
بازاریابی مسابقات و رویدادهای 
  ورزشی

 فصل چهارم



 بازاریابی چیست؟

 به بازار رساندن، 

 بازار یافتن یا 

کلیه عملیاتی است که درفاصله تولید تا مصرف 
 .باعث تسریع روند انتقال کاال یا تسهیل فروش شود



 بازاریابی ورزشی
فرایند طراحی و اجرای فعالیت هایی برای تولید، قیمت گذاری، افزایش مشتریان و توزیع  »

یک محصول یا خدمت ورزشی برای ارضای نیاز ها یا تمایالت مشتریان و تحقق اهداف 
 «سازمان یا شرکت

 .منشاء ورکن اساسی نظام بازاریابی، نیازها وخواسته های انسان است

مفهوم محصول تنها به کاال منحصر نمی شود بلکه هر نوع خدمت برای افراد برانگیزننده 
 .باشد می توان محصول خدماتی تصور کرد

 .بازاریابی ورزشی فرایند تامین خدمات خوشآیند و مناسب ورزشی برای مردم جامعه است



 مدیریت بازاریابی

و تحلیل،  مدیریت بازاریابی عبارت است ازتجزیه 
، برای برنامه های تعیین شدهطرح ریزی، اجرا و نظارت 

فراهم آوردن مبادالت مطلوب با بازارهای مورد نظر 
 .برای دستیابی به هدف های سازمان



 ابعاد مختلف مدیریت بازاریابی
  بازارگرایی

 گرایش به بازار ونیازهای مشتریان•

  بازار شناسی

 شناخت بازاربه منزله عنصر الزم برای هر تصمیم اصولی•

  بازار یابی

 یافتن مناسب ترین بازار برای توزیع موثرترمحصول•

 بازار سازی

 نفوذ در بازار ومعرفی محصوالت یا خدمات•

  بازارگردی

 آشنا شدن با تغییرات وتحوالت بازار های دیگر•

  بازار سنجی

 ارزیابی گذشته وحال خود ودیگران برای ترسیم آینده•

  بازار داری

 حفظ رضایت مشتریان وتشویق آنها برای ادامه خرید•

  بازار گرمی

 تبلیغات به منظور آگاهی رساندن به خریداران ومقابله بارقبا•



 تحقیقات بازاریابی

چرخه خدمات رسانی به خریداران با 
تحقیق بازارآغاز می شود و با ارائه 

 .  خدمات خاتمه می یابد

در ارائه خدمات باید به موضوعی که 
یعنی توجه  بسیار مهم است توجه شود،

 .به نیاز و توقع خریدار



 تحقیقات بازاریابی

  منظور به اطالعات گزارش و تحلیل و تجزیه و آوری جمع»
  در تصمیم گیری برای مدیران سواالت به پاسخگویی

 «.بازاریابی ویژه مشکل یا فرصت یک خصوص
 ورزشی رقابت یا رویداد برگزاری در درگیر افراد تمامی

 تالش ورزشی بازاریابی فرایند از بخشی  منزله به باید
  رضایت و ورزشی جاذبه ایجاد جهت در را مالحظه ای قابل
  ورزشی رویداد در کننده شرکت افراد و ورزشکاران کلیه

 .دهند نشان خود از



 در حوزه بازاریابی رویدادهای ورزشی

بزرگترین وظیفه هر یک از افرادی که به نحوی در برگزاری آن رویداد دخالت  •
معتقد به فرایند بازاریابی ورزشی و کسب رضایت مشتری   دارند آن است که

 .  باشند

با تحقیق و نظرسنجی، عوامل موثر در رضایت مندی شرکت کنندگان را تعیین و •
  .به مرحله اجرا درآورند

بنابراین بازاریابی ورزشی نوعی علم و هنر تحریک نیازهای  
 .ورزشی افراد است

 تحقیقات بازاریابی



 در تحقیقات بازاریابی   Oهفت 

 occupants؟                            (مصرف کنندگان)بازار شامل چه کسانی است

 objects؟                                                    (موضوعات خرید)بازارچه می خرد

 objectives؟                                                 (اهداف خرید)بازار چرا می خرد

 organizations؟           (سازمان خرید)چه کسانی در خرید مشارکت می کنند

  operatomps؟                                        (عملیات خرید)بازار چگونه می خرد

    occasions؟                                 (موقعیت های خرید)بازار چه موقع می خرد

     outlets؟                                                   (فروشگاه ها)بازار از کجا می خرد



 آمیختۀ بازاریابی

   pچهار 

 product :محصول

  price :قیمت

  place :مکان

 promotion :ترویج

مقوله های  از اجزاء یا مجموعه ای •
تصمیم گیری های  مهم درارزیابی و 

مربوط به بازاریابی یک سازمان 
 .  است



 محصول

که نیاز مصرف کننده را  کاال، خدمات یا ایده هایی •
 .برآورده می سازد



 قیمت

که مشتری باید برای دریافت محصول یا خدمات بهایی •
 .بپردازد

 



 مکان

به معنی مجرای توزیعی که محصول را برای مشتری •
 .قابل حصول می کند

 



 ترویج

مشتری برای خرید محصول یا  و تشویق ترغیب •
 .خدمات



 حامیان مالی رویدادهای ورزشی

 مشتری یافتن برای وقایع و رویدادها از مالی حامیان
 استفاده خویش خدماتی یا تولیدی یا تولیدی شرکت برای

   .کنند می
  ورزشی وقایع و دررویدادها ارتباطاتشان تقویت با آنها
   .اندیشند بیشترمی تجاری های فرصت به

 هایی شیوه ترین باارزش از یکی مالی حمایت درواقع
 دست بازاریابی اهداف به توانند می ها شرکت که است
 .کنند حفظ مشتری با را خود بخش اثر ارتباط و یابند



 فواید حمایت مالی از رویدادهای ورزشی

 وفاداری مشتریان به آرم

 اثر بخشی هزینه تبلیغات

 فعال سازی واحد تولیدی یا خدماتی

 جذب مشتریان خاص

 ایجاد انحصار

 مشارکت جامعه

 بازگشت سرمایه



 بازاریابی ورزشی برای کسب حمایت مالی

بازاریابان ورزش کسانی هستند که اطالعات مربوط به 
و قادرند در محصول یا خدمت شما راارائه می دهند 

 . خرید برمصرف کننده تاثیر بگذارندفرایند 



 صحه گذاری

نخبه و قهرمانان می توانند با تأیید و یا مصرف ورزشکاران •
 .  محصوالت ورزشی در فروش آنها تأثیر بگذارند

 ارتباط همچنین و Reebok کفش و اونیل شکیل ارتباط عظیم نیروی–
 این فروش میزان در جهش یک Nike کفش و جردن مایکل

   .گردد ایجاد جهان سطح در شرکت ها
 5/1 قرارداد یک اونیل با قرارداد انعقاد از قبل Reebok کفش–

 تصویر به را اونیل کفش که کردند امضاء NBA با دالری میلیون
   .بکشند

 قدر آن سواچ گفت 1996 المپیک طالی مدال دارنده ایوان جانب–
   .دارم دست به را آن کردن شنا موقع حتی که دارد کیفیت

 



 شرکای تجاری المپیک

 کوکاکوالشرکت  -1
 امشرکت آی بی  -2
 هانکوکشرکت بیمه جان  -3
 کداکشرکت  -4
 دونالدشرکت مک  -5
 تاشرکت صنعتی الکتریکی مات سوشی  -6
 سامسونگشرکت  -7
 ورزشیمجله تایم وشرح  -8
 اسشرکت پستی یوپی  -9

 ویزاشرکت  -10
 زیراکسشرکت  -11







 



سواچ، زمان سنج اصلی صدمین سال بازی  
 های المپیک

 1996اهداف حمایت مالی سواچ از المپیک •
   .شود برخوردار خاصی برجستگی از المپیک مالی حامیان بین در ( 1•
   .کند جلوه جذاب و جالب مصرف کنندگان برای سواچ ( 2•
 زمان سنجی دقت سواچ اگر .شود اعتماد قابل مصرف کننده برای سواچ فناوری ( 3•

   .است باکیفیتی ساعت حتماً دارد را المپیک
  ارزیابی اقدامات سواچ•

   .کردند تلقی المپیک حامی ستاره های از یکی را سواچ مصرف کنندگان، و رسانه ها ( 1•
   .شد توصیف زندگی شور از سرشار و سرزنده و شاد شرکت یک عنوان به سواچ ( 2•
 قرار تقدیر و تحسین مورد المپیک سال یکصدمین در سواچ تکنولوژیکی ابداعات ( 3•

   .گرفت
   .نامیدند المپیک شگفت انگیز عامل را آن و دادند طال مدال سواچ به رسانه ها ( 4•
 .شد مواجه صعودی جهش با سواچ فروش المپیک از پس ( 5•

 



 آتن 2004برنامۀ حامیان مالی المپیک 

 



راهنمای درج آرم تجاری بر وسایل 
 ورزشکاران در المپیک

 منشور المپیک 53قانون •
درج هر نمادی به جز نماد انحصاری تولیدکنندگان •

 ورزشی بر اقالم، مجاز نیست
خالکوبی نماد تولید کننده بر روی بدن شخص، لنز،  •

گوشواره، محافظ دندان، گیره بینی و بطری های آب  
 .ممنوع است

 



نماد تجاری تولید 
 کننده

منظم و به شکل 
 مربع یا مستطیل

حداکثر مساحت 
 6cm2آرم 

 ابعاد نامنظم
حداکثر مساحت 

 20cm2آرم 



 راه های تامین منابع مالی فیزو

 حق عضویت•
 حق شرکت ورزشکاران•
 حق امتیاز میزبانی•



 سایر گزینه ها

 رویدادواگذاری حقوق نامگذاری •
 حق پخش تلویزیونی•
 موبایل رایت•

 



 سوال؟

اگر شما مدیر یک رویداد یا مسابقه ورزشی باشید، •
در بحث بازاریابی رویداد یا مسابقه چه اقداماتی 

 انجام می دهید؟


