MARKET
TALENT

پیام مدیر عامل
مجموعــه مارکــت تلنــت بــا بیــش از  10ســال تجربــه
کاری در زمینــه طراحــی و اجــرا پــروژه هــای بازاریابــی،
تحقیقــات بــازار و برندینــگ در ایــران بــه مدیریــت دکتــر
امیــن اســداللهی مــی باشــد .ایــن مجموعــه بــا تکيــه بــر
ســامت ســازماني و صداقــت ،کــه در يکايــک اجــزاي
ايــن ســازمان مــوج مــي زنــد ،همــواره تــاش دارد تــا بــه
ارزشــمند تر يــن قلــه هــاي افتخــار کــه همانــا همراهــي
و هــم گامــي بــا مشــتريان عز یــز اســت ،دســت يابــد.
فلســفه وجــودی مارکــت تلنــت ارائــه باالتر یــن ارزش
و منفعــت بــه مشــتری اســت .مــا بــر ایــن باور یــم کــه
توانســته ایــم بــا اســتفاده از ویژ گیهــای ممتــاز خــود
یعنــی دانــش و مهــارت بــه روز ،اســتفاده از نیروهــای
متخصــص ،تامیــن نیازهــای مشــتریان و ارائــه راه حــل
هــای کار بــردی بــرای کســب و کارهــا ،نیازهــای آنــان را
بــه خوبــی پاســخ دهیــم .مــا بیشــتر توجــه خــود را بــه
رضایــت مشــتریان معطــوف مــی کنیــم و مــی کوشــیم
بــا بــه کارگیــری تجربــه هــا و توانایــی هــای بالقــوه خــود،
در توســعه و ارتقــا کســب و کارهــا در کشــور عزیزمــان
کوشــا باشــیم .اعتقــاد دار یــم مشــتریان و نیــروی
انســانی بزرگتر یــن دارایــی مــا اســت و تــاش مــی کنیــم
تــا محیطــی پرانگیــزه بــر ســازمان حا کــم شــده و بــرای
همــه کارکنــان در تمــام ســطوح احتــرام و ارزش قائــل
باشــیم.

تحقیقــات بازاریابــی ( )Marketing Researchیــك فراینــد شــناخته شــده در تمــام جهــان در جهــت
جلوگیــری از ضررهــا و آســیب هــای احتمالــی بــرای یــك شــركت یــا مؤسســه خدماتــی بــا هــدف
پیشــرفت و توســعه در جهــت دســتیابی بــه ســهم بــازار باالتــر ،فــروش بیشــتر ،ســود بیشــتر و در
نتیجــه ســبقت گرفتــن از رقبــا در دنیــای بســیار رقابتــی امــروز مــی باشــد .در خــال یــك تحقیقــات
بازاریابــی جامــع و كامــل مــی تــوان بــه بســیاری از مفاهیــم بازاریابــی دســت یافــت ،كــه امــروزه چــه
بــرای شــركتها و مؤسســات خدماتــی كــه مــی خواهنــد وارد بازارهــای جدیــد شــوند و چــه بــرای
شــركتها و مؤسســاتی كــه ســال هــا در بــازار حضــور دارنــد بســیار حیاتــی مــی باشــد.
مجموعه مارکــت تلنــت بــه مدیریــت دکتــر امیــن اســداللهی بــا اجــرا و نظــارت بــر بیــش از صــد هــا
پــروژه تحقیقــات بازاریابــی ( )Marketing Researchو برنامــه هــای بازاریابــی ( )Marketing Planبــا هــدف
کاربــردی کــردن مطالــب علمــی در بنگاههــای اقتصــادی ،مشــاوره مبنــی بــر متدهــای جدیــد بازاریابی
و تحقیقــات بــازار بــا بهــره گیــری از اســاتید و متخصصیــن مجــرب در ایــن حــوزه ،تحــت نظــارت و
عضویــت انجمــن تحقیقــات بازاریابــی اروپــا ( )ESOMARو ایــران ( )IMRAبــه فعالیــت پرداختــه ایــم.

MARKET TALENT SERVICE

خدمات مارکت تلنت
آنچــه مــا ارائــه مــی دهیــم بــه عنــوان ابــزاری
بــرای پیشبینــی و مدیریــت بهتــر کســب و
کارهــای موجــود و یــا جدیــد شــما مــی باشــد.
ایــن کار از طریــق توجــه بــه اولویتهــا ،نظــارت
و ارزیابــی پیشــرفت کار و کمــک بــه دســتیابی
اهــداف از پیــش تعییــن شــده شــما صــورت
مــی گیــرد .ایــن چنیــن خدماتــی شــرکت هــا
و کارآفرینــان را قــادر مــی ســازد تــا در مراحــل
مختلــف کســب و کار خــود آمادگــی هــای الزم را
بــرای پیشــبرد برنامــه هایشــان داشــته باشــند.
فهرســتی كــه در زیــر آمــده لیســت كاملــی از
تمــام پروژههــای تحقیقاتــی اســت كــه شــرکت
 Market Talentبــا كمــك اســاتید و نیروهــای
مجــرب و كارآزمــوده قــادر بــه اجــرای آنهــا
مــی باشــد.

تحقیقات بازاریابی در زمینه مشتری /مصرف كننده:
()Marketing Research in field of Customer/Consumer
 -1اندازهگیری رضایت و وفاداری مشتریان ()Satisfaction & Loyalty
 -2بررسی الگوی خرید مشتریان ()Customer Buying Pattern
 -3بررسی دالیل خرید مصرف كنندگان از محصوالت و خدمات شركت)Buying Consumer Reasons( .
 -4بررسی رفتار خرید مصرف كنندگان محصوالت با درگیری ذهنی پایین ( )Low Involvementو درگیری ذهنی باال ()High Involvement
 -5بررسی میزان  CRMو  ECRMبر افزایش سود شركتها و مؤسسات خدماتی.

تحقیقات بازاریابی در زمینه بازار)Marketing Research in field of Market( :
 -1اندازهگیری سهم بازار ( )Market Shareبه تفكیك محصوالت در مقایسه با رقبا.
 -2تحقیقات بازار با هدف معرفی هر چه بیشتر و بهتر یك شركت و محصوالت آن به عموم جامعه.
 -3بررسی حركات قابل پیشبینی رقبا)Competitor Predictable( .
 -4بررسی علل افت فروش یك شركت)Sell Decline( .
 -5بررسی چگونگی بخش بندی بازار ( )Segmentationو انتخاب بازا هدف ()Target Market
 -6بررسی ویژگی بازار هدف در فرایند تصمیمگیری خرید)Buying Decision- Marketing Process( .
 -7بررســی ورود محصــوالت فعلــی بــه بازارهــای جدیــد ( )Market Developmentبــر اســاس مــدل ایگــور آنســوف (( )Ansoffنقــاط قــوت،
ضعــف ،فرصتهــا و تهدیدهــا)
 -8بررسی ورود محصوالت جدید به بازارهای جدید ،بر اساس مدل ایگور آنسوف (نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ها و تهدیدها).
 -9بررسی چگونگی ورود به بازارهای گوشه ای (.)Niche Market

PRODUCT & SERVICE

تحقیقات بازاریابی در زمینه محصوالت یا خدمات)Marketing Research in field of Product & Service( :
 -1اندازهگیــری ســهم ذهنــی و ســهم قبلــی مشــتری بــه تفكیــك محصــوالت و خدمــات و نیــز بــرای محصــوالت و خدمــات
جدیــد)Share of Mind & Share of Heart(.
 -2تحقیقات بازار با هدف توزیع محصوالت و خدمات متناسب با ویژگیهای جمعیت شناختی.
 -3تحقیقات بازار با هدف توزیع محصوالت و خدمات متناسب با مناطق مختلف تهران و مراكز استانها.
 -4پیش آزمون محصول جهت دستیابی به سلیقه مصرفكنندگان.
 -5بررســی ورود محصــوالت و خدمــات جدیــد بــه بازارهــای فعلــی ( )Product & Service Developmentبــر اســاس مــدل ایگــو
آنســوف (نقــاط قــوت ،نقــاط ضعــف ،فرصتهــا و تهدیدهــا)
تحقیقات بازاریابی در زمینه قیمت)Marketing Research in field of Price( :
 -1چگونگی قیمتگذاری ( )Pricingمحصوالت و خدمات فعلی نسبت به رقبا (برای شركتها و مؤسسات خدماتی موجود در بازار)
 -2چگونگــی قیمتگــذاری ( )Pricingمحصــوالت و خدمــات جدیــد نســبت بــه رقبــا (بــرای شــركتها و مؤسســات خدماتــی
تــازه وارد و موجــود در بــازار)
 -3بررسی چگونگی قیمتگذاری در بازارهای گوشهای ()Pricing in niche Market
تحقیقات بازاریابی در زمینه توزیع)Marketing Research in field of Distribution(:

 -1شناسایی كانال های توزیع متناسب با محصول

تحقیقات بازاریابی در زمینه پیشبرد فروش)Marketing Research in field of Promotion( :
 -1بــه كارگیــری ابزارهــای تشــویقی ( )Promotionدر چــه زمانــی ،چــه مكانــی ،چــه بــازاری و روی چــه نــوع محصولــی میتوانــد
منجــر بــه فــروش بیشــتر و دســتیابی بــه ســهم بــازار باالتــر گــردد.
تحقیقات بازاریابی در زمینه تبلیغات)Marketing Research in field of Advertising( :
 -1اندازهگیری اثربخشی تبلیغات در میان تمام اقشار جامعه.
 -2ارزیابی برنامه جامع تبلیغاتی قبل و بعد از اجرای برنامه.
 -3پیش آزمون محتوای تبلیغات.
 -4بررسی اثربخشی تبلیغات پس از یك دوه انجام تبلیغات (دسترسی ،فراوانی ،نگرش و ضریب تأثیر پیام)
 -5معرفی شیوههای تبلیغات به شركتها متناسب با بازار هدف آنها)Advertising fitness Target Market( .
تحقیقات بازاریابی در زمینه برند)Marketing Research in field of Brand( :
 -1اندازهگیری آگاهی از برند و تصویر ذهنی برند ()Brand Awareness & Brand Image
 -2اندازهگیری ارزش ویژه برند بر مبنای مشتری (مدل )Customer Based Brand Equity( )CBBE
 -3اندازهگیری سهم برند در مقایسه با رقبا)Brand Share( .
 -4اندازهگیری رضایت از برند ،وفاداری به برند ،اعتماد به برند و وابستگی به برند.
()Brand Satisfaction & Brand Loyalty & Brand Trust & Brand Attachment
[ ویژه شركتها و برندهایی كه در مرحله رشد ،بلوغ و حتی افول قراردارند]
 -5بررسی نام تجاری ( )Brand Nameو نشان تجاری ( )Brand Mark or logoدر اذهان مشتریان بالقوه ،بالفعل و عموم جامعه.
 -6به كارگیری روشهای نوین در جهت برندسازی محصوالت ،خدمات و شركتها)Branding( .
 -7تحقیقات بازار با هدف برندسازی مجدد)Rebranding( .
 -8تحقیقات بازار با هدف بررسی شعار تبلیغاتی ( )Sloganو شعر یا موسیقی ()Jinglesتبلیغاتی شركت یا مؤسسه خدماتی.

BUSINESS & MARKETING PLAN

تحقیقات بازاریابی در زمینه جایگاه سازی)Marketing Research in field of Positioning( :
 -1بررسی جایگاه سازی یك شركت در بازار هدف از نظر محصول -قیمت -توزیع -پیشبرد فروش.
 -2بررســی جایــگاه ســازی مجــدد یــك شــركت یــا محصــوالت و خدمــات آن بــه صــورت كل یــا بــه تفكیــك.
( )Repositioning
:Marketing Plan
در ایــن بخــش از طــرح کســب و کار نحــوه رقابــت در بــازار ،اســتراتژی کلــی بــازار یابی و فــروش ،جلب مشــتری،طرحهای
تبلیغــی و ترویجــی بــه همــراه بودجــه مــورد نیــاز جهــت آنهــا ،فراینــد خریــد و کنتــرل موجــودی ،نحــوه ورود و خــروج
کاال و بــه طــور کلــی امــور مرتبــط بــا قیمــت گــزاری ،توزیــع ،تبلیغات،پیشبینــی تولیــد و کنتــرل هــا مــورد اشــاره قــرار
مــی گیــرد.
:Business Plan
برنامــه کســب و کار بــه عنــوان ابــزاری بــرای پیشبینــی و مدیریــت بهتــر کســب و کارهــای موجــود و یــا جدیــد میباشــد.
ایــن کار از طریــق توجــه بــه اولویتهــا ،نظــارت و ارزیابــی پیشــرفت کار و کمــک بــه دســتیابی اهــداف از پیــش تعییــن
شــده صــورت میگیــرد .ایــن چنیــن طرحــی کارآفرینــان را قــادر میســازد تــا در مراحــل کســب و کار آمادگیهــای الزم
را بــرای پیشــبرد برنامههــا بدســت آورنــد.

فلسفه ما

فلســفه وجــودی مارکــت تلنــت در زمینــه تحقیقــات بازاریابــی بــه شــما و کســب و کارتــان
کمــک میکنــد و مــا را قــادر میســازد همــه نیازهــای مشــتریانمان را بــرای حضــور در
فضــای آنالیــن و کســب و کار بــرآورده کنیــم و طیــف وســیعی از خدمــات آنالیــن بــا
کیفیــت ممتــاز را بــرای کســب بهتریــن نتیجــه بــه آنهــا ارائــه دهیــم.

ماموریت ما

در پایــان عصــر رســانههای ســنتی ،مــا بعنــوان شــرکتی کــه در زمینــه تحقیقــات
بازاریابــی فعــال اســت بــه شــما و کســب و کارتــان  کمــک میکنیــم تــا تصمیمــات مهــم
مدیریتــی و بازاریابــی خــود را بــا اســتفاده از تکنیکهــای نویــن تحقیقاتــی و هوشــمندی
بــازار اتخــاذ کنیــد و بــا قدمهــای مطمئــن روبــه جلــو حرکــت کنیــد.

چشم انداز

ســعی مــا بــر ایــن اســت تــا همیشــه بــه عنــوان پیشــرو در عرصــه تحقیقــات بازاریابــی
باشــیم تــا مشــتریان بــرای تمــام نیازهــای تحقیقــات بــازار خــود بــا اطمینــان خاطــر بــه
مــا تکیــه کننــد ،مــا یــک ارتبــاط تجــاری بــی پایــان را بــر اســاس ایــن مــوارد میســازیم:
دریافت و تحلیل نیازهای تجاری ،اهداف و مسائل کاری تک تک مشتریان.
شریک تجاری مطمئن که مشتریان با آرامش خاطر به آن اعتماد میکنند
بکاربــردن تکنیکهــای نویــن تحقیقــات بازاریابــی بــرای برطــرف کــردن مســائل
تجــاری مشــتریان
ارائه راهکارهای مطمئن و خروجیهای تضمین شده

WHY MARKET TALENT

چرا مارکت تلنت را انتخاب کنیم؟

یک مجموعه هدفمند در زمینه تحقیقات بازار و برنامههای بازاریابی با مدرنترین متد روز دنیا
بروزترین متد با توجه به نیاز مشتری و پروژه بهترین مسیر و ابزار استفاده میگردد.

برنامهریزی
هوشمندانه

ضمانت

مارکــت تلنــت بــا داشــتن تجربــه بیــش از  80پــروژه موفــق برنامهریزیهــای دقیــق و
مشــخصی بــرای پــروژه انجــام میپذیــرد.

ضمانــت ارائــه خدمــات در زمــان مشــخص و نتیجــه مــورد نظــر از مهمتریــن ویژگیهــای
مارکــت تلنــت میباشــد.

مشتریان مارکت تلنت
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شماره تماس021 - 26610481 :
اکانت منیجر09120843852 :
آدرس :تهران ،پاسداران بوستان نهم (شهید جعفری) ،پالک  135واحد  ۶طبقه دوم غربی
ایمیلinfo@markettalent.net :

