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بازاریابیدرپ-کاتلرفیلیپپروفسورکتاب هایدررابازاریابیبایسته هایجهان،سراسردرتجارتمتخصصانودانشجویانازنفرهزاران

است؛کردهیحتشرومعرفیرابازاریابیدراستفادهمورداساسیاصطالحاتومفاهیمکاتلرپروفسورکتاب هاایندر.گرفته اندفرا-نوین

نوآوروهبرجستبزرگ،کسب کارهایکهاستکردهاستفادهمرتبطمثال هاییونمونه هاازمفاهیم،اینساده تروبهترفهمبرایهمچنین

.دارندحضورآندرسونیونایکیآمازون،مانند

نکات،اطبیعت.استبودهفراهمشرقیآسیایوآمریکاییاروپایی،شرکت هایبرایکاتلرپروفسورکتاب هایدرحضورفرصتامروز،تا

خوانندگانذهندروبودهکاربردیکشورهاهمانامکاناتوشرایطدراست،شدهمطرحآندرکهدستاوردهاییوراه حل هامشکالت،

«؟شده انداجراییچگونهموضوعاتومفاهیماینخودکشورعلمیوتجاریفضایدر»:استداشتههمیشگینقشسوالاینایرانی،
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"امروزبازاریابیبایسته های"کتابدر

Essentials Of Modern Marketing (EOMM)

موفقنمونه های"ورودامکانایجادباراپرسشاینکاتلر،پروفسور

می توانندشرکت هابنابراینواستدادهپاسخکتاببه"منطقه ای

کتابوارد،گانه32عنواینازیکیدرحداقلراخودموفقدستاوردهای

وارهاکسب وکصاحباندانشجویان،بهایمپکتکاتلرتیموکاتلر.کنند

راامکاناینخودمنطقهدربازاریابیمفاهیمومباحثبهعالقه مندان

ادی،اقتصفرهنگی،مشابهشرایطدرکهرانمونه هاییومثال هاتامی دهند

.کنندمطالعهداده اند،رخسیاسی
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"بازاریابیطریقازبهتردنیاییخلق"مفهومبرمبتنیکتاباین

Creating Better World Through Marketing

نهاتبازاریابیآموزش هایداردباورکاتلرپروفسورواستگرفتهشکل

نندمی ککاروتحصیلبازاریابیبامرتبطرشته هایدرکهافرادیمختص

ی،پزشکرشته هایدرکهآن هاییحتیافراد،همهاستالزمبلکهنیست؛

باهممی کنندتحصیل...واجتماعیعلومسیاست،حقوق،مهندسی،

.شوندآشنابهتردنیاییساختنبرایآنازحاصلمنافعوبازاریابی

بایسته های
زبازاریابی امرو



تایمپککاتلرگروهومعناموسسهموفقهمکاری ادامهدر

امکاناین،(eWMS)2020بازاریابیجهانیاجالسدر

یزنایرانیمطرحوبرجستهشرکت هایتااستشدهفراهم

هحوزدررا،دستاوردهایشانوموفقیتداستانبتوانند

«امروزبازاریابیبایسته های»کتابدربرندینگ،وبازاریابی

.کنندنقل
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ان داستآیا شرکت های ایرانی می توانند 
خود را در کتاب نقل کنند؟موفقیت



رایبکتابایندرشماشرکتموفقیتداستانحضور•

سال1

تابکانالینوچاپینسخدرشرکت،تجاریبرندحضور•

ساجالآنالینتبلیغاتدرشرکت،برندولوگوحضور•

eWMSبازاریابیجهانی اینستاگرام،فیسبوک،)2021

(انه هارسسایرووبایمیل،،لینکدینیوتیوب،توییتر،

دادهقرارهدفرابینندهمیلیون1حداقلکهحالیدر

است

eWMSرویدادجریاندر• کهشرکت هاییلوگو،2021

.دمی شودادهنمایشدارندموفقیتداستانکتابدر

eWMSرویدادجریاندر• دقیقه10امکان،2021

 هاییشرکتبازاریابیمدیریامدیرعاملبرایسخنرانی

نیادسراسربرایدارند،موفقیتداستانکتابدرکه

.داردوجود

ب تان به کتاداستان  موفقیت چرا ورود 
؟مهم استبایسته های بازاریابی امروز 

عیفرصت  انجام مسئولیت اجتمافرصت  روابط عمومیفرصت  برندینگ
eWMSرویدادطولدر• موفقیتداستانکهشرکت هایی،2021

و100ترتیببهاست،شدهنقلکتابدرایشانبرجستهنکتهیا

ازحمایتخود،نمایندگانازدعوتبرایرایگانبلیط25

بازاریابیجهانیاجالسدرحضورجهتعادیافرادودانشجویان

.کردخواهنددریافت

تخفیفدرصد50بانیزرابلیطتعدادهمینمی توانندهم چنین•

.نمایندخریداری

ادگیرییکیفیتبهبودبهمی تواندکتابدرموفقیتداستانطرح•

.کندشایانیکمکدانشجویان

کتابانتشارزماندرمطبوعاتیخبردرج•

گاهیدانشکتابخانه هایکلیهدرکتاببودندسترسدر•

کشور
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بایسته های»کتابازبخشیمی توانددارد،رازیرمعیارهایشماشرکتاگر

:کندخودآنازرا«امروزبازاریابی

بدستنوآوریوعملابتکاربهتوجهباشماشرکتدرآمدازبخشیاگر•

؛می آید

؛داریدمشارکتکسب وکارتسهیلدر•

؛می کندتالششغلایجادوپایدارتوسعهبرایشماشرکت•

؛هستیدکوشاشرکتاجتماعیمسئولیتانجامدرهمه•

؛ی کندمارزش آفرینیخودفعالیتحوزهوکارکنانمشتریان،برایشرکتتان•

.استزیستمحیطدوستدارکسب وکارتانو•

معیارها و شرایط حضور در کتاب
بایسته های بازاریابی امروز

یکی-تایمپککاتلراولیهمعیارهایداشتنازاطمینانازپسمی توانندشرکت ها

جهتدارندبرجستهدستاوردیآندرکهراموضوعی-بعدصفحۀموضوع32از

وسسهمباسپسوکنندانتخابخودبرجستهنکته ییاموفقیتداستانروایت

.بگیرندتماسمعنا
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موضوعات منتخب برای طرح
نکته ی برجسته /داستان موفقیت

1. Foundations of modern marketing management

2. Fundamentals of marketing planning

3. Marketing research

4. Internal marketing situation

5. External marketing situation

6. Marketing planning process

7. Market segmentation, targeting and positioning

8. Marketing mix in the marketing planning process

9. Product and service decisions

10. New product development

11. The product life cycle

12. Branding

13. Pricing decisions

14. Distribution decisions

15. Marketing Communications

16. Digital and social media marketing

17. Telemarketing

18. Online marketing

19. Sales management

20. Customer Relationship Management

21. Service marketing

22. Financial marketing

23. International marketing

24. Budgeting and control

25. Corporate social responsibility

26. Health marketing

27. E-health

28. 21st century marketing

29. Sociopreneurship

30. Global marketing

31. Social marketing
32. Social business
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موضوعهمراهبهرسمینامه ایطیراخودتمایلدارندفرصت1399سالاسفند26روزپایانتاشرایطواجدشرکت های

.دارنداعالممعناموسسهبهخودبرجستهنکته ی/موفقیتداستانمتنازپیش نویسیومنتخب

نکته/تموفقیداستاننگارشفرایندشروعبرایایمپکت،کاتلرگروهعلمیکمیتهتاییددریافتازپسمعناموسسه

باایدبکهموضوعنگارشدرراشمااستاداینومی کندمعرفیشماسازمان/شرکتبهشدهتاییداستادیکبرجسته

.کردخواهدهمراهیگیرد،صورتایمپکتکاتلردرخواستیاستانداردهای

رزیابی ،اجهتپرداختیمبلغ،(برجستهنکته/موفقیتداستان)کتابدرحضورشیوهشدنمشخصازپسومرحلهایندر

.شدخواهداعالمکتاببهورودونگارش

مهلت بررسی درخواست های حضور
بایسته های بازاریابی امروزدر کتاب 
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سخن پایانی

شرکت100برایرا"امروزبازاریابیبایسته های"برجستهکتابدرحضورفرصتمعناموسسه

انجامازپسشرکت،36حداقلکهصورتیدرواستکردهفراهمایرانیتوانمندوموفق

کتاباینآورنددستبه راکتابدرحضورصالحیتایمپکت،کاتلرعلمیکمیتهطرفازارزیابی ها

.شدخواهدتالیف زبانفارسیکشورهایبرای

ابیارزیجهتراشرایطواجدایرانیشرکت هایازتعدادبیش ترینتااستدرصددمعناموسسه

.کندراهمفایرانیشرکت هایحضورباراکتاباینتالیفامکانومعرفیایمپکتکاتلرگروهبه
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بازاریابی مدرن
از 

KOTLER IMPACT

02188945100

ریدبا معنا تماس بگی

www.plus.imtd.ir/eomm
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