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 چکیده

 هادادهکرده و در پایگاه  آوریجمعو محصوالت  کنندگانتهیهاطالعات زیادی در ارتباط با مشتریان،  هاشرکتبسیاری از  

ی کشف دانش با ارزش از این ه دلیل نبود ابزارهای مناسبی برا. که بشوندنمیواقع  مورداستفاده هادادهولی این  کنندمیذخیره 

سودآوری برای  شناخت درست این دانش پنهان، کمک به کهدرصورتیکه این دانش، پنهان باشد.  شودمیست و باعث هاداده

 هارکتش هایدادهقوانین پیوستگی برای استخراج دانش پنهان از پایگاه  براساس کاویداده هایتکنیک. کندمیو تجار  هابازاریاب

 کرد که یک نوع بازاریابی مستقیم برای سازیپیادهطراحی و  هاشرکترا برای  هاییکاتالوگ توانمیو  گیرندمیقرار  مورداستفاده

یان مقاله، پس از ب در اینغیرحضوری مانند ایمیل یا تلفن خرید کنند.  هایرسانهاز طریق  توانندمیسودگی مشتریان است که آ

 هایالشچ. سپس گیرندمیمورد بحث قرار  کاویدادهو فرآیند  ایرابطهبازاریابی مستقیم، مشکالت کاتالوگ کاغذی و پایگاه داده 

مطرح  هاچالشو راهکارهای مناسب برای برطرف ساختن این  شودمیالکترونیکی بررسی  هایکاتالوگحوزه بازاریابی مستقیم و 

 .شودمی

  

 کی،ای، کاتالوگ الکترونیپایگاه داده رابطهکاوی، دادهمدیریت ارتباط با مشتری، بازاریابی مستقیم،  کلمات کلیدی:

 بازاریابی پست.

  

 مقدمه -1

متوسط هر پنج سال دو برابر  طوربه شدهثبت هایدادهون کاربرد پایگاه داده، حجم در طول دهه گذشته، با پیشرفت روزافز 

است که دهه آینده را با انقالب  ایتوسعهدرحالیکی از ده دانش  کاویدادهدانش نوین   MIT دانشگاهبر اعالم  . بناشودمی

ش اطالعات و دان در کشفای مدیریت دانش هست و . هرچند، تکنولوژی اطالعات تنها پشتیبانی برسازدمیتکنولوژیکی مواجه 

 نندکمشخص هستند که با تحلیل و تفسیر اطالعات باید  هاشرکتخود  درواقعو  کندمیکمک  هابازاریابو  هاشرکتپنهان به 
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، زمینه شدهآوریجمعو نیازهای مشتریان هست یا نه. مدیریت مناسب اطالعات  هاخواستهمرتبط با  آمدهدستبهآیا دانش  که

. از شودیمبازاریابی  هایفعالیتو مدیریت موفق ارتباط با مشتری منجر به بهبود  کندمیدستیابی به اطالعات مشتریان را فراهم 

، رضایت مشتری را جلب نمود و ارتباطات با مشتری را تمدید و توسعه داد و توانمیطریق مدیریت مناسب ارتباط با مشتری 

 اهکاتالوگاز  توانمیبه این منظور، برای افزایش مدیریت ارتباط با مشتری  که ؛فراهم کرد هاآنبرای  بهتری را هایسرویس

خاص برای ( (brand هامارکو  هاقیمتمناسب با  هایسرویس یارائهاستفاده کرد که طراحی کاتالوگ بهترین روش برای 

: تلفن، ارتباطی هایکانال واسطهبه تواندمیریابی مستقیم است که مشتریان خاص است که در نتیجه ارائه کاتالوگ یک نوع بازا

یم . در ابتدا به بیان مفاهیمی از بازاریابی مستقکنیممیپست الکترونیکی و... صورت گیرد. در این مقاله موضوعات فوق ر ا بررسی 

غذی عنوان خواهد شد. آنگاه روال طراحی کا هایکاتالوگو سپس کاتالوگ کاغذی و الکترونیکی و مشکالت موجود در  پردازیممی

کاتالوگ بخش اصلی این مقاله است که با  براساسو بازاریابی  کاویدادهو در ادامه فرآیند  کنیممیرا بازگو  ایرابطهپایگاه داده 

یج کاتالوگ بازاریابی مستقیم و ترو هایچالشدر پایان به بررسی  و ؛شودمیتوجه به مدیریت ارتباطات با مشتری بحث 

 .پردازیممی گیرینتیجهو  وتحلیلتجزیهو   الکترونیکی

  

 بازاریابی مستقیم -2

توزیع، خدمات دهندگان،  هایکانالبازاریابی، به دانش مشتریان و اطالعاتی در خصوص ترجیحات مشتریان، رقبا، محصوالت،  

 تواندمیبازاریابی از سه منبع  هایگیریتصمیم منظوربه . دانش[3] کردهای عمومی مدیریت نیاز داردملقوانین و مقررات و ع

 حاصل شود:

 که در تماس مستقیم با مشتریان هستند. فروشانیخردهدانش مربوط به مشتری از طریق  -1

 از طریق تحقیقات بازاریابی. کنندگانمصرفتحصیل دانش مربوط به  -2

 .[4] آیدمی به دستدانشی که از طریق یک شخص ثالث  -3

ریابی بازا هایاستراتژیو  هاتاکتیکتوسط  توانمی، این دانش را شودمیمانی که دانش مربوط به مشتریان از بازار استخراج ز

چگونگی برآورده کردن  یدربارهمثال: یک شرکت ممکنه است دانش نهان زیادی  طوربهکرد.  سازیپیادهمختلفی در شرکت 

.. از طریق کاتالوگ و گفتگو و. آن راو بحث است که شرکت  دسترسیقابلاین دانش زمانی ی مشتریان داشته باشد اما هاخواسته

 منطبق بر ساخت که در اوایل قرن بیستم برای یک هایروشاز  شوندمیبازاریابی استنتاج  هایاستراتژیبه مشتریان منتقل کند. 

 . [2]شدروش بازارگرا ارائه 

ناسبی م هاییشنهادپ تواندمینیازهای مشتریان  شناساییتنها از طریق  شودمیازار ب بندیبخشاین روش بازارگر، که شامل 

دسترسی به  یاجازهبالدرنگ  طوربه توانندمی هاشرکت: E-CRM بازار ارائه دهد. با توجه به استراتژی هایبخشرا برای توسعه 

 .[8] شته باشنداطالعات مربوط به مشتری را در هر زمان و هر مکانی از طریق سرویس وب دا
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 شودیمیک قسمت از بازاریابی مستقیم باشد. که این روش بازاریابی، باعث  تواندمیموفق  طوربهبه عبارتی، فروش مستقیم 

در بین فروش مستقیم و بازاریابی مستقیم وجود دارد.  هاییاوتتف( کاهش یابند. اگرچه، Face to Face) رودررو هایروشف

ا استفاده از ب ایشبکهفروش از طریق ارتباطات  هایقابلیتبه بازاریابی مستقیم کمک کند برای افزایش  تواندمیفروش مستقیم 

ست. هارکتشالکترونیکی. کاتالوگ الکترونیکی یک نوع روش فروش مستقیم برای فروشندگان و  و کاتالوگبازار  بندیبخش

. بازاریابی مستقیم با استفاده [8] مستقیم و بازاریابی مستقیم را ایفاء کند نقش هر دو، فروش تواندمیبنابراین کاتالوگ الکترونیکی 

طریق  را از  محصوالت توانندمیو مشتریان  کندمیغیرحضوری با محصوالت و اطالعات سازمان ارتباط برقرار  هایرسانهاز تلفن یا 

 شودمیفروش و تبلیغاتی  هایفعالیتوده گسترده از . این بازاریابی شامل یک محد[6] ایمیل، تلفن یا اینترنت خریداری کنند

. با این نظر، [9] کنندمیارتباط برقرار  هاآنو مستقیماً با  دهندمیو مورد هدف قرار  شناساییمشتریان را  هاشرکتکه  جایی

. بعالوه، بازاریابی [11] ردمستقیم است و فروشگاه لزومی برای کنترل مبادالت ندا طوربه بازاریابیبازاریابی مستقیم واقعاً یک 

لفن و پست توسط ت توانندمیو مشتریان  کندمیکاتالوگ یک نوع بازاریابی در شرکت است، که یک کاتالوگ برای مشتریان فراهم 

اولین Montgomery ward  آغاز شد. زمانی که شرکت 1682. بازاریابی کاتالوگ در سال [8] الکترونیکی سفارش دهند

 از: بهره روی و راحتی برای مشتریان اندعبارت فروشیخرده. مزایای کاتالوگ منتشر کردروستایی  هایخانوادهبرای  ش راهایکاتالوگ

ان در اثاثیه گر جوییصرفهبا قیمت پایین،  هاییناحیهاز طریق بازاریابی در نقاط دوردست،  فروشانخردهو سود بیشتر برای 

انعطاف هستند و  غیرقابل فروشیخرده هایکاتالوگ. هافروشگاهش مخارج عملیاتی حضوری و کاه هایروشو کاهش ف هافروشگاه

. [11] آسودگی از خرید کاتالوگ به خاطر کندمیاز محصوالت فراهم  شدهانتخاببرای یک مجموعه  مؤثریسرویس محدود و 

یک نوع از  تواندمیالکترونیکی/کاغذی  فروش و بازاریابی مستقیم ممکنه یک انتخاب برای شرکت باشد. آیا بازاریابی کاتالوگ

کاتالوگ  دتوانمیدر شرکت باشد؟ بنابراین، به این معناست که شرکت  هابازاریاببازاریابی مستقیم برای فروشندگان و  هایروش

از م و هو محصوالت هم بر روی کانال  هاسرویسمشتریان برای فروش و ترویج  دانش باالکترونیکی /کاغذی طراحی کند مطابق 

 روشی برای یکی کردن اینترنت و بازاریابی تواندمی، طراحی کاتالوگ الکترونیکی و بازاریابی مالحظه. با این  [12]اینترنت طریق

تغییر  فروشیخردهبازار برای افزایش مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی مستقیم که در  بندیدستهکاتالوگ باشد با استفاده از 

 .[8] داده شکل

  

 کاغذی/ الکترونیکی کاتالوگ -3

توسط ابزارهای استخراج داده،  تواندمی، انتشار و تصفیه دانش است. دانش دهیسازمانیکی از مسائل مهم در مدیریت دانش،  

با مدیریت ارتباط  توانمی، بندیدستهمانند:  کاویداده هایتکنیککه با استفاده از  [3]. یا از طریق شخص ثالث حاصل شود

: مثالوانعنبهمتناسب برای مشتریان ایجاد و توزیع کرد.  هاییکاتالوگ، شدهاستخراجمشتری را افزایش داد و با توجه به الگوهای 

است که پس از  ایزنجیرهشعبه 16تایوان که شامل بیش از  فروشیخردهسومین شرکت بزرگ  Far Eastern Geant شرکت

ه کرده را ارائ هاییکاتالوگبرای افزایش مدیریت فروش، ترویج محصوالت و راحتی مشتریان مصاحبه با مدیران بازاریابی شرکت 

 :[8] زیر است هایبخشکه شامل 

 تولید کاتالوگ     ·
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 کاتالوگ بندیطرح     ·

 تحویل کاتالوگ     ·

مستقل  طوربه توانندمین هاشعبهاز  کدامهیچو  شودمیطراحی   Far Eastern Geantاین کاتالوگ توسط تصمیمات شرکت

ل توسط پرسن تواندمی، شدهطراحیو کاتالوگ  انجامدمی به طولکاتالوگی را طراحی کنند و تقریباً طراحی کاتالوگ یک ماه 

مثال: در تابستان، تقاضای مشتریان برای محصوالت آشامیدنی  طوربهشود.  بندیطرحبازاریابی شرکت مطابق با معیارهای فصلی 

ان است. بنابراین به فضای بیشتری در کاتالوگ برای معرفی محصوالت آشامیدنی نیاز است و پس از طراحی و تکمیل، بیش از زمست

ر کاغذی د هایکاتالوگو برای ترویج محصوالت، این  شودمیارسال  هاشعبهجدید به  بندیزمانکاتالوگ جدید پنج روز قبل از 

 :[8] وگ کاغذی دارای یکسری مشکالت از قبیل. که این کاتالگیرندمیفروش قرار  هایمحل

ت بازاریابی انبوه صور براساسندارند.که این عمل  گیریتصمیمحق  هاشعبهو  شودمیطراحی  رأس یهادارکاتالوگ توسط    -1

 خاص خود را دارد. هایسلیقهنیازها و  کنندهمصرفهر  کهدرصورتی، گیردمی

شامل تصمیمات سیاسی هر شعبه نیست و  شدهطراحیم خاصی است بنابراین کاتالوگ هر شعبه دارای عالیق و رسو    -2

 برآورده نسازد. خوبیبه آن را کنندگانمصرفممکنه نیازهای هر شعبه و 

 کنندهمصرفنیازهای  کهدرصورتیو این زمان زیادی است  شودمیحدوداً یک ماه برای طراحی کاتالوگ کاغذی صرف      -3

 تغییراست. توسعهدرحالنه روزا طوربه

 مناسبی نیست. یدادهاین شرکت شامل پایگاه  شدهانجام هایبررسیس براسا     -4

ی هامارکو  هاقیمتبرای محصوالت و  بندیدستهکاتالوگ کاغذی یک نوع کاتالوگ کلی است که شامل هیچ نوع      -2

 خاصی نیست.

 آن از طریق تجارت الکترونیک یتوسعهاز بازاریابی کاتالوگ است که  ، کاتالوگ کاغذی یک روش سنتیدیگرعبارتبه     -8

 کار دشواری است.

ه اطالعاتی مانند: مدیریت پایگا هایتکنولوژیی دیگر است چنانچه هاشرکتبرای رقابت با  دیگریدانش مشتری، منبع     -8

 شوند. سازیپیادهبی و مدیریت فروش داده، مدیریت دانش یا مدیریت ارتباط با مشتری برای تصمیمات بازاریا

سود فراوانی را برای شرکت به ارمغان آورد. بنابراین بازاریابی  تواندمیو مناسبی مدیریت شود  مؤثر طوربهاگر دانش مشتری 

 فردمنحصربهو   نیازهای فردی براساس خواهدمیانبوه قادر به برآورده کردن احتیاجات مشتریان نیست و در حقیقت هر مشتری 

 براساسمتعددی توسط متخصصین برای مدیریت موفق ارتباط با مشتری  هایپیشنهادتاکنون [3].  شود دهیسرویسخود 

 است. به دلیل نبود پایگاه داده و نیافتهتحقق درستیبه، در بسیاری از موارد این امر حالباایناست. اما  شدهارائهوضعیت شرکت 

ی پنهان باق صورتبه هاآندر مورد مشتری و نیازهای خرید  باارزشیاین پایگاه داده، اطالعات کشف دانش مناسب از  هایتکنیک

در  هاشعبه( نشان داده شده است. و به دلیل درگیرنکردن 1در شکل ) ایرابطهمانده است. چهارچوب سیتم مدیریت پایگاه داده 

د شکست یا موفقیت پروژه هستند و نبای کنندهتعیین، هاشعبه. کارکنان شودمیطراحی کاتالوگ باعث بروز مشکالت ذکر شده، 
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رفع  سازیپیادهو تردیدها را قبل از  هانگرانی، هاترسپروژه بدانند و  یدرباره هاآنظاهر شوند. بنابراین، بنیادی ست که  ارزشکم

 ایرابطه. ایجاد پایگاه داده [8] دارد متمرکز بر مشتری وجود شدهتعریفکنند و نیاز به ایجاد یک فرهنگ هماهنگ با یک روش 

 دانش کند کهمی کمک ، به این نیاز اشاره وکندمیاستفاده  کاویدادهکه ا ز قوانین وابستگی برای استخراج داده و فرآیند 

، کاغذی هایکاتالوگ. به دلیل محدودیت دهدمیارتباط با مشتری را افزایش  مدیریت و گیرد قرار مورداستفاده مشتری پنهان

دانش  بقبر طمکرر  طوربه توانندمیسنتی هستند و  هایکاتالوگاز  پذیرترانعطافالکترونیکی که  هایکاتالوگپیشنهاد شده 

 ( شوند.UpDateمشتری و بازار بروز )

  

 :[8] وجود دارد ایرابطهسه مدل اصلی برای طراحی پایگاه داده 

 طراحی پایگاه داده مفهومی      .1

 پایگاه داده منطقی طراحی      .2

 طراحی پایگاه داده فیزیکی      .3

، به همدر جداول وابسته  هاداده یارائه. افتی توسعه codd توسط 1981یدههدر  ایرابطهاولین بار مفهوم پایگاه داده 

است  ایرابطهگاه داده [. طراحی پایگاه داده مفهومی اولین گام برای طراحی یک پای13] است ایرابطهخصوصیت اصلی پایگاه داده 

 E-R Relationship . با استفاده از مدلکندمیمفاهیم از یک مدل مفهومی را مجسم  یخالصهکه 
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digrams)  (Entity  پس از تائید اینکه آیا مدلدهدمیو خصوصیات را نشان  هاموجودیتارتباطات بین . E-R نیازهای  تواندمی

بر روی سیستم مدیریت   تواندمیو  شودمیمشتریان را برآورده کند یا خیر؟ این مدل داده مفهومی به مدل داده منطقی تبدیل 

 شود. سازیپیادهپایگاه داده 

ست که هاموجودیت، خصوصیات داده و ارتباط بین هاموجودیتطراحی پایگاه داده منطقی شامل: مدل پایگاه داده منطقی، 

 . خصوصیات دادهرودمی. هر موجودیت برای توصیف اشیا داخلی رویدادها بکار گیرندمیقرار  مورداستفادهبرای توصیف رویدادها 

مدل  .دهدمیو ارتباط بین اشیا مختلف را نشان  شودمیاستفاده  هاموجودیتبرای توصیف خصوصیات موجودیت و ارتباط بین 

ر زی هایدادهشامل پایگاه  تواندمی. شرکت دهدمینیازها و کشف اطالعات با ارزش شرکت را افزایش  داده منطقی، منطق شناخت

 باشد:

پایگاه داده مشتری: شامل یک جدول اطالعات شخصی مشتری، یک جدول تمایالت خرید مشتری، یک جدول داده        ·

 خرید مشتری.

و جدول  (Brand) برای محصول، یک جدول مارک پایهاطالعاتیک جدول پایگاه داده محصول: انواع محصول بازار،        ·

 قیمت محصول.

 ینارتباط ب توانندمیو پرسنل شرکت  شودمیپایگاه داده بازار: پایگاه داده بازار توسط لیست شرکت و پخش ایجاد        ·

ل شود و بازاریابی داده تبدی سازیذخیرهی جداول داده را تغییر دهند. سپس توصیفات منطقی باید به خصوصیات تکنیکی برا

 که هدف اصلی طراحی پایگاه داده فیزیکی است.

ی توسط کارمندان شرکت که اجازه هادادهتوضیح داده شده است. امنیت  2ساختار طراحی پایگاه داده فیزیکی در شکل 

 با استفاده از قوانین وابستگی، دانش توانمی ایرابطه. پس از طراحی پایگاه داده شودمیدسترسی و تغییر اطالعات را دارند، حفظ 

 مشتری را استخراج کرد.

   

 کاویدادهفرآیند  -4

  

 (.3)شکل کنیممی ارائهبه شرکت در طراحی کاتالوگ سودمند کمک کند را  تواندمیکه  کاویدادهی از فرآیند هایبخشما  

پایگاه  تواندمیدر سه نوبت زمانی صبح، عصر، شب شرکت  هادادهررسی پایگاه داده: با استفاده از یک پرسشنامه و ب تأسیس

 شامل: پایگاه داده مشتری، پایگاه داده بازار و پایگاه داده معامالت را ایجاد کند. ایرابطه هایداده

ستفاده ا کاویدادهی هاتاکتیکو  هااستراتژیو استخراج دانش از  کنندهمصرفبرای تحلیل رفتارهای  تواندمی: شرکت کاویداده

از  هامارکو استخراج مجموعه  شدهخریداریمعامالت مشتری، استخراج مجموعه محصوالت  هایدادهکند که هدف، استخراج 

 است. شدهخریداریمحصوالت 
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 طراحی پایگاه داده فیزیکی -2شکل 

  

و  هاارکممحصوالت،  بندیدسته، الگوهای خرید مشتریان، از پایگاه داده شدهاستخراج: با استفاده از دانش بندیدستهتحلیل 

 .آیدمی به دست هاقیمت

ه مشتریان امکان ارائ بندیدستهمختلف است.  هایگروهرفتار نیازها و  براساس هاآن بندیگروهمشتریان،  بندیدستههدف از 

 ینترمهمیکی از  بندیدسته. کندمیرا ایجاد  هاآن محصول یا خدمات مشتریان موردنظر را فراهم نموده و امکان ارتباط نزدیک با

 [.12در رسیدن به بازاریابی مدرن و مدیریت موفق ارتباط با مشتری است ] هامقوله

 دارینگهبرای ساخت و  آیندمی به دستاکتساب دانش: تعدادی از قوانین و الگوهای دانش خاص که از نتایج استخراجی 

، برای دارهدفبازاریابی  هایبرنامهمشابه برای حداکثر پاسخ به  دیخر و. این قوانین شوندمیاده بازاریابی مبتنی بر دانش استف

 اساس دانش برای مدیریت دانش و ارتباط مشتری برای مدیریت فروش و بازاریابی باشند. توانندمیالگوها دانش 

شروع به طراحی محتوی کاتالوگ کند که  تواندمیاز مشتریان، شرکت  آمدهدستبه بادانشطراحی کاتالوگ و ترویج فروش: 

خصوصیات  الکترونیکی مطابق با نیازها و هایکاتالوگشامل قالب کلی )کاتالوگ کاغذی( تغییریافته )کاتالوگ الکترونیکی( باشد. 

 .شوندمیمشتریان ایمیل 
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 بازاریابی مستقیم و کاتالوگ الکترونیکی هایچالشبررسی  -5  

رویج را یی که این روش تهاشرکتقیم و کاتالوگ الکترونیکی، هنوز در حال بررسی و تکامل هستند. در نتیجه، بازاریابی مست 

نقاط قوت و مزایایی که برای این زمینه بازاریابی مستقیم ارائه  رغمعلیی هستند.هایچالشدرگیر  دهندمیقرار  مورداستفاده

 د دارد که بایستی بیان شوند.اساسی وجو هایچالشکه  یابیمدرمی، کنیممی

 هرحالهببازاریابی نیست و  هایروشفروش با سایر  اندازهبهاغلب  شودمیحجم محصوالتی که با روش بازاریابی مستقیم فروخته 

 . همچنیناست تریقویگرفت. و بازاریابی مستقیم مستلزم تعهدات زمانی  در نظری باالتری برای حجم فروش پایین هاقیمتباید 

ارتباط مستقیم با مشتریان نیاز است. چالش عمده در متقاعد کردن افراد برای خریداری محصول و  منظوربه هامهارتبه برخی از 

 .[12] مشتریان شرکت است عنوانبهحفظ آنان 

نان متخصص در میان کارکنان، نداشتن سواد کامپیوتر و کارک IT ی فنی و دانشهامهارتاولین چالش در ارتباط با فقدان 

 .[18 ,12] است

 خدمات خارج از سازمان، دومین چالش است. کنندگانارائهبه  هاشرکتوابستگی بسیاری از 
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رخ کوچک به ن وکارهایکسب کهدرحالیاست،  بلندمدت گذاریسرمایهچالش سوم این است که بازاریابی الکترونیکی یک 

 نیاز دارند. مدتکوتاهبازگشت سرمایه 

ه نتایج ب توانندمیمرتبط با آن است که  هایتکنولوژیبازاریابی الکترونیکی و  هایسیستم دارینگهو  مورداجرادر  چالش چهارم

 ،افزارسختو  افزارنرم، بهنگام سازی و روزآمد و ساختن آن، خریداری سایتوبی نظیر اندازه هایچالشمنجر شوند. هزینه و  بارفاجعه

 .اندجملهجهت ارائه خدمات از این  ایحرفهی هاشرکتگر افراد و داد با دییا ایجاد قرار

راتژیکی یک ابزار است عنوانبهاینترنت و بازاریابی را  کنندمیاین است که تالش  هاشرکتاز دیگر منابع بزرگ ناکامی در میان 

 قرار دهند. مورداستفاده

و ارزان است که مانع رسیدن بازاریابی الکترونیکی به  پرسرعتچالش پنجم در عدم دسترسی بسیاری از مشتریان به اینترنت 

 .[12] رودمیشرکت به هدر  هایتالشپتانسیل واقعی خود شده و بسیاری از 

 :روندمیبه شمار  هاشرکتموارد زیر موانع پذیرش بازاریابی الکترونیکی در میان  طورکلیبه

 مقاومت سازمانی در برابر تغییر.

 فراهم کند. تواندمیو مزایایی که بازاریابی الکترونیکی  هافرصتعدم آگاهی از 

ادالت که مشتریان مب ایشیوهیا  دهدمیخود را انجام  وکارکسبکه سازمان،  ایشیوهتصور شده که بازاریابی الکترونیکی جهت 

 ، مناسب نیست.دهندمیخود را انجام 

 کوچک مناسب نیست. وکارهایکسباز سوی  شدهارائهخدمات  تصور شده که بازاریابی الکترونیکی برای محصوالت و

رقابتی بیشتری  هایمزیت( با On lineیی که سازگار شدن با وب، با رقابت مستقیم از سوی رقبای آنالین )هاشرکتبیشتر 

 .[18] مواجه خواهند شد

، دهندیمی کوچک قرار هاشرکتونیکی فرا روی بازاریابی الکتر هایاستراتژیو مزایای بسیاری که اینترنت و  هافرصتعلیرغم 

ج مطالعات . نتایکنندمیآمده توسط اینترنت و استفاده اثربخش از آن، کند عمل  به وجوددر پاسخگویی به تغییرات  هاشرکتاین 

ت جه هابرنامهو  هااستراتژیتلفیق و یکپارچه نمودن اینترنت در کل سازمان و توسعه  جایبه هاشرکتحاکی از این است که 

. بنابراین در استفاده از اندگرفته در نظریک ماهیت و موجودیت مجزا و مستقل و فاقد کاربرد خاص  عنوانبه آن رااستفاده از آن، 

 .[16] شوندمیاینترنت جهت ایجاد مزیت رقابتی واقعی و تسهیل امور بازاریابی ناتوان بوده و با شکست مواجه 

 روروبهی هایچالشترونیکی روش مناسبی برای فروش و ترویج کاالهای شرکت خرد نیست و شرکت را با در نتیجه، بازاریابی الک

برای موفقیت این شرکت، شناسایی دقیق چالش و موانع موجود برای پذیرش بازاریابی  هایپیشنهاد ازجملهکه بیان شد.  سازدمی

ارهای و بکار گیرد. یکی از راهک شناساییل کند و راهکارهای مناسب را عم ایساختاریافته طوربهالکترونیکی است که شرکت باید 

 پیشنهادی، استفاده از خدمات پست مستقیم بجای ارسال کاتالوگ الکترونیکی است.

آگهی  همان ارسال نامه، درواقعبازاریابی با پست دارای مزایای بیشتری نسبت به بازاریابی کاتالوگ است. بازاریابی با پست 

شتریان نام و نشانی م براساسکارکنان فروش است که  مورداستفادهیغاتی، نمونه کاال، یک بخشنامه یا یکی دیگر از ابزارهای تبل
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برای  ، نامه پستی یا آگهی تبلیغاتیشدهاستخراجاز مشتریان  تریبزرگ. اسامی مشتریان از فهرست شودمیبالقوه، برای آنان ارسال 

پیام اختصاصی برای مشتریان فرستاد. عالوه بر این، پست مستقیم از انعطاف  توانمیا پست مستقیم و ب شودمیآنان فرستاده 

 .[2] پذیردمینتایج حاصل از آن به سهولت انجام  گیریاندازهبیشتری برخوردار است و 

  

 گیرینتیجه -6  

  

زاریابی انبوه توانائی برآورده کردن نیازهای آنان را ندارد. دیگر با هستند کهو نیازهای گوناگونی  هاسلیقهامروزه، مشتریان دارای  

ست که برای تحقق این هدف، بازاریابی هاشرکتاهداف  ترینمهمجلب رضایت مشتری و مدیریت درست ارتباط با مشتری از 

ک مدیریت کیآمده و برای تضمین پیشرفت محصوالت مبنی بر مشتری و تف به وجودمستقیم روشی ست که با توجه به تحوالت 

 .گیردمیقرار  موردبررسیاز مالکیت 

در رسیدن به بازاریابی مدرن و مدیریت موفق ارتباط با مشتری است. که شامل  هامقوله، یکی از ایرابطهایجاد پایگاه داده 

 ی برایهایدادهپایگاه  شامل توانندمی هاشرکت. استطراحی پایگاه داده مفهومی، پایگاه داده منطقی و پایگاه داده فیزیکی 

وگ . طراحی این کاتالکندمیبازار باشند. این پایگاه داده به طراحی کاتالوگ الکترونیکی کمک  هایدادهمشتریان، محصوالت و 

ی از قبیل: عدم دسترسی به اینترنت هایچالشبا  ایواسطه هایهزینهبه تعداد رقبا و تشدید رقابت و کاهش  برافزودنعالوه 

، مقاومت سازمانی در برابر تغییر، فقدان افزارسختو  افزارنرمو بهنگام سازی و خرید  هاسایتوبعت و ارزان، هزینه ایجاد پرسر

 صورت گیرد. هاآنهست که باید تالش جهت برطرف کردن  روروبهی تخصصی کارمندان و عدم آموزش درست، هامهارتدانش و 

 .استباشد که از انعطاف بیشتری برخوردار  هاچالشاهکارها برای رفع یکی از ر تواندمیبازاریابی با پست 
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