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 نقش تبلیغات در بازاریابی بین المللی

 

 2پورو حسن اسماعیل 1پژمان خشایاری
 دانشگاه آزاد اسالمی  واحد تهران مرکز –دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی 1

 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز2

---------------------------------------------------------------------- 

 چکیده
در دهه های اخیر شرکتهای تجاری بزرگ سعی میکنند در عرضه بین الملل حضور یابند و این باعث پیدا کردن 

مشتری بیشتر و دستیابی به فروش و موفقیت بیشتر در عرصه جهانی می باشد. در این پژوهش به بررسی نقش تبلیغات 

بلیغات به عنوان مهمترین ابزار موفقیت شرکتها و سازمانها می باشد و این در بازاریابی بین المللی پرداخته شده است. ت

موضوع ایجاب می کند که به این شاخه به صورت علمی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. امروزه در عرصه تجارت بین 

این منظور به توجه به اهداف المللی الزم است از تبلیغات به عنوان مهمترین ابزار به صورت حرفه ای استفاده کرد. برای 

شرکتها و موسسات تجاری و تولیدات و خدمات آنها می بایست تبلیغات موثری طراحی و اجرا شود تا بتواند تاثیر 

 گذاری مثبت و مناسبی داشته باشد.
 

 بازاریابی بین الملل، تبلیغات، ابزار تبلیغات واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ر جدایی کامل از کشورهای دیگر زندگی نمی کند. منابع اقتصادی، تکنولوژی و سطح زندگی افراد یک کشور، امروزه هیچ کشوری د

بستگی نسبی به اقتصاد کشورهای دیگر دارد که به وسیله جریان پیچید ه ای از کاالها، خدمات، سرمایه و تکنولوژی، به هم مربوط 

آنها از طریق  ، سطح تولید خود را باال برده و سود بیشتری کسب میکنند . می شوند . کشورها از طریق مبادالت بین المللی 

واردات، کاالهایی را که قادر به تولید آنها نیستند، به دست آورده و از طریق صادرات، کاالهای تولیدی مازاد برمصرف خود را به 

فی برخوردار باشد و بتواند انواع کاال را تولید کند، کشورهای دیگر ارسال میکنند. گرچه یک کشور ممکن است از عوامل تولید مختل

 اما قادر به تولید آنها با قیمت مساوی نخواهد بود.

رمز موفقیت شرکتهای بزرگ تجاری،  حضور در بازار های بین المللی است. بازار بین الملل امکان تجارت  با حجم وسیعی از 

رد. در واقع تمامی شرکتهای بزرگ برای فراهم آمدن رشد و توسعه وسیع مشتریان  و شرکتهای مختلف تجاری را فراهم می آو

تجاری می بایست در بازار های جهانی حضور داشته باشند. شرکتهای تجاری در بازار داخلی خود تنها به مشتریان محدودی 

ی دهند، امکان نقل و انتقال و فروش دسترسی دارند. زمانی که شرکتهای بزرگ، مرز های تجاری خود را به خارج از مرز ها انتقال م

 در بازار های بزرگ بین المللی برایشان فراهم می آید. 

 بیان موضوع

افزایش و گسترش مرز های فروش و خدمات شرکتها موجب رشد و توسعه آنها می شود. وجود مشتریان زیاد و فروش کاال ها و 

شود. بر همین اساس شرکتها سعی می کنند در بازار بین الملل حظور خدمات ارائه شده دیگر محدود به مرز ها دای داخلی نمی 

داشته باشند. در واقع بازار جهانی امکانات بسیاری برای شرکتها فراهم می آورد. معرفی بیشتر شرکت و محصوالت شاید یکی از 

امکان تهیه و گسترش تولید را برای شرکتها ابتدایی ترین امکانات را برای آنها فراهم می آورد. حضور در صحنه بین الملل می تواند 

فراهم آورد. دسترسی به مواد خام بیشتر و ارزانتر و دسترسی به نیروی کار سایر کشورها که شاید بتواند  در توسعه اهداف شرکت 

بازار بین الملل  موثر باشد همگی با حضور در عرضه بین الملل امکان پذیر می باشد. برای این منظور تبلیغات نقش موثری را در

بازی می کند. شرکتها دریافته اند که جهت معرفی خود می بایست بخشی از درامد های خود را به امر تبلیغات اختصاص دهند. با 

توجه به پیشرفت های تکنولوژی و علوم ارتباطات، تبیلغات نیز چهره جدیدی در غالب تبلیغات اینترنتی، وب سایتها، شبکه های 

خود گرفته اند که همه گیرتر و فراتر و بسیار موثرتر از گذشته می تواننددر جهت نمایش توان شرکتها موثر باشد. در اجتماعی به 

 این پژوهش با توجه به مطالب گفته شده مساله پژوهش نقش تبلیغات در بازار یابی بین الملل می باشد.

 اهمیت پژوهش

ل تولید خود را در تولید محصوالتی به کار برد که بازده بیشتری دارند و آنها را با هر کشوری با شروع مبادله المللی می تواند عوام

می شود. مؤسسات اقتصادی با  محصوالت دیگر کشورها مبادله کند. مبادالت بین الملل، زمینه ساز ایجاد تخصص بین المللی 

این وسیله محصوالت خود را با کیفیت بهتری به بازار دسترسی به بازارهای خارجی از طریق صادرات، رشد بیشتری پیدا کرده و به 

سرمایه گذاریهای صنعتی، ضرورت رشد  داخلی و خارجی عرضه می کنند و سود بیشتری به دست می آورند. تمایل به ادامه 

اخلی، سیاست اقتصادی، انگیزه کسب برتری و شهرت در صحنه بازرگانی، تأکید بر ارتقای کارایی و سودآوری، اشباع بازارهای د

تولید انبوه و نیاز به درامدهای ارزی، از جمله عواملی هستند که ضرورت و اهمیت بازاریابی بین المللی را بیشتر آشکار می سازند 

امروزه مشغول به هر کسب و کاری که باشید، چه صاحب یک فروشگاه کوچک و چه مدیر یک سازمان بزرگ باشید، قطعا در مورد 

ستقیم، بازاریابی تلفنی، برندینگ و غیره مطالب زیادی شنیده اید و مسلما می دانید که تمامی این مفاهیم تبلیغات، فروش م

با توجه به آنچه گفته شد می توان در یافت این پژوهش دارای  تشکیل دهنده مفهوم بزرگتری هستند که بازاریابی خوانده می شود.

 قیت شرکت ها مورد استفاد قرار گیرد.اهمیت باالیی می باشد و می تواند در جهت موف
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 مبانی نظری

خود در  آمیخته بازاریابیترین سطح خود، فرایندی است که در آن یک شرکت تجاری باید در مورد ، در سادهالمللیبازاریابی بین

 استراتژی بازاریابیترین سطح آن، شامل ایجاد واحد تولیدی و هماهنگ کردن گیری کند. پیچیدهورای مرزهای کشورش تصمیم

 1.باشدشرکت در سراسر جهان می

رساندن کاال و خدمات یک شرکت به های تجاری برای المللی عبارت است از انجام فعالیتطبق تعریفی دیگر، بازاریابی بین

 2.کنندگان خود در بیش از یک کشور، به منظور کسب سودمشتریان یا مصرف

تنها وجه تمایز بازاریابی  .می دارند و در همه بازارها و کشورها قابل اجرا هستندجنبه استاندارد و عمو بازاریابیمراحل و اصول 

آورد که از المللی را بوجود میالمللی در حوزه فعالیت آنهاست. همین تفاوت مهم مبحث جدید بازاریابی بینداخلی و بازاریابی بین

های مناسب برای ورود به کشورها و بازارهای ، اتخاذ استراتژیجمله مسائل مورد توجه در آن، آگاهی از مسائل کشور )های( دیگر

 .3مختلف و انجام اقدامات خاص در بازارهایی است که برای خارجیان تا حدی با اطمینان کمتر و ریسک باالتر همراه است

 المللیحیطه عمل بازاریابی بین

گردد. عوامل قابل کنترل شامل بندی میبطور کلی به دو بخش قابل کنترل و غیرقابل کنترل تقسیم بازاریابیحیطه عمل در 

شرکت نام دارد و مستقیماً تحت کنترل  آمیخته بازاریابیگذاری و توزیع است که های کاال و خدمات، برنامه فروش، قیمتسیاست

کنندگان و بازار، محدودیتهای قانونی، سالیق مصرف شرایط رقابتیتواند بر اساس شرکت است. شرکت میریزی خود و برنامه

 4.را تدوین و اجرا کند آمیخته بازاریابیاستراتژی خود برنامه 

های کلی در بخش داخلی سیاست .شودالمللی خود به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم میترل در بازاریابی بینعوامل غیرقابل کن

دولت، ساختار قانونی و شرایط اقتصادی از جمله عوامل غیرقابل کنترل شرکت هستند. در بخش خارجی این شرایط برای هر 

ضاع سیاسی، اقتصادی، سطح تکنولوژی، جغرافیا و فرهنگ از این قبیل تواند متفاوت یا حتی کاماًل در تضاد باشد. اوکشوری می

  .آیندعوامل به شمار می

 المللیحلیل محیط بینت

 محیط اقتصادی

های مورد مطالعه برای المللی، محیط اقتصادی اهمیت بسزایی دارد. زمینهاز بین همه عوامل غیرقابل کنترل در حیطه بازاریابی بین

 :المللی در محیط اقتصادیبازاریابان بین

امل یک کشور یا منطقه را ش منابع طبیعیعوامل جغرافیایی از قبیل آب و هوا، مردم، صنایع و  ٔ  ، مطالعهجغرافیای اقتصادی

ای هستند و به همین دلیل شناخت آنها برای مین نیازهای هر جامعهٱثیر گذار بر تٱشود که همگی به عنوان عوامل تمی

  .المللی حائز اهمیت استبازاریابی

، نرخ رشد جمعیت، جمعیتگردد. میزان کنندگان مطالعه می، از حیث ارزیابی تقاضای بالقوه مصرفجهان منحنی جمعیتیروندها و 

  .و نیز درصد جمعیت روستایی و شهرنشین معیارهایی برای تعیین سطح تقاضا برای کاال و خدمات در هرکشور است هرم جمعیتی

                                                           
1 Doole and Lowe, p. 5 
2 Ghauri, Pervez and Cateora, Graham. International Marketing, p. 6  

 

  4بابایی زکلیکی، ص 3 
  ۵-7بابایی زکلیکی، ص  4
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تواند در ایجاد یک تصویر کلی از میزان آن می ٔ  ور عامل محیطی مهمی است که مطالعه، در هر کشاقتصادی  مراحل توسعه

المللی در آن کشور به بازاریابان بین گذاریسرمایههای پیشرفت اقتصادی یک کشور و نیز مشخص کردن سمت و سوی موقعیت

 :است والت روستوبندی مراحل توسعه مربوط به ترین مدلهای ارائه شده از تقسیمکمک کند. یکی از معروف

 جامعه سنتی  :اول مرحله

 قبل از جهش   مرحله :دوم مرحله

 مرحله جهش  :مرحله سوم

 بلوغ  :مرحله چهارم

 مرحله مصرف ابنوه  :مرحله پنجم

 شاخصهای اقتصادی .1

کنند. میزان های اقتصادی آن کشور استفاده میصاد کشورهای مختلف از شاخصشرکتها برای کسب اطالعات مربوط به اقت

و  المللی پولصندوق بین، بانک جهانی، سازمان ملل، اتاق بازرگانیهایی مانند های اقتصادی کشورهای مختلف را سازمانشاخص

  :ها عبارتند ازاین شاخصدهند. مهمترین ارائه می سازمان توسعه اقتصادی

 تولید ناخالص ملی 

 توزیع درآمد 

 نرخ ارز 

 نرخ تورم 

 هابانک ٔ  نرخ بهره 

  و داخلی گذاری خارجیسرمایهحجم 

 مصرف سرانه 

 فرهنگ

است. پیشرفت یک  فرهنگگیرند. یکی از مهمترین این عوامل بازارها در کشورهای مختلف تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می

های مختلف آنها فرهنگهایی است که در کشورهای مختلف جهان و المللی موفق در گرو درک و شناخت کامل تفاوتبازاریابی بین

  .وجود دارد

هایی از افراد به عنوان عضوی از یک یک کل پیچیده است از دانایی، اعتقادات، هنر، اخالق، رسوم و هر گونه قابلیت و عادت فرهنگ

با اجزایی وابسته  سیستمیک  فرهنگکل پیچیده به این معنی است که  .ثیر گذار استٱفرد ت کنندگیرفتار مصرفجامعه که در 

 ۵.سازدبه هم است که همین امر شناخت آنرا بسیار دشوار می

و خریدار را تخت تاثیر قرار داده و توجه به تفاوت این عوامل در  کنندهرفتار مصرفهای عوامل اجتماعی و فرهنگی تمامی جنبه

ها، باعث تفاوت در زبان .ها بسیار مهم و حیاتی استهای بازاریابی برای شرکتنقاط مختلف جهان در طراحی و اجرای استراتژی

شود که یک کاال نیازهای درجات مختلف افراد آن ها باعث میگردد یا تفاوت در ساختار فرهنگتغییر منظورِ یک شعار تبلیغاتی می

دردبخور و در فرهنگ کننده بهدر یک فرهنگ ممکن است به عنوان یک دستگاه سرگرم چرخ خیاطیجامعه را برآورده سازد. یک 

  .ای حیاتی برای ادامه بقای کل یک خانواده باشددیگر وسیله

                                                           
5 Lars Perner, Culture  

 

http://www.tajournals.com/
http://dx.doi.org/10.21859/account-01021
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9_%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B1%D8%AE_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C


 88-72، ص 1396 پاییز، 2، شماره  1ت، حسابداری و اقتصاد ، دوره فصلنامه علمی تخصصی مدیری
ISSN: 2588-3992 

http://www.Tajournals.com 

 

76 

 10.21859/account-01027 

 اجزای فرهنگ .2

 ای از فرایندهای ذهنی هستند که در دانش و برآورد فرد نسبت به کاالها و خدمات مؤثرندمجموعه :باورها. 

 ها معموالً کنند. ارزشنها استفاده میهایی ذهنی هستند که مشتریان از آنها برای تشخیص رفتار مناسب از آشاخص :هاارزش

 .گیرنددر طول زمان پایدار هستند و از سوی اکثر اعضای یک بازار معین مورد قبول قرار می

 کنند. های خاص از افراد بروز میورد قبول در موقعیتهای آشکار رفتاری در افراد هستند که بصورت توافقی و ممدل :رسوم

اند. برای مثال هنگام تولد، ازدواج، مرگ یا رویدادهای مهم سال رسم و رسوم در هنگام رویدادهای مهم زندگی افراد قابل مشاهده

 6...و روز مادر، ماه رمضان، عید نوروزمثل 

 ثیرگذار بر فرهنگٱعوامل ت .3

 
 7.ثیرگذار بر فرهنگاعوامل ت

  :مستلزم بررسی عوامل زیر است های آن باید مورد مطالعه قرار گیرد. مطالعه فرهنگدر شناخت فرهنگ تمامی جنبه

 فناوری و فرهنگ مادی 

 سازمانها و نهادهای اجتماعی 

 تحصیالت 

 ها و طرزفکرارزش 

 مذهب 

 زبان 

 شناسیزیبایی 

 قوانین و سیاست 

                                                           
6 Doole and Lowe, p. 72-73  
7 Doole and Lowe, p. 74 
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 الگوی چهاربعدی هافستد .4

برد که در ثیرگذار و معروف در زمینه فرهنگ ملی و سازمانی، در مطالعاتش پی به این نکته میٱ، نویسنده و محقق تگرد هافستد

کنندگان دارند. وی ها و مصرفها و شرکتفتار سازمانای بر رثیرات عمدهٱای وجود دارند که تهای ملی و منطقهدنیا فرهنگ

  :داندهای مختلف را ناشی از چهار بعد اصلی میهای فرهنگی جامعهتفاوت

 های فردی متقبل شوند یا بیشتر جمعی و دهند مسئولیتگرایی: آیا افراد یک جامعه ترجیح میفردگرایی درمقابل جمع

 گروهی؟

 و ایران فاصله قدرت بسیار بیشتر  کشورهای عربیدر یک جامعه کم است یا زیاد؟ برای مثال، در  فاصله قدرت: آیا فاصله قدرت

 .است از آمریکا و کشورهای اروپایی

 اطمینان: به طور کلی کشورهایی که پرهیز از عدم اطمینان در آنها بیشتر است قانونمندتر هستند و کارمندان ز از عدمپرهی

 .تری در کنار کارفرماهای خود بماننددهند مدت طوالنیترجیح می

 اه با رقابتی بودن، های مختلف است. مردساالری بیشتر همرساالری: نشانگر صفات خاص در فرهنگمردساالری درمقابل زن

 .دارد کیفیت زندگیساالری بیشتر توجه به روابط فردی و است در صورتی که زن … آوری مادیات وطلبی، جمعجاه

المللی در این توان گفت، بین فرهنگ جامعه و بازاریابی ارتباط مستقیم وجود دارد. به بیان دیگر، توفیق بازاریابی بیندر نهایت می

 .است که تصمیمات بازاریابی با معیارهای فرهنگی جوامع مطابقت داشته باشد و این معیارها مالک رد یا قبول بازاریابی است

 محیط سیاسی/حقوقی

های متفاوتی نسبت به ها و سیاستبر حسب شرایط داخلی، نوع حکومت، مسائل و مشکالت خود، نگرشکشورهای مختلف 

المللی باید شرایط مختلف سیاسی و قانونی کنند دارند. بازاریابی بینهای خارجی که در کشورشان فعالیت تجاری میشرکت

های آمریکایی برای فعالیت در برای مثال شرکت .آنرا طراحی کندکشورهای هدف را مورد ارزیابی قرار داده و استراتژی متناسب با 

ی نه چندان مناسب میان این کشورها و کشورشان، شانس و نیز ایران، به خاطر روابط سیاس آمریکای جنوبیبرخی کشورهای 

  ......کمتری برای ورود به این بازارها دارند یا در صورت وارد شدن متحمل ریسک بیشتری هستند

باثبات از این جهت که با بر سر کار آمدن دولت جدید  .خطر برای هر بازاریابی شرایط آرمانی استوضعیت سیاسی باثبات و بی

خطر بودن به معنی شرایط مناسب برای شرکت خارجی برای ورود به بازارهای کشور و امکان ای جاری حفظ گردد و بیهرویه

  .فعالیت آزادانه آن ٔ  ادامه

کنند. برخی از این راهبردها عبارتند از تجارت شان کمک میها را در کاهش ریسک سیاسیراهبردهایی نیز وجود دارند که شرکت

های داخلی، اعطای حق امتیاز، محلی سازی که به معنی واگذاری سهام به افراد داخلی، ی مشترک با اتباع و شرکتگذارو سرمایه

است و در نهایت ایجاد ذهنیت مطلوب با استفاده از روابط عمومی درست، استفاده از مدیران داخلی یا توسعه صنایع داخلی وابسته

  .مؤثر و صادقانه

های فراوان در نظام حقوقی یز در ترسیم محیط حقوقی باید کامالٌ مورد بررسی قرار گیرند. با جود تفاوتنظام قوانین کشورها ن

  :توان آنها را به چهار نوع کلی تقسیم کردکشورها، می

 تفسیر قرآن، منبع اصلی آن قوانین اسالمی 

 قوانین مدنی 

 کرد گذشته، مبتنی بر سنت و عملقوانین عرف 

  8های مارکسیستیت گرفته از نظریهٱ، نشسوسیالیستیقوانین 

                                                           
  8۰-28، 7۵بابایی زکلیکی، ص  8
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 المللیتحلیل بازارهای بین

 های ورود به بازارهااستراتژی

  .نامندکاال و خدمات یک شرکت را استراتژی ورود به بازارها می ٔ  برای ارائه بازار هدفبرنامه ریزی چگونگی ورود به یک 

 های وروداستراتژی

 9.م هستندگذاری غیر مستقیم قابل تقسیگذاری مستقیم و سرمایهسرمایه ٔ  های ورود به دو دستهبندی، استراتژیطبق یک طبقه

 گذاری مستقیم سرمایه 

o ایجاد واحد تولید 

o گذاری مشترکسرمایه 

 گذاری غیر مستقیم سرمایه 

o استراتژی صادرات 

o واگذاری حق امتیاز 

o اعطای نمایندگی 

و  های ثابتهزینهگذاری، های خاص خود را داراست. میزان ریسک شرکت، میزان سرمایهها ویژگیانتخاب هر یک از این استراتژی

  .کنندمیاز جمله متغیرهایی هستند که با انتخاب هر استراتژی ورود تغییر  بازارسهمو  شدهی تمامهاهزینه، متغیر

المللی با توجه به شرایط بازار هدف، پتانسیل و موقعیت شرکت در بازار و استراتژی کلی شرکت، یک یا چند استراتژی بازاریابان بین

مزیت تواند حضور موفقیت آمیز و پایدار شرکت در بازار را تضمین کند و به کنند. انتخاب زیرکانه و درست، میورود را انتخاب می

  .شرکت تبدیل گردد رقابتی

 آمیخته بازاریابی

 کاال و خدمات

های خاص و این استراتژی بر ویژگی المللی به استراتژی کاال و خدمات تعدیل شده معتقدند.بسیاری از متخصصان بازاریابی بین

توان در خود کاال بوجود آورد. مانند تغییرات در فرد کاال و خدمات برای بازارهای مختلف تاکید دارد. این تغییرات را میمنحصربه

افراد  سبک زندگیکه بر اساس مد، سلیقه یا  …بندی، تغییرات در خصوصیات ظاهری کاال از قبیل رنگ، بو، اندازه و بسته

توانند در خدمات همراه کاال، که شامل گارانتی، نحوه توزیع یا گیرد. همچنین این تغییرات میکشورهای متفاوت صورت می

  .یندمستندات همراه کاال بوجود بیآ

 کشورهای اروپاییتر از کاالهای ملموس است. برای مثال در آمریکا و تر و حائزاهمیتدر بازاریابیِ خدمات، امر تعدیل بسیار برجسته

تر تقابل افراد، فروشنده و مشتری، سرعت خدمات برای مشتریان از اهمیت باالیی برخوردار است در صورتی که در کشورهای سنتی

 1۰.رسدتر به نظر میبسیار مهم

یکنواخت است. در  کشورهای جهاناستراتژی کاالی جهانی طیف مقابل استراتژی تعدیل است. در این استراتژی کاال در تمام 

د انبوه، امکان تواند مزایای زیادی برای شرکت داسته باشد. از جمله سودآوری بیشتر با تولیصورت امکان اجرا، این استراتژی می

 .تر و از این قبیلریزی و کنترل مؤثرتر، هزینه تولید پایینبرنامه

                                                           
  139بابایی زکلیکی، ص   9

  

10 Lars Perner, Product Issues in International Marketing  
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 المللیدوره عمر کاالی بین .۵

تواند ناشی از کنندگان در کشورهای مختلف، از نظر سرعت قبول کاالهای جدید با هم کامأل متفاوت هستند. این امر میمصرف

ت به کاالهای جدید در کشورهای مختلف باشد. به همین دلیل کاالی جدید پس از اشباع تفاوت در درآمد افراد یا طرزفکر آنها نسب

پژو توان به اتوموبیل مثال ساده از این قبیل کاالها می .تواند در بازارهای دیگر به رشد خود ادامه دهدکردن یک بازار خاص می

 .فرانسه در ایران اشاره کرد 2۰6

 گذاری کاالنام .6

کوکاکوال اسمی است که در  .تواند جهانی یا محلی باشدگذاری کاال میبدلیل اینکه نام کاال ریشه عمیق در زبان و فرهنگ دارد، نام

کشور ارائه کند، در  2۰رد که قصد داشت کارت اعتباری خود را به بیش از ها یک تلفظ و معنی را دارد. اما شرکت آمریکااکثر زبان

 11.جا معنی یکسانی داردنام خود را به ویزا تغیییر داد که تقریباً در همه 1977سال 

 معرفی کاالی جدید .7

میالدی در  ۵۰ه است. برای مثال مکروویو در دههمگانی شدن یک نوآوری جدید نیز در یک جامعه به عوامل مختلفی وابسته

مزیت عواملی مانند  .اتفاق افتاد 8۰و اوایل  7۰آمریکا اختراع شد اما همگانی شدن و به اصطالح جا افتادن این کاال در اواخر دهه 

نسبت به قبل، سازگاری کاال، پیچیدگی استفاده از کاال یا قابل مشاهده بودن کاربرد آن توسط دیگران عواملی هستند  کاال نسبی

  .که در جا افتادن و پخش یک نوآوری جدید بسیار مؤثرند

 .رسدر میالمللی شان بسیار حائز اهمیت به نظرو و نوآور در بازاریابی بینهای پیشتوجه به این عوامل برای شرکت

 ترفیع

فروش ، تبلیغات شود که شامل پنج ابزارکنندگان اطالق میهای ارتباطی شرکت با مصرفبرنامه ٔ  فروش به مجموعه ترفیععملیات 

  .است بازاریابی مستقیمو  روابط عمومی، پیشبرد فروش، شخصی

 .نع ساختن آنها برای خرید مداومدر واقع برقراری ارتباط با مشتریان است و هدف نهایی آن ترغیب و قا ترفیعبه زبان ساده، 

قعیت آن آگاه و مو نشان تجاری، ذهن مشتریان را نسبت به محصول به ویژه ترفیعکند با استفاده از ابزار مختلف سعی می بازاریابی

 12.سازد. عالوه بر این مشخص کند به چه دلیل مشتریان باید محصوالت شرکت را خریداری کنند

 المللیموانع فرایند ارتباطات بین .8

 های ها و لهجههای اصلی، بلکه به گویشهای مختلف ترجمه شوند. نه تنها به زبانموانع زبانی: تبلیغات شرکت باید به زبان

 .گیرندجای دنیا مورد استفاده قرار می محلی که در هر

 توانند باعث شوند که یک شعار که برای مثال در یک زبان های مختلف میهای کوچک اما پیچیده در زبانموانع فرهنگی: تفاوت

 .است در زبان دیگر، اگر ترجمه واژه به واژه شود، کامالً برعکس عمل کندکنندهکاماًل جالب و جذب

 ها و ارف تبلیغات کشورهای مختلف ممکن است کاماًل با هم متفاوت باشند. در برخی از کشورهای آمریکای قهها: سلیرسانه

 .چنین نیستای بسیار مؤثرترند از تبلیغات تلویزیونی، اما در کشور آمریکا اینجنوبی تبلیغات روزنامه

 وتی در این باره که چه تبلیغاتی مجاز هستند اعمال های تبلیغاتی: کشورهای مختلف قوانین کامالً متفاقوانین و محدودیت

 .کنندمی

 تبلیغات جهانی .9

 .کشورها( چهار عامل مؤثر است ٔ  در موفقیت استراتژی تبلیغات جهانی )یکسان برای همه

                                                           
  17۰بابایی زکلیکی، ص 11

 197، 19۵بابایی زکلیکی، ص 12 
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 .محصوالت یا خدمات در همه بازارها منافع یکسانی داشته باشند .1

 .در بازارهای مختلف در مراحل یکسانی باشد منحنی دوره عمر کاال .2

 .ها تقریباً یکی باشدشرایط رقابتی در بازار .3

 .قدمت و نام کاال در بازارها یکسان باشد .4

صرفه بودن و هزینه کمتر دارای مزایایی است اما به دلیل وجود بهتوان گفت، تبلیغات جهانی به دلیل مقروندر مجموع می

  .ترندهای فرهنگی تبلیغات محلی مؤثرتر و قابل قبولتفاوت

 قیمت گذاری

 .گرددت در بازاریابی به میزان پول یا بهایی که خریدار در مقابل دریافت آنها حاضر به پرداخت است اطالق میقیمت کاالها و خدما

است که برای شرکت سود آور است و سه بخش  آمیخته بازاریابیتنها بخشی از  توزیعو  ترفیع، کاال و خدماتدر کنار  گذاریقیمت

  .گرددمی آمیخته بازاریابیچه بیشتر این عضو یافتن هربر هستند. همین امر باعث اهمیتدیگر برای شرکت هزینه

 المللیگذاری بینثیرگذار بر قیمتٱعوامل ت .1۰

  های ، هزینهمالیاتبندی، هزینه حمل و نقل، هزینه گمرکی، ، هزینه بستهشدههزینه تمامعوامل سازمانی: این عوامل شامل

 .شوندها میو سایر هزینه های توزیعکانالعملیاتی، هزینه 

  دو عامل اصلی این بخش هستند که در بازارهای مختلف متفاوتند رقابتبازار: سطح درآمد افراد و وضعیت. 

  ثیرگذارندٱت گذاریقیمتها در بازارهای مختلف بر و مقررات کنترلی دولت نرخ ارز، تورممحیط: عواملی از قبیل. 

  که شامل قیمت نفوذی، دوششی و قیمت بازار است استفاده  گذاریقیمتاستراتژی شرکت: شرکتها عموماً از سه سیاست

 .کنندیم

 های مختلف برای بازارهای مختلفقیمت جهانی و قیمت .11

کنند. جدید استفاده می ارینام تجتر، از یک های پایینها برای عرضه محصوالت خود در بازارهای مختلف به قیمتبرخی از شرکت

اصلی نیز  نام تجاریای وارد نگردد و نیز امکان باال بردن قیمت اصلی شرکت لطمه نام تجاریشود که به این سیاست باعث می

تر بود عرضه کرد؛ یا شرکت هوبلین که وجود دارد. شرکت سونی مارک جدید آیوا را برای بخشی از بازار که به دنبال قیمت پایین

تر از نوشابه اصلی خود اسمیرنوف وارد بازار کرد و همزمان قیمت اسمیرنوف را یک های پایینهای متفاوت و قیمتدو محصول با نام

  .دالر افزایش داد

  .بکار گرفته شود های چندملیتیشرکتهای خاص تواند در راستای استراتژیقیمت یکسان جهانی نیز می

 توزیع

کنندگان خود قرار گیرند. انتخاب بهترین در اختیار مصرف کانالهای توزیعدر هر بازار، محصوالت صنعتی و مصرفی باید از طریق 

  .شودشرکت نامیده می توزیعکانال برای یک محصول خاص یک شرکت در بازاری خاص، سیاست 

بازاریابان  .دهدفرد و ثابتی را تشکیل میوجود دارد که در کل، ساختار منحصربه های توزیعکانالای از در هر کشور شبکه

  .باشندالمللی نیز مجبور به فعالیت در چهارچوب این ساختار میبین

 المللیساختار توزیع بین .12

کنندگان، کیفیت تجهیزات ثر از عواملی همچون مراحل رشد اقتصادی، سطح درآمد مصرفٱیع هر کشور متساختار سیستم توز

المللی به دو بخش زیربنایی، عوامل محیطی و نیز نظام حقوقی و قانونی آن کشور است. کانالهای موجود در سیستم توزیع بین

  .شوندو کانالهای کشور مقصد تقسیم می ٱکانالهای کشور مبد
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9&action=edit&redlink=1
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 المللیاستراتژی توزیع بین .13

کدام است. عوامل  کانال توزیعالمللی باید به این پرسش پاسخ دهد که در هر بازار، بهترین به زبان ساده، استراتژی توزیع بین

  :مؤثری که در انتخاب کانال باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از

 پوشش اثربخش بازار هدف 

 کنترل کافی بر عوامل کلیدی موفقیت شرکت از طریق کانال 

 حداقل هزینه 

 پذیری کانال در صورت لزوم تغییراتانعطاف 

 سازگاری با فرهنگ و راهبردهای سازمان 

 ثیر سرمایه الزم بر نقدینگی شرکتٱت 

 تداوم فعالیت کانال در صورت ترک پرسنل کلیدی 

 کمک به رقابت 

ها با باالترین جویی در هزینهبسیار پیچیده و شاید غیرممکن است؛ بنابراین صرفه ها برای یک کانال امردارا بودن همه این ویژگی

المللی دل که تولیدکننده و بین شرکت چند ملیتیبرای مثال  13.تواند باشدعامل می 8توازن خوبی برای این اثربخشی 

به   ،14میلیارد دالر داشته 61درآمدی بالغ بر بیش از  2۰۰8تاپ است و در سال ، تجهیزات کامپیوتر و لپکامپیوترهای شخصی

ق اینترنت و تلفن کاالها و خدمات خود را سازی توزیع خود، در تمام جهان تنها از طریها و سادهدلیل صرفه جویی در هزینه

  .رساندبفروش می

 تبلیغات

تالش برای تاثیرگذاشتن "تعریفهای زیادی برای تبلیغات بیان شده است ولی بطورکلی میتوان گفت که تبلیغات عبارتست از

ییرآراءآنان درقبال مسائل برقراری ارتباط ازطریق وسایل تبلیغاتی به منظوراقناع دیگران وتغ"،یعنی تبلیغات"بردیگران

 ."تاثیردارد دو یاهر و افکار یا نشرافکاریامواضعی است که بررفتار"است.بطورکلی،تبلیغات "معین

 تبلیغات بین المللی

تبلیغ درعرصۀ بین الملل صرف نظرازملیت افرادی که کارهای تبلیغاتی میکنند،مرزهای جهانی رادرمی نوردد،یعنی موسسات 

 1۵.ولت معین به انتقال تبلیغات برای ساکنین یک کشوردیگراقدام میکنندیاافرادی ازیک د

 تبلیغات تجاری بین المللی

 این نوع تبلیغات برچندین پایه استواراست

 .این تبلیغات سعی داردفضای مناسبی رابرای ترویج آنچه که سعی دارندآنرااشاعه نمایند،بوجودآورد (1

 .قائل استبرای بازارهای خارجی اهمیت خاصی  (2

باتوجه به اختالفاتی که درخصوصیات گیرندگان پیام تبلیغاتی وشرایط مربوطه وجوددارد،کامالمشهوداست که طرق تبلیغات ( 3

 .درداخل باشیوه های خارجی تبلیغات متفاوت است

وشرایط محلی  استخدام وبکارگیری صورواشکال تبیینی دراعالنات بین المللی،مستلزم آگاهی داشتن نسبت به ظروف ( 4

است.بطورمثال اگرموج تبلیغاتی بین المللی متوجه هندباشد،ضرورتی نداردکه گاوبعنوان یک موج تبلیغاتی بکارگرفته شود،چراکه 

گاودرنزدهندوهامقدس میباشد.درخاوردور،چینیان،رنگ سفیدراعالمت سوگواری ورنگ قرمزرارمزسعادت میدانند،ولی درخاورمیانه 

                                                           
  77سانی تی اچ گاه، ص 13

14 Forbes The Global 2000-2008  
 .نوشته ال جان مارتین –تبلیغات بین المللی 15 

http://www.tajournals.com/
http://dx.doi.org/10.21859/account-01021
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C
http://archive.is/20120731131948/http:/www.forbes.com/2008/04/02/worlds-largest-companies-biz-2000global08-cx_sd_0402global_land.html
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ترجمۀ تبلیغات اززبانی به زبان دیگرقابل توجه  16.نگ آبی ازرنگهای مربوط به سعادت شمرده میشودوخاوردوروآفریقا،ر

است،لذامراعات اختالفاتی که درلهجۀ انگلیسی وآمریکایی زبان انگلیسی وزبان عامیانۀانگلستان وجوددارد،مهم است.درترجمۀمتنی 

اردچراکه الزم است ترجمۀ معنی به شکل اساسی صورت بگیردولواینکه اززبانی به زبان دیگروخصوصادرترجمۀ فنی مشکالتی وجودد

 .به اقتضای امر،مضمون بعضی ازکلمات تغییرکند

تبلیغات جهانی درزمینه های صنعتی،تجارتی،حرفه ای وجلب مصرف کنندگان نموددارد.عالوه براستخدام نمایشگاههاوبازارهای 

سطح جهانی انجام میشود.درسالهای اخیراهتمام به تبلیغات ازراه رادیودرسطح بین تجارت بین المللی،تبلیغات ازطریق سینمانیزدر

المللی بااستخدام ایستگاههای رادیووتلویزیون دردول مختلف افزایش یافته است واهتمام به این نوع ازتبلیغات بین المللی برای 

که دروسایل ارتباطی وانتشارفرهنگهای مختلف روی ترویج کاالهای مصرفی روبه افزایش است.باتوجه به تطورودگرگونی عظیمی 

 .داده،بخشی ازارزشهای مشترک درسطح جهانی بصورتی بزرگترازقبل درآمده است

 این خودکمک مینمایدتاتبلیغات درمحدوده جهانی ازراه استخدام افکارنزدیک به هم که ترجمۀ آنهااززبانی به زبان دیگرآسانتراست،

دکه برنامه هایی برای تبلیغات بین المللی طرح ریزی ووسایل الزم تعیین گرددومسایل محلی وانتخاب لذااهمیت دار 17.ممکن گردد

موردتوجه باشد،چراکه هرچه این مسایل باعنایت وتوجه بیشترمطالعه شود،بازدهی  18خبرگزاریهایی که تبلیغات راانجام میدهند

سمت آنچه که دهکدۀ جهانی نامیده میشود)بانظربه تطورودگرگونی تبلیغات بین المللی زیادترخواهدشد.باروی آوردن جهان به 

دهشتناکی که دروسایل ارتباطی رخ داده است(تبلیغات جهانی اضافه برروابط عمومی ورادیوهای بین المللی ومطبوعات ومجالت 

 19.جهانی،ثقل آنرادرارتباط بین المللی افزایش خواهدداد

 هزینه های تبلیغاتی

میلیون 3262بالغ بر192۰میلیون دالربرآوردگردید،این رقم درسال۵41بلیغات بازرگانی درآمریکارقمی درحدودبودجۀ ت19۰۰درسال

این رقم کاهش یافته وارقام آن 1941و194۰میلیون دالررسید.درسالهای 169۰این رقم به193۵دالرگردید.درسال

 بطوریکه در نمود آغاز را فزایش تدریجی خودمجدداارقام ا 196۰تاسال19۵۰    سال از میلیون دالررسید.287۵و2۰88به

یعنی  دالر میلیارد 6/11به196۰،ودرسال194/9رقم19۵۵سال در ،691/۵ رقم آمریکا هزینۀ تبلیغات در19۵۰سال

 .دهددرصدرانشان می2/4که افزایشی درحدود ریال رسید میلیارد93۰معادل

 2۰.یعنی نصف کل هزینۀ تبلیغات آمریکابوده است دالر، میلیارد7۵/۵کال رقم کل تبلیغات درجهان غیرازآمریکا196۰درهمین سال 

بازهم بیشترشده است.طبق آمارمنتشرشده ازطرف سازمان جهانی تبلیغات درکتاب 197۰تا196۰هنجاراین افزایش درده سال بین

ۀ آمارهای آن کشورکه تهی64میلیارد دالربرای866/3۰رقم کلی تبلیغات درجهان معادل1968مخارج تبلیغاتی جهان سال

درصدمقام سوم 6آسیای شرقی با مقام دوم، درصد28با اروپا درصدمقام اول،61مقدوربوده،برآوردشده است،دراین آمارآمریکاوکانادابا

بقیۀ هزینه  خاورمیانه یک درصد و درصدمقام چهارم رابدست آورده اند،استرالیاونوزیلندیک درصد،آفریقا3وباالخره آمریکای التین با

درحالیکه کشورهای بلوک شرق نیزدراین  البته این رقم مربوط به کشورهای غیرسوسیالیستی است، 21.نموده اند خود رانصیب

                                                           
 ارتباط بین ملتها،نوشتۀ رولندکرامر -رسانۀ تبلیغی بین الملل 16

 ارتباط بین المللی،نوشتۀ واستون دان -زبان بین المللی تبلیغات 17

 گوردون میراسل ارتباط بین المللی،نوشتۀ -خط مشی ها ورویه های کارگزاران تبلیغات بین المللی 18

 برگرفته ازکتاب امپریالیسم تبلیغی یاتبلیغات بین المللی.تالیف:دکترمحمدعلی العوینی،ترجمه:محمدسپهری 19

 موسسۀ تبلیغ بین المللی برای جوهرچاپگر 2۰

 1968ت درخصوص مخارج تبلیغات دردنیادرسالگزارش سازمان جهانی تبلیغا 21

http://www.tajournals.com/
http://dx.doi.org/10.21859/account-01021
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دیگری که  کشور احتساب چند با سالهامبالغ هنگفتی راصرف تبلیغات بازرگانی نموده اندوبنابراین هزینه های تبلیغاتی جهان را

 22.بیلیون ریال برآوردنمود24۰۰میلیارددالریعنی بالغ بر32ودآنهاهم دراین لیست نبوده اند،میتوان درحد

 القاء درتبلیغات جهانی

پیامهای ویژه اش،به عرصه های "تنفیذ"ویاحتی"ابالغ"یک بعدبسیارمشخص ازتبلیغات جهانی القاء است.تبلیغات جهانی غیراز

بادورزدن عنصردخالت منطق وخردووجدان جدیدتری پاگذاشته است،وبه ایجادتغییرات مناسب باسیاستهایش درافکارعمومی 

فرهنگی به  یا مخاطبانش دست زده وتصوروذهنیت مردم نسبت به واقعیات اجتماعی رابراساس هدفهای ویژۀ سیاسی ویااقتصادی و

 حتی برخالف واقعیات محسوس اجتماعی وتاریخی درافکار -تغییرات عمقی ایجاد اصولی دستخوش دگرگونی کرده است. طور

چه بعدی ازتبلیغات جهانی عهده داراین مسئولیت شگفت انگیزاست؟بی  به عبارت دیگر، به چه وسیله ای صورت میگیرد؟ -عمومی

 .است که چنین نقشی رادرتبلیغات امروزایفامیکند"القاء"عنصر هیچ تردید

 تعریف تبلیغ درغرب

دن به اهداف مشخص.این تغییرات به هروسیله ای تبلیغ درغرب عبارت است ازایجادتغییرات مطلوب درافکارعمومی به منظوررسی

به شمارمیاید.واضح استکه منظورازغرب،غرب سیاسی ویاجغرافیایی نیست،بلکه  -ازدیدگاه غرب-که صورت پذیرد،یک اقدام تبلیغی

منظورغرب ازنظرفرهنگی ونظام ارزشی است که شامل هردوقطب شرق وغرب ازنظرسیاسی میشود.درجهان امروزکه تحت 

یرمعیارهای تبلیغی غرب عمل میشود،تالش برای ایجاد تغییرات مطلوب درافکارعمومی ولوباتحریک حساسیتهای جنسی تاث

وتحریف وقایع اجتماعی وحقایق تاریخی وانحراف افکارعمومی ازمسایل حیاتی جامعۀ بشری اگرمنجربه تحقق اهداف مشخص 

 .گردد،یک اقدام موفق تبلیغی به شمارمیاید

ع هدف،ماهیت تبلیغات غربی تعیین میشود.این اهداف نوعافرهنگی،اقتصادی،سیاسی واجتماعی هستندومتناس بااین بسته به نو

نوشتۀ ادوین امری استادروزنامه نگاری دردانشگاه "مقدمه ای برارتباطات اجتماعی"اهداف آموزه های تبلیغی شکل میگیرند.درجزوۀ

بن تیبون جنوبی درایالت ایندیاناووارن آگی رئیس دانشکدۀ روزنامه نگاری دانشگاه مینه سوتاوفیلیپ اولت معاون سردبیرروزنامۀ 

مسئولین رسانه هاچه آگهی دهنده باشند،چه سردبیریک نشریه،ویامسئولین رادیوتلویزیون،دیگرنمیتوانندفقط "جورجیامیخوانیم:

گفتۀ هری هنری درکتاب تحقیق  بااستفاده ازقوۀ ادراک واحساس توجه عموم رابه خودجلب وآن راحفظ کنند.به

نمونه هایی هستندتجاری که براساس حدس وگمان خویش عمل کرده وبسیارهم موفق شده اندتاحدی که نامشان "درموردانگیزش

 .درتاریخ هم ثبت شده است

اندچیزی تاجردیگری که به همان اندازه متکی به نفس بوده ولی آنقدرخوش شانس نبوده وورشکست شده 99اماتاریخ درمورد

این نمونه هایی که آقای هری هنری به آنهااشاره میکندومولفین این جزوه سردبیران مطبوعات ومدیران  23."نمیگوید

رادیوتلویزیونهاراراهنمایی میکنندکه به تذکرآقای هری هنری توجه نمایند،چه کسانی هستندوچه هدفهایی داشته اندوچگونه 

ین افرادتاجرانی هستندکهبرای فروش بیشترمحصوالتشان شیوه های خاص تبلیغاتی رابه دراهداف خودموفق ویاناموفق شده اند؟ا

کارگرفته اندوازآنجاکه این شیوه هامتناسب باواقعیات اجتماعی بوده ویانبوده،موفق شده اندویاناکام مانده اند.درمتن این اظهارات 

 تعریف غرب ازتبلیغات نهفته است

دن پیام به پیام گیرنده نیست،بلکه تغییردرافکارعمومی به منظوررسیدن به اهدافی که بنابراین تعریف،هدف تبلیغ رسان

مستقیماویابه طورغیرمستقیم نتایج ملموس مادی وسوء اقتصادی راشامل میشود،تعریف اصلی تبلیغ شناخته میشود.به عبارت 

ی ویاسیاسی است درحالیکه درتبلیغات اسالمی دیگر،درتبلیغات غرب تغییرات درافکارعمومی وسیله ای برای کسب منافع اقتصاد

 .رشدوتعالی جامعه هدف اساسی است،هرچند برای رشدجامعه ایجادتغییرات درافکارعمومی الزام آورباشد
                                                           

 برگرفته ازکتاب تبلیغات تجاری نوشتۀ علی محمداربابی 22

 .جزوۀ تحقیق درارتباطات اجتماعی ازانتشارات ادارۀ ارزشیابی صداوسیما 23
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 تبلیغات تجاری

درتبلیغات تجاری هم ازروش شرطی)وقتی یک محرک خنثی چندین باربایک محرک طبیعی همراه باشدومحرک خنثی به صورت 

ی توانست سبب بروزپاسخ بشود،واین کاربه دفعات متعددانجام گرفت،میتوان ازمحرک شرطی برای شرطی کردن یک محرک شرط

که البته واضح است که هیچ رابطه ای "جوانان بانشاط همیشه کوکاکوالمینوشند"محرک سوم نیزاستفاده کرد،ماننداین تبلیغ که

درهضم غذاموثرباشدولی نمیتوانددرنشاط انسان که کیفیت روحی وروانی  بین نشاط وکوکاکوالوجودندارد.این نوشابه ممکن است

است تاثیرداشته باشد(استفاده میکنندوهم ازروش طرح ناگهانی)بسته به موضوع پیام وزمینۀ اجتماعی آن ازروش طرح ناگهانی 

های رادیووتلویزیون برای اعالم  استفاده میشود،مانندقطع فیلم سینمایی درسینماهاوتبلیغ تجاری درمیان آن،ویاقطع برنامه

 24.خبرهای بسیارمهم وغیره

 تکامل بازاریابی بین المللی

بیان کرد،فاصلۀ 194۰رادرمبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری درسال"یک جهان"ازهنگامیکه وندل ویلکی عبارت معروف خودیعنی

ازبودجۀ تبلیغاتی %۵4دۀ برتردنیاتقریبادادوستدکنن2۵،1992بین این مفهوم وواقعیت وجودی آن کمترشده است.درسال

به این امراختصاص داشت.ازاین 1989درصدی استکه درسال4۵خودرادرخارج ازایاالت متحده صرف کرده اندکه این رقم بیشترازرقم

دادوستدکنندۀ 2دادوستدکننده ازژاپن بودوبقیۀ کشورهاهیچیک بیش از6دادوستدکننده ازآمریکاو1۰میان،فرماندهی دردست

رجهانی ندارند.دراکثرکشورها،بازارهامرکب ازنامهای تجاری محلی،منطقه ای وبین المللی است.یک نام تجاری محلی محصولی برت

 .است که تنهادریک کشورخاص به بازارعرضه میشود

تجاری بین یک نام تجاری منطقه ای محصولی است که درسراسریک منطقه،مثالآمریکای شمالی یااروپابه بازارعرضه میشود.یک نام 

المللی به واقع درهمه جای دنیایافت میشود.تبلیغات بین المللی درتجارت جهانی اخیرابه طورنسبی توسعه یافته است.این پدیده به 

شکلی سازمان یافته تااواخرقرن نوزدهم هنوزپدیدارنشده بود.مدارک موجودتاریخی درمصر،ایران،یونان وروم نشان میدهندکه 

 .سنگهای قیمتی ودیگرموادگرانبهادرگذشته های دورمبادله میشوندفلزات،ادویه،پارچه،

این مبادالت تجاری غیرازمواردی است که جزوباج وخراج ومالیات محسوب میشدند.درقرون وسطی،هلندبه تجارت الله های 

سوی،اسپانیایی حبابی،به شکل بین المللی وپایاپای،درعوض محصوالت وخدمات متنوع اشتغال داشت.شرکتهای انگلیسی،فران

وهلندی،چای،ادویه وابریشم راازمشرق زمین تحصیل وبه مصرف کنندگان اروپایی عرضه میکردند.این عمل باتعریفی که ماازبازاریابی 

درذهن داریم همخوانی ندارد،زیراشرکتهای تجاری قدیمی محصوالت رابرای بازارهای اروپایی تهیه نمیکردند.همچنین 

ین،فیلیپین واندونزی درپی برانگیختن تقاضابرای کاالهای خوددراروپانبودند.بازاریابی زمانی پدیدارشدکه تولیدکنندگان درترکیه،چ

تاکیدازروی رودمحصوالت)چای،ادویه،ابریشم،طال،نقره(برداشته وبرصدورمحصوالت گذاشته شد.الگوهای فعلی توسعۀ بین المللی،به 

وهای تجاری به ماکمک خواهدکردکه اوالچگونگی مدیریت شرکتهای قدیمی شکل گسترده ازقرن بیستم پدیدارشدند.درک این الگ

 .راقدرشناسیم وثانیابرخی ازمحدودیتهایی که آداب ورسوم تاریخ برآنهاتحمیل میکرد،رادریابیم

 .اراستدومدل عمده برای سنجش چگونگی تبلیغات درفرهنگهای بیگانه توسعه یافته اندکه یکی ازآنهابازارمدارودیگری فرهنگ مد 

مدل تحلیل بازار:این مدل مبتنی براطالعات ومشاهدات حاصل ازچندین کشوراست.این مدل وجودنامهای تجاری محلی،منطقه ای 

وبین المللی راتقریبادرتمامی طبقات محصوالت به رسمیت میشناسد.دومتغیرعمده عبارتندازسهم بازارنام تجاری دریک طبقه 

 .هم نام تجاری دربازارطبقۀ موردنظرممکن است درچهارکشورکامالتغییرکندواندازۀ آن طبقه؛برای مثال درصدس

نه تنهایک بازاربزرگترجهانی برای نام تجاری "د"درواقع ازهمه کم اهمیت تراست.کشور"ج"بابکارگیری مدل تحلیل بازار،کشور

هام رادرنظربگیرد،بلکه بایداندازۀ بازار،میزان است،بلکه ازنظرکل بازارنیز،بسیاربزرگ است.یک مدیربازاریابی دردفترمرکزی نبایدصرفاس

                                                           
 برگرفته ازکتاب مبانی تبلیغ نوشتۀ محمدحسن زورق 24
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رشدوفرصتهای رشدازطریق محصول جدیدیامخارج افزایش یافته رانیزمدنظرقراردهد.برای مثالنوشابه های غیرالکلی باطعم 

ه دارای طعم کوالتقریبادرآلمان درمقایسه باایاالت متحده،کمترموردتوجه است؛برای ایجادفروش درآلمان بایدنوشابه ای تولیدکردک

 پرتقالی ویالیمویی باشد

مک دونالددرسنگاپورومالزی نوشابه ای باطعم میوه ای مربوط به همان مناطق،ودرهاوایی سوسیس پرتقالی)کشور(راهمراه 

،ساندویچ ماهی وسیب زمینی سرخ کرده،عرضه میکندتاذائقۀ بومی رارعایت کرده باشد.انجام (big macs)باهمبرگرهای بزرگ

ن تغییراتی درراهبردیکدست نام تجاری جهانی برحسب بازار،فصل وشرکت صورت میپذیرد.شرکتهای جهانی دادن چنی

آگاه،راهبردی انعطاف پذیربکارمیگیرندوبه مدیریت امکان میدهندتانامهای جدیدمحلی راآزمون کنند.آنهادریافته اندکه تقریباتمامی 

پس ازانجام دادن 199۰نام تجاری محلی آغازکرده اند.درمقابل،ژیلت درسالنامهای تجاری موفق جهانی یاچندملیتی،درجایی بایک 

خودرابی آنکه ازکشورخاصی آغازکنددرسراسرجهان عرضه کرد.این محصول به قدری (sensor)تحقیق وتوسعۀ فراوان،تیغ سنسور

 .موفق بودکه ژیلت برای پاسخگویی به تقاضای اولیه دچارمشکل شد

سهم 1989تا1976سال،ازسال13ازحجم فزایندۀ برنامه ریزی جهانی بهره مندمیشده اند.ظرف بزرگترین موسسات تبلیغاتی

افزایش یافت،زیراتبلیغ کنندگان،تبلیغات دربارۀ نام تجاری %3۰به%14بازارموسسات تبلیغاتی چندملیتی ازپرداختهادرسطح جهان از

سهم مشترک شبکه ای متشکل 1992درسال 2۵.دادندراهمگام باموسسات واحددرسراسراروپا،آسیاوآمریکای شمالی انجام می

 26.افزایش یافت%48موسسه برترازمخاج تبلیغاتی جهانی به بیش از1۰از

مدل فرهنگ مدار:دومین مدل تبلیغات بین المللی برتفاوتهای فرهنگی بین مردم وکشورهاتاکیددارد.این مکتب فکری،برخی  ▪

میشناسد،ولی براین واقعیت نیزتاکیدمیگذاردکه تامین این نیازهادرفرهنگهای ازنیازهای مشترک مردم رادرسراسرجهان به رسمیت 

مختلف به صورگوناگونی انجام میگیرد؛گرچه برخی ازعواطف واحساسات برای نوع بشر،پایه ای محسوب میشوند،ولی درجۀ 

 .ابرازعمومی این عواطف واحساسات ازیک فرهنگ به فرهنگ دیگرمتفاوت است

نوعی،دردفاترکاری کشوراسترالیا،مستقردرکشورژاپن،غیرقابل تصوراست.روابط غیررسمی وخطاب کردن  وجودرفاقت وهمدلی

یکدیگربااسم کوچک که درآمریکای شمالی متداول است،درآلمان که همکاران معموالبااسم کوچک همدیگررامخاطب 

لباسهای متحدالشکل وپویائیهای گروهی،مخفی نگاه قرارنمیدهند،بااخم وتخم روبروخواهدشد.درژاپن فاصلۀ بین مدیریت وکارکنان با

داشته میشود،ولی درواقع وسیعترازآنستکه دراکثرکشورهای غربی به چشم میخورد.به همین ترتیب نحوۀ طبقه بندی اطالعات 

 .اشیاء نسبت میدهیم،بستگی به محلی داردکه درآن پرورش یافته ایم و مکانها وارزشهایی که به مردم،

زمینۀ قوی درمقایسه بافرهنگهای بازمینۀ ضعیف درعرصۀ تبلیغات چه تفاوتهایی بایکدیگردارند؟طبق نظریۀ زمینۀ فرهنگهای با

-قوی/ضعیف،گرچه وظیفۀ عمدۀ تبلیغات درسراسرجهان یکی است،ولی بیان پیامهای آن درآرایشهای فرهنگی مختلف تغییرمی

وفرهنگهای  -رآن معنای پیام،فقط درچهارچوب معینی قابل فهم استکه د -مهم ترین تمایزبین فرهنگهای بازمینۀ قوی 27.کند

درچگونگی درک وفهم پیام است.آنچه میایدفهرستی است  -که درآن پیام به عنوان یک موجودمستقل درک میشود -بازمینۀ ضعیف

 :رین درجۀ زمینه ختم میشودازطیف اینگونه فرهنگهاکه باژاپن،به عنوان پرزمینه ترین فرهنگ شروع میشود،وبه آلمان باضعیف ت

ژاپن،چین،کشورهای عربی،یونان،کشورهای اسپانیایی زبان،ایتالیا،انگلیس،فرانسه،آمریکای شمالی،اسکاندیناوی وآلمان؛همانگونه که 

قبالگفته شد،مسئله ای که درتبلیغات بین المللی نمیتوان ازنظردورداشت مواردی است که به زبان مربوط میشود.تفاوت بین 

                                                           
 199۰نهم ژوئن -نشریۀ اکونومیست 25

 1993سپتامبر2۰-عصرتبلیغات-نیدهۀ همطرازی جها 26

 مطالب مربوط به وجوه تمایزبین زمینۀ قوی وزمینۀ مفهومی ضعیف ازدوکتاب زیرگرفته27 
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گلیسی وژاپنی آموزنده است.انگلیسی یک زبان بازمینه ومفاهیم اندک است؛کلمات انگلیسی معانی دقیقاتعریف شده ای دارندکه ان

به کلمات پس وپیش،وابستگی چندانی ندارند.درزبان ژاپنی یک کلمه میتواندچندین معناداشته باشد؛شنونده یاخواننده 

اینکه کامالجمالت قبل وبعدکلمۀ مزبور،یعنی چهارچوب یازمینه ای راکه کلمه درآن نمیتواندمعنای دقیق یک کلمه رادریابد،مگر

 .بکارگرفته شده است،رابخوبی بفهمد

آندسته ازپیامهای تبلیغاتی راکه نویسندگانی بازمینه وپیشینۀ فرهنگی قوی نوشته اند،ممکن است درفرهنگهای دارای زمینه 

نظربه خوبی اشاره کنند.درمقابل،آندسته ازپیامهای تبلیغاتی راکه  به نکتۀ مورد وانندوپیشینۀ ضعیف،به سختی درک شود،زیرانمیت

زیراجزئیات زمینه  ممکن است درفرهنگهای دارای پیشینۀ قوی،درک نشوند، نویسندگان باپیشینۀ فرهنگی ضعیف نوشته اند،

یکی ازشرکای تجاری یانگ اندرابیکم  که(DYR)شیوکارئیس دی وای آراند.تاکاشی میسازبرای درک مفهوم راحذف کرده

 :ودنستواست،دربحثی شیوۀ تبلیغات ژاپنی راچنین بیان میکند

درژاپن متمایزساختن محصوالت ازطریق تشریح کالمی نکاتی که باعث تمایزبین محصوالت میشود،مطرح نمیشود؛درست برخالف 

به جای  ...منظره و موسیقی، شیوۀ صحبت آنان، -گهیهاآنچه که درآمریکامعمول است.این تمایزازطریق واردکردن مردم به آ

 28.گیردانجام می تفاوتهای خودمحصول، و تاکیدبرکیفیتهای منحصربه فرد

 نتیجه گیری

برای دستیابی به مشتریان به نحو بهتر و مؤثرتر از رقبا می بایست ابزارها و تاکتیک های مناسب داشت، چون بازارها متفاوت 

بسیار زیادی با یکدیگر دارند .دیگر نمی توان برای تمام بنگاه های اقتصادی نسخه واحد پیچید،، برای توفیق در هستند و تفاوتهای 

هر بازار متناسب با نوع صنعت و توان و قابلیتهای بنگاه اقتصادی می بایست آمیزه بازاریابی یا تاکتیک های خاص آن را طراحی و 

ی زمینه را برای شرکتهای فعال درصنعت فراهم می آورد.اما شرکتها باید فرصتها را به درستی به اجرا دراورد .بازاریابی بین الملل

شناسایی کرده وبا توجه به نقاط ضعف وقدرت خود وبا شناسایی راهکار مناسب واستراتژی هدفدار وارد بازار شوند. طور کلی امروزه 

هماهنگ سازند  ام فعالیتهای خودرا با استراتژی های بین المللی شرکتها در سطح بین الملل فعالیت می کنندوسعی می کنند تم

. تبلیغات در بازاریابی مشتریان خود را برآورده کنند وبه این منظور تالش انها بازایابی در سطح جهانی می باشد تا بتوانند نیازهای 

کردن مشتریان می بایست محصوالت و  بین الملل از الزامات حضور در تجارت در سطح جهانی می باشد. شرکتها جهت پیدا

خدمات خود را به معرض نمایش دراورند و برای این منظور می بایست تبلیغات موثری را انجام دهند. نگاهی به شرکتهای بین 

کننده المللی و تجاری و میزان تبلیغات آنها به اشکال مختلف و اختصاص یافتن بخشی از درامدهای آنها برای امر تبلیغات نمایان 

 میزان تاثیر تبلیغات در موفقیت این موسسات می باشد.
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Abstract 

Great business companies have tried in recent years to present in international era which provides more 

customers and achieve to more sale and success in global era. It was tried in this research to study the 

advertisement role in international marketing. Advertisement is the most important tool for companies 

and organizations success which causes this issue to be comprehensively studied. Today, it is essential in 

international business to use advertisement professionally as the most important tool. Therefore, more 

effective advertisements must be designed and executed based on commercial companies and 

organizations purposes, productions, and services to have proper and positive effectiveness.  

Keywords: international marketing, advertisement, advertisement tool  
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