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 لیاستتتدل دل یابیبازار قاتیتحق ،یبازارپرداز مییبهتر بگو ای یابیقدم اول در بازار

سد که ما با نیآن ا شتر یها ازین دیا سا انیم شنا شندگان و میکن ییرا  ل اکثر فرو

 یکه هم که فکر م ییدانند آن ها یرا نم انیمشتتتر یها ازیصتتاحنان ک تتک و کار ن

که  دیتصتتور کن یابیبازار قاتیانجام تحق دونکنندل اگر ب یدانند اشتتتناه م یکنند م

 لدیتوهم ه ت کی ریدر واقع درگ د،یدان یرا م انیمشتر یازهاین

 

ض یمثال برا کیآن را با  لیدل سد که برا شیل حتما پمیده یم حیشما تو  یآمده ا

تانیاز عز یکیتولد  با وجود ادیکرده ا هیته یا هیهد زان از  یکیفرد  نیکه ا نیل 

 یرا م شیازهایخوب او و ن یلیکه خ دیکرد یشتتتما بوده و شتتتما تصتتتور م کانینزد

آن فرد را خوشحال نکرده اسدل  د،یکرد یآن طور که فکر م هیآن هد یول د،یشناس

 یو شناخد مشتر یابیبازار قاتیتحق
 تیم تحریریه اقیانوس آبی
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ما ن به خوب یافراد زندگ نیتر کیاز نزد یکی یازهایاگر شتتتت  د،یدان ینم یخود را 

 نیل ادیدان یرا م انیمشتر یها ازیکه ن دیادعا را داشته باش نیا دیتوان یم لما نم

 شودل یمشخص م یابیبازار قاتیتحق دیجا اسد که اهم

 

 یابیبازار قاتیتحق مراحل

 :دیدو مورد توجه داشته باش نیبه ا دیابتدا با یابیبازار قاتیدر تحق 

 

 یاطالعات جمع آور دیبا ییزهایشوند و در مورد چه چ ییشناسا دیبا ییزهایلچه چ1

 شودل

 

 لندیآ یاطالعات را به دسد م نیلچطور ا2

 

 انیمشتر ییشناسا

شتر یازهایدغدغه ها و ن دیشما با ابتدا سا انیم شنا  یل همان طور که مدیکن ییرا 

 لدیکن ییرا در بازار شناسا انیانواع مشتر دیمتعدد ه تندل پس با انیمشتر دیدان

 

 انیمشتر نشیب
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سدل ب انیمشتر نشیاز آن نوبد ب بعد  ایآن ها در مورد کاال  یعنی انیمشتر نشیا

آن و  دیخر ،یمثال مردم در مورد لوازم خانگ یکنندل برا یخدمات شتتما چطور فکر م

که  یمثال فرد یکنندل برا یها چطور فکر و قضتتتتاوت م مدیگران بودن ق ایارزان 

هد  یم چالیخوا ند، در مورد آن چطور فکر م یداریخر خ چه  یک ند، از نظر او  ک

شدل اگر ا دیبا ییها یژگیچه و خچالی کیبهتر اسد و  یخچالی شته با اطالعات  نیدا

در حوزه ارتناطات  ای یابیبازار شتتتتنهاداتیبعدها در حوزه پ د،یرا نداشتتتتته باشتتتت

 خوردل دیبه مشکل برخواه یابیبازار

 

 دیخر یدیکل یها شاخص

استتدل به عنوان مثال  دیخر یدیکل یشتتاخص ها ،یابیبازار قاتیدر تحق یبعد مورد

خدمات  یمشتتتتر کی یبرا یدیممکن استتتد شتتتاخص کل یلوازم خانگ دیهنگام خر

صتترفا  ایرنگ، ستتنک بودن  ن،یزایممکن استتد د یگریفرد د یفروش باشتتد و برا

شما با یخارج کرده و  ستخراجرا ا دیخر یدیکل یشاخص ها دیبودن آن باشدل پس 

 دهندل یقرار م دیرا در اولو ییزهایمحصول شما چه چ دیخر یکه افراد برا دیبدان

 

 بازار اندازه

که چقدر در بازار شما مصرف  دیکن یبررس دیاندازه بازار اسدل شما با یبعد مورد

بالقوه  یترتوانند مش یه تند که م یبالقوه وجود دارد و چه تعداد افراد یو مشتر

 یشتریو اندازه ب دیکدام بازار جذاب دیاسد که بدان نیکار ا نیا لیشما باشندل دل

 لدیآن تمرکز کن یرو شتریدارد تا ب
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 رقنا زیانال

 تانیدر مورد رقنا دیرقنا ه تتتندل شتتما با زیآنال ،یابیبازار قاتیدر تحق یبعد مورد

وارد بازار شتتدند و چند درصتتد از  ییکه آن ها با چه ادعا نیل ادیاطالعات ک تتک کن

 یم دایخود را پ عیتوز یو شتتتنکه  انیدارند، چطور مشتتتتر اریستتتهم بازار را در اخت

 کنندل یم یابیچطور بازار یدهند و حت یخود م انیبه مشتر یشنهادیکنند، چه پ

 

 مصرف کننده رفتار

 ازیکه ن یاز لحظه ا یعنیرفتار مصرف کننده اسدل رفتار مصرف کننده  یبعد مورد

شتتتود و آن  یبرطرف م شیازهایکه ن یشتتتود تا لحظه ا یم جادیدر مصتتترف کننده ا

کندل مثال  یافتد و چطور رفتار م یم شیبرا یاندازد چه اتفاق یمحصتتتتول را دور م

شکل اسد که  نیرفتارش به ا ،بخرد لیخواهد موبا یکه م یفرد میکن یم یبررس

سا  یها لیمرجع به دننال موبا یها دیسا در ایکند  یمختلف ج تجو م یها دیدر 

را  یخاصتتت ی نهیمهم استتتد گز شیکه برا ییها یژگیآن و یگردد، بر مننا یم دیجد

به مراکز  ایدهد  یانجام م ینترنتیخود را ا دیمواقع  خر نیکند و در ا یانتخاب م

را  ندیفرآ نیکندل اگر ا یم یداریکند و آن محصتتول را خر یم جعهمرا یفروشتتگاه

شخ دیتوان ینم د،یندان قیبه طور دق شده  ندیوارد فرآ دیکه از کجا با دیبده صیت

 لدیبگذار یبهتر ریتاث یمشتر یرو دیتوان یکجا م ای
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