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IT  IS  YOUR  ATTITUDE; NOT YOUR 
APTITUDE  THAT  DETERMINES 

YOUR ALTITUDE

ZIG  ZIGLER

شما می شود« سربلندی»آنچه تعیین کننده 
شما«استعداد » شماست نه « نگرش»
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Change Your Attitude …

And You Change Your Life ! ! !



ارتباط فراگیر چیست؟
ر و انسان محو» ارتباط فراگیر، نگرش و رویکردی ✓

.است«رفتار مدار

.سازمانی استفرهنگارتباط فراگیر،یک ارزش و✓
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ت نه اس« باید» ارتباط فراگیر برای رقابت آینده یک ✓
.مناسب است« مدیریت » ونیازمند « نتخابا» یک 

.در رقابت استبیمه ماندگاری ارتباط فراگیر، ✓
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از دید فراگیر یا" TOTAL"مفهوم •
GUMMESSON (1999)  از سه متغیر مهمی که

در مدیریت  بصورت تئوری وعمل مورد استفاده
ارتباط ها،شبکه ها "قرار می گیرند یعنی 

.مشتق می شود"وتعامالت



• TOTAL RELATIONSHIP MARKETING STRATEGY 

:ارتباط فراگیر نوعی استراتژی رقابتی برای 

توانمندیافزایش ▪

رقابتمندیتقویت ▪

ارزشمندیتوسعه ▪

رضایتمندیگسترش ▪

نی وهم افزائی ارتباط های گوناگون درونظام مندی از طریق 

.وبیرونی است



ای مدیریت ارتباط فراگیر نوعی رویکرد مدیریت بر•

ازها نی» به بهتر،سریعتر وگسترده تر پاسخگوئی 

در بازاررقابتی است« ونیازمندان 
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ارتباط  فراگیر رویکردی جدید برای ✓

طی رواب« شناسائی ، انتخاب، ایجاد، تقویت وحفظ» 

با مخاطبان« سازگار ، ماندگار ،سازنده و ارزنده » 

«  هتردستاوردهای بیشتر ونتایج  ب» گوناگون برای 

.در کسب وکار است
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لکه نیست بوفاداریبازارآینده بازاریابی مبتنی بر •
.استروابط استراتژیک متکی بر 

را نادیده طرفداری وهواداریووفاداری تالش برای •
.دنگیرید اما مانند گذشته به آنها دلخوش نباشی

در بازاررقابتی تالش برای حفظ وماندگارسازی •
پاسخگوئی بهموثرومفید ،درد خور مشتریان به 

.تانتظارات و ترجیحات آنان  الزم است اما کافی نیس



عامل پایداری است وفاداری
اما 

دلیل وفاداری نیستپایداری



•TRMان پدیده ای برای پایدارسازی وماندگار کردن مشتری
از طریق آمیزه هم افزای 

.تاس« شایستگی،دلبستگی، همبستگی وپیوستگی » 

•TRM ه نگرشی ک. بازارهاسترفتارشناسینگرشی نو از
ثابت ،کامل و   است و هیچ چیز را واقع بینی مبتنی بر 

.نمی داندکلیشه ای



:واقعیت این است که

اک رقابت گسترده،فشرده وبی رحم است وتکروی خطرن•
.است

نیازها،نیازمندان،عوامل رفع نیاز وشرایط دادوستد •
.دگرگون شده است

مفاهیم،ابزارها،تکنیکها وراه کارها ورویکردهای تازه ای•
.مطرح می شوند

وئی به گسترش تقویت ارتباط ها وشبکه ها امکان پاسخگ•
.نیازها ونیازمندان را افزایش می دهد



ای مدیریت ارتباط فراگیرنوعی رویکرد مدیریتی بر
.استنتیجه گرا واثربخش بازاریابی 



:اهداف بازاریابی اثربخش

SATISFACTIONرضایت                                                      

SUCCESSموفقیت                                                               

SUPERIORITYبرتری                                                         

SUSTAINABILITYپایداری                                                 

SOCIAL SUPPORTپشتیبانی جامعه                                  

STRATEGIC RELATIONSHIPSارتباط های استراتژیک    



باط شبکه ها،ارتبازاریابی رقابتی، بازاریابی •

ست زیرا هر اندازهها، پیوندها وهمبستگی ها

تهدیدها رقابت بیشتر می شود فرصتها و

افزایش می یابند
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بازاریابی رقابتی

COMPETITIVE

MARKETING

مدیریت مالکیتی

OWNERSHIP

MANAGEMENT

مدیریت ارتباطی
RELATIONSHIP

MANAGEMENT

مدیریت شراکتی

PARTNERSHIP

MANAGEMENT

مدیریت شبکه ای

NETWORK 

MANAGEMENT
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موفقیت شبکه ها و زنجیره های ارزش

موفقیت درهر نوع شبکه وزنجیره ،داشتن منابع ، ✓
ر مهارت ودارائی مشخص وشایستگی ریشه ای ، منحص

.به فرد وخاص توسط هر یک از اعضاست
WALTER (2002)

از عبارتست از مجموعه ای( ریشه ای)شایستگی ممتاز ✓
مهارتها وفن آوریهائی که سازمان را قادر می سازد تا 

.منافعی ویژه برای مخاطبین خود فراهم کند
HAMEL   &  PRAHALAD
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یردالیل اهمیت یافتن ارتباط فراگ

م های گسترش وافزایش رقابت وفروپاشی نظم ونظا•
گذشته

ری گرانی وناکارآمد بودن تبلیغات ، سرمایه گذا•
یو سایر فعالیتهای بازاریاب( برند)روی شناسه 
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ارینیاز به یافتن راه کارهائی برای تقویت بازارد•

گرانی ودشواری زیاد برای جایگزین کردن •
مخاطبین جدید به جای مخاطبین فعلی

برابر هزینه 30تا 3هزینه یافتن مخاطبین جدید ✓
.حفظ مخاطبین موجود است
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موارد اساسی برای برقراری رابطه ای بلند مدت

و عقیده ، عالقه ونیاز به تکرار دادو ستدها و حفظ•
وفادار سازی مشتریان ومخاطبان

حساس بودن به رضایت مخاطبین•
درک مخاطبین و خواسته ها وانتظارات آنان•
نقش ،اهمیت وارزش بازارداری و حفظ مخاطبین •

موجود
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لشرایط الزم برای روابط سودمند ومتقاب

تمایل و توانائی و ضرورت برای برقراری ارتباط•
ارزشمند بودن یا مفید بودن رابطه متقابل•
آزادی انتخاب وارتباط برای طرفین•
رعایت ارزشها ،اخالقیات ،هنجارها و تعهدات•
تعادل بین عوامل مثبت ومنفی در ارتباط ها•
اعتماد واحترام متقابل•
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مدیریت ارتباط فراگیر
چگونگی اداره کردن 

ارتباط با گروههای گوناگون
«  برقراری ،بهره برداری ونگهداری» شامل 

روابطی ارزنده برای
«دستاوردهای مطلوب » 

.در بازار رقابتی ودشواراست
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برقراری
«ایجاد»

نگهداری
«تقویت»

بهره برداری
«استفاده»

ارکان 
مدیریت ارتباط فراگیر
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برقراری➢
ت هر نوع ارتباطی را از آغاز با بررسی ومطالعه وشناخ

.آگاهانه ،درست برقرار کنید
بهره برداری➢

از ارتباط های خود با دیگران به جا،به موقع و به 
.اندازه و ارزنده استفاده وبهره برداری کنید

نگهداری➢
رزش با تقویت ،گسترش ،بازپروری و ارزش آفرینی و ا
افزونی مشترک ، ارتباط ها را ماندگار وپایدار 

.سازید
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خود بنگاه

تأثیرگذارانذینفعان

مخاطبان 
ارتباط فراگیر
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خودباوری خودشناسی

خودباروریخودسازی

ارتباط با
خود
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شرکاءمدیران

مشاورانصاحبان

کارکنان

ارتباط با بنگاه
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ارتباط با
ذینفعان

سازمانهای
تسهیالتی 
وخدماتی

کارشناسان
تولید

کنندگان

تأمین
کنندگان

شبکه 
همکاران

و رقبا

مشتریان 

و
مصرف کنندگان

توزیع 
کنندگان و
واسطه ها
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تأثیرگذاران

گروههای
اجتماعی

جامعه
نهادهای 

قانونی

دولتمردان

سازمانهای
غیررسمی

هسته های
قدرت
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الزامات برخورد مناسب با نارضایتی وناراضی ها
(8As)

 ACTIVEگوش دادن فعال•
LISTENING                                                                                   

APOLOGIZE & EMPATHIZEپوزش وهمدلی•
ASKپرسش                                         •
                                                                      ADVISEراهنمایی     •
پذیرش        •

ACCEPTANCE                                                                                

                                                               ACTIONاقدام                  •
                                         APPRECIATIONقدردانی وسپاسگذاری •
                                                AFTERCAREپیگیری ومراقبت              •
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گامهای رسیدگی به مشتریان ناراضی خاموش

I

C

A

R

E

شناسائی
IDENTIFICATION

تماس ومالقات
CONTACT & CALL مدیریت

مشتریان خاموش

ارزیابی وتحلیل
ASSESMENT & ANALYSIS

واکنش درست وبالدرنگ
RIGHT & REAL TIME  RESPONSE

مدیریت موثر حفظ مشتریان
EFFECTIVE CUSTOMER RETENTION
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26

27

28
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نظام مند سازگار

پایدارارزشمند

ارتباط فراگیر
ارزنده
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موفقیت
بنگاه

SUCCESS

ماندگاری
در بازار

SUSTAINABILITY

رضایت مشتری و
ذینفعان

SATISFACTION

ارتباط استراتژِیک
STRATEGIC

RELATIONSHIP

برتری
رقابتی

SUPERIORITY

آثار مدیریت ارتباط فراگیر



الزامات مدیریت بازاریابی روابط فراگیر

رفتارشناسی بازار1.

(ارزش گرا) بازاریابی جامع نگر 2.

ینظام پایش ،ممیزی وسنجش هوشمند بازار وبازاریاب3.

الگوشناسی والگو سازی سریع وپویا4.

(بازمهندسی وبازآفرینی)بازاریابی پویا 5.

سخت افزاری ،نرم افزاری ومغز ) فن آوریهای نوین 6.
(افزاری

استراتژیهای بازاریابی چندگانه وموازی7.
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الزامات مدیریت بازاریابی ارتباط فراگیر

رفتارشناسی بازار1.

(مخاطبان وذینفعان بنگاه در بازار) انسان شناسی -
جامعه شناسی بازار-
رفتار مصرف کننده-
روانشناسی فروش-
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بازاریابی
ارتباطی

بازاریابی 
داخلی

بازاریابی 
مسئولیت 
اجتماعی

بازاریابی 
یکپارچه

بازاریابی
جامع نگر
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بازاریابی جامع نگر.2



بازاریابی داخلی

گزینش، آموزش وانگیزش کارکنان برای
ارائه خدمات مناسب به مشتریان وایجاد

ارتباطی بلند مدت با آنان
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بازاریابی یکپارچه

امه انسجام و یک کاسه کردن فعالیتها،ابزارها وبرن
ه های بازاریابی برای کشف، خلق، معرفی و عرض

وتقویت ارزش ها برای مشتریان وذینفعان
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بازاریابی ارتباطی

ایجاد ارتباطی سازنده وارزنده با مخاطبان 
ل گوناگون بویژه مخاطبان کلیدی ومهم شام

ریان ، تأمین کنندگان ،توزیع کنندگان ،مشت
همکاران وتأثیرگذاران وذینفعان
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بازاریابی مسئولیت اجتماعی

ز تالش برای پذیرش وپشتیبانی اجتماعی ا
اخالقیطریق توجه، احترام ورعایت ارزشهای 

و مشارکت در ، انسانی، اجتماعی و محیطی
امور خیریه ونیک خواهی ومردمی است
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نظام پایش ، ممیزی وسنجش بازار هوشمند. 3

استفاده از کلیه ابزارها وتکنیکهای نوین 
وهوشمند برای دیده بانی ، ممیزی و سنجش 

یل شرایط وعوامل بازار وبازاریابی وتجزیه تحل
م آنها وآماده سازی اطالعات و نتایج برای تصمی

فعان گیری های بازاریابی وتقویت ارتباط با ذین
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الگوشناسی.4

شناسائی الگوهای موفق داخل وخارج از کشور
وعوامل موفقیت آنها درمدیریت ارتباط با 
دیگران و استفاده از نتایج بدست آمده از 

تقلید، اصالح و یا نوآفرینیطریق 
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سازماندهی 
مجدد

REORGANIZING

مهندسی
مجدد

REENGINEERING

نوآفرینی

REINVENTING

بازاریابی پویا. 5
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ابازاریابی پوی



مغزافزاری 

نرم افزاری

سخت افزاری

رویکردهای نوین

47

فن آوریهای نوین. 6



ALIVE
MARKETING 
STRATEGIES

ی استراتژی بازاریاب
هوشیار

VALUED
ارزشی

AGILE
چابک

LEAN
نا ب

INTANGIBLE
نامحسوس

EVOLVING

نوظهور
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استراتژیهای هشیار-7



برنامه ریزی ارتباط فراگیر

WHY?

هدالیل،اهداف وانگیزچرا می خواهیم ارتباط برقرار کنیم؟ 

WHO?

انتخاب تعیین،تعریف وبا چه گروههایی ارتباط برقرار کنیم؟ 
مخاطبان هدف

WHAT?

ع کیفیت ونوچه نوع ارتباطی می خواهیم داشته باشیم؟ 
ارتباط

49



HOW?

ابزارهامهارتها ،تکنیکها،چگونه ارتباط برقرار کنیم؟ 

WHENE?

زمان وموقعیتچه موقع ارتباط برقرار کنیم؟ 

WHERE?

محل ومکان ووضعیتکجا ارتباط برقرار کنیم؟
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:گامهای مدیریت ارتباط با مشتری

تعیین مخاطبان-1

مخاطبان هدف ما چه کسانی هستند؟•
چه بخش هایی سودمندتر هستند؟•
چه بخشهایی با منابع ارزش سازمان نزدیک ترند؟•
؟بهترین استراتژیهای بخش بندی برای ما کدام است•
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:گامهای مدیریت ارتباط با مشتری

کسب و جذب مشتریان-2

بهترین کانال برای جذب هر بخش کدام است؟•
هزینه کسب و جذب هر بخش چیست؟•
موثرترین هزینه و روش جذب مشتری چیست؟•
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:گامهای مدیریت ارتباط با مشتری

حفظ و نگهداری مشتریان-3

چگونه حفظ مشتری را بهبود بخشیم؟•
متوسط طول زمان ارتباط مشتری ما چیست؟•
چگونه می توانیم مشتریان را برای زمان طوالنی حفظ•

کنیم؟
موثرترین هزینه و روش حفظ مشتری چیست؟•
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:گامهای مدیریت ارتباط با مشتری

گسترش مشتریان-4

مشتریان معمولی بطور متوسط چه تعداد محصول ما را•
می خرند؟

چگونه می توان به آنها بیشتر فروخت؟•
مخاطبان هدف برای گسترش کدامند؟•
هزینه های گسترش چیست؟•
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:نتیجه گیری
چالش » واقعیت های رقابت را بپذیرید وخود را آماده -1

.کنید« ،مبارزه وتحول 
.دهای تازه برای رقابت را بیاموزینبردالزامات و مهارتهای -2
:تازه در رقابت یعنی« نبرد » -3
نگرش: ن
بینش: ب
روش:ر
دانش: د

متفاوت ، موثر ، نوین
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:برای نبرد تازه ،بپذیریم که -4

چشمها را باید شست ، جور دیگر باید دید
چترها را باید بست ، زیر باران باید رفت

ظرفیت » برای نبردهای تازه الزم است تا به -5
.انسانها توجه کنیم« ورسالت
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کرد  مدیریت ارتباط فراگیر را نوعی فلسفه و روی-6
برای « انسان محور ،رفتاری ،اخالقی و ارزشی »

.رقابت بدانیم

:ارتباط فراگیر را در -7
.بدانیم« شایستگی » برای « همبستگی» 
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