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شـماره سـی ودوم ماهنامه بازاریاب 
بازارسـاز منتشـر و بـه بـازار عرضه 

 . شد
ایـن شـماره همچـون گذشـته  در 
موضوعـات  از  وسـیعی  طیـف 
بازاریابـی و فـروش مـورد بررسـی 
قـرار گرفته انـد. همچنیـن در ایـن 
گزارش هـا  مبحـث  بـه  شـماره 
ویـژه ای  توجـه  گفت وگوهـا  و 
شـده اسـت کـه در ادامـه شـرحی 
خواهـم  عنـوان  را  مـوارد  ایـن  از 
را  شـماره  ایـن  سـرمقاله  کـرد. 
مرتضی امیرعباسـی، مدیـر محترم 
رشـته  بـه  بازارسـازان  آموزشـگاه 
تحریر درآورده اسـت. ایشان ضمن 
برجسـته سـاختن نقش نظام توزیع 

در کشـور، بـه بررسـی چالش هـای 
مهـم  صنعـت  ایـن  روی  پیـش 

 . نـد. پرداخته ا
در بخـش میزگـرد، بار دیگر سـراغ 
مبحـث انبـارداری رفتیـم. بـا توجه 
میزگـرد  از  کـه  بازخوردهایـی  بـه 
ایـن  در  کردیـم،  دریافـت  قبلـی 
میزگـرد از ترکیبـی از انبـارداران و 
مدیـران انبـار در شـرکت های مواد 
غذایـی و دارویـی دعـوت کردیم تا 
عزیـزان  ایـن  گفت وگـوی  ضمـن 
نکات ارزشـمندی بـرای خوانندگان 

محتـرم برجسـته گـردد.
از  مهمانانـی  پذیـرای  همچنیـن   
شـرکت داروسـازی دکتـر عبیـدی 
بودیـم کـه خاطـرات زیبایـی را از 

پرویز درگی
مدیر مسئول مجله بازاریاب بازارساز

یادداشت مدیر مسئول
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ایـن مـرد بـزرگ تعریـف کردنـد. 
کـه  می دانـم  یـادآوری  بـه  الزم 
برنامه هـای  از  یکـی  در  اینجانـب 
بخشـی  قالـب  در  کـه  کار  عشـق 
روزآمـد  تلویزیونـی  برنامـه  از 
پخـش می شـد، بـه بررسـی ابعـاد 
شـخصیتی و کاری دکتـر عبیـدی 
در  کـه  همانگونـه  پرداختم.امـا 
ابتـدا اشـاره کـردم در ایـن شـماره 
داریـم.  خواندنـی  گفت وگـوی  دو 
گفت وگوهـا،  ایـن  از  یکـی  در 
مدیـر محتـرم بازاریابـی مجموعـه 
ورزشـی تفریحـی ارم سـبز ضمـن 
قابلیت هـای  و  امکانـات  معرفـی 
ٌسـؤاالت  بـه  مجموعـه،  ایـن 
الهامـی  آقـای  دادنـد.  پاسـخ  مـا 
اقدامـات  بـه  گفت وگـو  ایـن  در 
بازاریابـی کـه بـرای جـذب هرچـه 
بهتـر بازدیدکننـدگان بـه مجموعه 
انجـام شـده،  ارم  پـارک  تفریحـی 
کردنـد  عنـوان  و  داشـتند  اشـاره 
کـه ایـن مجموعـه همـواره تالش 
اهـداف  راسـتای  در  تـا  کـرده 
مشـتری مداری خـود، محیطی آرام، 
بـرای  را  نشـاط  بـا  و  لذت بخـش 
خانواده هـا و جوانـان فراهـم آورد.

دیگـری  جالـب  نکتـه  همچنیـن   
بـه  ایشـان  صحبت هـای  در  کـه 
چشـم می خـورد، قابلیـت اسـتفاده 
بـه  مجموعـه  ایـن  باغ وحـش  از 
بـرای  درس  کالس  یـک  عنـوان 
دانشـجویان رشـته های دامپزشکی 
بـا  کـه  اسـت  زیسـت  محیـط  و 
توجـه بـه نیـاز مبـرم پژوهشـگران 
این حـوزه، چنیـن اقدامی شایسـته 

تحسـین  اسـت. 
تفریحـی  پارک هـای  دنیـا،  در 

چـه کارهایـی را نباید انجـام دهیم. 
ایـن نکتـه دقیقـًا در صحبت هـای 
تـل  مـن  و  بـه   آرپناهـی  آقـای 
خننبوئـب  خقخنقبـوئ  تلخبخـن 
شـماره  ایـن  می خـورد.در  چشـم 
گزارشـی از سـیزدهمین نمایشـگاه 
صنایـع  و  بازاریابـی  تبلیغـات، 
وابسـته تهیـه شـده اسـت. در ایـن 
نمایشـگاه کـه عمدتـًا شـرکت های 
اقـالم  عرضه کننـده  و  تولیدکننـده 
بـا  داشـتند،  حضـور  تبلیغاتـی 
روبـه رو  متفاوتـی  بازخوردهـای 
می شـدیم امـا نکتـه ای کـه تقریبـًا 
و  کارشناسـان  همـه  صحبـت  در 
همچنیـن بازدیدکنندگان به چشـم 
کیفیـت  آمـدن  پاییـن  می خـورد، 
سـال های  بـه  نسـبت  نمایشـگاه 
گذشـته بـود. عـالوه برایـن، عـدم 
نامگـذاری درسـت ایـن نمایشـگاه 
باعـث شـده بـود کـه عـده زیـادی 
از بازدیدکننـدگان دچار سـردرگمی 
شـوند زیـرا خبـری از شـرکت های 
خدمـات بازاریابـی و آژانس هـا یـا 
نبود!یکـی  تبلیغاتـی  کانون هـای 
دیگـر از بخش هـای بسـیار جالـب 
عنـوان«  بـا  مطلبـی  شـماره  ایـن 
بهتـر  شـده ام  پـدر  کـه  زمانـی  از 
می فروشـم« اسـت. در ایـن مطلب 
می خوانیـم کـه تجربـه پدر شـدن، 
بـر خـالف آنچـه تصـور می شـود، 
تنهـا عملکـرد فـرد در محـل  نـه 
کارش را پاییـن نمـی آورد بلکـه از 
جهاتـی نیـز بـه او کمـک می کنـد.

عـالوه بـر آنچه عنوان شـد، در این 
شـماره مطالـب متنـوع و کاربـردی 
دیگـری را نیـز خواهیـد خوانـد که 
و  مـن  تـالش  مجمـوع  امیـدوارم 

یادداشت مدیر مسئول

دیزنی لنـد از نمونه هـای عالی ایجاد 
تجربـه به یادماندنـی برای مشـتری 
بـه حسـاب می آینـد کـه عـالوه بر 
مـواردی همچـون مشـتری مداری، 
تفکـر مدیریتی در ایـن مجموعه ها 
اسـت  قابل توجـه  و  پیشـرو  نیـز 
بـه طوری کـه مدیـران ارشـد ایـن 
مجموعـه موظـف هسـتند حداقـل 
یـک هفتـه در سـال کار پایین ترین 
رده پرسـنل خـود را انجـام دهند تا 
بهتـری  بـه درک  ایـن رهگـذر  از 
از مشـکالت آنهـا برسـند و تعامـل 

سـازنده ای بـا آنهـا برقـرار کنند.
در دیگـر گفت وگـوی ایـن شـماره 
دقایقـی را بـا جنـاب آقای شـاهین 
آرپناهـی بـه گپ وگفـت نشسـتیم. 
مجلـه  مخاطبـان  شـک  بـدون 
اجراهـای زیبـای ایشـان بـه ویـژه 
را  گلبـرگ  تلویزیونـی  برنامـه  در 
بـه خاطـر دارند. اما شـاید شـنیدن 
ایـن نکتـه بـرای شـما جالب باشـد 
زمینـه  در  هم اکنـون  ایشـان  کـه 
بـه  فـروش  و  بازاریابـی  مدیریـت 
فعالیـت می پردازنـد. آقـای آرپناهی 
و  برنـد  کل  مدیـر  ایـن  از  پیـش 
بوده انـد  رایتـل  ارتباطـات شـرکت 
کـه خاطـرات شـنیدنی و جالبـی از 
دوران حضـور خـود در این شـرکت 
یکـی  کرده انـد.  نقـل  مـا  بـرای 
بـه  ایشـان  ارزنـده  پیشـنهادات  از 
خواننـدگان مجلـه به ویـژه جوانان 
زندگـی  بـرای  کـه  اسـت  ایـن 
باشـند.  داشـته  اسـتراتژی  خـود 
مـن بهتریـن تعریـف اسـتراتژی را 
تعریـف مایـکل پورتـر می دانـم که 
می گویـد: اسـتراتژی یعنـی اینکـه 
چـه کارهایی را باید انجـام دهیم و 
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پرویز درگی
بــه سواالتـــــ شــما پـاسـخ می دهـد

پرسش:
بنـده بـه عنـوان فـردی کـه بـه تازگـی مدیریـت یـک تیـم فـروش را در 
یـک شـرکت پخـش بـه عهـده گرفتـه ام، مایلـم بدانـم بـرای مدیریـت 
هرچـه بهتـر نیروهایـم، چـه ویژگـی هایـی را بایـد در خـود پـرورش دهم؟

را در یـک شـرکت پخـش بـه عهـده گرفتـه ام، مایلـم بدانم بـرای مدیریت 
راهـی  در خـو چـه  بایـد  را  هایـی  ویژگـی  نیروهایـم، چـه  بهتـر  هرچـه 
وجـود دارد؟نیروهایـم، چـه ویژگـی هایـی را بایـد در خـود پـرورش دهـم؟

حـوزه  توزیـع  و  فـروش  و  بازاریابـی 
بسـیار  تنـوع  از  کـه  هسـتند  هایـی 
باالیـی برخوردارنـد و بـه همیـن دلیل 
در حیـن انجـام کار، سـئواالت زیـادی 
بـرای فروشـندگان، ویزیتورها و سـایر 
نیروهـای چرخـه فـروش پیـش مـی 
کارشناسـان  بـا  اسـت  نیـاز  کـه  آیـد 
شـود.  گذاشـته  میـان  در  مربوطـه 
خواننـدگان عزیـز مـی تواندنـد بـرای 
سـواالت  مجلـه،  آتـی  هـای  شـماره 
خـود را بـه پسـت الکترونیـک مجلـه 
نماینـد. ارسـال  زیـر  آدرس  بـه 

حـوزه  توزیـع  و  فـروش  و  بازاریابـی 
بسـیار  تنـوع  از  کـه  هسـتند  هایـی 
باالیـی برخوردارنـد و بـه همیـن دلیل 
در حیـن انجـام کار، سـئواالت زیـادی 
بـرای فروشـندگان، ویزیتورها و سـایر 
نیروهـای چرخـه فروش پیـش می آید 
کـه نیاز اسـت بـا کارشناسـان مربوطه 
خواننـدگان  شـود.  گذاشـته  میـان  در 
عزیـز مـی تواندند بـرای شـماره های 
آتـی مجلـه، سـواالت خود را به پسـت 
زیـر  آدرس  بـه  مجلـه  الکترونیـک 
ارسـال نماینـد بازاریابـی و فـروش و 
توزیـع حوزه هایی هسـتند کـه از تنوع 
بسـیار باالیـی برخوردارنـد و به همین 
دلیـل در حیـن انجـام کار، سـئواالت 
زیـادی بـرای فروشـندگان، ویزیتورها 
و سـایر نیروهـای چرخه فـروش پیش 
مـی آید کـه نیاز اسـت با کارشناسـان 
شـود.  گذاشـته  میـان  در  مربوطـه 
خواننـدگان عزیـز مـی تواندنـد بـرای 
سـواالت  مجلـه،  آتـی  هـای  شـماره 
خـود را به پسـت الکترونیـک مجله به 
آدرس زیـر ارسـال نماینـد بازاریابـی و 
فـروش و توزیـع حـوزه هایی هسـتند 
کـه از تنـوع بسـیار باالیـی برخوردارند 
و بـه همین دلیـل در حین انجـام کار، 
سـئواالت زیـادی بـرای فروشـندگان، 
چرخـه  نیروهـای  سـایر  و  ویزیتورهـا 
فـروش پیـش مـی آید کـه نیاز اسـت 

پرسش و پاسخ
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فـردی  عنـوان  بـه  بنـده  پرسـش: 
تیـم  یـک  مدیریـت  تازگـی  بـه  کـه 
فـروش را در یـک شـرکت پخـش به 
بـرای  بدانـم  مایلـم  عهـده گرفتـه ام، 
مدیریـت هرچـه بهتـر نیروهایـم، چـه 
ویژگی هایـی را بایـد در خـود پـرورش 

دهـم؟
در  فـروش  مدیریـت  پاسـخ: 
شـرکت های پخـش، وظیفه ای بسـیار 
حسـاس و خطیـر اسـت. مدیـر فروش 
تصمیم سـازان  جـزو  طـرف  یـک  از 
شـرکت بـه حسـاب می آیـد و از طرف 
دیگـر بـه طـور مسـتقیم و از نزدیـک 
بـه  دارد.  کار  و  سـر  اجـرا  بحـث  بـا 
عبـارت دیگـر مدیر فـروش بـه نوعی 
هـم تصمیم سـاز بـه حسـاب می آید و 

خصوصیـات مـورد نیاز بـرای موفقیت 
در پسـت مدیـر فروش اشـاره می کنم:

1- تمرکز
یکـی از مهم تریـن مـواردی کـه فـرد 
در سـمت مدیریـت فـروش بایـد بـر 
تمریـن  ورزد،  اهتمـام  آن  تقویـت 
حفـظ تمرکـز اسـت. افـرادی کـه در 
واحـد فـروش کار کرده انـد، بـه خوبی 
می داننـد که فـروش آنقدر ریـزه کاری 
و اتفاقـات پیش بینـی نشـده دارد کـه 
مدیـر  تمرکـز  می توانـد  راحتـی  بـه 
فـروش را بهـم بزنـد و موجـب شـود 
کـه او بـه جـای متمرکـز شـدن روی 
تصمیم گیری هـای مهـم و پیش بینـی 
بـرای آینـده، درگیر حواشـی و اتفاقات 
توانایـی  از  نتوانـد  و  بی اهمیـت شـود 

پرسش و پاسخ

هـم مجـری تصمیـم. به همیـن دلیل 
اسـترس و فشـار همـواره همـراه یک 
مدیـر فـروش هسـتند و در صورتی که 
بـه درسـتی مدیریـت نشـوند عملکـرد 
او را دچـار افـت شـدید می کننـد. بـه 
همیـن دلیـل مدیـر فـروش عـالوه بر 
آنکـه به لحـاظ فنـی و ریزه کاری های 
فـروش بایـد دانـش و تجربـه کافـی 
لحـاظ  بـه  اسـت  باشـد، الزم  داشـته 
مهارت هـا و تکنیک هـای روانشناسـی 
بتوانـد  تـا  باشـد  مطالعـه  دارای  نیـز 
را  خـود  مدیریـت  تحـت  نیروهـای 
بـه بهتریـن شـکل بـرای رسـیدن بـه 
اهـداف تعییـن شـده هدایـت کنـد. در 
مهم تریـن  از  مـورد  چنـد  بـه  ادامـه 
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خـود بـه صـورت کامـل اسـتفاده کند. 
عنـوان  بـه  موفقیـت  بـرای  بنابرایـن 
یـک مدیر فـروش پیش از هـر چیزی 
بایـد تمرکـز کـردن روی ابعـاد مهم و 
تأثیرگـذار و خالی کـردن ذهن از موارد 
بی اهمیـت و حاشـیه ای را تمرین کرد.

2- توانایی در جلب اعتماد
اعتمـاد  بتوانـد  بایـد  فـروش  مدیـر 
نیروهـای خـود را جلـب کنـد تـا ایـن 
افـراد بـا تمـام تـوان خـود و بـه قـول 
گـری همـل بـا مغـز و قلـب خود سـر 
کار بیاینـد. بـه همیـن دلیل اسـت که 
اگـر  می کنـم  توصیـه  سـازمان ها  بـه 
فوریتـی ندارند و تحت شـرایط خاصی 
قـرار نگرفته انـد، همـواره سـعی کننـد 
مدیـران خود بـه ویژه مدیـران فروش 
را از افـرادی کـه به عنوان فروشـنده و 
سرپرسـت در سازمان مشـغول فعالیت 
بوده انـد، انتخـاب کننـد. ایـن کار چند 

سـازمان  اینکـه  ابتـدا  دارد:  مزیـت 
و  ایسـتا  سـازمانی  نیروهـا،  نـگاه  از 
بلکـه  نمی رسـد  نظـر  بـه  بی تحـرک 
آن را جایـی بـرای پیشـرفت و بـزرگ 
شـدن می بیننـد. دوم اینکه فـردی که 
از رده هـای پایین رشـد می کند و مدیر 
می شـود، چـون خـودش تجربـه کافی 
را دارد، نیروهـا را بهتـر درک می کنـد 
و انتظـارات و مسـئولیت های هـر یک 
را بـه درسـتی مـورد تحلیل و بررسـی 
قـرار می دهـد. عالوه بـر ایـن، نیروها 
نیـز بـه فـردی کـه از رده هـای پایین 
ِسـمت مدیریـت  بـه  و  شـروع کـرده 
و  می کننـد  اعتمـاد  بیشـتر  رسـیده 
حرف شـنوی بهتـری از او دارنـد زیـرا 
می داننـد زمانـی کـه تصمیمـی بگیرد 
از  خـودش  می دهـد،  دسـتوری  یـا 
نزدیـک شـرایط را درک کـرده اسـت. 
چنیـن مدیـری تنهـا بـه پشـت میـز 

پرسش و پاسخ

تحـوالت  همـواره  و  نمی  کنـد  اکتفـا 
بـازار را از نزدیـک مشـاهده می کنـد و 

می اندیشـد. را  الزم  تمهیـدات 
عـالوه بـر ایـن بـرای جلـب اعتمـاد 
نیروهـا، الزم اسـت مدیـر چشـم انداز 
روشـن و شـفافی داشـته باشـد و آن 
را بـه نیروهـای خـود نیز انتقـال دهد. 
مدیـری کـه بـرای کارش چشـم انداز 
نداشـته باشـد نمی توانـد نیروهـا را بـا 
خـود همـراه سـازد زیـرا اولین سـؤالی 
کـه بـرای ایـن نیروهـا پیـش می آیـد 
ایـن اسـت کـه قـرار اسـت بـه کجـا 
ایـن  بـه  نتوانـد  مدیـر  اگـر  برسـیم؟ 
در  سـختی  کار  دهـد،  پاسـخ  سـؤال 
مدیریـت فروشـندگان خواهـد داشـت.

بتوانـد  آنکـه  بـرای  مدیـر  همچنیـن 
نیروهایـش را بـا خـود همـراه سـازد، 
بایـد بتوانـد بـرای آنهـا نقـش مربـی 
را نیـز اکتفـا کنـد. مدیـر فـروش بایـد 
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همچـون یـک مربـی دلسـوز همـواره 
دغدغـه رشـد و پیشـرفت نیروهایـش 
را داشـته باشـد و در ایـن راه از هیـچ 

تالشـی مضایقـه نکنـد.
3- نوآوری 

نـوآوری را نبایـد با تغییـرات بی مورد و 
تشـریفاتی اشـتباه گرفت. متأسـفانه در 
سـازمان های ما رسـم اسـت که زمانی 
کـه مدیریت در یک بخش از سـازمان 
تغییـر می کنـد، مدیر جدید بـرای آنکه 
ورود خـود را با صدای بلنـد اعالم کند 
دسـت بـه تغییراتی می زند کـه نه تنها 
بـه بهبـود عملکـرد کمـک نمی کننـد، 
بلکـه سـبب می شـوند نیروهـا گیـج و 
سـردرگم گردنـد. قـرار نیسـت ما چرخ 
بایـد  البتـه  ابتـدا اختـراع کنیـم.  از  را 
توجـه داشـت کـه قـرار هـم نیسـت با 
همـان چرخی که اختراع شـده کارمان 
را ادامـه دهیـم. الزم اسـت مدیر نقاط 
را  خـود  واحـد  گلوگاه هـای  و  ضعـف 
شناسـایی و در جهـت رفـع آنهـا اقدام 

. کند

کتـاب  می کنـم  پیشـنهاد  پایـان  در 
مدیریـت فـروش و فـروش حضـوری 
و همچنیـن کتاب قطب نمـای مدیران 
را  ایـران(  بـازار  نگـرش  )بـا  فـروش 
مطالعـه  بحـث  ایـن  تکمیـل  بـرای 

فرماییـد.
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رشـته »بازاریابـی عصبـی« در دانشـگاه 
علـوم پزشـکی مشـهد ایجـاد می شـود

رئیـس دپارتمان علـوم اعصاب دانشـگاه 
علوم پزشـکی مشـهد گفت: بـرای اولین 
بـار در کشـور رشـته نورومارکتینـگ یـا 
»بازاریابـی عصبـی« بـا ترکیبـی از علوم 
اعصـاب، اقتصـاد رفتـاری و روانشناسـی 

می شـود. راه انـدازی 
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر به نقـل از 
دانشـگاه علـوم پزشـکی مشـهد، دکتـر 
علـی گرجی در حاشـیه نخسـتین کارگاه 
»بازاریابـی عصبـی« در تـاالر امـام رضـا 
دانشـگاه علـوم  دانشـکده پزشـکی  )ع( 
پزشـکی مشـهد با اعالم این خبـر افزود: 
در  کـه  جدیـدی  رشـته های  از  یکـی 
علـم علـوم اعصـاب در میان کشـورهای 

سرخط خبرها

رئیس دپارتمان علوم اعصاب دانشـگاه علوم پزشـکی مشـهد گفت: برای اولین بار در 
کشـور رشـته نورومارکتینگ یا »بازاریابی عصبی« با ترکیبی از علوم اعصاب، اقتصاد 

رفتاری و روانشناسـی راه اندازی می شـود.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از دانشـگاه علوم پزشـکی مشـهد، دکتر علی 
گرجی در حاشـیه نخسـتین کارگاه »بازاریابی عصبی« در تاالر امام رضا )ع( دانشـکده 
پزشـکی دانشـگاه علوم پزشـکی مشـهد با اعـالم این خبر افـزود: یکی از رشـته های 
جدیـدی کـه در علم علـوم اعصاب در میان کشـورهای پیشـرفته جهان مـورد توجه 

اسـت، رشـته نورومارکتینگ یا بازاریابی عصبی اسـت.
وی ادامـه داد: علـوم اعصاب در این رشـته می تواند با اسـتفاده از روش های ثبت امواج 

رشته »بازاریابی عصبی« در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ایجاد می شود

ــن ٌ ــی نگی ــد بازاریاب ــیوه جدی ش
ــت ــواب داده اس ــودرو ج خ معـاون سـابق سـازمان هواپیمایـی معتقد اسـت: 

بـا توجـه بـه شـرایطی کـه فرودگاه هـای ایـران 
در طـول سـال های گذشـته داشـته اند می تـوان 
بـه ایـن موضـوع فکـر کـرد کـه تـا زمـان انجام 

نشـدن تغییرات سـاختاری در مدیریت آنها نمی توان انتظار توسـعه یا بهبود شـرایط 
اقتصادی شـان را داشـت.علیرضا منظـری در گفتگـو بـا ایسـنا دربـاره صحبت هـای 
مطـرح شـده از بازاریابـی خـاص فرودگاه هـای بین المللـی و حتـی پرداخـت پول به 
ایرالین ها برای نشسـت و برخاسـت، توضیـح داد: ایـن موضوع دربـاره فرودگاه های 
بـزرگ و پـر رفـت و آمد جهـان صدق نمی کند. آنهـا هزینه  خدمـات فرودگاهی خود 

بازاریابی در فرودگاه های کشور انجام می شود

رئیس دپارتمـان علوم اعصاب دانشـگاه علوم 
پزشکی مشـهد گفت: برای اولین بار در کشور 
رشـته نورومارکتینگ یا »بازاریابی عصبی« با 
ترکیبـی از علـوم اعصـاب، اقتصاد رفتـاری و 

روانشناسـی راه اندازی می شـود.
بـه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشـگاه 
علـوم پزشـکی مشـهد، دکتر علـی گرجی در 

حاشـیه نخسـتین کارگاه »بازاریابی عصبی« در تاالر امام رضا )ع( دانشـکده پزشکی 
دانشـگاه علوم پزشـکی مشـهد با اعالم این خبر افزود: یکی از رشـته های جدیدی 
کـه در علـم علـوم اعصاب در میان کشـورهای پیشـرفته جهـان مورد توجه اسـت، 

رشـته نورومارکتینگ یا بازاریابی عصبی اسـت.
وی ادامـه داد: علـوم اعصـاب در ایـن رشـته می تواند بـا اسـتفاده از روش های ثبت 
امـواج مغـزی و سـیگنال های مختلفـی که اعصـاب در بـدن دارند به ارتقـای درآمد 

بازاریابی در یزد به شیوه ای نوین
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سرخط خبرها

اعصـاب  علـوم  دپارتمـان  رئیـس 
مشـهد  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 
گفـت: بـرای اولیـن بـار در کشـور 
رشـته نورومارکتینگ یـا »بازاریابی 
عصبـی« با ترکیبی از علوم اعصاب، 
روانشناسـی  و  رفتـاری  اقتصـاد 

می شـود. راه انـدازی 
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه 
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  از  نقـل 
در  گرجـی  علـی  دکتـر  مشـهد، 
حاشـیه نخسـتین کارگاه »بازاریابی 
عصبـی« در تـاالر امـام رضـا )ع( 
دانشـکده پزشـکی دانشـگاه علـوم 
پزشـکی مشـهد بـا اعالم ایـن خبر 
افـزود: یکـی از رشـته های جدیدی 
کـه در علم علـوم اعصـاب در میان 
کشـورهای پیشـرفته جهـان مـورد 
توجه اسـت، رشته نورومارکتینگ یا 

بازاریابـی عصبـی اسـت.

در  عصبی«  »بازاریابی  رشته 
مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 

ایجاد می شود

رشـته »بازاریابی عصبی« در دانشـگاه علوم پزشکی 
مشـهد ایجاد می شـودرئیس دپارتمان علوم اعصاب 
دانشـگاه علوم پزشکی مشـهد گفت: برای اولین بار 

در کشـور رشـته نورومارکتینگ یا »بازاریابی عصبی« با ترکیبی از علوم اعصاب، اقتصاد 
رفتاری و روانشناسـی راه اندازی می شـود. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشـگاه 
علوم پزشـکی مشهد، دکتر علی گرجی در حاشیه نخسـتین کارگاه »بازاریابی عصبی« 
در تـاالر امام رضا )ع( دانشـکده پزشـکی دانشـگاه علوم پزشـکی مشـهد بـا اعالم این 
خبـر افـزود: یکـی از رشـته های جدیدی که در علـم علوم اعصاب در میان کشـورهای 

پیشـرفته جهان مورد توجه اسـت، رشـته نورومارکتینگ یا بازاریابی عصبی اسـت.
وی ادامـه داد: علـوم اعصاب در این رشـته می تواند با اسـتفاده از روش هـای ثبت امواج 
مغـزی و سـیگنال های مختلفی که اعصاب در بـدن دارند به ارتقای درآمد سـرانه ملی، 

فـروش اجنـاس داخلی و بهبود وضعیت اقتصادی کشـور کمک کند.

شــیوه جدیــد بازاریابــی نگیــن خــودرو 
جــواب داده اســت

رئیـس دپارتمـان علـوم اعصـاب 
مشـهد  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 
گفـت: بـرای اولیـن بـار در کشـور 
رشـته نورومارکتینگ یـا »بازاریابی 
علـوم  از  ترکیبـی  بـا  عصبـی« 
و  رفتـاری  اقتصـاد  اعصـاب، 
می شـود. راه انـدازی  روانشناسـی 

بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه 
از دانشـگاه علـوم پزشـکی  نقـل 
در  گرجـی  علـی  دکتـر  مشـهد، 
حاشیه نخسـتین کارگاه »بازاریابی 
عصبـی« در تـاالر امـام رضـا )ع( 
دانشـکده پزشـکی دانشـگاه علوم 
پزشـکی مشـهد با اعـالم این خبر 
افزود: یکـی از رشـته های جدیدی 
کـه در علم علوم اعصـاب در میان 

در  عصبی«  »بازاریابی  رشته 
مشهد  پزشکی  علوم  معـاون سـابق سـازمان هواپیمایـی معتقد اسـت: دانشگاه 

بـا توجـه بـه شـرایطی کـه فرودگاه هـای ایـران 
در طـول سـال های گذشـته داشـته اند می تـوان 
بـه ایـن موضـوع فکـر کـرد کـه تـا زمـان انجام 

نشـدن تغییـرات سـاختاری در مدیریـت آنهـا نمی توان انتظار توسـعه یا بهبود شـرایط 
اقتصادی شـان را داشـت.علیرضا منظری در گفتگو با ایسـنا درباره صحبت های مطرح 

بازاریابی در فرودگاه های کشور انجام می شود

بهبــود  بازاریابی دارویی در ایران

رشـته »بازاریابی عصبی« در دانشـگاه علوم 
رئیـس  می شـود  ایجـاد  مشـهد  پزشـکی 
دپارتمـان علـوم اعصـاب دانشـگاه علـوم 
پزشـکی مشـهد گفـت: بـرای اولین بـار در 
کشـور رشـته نورومارکتینـگ یـا »بازاریابی 
عصبی« با ترکیبـی از علوم اعصاب، اقتصاد 
رفتـاری و روانشناسـی راه انـدازی می شـود.
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کتـابخانـه

مثلث رهبری در سازمان
مولف: دیل ای.زند
انتشارات بازاریابی

قواعد جدید فروش و خدمات
مولف: دیوید میر من اسکات

انتشارات بازاریابی

کتابخانه
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در ایـن بخـش، ما مفاهیم اعتماد و بی اعتمـادی را از منظر چندین 
قانـون یا اصل مطرح می سـازیم. در این راسـتا، مثالـی از رهبران را 

برای توضیح بهتر مفاهیم اسـتفاده می کنیم
قانـون پولـی گرشـمن می گوید که پول بد، پـول خوب را از 
چرخـه خـارج می کند. قانون مشـابهی از اعتمـاد وجود دارد 
کـه اظهار مـی دارد بی اعتمـادی، اعتمـاد را از بیـن می برد. 
افـرادی کـه قابل اعتماد هسـتند، اعتمادشـان را به وسـیله 
افزایش گشـودگی با دیگران، افشـای اطالعـات مربوطه و 
بیـان قضاوت هـا و نیـات درست شـان اثبـات می کننـد. بـا 
ایـن حـال، افـرادی کـه بی اعتمـاد هسـتند، عمـل متقابل 
ندارنـد. آنهـا اطالعـات را پنهـان کرده و از گشـودگی افراد 
معتمـد سـود می برنـد. افـراد بـا اعتماد بـه منظـور دفاع در 
مقابـل اسـتثمار مکـرر هنـگام مواجهـه بـا بـی اعتمـادی، 
نسـبت بـه آن تحریـک می شـوند. آنهـا یـاد می گیرنـد که 
اطالعـات را دریـغ داشـته و قضاوت های شـان را پنهـان 
سـازند. آنهـا آسیب پذیری شـان را بـه وسـیله جدا سـاختن 
خودشـان از افـراد بی اعتمـاد کاهش می دهنـد و در صورت 
امـکان، سـعی بـر کنترل افـراد غیر قابـل اعتمـاد می کنند.

اعتمـاد، افـراد را در کنـار هـم نگـه مـی دارد و ایـن اعتقادشـان را 
عمیـق می سـازد که همگی حداکثـر تالش خـود را بـرای انجام 

مسـئولیت های خود انجـام خواهنـد داد.
اعتماد به این معنی اسـت که افراد مطمئن هسـتند که می توانند 
روی یکدیگـر حسـاب کننـد. اگـر یک نفـر نیاز به کمک داشـته 
باشـد، می داند که دیگـران برای پر کـردن این نیاز حضور خواهند 
داشـت. یک گروه معتمد، به هم بافته اسـت و اعضایش یکدیگر 
را در زمان هـای بـد و خـوب تحمـل می کننـد. هنـگام مواجهه با 
مصیبـت، اعضا، تـالش زیادی برای کمک به دسـتیابی به اهداف 

گروه و حفاظت
ٌ اعتماد به این معنی اسـت که افراد مطمئن هسـتند که می توانند 
روی یکدیگـر حسـاب کننـد. اگـر یک نفـر نیاز به کمک داشـته 
باشـد، می داند که دیگـران برای پر کـردن این نیاز حضور خواهند 

داشـت. یک گروه، بـه  میکند. در

ندین قانون یا اصل مطرح می سـازیم. در این راسـتا، مثالی از رهبران را 
برای توضیح بهتر مفاهیم      استفاده می کنیم

قانـون پـول گرشـمن می گویـد که پول بـد، پـول خـوب را از چرخه 
خـارج می کند. قانون مشـابهی از اعتماد وجـود دارد که اظهـار می دارد 
بی اعتمـادی، اعتمـاد را از بین می برد. افرادی که قابل اعتماد هسـتند، 
اعتمادشان را به وسیله افزایش گشودگی با دیگران، افشای اطالعات 
مربوطـه و بیان قضاوت ها و نیات درست شـان اثبـات می کنند. با این 
حال، افرادی که بی اعتماد هسـتند، عمل متقابل ندارند. آنها اطالعات 
را پنهان کرده و از گشـودگی افراد معتمد سـود می برند. افراد با اعتماد 
به منظور دفاع در مقابل استثمار مکرر هنگام مواجهه با بی اعتمادی، 
نسـبت به آن تحریک می شـوند. آنها یـاد می گیرند که اطالعـات را 
دریغ داشـته و قضاوت های شان را پنهان سازند. آنها آسیب پذیری شان 
را به وسیله جدا ساختن خودشان از افراد بی اعتم می دهند و در صورت 

امکان، سـعی بر کنترل افـراد غیر قابل اعتماد می کنند.
اعتمـاد، افـراد را در کنـار هـم نگه مـی دارد و این اعتقادشـان را عمیق 
می سـازد که همگی حداکثر تالش خود را برای انجام مسئولیت های 

خود انجام خواهنـد داد.
اعتماد به این معنی است که افراد مطمئن هستند که می توانند روی 
یکدیگر حسـاب کنند. اگر یک نفر نیاز به کمک داشته باشد، می داند 
کـه دیگـران بـرای پر کـردن این نیـاز حضـور خواهند داشـت. یک 
گـروه معتمد، به هم بافته اسـت و اعضایش یکدیگـر را در زمان های 
بـد و خوب تحمل می کنند. هنگام مواجهه با مصیبت، اعضا، تالش 

زیـادی برای کمک به دسـتیابی به اهداف گـروه و حفاظت
ٌ اعتماد به این معنی است که افراد مطمئن هستند که می توانند روی 
یکدیگر حسـاب کنند. اگر یک نفر نیاز به کمک داشته باشد، می داند 
کـه دیگـران برای پر کردن این نیاز حضور خواهند داشـت. یک گروه، 

به  میکند

قوانیـن 
اعتمـاد

بازخورد 
مشتریان

کتابخانه
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بازاریـاب  ماهنامـه  از  شـماره  هـر  در 
آمـوزش  بـه  را  بخشـی  بازارسـاز 
دارویـی  اقـالم  فـروش  مهارت هـای 
اختصـاص می دهیـم تـا ویزیتورهـای 
فعالیـت  حـوزه  ایـن  در  کـه  عزیـزی 
بـا  بهتـر  چـه  هـر  بتواننـد  می کننـد، 
مشـتریان خـود ارتبـاط برقـرار کنند و 
فروش سـالم و مؤثـری را انجام دهند.

در ایـن شـماره عـالوه بر مطلـب ویژه 
تصمیـم  دارو،  فـروش  و  بازاریابـی 
از  نظرسـنجی  یـک  نتایـج  گرفتیـم 
داروخانه هـا  سـفارش  مسـئوالن 
بـرای  را  تهـران  شـهر  سـطح  در 

کنیـم. منتشـر  محتـرم  خواننـدگان 
از  مـا  سـؤال  نظرسـنجی،  ایـن  در 
سـفارش دهندگان دارو در داروخانه هـا 
این بـود که:»مهم ترین انتظارات شـما 
از ویزیتورهایـی کـه بـه داروخانه تـان 

چیسـت؟« می کننـد،  مراجعـه 
در ادامـه پاسـخ هایی را کـه بـه ایـن 
سـؤال داده شـده اسـت، مطالعـه مـی 

فرماییـد.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه درج عنـوان 
و آدرس داروخانـه بـا کسـب اجـازه از 
مسـئوالن محتـرم داروخانه هـا صورت 

اسـت. گرفته 

بازخورد مشتری

داروخانه ها از ویزیتورها چه انتظاراتی 
دارند؟

تهیه و تنظیم:
محمد رضا حسن زاده جوانیان

تاریخچه داروخانه در ایران

داروخانـه  اولیـن  آرسـن 
افتتـاح  را  ایـران  شـبانه روزی 
افتتـاح  از  هدفـش  کـرد. 
کـه  بـود  ایـن  کارون  داروخانـه 
دسـت واسـطه را کوتـاه کنـد و 
می خواسـت داروهـا را بـه همـان 
قیمـت کـه برایـش تمام می شـد 
بدسـت مـردم برسـاند. با شـروع 
اشـغال  و  دوم  جهانـی  جنـگ 
ایـران توسـط نیروهـای متفقین، 
بیـکاری و گرانـی گریبان مردم را 
گرفتـه بود و این امر سـبب شـده 
بـود تـا بسـیاری از بیمـاران توان 
بدهنـد  دسـت  از  را  دارو  خریـد 
در  مجانـی  را  دارو  آرسـن  ولـی 
آرسـن  می گذاشـت.  اختیارشـان 
و  پـاک  نیکـوکار،  بـود  مـردی 
امیـن مـردم. هـر کـه در رشـت 
را  واقعـی  مسـلمان  یـک  سـراغ 
می گرفـت به او آدرس موسـیو را 

دنـد. می دا
شـبانه بـه تهـران می رفـت مـواد 
اولیـه داروهـا را تهیـه می کرد به 
تـا پاسـی  بازمی گشـت و  رشـت 
مشـغول  داروخانـه  در  شـب  از 
همیـن  و  می شـد  دارو  سـاختن 
ایـن  بـه  را  او  بیداری هـا،  شـب 
فکـر انداخت تا داروخانه را شـبها 
نیـز بـاز نگـه دارد و بدیـن طریق 
شـبانه روزی  داروخانـه  اولیـن 

گیـان و ایـران دایـر شـد.
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کـه  اسـت  ذکـر  شـایان  همچنیـن 
بـا توجـه بـه تکـراری بـودن برخـی 
سـعی  آنهـا،  زیـاد  حجـم  و  پاسـخ ها 
مـوارد  مهم تریـن  بـه  تـا  کرده ایـم 

بپردازیـم.

)خیابـان  ذاکـر  دکتـر  داروخانـه   )1
) بهشـتی

قانـون مارکتینـگ و اسـاس بازاریابـی 
در  طرفیـن  منافـع  می کنـد  ایجـاب 
شـود.  حفـظ  طرفـه  دو  تعامـل  یـک 
سـود  حاشـیه  شـامل  منفعـت  ایـن 
کاالی ارائـه شـده و همچنیـن رضایت 
داروخانـه می باشـد.بازاریابی بدین معنا 
نیسـت که از روی رفـع تکلیف و انجام 
وظیفـه تعـدادی کاتالوگ و بروشـور را 
در اختیار مشـتری قرار دهیم، بازاریاب 
خـوب فردی اسـت که طـرف مقابل را 
راغـب کند تـا نسـبت بـه کاالی ارائه 

شـده حسـاس و فعال شـود.

زاده  مسـتوفی  دکتـر  داروخانـه   )2
خیابـان  ابتـدای  تیـر،  هفـت  )میـدان 

شـیراز( بهـار 
از  بسـیاری  کـه  اسـت  تأسـف  جـای 
بسـیار  دارویـی  اطالعـات  ویزیتورهـا 
کمـی دارنـد. گاهـی ویزیتورهـا حتـی 
نشـنیده  را  خـاص  داروی  یـک  نـام 
انـد چـه برسـد بـه اینکـه دربـاره آن 

باشـند. داشـته  نیـز  اطالعـات 

3( داروخانـه شـبانه روزی عبـاس آبـاد 
)خیابـان بهشـتی بیـن سـرفراز و قائم 

فراهانی( مقـام 
مهم تریـن انتظـارات مـن از ویزیتورها 
اطالع رسـانی  هسـتند:  مـوارد  ایـن 
دقیـق و سـریع از موجـودی و توزیـع 
دارو، جواب دهـی و ارسـال دارو خـارج 
از مسـیر ویزیـت، ایجـاد تعامـل بیـن 
و  هماهنگـی  و  شـرکت  و  داروخانـه 
برخـورد  چـک،  وصـول  در  توانایـی 

از  ویزیـت  بـودن،  مـؤدب  و  مناسـب 
داروخانـه در فواصـل زمانـی معیـن.

)خیابـان  نشـاط  دکتـر  داروخانـه   )4
آذربایجـان(

بـه عقیده من، صبـر و حوصله ویزیتور 
و اختصـاص زمـان مناسـب بـرای هر 
اسـت  انتظـاری  مهم تریـن  داروخانـه 

دارنـد.  ویزیتـور  از  داروخانه هـا  کـه 
دربـاره  کامـل  اطالعـات  داشـتن 
محصـول و نحـوه پرداخـت از دیگـر 

مـوارد مهـم بـه حسـاب می آینـد.

 12 )خیابـان  میـالد  داروخانـه   )5
لبافی نـژاد( نبـش  فروردیـن، 

مهم تریـن انتظـار مـن از یـک ویزیتور 
این اسـت کـه روابـط عمومـی باالیی 
باشـد. ویزیتـوری کـه روابـط  داشـته 
عمومـی خوبـی نـدارد حتـی اگـر بـه 

بازخورد مشتری

لحـاظ اطالعات محصـول در وضعیت 
خوبـی باشـد، نمی توانـد گزینـه خوبی 

باشـد. بـرای کارکردن 

6( داروخانـه دکتـر نقره ئیـان )خیابـان 
) سمیه

الزم اسـت ویزیتورها اطالعات مربوط 
بـه تغییـر قیمـت و تغییـرات دارو را به 
موقـع اطـالع دهنـد و سـر وقـت و به 
صـورت مرتب بـه داروخانه سـر بزنند.

)خیابـان  شـفیعی  دکتـر  داروخانـه   )7
سـتارخان( ابتـدای  توحیـد 

ویزیتورهـا بایـد ایـن توانایی را داشـته 
بـه صـورت  را  باشـند کـه اطالعـات 
خالصـه و مفیـد در اختیـار داروخانـه 
قـرار دهنـد. چون تعـداد مشـتریان در 
طـول روز زیـاد اسـت و از طرفی تعداد 
افزایـش  روز  بـه  روز  نیـز  ویزیتورهـا 
بـه  نمی توانیـم  خیلـی  می یابـد، 
توضیحـات ویزیتورها گـوش دهیم. از 
ایـن رو بهتر اسـت ویزیتورهـا آموزش 
ببیننـد که چگونه اطالعـات خود را در 
کمتریـن زمـان ممکـن و بـدون آنکـه 
مـوردی از قلـم بیفتـد، انتقـال دهنـد.

8( داروخانـه دکتـر محمـودی )خیابان 
رودکـی بعـد از تقاطـع نیایش(

مهم تریـن انتظار مـن از ویزیتوری که 
بـه داروخانه ام مراجعه می کند، داشـتن 
ویزیتورهـا  از  برخـی  اسـت.  صداقـت 
محصول شـان  کـه  ایـن  خاطـر  بـه 
بـه فـروش برسـد، بـه دروغ متوصـل 
اسـت  قـرار  می گوینـد  و  می شـوند 
فـالن محصـول نایاب شـود. همچنین 
انتظـار مـی رود در توزیـع  از ویزیتـور 
اقالمـی کـه در اختیـارش قـرار گرفته 

عدالـت را رعایـت کنـد.


