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سّیدمهدی موسوی فر



بازارتقسیم 
2هدفبازار و تعیین 



“
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استراتژی 
بازاریابی

انتخاب بازار هدف توسعه و تدوین 
ثربرنامه بازاریابی مو



:هدف تقسیم بازار
تشخیص و مجزا کردن ویژگی های خریداران
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به منظور

طراحی محصوالت و . 2
ب برنامه بازاریابی مناس

برای خریداران هدف

انتخاب بازار . 1
و متناسب با سلیقه
توانایی سازمان



5

بازار نا متجانس
خرده بازار های متجانس



و رضایت سنجی با استفاده از مشاهده احتیاجات مشتریان▸

عرضه محصوالت رقبا

تقسیم مناسب بودجه برای خرده بازارهای مختلف▸

ایت و عملیات بازاریابی و جلب رضبهبود برنامه های تولیدی ▸

مصرف کنندههای بیشتر گروه 

ازارمزایای تقسیم ب
برای فروشنده و تولید کننده
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تقسیم بازار چیست؟
What is Market Segmentation?
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چگونه؟
H o w ?



یابیسیستم اطالع رسانی و تحقیقات بازار
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بازوی تقسیم بازار

شناخت بهتر،
سریع تر

اصولی تر
خرده بازار ها

بازار گردانی بهتر و سریع تر
(شناسایی، شناساندن و رضایت)

ایجاد تخصص
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شرکت 
رسانه های 

گروهی 
آمریکایی و 
چند ملیتی

شرکت از 
های زیر 

مجموعه ای 
!تیاند تی 

یکی از 
بزرگ ترین 

شرکت های 
رسانه ای و 
سرگرمی 

جهان

شرکت 
خصوصی 

تئاتر 
آمریکایی و 

هلدینگ 
رسانه های 

گروهی
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شرکت رسانه ای 
آمریکایی 

زمینه مدیریت در 
رسانه های گروهی، 

خدمات اطالعاتیارائه 
.ارتباطاتیو 

بزرگترین اپراتور 
شبکه های کابلی و

ی تلویزیون های کابل
در آمریکا، یکی از 

بزرگترین 
ارائه دهندگان 

خدمات اینترنت 
خانگی و پهنای باند
اینترنتی، همچنین
سومین ارائه کننده
ر خدمات تلفن ثابت د
اایاالت متحده آمریک

یک ابرشرکت
خوشه ای 

ژاپنی 
چندملیتی

زمینه در 
تولید لوازم
، الکترونیکی

صنعت 
بازی های 

ویدئویی و 
تجهیزات 
سرگرمی، 

صنعت 
موسیقی و 

فیلم، 
همچنین 

ارائه خدمات 
مالی

ابرشرکت 
مادرتخصصی

رسانه های 
گروهی 

چندملیتی

پس از شرکت 
والت دیزنی 

دومین گروه 
جهانرسانه ای 

ت سومین شرک
جهان سرگرمی 

200۹سال در 
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شرکت خودروسازی14در کنترل 

برند54
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شرکت18ده ها برند در کنترل 

صاحبان
دنیای وب



شرکت تولیدکننده
مارلبروسیگار

تحول در استراتژی بازاریابی
تغییر سریع بازار هدف
و بی رقیب شدن در بازار

14



بازارتقسیم پنج معیار اصلی 
قابلیت افزایش سود و بازده سرمایه گذاری
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4

3

2
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تشابه نیاز خریداران هر قسمت
تفاوت نیاز خریداران

در قسمت های گوناگون بازار

امکان بازاریابی
برای تصاحب قسمتی از بازار

سهولت و ارزان بودن



“
روش ها و متغیر های تقسیم بازار
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بر اساس

oمتغیر های جغرافیایی

oمتغیرهای جمعیت شناختی

oعوامل روان شناختی

oعوامل رفتاری



تقسیم بازار
بر اساس متغیر های جغرافیایی
▸ کشورها
▸ استان ها
▸ منطقه ها
▸ شهر ها
▸ خیابان ها
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تقسیم بازار
جمعیت شناختیبر اساس متغیر های 

سن
عالیق، احتیاجات و خواسته ها

جنسیت
رفتار، شیوه و معیار خرید

درآمد
قیمت گذاری
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تقسیم بازار
عوامل روان شناختیبر اساس 
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سبک زندگیشخصیت



سبک زندگی
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ک زندگی
برخی از عوامل مؤثر در سب

فعالیت هاعالقه هاعقیده ها

کارخانوادهمسائل اجتماعی

امور اجتماعیفامیلسیاست

مرخصی و تفریحبازرگانی
تعطیالت

سرگرمی هامداقتصاد

عضویت در غذاتحصیل
انجمن ها

ورزش...محصوالت

...آینده

فرهنگ

...



شخصیت
خصوصیات روانی ثابت و 

استوار
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“ تقسیم بازار بر اساس عوامل رفتاری
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موقعیت های استفاده از محصول مورد نظر< ------------هاموقعیت 

انتظار مردم از محصول، جامعه ذی نفع، برندها<----------نظرمنافع مورد 

طیفی از مشتری فرضی تا مشتری دائمی<-----کنندهوضعیت مصرف 

مطابق با معیارهای جمعیت شناختی و روان شناختی<----------استفادهمیزان 

از مشتری بسیار وفادار تا عدم وفاداری مشتری<--------وفاداریوضعیت 



انتخاب بازار هدف برای متمرکز کردن فعالیت
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معیار های انتخاب بازار هدف

طبقه بندی بازار
طبقه بندی اهدافبه قسمت های کوچکتر

معیارها

اندازه
رشد احتمالی

موقعیت رقابت

هزینه دستیابی
به قسمتی از بازار

قابلیت انطباق
با اهداف و منابع سازمانی



استراتژی بازاریابی یکسان
فقط یک مدل بازاریابی برای فقط یک نوع محصول

استراتژی بازاریابی تمرکزی
فعالیت در فقط یک یا چند بخش از بازاری بزرگ و سودده

استراتژی بازاریابی تفکیکی
استراتژی های مختلف در هر خرده بازار برای چند محصول

24

ف
هد

زار 
ب با

خا
انت

ی 
ها

ی 
اتژ

ستر
ا



مهمترین عوامل مؤثر در 
انتخاب استراتژی بازاریابی

➢ منابع مؤسسه

➢ همجنس بودن و مشابهت محصوالت

➢ مرحله عمر محصول

➢ مشابه بودن بازار

➢ استراتژی بازاریابی رقبا
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کتبررسی عملکرد موفقیت آمیز دو شر
با تقسیم بازار و انتخاب بازار هدف

26



ممنون از همراهی شما
موسوی فر

1400بهار

♥


