداف تجار ایگونهبه  دیبا بمناس صنعتی

 بازارهای پژوهش و آنالیز لیو تحل هیتجز بخش دوم:

برند  تیموقع دربردارنده، میپردازیم تالیجیعصر د راهبردی یصنعت یابیبازاراستراتژی برنامه گسترش که به  یزمان نخستین مولفه

 پذیرد.صورت می، است کیاستراتژ یابی، که اساس هر برنامه بازاربازار آنالیزبا انجام  کار نی. اگرددیشما م

 :بازار کامل  قاتیتحق لیو تحل هیتجزاجزای 

 هدف بازار نمودن یبند میتقس 

 بازار هدف متمرکز شدن روی 

 بازار نمودن ینیب شیپ 

 

 قاتیتحق آنالیز کردنشود. یم آغاز یآل شما از نظر شرکت و سطح فرد دهیا یمشتر یو مستندساز آشناییموثر برند با  یافتن وضعیت

 امری کامال ضروری است.بازار  ییایپو استنباط ی، اما برااشدب یادیکار ز شایدبازار 

و  هیکه تجز میما معتقد شودمحسوب می تالیجیعصر د راهبردی در صنعتی  یابیبازار استراتژیو اساس  هیبازار شما پا موشکافی

، نیشوند. نه تنها ا یبا هم گروه بند دینبااین دو  به همین دلیل است که  امری پیچیده و مبهم است.رقبا  آنالیزو  بازارهای پژوهش لیتحل

 د.تر عمل کنن قیعم یدارند کم لیما تما یابیبازار متخصصانبلکه 

 ی خودرقبا یو بررس لیو تحل هیتجز بخش سوم: 

شامل  روندیرقبا  لیو تحل هیتجزاست.  رقیبان آنالیز نمودن، در عصر فناوری اطالعات یصنعت یابیبازار یاستراتژدر  عنصر نیدوم

 یبرا به دست آمده اطالعات نیابه کارگیری است. همچنین  اطالعات در مورد آنها گردآوری به وسیله، رقبا انیو شناخت مشتر فیتعر

 است. تیموفقکسب  یبرا دخو راهبردهای لیتکم

 دیکه تولبه همان اندازه رقابت  در صنعت .است کیاستراتژ صنعتی یابیبازارستراتژی ا قسمتاز هر  یرقبا بخش مهم لیو تحل هیتجز

بازار  ایصنعت  در نقاط قوت و ضعف رقبا لیو تحل هیتجز رقابتی در جهت  قاتی. تحقگرددنیز محسوب میمهم عامل  کی، کننده است

کسب و کار شما تهدید آنها برای  دهند ویانجام م یچه کار رقیبان کهمتوجه شوید  دی، ابتدا بارقباشکست دادن  یبرا شود.استفاده می

  چیست؟ 

 :الزم است به سواالت زیر پاسخ دهیدرقبا  در آنالیز

 ؟هستندفی اصناافراد وشما چه  یرقبا .1
 ؟دهندارائه میرا  یخدمات ایچه محصوالت  آنها .2

 ؟به چه اندازه است بیبازار هر رق سهم .3
 ست؟یآنها چ راهبردهای قبلی .4
 ست؟یآنها چ یفعلراهبردهای  .5
 شود؟ یخدمات خود استفاده م ایمحصوالت  یابیبازار یبرا ییهاچه نوع رسانه از .6

 کنند؟ یم دیبازار خر نیمورد استفاده در ا یرسانه ها قیاز طر غاتیتبل یساعت در هفته آنها برا چند .7
 ؟آنها چه مواردی هستندقوت و ضعف  نقاط .8

 

 تیوب سااساس و پایه بخش چهارم: 



من شما باشد.  یابیبازار یشرکت شما اساساً مرکز استراتژ تیاست که وب سا نیا تالیجیعصر د یابیاز توسعه برنامه بازار هدف 

صنعتی  یابیبازار استراتژی کیگرفتن و توسعه  ی. اگر به دنبال جدتوضیح دهم ماش تیوب سا تیدرباره اهم یبه اندازه کاف قادر نیستم

و  شرکت نیشما و چهره آنال یاصل گاهیپا وب سایت شرکت شما. را مهم در نظر بگیرید پس وب سایت، اثرگذار هستید راهبردی

 شود.محسوب میشما  محصوالت

 . ها هستیدها و محتوامیپ قادر به کنترل همهاست که  فضاییشما تنها  تیسا وب

 

  ونیو اتوماس تیریمدرهبری  بخش پنجم:

 بیترک دیرقابت با ی، برارسدیم تالیجیعصر د یموفق برا یصنعت یابیبازار استراتژی کی یو اجراگسترش نوبت به  زمانی که

 راهبردی یابیاز برنامه بازار ریتقد یراب تالیجیدصنعتی  یابیبازار یاستراتژ یساز ادهیپ نظر بگیرید.را در  یمناسب ابزارها و فناور

 است.مداوم  رییبهبود مستمر و تغفرآیند همیشگی  کی شهیشما هم یکل

 ییمحتوا یابیبازار راهبردیششم: بخش 

. علت اهمی این استراتژی این دیکن عیو توزبه وجود آورید را  ییچه نوع محتواها دیاست که بدان نیمحتوا در ا یابیبازار یاستراتژ

محتوا مناسب وجود ندارد و  یابیبازار یاستراتژگسترش  یبرا یراه حل چی. هکنید مخاطبان مورد نظر خود را جذب دیبتوان  است که

 کسب و کار شماست. یبه فرد برا صرمنح تیمحتوا در نها یاستراتژ کی جادینحوه ا

 دکنندگانیبازد فرستیدمی یاجتماع یهاکه در رسانه ی. هر وبالگمتصل باشدشما  تیبه وب سا دی، بادیکنیارسال م لیمیخبرنامه ا کیاگر 

 گرداند. یشما باز م تیوب سا املرا به ارسال ک

 یهابه رسانه (وندهایو پ ریتصاو، لمی، فمقاله ) محتوا یابیاز مطالب بازار متنوعیانواع مقادر است شما  تیکه وب سا مطمئن باشید

 .باشدداشته را در خود  ینیبازب یهاتیسا ای یاجتماع



 سخن پایانی

رشد در  یبرا ییهافرصت .دینکن ریخود گ یمیروند قد در دیکن لیتکم یصنعت یابیبازاراستراتژی رشد خود را با  یسنت هایسبک

، کسب و کار شما را ندهیدر آ یقو یتالیجید یصنعت یابیبازاراستراتژی   کیوجود دارد. و داشتن  زیو فروش شما ن یابیبخش بازار

با مشاوره و راهنمایی الزم به  میتوان یچگونه م دیتا بدان دیریا ما تماس بگ. بکندتثبیت می زیگذاران ن هیرماس یبرا تیاز نظر جذاب

 شما کمک کنیم.

 

با  یو همراه رانیروز بازار ا طیشرا لیو بازار با تحل تیریعرصه مد نیاز متخصص یبا کمک جمع یدیگروه مشاوره س تیریمد

چرخه  یزیبرنامه ر ت،یریمد یهانهینو و اثربخش در زم یمختلف. مفتخر به کسب دستاورد یهاشیاصناف در گرا انیمتول

 است. دهیجهت ارتقاء کسب و کار گرد کپارچهیبازار و فروش  قاتیتحق ت،یفعال

 !باشدیکوچک و متوسط م عیاقتصاد صنا یگروه مشاوره، کمک به چرخه ها نیاز خدمات ا هدف

خود دارد. آنچه در  یو پژوهش یتیرا در رزومه فعال یمتفاوت یو صنعت یخدمات یبا واحدها یسابقه همکار یدیمشاوره س گروه

کسب و کار، رشد کسب و کار تا مرحله  جادیا ده،یا یساز یاتیشود، خلق، پرورش، ظهور وعمل یانجام م یدیگروه مشاوره س

 . باشدیم ییشکوفا
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