عارضه یابی
چه افراد یا شرکتهایی به عارضه یابی نیاز دارند؟
اگر در درون شررک

خود مشرالتیی را اسارام می کدید و ر کارا انمام می د ید یا ن رفش شرود

ولی نمی رش ود ،اگر بین کارمددان خود نا ما دگی اا و جود دارد و شرما را ررردرگم می کدد و شرما
از پیش مدن یک رررا مشرالت خارته شردی اید و نمی دانید چگونه می یوانید ن را سن کدید یا
و رود د ی شرک

در فروش محصوال

مشالن دارید ،شما به عارضه یابی نیاز دارید.

برخی مواقش مشرالت به قدرا در ررازمان ا غیر طبیعی میشرود و عارضره ا زیاد میشروند که
نمییواندد ن مشرالن را سن کددد ستی اگر یوانمددا و یصصرصرش را داشرته

نیرو اا داخلی شررک

باشردد .زیرا بصشری از بدنه شررک
ایدمارر

ارتدد و ممالن ارر

ییی یشییرشرون برشرش خیلی باال نباشرد

که شرما به عارضره یابی و یشییر نیاز خوا ید داشر  .ورود یک مشراور و یا عامن بیرونی به

رازمان ،م مییواند براا شدارایی مائله و م مییواند براا سن مائله کمک کدددی باشد.
چه باید کرد؟
اولین کارا که یک شرک
و از این رو به ررم

یا رازمانی که می خوا د رشد کدد و یا قصد دارد مشالتیش را سن کدد

یوررعه سرک

کدد انمام یک عارضره یابی از وضرعی

باشرد .عارضره یابی یورری یک مشراور در زمیده صردع
با نگا ی متفاو

کدونی شررکتش می

و بازار از خار از ررازمان انمام می شرود .یا

یر نها را شدارایی کردی و رای سن اا عملی را براا شما بیان و اجرا کدد.

چگونه عارضه یابی را شروع کدیم؟
پیدا کردن عارضه یک شرک  ،یازی شروع کار شرک
بعد از ن ارائه بررری وضعی
ن رای سلها در جه

ال یمار بین الملن می باشد و مهمترین کار

فعلی و موجود رازمان ،ارائه رای سلها و پایش و ردمش اثر گذارا

رفش ن عارضه می باشد و قطعا براا رفش ن مد زمان بیشترا الزم ار

مثت براا رفش عارضه در واسد بازاریابی نیاز به نالیز دقیق رقبا و محصوال

و ارترایژا اا رقبا

می باشد که در بصش یدوین و اجراا برنامه بازاریابی یوضیحا الزم دادی شدی ار
اا که در اغلب شرکتها وجود دارد عدم داشتن نیروا اناانی متصصص و ا می
به موزش پرردن جه

افزایش ررمایه گذارا روا مدابش اناانی شرک

و

 .یک عارضه
ندادن مدیری

می باشد .

کدام نوع عارضه یابی مدارب کاب و کار من ار ؟
نوع عارضه یابی برارام بررری فر یدد اا شرک

و مصاسبه اولیه شدارایی می شود.لذا باتگی

دارد که برارام عمر رازمان و نوع ماائن و مشالت  ،به کدامیک از انواع عارضه یابی نیاز باشد.

مراسن عارضه یابی:
معموال مراسن انمام یک پروژی ا عارضهیابی در شرک
*طرح موضوع عارضه (شداخ
*شداخ

کلی از رازمان یا شرک ) .

عارضه (یهیه لیاتی از نشانه اا عوارض و اطتعا

*یمزیه و یحلین(درك محدودی
*یعیین اقداما

ییم شرک

از انمام پررروژی عارضه یابی)

اصتسی(نوشتن طرح عارضه یابی)

*پیگیرا اجراا اقداما

شرک

از واقعی

اصتسی (یمارهاا دوری اا و مراجعه کارشداران جه

الیمار
الیمار

براا یورعه و پیشرف

کدترل اجرا)

بین الملن در سوزی عارضه یابی:

با انمام فر یدد عارضه یابی به شما در ارتصرا مشالت

می کدد و رپس با را الار ایی که جه

شرکتتان را بردارید.

• یولید (فر یدد  -محصوال  -بهاا یمام شدی )
• راختار رازمانی و نیروا اناانی
• مالی و سقوقی
•  ITو رایانه
• بازاریابی و فروش داخلی
• بازاریابی وفروش صادرایی

رازمانتان کمک

اصتح این مشالت پیشدهاد می د د ،میتوانید اولین قدم

عارضه یابی در واسد اا زیر در بدگای اقتصادا شما انمام می شود :

• یبلیشا

اا رازمان)

ا و خی مشی اا رازمان و شفاف رازا انتظارا کار فرما)

*اجراا طرح(یوافرق کرارفرما با مااله وانترظارا

خدما

ال یمار

بصور زیر ار :

مثالی از اقداما
عمدی خدما

و خدما
شرک

شرک

ال یمار

در سوزی عارضه یابی ( موردا عارضه یابی بازاریابی و فروش):
در سوزی بازاریابی ،فروش و یبلیشا عباریدد از:

•

یدوین بوم کاب و کار

•

طراسی و رای اندازا رازمان فروش (مویرگی)

•

طراسی ریاتم سقوق و پورران

•

یدوین و اجرا برنامه بازاریابی و ارترایژا اا بازاریابی

ییم فروش و درگای اا فروش

•

مطالعا

•

یحقیقا بازاریابی و یدوین برنامه بازاریابیMP

•

یدوین برند بوك وارترایژا برند

•

یدوین و اجراا برنامه فروش و را الار اا فروش

•

رای اندازا ریاتم CRMو رای اندازا باشگای مشتریان

•

طراسی و اجراا برنامه یبلیشایی با متد M۵

و یحقیقا

بازار و نالیز بازار

•

یهیه متریال پرزن

•

طراسی کمپین یبلیشایی و یدوین طرح روابی عمومی

•

و معرفی شرک

و محصول

یدوین ارترایژا و برگزارا رمیدار ،مایشا

و رونمایی

عارضه یابی چقدر زمان نیاز دارد؟
مد

زمان عارضه یابی برارام بررری اا اولیه و بزرگی یشییرا

الزم در شرک

متشیر خوا د

بود .مچدین امالان اجراا موارد رفش عارضه به صور فازبددا به عدوان مثال مشاوری بازاریابی و
فروش ،نالیز بازار ... ،امالان پذیر خوا د بود.

