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پرسش
کتــاب « پرســش» بــه ارائــه مفاهیمــی کاربــردی و نویــن مــی
پــردازد کــه پیــش تــر از آن در هیــچ کتابــی دیــده نشــده اســت

و بــا ارائــه یــک فرمــول کاربــردی در قالــب قیــف نظــر ســنجی
( )Survey Funnelبــه شــما نشــان مــی دهــد کــه مشــتریان

واقعــی شــما چــه کســانی هســتند؟ دقیقــا چــه چیــزی مــی

خواهنــد بخرنــد؟ چگونــه مــی توانیــد آنهــا را بــه طرفــداران دو

نویسنده :رایان لوسک
مترجم :دکتر امین اسداللهی
ناشر :نشر مهربان
تلفن66953175-6 :
نوبت چاپ :اول بهار 1401
شمارگان 1000 :نسخه
تعداد صفحات 212 :صفحه
بها 70000 :تومان
سال2015 :
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آتیشــه خــود تبدیــل کنیــد؟ و چگونــه مــی توانیــد کســب و

کار خــود را ارتقــا دهیــد؟ بــه نظــرم فرمــول پرســش نقــش

یــک مســکن در ابتــدا و یــک ویتامیــن را در انتهــا بــرای کســب

و کارهــای امــروزی ایفــا مــی نمایــد .ایــن فرمــول بــا دو محــور
ســواالت منفــی و ســواالت مربــوط به گذشــته ،مشــتریان شــما را

از یــک فیلتــر جــدی عبــور مــی دهــد کــه در خــال کتــاب بــه

یادگیــری تکنیــک هــا و روش هــای آن در قالــب چهــار ســبک از
نظرســنجی بــه تفکیــک خواهیــم پرداخــت.

ساکت شو و گوش کن
کتــاب (ســاکت شــو و گــوش کــن) از کتــاب هــای پــر فــروش

آمــازون در دنیــا مــی باشــد کــه عــاوه بــر طــرح مباحــث
کاربــردی و امــروزی در حــوزه رفتــار شناســی مشــتری و جذب

ســهم بــازار باالتــر ،بیشــتر روی صحبــت خــود بــا مدیرانــی
اســت کــه تمایــل بــه تغییــر در کســب و کار خــود ندارنــد و
مــدام در حــال گلــه و شــکایت از وضــع موجــود و نســبت دادن

شکســت هــای خــود بــه قضــا و قــدر مــی باشــند و بــه جــای
تــاش و پشــتکار بــرای عبــور از بحــران بــه دنبــال یافتــن

مقصــر و شکســتن تمــام کاســه و کــوزه هــا بــر ســر وی مــی
باشــند .لــذا توصیــه مــی کنیــم اگــر مــی خواهیــد از شــرایط

بــد و نابهنجــار کســب و کار خــود خــاص گردیــد بــه توصیــه
هــای تیلمــن فرتیتــا نویســنده ایــن کتــاب بــه طــور جــدی

گــوش فــرا دهیــد.
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نویسنده :تیلمن فرتیتا
مترجمان :دکتر امین اسداللهی ،دکتر میثم نصیری
ناشر :نشر مهربان
تلفن66953175-6 :
نوبت چاپ :اول پاییز 1400
شمارگان 1000 :نسخه
تعداد صفحات 176 :صفحه
بها 68000 :تومان
سال2019 :

جعبه ابزار تحقیقات بازار
اگــر بخواهیــد یــک پــروژه تحقیقــات بــازار را صفــر تــا صــد اجرا

کنیــد ،قطعــا نیــاز خواهیــد داشــت کــه ایــن کتــاب را مطالعــه

کنیــد .ایــن کتــاب بــه شــما خواهــد گفــت چکــش چیســت؟ یــا

میــخ چــکار مــی کنــد؟ چــه زمانــی بــرای زدن میــخ ،مناســب
اســت و چــه زمانــی بهتــر اســت کــه از پیــچ و آچــار اســتفاده
کنیــد .ایــن کتــاب فــرض کــرده اســت کــه شــما بــه عنــوان یک

نویسنده :ادوارد مک کوئری
مترجمان :دکتر امین اسداللهی ،محمدرضا اردهالی
ناشر :نشر مهربان
تلفن66953175-6 :
نوبت چاپ :اول تابستان 1400
شمارگان 1000 :نسخه
تعداد صفحات 492 :صفحه
بها 150000 :تومان
سال2016 :
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تــازه کار در تحقیقــات بــازار ،نیــاز بــه دیدن محتــوای جعبــه ابزار

و گذاشــتن تــک تــک آنهــا داریــد .نمــی خواهیــد مانند پســربچه

کوچکــی باشــید کــه یــک چکــش بــه او داده انــد و کل دنیــا
بــرای او شــبیه بــه یــک میــخ اســت؛ بلکــه مــی خواهیــد ابــزار
صحیحــی بــرای کار داشــته باشــید و دریابیــد کــه همیشــه بــه
چکــش نیــاز نداریــد .آچــار و پیــچ گوشــتی را بــه ایــن دلیــل که

بــار اولــی کــه ســعی کردیــد بــا آن میــخ بکوبیــد و در نتیجــه
انگشــت شــما را کبــود کــرد ،دور نمــی اندازیــد.

پایان بازاریابی
پایان بازاریابی

ایــن کتــاب بــه تغییــر در ســبک زندگــی ،عــادت و ســلیقه هــای
ســلیقه
هـو
ـادت
نسـعـ
زندگـوـی،
ســبک
تغییــر در
ایـ
فدیمــی
ـای
ـخه
پرداختــه
جدیــد
بــهعصــر
ـابدر
کتـهــا
ـنـان
انسـ
ـخه
پرداختــه
جدیـــد
عصــر
ـا
ـان
هــای
ـایــی
ـعارهـاصل
نسـشـ
نمایوــد.
ـداد مــی
ـرده قلم
در و مـ
ـوخ
هــ
منس
انسـرا
بازاریابــی

مــی
ـداد
ـردهـقلمـ
ـوخـ و
منسـ
بازاریابــی
ـابـی
فدیمـ
ـد.بــا
نمایــی
اجتماعـ
ـای
ـبکه هـ
ـگمـدر ش
ـر رن
حضراــور پـ
پیــش رو
کتـ
ـبکه
شـ
در
ـگ
رنـ
ـر
پـ
ـور
حضـ
رو
ـش
پیـ
ـاب
کتـ
ـی
اصلـ
ـعار
شـ
رویکــرد «فــروش کمتــر ،توجــه و ارتبــاط بیشــتر بــا مخاطبــان»
ـاط
ـه و
توجـ
کمتــر،
داش«فــ
ـرد
ـهرویکـ
ـا
ـی
مهـ
ـبکه
ارتبشــ
ما در
ـان
مخاطبـ
ـروشــیم
ـته باش
خاطر
ـدب بــ
اجتماعبایــ
ـایباشــد.
ـی
خاطــر
نه بــه
بایــد
باشــد.
مــی
ـان»
مخاطبـ
ـایـتر بــا
بیشـ
ـته ها
داشـــره
ـوالت ،چه
محصـ
دارنــد
تمرکــز
ـراد
ـر افـ
اجتماعــی بـ
هـ

ـراد
ـالافـ
بــر
ـهـی
اجتماعـ
ـبکه هـ
شـ
ـی در
مــا
باشـ
ـارب
تجـ
دنبـ
ـایــا را ،بـ
لوگوه
ـد تــا
آورنـ
ـانمـ
مخاطبـــاد
ـیمــر بــه ی
زودت
را
ـاد
یـ
ـه
بـ
ـر
زودتـ
را
ـا
هـ
ـره
چهـ
ـوالت،
محصـ
ـه
نـ
ـد
دارنـ
ـز
تمرکـ
دیگــر مشــتریان هســتند نــه خریــد آنــی از شــما .برندهــا الزم

ـتریان
دیگــر
ـال تج
دنبــ
را ،بوــه
لوگوهـــا
آورنــد تــا
ـی
ـازمانی و
هویتمشســ
ـاربــه
بگیرنـــد ن
ـی
تعامل
ـانی
ـخصیت انس
ـت ش
ماســ
ـخصیت
شـ
الزم واســت
برندهــا
ـما.
ـی از ش
ـدـآنـ
خریـ
ـی.نــه
ـتند
هسـ
قدیمی
ـای
روش ه
اســت
ـی نوین
بازاریابــ
ـات
ادبی
اینهــا
فروشـ
فروشدرــی.
ـازمانی و
سـ
هویـ
بگیرنـــد
تعاملـ
انسـ
اینهااول
وهلــه
اجتماعــی
ـای
ـتهـ
ـانه
ـدفنهرسـ
ـیـت .ه
اسـ
ـانیموــرده
ـروزه
امـ
ـروزه
امـ
ـی
قدیمـ
ـای
هـ
روش
و
ـت
اسـ
ـن
نویـ
ـی
بازاریابـ
ـات
ادبیـ
و مهــم تــر از همــه ایــن اســت کــه بــا انســان هــا معاشــرت کنید
ـتند.و
ـهـاول
وهلـ
ـانـی
اجتماعـ
ـای
ـرـدف
هـ
ـت.
ـردهـاسـ
مـ
هس
درــاه
پادش
مخاطبـ
هـو
ـانهــه
رسـملک
محتــوا
بهتـ
ـارت
ـه عب
بـ
مهــم تــر از همــه ایــن اســت کــه بــا انســان هــا معاشــرت
کنیــد بــه عبــارت بهتــر محتــوا ملکــه و مخاطبــان پادشــاه

هســتند.
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گیل
کارلوس
نویسنده:
گیل
کارلوس
نویسنده:
اسداللهی
امین
دکتر
مترجم:
اسداللهی
امین
دکتر
مترجم:
عصر
ماندگار
دانش
ناشر:
عصر
ماندگار
دانش
ناشر:
66953175-6
تلفن:
66953175-6
تلفن:
1400
بهار
چاپ:
نوبت
1400
بهار
اولاول
چاپ:
نوبت
نسخه
1000
شمارگان:
نسخه
1000
شمارگان:
صفحه
283
صفحات:
تعداد
صفحه
283
صفحات:
تعداد
تومان
105000
تومان
105000
بها:بها:
2019
سال:
2019
سال:

خط کش بازار

نویسنده :اسکات اریکسون
مترجمان :دکتر امین اسداللهی ،محمد سعید باستانی
ناشر :دانش ماندگار عصر
تلفن66953175-6 :
نوبت چاپ :اول زمستان 1399
شمارگان 1000 :نسخه
تعداد صفحات 286 :صفحه
بها 63000 :تومان
سال2017 :
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کتــاب پیــش رو بــا عنــوان «خــط کــش بــازار» در هفــت فصــل بــا
بکارگیــری داده هــای بــزرگ و تجزیــه و تحلیــل هــای بازاریابــی بــا
روشهــا و تکنیکهــای نویــن تحقیقــات بــازار یکــی از بهتریــن و
کاربــردی تریــن کتــاب هایــی اســت کــه در ایــن حــوزه بــه رشــته
تحریــر درآمــده اســت .در کتــاب پیــش رو بــه اهمیــت مبحــث
دادههــای بــزرگ ( )BIG Dataو تاثیــر آن بــر کســب و کارهــا نظــر
وافــر شــده اســت و از صاحبیــن برندهــا میخواهــد کــه تحلیلهــا
و اســتراتژی هــای بازاریابــی خــود را بــر اســاس داده هــای خــرد و
مبهــم بنیــان ننهنــد .در فصــول پایانــی کتــاب بــه بررســی نرمافــزار
 SAS Visual Analyticsجهــت تصویرســازی دادههــای بــزرگ و
انتخــاب زیــر مجموعــه هــای ردهای پیوســته و گسســته پرداختــه
شــده اســت.

بازاریابی مغناطیسی
ایــن کتــاب قصــد دارد یــک نظریــه و ایــده کامــا چالــش برانگیز

و ریشــه ای ارائــه دهــد کــه آنچــه را کــه شــما خیــال مــی کنیــد
مــی دانیــد ،و یــا نســبت بــه اعتقــاد به آن شــرطی شــده ایــد ،در

مــورد رشــد و پیشــرفت کســب و کار خــود اشــتباه بوده اســت.

ایــن کتــاب تصویــر اینکــه چگونــه صاحــب یــک کســب و کار

موفــق و واقعــی شــوید را بــه شــما ارائــه خواهــد نمــود ،نــه فقــط

یــک کســب و کار بــا درآمدهــای اتفاقــی و بــر پایــه شــانس ،نــه
یــک نیــاز بــی پایــان بــرای تبلیغــات جدیــد ،نــه یــک نگرانــی

دائمــی کــه فــروش بعــدی چــه وقــت و از کجــا اتفــاق خواهــد
افتــاد ،بلکــه دیــدگاه و نگرشــی بــر پایــه اطمینــان ،تضمیــن و

ثبــات بــا جریــان دائمــی و مــداوم از مشــتریان عالقمنــد ،بــه
طــوری کــه بــه جــای یــک درآمــد صرفــا روزانــه بــرای شــما

ثــروت و ســرمایه بســازد.
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نویسنده :دن کندی
مترجمان :دکتر امین اسداللهی ،علیرضا حسامی
ناشر :دانش ماندگار عصر
تلفن66953175 -6:
نوبت چاپ :اول تابستان 99
شمارگان 1000 :نسخه
تعداد صفحات 198 :صفحه
بها 60000 :تومان
سال2018 :

سرسره متقاعد سازی
پروفســور راجــر دالــی یــک مــدل نویــن بــا رویکــرد بازاریابــی

عصبــی تحت عنــوان سرســره متقاعدســازی یــا مــدل G-N-A-F
کــه در چهــار مرحلــه مــی توانــد مشــتری بالقــوه را بــه مشــتری

بالفعــل تبدیــل کنــد ،ارائــه کــرده اســت .اولیــن مرحلــه از ایــن

سرســره جاذبــه یــا  Gravityمــی باشــد ،کــه تعریــف آن انگیــزه
اولیــه مشــتری بــرای خریــد از محصــوالت شماســت .مرحلــه دوم

نویسنده :راجر دالی
مترجمان :دکتر امین اسداللهی ،حسام عاشوری
ناشر :دانش ماندگار عصر
تلفن66953175-6 :
نوبت چاپ :اول زمستان 1399
شمارگان 1000 :نسخه
تعداد صفحات 168 :صفحه
بها 45000 :تومان
سال2016 :
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ســقلمه یــا  Nudgeدر واقــع اهرمــی بــرای هــل دادن مشــتری بــه

ســمت پاییــن سرســره اســت کــه مشــابه تخفیــف هایــی اســت

کــه در فروشــگاه شــما دیــده مــی شــود .مرحلــه ســوم از مــدل
سرســره ،شــیب سرســره یــا همــان  Angleاســت ،کــه هرچقــدر

سرســره شــیب دارتــر یــا زاویــه دارتــر طراحــی گــردد ،مشــتری

بــا لــذت و ســرعت بیشــتری بــه پاییــن انتقــال مــی یابــد .در

مرحلــه پایانــی سرســره از اصطــکاک و  Frictionیــاد شــده اســت

کــه شــامل دو بخــش اصطــکاک واقعــی و اصطــکاک درک شــده
مــی باشــد.

مارکتینگ پلن نویسی
ایــن کتــاب بــا بررســی مدلهــا و قالبهــای ترکیبشــده

از چندیــن مــدل کاربــردی و همچنیــن ارائــه جــداول و
نمودارهایــی جدیــد کــه بــا ارزش گــذاری و ارزیابــی درســت

بــازار و مشــتریان شــما همــراه اســت مــی کوشــد بهعنــوان

ســندی راهنمــا بــرای تدویــن برنامــه بازاریابــی عمــل نمایــد.
ایــن کتــاب بــا آمــوزش گامب ـهگام مــوارد کاربــردی و جــداول

مربوطــه ،مــدل خوبــی بــرای نــگارش برنامــه بازاریابــی
خواهــد بــود .کتــاب «مارکتینــگ پلــن نویســی» نشــان مــی

دهــد تــا بــا تمرکــز بــه برنامــه بازاریابــی بتوانیــد ،شــرکت و
مشــتریان خــود را در حــوزه تدویــن برنامــه بازاریابــی و ارائــه
محصــوالت و خدماتــی جدیــد و مبتنــی بــر نیــاز آنهــا را یــاری

نماییــد .از ویژگــی هــای منحصربفــرد ایــن کتــاب نثــر ســاده
و روان آن و نیــز ارائــه الگوهایــی ســاده جهــت نشــان دادن و

تعییــن جایــگاه خــود در مقایســه بــا ســایر رقبــا و نیــز ارائــه
اســتراتژی هــای موفــق جهــت پیشــبرد اهــداف از پیــش

تعییــن شــده خــود در بــازار مــی باشــد.
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نویسنده :مالکوم مک دونالد
مترجمان :دکتر امین اسداللهی ،عبدالفتاح جهانگیری
ناشر :نشر مهربان
تلفن66953175-6 :
نوبت چاپ :اول اسفند 1398
شمارگان 1000 :نسخه
تعداد صفحات 222 :صفحه
بها 35000 :تومان
سال2017 :

هوش فروش
کتــاب هــوش فــروش بــا ســه رویکــرد روانشناســی،

عصبشناســی و بازاریابــی و فــروش از دریچــه علــم ،تجربــه و

هنــر بــه بررســی موضوعــات بســیار کاربــردی ،حیاتــی و عملیاتی

بــرای مدیــران فــروش متوســط و برتــر پرداختــه اســت .ایــن
کتــاب فرآینــد فــروش را یکبــار از زاویــه الیههــای مختلــف

همچــون مغــز منطقــی (آمیگــداال) ،مغــز هیجانــی (لیمبیــک

سیســتم) و مغــز خــودکار (ســربلوم) مــورد کنــکاش قــرار

نویسنده :جب بالنت
مترجم :دکتر امین اسداللهی ،محمدرضا اردهالی
ناشر :نشر مهربان
تلفن66953175-6 :
نوبت چاپ :اول بهار 1398
شمارگان 1000 :نسخه
تعداد صفحات 414 :صفحه
بها 49000 :تومان
سال2017 :

میدهــد و اینگونــه نشــان میدهــد کــه بــه طــور مثــال افــراد
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بــر اســاس مغــز هیجانــی خریــد میکننــد و ســپس بــر اســاس
مغــز منطقــی خریدشــان را توجیــه میکننــد .و بــار دیگــر بــر
اســاس علــم روانشناســی و در آمیختــن آنهــا بــا تکنیکهــای

بازاریابــی و فــروش همچــون تشــخیص ســوگیری شــناختی،

ســوگیری شــباهت ،ســوگیری خودشــیدایی ،ســوگیری تاییــد و
ســوگیری وضعیــت موجــود کــه همــه آنهــا خریــدار در هنــگام

خریــد مرتکــب میشــود نشــان میدهــد و در نهایــت پاســخ

شــما بــه عنــوان فروشــنده بــرای مقابلــه بــا حــاالت ذکــر شــده
در بــاال جهــت بســتن معامــات بــزرگ.

 90روز تا موفقیت
 ۹۰روز تــا موفقیــت یــک کتــاب بازاریابــی و تبلیغــات بســیار
مناســب بــرای کســب و کارهــای کوچــک اســت .ایــن کتــاب
بــرای ارائــه ابزارهایــی بــرای شــما در جهــت ایجــاد تصمیمــات

بازاریابــی ســنجیده کــه میتوانــد به کســب و کار شــما در شــرایط

ســخت و حتــی رســیدن بــه باالتریــن ســطوح نیــز کمــک کنــد،

طراحــی شــده اســت .ظــرف مــدت  ۹۰روز ،شــما قــادر بــه پیــاده
ســازی یــک اســتراتژی مؤثرتــر بازاریابــی خواهیــد بــود و مطمئن
باشــید کــه بیشــترین منافــع و ســود را از هزینــه هــای خــود بــه

دســت مــی آوریــد .شــما انــواع رســانههای مختلــف و نحــوه
تعییــن اینکــه کــدام مســیرهای تبلیغاتــی بــرای کســب و کار

شــما بهتریــن هســتند ،را یــاد خواهیــد گرفــت.
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نویسنده :مارک هوکسی
مترجم :دکتر امین اسداللهی ،آرمین مرادی
ناشر :نشر مهربان
تلفن66953175-6 :
نوبت چاپ :اول پاییز 1397
شمارگان 1000 :نسخه
تعداد صفحات 338 :صفحه
بها 4000 :تومان
سال2011 :

برندینگ صوتی
امــروزه ،محیــط خریــد از فضاهــای فیزیکــی خــارج شــده و وارد

جیــب شــما ،دامــان شــما و میــز آشــپزخانه شــما گردیده اســت.
بــا تفریــق حسهــای یافــت شــده در محیطهــای فیزیکــی ،

وظیفــه ایحــاد یــک ارتبــاط چنــد جانبــه برنــد دشــوارتر از پیش
شــده اســت .ضــروری اســت ارزشهــا ،موقعیــت و شــخصیت

برنــد راه خــود را بــه تمامــی مکانهــا و محیطهایــی کــه در آن
نفــوذ برنــد صــورت میگیــرد ،بــاز کننــد .وارد زبــان بکــر صــوت
و موســیقی شــوید .صــوت و موســیقی میتواننــد معنــای برنــد را

نویسندگان :الورنس مینسکی و کالین فاهی
مترجم :دکتر امین اسداللهی ،محمدرضا اردهالی
ناشر :نشر مهربان
تلفن66953175-6 :
نوبت چاپ :اول پاییز 1397
شمارگان 1000 :نسخه
تعداد صفحات 297 :صفحه
بها 31000 :تومان
سال2017 :
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نشــان داده و هــر دو نشــانههای کاربــردی و ارتباطــات عاطفــی

ارائــه دهنــد .صــوت و موســیقی بــروی تمامــی دســتگاههای
جدیــد جایگزیــن یــا متصــل شــده بــه محیطهــای فیزیکــی مــا
موجــود هســتند .بازاریابهــا پذیرفتــه انــد کــه موســیقی و صوت

دارای نقــش کلیــدی در ارتباطــات یکپارچــه بــوده ،اما نحــوه ابداع

یــک اســتراتژی صــوت و همچنیــن چگونگــی ادغــام صوتهــا در
چشــم انــداز بازاریابــی خــود را کشــف ننمودهانــد.

قالب شده
کتــاب پیــش رو بــا عنــوان (قــاب شــده) یکــی از

پرفروشترینهــای آمــازون و کتابهــای بازاریابــی دنیــا

میباشــد کــه در  7فصــل توســط نیــر ایــال و رایــان هــوور بــه

رشــته تحریــر در آمــده اســت .ایــن کتــاب بــه صــورت کاربــردی
و عملیاتــی بــه چگونگــی شــکل گیــری عــادت در مخاطبــان
میپــردازد و آن را بــه صــورت یــک فرآینــد  4مرحلــهای

(محــرک ،عمــل ،پــاداش متغیــر و ســرمایه گــذاری) معرفــی
مینمایــد .در هــر مرحلــه مخاطبــان بــا تکنیکهــای شــکل

گیــری عــادت و نیازآفرینــی در مشــتریان خــود آشــنا میشــوند

بگون ـهای کــه خروجــی هــر مرحلــه یــک ورودی بــرای مرحلــه
بعــد اســت.

22

نویسندگان :نیرایال ،رایان هوور
مترجم :دکتر امین اسداللهی ،مریم عبدلی
ناشر :نشر مهربان
تلفن66953175-6 :
نوبت چاپ :اول بهار 1397
شمارگان 1000 :نسخه
تعداد صفحات 235 :صفحه
بها 17000 :تومان
سال2014 :

باهم بودن برای بهتر بودن
ایــن کتــاب قصــۀ ســه دوســت اســت کــه در مــکان خوبــی
زندگــی میکننــد .بــا ایــن حــال ،آنهــا مثــل تمــام کــودکان،

زیــر ســایۀ ســلطان زمیــن بــازی ،زندگــی میکننــد و از لحظــات
شــادی در زمیــن بــازی برخــوردار میشــوند .ســلطان زمیــن

بــازی بیشــترین حفاظــت را نســبت بــه خــود و وضعیتــش دارد و
از طریــق ایجــاد تــرس آنهــا را مدیریــت میکنــد .در نتیجــه ،بــه
یکدیگــر میچســبند .ایــن داســتان یــک داســتان اســتعاری

نویسنده :سیمون سینک
مترجم :دکتر امین اسداللهی ،زینب علیپور
ناشر :نشر مهربان
تلفن66953175-6 :
نوبت چاپ :اول زمستان 1396
شمارگان 1000 :نسخه
تعداد صفحات 146 :صفحه
بها 25000 :تومان
سال2016 :
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اســت ،زمیــن بــازی ترســیم کننــدۀ ســازمانی اســت کــه مــا در
آن کار میکنیــم ،مخصوصـ ًا اگــر ســازمان ،محیــط کاری ناســالمی

داشــته باشــد .ســلطان زمیــن ترســیم کننــدۀ رئیــس مــا یــا

مجموعـهای اســت کــه بــه اعــداد و ارقــام بیــش از افــراد توجــه

میکنــد .سیاســتهای زمیــن بــازی ،سیاســتهای ادارهای
اســت کــه بســیاری از مــا در شــغل خــود بــه طــور روزانــه تجربــه

میکنیــم.

تحقیقــات بازاریابــی از منظــر دانشــگاه
هریــوت وات
در ایــن کتــاب بــه ماهیــت تحقیقــات بازاریابــی و نیــاز بــه
تحقیقــات بازاریابــی مــیپــردازد .بررســی اجمالــی فرآینــد
تحقیقــات بازاریابــی در آن آورده شــده اســت و در قســمت

نتیجهگیــری بــا نگاهــی بــه نقــش آژانسهــا و مــوارد اخالقــی
در تحقیقــات بازاریابــی پایــان مییابــد.
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نویسنده :دکتر تونی پروکتر ،دکتر باربارا جیمسون
مترجم :دکتر امین اسداللهی
ناشر :نشر مهربان
تلفن66953175-6 :
نوبت چاپ :اول زمستان 1396
شمارگان 1000 :نسخه
تعداد صفحات 92 :صفحه
بها 6000 :تومان
سال2004 :

تحقیقات بازار استراتژیک
کتــاب پیــش رو در ده فصــل بــه صــورت موجــز و خالصــه بــه

بررســی تکنیکهــا و تاکتیکهــای کمــی و کیفــی تحقیقــات

بازاریابــی پرداختــه اســت ،از جملــه تکنیکهــای کیفــی کــه

در ایــن کتــاب بــه آنهــا اشــاره شــده اســت میتــوان بــه

گروههــای کانــون ،مصاحبههــای حضــوری ،مصاحبههــای
عمیــق ،خریــد بــه همــراه یکدیگــر ،اتاقهــای بحــث ،مشــاهده

و زبــان بــدن ،روشهــای در محــل واقعــی ،تکنیکهــای

نویسندگان :دکتر آنه بییل
مترجم :دکتر امین اسداللهی ،ایمان تنساز
ناشر :توفیق دانش
تلفن88730184 :
نوبت چاپ :اول زمستان 1396
شمارگان 1000 :نسخه
تعداد صفحات 132 :صفحه
بها 20000 :تومان
سال2010 :

تصویــری ،تکنیــکهــای تداعــی کــردن ،امیدهــا ،رویاهــا و
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آرمانهــا اشــاره نمــود .در تکنیکهــای کمــی هــم بــه بررســی

فرضیههــا ،رویکــرد ســوال اســتراتژیک در تحقیقــات بازاریابــی
و انــواع پرسشــنامههای اینترنتــی ،حضــوری و تلفنــی و پســتی

پرداختــه شــده اســت.

قالب شده
کتــاب اصــول جامــع برنامــه ارتباطــات یکپارچــه بازاریابــی ،کتابی

بســیار جامــع و کاربــردی بــرای عالقمنــدان بازاریابــی و صنعــت

تبلیغــات میباشــد کــه شــامل :خالصــه اجرایــی و اجــزای آن
جهــت تدویــن یــک برنامــه جامــع ارتباطــات یکپارچــه بازاریابی،

تجریــه و تحلیــل فرصــت ترفیعــات ،اســتراتژیهای شــرکت

جهــت پیــاده ســازی ارتباطــات یکپارچــه بازاریابــی و مدیریــت
ایــن ارتباطــات از ســه جنبــه مشــتریان مصرفــی ،مشــتریان
صنعتــی و کانالهــای توزیــع میباشــد .مطالغــه مــوردی اصلــی

بــکار رفتــه در کتــاب پیــش رو مبلمــا ن ویالمــت اســت ،بــه

خوبــی در البــای مفاهیــم علمــی کتــاب رنــگ و بــوی اجرایــی

و عملیاتــی بــه خــود گرفتــه اســت و در پایــان هــر مفهــوم از

برنامــه ارتباطــات یمپارچــه بازاریابــی مثالــی از چگونگــی اجــرای

آن مفهــوم توســط برنــد مبلمــان ویالمــت ذکــر شــده اســت کــه

بــه خواننــدگان در درک مفاهیــم بــکار رفتــه در کتــاب کمــک

شــایانی نمــوده اســت .کتــاب پیــش رو بــه همــراه نرمافــزار
آموزشــی  IMC Planمیباشــد.
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نویسندگان :کنث کالو ،دونالد باک
مترجم :دکتر امین اسداللهی ،عادله شیرکوند
ناشر :نشر مهربان
تلفن66953175-6 :
نوبت چاپ :اول پاییز 1396
شمارگان 1000 :نسخه
تعداد صفحات 322 :صفحه
بها 23000 :تومان
سال2007 :

بازاریابی دهان به دهان
از جملــه موضوعــات مهمــی کــه در ایــن کتــاب بدان اشــاره شــده

اســت میتــوان بــه عواملــی کــه یــک پیــام در فضــای اجتماعــی

میتوانــد تاثیــر گــذار باشــد اشــاره کــرد کــه شــامل :ورود بــه

احساســات عمومــی ،نشــان دادن مــوارد ناشــناخته ،بــه چالــش
کشــیدن وضــع موجــود ،نفــوذ بــه شــبکهها ،دنبــال کــردن

مخاطــب و ســهولت در انتشــار و بــه اشــتراک گــذاری میباشــد.

نویسنده :ایدیل .ام .کاچیم
مترجم :دکتر امین اسداللهی ،محمدرضا اردهالی
ناشر :نشر مهربان
تلفن66953175-6 :
نوبت چاپ :اول تابستان 1396
شمارگان 1000 :نسخه
تعداد صفحات 211 :صفحه
بها 15000 :تومان
سال2010 :

همچنیــن ایــن کتــاب چهــار جنبــه اثرگــذار کانالهــای رســانه
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در تعامــل بــا مخاطبــان را در الهــام بخــش بــودن ،قابلیــت
اعتمــاد ،بهبــود زندگــی و فراهــم ســاختن تفریــح شــخصی

معرفــی مینمایــد .ایــن کتــاب ســه رســانه معتبــر و تاثیرگــذار

روی مخاطــب را بــه ترتیــب :تبلیغــات دهــان بــه دهــان ،تجربــه
مســتقیم فــرد و رســانههای آنالیــن معرفــی مینمایــد و

مدعــی میشــود کــه تاثیرگــذاران آنالیــن ،تجربیــات خــود را در
خصــوص برندهــا و محصــوالت بــا  10نفــر یــا بیشــتر بــه اشــتراک

میگذارنــد.

چگونه یک برنامه بازاریابی بنویسیم؟
ایــن کتــاب میکوشــد تــا بــا تمرکــز بــه برنامــه بازاریابــی

بتوانــد شــرکتها و کارشناســان را در حــوزه تدویــن برنامــه

بازاریابــی یــاری نمایــد .از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه نیــاز بــه

یــک مــدل نمونــه ســعی شــده تــا یــک نمونــه واقعــی از یــک

برنامــه بازاریابــی در صنعــت فنــاوری اطالعــات ارائــه شــود
تــا خواننــدگان محتــرم بتواننــد مفاهیــم و ســرفصلهای برنامــه

بازاریابــی را بهتــر و راحتتــر بــا مصادیــق واقعــی تطبیــق دهنــد.

بــا توجــه بــه رویکــرد نظــری موضوعــات برنامــه بازاریابــی ایــن
کتــاب میکوشــد تــا بــه صــورت خالصــه و کامــا کاربــردی

برنامــه بازاریابــی را معرفــی نمایــد.
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تالیف و اقتباس :دکتر امین اسداللهی ،مهدی خیرآبادی
ناشر :توفیق دانش
تلفن88730184 :
نوبت چاپ :اول تابستان 1396
شمارگان 1000 :نسخه
تعداد صفحات 96 :صفحه
بها 20000 :تومان

طراحی چرخه عمر محصول
طراحــی چرخــه عمــر محصــول ،طراحــی تمــام فعالیتهــای

بعــدی در طــی چرخــه عمــر محصــول اســت ،بــا چنیــن درکــی
از ایــن مفهــوم ،ایــن کتــاب بــا ارائــه رویکــردی واقعــا جامــع

بــه بررســی ایــن مســاله و چرخــه اطالعــات مربــوط بــه توســعه
محصــول میپــردازد.

ایــن کتــاب بــرای افــراد حرفــهای ،محققــان و دانشــجویان در

زمینــه مدیریــت چرخــه محصــول تالیــف شــده اســت .در ایــن

نویسندگان :پروفسور جورج نیمن ،پروفسور سرجیتیچ
کیهویچ ،پروفسور انگلبرت وست کامپر
مترجم :دکتر امین اسداللهی
ناشر :نشر مهربان
تلفن66953175-6 :
نوبت چاپ :اول زمستان 1395
شمارگان 1000 :نسخه
تعداد صفحات 243 :صفحه
بها 17000 :تومان
سال2009 :

کتــاب روشهــای متفاوتــی در حــوزه طراحــی محصــول ،عملیــات
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و بازیافــت ارائــه خواهــد شــد و در نهایــت بــه یــک روش واحــد
تبدیــل میشــوند.

همیشه آنالین
کتــاب همیشــه آنالیــن یکــی از بهتریــن کتابهــای تخصصــی

بــا مثــالهــای واقعــی از شــرکتهای مهــم و پیشــتاز در امــر
بازاریابــی دیجیتــال و محتواســازی بــرای شرکتهاســت .کتــاب

در واقــع از عصــر جدیــدی بــه نــام عصــر «همیشــه آنالیــن» نــام

بــرده اســت کــه اشــاره آن بــه دنیــای مجــازی و شــبکههای

مجــازی و شــبکههای اجتماعــی کــه امــروزه مخاطبــان و
طرفــداران بســیاری پیــدا کــرده اســت و تاثیــر بســیار شــگرف
آن روی صنعــت تبلیغــات ،بازاریابــی ،تحقیقــات بازار و برندســازی

هســت و اینکــه چگونــه میتــوان امــروزه بــا تکنیکهــا و
روشهــای نویــن جهــت بسترســازی در شــبکههای اجتماعــی و

بکارگیــری رســانههای مرتبــط بــا آن گــوی ســبقت را از رقبــا

ربــود.
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نویسندگان :کریستوفر والمر ،ژوفریپر کورت
مترجم :دکتر امین اسداللهی ،مهدی خیرآبادی
ناشر :نشر مهربان
تلفن66953175-6 :
نوبت چاپ :اول بهار 1396
شمارگان 1000 :نسخه
تعداد صفحات 222 :صفحه
بها 14000 :تومان
سال2008 :

طراحی خدمات کسب و کار
کتــاب طراحــی خدمــات کســب و کار قصــد دارد زبانــی رســمی

را بــرای اســتفاده بــه هنــگام بحــث در مــورد خلــق و مدیریــت
خدمــات ارائــه بدهــد .کتــاب پیــش رو بــر ســه بخــش اصلــی که
بســیار مهــم هســتند تمرکــز دارد و بــرای کمــک بــه توصیــف

خدمــات و بحــث در مــورد آن اصطالحاتــی را در هــر بخــش

معرفــی میکنــد .اولیــن بخــش حرکــت نامیــده میشــود.

حرکــت مختــص خدمــات اســت و بــرای درک طراحــی و مدیریــت

نویسنده :بن ریسون ،الورانز الولی ،مروین براند فلو
مترجم :دکتر امین اسداللهی ،شاهین دشتستانینژاد
ناشر :نشر مهربان
تلفن66953175-6 :
نوبت چاپ :اول تابستان 1396
شمارگان 1000 :نسخه
تعداد صفحات 211 :صفحه
بها 15000 :تومان
سال2016 :

خدمــات بســیار مهــم اســت .بخــش دوم ســاختار اســت .اهمیــت
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ســاختار بــه دلیــل سلســله مراتبــی بــودن خدمــات اســت -آنهــا

از بخشهــای مختلــف فراوانــی ســاخته شــدهاند کــه در کنــار

هــم قــرار گرفتهانــد .بخــش ســوم ،رفتــار اســت .رفتــار چیــزی

اســت کــه در تقاطــع حرکــت و ســاختار اتفــاق میافتــد.

 20روش نوین برای برندسازی متمایز
ایــن کتــاب میکوشــد تــا بــا تمرکــز بــه برنامــه بازاریابــی

بتوانــد شــرکتها و کارشناســان را در حــوزه تدویــن برنامــه

بازاریابــی یــاری نمایــد .از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه نیــاز بــه

یــک مــدل نمونــه ســعی شــده تــا یــک نمونــه واقعــی از یــک

برنامــه بازاریابــی در صنعــت فنــاوری اطالعــات ارائــه شــود
تــا خواننــدگان محتــرم بتواننــد مفاهیــم و ســرفصلهای برنامــه

بازاریابــی را بهتــر و راحتتــر بــا مصادیــق واقعــی تطبیــق دهنــد.

بــا توجــه بــه رویکــرد نظــری موضوعــات برنامــه بازاریابــی ایــن
کتــاب میکوشــد تــا بــه صــورت خالصــه و کامــا کاربــردی

برنامــه بازاریابــی را معرفــی نمایــد.
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نویسنده :دکتر مارک پراس
تالیف و اقتباس :دکتر امین اسداللهی ،مهدی سرپرست،
رقیه معظمی گودرزی
ناشر :مهربان نشر
تلفن6-66973175 :
نوبت چاپ :اول زمستان 1395
شمارگان 1000 :نسخه
تعداد صفحات 102 :صفحه
بها 95000 :تومان
سال2015 :

برندسازی مبتنی بر ضمیر ناخودآگاه
کتــاب برندســازی مبتنــی بــر ضمیرناخــودآگاه در مــورد بخــش
انســانی کســب و کار اســت .بســیاری از افــراد بــه بازاریابــی بــه
چشــم تالشــی در جهــت جــدا نمــودن افــراد از پولهایشــان

نــگاه میکننــد ،نــه بــه چشــک راهــی بــرای ارتبــاط بــا آنــان
و ارضــای نیازهایشــان .صــد البتــه کــه بــرای ایــن نــوع تفکــر،

دالیــل قانــع کننــدهای هــم وجــود دارنــد .مطالعـهی ایــن کتــاب
را بــه هم ـهی افــراد عالقهمنــد و مشــتاق بــه آشــنایی بــا برنــد

نویسندگان :پروفسور داگالس فن پریت
مترجم :دکتر امین اسداللهی ،مینا لشگری
ناشر :نشر مهربان
تلفن66953175-6 :
نوبت چاپ :اول زمستان 1395
شمارگان 1000 :نسخه
تعداد صفحات 263 :صفحه
بها 19000 :تومان
سال2012 :

هســتند ،پیشــنهاد میکنــم .فــارغ از اینکــه در کــدام کســب و کار
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مشــغول هســتند ،یــا تماســل دارنــد وارد کســب و کار جدیــدی

شــوند .در صورتــی کــه شــما بــه دنبــال راهــی بــرای اعمــال نفوذ
و دســتکار ذهــن آدمهــا هســتید ،لطفـ ًا بــا خوانــدن ایــن کتــاب
خودتــان را خســته نکنیــد.

اصول جامع تحقیقات بازاریابی
ایــن کتــاب در واقــع مقدمــهای بــرای بررســی موضــوع کلــی

تحقیقــات بازاریابــی اســت .اگــر عالقــه جــدی بــه ایــن موضــوع

داریــد بایــد اطالعــات بیشــتر و جامعتــری را کــه در پایــان کتاب
بــه آن اشــاره شــده اســت مطالعــه کنیــد .از آنجــا کــه بســیاری
از کتابهــای تحقیقــات بازاریابــی موجــود در بــازار بــه بررســی

تئوریهــا و مبانــی ایــن رشــته علمــی میپردازنــد ،بنابرایــن

عالقهمنــدان ،پژوهشــگران و مدیــران تحقیقــات بازاریابــی خــا

یــک کتــاب کاربــردی در ایــن حــوزه ســالها احســاس میشــد.

بنابرایــن بــر آن شــدیم تــا بــا ترجمــه کتــاب کاربــردی و عملیاتی

اصــول جامــع تحقیقــات بازاریابــی اثــر پائــول هــاگ کمکــی

هرچنــد ناچیــز بــه دوســتداران ایــن حــوزه جــذاب و علمــی
داشــته باشــیم.
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نویسندگان :پائول هاگ
مترجم :دکتر امین اسداللهی ،مهدی سرپرست
ناشر :نشر مهربان
تلفن66953175-6 :
نوبت چاپ :اول تابستان - 1395دوم ،بهار 1397
شمارگان 1000 :نسخه
تعداد صفحات 223 :صفحه
بها 15000 :تومان
سال2006 :

نقشه راه بازاریابی
ایــن کتــاب بــرای ســازمانها نوشــته شــده اســت کــه هنــوز در

زمینــهس نقشــه راه کاری بــرای انجــام ندادهانــد امــا میداننــد
کــه بــه آنهــا نیــاز دارنــد و تــاش میکننــد بفهمنــد کــه بایــد

کار خــود را از کجــا شــروع کننــد .هــد ف ایــن کتاب الهام بخشــی

بــه بازاریابهــا و ســازمانها بــرای شــروع فعالیــت و هدایــت

آنهــا در مســیری اســت کــه بایــد پشــت ســر بگذارنــد .همــان
طــور کــه عنــوان ایــن کتــاب نشــان میدهــد ،توصیههایــی کــه

نویسنده :جری رکلی
مترجم :دکتر امین اسداللهی ،مهدی خیرآبادی
ناشر :نشر بازاریابی
تلفن66408271-66408251 :
نوبت چاپ :اول1395 ،
شمارگان 1100 :نسخه
تعداد صفحات 195 :صفحه
بها 16000 :تومان
سال2015 :
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در اینجــا ارائــه میشــوند عمــ ً
ا نقشــهی راهــی را بــرای آنهــا

فراهــم خواهــد کــرد کــه حــاوی پیشــنهاداتی در مــورد روشهــا،

معیارهــا و ابزارهایــی اســت کــه در ایــن ســفر مــد نظــر داشــته

باشــند .بــا ایــن حــال ،ایــن کتــاب بــه صــورت مفصــل تــک تک
قدمهــای الزم از ابتــدا تــا انتهــای مســیر نقشــه راه بازاریابــی را
ارائــه نخواهــد کــرد .دلیــل آن هــم ســاده اســت:

ســفر هــر ســازمانی بایــد متفــاوت باشــد .مــواردی کــه ســرعت،
وســیلهی نقلیــه و حتــی راههــای انحرافــی ایــن مســیر را تعریــف

میکننــد از شــرکتی بــه شــرکت دیگــر متفــاوت اســت.

اتو برند
اتــو برنــد ،کتابــی اســت کــه بــه بررســی برندهــای لوکــس

خــودرو (بنــز ،بــی ام دبلیــو ،آئــودی و پورشــه و  )....در جهــان از
نظــر بازاریابــی ،فــروش و جلــب رضایــت مشــتریان میپــردازد.

و اینکــه چگونــه ایــن برندهــا بــه ایــن ســطح از کیفیــت و ارائــه
خدمــات برتــر در جهــان رســیدهاند  .اینکــه چــرا آنهــا برندهــای
لوکســی هســتند .در برخــی دیگــر از بخشهــای کتــاب بــه

بررســی فرهنگهــا ،آداب و رســوم کشــورهای مختلــف در

خریــد خــودرو میپــردازد .و در بخشهــای دیگــر بــه آینــده

بــازار خــودرو در جهــان و وجــود خودروهــای برقــی و بــدون

راننــده میپــردازد.
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نویسنده :آندرس پارمینت
مترجم :دگتر امین اسداللهی
ناشر :انتشارات ایران فردا
تلفن77512020 :
نوبت چاپ :اول1395 ،
شمارگان 1000 :نسخه
تعداد صفحات 251 :صفحه
بها 20000 :تومان
سال2014 :

بازاریابی دارو (رویکرد کاربردی)
ایــن کتــاب بــرای فعــاالن صنعــت داروســازی درنظــر گرفته شــده

اســت کــه بــا مدیریــت ،بازاریابــی محصــول ،بازاریابــی پزشــکی،
مدیریــت بیمــاری ،فــروش ،توزیــع ،قیمــت گــذاری و امــور قانــون
گــذاری ســروکار دارنــد .بعــاوه ایــن کتــاب بعنــوان وســیلهای

آموزشــی بــا ارزشــی بــرای کلیــه ذینفعــان ایــن صنعــت از قبیــل

قانــون گــذاران دولتــی ،صاحــب منصبــان اتحادیــهای صنفــی،

عمــده فروشــان دارویــی ،شــرکتهای مشــاوره مدیریــت،

نویسندگان :پروفسور دیمیتریس دوگراماتزیس
مترجم :دکتر محمد آقایی ،دکتر امین اسداللهی ،جواد قربانی
ناشر :نشر ترمه
تلفن66481514-66957021 :
نوبت چاپ :اول1395 ،
شمارگان 1000 :نسخه
تعداد صفحات 320 :صفحه
بها 17000 :تومان
سال2002 :

متخصصیــن تحقیقــات بازاریابــی ،بازاریابــان داروهــای بــدون
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نســخه ،آژانسهــای ارتباطــات عمومــی ،آژانــسهــای تبلیغاتــی،

متخصصیــن آمــوزش فــروش ،کارشناســان تجــارت و بازاریابــی،

مدیــران بیمــاری و مجریــان درمــان مدیریــت شــده بــکار
مـیرود .نکتــه پایانــی آنســت کــه دانشــجویان دوره کارشناســی و
کارشناســی ارشــد رشــته مدیریــت ،بازاریابــی و بازاریابــی دارویی/

بهداشــت و درمــان میتواننــد نــکات ارزنــدهای را در خصــوص ایــن

صنعــت پویــا بواســطه ایــن کتــاب بــه دســت آورده و بــرای ورود

بــه ایــن عرصــه پرچالــش و پرثمــر آمــاده شــوند.

تحقیقات بازاریابی با رویکرد کاربردی
کتــاب «تحقیقــات بازاریابــی بــا رویکــرد کاربــردی» در ســه بخش

و پانــزده فصــل بــا مــورد کاویهــای عملیاتــی و نمونههــای
تحقیقــات بازاریابــی یکــی از بهتریــن و کاربردیتریــن
کتابهایــی اســت کــه در ایــن حــوزه بــه رشــته تحریــر درآمــده

اســت .در بخــش اول کتــاب بــه بررســی مســاله تصمیــم و

مســاله تحقیــق و تفــاوت ایــن دو میپردازیــم .در همیــن بخــش

شــیوه تدویــن ســواالت و فرضیههــای تحقیــق بحــث و بررســی
میگــردد .در بخــش دوم بــه شناســایی طــرح تحقیــق مناســب،
شــیوه تهیــه پرشســنامه ،نمونهگیــری و تجزیــه و تحلیــل دادههــا
خواهیــم پرداخــت و در نهایــت در بخــش ســوم و انتهایــی کتــاب

بــه ارزیابــی و اندازهگیــری دادههــای مســتخرج از پرسشــنامه

بــا کمــک روشهــای آمــاری همچــون تحلیــل عاملــی ،مقیــاس
گــذاری چنــد بعــدی ،تحلیــل تفکیکــی ،تحلیــل وابســته و

تحلیــل خوش ـهای اشــاره خواهیــم نمــود.
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نویسندگان :پینگالی ونوگپال
مترجم :دکتر امین اسداللهی ،گلناز عابدینی تفلیسی
ناشر :انتشارات بازاریابی
تلفن66408271-66408251 :
نوبت چاپ :اول- 1395 ،دوم1397 ،
شمارگان 1100 :نسخه
تعداد صفحات 313 :صفحه
بها 25000 :تومان
سال2015 :

بازاریابی ورزشی
بازاریابــی ورزشــی یکــی از مفصلتریــن و پــر جزییاتتریــن کتابهــای

بازاریابــی اخیــر اســت کــه اگــر ورزشــی هــم نباشــید سرشــار از نــکات

آموزنــدهومطالبیاســتکههمبــهکارحرفهایهــاوهمبهکاردانشــجویان

میآیــد.ایــنکتــابدرچهاربخشمتمایزولیوابســتهســازماندهیشــده
اســت.هرچهاربخشنشــاندهنــدهییکجــزءمهــمازفرآینــدبازاریابی

اســتراتژیک ورزشــی میباشــد .کتــاب حــول چهــار چوبهــای احتمالی

بــرای بازاریابــی اســتراتژیک ورزشــی  ،ســازماندهی نوشــته شــده اســت.

نویسنده :پروفسور ماتیودی.شانک
مترجم :دکتر کامبیز حیدرزاده ،دکتر امین اسداللهی
ناشر :انتشارات ایده خالقیت
تلفن23-88348720 :
نوبت چاپ :اول پاییز1394 ،
شمارگان 1000 :نسخه
تعداد صفحات 540 :صفحه
بها 25000 :تومان
سال2013 :
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فصلهــا در موضوعــات جهانی ورزشــی و نحوه تأثرگــذاری ایــن موضوعات

بــربازاریابــیورزشــیمشــارکتدارند.ســتونهایافــرادمشــهوربازاریابی

نماینــدهیپیشــروهایایــن زمینــه،درطــولکتــابگــردآوریشــدهاند.

کتــاب دارای تحقیقــات بــه روز در زمین ـهی بازاریابــی ورزشــی میباشــد.

تمرینــاتاینترنتــیدرپایــانهــرفصــلکهازشــمامیخــوادتــامفاهیم
پایـهایبازاریابــیورزشــیرایــهکارگرفتــهوپروژههــایتحقیقاتیکوچک

انجــامدهیــد.تصاویــریدرطــولکتاببــراینشــاندادنمفاهیــماصلیو

نمــود آن در زندگــی واقعــی میباشــد .و در پایــان خاطــر نشــان میگــردد

کــهماتیودیشـانکنویســندهکتــاببهعنــوانپــدربازاریابیورزشــیدر

جهــانشــناختهمیشــود.

برنامهریزی برند
در ایــن کتــاب ،ســه مــدل ســودمند برنامهریــزی برنــد (مــدل
جایگاهســازی برنــد ،مــدل همنوایــی برنــد و مــدل ارزش ویــژه
برنــد) بهمــراه مفاهیــم کلیــدی آنهــا ،بخشهــای ویــژه و مهــم

مــورد تاکیدشــان در یــک جامعیــت کنــار هــم قــرار گرفتهانــد،

کــه در قالــب یــک فلوچــارت توســط مترجــم بــا ابتــکاری

خالقانــه تنظیــم و در انتهــای کتــاب قــرار گرفتــه اســت تــا
پیوســتگی مطالــب بــه صــورت یکجــا بــه ارتبــاط مفاهیــم و فهم

مطلــب کمــک بیشــتری بکنــد.
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نویسنده :پروفسور کوین لین کلر
مترجم :دگتر امین اسداللهی
ناشر :انتشارات بازایابی
تلفن66408271-66408251 :
نوبت چاپ :دوم1396 ،
شمارگان 1100 :نسخه
تعداد صفحات 125 :صفحه
بها 12000 :تومان
سال2009 :

مدیریت ترازمند مقاالت با رویکرد ISI
کتــاب حاضــر در شــش بخــش طراحــی و گــردآوری شــده اســت ،بخــش اول
کتــاب بــه مباحــث مربــوط بــه آشــنایی بــا محتــوا و ســاختار مقالــه پرداختــه
اســت و عــاوه بــر معرفــی ابعــاد و شــاخصهای مــورد توجــه در دو حــوزه
محتوایــی و ســاختاری مقالــه بــه طریقــه جســتجوی مطالــب بــا پژوهشــگر
گــوگل بــه عنوان جســتجوگر مطالــب علمی نیــز اشــاره نمــوده اســت .در بخش
دوم بــه تدویــن ابعــاد کلیــدی مقالــه اشــاره نمودهایــم و بــه شــرح و تفصیــل
قســمتهای اصلــی مقالــه بــه همــراه شــیوه ارجاعــات در پژوهــش پرداختهایم.

مترجم :دکتر محمد آقایی ،دکتر امین اسداللهی
ناشر :نشر ترمه
تلفن66481514-66957021 :
نوبت چاپ :دوم1396 ،
شمارگان 1000 :نسخه
تعداد صفحات 195 :صفحه
بها 10000 :تومان

بخــش ســوم کتــاب داللــت بــر اصــول آمادهســازی نهایــی مقالــه دارد .در ایــن
بخــش آییــن نــگارش مقــاالت ،ویرایــش متــن مقــاالت و بــه ده فرمــان بــرای
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نــگارش علمــی و جــذاب مقالــه اشــاره نمودهایــم .بخــش چهــارم بــه آشــنایی با
 ،ICIشــاخصهای آن و مجــات معتبــر میپــردازد .بخــش پنجــم بــه فرآینــد
انتخــاب ،ارســال ،پذیــرش و چــاپ مقالــه اشــاره دارد و کلیــه فرآینــد هــا از قبیل
پیــش از ارســال مقاله تــا داوری ،بازنگــری ،اصالح و ارســال مجدد مقاله را بررســی
مینمایــد .در بخــش ششــم کارگاه آموزشــی مقاله نویســی الزویــر و بخش هفتم
کارگاه آموزشــی تامســون رویتــرز هــر دو بــه صــورت مطالعــه مــوردی و مباحت
مربــوط بــه اخالقیــات در مقالهنویســی و ســرقت ادبــی را بررســی مینماینــد.

مقیاس سازی در تحقیقات بازاریابی

اا

رویکــرداصلــیکتــابمقیــاسســازیدرتحقیقــاتبازاریابیارائهســاختارنســبتا
پیچیــده ای از اطالعــات مربــوط به تحقیقــات بــازار می باشــد که بتوانــد خوانندگان
رادردرکمنطــقنهفتــهدرخلــق،اســتفادهوارزیابیابزارهایســنجشیــارینموده
واحســاسدرونــیتــروشــهودیتــریرانســبتبــهچگونگــیاســتفادهازمقیاس
هــای ســنجش در آنــان ایجــاد کنــد .پــس از آن ،ســعی بــر آن بــوده اســت کــه از
طریــقمرتبــطســاختنســنجشبــاتجــاربعینــیوواقعیوبــاتکیهبیشــتربر
درک مفهومــی تــا درک ریاضیاتی ،اســرار نهفته در رویکرد ســنجش را کشــف نموده
و در اختیــار خواننــدگان ایــن اثــر بگــذارد .آنچــه در ایــن کتــاب بــرای خواننــدگان
مفیــد و مثمرثمــر جلــوه نمــوده ،تأکید بــر ارائــه اثری اســت که بــرای دانشــجویان
ودانشــپذیرانقابــلدسترســیبــودهوبــاتوجهبهپیشــینهکمتــرآندربــازارکتب
علمــی ،حتی بــرای افــرادی کــه تجربــه کافــی در زمینه ســنجش دارند نیــز آگاهی
رســانی الزم را بــه همــراه داشــته باشــد؛ کــه ایــن امــر نیــز در کتــاب روبــرو محقق
شــده اســت .کتاب با بهــره گیــری از روش هــای نوین ســنجش در علــوم اجتماعی و
علــوم انســانی و نیز با بکارگیــری مثال های ملمــوس در حــوزه بازاریابــی و تحقیقات
بــازار افــق هــای جدیدتــری را در ایــن حــوزه بــرای محققــان و مطالعــه کننــدگان
روشــن نموده اســت.
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نویسندگان :پروفسور روبرت دی ویلیس
مترجم :دکتر کامبیز حیدرزاده ،دکتر امین اسداللهی
ناشر :علم
تلفن66412358 :
نوبت چاپ :اول تابستان1393 ،
شمارگان 1000 :نسخه
تعداد صفحات 274 :صفحه
بها 18500 :تومان
سال2011 :

جعبه ابزار بازاریابی
ایــن کتــاب در مــورد بازاریابــی مــی باشــد کــه مفاهیــم اصلــی
بازاریابــی و نیــز موضوعــات چالشــی معاصــر ،همچــون بازاریابــی

آنالیــن و بازاریابــی جهانــی را پوشــش مــی دهــد .اگــر ایــن گونــه

مفاهیــم بــرای شــما بــه عنــوان یــک مهنــدس ،یــک فروشــنده،

یــک طــراح محصــول  ،یــا یــک مدیــر فنــی بــرای مواجــه شــدن
بــا مســئولیت هــای مدیریتــی ،جدیــد و نــو هســتند ،کتــاب

نویسنده :دکتر پاتریک باروایز ،دکتر ریچارد لیوک
مترجم :دکتر کامبیز حیدرزاده ،دکتر امین اسداللهی
ناشر :انتشارات سیته
تلفن77509339 :
نوبت چاپ :اول زمستان ،1388 ،دوم پاییز ،1392 ،سوم
بهار1396 ،
شمارگان 2000 :نسخه
تعداد صفحات 288 :صفحه
بها 18000 :تومان
سال2006 :

جعبــه ابــزار بازاریابــی شــما را بــا مفاهیــم مــورد نیــاز جهــت
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شــناخت آن هــا آشــنا خواهــد کــرد.

