


بانکی  رویکردهای نوین بازاریابی و تجهیز منابع

ارائه دکتررئوف رابطی



:وظيفه دارند 2سازمانهاي امروز 

بازاريابي و نوآوري 

:ر دراکپيتر 



بازاريابي بانكي
(BANK MARKETING)

و خواسته هاي فعاليتي سيستماتيك و منظم جهت درك نيازها

ريق فرآيند مشتريان بانك و تامين رضايت آنها و بانك از ط

.                       مبادله



:فروش مفهوم 

:مفهوم بازاريابي 



فلسفه هاي بازاريابي

توليدگرايي-1

محصولگرايي-2

مشتريگرايي-4

فروشگرايي-3

بازاريابياجتماعي-5



بازار يابي در بانک چه کاري انجام مي دهد؟     

ارضاء سودآور نیازها:          بازاریابی

و

بازارهای هدف سودآورمدیریتو انتخابهنر و علم 



گانه بازاريابي 3محورهاي 

شناسائي 
(      ازار مشتريان، رقبا و كل نظام ب)

ايجاد رضايت
(براي بانك و مشتريان ) 

شناساندن
انواع خدمات بانكي به )

(       مشتريان 



تكامل بازاريابي در بانكها

شهرتکسبوفروشپيشبرد/فروش،تبليغاتيعنيبازاريابي

دوستانهفضايوتبسميعنيبازاريابي

نوآوريوبنديتقسيميعنيبازاريابي

يابيجايگاهيعنيبازاريابي

بيبازارياکنترلواجراء،ريزيبرنامهتحليل،وتجزيهيعنيبازاريابي



گرايش به رويکردهاي نوين بازاريابي و 

مداري يکي از عوامل کليدي مشتري

.موفقيت در شرايط جديد محسوب مي شود



مرحله فروش انبوه سپرده و وام•

1950

تولید انبوه محصوالت مالی•

1960

استفاده از راهبردهای فروش مالی•

1970

حرکت بانکها به سمت مشتری مداری•
1980

شناخت گروه های مشتری کلیدی•
1990

تغییر خطی مشی بانکها از محصول محوری به مشتری محوری •

2000

   سیر تحول بانكداري



ريپاراديم نوين بانكدا

محوريمشتري رويکرد وظيفه محوري

راه حل محوريرويکرد محصول محوري

مالیارايه خدمات رويکرد ارايه خدمات صرف بانکداري

ارايه خدمات بين المللی رويکرد ارايه خدمات داخلی

رويکرد آينده محور  رويکرد گذشته محور

(کارمزدي ) رويکرد درآمدهاي غيرمشاع رويکرد درآمدهاي مشاع

رويکرد ارايه خدمات از طريق کانالهاي متنوعرويکرد ارايه خدمات از طريق شعب سنتی



:خصوصيات

دشواری در ارزيابی

نگرانی و ترديد

ناآشنايی با تمايزها

نا محسوس بودن    

:اقدامات

  فيلم،)محسوس کردن خدمت

دکوراسيون ،خدمات رايگان بروشور، 

(در مدت محدود

ارجاع دادن به مشتريان گذشته

 تبليغات درست و موثر

صفات و ويژگیهاي خدمت



:خصوصيات

همزمانی توليد و مصرف

 تفكيك ناپذيری خدمت و ارائه
دهنده خدمت 

ر  درگير بودن و نقش داشتن ساي
مشتريان 

:اقدامات

 کارکناندر گزينش بهبود

 انسانیروابط بهبود

 از برخورد مشتريانجلوگيری

تفكیک ناپذيري



:خصوصيات

 استاندارد کردن     دشواری

 کنترل کيفيت دشواری

 ی کيفيت با عوامل محيطارتباط

 انهاکيفيت با شرايط انسارتباط

:اقدامات

 در جذب و بهبود و توسعه  دقت

 انسانی   منابع

 مناسب و جديد   تجهيزات

 مستمر و همگانی آموزش

متغیر بودن



:اقدامات
:تقاضا و عرضه شاملمديريت 

 انگيزه برای مصرف در ايجاد

شرايط غير فصلی

 گذاری متفاوت قيمت

 رزرو کردن سيستم

 مهارتی کردن کارکنانچند

:خصوصيات

 قابل نگهداری نيستخدمت

 مديريت تقاضا مشكالت

زوال پذيري



تعریف مشتری

ندمي كخریداریراماخدمتیاكاالكهكسي:سنتيدیدگاه.

باهكاستمایلسازمانكهاستكسيمشتری:نویندیدگاه

.بگذاردتأثیراورفتاربرمي آفریندكهارزشهایي



محيط عملياتي بانك ها

ط مشتري  تمامي اقداماتي كه مستقيماً توسه  پشت باج-1
.شودرويت مي

و  بر كارايي عمليات متمركز استياداري و پشتيبان-2
.دشوتوسط مشتري رؤيت نمي

اداريعاليتهايفامااستانسانيبرنيرويمبتنيغالباًباجهپشتعمليات
ويكديگرربنهايتدردوهرامااستتكنولوژيبرمبتنيپشتيبانيو

.گذارندتاثيرمشتريرضايتتامين

:فضای عملیاتي بانكها شامل دو بخش اساسي است



( Holistic marketingبازاريابي جامع ) 

جديدترين بینش بازاريابي

اجرايوطراحیتوسعه،براساسجامعبازاريابیديدگاه

مختلفوظايفکهاستفعاليتهايیوفرآيندهاوهابرنامه

.گيردمینظردرراآنهادرونیارتباطاتوبازاريابی



تجزيه و تحليل فرصتهاي بازار(  1

انتخاب بازارهاي هدف(  2

تهيه تركيب عناصر بازاريابي(  3

اداره و نظارت بر تالشهاي بازار(  4

فرآيند مديريت بازاريابي



سطوح مختلف بازاريابي در بانک  

اربازفرصتهايتحليلوتجزيه-1

انتخاب بازارهاي هدف-2

تهيه تركيب عناصر بازاريابي-3

اداره و نظارت بر تالشهاي بازار-4

بازاريابی استراتژيك

بازاريابی تاکتيكی



انتخاب بازارهاي 

هدف 



مراحل انتخاب بازار هدف 

تقسیم بازار-1

هدف گیری بازار-2

تعیین جایگاه در بازار-3



فيتعر:

يتراتژاسنييتعيبرامشابهراتيتاثواتيخصوصباسازمانهاوافرادنمودنمشخص

.يابيبازار

بازارريزنيچندبهمتنوعبازارکيليتبدشاملهدفبازاريبندميتقس

(submarket)استكوچکترومشابه.
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جاديا

زيتما

يمبنديتقس
بازار

انتخاب
بازار هدف

استفاده از
فرصتهاو

داتيدفع تهد

ارائه
ختهيآم

یابيبازار





(Universal Banking) بانکداری جامع 
الگویي براي تقسيم بندي بازارهاي بانکي  

ستان ميباشدمفهوم بانكداري جامع مربوط به صنايع بانكداري امريكا و انگل.

ر جذب سپرده به سبب محدوديت هاي قانوني بانكها امكان فعاليت همزمان د

.و فعاليتهاي سرمايه گذاري را نداشتند

 با رفع محدوديتهاي قانوني مذكور بانكهايي تحت عنوانUniversal Bank 

مشتريان ارائه به وجود آمدند كه تمامي خدمات بانكي را به طيف گسترده اي از

.مينمايند



بانکداری تجاری
BUSINESS BANKING بانکداری شخصی 

PERSONAL BANKING 

بانکداری سرمایه گذاری 
INVESTMENT BANKING

یبانکداری اختصاص
Private banking 

تیبانکداری شرک
Corporate 
banking 

بانکداری خرد
Retail banking 

بانکداری مستقیم -بانکداری مجازی
Virtual banking 

Direct banking 



انواع بانکداری

تعداد مشتریان كم•

اندازه مشتریان بزرگ•

تعداد مشتریان بسیار كم•

گاندازه مشتریان بسیار بزر•

تعداد مشتریان زیاد•

اندازه مشتریان كوچک•

تعداد مشتریان كم•

اندازه مشتریان بزرگ•
بانكداری  
شركتي

(تجاری)

بانكداری  
خرد

بانكداری  
اختصاصي

بانكداری  
سرمایه  
گذاری

بازار پول

بازار سرمایه

ي
وق

حق
ن 

ریا
شت

م

ي
قیق

 ح
ان

ری
شت

م



BOAHSBCNBDشاخص

%67%59%48نسبت درآمد کارمزدي به کل درآمد

%56%33%26حقوق صاحبان سهامبازده

داردداردداردجامعبانکداري

کارمزد محورحل محورراهمحصول محوررویکرد بانکداري جامع



نكي        استراتژي بازاريابي تفكیكي براي مديريت موثر بر بازارخدمات با

آميزه بازاريابی بازار هدف
خدمت
قيمت
پيشبرد
مکان
فرآيندهاي ارائه خدمات
كاركنان
تجهيزات فيزيکي ارائه خدمت

دانشگاه

خدمت•
قيمت•
پيشبرد•
مکان•
فرآيندهاي ارائه خدمات•
كاركنان•
تجهيزات فيزيکي ارائه خدمت•

بيمه

.....و 



ختهيآمتشرککهاستشدهیبندميتقسیهابازارازیكيانتخابهدفبازار

.دهديمارائهبازارنيادرراخودیابيبازار

4ارائهقدرتهدفبازارانتخاباريمعPاستبازارنيایاقتصادصرفهايو.

The potential market

The whole market
The potential market

The penetrate market

The qualified market

The target market

The exist market



positioning

انيمشترذهندرمحصوليبرامشخصگاهيجاينگهداروجاديايسازموضعهدف

.استبازاردرو

داردعمدهتيفعالدويسازموضع:

م؟يداررقابتقصدکجامانکهيایعنيهدفبازارانتخاب

م؟يداررقابتقصدچگونهمانکهيایعنيمتفاوتيتهايمزجاديا

1. Market segmentation

2. Target market

3. Differentiated advantages

positioning



استراتژيهايكالنپورتر

هزينهدررهبريCost Leader

تمايزDifferentiation

تمركزFocus



هاي رقابتي پورترمدل استراتژي

حداقلهزينه منحصربفرد

بازارهدفگسترده

بازارهدفمحدودوخاص

مزيت رقابتی

ی
ابت

رق
ه 

من
دا

تمايز
رهبريدر

هزينه

تمركز



مدیریت بازارهای هدف  

ر  براي موفقيت در بازارهاي هدف ابزارهاي متعددي وجود دارد اما کليدي ترین ابزا

مات متناسب در شرایط فعلي نظام بانکي کشور و فضاي رقابتي بين بانکها  ارائه خد

.  با هر بازار است 

ه مشتریان شبکه بانکي در هر بازار مجموعه اي از خدمات را نياز دارند با توجه ب

زه ارائه خدمات سنتي در اغلب بانکهاي  کشور و انعطاف پذیري محدود در این حو

.  تمرکز بانکهاي کشور بر روي خدمات الکترونيکي ميباشد 



يابيخته بازاریآم

Marketing mix

price product

promotionplace



Customer Valueفايده براي مشتريProductمحصول

Customer Costهزينه مشتريPriceقيمت

 Customerراحتي مشتريPlace(توزيع)مکان
Convenience

 Customerارتباطات مشتريPromotionيفعاليتهاي پيشبرد
Communication

آميختههايبازاريابي

 ستيابی به قابل کنترل در بازاريابی که اجرا و عملی ساختن آنها امكان دعناصر

.اهداف بازاريابی را امكان پذير می سازد



ابزارهاي بازاريابي بانكي براي مديريت بر بازار  

(محصول )خدمات 

مکان

كاركنان
قيمت

فرآيندهاي ارائه خدمات
پيشبرد

تجهيزات فيزيکي ارائه خدمت

کنترل بازاريابيمتغیرهاي قابل

(marketing mix)



HSBCداستان موفقیت 

HSBC ن تاميو براي“  موسسه بانکي هنگ کنگ و شانگهاي”به نام 1865در سال

.ا استمالي تجارت بين چين و انگلستان تاسيس شد و امروز دومين بانک بزرگ دني

 9500تعداد شعبه

 کشور79تعدا دکشورها

 ميليون نفر100تعداد مشتري



HSBCداستان موفقیت 

HSBCهاین شرکت ب. یکي از بزرگترین بانکهاي جهان و شرکت هاي ارائه دهنده خدمات مالي است

بانکداري خرد و مدیریت ثروت ، .  حوزه کسب و کار ارائه خدمت مي دهد4ميليون نفر مشتریان در 90

.بانکداري تجاري، بانکداري جهاني و بانکداري اختصاصي

HSBCاستراتژی ارتباطي 

استفاده از یک برند و لوگوي واحد در کليه فعاليتها و براي کليه کسب و کارها.

بر تبليغ در سطح فرودگاه و ارتباط این با شعار تمرکزHSBC پرستيژ خاصي به فعاليتهاي ارتباطي

.آن داده است

شعارHSBC”بانک محلي جهاني“



HSBCبازاریابی استراتژی

”نزدیکي هرچه بيشتر به مشتریان ” 

در اجراي این استراتژي( بندسرجان)دیدگاه مدیر عامل 

هردرکهکندميکمکمابهجهانسطحدرمحليبانکیکعنوانبهماجایگاه”

جهانيسازمانیکازحالعيندروفعاليتکشورآننيازهايبهتوجهباکشوري

”کنيماستفاده

HSBCشعار تبليغاتي 

The”محلیجهانیبانک” world’s local Bank











یهاياستراتژ
بازارهدف

یابيبازار 
کساني

یابيبازار
یسفارش

یابيبازار
متمرکز

یابيبازار
پراکنده



نمايي از استراتژي هاي بازار  هدف

Segment 1

Segment 2

Segment 3

Differentiated marketing

customized marketing

Focused marketing



طراحیومديريتخدمتبانکی



لوازم خانگيرستورانحمل و نقل  مالي بانک مشاوره مدیریتي  آموزش  

پیوستگی خدمت و کاال  



مشتريان مالک عناصر مرتبط 
با خدمت نمي شوند

عدم امکان ارزيابي دقيق 
خدمت توسط مشتريان 

عدم امکان نگهداري و 

ذخيره سازي خدمت  خدمات آزمودني اما 
نامحسوس اند

نقش چشمگير نيروي انساني
در كيفيت خدمت بي ثباتي وروديها و 

خروجيهاي سيستم خدمات

صرف زمان براي 

استفاده از خدمت

ماهیت خاص خدمت 



فرآیند ارائه ایده های جدید ایده یابی

غربال ایده ها

مفهوم یابی و آزمون

تهیه خط و مشی بازاریابی

تجزیه و تحلیل اقتصادی

تکوین خدمت

آزمون بازار

بهره برداری تجاری



ابي ، مديريت صحیح به عمر خدمات و يكپارچگي اقدامات بازاري
             تبلیغات و روابط عمومي

 
  

 

                 

                        

   

   

        

 

             

     
     

     



Classical Product Life Cycle

To=  opportunity Occurs
Tp=  opportunity is Perceived

Tb=  project activity Begins 
(MRS)

Tf=     project definition &plans (eng spec)
Tr=     product Release to manufacturing

Ts=     first customer Satisfied
BET= BreakEven Time

R&D, E  Product Dev

Innovation  Cycle  Time

Mkt

Introd

Growth
Maturity

Decline

Time
To         Tp          Tb Tf Tr Ts BET

Cash

Flow



فرآيندپيادهسازیخدماتجديدبانکی









شرح مراحلعنوانرديف
زمان بندي

1234567

توسعه خدمت1

تعريف فرآيند و روال هاي ارائه خدمت 
تدوين برنامه نرم افزاري 
... (دفترچه و –كارت ) طراحي ابزار ارائه خدمت 

آزمون و تست اوليه خدمت توسط مشتريان 
آموزش كاركنان

آزمون بازار2

ارائه خدمت د ر يک يا چندد بدازار محددود و دريافدت بدازخورد جهدت       
اصالحات احتمالي  

اقدامات ترفيعي و استفاده از تکنيکهاي عرضه خدمت به بازار 
... تدوين برنامه جامع تبليغاتي ، فروش حضوري و 

تجاري سازي خدمت3

زمان بندي ارائه خدمت 
تعيين مکان ها و كانالهاي ارائه خدمت

فرآيند پياده سازي خدمات جديد بانکي



چرخه عمر محصوليکاربردها

ديجدمحصولکيباكهدارندازينباالخرهمحصوالتكه كنديميادآوريراتيواقعنيا

.ديرسخواهدانيپابهمحصولعمرگريدعبارتبه.شوندنيگزيجاافتهيتوسعه 

ن به د قبل از اتمام آيد وبايآيکند كه دوره رشد محصول به سر ميميادآوريران يبه مد

.د باشنديمحصوالت جديه گذاريسرمايبرايزيفکر برنامه ر

مر با گذر دوره عيابيبازاريهايد اهداف و استراتژين موضوع دارد كه بايد بر ايتاك

.شونديمحصول بازنگر



هاي بازاريابيمراحل مختلف سیكل عمر کاال و انواع استراتژي

مرحله معرفي مرحله رشد مرحله پختگي و اشباع مرحله نزول

اهداف بازاريابي آگاه كردن تاكيد بر تمايز حفظ وفاداري محصول
حذف،كاهش يا 

بازسازي

رقابت هيچ در حال رشد متعدد كاهش يافته

محصول يک نوع چند نوع حفظ محصول كامل هاتوجه به بهترين

قيمت
گذاري نفوذي يا قيمت

پرمايه
اي يا براي كسب  مذاكره

سهم بازار
دفاع از سهم بازار سود

ده
حفظ سود

ترويج و تبليغ كنندهآگاه
كننده و تاكيد بر بيان

هاي رقابتيتفاوت
كنندهيادآوري حداقل 

توزيع محدود هاي جايگاه و مکان
بيشتر

حداكثر تعداد 
هاي توزيعمکان

مکان هاي محدودتر



ترفیع درآمیخته هاي جديدبازاريابي

Customer Value فايده برای مشتری Product محصول

Customer Cost هزينه مشتری Price قيمت

Customer 
Convenience

راحتي مشتری Place (توزيع)مكان

Customer 
Communication

ارتباطات مشتری Promotion یفعاليتهای پيشبرد

به اهداف عناصر قابل کنترل در بازاریابي که اجرا و عملي ساختن آنها امکان دستيابي

.بازاریابي را امکان پذیر مي سازد



 م  گذ  ی   کسب د آ        ت    کی  



وظیفه اصلی بانك

 وجوه  واسطه گری

سپرده گذاران و اعطاي تسهيالت تقاضاکنندگان  منابع از جذب 

 ارائه خدمات پولی و مالی

...، حواله وجوه و تعهد مشتریانضمانت و از قبيل پذیرش 



كطبقه بندی درآمدها و هزینه های ناشی از اجرای عملیات  اصلی بان



طبقه بندی درآمدها و هزینه های ناشی از اجرای عملیات  اصلی بانك



مديريت بدهي ها

 مدیریت ترکیب نوع سپرده

حداقل هزينه پول

افزايش پايداري منابع

 (سپرده های خرد و کالن)مدیریت ترکیب سپرده گذاران

مديريت هزينه ها

مديريت ريسک نقدينگي



2

سود دریافتی از ت هیالت

سود حاصل از سرمایه گذاریها

درآمدهای کارمزدی

سایر درآمد ها

سود پرداختی به سپرده ها

 الوصو  هزینه مطالبات مشکو

 اداری–هزینه های پرسنلی

سایر هزینه ها

مديريت هزينه ها
درآمدهاي غيرمشاع

 اشيه سود



انکنحوه تقسیم درآمدهاي مشاع بین سپرده گذاران و ب

 ن منابع داخلي بانک و سپرده هاي غيرسرمايه گذاري سود حاصل گدردد، ايد  ( مصرف)هر چه از بکارگيري

.سود تماماً متعلق به بانک مي باشد

     دزا با توجه به اينکه بانک وكيل سپرده گذاران سرمايه گذاري بوده تدا مندابع آندان را در مصدارف درآمد

ه سرمايه گذاري نمايد، لذا هر چه درآمد از مصرف منابع اين دسته سپرده گذاران عايد گدردد، متعلدق بد   

.آنان بوده و بانک تنها حق الوكاله دريافت مي نمايد



 برنامه های ترفیعی و مدیریت ارتباطات
یکپارچه بازاریابی 



پيام هايي كه از داخل سازمان صادر مي شود  پيام هايي كه از خارج سازمان صادر مي شود 

مخاطبين

کانالهاي توليد و عرضه خدمت کانالهاي بازاریابي

كاركنان 
ارائه دهنده خدمت

محيط فيزيکي 
ارائه خدمت

منبع

تبليغ 
شفاهي

متون چاپي غير آگهي
Media Editorial

تبليغات
پيشبرد 
فروش فروش

شخصي
روابط 
عمومي

بازاريابي 
مستقيم

بازاريابي 
برخط

يافتهکانالهاي ارتباطي توسعه 



ویژگیهای خاص ابزارهای ترفیعی 

تبلیغات )1
ارائه به عموم  -الف
سرایت پذیري -ب
بزرگ نمائي-ج
غير شخصي بودن و یک طرفه بودن  -د
روش  براي ایجاد یک تصویر ذهني مناسب در بلند مدت و هم براي ف-ه

فوري کاربرد دارد  
گستردگي مخاطب  -و

(تلویزیوني و روزنامه اي)تنوع هزینه تبليغات -ز



ویژگیهای خاص ابزارهای ترفیعی 

پیشبرد فروش  )2

جلب توجه و ارائه اطالعات مطلوب به مخاطب. ارتباطي هستند -الف

ایجاد نفع براي مخاطب  . محرک -ب

فراخواني به انجام معامله فوري  -ج

ود به فراموش نکنيم استفاده از این ابزار براي کوتاه مدت مفيد خواهد ب

. ویژه در زماني که فروش با رکود مواجه گردیده است 



ویژگیهای خاص ابزارهای ترفیعی 

روابط عمومی  ( 3

اعتبار پذیري باال -الف

جلب توجه مخاطبين بي عالقه به تبليغات  -ب

نمایش بهتر -ج



ویژگیهای خاص ابزارهای ترفیعی 

فروش حضوری  ( 4

تقابل شخصي  -الف

صميميت  -ب

واکنش -ج



ویژگیهای خاص ابزارهای ترفیعی 

بازاریابی م تقیم  ( 5

غير عمومي بودن  -الف

سفارشي بودن  -ب

به هنگام بودن  -ج

تقابلي بودن  -د



عوامل موثر در تعیین ترکیب عناصر پیشبرد 

نوع بازار-1

صنعتیومصرفیکاالهایبازارهایدرترفیعیابزارهای

دروحضوریفروشصنعتیکاالهایبازاردر.استمتفاوت

بردکارفروشپیشبردوتبلیغاتمصرفیکاالهایبازار

.داردبیشتری



سه نمودار هزينه های نسبي ابزارهای پيشبردی بازارهای مصرفي و مقاي

آن با بازارهای صنعتي



Rapid 

skimming 

Slow 

skimming

Rapid 

penetratio

n

Slow 

penetratio

n

Price 

Promotion

High  

Low  

High  Low  



Classical Product Life Cycle

To=  opportunity Occurs
Tp=  opportunity is Perceived

Tb=  project activity Begins 
(MRS)

Tf=     project definition &plans (eng spec)
Tr=     product Release to manufacturing

Ts=     first customer Satisfied
BET= BreakEven Time

R&D, E  Product Dev

Innovation  Cycle  Time

Mkt

Introd

Growth
Maturity

Decline

Time
To         Tp          Tb Tf Tr Ts BET

Cash

Flow



Objectives Setting

Budget Decisions

Message Decisions

Campaign Evaluation

(ROI)

Media Decisions

Major Decisions in Advertising



Informative Advertising
Build Primary Demand

(Cognitive Stage)

Persuasive Advertising
Build Selective Demand

(Affective Stage)

Comparison Advertising
Compares One Brand to 

Another

(Behavioral Stage)

Reminder Advertising
Keeps Consumers Thinking

About a Product.

Setting Advertising Objectives



آگاهی

دانش

داشتندوست

ترجيح

اعتماد

اقدام

1000

600

300

170

90

40

Hierarchyمد  سل له مراتب تاثیر     of  effect

قيف رفتار  قيف فروش 



داستان موفقیت

(Master Card)

خدمات مجاني:استراتژي تبليغات

تعطيالت تابستاني رایگان:تاكتيک تبليغات

انس برندده  کنندگان از مستر کارت شاستفاده:محتواي تبليغ و عامل انگيزشي

.کنندسال تعطيالت رایگان پيدا مي20شدن و برخورداري از 

ار خریدد  تحليل رفتد :ردگيري گسترده براي توسعه منافع و رضايت مشتري

تفاده مشتریان، شناسایي مراکز خرید مهم و عقد قرارداد براي اعطاء تخفيف به اس

.کنندگان از مسترکارت

اینترنتدي بده   تمرکز بر تبليغات، تلویزیون، روزنامه، رادیو و سایت:توسعه تبليغ

.پارچهصورت یک



دوعاملمهمچهرهارتباطاتبازاريابي

راتغييرميدهند

رادی بازاريابی تفكيكی،جزئی وانف

ناشی از پيشرفت های فن آوری 

ارتباطات واطالعات

اريابی فاصله گرفتن بازاريابان از باز

جمعیانبوه ورسانه های 

ها
ه 

سان
 ر

یه
جز

و ت
ها 

ار
از

ه ب
زی

ج
ت



فرآیند سهل و سریع و بدون خطا ، با مکانیزم جبران خدمت 

(   استاندارد ، سفارشی ، شخصی ) فرآیندها منعطف 

هستندداراراشرکتهاجاریفرآیندهایباانطباققدرتفرآیندها

BACKفرآیندهای OFFICEفرآیندهای،پیچیدهFRONT OFFICEساده

ی 
ی بازاریاب

خته ها
آمی

-
فرآیند



ایسته کارکنان مهم ترین دارایی ما نیستند، کارکنان ش
.مهم ترین دارایی به حساب می آیند

مایکل دل 



ایحرفهتیمTDدر.هستمتجاریبانکداریگروهیکحسابمدیرمن
بهراینقدینگمدیریتواعتبارچونمحصوالتیوخدماتکاروکسببانکداری
ما.یمکننمیبسندهاصلیخدماتارایهومعرفیبهما.دهدمیارایهمشتریان
بتوانیمکهداریمنزدیکهمکاریTDازفراترکاروکسبچندینباهمچنین

ارزیخدماتمانندکنیممعرفیمشتریانمانبهنیزرادیگریتخصصیهایزمینه
ارتباطمدیریتشاملمنمسئولیتحسابمدیریکعنوانبه.ثروتمدیریتو
بایکنزدارتباطحفظشاملارتباطمدیریت.استاعتباریریسکمدیریتو

این.استآنهاصنعتوکاروکسبافقهایدرکومشتریسبدارایه،مشتری
.کنیمشناساییراآنهابانکینیازهایفعاالنهتادهدمیمابهراامکانایندرک

مدیر حساب 

ی 
ی بازاریاب

خته ها
آمی

–
ی 

سان
ی ان

نیرو



ی 
ی بازاریاب

خته ها
آمی

–
ی

شواهد فیزیک





Mega Branches

ی 
ی بازاریاب

خته ها
آمی

–
کانال توزیع



Financial Supermarket

ی 
ی بازاریاب

خته ها
آمی

–
کانال توزیع



بینشهای بازاریابی

ایمعاملهبازاریابی-1

مندرابطهبازاریابی-2

مشترکبازاریابی-3



LEARNING RELATIONSHIPرابطه يادگیرنده

ومشتریارتباطمشتریبارابطهبرقراریوتعاملهردر

يشپازبيشتطبيقفرصتلذاوشودمیترعميقشرکت

وشرکتآموزیهمرابطه)شودمیفراهممشتریباشرکت

(مشتريان



نتيمقايسه بازاريابي رابطه مند و بازار يابي س

بازاريابی رابطه مند بازاريابی سنتی

سهم مشتري سهم بازار شاخص موفقيت

ريان فعليارائه خدمات بيشتر براي مشت جذب مشتري بيشتر استراتژي فروش

بلند مدت كوتاه مدت رابطه بامشتري

جذب، رشد و ماندگاري مشتري جذب مشتري نگرش نسبت به مشتري

توليد سفارشي توليد انبوه يداستراتژي ارائه خدمات و تول



فرآیند بازاریابی رابطه مند

.بشناسيدراخودمشتريان(1

.كنيدمتمايزراخودمشتريان(2

.باشيدداشتهتعاملخودمشتريانبا(3

.دهيديقتطبمشتريباراخودسازمانرفتارهايازبعضي(4



یادمان باشد از امروز جفایی نکنیم

مکه در خویش شک تیم صدایی نکنیگر 

به هنگام نیایش سر سجاده ی عشق

برای د  محبوب دعایی نکنیمجز 

دوستداری نبود بندگی غیر خدا

بی سبب بندگی غیرخدایی نکنیم




