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 نآبازاریابی نوین چیست و روش های  

روش های نوین بازاریابی« کدام اند؟ حتماً می دانید که در هر کسب و کاری  » بازاریابی نوین چیست؟ 
ین، مشتریان حرف اول را می زنند و آن ها فاکتورهایی هستند که آینده شرکت  از حضوری گرفته تا آنل 

شما را رقم می زنند. هر شرکت یا سازمانی که بخواهد برای چند دهه بر سر زبان ها باشد و فروش  
باالیی داشته باشد، باید برای جلب رضایت مشتریان تمام تلش خود را بکند. همچنین مدیر شرکت ها باید  

 .را بدانند  بازاریابی نوین  د جامع و وسیعی به مسائل پیش رو داشته باشند و چالش های موجود دردی

اگر دوست دارید در جنبه های مختلف کاری خود پیشرفت چشمگیری داشته باشید، شاید بتوان گفت که  
رهای زیادی به  بازاریابی نوین بهترین استراتژی است. اگر به »بازاریابی نوین« تسلط داشته باشید، د 

دایان   همکاری در فروش  روی پیشرفت کسب و کارتان باز خواهد شد. پس با ما در این مقاله از سایت 
 .افیلیت همراه باشید 

 نیم؟ بازاریابی نوین چیست و چرا باید از آن استفاده ک

 

بتدای کار باید این را بدانید که بازاریابی مترادف فروش نیست و این ها با هم فرق دارند. فروش به  در ا
این معناست که هدف اصلی شما افزایش فروش یک محصول باشد. اما بازاریابی مفهوم بسیار گسترده  

ی فروش و  تری است و شامل تحقیق بازار هدف، شناخت مخاطب هدف، تحقیق درمورد جدیدترین متدها
 .حتی خدمات پس از فروش می شود 

تمامی مراحل بازاریابی گفته شده مهم هستند و باید برای آن ها برنامه ریزی کنید و وقت بگذارید. استفاده  
برای هر شرکت و سازمانی الزامی است چراکه هدف خدمات رسانی به مشتری بالقوه   بازاریابی نوین  از

ه داریم باید با روش های مدرن بازاریابی آشنا شویم تا کسب و کار خود  است. در بین رقیبان بی شماره ک
را سرپا نگه داریم و از رقبا پیشی بگیریم. ما در عصر تکنولوژی به سر می بریم و آنچه موفقیت ما را  

 .تضمین می کند ورود به دنیای بازاریابی مدرن است 
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  مدیریت بازاریابی :این مقاله به کارتان می آید 

 انواع بازاریابی 

بازاریابی نیز مانند بسیاری از مفاهیم دنیای دیجیتال، انواعی دارد که در ادامه برای شما چند نمونه را  
 :را ببینیم انواع بازاریابی  آورده ایم. بریم با هم 

 نیچ مارکتینگ  •
 بازاریابی عصبی  •
 بازاریابی حسی  •
 ریفرال مارکتینگ  •
  بازاریابی شبکه ای •
 ویدئو مارکتینگ  •
 بازاریابی چریکی  •
 بازاریابی عملگرا  •
  بازاریابی موتورهای جستجو •
 بازاریابی مستقیم  •
 بازاریابی ویروسی  •
 آمیخته بازاریابی  •
 بازاریابی سنتی  •
 بازاریابی فصلی  •
 بازاریابی درونگرا  •
 بازاریابی برونگرا  •
  بی تلفنیبازاریا •
 بازاریابی نوین  •
 بازاریابی تأثیرگذار  •

دانستن هر کدام از انواع بازاریابی حائز اهمیت است و باید موارد مهم آن ها را بررسی و بعد اجرا کنیم.  
در بازار پر رقیب امروزی باید با مفهوم و کاربرد بازاریابی و انواع آن به خوبی آشنا باشیم تا پیشرفت  

 .ود در کارمان حاصل ش 

 تفاوت بازاریابی نوین و سنتی چیست؟ 
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بازاریابی سنتی درست در مقابل بازاریابی مدرن قرار دارد به این معنا که هر آنچه در بازاریابی سنتی  
بی اهمیت تلقی می شود، در بازاریابی مدرن پراهمیت است. تفاوت های این دو نوع بازاریابی به طور  

 :کلی شامل موارد زیر می شود 

 بهینه استفاده کردن منابع 

ی بین شرکت ها و سازمان ها وجود نداشت و از طرفی سطح خلقت به اندازه  در گذشته رقابت سخت
امروزه باال نبود. امروزه با توسعه شبکه های اجتماعی و رسانه های مختلف و گسترش فضا آنلین،  

 .سرعت باخبر شدن از هر ایده خلقی در سراسر جهان زیاد شده است 

در آن سر دنیا الگو برداری کرد و در کشور خود پیاده  به این صورت به راحتی می توان از ایده ای 
سازی کرد. با توجه به توضیحات داده شده، در دنیای دیجیتال امروزی باید تا جایی که امکان دارد از  
منابع مختلف، رسانه ها، شبکه ها و امکانات مختلف بیشترین استفاده را در جهت رشد خود و کسب و  

 .کارمان بکنیم

 یت و نوآوریداشتن خالق

بازاریابی نوین یک تفاوت عمده با سنتی دارد آن هم این است که در بازاریابی مدرن همه مراحل جلو  
از مرحله طراحی تا تولید و ارائه خدمات همگی در دسترس بازاریاب خواهد بود و    چشم بازاریاب است 

 .این خودش راه را برای خلقیت باز می گذارد 

 ها استفاده هدفمند داده 

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/


 وبالگ دایان افیلیت  

@dayanaffiliate_com  

www.dayanaffiliate.com 

 

یا شماره تماس مشتری، پراهمیت شمرده می    در بازاریابی نوین هر داده ای هرچند کوچک مانند ایمیل
شود. درست برخلف بازاریابی سنتی که هیچ استفاده هدفمندی از داده ها نمی شد علتش هم در دسترس  

 .نبودن اطلعات و پیشرفته نبودن روش ها بود 

 اولویت با مشتری است 

ا کنون شاهد تغییر اولویت ها شده ایم. به طور مثال، در گذشته صاحبان کاال و کسب و کارها  از گذشته ت
در اولویت قرار داشتند اما امروزه می بینیم که کاربران، مخاطبان و مشتریان در صدرجدول قرار دارند.  

ا کرد و تا جایی  در بازاریابی نوین باید به بازخورد مشتریان به محصوالت و خدمات خود نهایت دقت ر
 .که می توان نظر آن ها را به خود جلب کرد 

 فعالیت در رسانه ها و شبکه های اجتماعی 

در بازاریابی مدرن شاهد نقش پررنگ دنیای مجازی هستیم. در گذشته فضای آنلین به شکلی که امروزه  
ه با پیشرفت فضای  شاهد آن هستیم نبود بنابراین ارتباطات محدودتر از عصر حاضر بود. اما امروز 

آنلین می بینیم که تا چه اندازه کسب و کارها می توانند به کمک رسانه ها و شبکه های اجتماعی با  
مخاطبان ارتباط بگیرند. به کمک گسترش فضای آنلین افراد می توانند با تمام برند های سراسر کشور  

 .و یا دنیا ارتباط بگیرند و مشتری آن ها شوند 

 وفق بازاریابی نوین در جهان نمونه های م

 

نمونه هایی که در زیر برای شما آورده ایم، با استفاده از روش های نوین بازاریابی توانسته اند به  
کرده اند و   وفقیت بزرگی در حوزه کاری خود دست یابند. این موارد بر روش های نوین بازاریابی تکیه م

همه ما شاهد تأثیر آن بر کسب و کارشان هستیم. نمونه های موفق بازاریابی مدرن در جهان عبارت اند  
 :از
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 تسل موتورز  •
 آمازون  •
 اپل •
 کوکاکوال  •
 سامسونگ  •
 اینستاگرام  •

 سخن آخر 

م که راز موفقیت شرکت های بزرگی مثل تسل و اپل هم جهت شدن آن ها با  در این مطلب متوجه شدی
روش های نوین بازاریابی است. پس ما هم بعد از اینکه فهمیدیم بازاریابی نوین چیست، باید تلش کنیم  
 .که از روش های بازاریابی نوین برای پیشرفت کسب و کارمان استفاده کنیم تا نتیجه دلخواه حاصل شود 

آخر بدانید که با پایبند بودن به اصول بازاریابی نوین، این نوع از بازاریابی در کسب و کار شما بهتر  در 
عمل خواهد کرد. سعی کنید بادقت و تلش بسیار وارد عرصه بازاریابی مدرن شوید و عجله نکنید تا  

 .موفقیت از آن شما شود 
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