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 توليد عامل يا نهاده شود، توليد محصولى تا شود مى برده کار به توليد فرآيند در که چيزى هر به طورکلى به   

 کود کار، نيروى گندم، بذر آب، زمين، مثل نهاده سرى يک از ترکيبى گندم توليد در مثال براى. گويند مى

 کلى بندى تقسيم يک در. نامند مى گندم توليد عامل را منابع اين از يک هر. رود مى کار به غيره و شيميائى

 از اگرچه کشاورزی های نهاده بازاريابی .شود مى مديريت و سرمايه کار، نيروى زمين، شامل توليد عوامل

 اين از هدف. شده است  رقابتی ای يندهآفز طور به ها سال طول در اما ، است برخوردار عظيمی پتانسيل

 مبانی بيان روش مطلوب نهاده های کشاورزی است.به منظور فمقاله  شناسايی  تعاريف کاربردی بازار يابی 

. است مهم کشاورزی های نهاده بازاريابی در موفقيت برای ای حرفه بازاريابی دانش و ها مهارت از واضح

 به بازاريابی مديريت مختلف مفاهيم خاص کاربردهای و دانش با و تلفيق آنبازار محيط از عميق آگاهی

 و محصول تمايز ، گيری هدف ، بندی تقسيم ، کننده مصرف رفتار جمله از کشاورزی های ورودی

 روشهای و اعتبار تأمين ، لجستيک مديريت ، کانال مديريت و توزيع ، گذاری قيمت ، يابی موقعيت

 .  است برخوردار اهميت بااليی از  مؤثر تبليغاتی و ارتباطی

 فروش نهاده های کشاورزیابعاد بازاریابی در جهت بهبود  

 .و گرايش به بازار و نياز مشتری همگام ساختن سازمان خود با شرايط روز : بازارگرایی

شناخت بازار، تالش نظام مند برای گردآوری، ضبط و ثبت اطالعات مربوط به همه اجزای تشکيل دهنده  : بازارشناسی

می باشد. هدف آن شناخت به موقع فرصت ها، تهديد   واسط ها، خدمات ، تبليغات و ...بازار شامل خريدار، فروشنده، رقبا، 

 .ها و روند ها برای به حداقل رساندن خطرها است

انگيزه بازاريابی ممانعت از به هدر رفتن منابع و امکانات گوناگون و پيداکردن مناسب ترين جايگاه محصول يا  : بازاریابی

 دف است.شرکت در بازار ه

http://yasserkianfar.blogfa.com/post/34


نفوذ در بازار و معرفی و شناساندن سازمان و محصوالت و خدمات آن با استفاده از عوامل قابل کنترل  : بازارسازی

و افزايش حجم و سطح بازار با ارائه محصولی مناسب به مشتری با قيمت مطلوب   بازاريابی )محصول، قيمت، توزيع و ...(

 .کارگيری از ابزار و روش های تبليغاتی ، تشويقی و آگاه کنندهه و با ب در محل و زمان مورد نظر و دلخواه

و رصد تحوالت و تغييرات  شرکت در نمايشگاه ها، بازديد از بازارهای گوناگون و بودن در محيط بازار،  :بازارگردی

 ر ديد می شود.بازارگردی موجب تقويت و گاهی تغيي،بازار

ارزشيابی و سنجش فعاليت های سازمان، موجب تشخيص نقاط قوت و ضعف می گردد و هدف و مسير  : بازارسنجی

می سازد. ابزاری جهت جلوگيری از اشتباهات و يافتن تواناييها و استعدادها برای رشد و توسعه بيشتر  آينده را مشخص

 است.

ريد بيشتر و تداوم خريد می راضی سازی مشتری است که موجب ترغيب کردن آنها به خ هنر و مهارت : بازارداری

، ارائه خدمات مناسب و آگاهی از حرکات رقباست چراکه  رانو بهره بردا مهمترين ابزار بازارداری ارتباط دائم با مردمگردد.

نيز طالب است که بايستی برآورده  تنها محصول و خدمات نمی خرد، بلکه منافع ، ارزش، احترام و عوامل ديگری رامشتری 

 شود.

تبليغات و تشويقات بالقوه جهت آگاه ساختن ، متقاعد کردن و ترغيب مشتريان برای ارتباط بيشتر با سازمان  : بازارگرمی

 جهت خريد از آن و مقابله با حرکات رقيب است و مهمترين ابزار آن استفاده از خالقيت، نوآوری و ابتکار است.

بازارگردانی يعنی مديريت بازار که شامل برنامه ريزی، اجراء و کنترل امور گوناکون بازار و ابعاد مختلف   : بازارگردانی

 ه چاره و عاقبت انديشی است.بازاريابی است. استفاده از دانش، هنر و مهارت های گوناگون برای اداره بازار و يافتن را
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