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  یری مد  چیبر ه  نگیو مارکت   یابی بازار   تیکسب و کار، اهم  شتر یهر چه ب   تیموفق  یبرا

خدمات است. هر فرد در طول    یابیبازار   ،یابی از انواع مهم بازار   یکی.  ستی ن  دهیپوش 

ما    یبا زندگ  یخدمات به نحو  نی کند. ا  یاستفاده م   یخود از خدمات مختلف  یزندگ

  یبرا  زیخدمات ن   یابی . بازارمیکن  یحس نم  گریما آن ها را د   یشده است که حت  نیعج

  ی ها  یدگیچیباشد که پ  یمهم م  ار ی دهد بس  یرا ارائه م یکه خدمات  یهر کسب و کار 

دهند، سهم    یرا ارائه م  یکه خدمات  ییرا به همراه دارد. حال کسب و کارها  یخاص

  ن ی ا  ر خود را دارا هستند. د  نیمخاطب  یدر به وجود آوردن ارزش افزوده برا  یادیز 

بازار   ی. برامیپرداز   یخدمات و اصول آن م  یابیبازار   یمقاله به بررس    یابی دانلود 

 .دی و شماره خود را در باکس مربوطه وارد کن لی میا pdf خدمات 

 

 بازاریابی خدمات و روش های آن 
 تیم تحریریه اقیانوس آبی 
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 ست؟ یخدمات چ یابیبازار

کسب و    یعنیاست بر رابطه ها و ارزش ارائه شده است،    یخدمات مبتن   ی ابیبازار

ارزش است تا    کی  شتریدهد که در واقع ب   یرا ارائه م  یزیخود چ  ان یبه مشتر   کار 

  یم b2c و b2b یکسب و کار ها  ی ابیخدمات شامل بازار  ی ابی . بازار یکیز یجسم ف  کی

  یرا ارائه م  ی ارائه کاال، خدمات  یکه به جا  ییآن دسته از کسب و کارها   یعنیشود،  

با محبوب شدن خدمات در اقتصاد جهان امروزه  بازار   ،یدهند.  خدمات    یابی مسئله 

 .شده است  تی پر اهم یبه موضوع ل یتبد

 

 خدمات ی ابیبازار ت یاهم

  ی خدمات و خدمات ارزش افزوده به نحو  ی ابیبازار  شرفته یپ  ی در کشورها  امروزه

به فعال  کرده که   دایپ  ت یاهم تول  یمانند کشاورز   گر ید  یها   ت ینسبت  آن    دیو  به 

که    ییکسب و کارها  افته،ی توسعه    یشود. امروزه در اقتصادها  یپرداخته م  شتریب

 .دارند خوددهند اشتغال را تحت سلطه   یرا ارائه م ی خدمات

 

 خدمات   انواع 

ابتدا انواع خدمات    دیبا  می خدمات آشنا شو  یابی با بازار   شتر یب   میآن که بتوان  یبرا

نوع خدمات    ۲به    میکن   یبررس   یبه شکل کل  می. اگر خدمات را بخواهمی را بشناس 

هستند که حول    یخدمات   یشوند. خدمات اصل  ی م  می تقس  یلیو خدمات تکم  یاصل

هستند که    یخدمات یلیخدمات تکم  و مانند نظافت منزل    رندیگ یمحور معامله قرار م

کنار محصول اصل  یجانب  به شکل م  یو در  ا  یعرضه  ارائه  گونه    نی برند، در واقع 
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م باعث  تحو  یخدمات  مانند  برود،  باالتر  محصول  ارزش  تا  منزل    لی شود  درب 

 .فروشگاه ها

  ی م  م ی دسته تقس  ۴به    می کن  یتر بررس   ی خدمات را به صورت جزئ  م یاگر بخواه   اما 

بررس  به  ادامه  در  جزئ  ی شوند.  صورت  به  خدمات  مختلف  انواع  شرح  م  یو    ی تر 

 .میپرداز 

 

 خدمات به عنوان محصول  ارائه

محسوس را به عنوان    ر یهستند که محصوالت غ  یی شرکت ها همان شرکت ها  ن یا

 …لوگو و   یطراح  ت،ی سا   یطراح  ی مثال شرکت ها  ی کنند. برا  یمحصوالت خود ارائه م 

 یخدمات ی ها  شرکت

شود که به آن ها اصطالحا    یم  ییبخش در واقع شامل آن دسته از شرکت ها  ن یا

خدمت است،    ک یآن ها ارائه    یشود و محصول اصل  یگفته م  ی خدمات  یشرکت ها

 .فرش   ی مثل شستشو

 پس از فروش  خدمات 

  ی سیهمان سرو  یعنی انواع خدمات، خدمات پس از فروش است،    نی از مهم تر  یکی

مشتر  به  که  م  یبانیپشت  یبرا  انیاست  ارائه  رفته  فروش  به  محصول  شود.    یاز 

مثال    ی شود. برا  ینم  افتیدر  ی پول  ان یگونه خدمات از مشتر   ن ی ارائه ا  ی معموال برا

 یصنعت یخدمات پس از فروش دستگاه ها

 مشتق شده  خدمات 
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شد که ارزش    خدمات بود عنوان  ی ابی از مقاالت معتبر که در رابطه با بازار   ی کی  در

  ی کند نه به خود آن کاال. برا  یاست که ارائه م یدر واقع به خدمت  یکیزی ف یکاال  کی

  ی که چاپ م  ییآن است نه به کاال   تیفیدستگاه چاپ دارد به ک  کیکه    یمثال ارزش 

 .کند

 خدمات ی ابیانجام بازار یبرا ییها کیتکن

  ن یاست به هم  شی خدمات هر روزه در حال گسترش و افزا  ی ابی از بازار   استفاده

دهند در حال    ی را ارائه م  ی که خدمات  یی است که هر روزه به تعداد شرکت ها  ل یدل

گونه    نی ا  یخدمات برا  ی ابیاست که بحث بازار  لی دل  ن یافزوده شدن است. به هم

خدمات    یابیبازار   یها   کیاز تکن  ی قسمت به برخ  ن یمهم است در ا   ار یشرکت ها بس

 :می پرداز  یم

 

 کامل از خدمت ارائه شده یآگاه .۱

  ی که ارائه م  ی درباره خدمات  د ی دهند با  یخدمات را انجام م   یاب یکه کار بازار   ی کسان

آگاه زمان  یدهند  باشند.  داشته  به    یکامل  خود  اطالعات  ارائه  حال  در  شما  که 

کامل از محصول به   ی که آگاه د یشو   یمتوجه م د یگذاران باش  ه یسرما  ای و  ان ی مشتر

م اندازه  همچن  ی چه  باشد.  مهم  بازار   به  نی تواند  بتوان  یابی هنگام  اگر    د یخدمات 

اعتماد    د،ی ارائه اطالعات کامل و جامع باال ببر  قیارزش ادراک شده خدمت را از طر 

 .دی جلب کن دیتوان  یخود را بهتر م  ی مشتر

 

 ارائه خدمات به شکل محسوس  .۲
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و موفق انجام    حیصح  یخدمات را به شکل  ی ابی بازار   د یتوان  یکه م  ییاز راه ها  یکی

.  دیده  حیتوض  انی محسوس به مشتر  یاست که خدمات خود را به شکل  نیا   دیده

ها  یکی راه  برا   ی از  خدمات  کردن  و    ن یا   ان ی مشتر  یملموس  شواهد  از  که  است 

  یشما به شکل راحت تر  انی مستندات مشتر  ن یا  لهی. به وسدیمستندات استفاده کن 

 .رندی بگ میخدمات شما اعتماد کنند و راحت تر تصم  یاب ی توانند به بازار  یم

 یمشتر  ازی شناخت ن .۳

با  یابی بازار   در  ابتدا  شما  مشتر  ازین  دیخدمات  مشکالت  و  مخاطب  انیها  را    نی و 

که    یخدمات  د یده  حی به آن ها توض  دیموثر و مف  یس به شکلو سپ   دیکن  ییشناسا 

 .باشد د یآنها مف ی تواند برا یتا چه حد م  دیکن یشما ارائه م

 ی تجربه مشتر .۴

قابل لمس هستند؛ به    ری که گفته شد ارائه خدمات به شکل نامحسوس و غ  همانطور

  یسخت و دشوار است. محصوالت را مشتر  یکار   زی خدمات ن  ی ابیبازار   لی دل  نیهم

  ی ببرند، اما برا  یآن پ  ت یفیاز آن به ک  یامتحان قسمت کوچک   ا ی تواند با لمس و    یم

ا ن  ن ی خدمات  ممکن  براستی موضوع  شما  با  ی ابیربازا  ی .  راه   د ی خدمات  فکر   یبه 

  ن یانجام ا   ی از راه ها  یکی.  دیخود ملموس کن  ان یمشتر  یآن را برا  دی تا بتوان  دیباش

 .شما است  یفعل ان یکار، استفاده از نظر مشتر 

 خدمات  یابیدر حوزه بازار فیتعار

 ست؟ ی چ خدمات 

کسب و کار    ک ی که از طرف    ی اقتصاد  یتی کنند: فعال  ی م  ف یگونه تعر  ن یرا ا  خدمات 

 .شود  یارائه م  گرید  یبه بخش ها
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ازا  یمشتر  هر در  تا  دارد  زمان  یانتظار  و  م  یپول  خدمات  یکه  به  مانند    یپردازد 

حوزه    ن ی کند. اما در ا  دا یپ  ی دسترس   …کار، آموزش و   ی روی به محصول، ن  ی دسترس 

 .رندی گ یرا در دست نم  یکیزی ف ی کاال  کی  ت یمالک ان ی مشتر

است که فرد    ینامحسوس و لمس نشدن ت یفعال کی است:   نیخدمات ا  گرید فی تعر

تواند    ی کند. ارائه خدمات هم م  یارائه م  یری گیافراد د  ای فرد    یبرا  ی کسب و کار   ای

  طیمثال فروش بل  یگونه نباشد، برا  ن یتواند ا   ی باشد هم م  یکی زی ف  یوابسته به کاال

 …و   تلاجاره خانه، اجاره اتاق در ه  ما،یهواپ

 کاال و خدمات  انیم تفاوت 

  ی برا  ی انجام کار   ا ی خدمات در واقع عمل    م یبه آن اشاره کرد  ز یکه باالتر ن  طورهمان

قابل    ر ینامحسوس و غ  ی گونه محصول به شکل  ن یاست. ا   ی زیچ   ا ی شخص، شرکت و  

است و    یکیزیف  یمحصول جسم  کی اما    ست،ین  یکیز یف  یکاال  کی   یعنیلمس است  

 کرد.  ه مشاهد نهیتوان آن را به ع  یهم قابل لمس است هم م
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