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  چکیده

پرداخته و هدف نهایی آن شناسایی و مقاله حاضر به بررسی ابعاد بازاریابی شهري و تأثیر آن بر مدیریت واحد شهري 

بازاریابی  .است در شهرداري اصفهان واحد شهري رتبه بندي مهم ترین عوامل در این مقوله به منظور برنامه ریزي و مدیریت

این  ،باشد می شهرداري کاهشرو به  در مواجهه با منابعچهار دسته اصلی مشتریان شهري به دنبال برآورده سازي نیازهاي 

ها براي شهرداري اهداف بازاریابی شهري. شرکت ها)4سرمایه گذاران و )3 بازدید کنندگان)2 افراد مقیم)1 : از عبارتندمشتریان 

هاي درآمدي در سطح خرده فروشی، جذب گردشگر، ایجاد  اط با صنعت و تسهیالت اداري، توسعه ظرفیتبارت :عبارتند از

  ....ن جدید و مللی، جذب ساکنامحلی براي میزبانی رویدادهاي ورزشی، فرهنگی و تفریحی بین ال

بازاریابی شهري با ترفیع وجهه شهر مشخص گردید که دنیا مختلف در شهرهاي  پس از بررسی ادبیات و سوابق موضوع

وجود  )1 : از ها عبارتند در شهرداريجهت رسیدن به توسعه پایدار عوامل کلیدي موفقیت در بازاریابی شهري  متفاوت بوده و

توافقات )5توسعه محلی )4وجهه و هویت شهري ایجاد ) 3 چشم انداز وتحلیل استراتژیک)2گروه برنامه ریزي بازاریابی شهري 

در  بازاریابی شهريموفقیت جهت پیش شرط هاي الزم دهد که  نتایج حاصل از این پژوهش نشان می .سیاسی

  :عبارتند ازها شهرداري

ساختار )4 بخش عمومی با خصوصیمشارکت ) 3 ایجاد چشم انداز استراتژیک)2 قبول بکارگیریبازاریابی شهري) 1 

ایجاد وجهه شهري  )PEST-SWOT  7استفاده از تحلیل ) 6 شهريتأمین مالی جهت بازاریابی) 5 شهر ترفیعی خاص براي

) 11ایجاد یک بسته ترفیعی بوسیله شهرداري ) 10بخش بندي بازارهاي خارجی ) 9 انجام تحلیل داخلی و خارجی در بازار) 8

  ي جایگزینابیان دقیق اقدامات و سناریو ه

  

  .شهرداري ،سرمایهجذب ، مدیریت واحد شهري ،شهريبازاریابی : واژگان کلیدي
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 مقدمه

اي سود آور است تا هم نیازهاي مشتریان سازمان برآورده شده و هم  بازاریابی بدنبال شناسایی نیازها و رفع آنها به شیوه

ي بازاریـابی بهـره   زارهـا مفـاهیم و اب  ،هابازاریابی شهرها از ایده . منابع مالی وارد سازمان شود تا سازمان به بقاءخود ادامه دهد

واژه بازاریابی شهري مفهوم مشابهی مثل بازاریابی مکان یا موقعیت مکانی دارد و ارایه موقعیت یک محل و برخی واژ . دگیر می

گـذاران فعـال در امـور شـهري حـول       برخی از سیاست (Bradley et al, 2002).هاي دیگر معادل و مشابه همین واژه هستند

کنند ولی توجه رو به رشد در این زمینه حاکی از آن است کـه همـه درك مشـابهی از     سازي فعالیت می بازاریابی شهري و برند

. شـود  اکثر اوقات بازاریابی شهري به عنوان یکی از دالیل اصل میزبانی یک رویداد  خاص در یک شهر بیان مـی . این واژه دارند

نگرندکه به صورت یک رقابت بین شهرهاي پیشنهاد دهنده براي  محرکه بازاریابی شهري می شهرها به رویدادها به عنوان موتور

بازاریابی بین المللی یکی از مباحث شهرداري براي ورود به فرآیند . میزبانی رویدادهاي فرهنگی و ورزشی نمایش داده می شود

شـود   شود یا اینکه  باعـث مـی   کنندگان جدید به شهر می یدباشد که باعث ورود تجار و بازد پیشنهاد دادن میزبانی رویدادها می

با مارك تجاري یا ایجاد ارزش افزوده  در زمینه بازاریابی شهري، .(Braun , 2008)افراد جدیدي بخواهند در شهر ساکن شوند

گذار ه هاي مثبت، اثریک برند از یک محصول فراتر است و نهاد .مورد توجه بوده است 90، موضوعی است که از اوایل دهه برند

ازي بـه صـورت   کنندگان و تجار به شکل مج شهر براي بعضی از بازدید. کند ایجاد کرده و ترفیع و فروش را تشویق میو حسی 

بسیاري از بحـث هـاي بازاریـابی    . بازاریابی باید با مفهوم شهرها و فعالیت هاي شهري تطبیق داده شودشود، یک برند دیده می

گیـرد و بـه بحـث هـاي بازاریـابی       نشأت می..... رتبط با اقتصاد شهري، جغرافیاي اجتماعی، برنامه ریزي و شهري از مباحث م

در همین زمینه مقاله حاضر به بررسی نقش بازاریابی شهري در جذب سرمایه براي مدیریت  .(Seppo , 2003) ارتباطی ندارد

 . دهد قرار می مورد بررسیأله را یکپارچه شهري پرداخته و ابعاد این مس

  سئواالت تحقیق

  سئوال اصلی - 

  چگونه شهرها می توانند به صورت اثربخش از بازار یابی شهري استفاده کنند؟

  سئواالت فرعی - 

 چگونه می توان توجه روبه رشد به بازاریابی شهري را شرح داد؟ .1

 بازاریابی شهري چیست و عناصر کلیدي آن کدامند؟ .2

 چیست؟ ارزش افزوده بازاریابی شهري .3

رویکرد  مشتریان شهرداري چه کسانی هستند و نیازهاي مشخص آنها چه بوده و پیامدهاي اتخاذ یک .4

 مشتري محور براي بازاریابی شهري چیست؟

 رویکرد مشتري محور براي تعریف محصوالت و خدمات شهري چیست؟اتخاذ یک پیامد  .5

 عناصر مدیریت شهري معاصر چیست؟ .6

 بازاریابی شهري ضروري بوده و منظور از آن چیست؟رویکرد منسجم به چرا  .7

 کارگیري اثربخش بازاریابی شهري است؟آیا رویکرد منسجم به بازاریابی شهري شرط الزم براي ب .8

  فرضیات تحقیق - 

  فرضیه اصلی - 

  .رویکرد منسجم به بازاریابی شهري است ،شرط الزم بکارگیري اثربخش بازاریابی شهري

 فرضیات فرعی -        

 .منطبق است قرار گرفتن آن در اداره شهر بررویکرد منسجم به بازاریابی شهري  - 
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از قرار گرفتن بازاریابی در سطح تصمیم گیرندگان شهري  يدیدگاه مشترك و همه جانبه از بازاریابی شهر -1

 .کند پشتیبانی می اداره شهرشهري در

بر قرار گرفتن بازاریابی شهري در اداره شهر مؤثر  هرشمول بازاریابی شهري در اولویت سیاست هاي اداره ش -2

 .است

مسئولیت قانونی شفاف براي بازاریابی شهري و یک جایگاه واضح از بازاریابی شهري در ارتباط با دیگر  -3

 .مؤثر است در اداره شهربر قرار گرفتن بازاریابی شهري  سیاست ها

بر  پشتیبانی و نفوذ جهت توسعه، هماهنگی و کاربرد پتانسیل کامل شبکه هاي بازاریابی شهري،  -4

  .مؤثر استگرفتن آن در اداره شهر  قرار

 .منطبق است مدیریت بازاریابی شهري از عامل پشتیبانی کننده چهاررویکرد منسجم به بازاریابی شهري بر  -

بازاریابی مدیریت کننده  عامل پشتیبانی ،ب جامع بازاریابی شهريهاي شهري به یک چارچو تفسیر اولویت -1

 .است شهري

هاي بازاریابی شهري که به بیش از یک گروه ازمشتریان مربوط است عامل  شناسایی فعالیت -2

   .است مدیریت بازاریابی شهريکننده  پشتیبانی

هاي ي هدف خاص از مشتریان با مکانیزمها هاي بازاریابی شهري با نیازهاي گروه حداکثر تطابق فعالیت -3

 .رابطه دارد براي مدیریت بازاریابی شهريپشتیبانی کننده 

مدیریت بازاریابی کننده  پشتیبانیعامل هاي بازاریابی شهري،  نعطف به سطحی خاص از فعالیترویکرد م -4

 .است شهري

  

  ادبیات تحقیق 

  بازاریابی شهري

یعنی بازاریابی شهري ریشه . ایجاد شد 1در یک پژوهش در شهر اپلدورن 1981در سال بازاریابی شهري براي اولین بار 

شود که به جاي بازاریابی  در حال حاضر بازاریابی منطقه اي به بازاریابی شهري تبدیل شده  و ترجیح داده می. دارد 2هلندي

اي که آنها را احاطه کرده در نظر  شهرها با منطقهاي از بازاریابی شهري استفاده شود به این دلیل که در اکثر مواقع  منطقه

البته در حال حاضر بازاریابی شهري در حالت عمومی و کلی . شوند نه اینکه نقطه مرکزي شهرها در نظر گرفته شود گرفته می

بازاریابی . اشدب در بازاریابی شهري تمرکز بر جنبه هاي ترفیعی بازاریابی و تأکید بر ترفیع یک محل می. پذیرفته شده است

 , Braun)کند شود به بهترین شکل عنصر جغرافیایی را در بازاریابی شهرها تشریح می ها که در گردشگري استفاده می مقصد

2008).  

به عبارت دیگر بازاریابی . هاست بازاریابی شهري خروجی چشم انداز بازاریابی و ورودي چشم انداز مباحث مرتبط با مکان

توازن میان عرضه خدمات شهري و تقاضا براي آن از طرف افراد مقیم در شهر، شرکت ها، گردشگران و شهري عبارتست از 

این امر هنگامی  باشدراضی کردن نیازهاي بازارهاي هدف می طراحی یک محیط برايازدید کنندگان دیگر و فرایند آن شامل ب

 گان و سرمایه گذاران برآورده د و انتظارات بازدید کنندناجتماعشان خوشحال نگه داشته می شوکه شهروندان و تجار توسط 

  .(Appelman , 2004)دود ، به نتیجه می رسش

  در بازاریابی شهري مشتریان شهرداري

مشتري در حالت کلی در بازار، شامل افراد حقیقی یا حقوقی است که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم از محصوالت و 

افراد مقیم در شهر، پرداخت کنندگان مالیات و عوارض،  ،ها مشتریان شهرداري. کنند خدمات شهرداري استفاده می

                                                
١Epldorne 
٢Netherland 
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کنندگان  ن و دریافتگذارا و دیگر سرمایه  کارهاي کوچک و ، دارندگان کسبکنندگان گذاران، مالکان، بازدید سرمایه

ر بازاریابی شهري نیازمند بررسی افزایش اطالعات و چشم انداز درباره مشتري د .(Seppo , 2003)، هستندعمومی خدمات

مشخص گردیده ) 1(باشد که این خصوصیات در جدول  دقیق خصوصیات مشتریان است که عنصر اصلی تقسیم بندي بازار می

  (Braun,2008). است

 
  خصوصیات مرتبط با دسته هاي متفاوت مشتریان) 1(جدول

  گذارانسرمایه   بازدید کنندگان  شرکت ها  )ساکنان(افراد مقیم   

  اندازه  ترکیب خانوار  1
هدف از 

  )فراغت/تجارت(بازدید
  اندازه

  عبور کننده در برابر گردشگر  منفعت مداري کوتاه یا بلند مدت  سن  2
منفعت مداري بلند 

  یا کوتاه مدت

  نوع سرمایه گذاري  مسافت مسافرتی قابل قبول  نوع فعالیت هاي اقتصادي  درآمد  3

  ملیت  بازارهاي تحت پوششحوزه جغرافیایی   مذهب  4
ارایه یا نمایش یا 

  معرفی تأثیر رقبا

  درآمد قابل تصرف  نوع مشتریان و رفتار رقبا  وضعیت خانوادگی  5
تعلق یا دلبستگی به 

  یک مکان

  -  گروه هاي همگن  تأثیر شرکت هاي دیگر  زمینه تحصیلی  6

  ارتباط با جامعه  گروههاي همگن  7
ترجیحات براي گردشگر در 

  یا حومه شهرشهر 
-  

8  
اجتماعات بر اساس 

  عالیق و احساسات
  وابستگی شدید به نیروي کار یا سرمایه

ترجیح به گشت و گذار به 

  صورت انفرادي یا تور
-  

9  -  -  
دلبستگی احساسی به یک 

  مقصدگردشگري
-  

  )همان منبع(: منبع

 

  پویایی هاي شهري و نیاز براي بازاریابی شهري

در این زمینه . کند هاي متنوع شهرها وسعت پیدا می تحلیل آن با مرتبط کردن آن به دسته بنديبازاریابی شهري و 

بازیگران اصلی  .تر هستند هاي بازاریابی شهري مستعد هایی از شهرها جهت اتخاذ سیاست خصوصیات شهرها مهم است و گونه

شود  ه تالش این بازیگران صحنه بازاریابی شهري باعث میافراد مقیم، شرکت ها و دولتها ک: صحنه بازایابی شهري عبارتند از 

براي . تر شود و در این میان مشتریان، اساس بازاریابی شهري هستند که یک موقعیت مکانی براي زندگی یا کسب و کار جذاب

دستیابی به  ، محیط شهري، امکان استخدام و)فضا(خانه :افراد مقیم در یک شهر عناصر رفاه شامل تمام عوامل از قبیل

هاي  هاي نیروي کار، پتانسیل هاي مکانی مثل پتانسیل ها شامل عواملی از قبیل پتانسیل تسهیالت می باشد و براي شرکت

و پیامدهاي توسعه شهري چالشهاي جدید ترش جامعه اطالعاتی گس .(Berg et al , 2001)باشد ورودي و پتانسیل بازار می

 6. عاتی و عصر اطالعات یک پدیده مهم است که در توسعه شهرها باید در نظر گرفته شودورود به دوره اطال. شهرها هستند

کننده رفتار رو به تغییر فعاالن شهري  عامل تغییر بنیادي اصلی که در مجموع ریشه روندهایی هستند که باعث یا منعکس

         :است عبارتند از

-تغییرات سیاسی -3 ییرات در فناوري اطالعات و مخابراتسرعت شدید تغ -2 جهانی سازي و بین المللی شدن -1

اقتصادي مثل فرآیندهاي ادغام مثل اتحادیه اروپا و گسترش آن و یا نفتا، گات و تغییرات جهانی در حوزه سیاست و اقتصاد در 
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در زیرساخت هاي  تغییرات -6 رسانه هاي عمومی و جایگاه آنها -5 تهدید تروریسم -4 .جنوب شرق آسیا، مخصوصاً در چین

  .(Althuizen , 2006)حمل و نقل و بهترشدن آن

  انواع گونه هاي شهري و بازاریابی شهري 

روندها و تغییرات اساسی و مبنایی باعث رقابت و وسعت . گذارد توجه روزافزون به بازاریابی شهري بر تمام شهرها اثر می

که تأثیر این مسأله در هر شهري متفاوت است و موقعیت . شود می منطقه عملیاتی شهري و تشویق توجه به بازارایابی شهري

گذارد و  در بازاریابی شهري اثر میر عملکردشان تفاوت ها میان شهرها ب. کند رقابتی شهرها در این حالت اهمیت پیدا می

شهرهاي و شبکه تحقیقاتی  گروها توسط شهره .(Bergman , 2006)شوند صوصیت هایشان دسته بندي میشهرها بر اساس خ

، تبلیغات ،حسابداري: نوع خدمات 4از بابت بر اساس خدمات یا محصوالت ارایه شده توسط آنها 3و جهانی سازي جهان

   .(Braun , 2008)است )2(جدول  شده اند که دسته بندي آن به صورت و قانون دسته بندي بانکداري 

  

  و شبکه تحقیقاتی شهرهاي جهان و جهانی سازي گروهشهرهاي جهان طبق رده بندي ) 2(جدول 

  شهرهاي رده آلفا
  لندن، پاریس ، نیویورك، توکیو

  شیکاگو، فرانکفورت ، هنگ کنگ، لوس آنجلس، میالن، سنگاپور

  شهرهاي رده 

  سانفرانسیسکو، سیدنی ، تورنتو، زوریخ

  ، مکزیکو سیتی، سائوپائولو بازل مادرید

  مسکو، سئول

  )گاما( شهرهاي رده 

  

  آمستردام ، بوستون،  کاراکاس، داالس، دوسلدورف، جنوا، هوستون

  .جاکارتا، ژوهانسبورگ، ملبورن، اوزاکا، پراگ، سانتیاگو، تایپه، واشینگتن

  بانکوگ، بی جینگ، رام، استکهلم، ورشو

آتالنتا، بارسلونا، برلین، بوئینس آیرس، بوداپست، کپهنهاگ، هامبورگ، 

  شانگهاي. استانبول، کواالالمپور، مانیل، میامی، میناپولیس، مونترال، مونیخ

شواهد نسبتاً قوي از مباحث   DIرده 

  شهري

آتن، اوکلند، دوبلین، هلسینکی، لوکزامبورگ، لیون، بمبئی، دهلی نو، فیالدلفیا، 

  ریودوژانیرو، وین

  بعضی از شواهد مباحث شهري DII رده  

ابوظبی، آلماتی، بیرمنگام، بوگوتا، براتسیالوا، بریسبان، بخارست، قاهره، کلولند، 

کلن، دیترویت، دبی، هوشی مین، کیف، لیما، لیسبون، منچستر، مونته ویدئو، اسلو، 

  .رتردام، ریاض، سیاتل، اشتوتگارت، هاگ

کمترین شواهد از مباحث  DIIIرده  

  شهري

، بالتیمور، بانگالور، بولونیا، برزیلیا، ) دانمارك( ، آرهوس )بلژیک(آدالید، آنتورپ 

ادینبرگ، ). آلمان(کلمبوس،در سدن ).سري النکا(کیپ تاون،کلمبو ). کانادا(کاالهاري 

، لیدز، لیل، کانزاس سیتی) پایتخت ویتنام(جنوآ، گالسکو، گوتنبرگ، گوانگژو، هانویی

). مرز مکزیک و کالیفرنیا(مارسی، ریچموند، سنت پترزبورگ، تاشکند، تهران، تیجوآنا 

  )پایتخت نیوزلند  (تورین، آترخت، ولینگتون

  

  )همان منبع( :منبع

  

بخش در صدر باشد تا در  4یک شهر باید در . است  "ارزشهاي شهري جهانی" دسته بندي جهانی شهرها بر اساس 

در مرحله اول تمام شهرهاي موجود در دسته بندي یا . مرکز خدمت رسانی جهانی باالي فهرست همه شهرها قرار بگیرد

اما رویکرد و انگیزه آنها ممکن است که  شوند که بازاریابی شهري را به کار بگیرند فهرست جدول صفحه قبل تشویق می

با ارایه ترکیبی از محصوالت و خدمات پیشرفته و تالش براي حفظ موقعیت رقابتی و شهرهاي رده .  تفاوت باشدم
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 .تجاري یا حتی رهبران بازار است هاي این شبیه رویکردهاي شرکت. کنند مطلوب  براي ایجاد نقاط قوت در خودشان تالش می

توانند جهت  در سوي دیگر طیف، شهرهایی هستند که به لحاظ رده یا میزان شهري بودن بسیار پایین هستند که  می

هاي اثرگذار بر به کارگیري  البته تعدا متغیر. هاي اقتصادیشان استراتژهاي بازاریابی تهاجمی اتخاذ کنند گسترش  فعالیت

دسته بندي دیگر از شهرها بر اساس عملکرد اقتصادي شهرهاست که بر اساس  .)همان منبع(بازاریابی شهري بسیار زیاد است

سایر  -4و نقل و انتقال و کالن شهرها در حمل -3ستاره هاي ملی -2ستاره هاي جهان-1:این دسته بندي، شهرها عبارتند از 

  .(Clark , 2002)مشخص است) 1(شهرها که در نمودار شماره 

  

  ي جهاندسته بندي شهرها) 1(نمودار 

 
  سرانه تولید ناخالص داخلی

  )همان منبع(:منبع                               

  

براي همه شهرها یک الگوي یکسان وجود ندارد اما تأثیر عوامل باال بر اساس پتانسیل شهرها به در بازاریابی شهري 

در شهرداري سرمایه انسانی یک عامل کلیدي درتوسعه اقتصاد دانش محور است . عنوان مکانهایی براي فعالیت، متفاوت است

آورد و می تواند در کیفیت زندگی خصوصاً کیفیت محیطی  آمد باال بدست می چون نیروي انسانی کارآزموده و با صالحیت، در

هاي ذکر شده بر تعامل میان عوامل اقتصادي، اجتماعی، دولتی و محیطی  روند و فعالیت می کند اثر مثبت بگذاردکه در آن 

  .(Bispo , 2007)نماید اثر گذاشته و آنها را تقویت می

  شهريرقابت و تقویت بازاریابی شهري توسط وجهه 

 یعی و ساخت واهمیت روز افزون کیفیت محیط طب. کند بازاریابی شهري فرصت رقابت بیشتر را براي شهرها ایجاد می

توجه به  پوششکننده در  مجدد و خدمات فرهنگی یک عامل هدایت  ساز در ترکیب با تدارك خدمات اجتماعی، اقامتی، احیاء

ساختار دهی مجدد شهرها . کننده توجه به بازاریابی شهري است البته اهمیت وجهه شهري نیز پشتیبانی. بازاریابی شهري است

مایه گذاري و ورود سرمایه به شهرها منتهی خواهد شد مخصوصاً شهرهایی که مبناي صنعتی خود به رقابت رو به رشد در سر

چند صفت . کند بازاریابی شهري مکتب کارآفرینی جدید شهري را منعکس می .(Gutkowska , 2006)را از دست داده اند

اشکال  - 2 ترفیع شهر به چه شکل باشد؟-1:عبارتند ازکنند  اي که بازارایابی شهري را از فعالیت هاي قبلی متمایز می مشخصه

پروژه هاي ایجاد وجهه شهري و  -3 مورد نظر از بازاریابی که مستقیماً به ساختاردهی مجدد وجهه شهر می انجامد، کدامند؟

ریابی بازا ،بازاریابی شهري با ترفیع وجهه شهر فرق دارد .(Nelson , 2001)خصوصی  کدامند؟ – مشارکت بخش عمومی 

، شرکتها  کنندگان استفاده کنندگان خدمات شهري، شهروندان، بازدید: شهري به دنبال رفع نیاز هاي گروههاي مختلف از قبیل

از سال  .(Huij , 2007)باشد و به دنبال متعادل کردن عرضه و تقاضاي خدمات و محصوالت شهري است و سرمایه گذاران می

از احساس و ) غنی(یک برند یک منبع سرشار. ي به ایجاد برند براي شهر تغییر یافته استبه بعد مفهوم بازاریابی شهر 2000
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هاي اثربخش و شناختی است که منجر به تجربیات به یاد ماندنی از یک مکان، یک شهر و یا یک مارك و نام تجاري هنهاد

و یا مقصد گردشگري تقویت  کار کسب وبا ایجاد برند براي شهر، جایگاه شهر به عنوان محلی براي اقامت، . شود می

ایجاد برند براي یک شهر مرحله دوم یا بعدي درفرآیند بازاریابی شهري است و یا میتوان گفت هدف نهایی بازاریابی .شود می

ایجاد نام تجاري براي یک شهر ممکن است یک مقوله جدید به  .(Braun , 2008)شهري، ایجاد برند یا وجهه براي شهر است

بازاریابی . ایجاد وجهه براي شهر: گردد که از ابتدا وجود داشته است یعنی برسد اما به یک مقوله در بازاریابی شهري باز می نظر

  ).همان منبع(انجامد شهري به ایجاد مجدد ساختارها و وجهه شهري منجر شده و همچنین به تبلیغ در مورد یک مکان می

  عوامل مرتبط با انجام  موفقیت آمیز بازاریابی شهري 

فقط اگر نیاز یک  بازاریابی شهري باید بین نیازهاي شهروندان و عرضه خدمات و محصوالت شهري تعادل ایجاد کند

و  این مفهوم با ایجاد برند براي شهر. ممکن است مشکل ایجاد کندمسأله این تریان شهري با بقیه فرق داشت گروه از مش

اصول با  را آناصول  ابتدا جهت بررسی عوامل مرتبط با انجام موفقیت آمیز بازاریابی شهري باید .بازاریابی اجتماعی ارتباط دارد

و سپس مشتریان را محور کار در بازاریابی ) همان منبع(انجام گرفته است) 3(که این امر در جدول  بازاریابی مقایسه کرد

  .(Ganzaroli , 2002)دادشهري قرار 
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  مقایسه اصول بازاریابی با اصول بازاریابی شهري)3(جدول

عوامل اصلی بکارگیري بازایابی جهت منافع   اصول مدیریت یازاریابی مؤثر  عامل  ردیف

  شهرها

ایجاد یک تعریف وسیع و کلی از   محصول   1

محصوالت با تأکید بر رفع نیازهاي 

  مشتري بسیار مهم است 

یک تعریف کلی از یک تعریف همه جانبه 

براي بازاریابی شهري مناسب تر است تا 

توسط مشتریان شهري مورد استفاده قرار 

  .گیرد

الزم و ضروري است که بازاریابان   گروههاي هدف  2

و خدماتشان را  بتوانند محصوالت

به صورت شفاف به گروه هاي 

هدف ارایه کنند اما سرو کار 

داشتن با منابع کمیاب سازمانی 

  .باید در نظر گرفته شود

شهرها باید بین نیازهاي گروه هاي هدف 

تعادل بسیار زیادي ایجاد کنند و مستثنی 

کردن گروه هاي خاص از مشتریان قابل 

  )تجاريبر خالف بازاریابی ( قبول نیست

سازمان هایی که به بیش از یک   بازاریابی تفکیکی  3

گروه هدف خدمات می دهند 

حداکثر اثربخشی را با متمایز کردن 

خدماتی که ارایه می کنند ایجاد 

  .خواهند کرد

شهرها به بسیاري از گروه هاي هدف با 

شناسایی آنها خدمات ارایه می کنند و این 

باعث می شود خدمات متمایز پیشنهادي 

ه مسألبراي بازاریابی شهري کامالً با این 

  .مرتبط باشد

الزم است بازاریابان به طورجدي   تحلیل رفتار مشتري  4

  .رفتار مشتري را تحلیل کنند

حقیقات بازاریابی جهت مشتریان شهري ت

  .منظم الزم است

مزیت هاي   5

  )تفکیکی(متمایز

بازاریابی اثر بخش تر است اگر 

عوامل ایجاد کننده یک ارزش 

خاص در ذهن مشتریان بالقوه به 

  .کار گرفته شوند

ایجاد ارزش خاص در اذهان مشتریان 

جهت گروه هاي  .شهري نیز مهم است

ی متنوع مشتریان از مزیت هاي متمایز م

  .توان استفاده کرد

ابزارهاي بازاریابی   6

  چندگانه

بازاریابی اثربخش نیاز به استفاده از 

  .ابزارهاي چندگانه یا متنوع دارد

هیچ مانعی وجود ندارد که از ابزارهاي 

  .متنوع بازاریابی استفاده شود

برنامه ریزي بازاریابی   7

  منسجم

ابزارهاي متنوع بازاریابی باید با 

  .فعالیت کنندهماهنگی 

هماهنگی میان ابزارهاي  بازاریابی شهري 

از بازاریابی تجاري مشکل تر است چون 

  .تنوع ذینفعان خیلی بیشتر و باالتر است

بازاریابان خوب به صورت دوره اي   نظارت بر بازاریابی   8

بر اهداف، منابع و  فرصت ها 

  .نظارت می کنند

شان شهرها نیز باید بر تالشهاي بازاریابی 

  .به طور منظم نظارت کنند

  .(Braun , 2008):منبع

  

بازدید ( وجود آنها براي عملکرد شهري مهم استام افراد و سازمانهایی هستند که مشتریان در بازاریابی شهري شامل تم

سرمایه گذاران براي توسعه شهري خیلی مهم هستند چون محل هاي ). گذاران ها و سرمایه کنندگان، افراد مقیم، شرکت
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بندي گروههاي  نحوه دسته .کنند هاي شهري جدید ایجاد می هاي شهري و زیرساخت کاري جدید، جذابیت اقامتی جدید، دفاتر

  .(Ganzaroli , 2002)مشخص است )4(هاي زمانی مختلف در جدول مشتریان در دوره

  

  شیو ه هاي متفاوت دسته بندي گروه هاي مشتریان شهري از زمان شکل گیري بازاریابی شهري) 4(جدول 

د

سته 

  بندي

  4گروه  3گروه  2گروه  1گروه   

کاربران خدمات   1

  )1990(شهري

  سرمایه گذاران  بازدید کنندگان  شرکت ها  افراد مقیم

بازارهاي هدف براي   2

-1999(بازاریابی مکان ها

1993(  

افراد مقیم و 

  کارمندان سازمانها

  بازارهاي صادراتی  بازدید کنندگان  تجارت و صنعت

         مشتریان مکان ها  3

)2003-2002(  

افراد مقیم 

  جدید

محصوالت و 

خدمات ، نمایندگی 

شرکت ها و دفاتر منطقه 

  اي

گردشگري و 

  مهمان پذیري

سرکایه گذاري 

خارجی و بازارهاي 

  صادراتی

گروه مشتریان عادي   4

  به بعد 2003

افراد 

  )بالقوه(مقیم

بازدید   )بالقوه(شرکت ها

  )بالقوه(کنندگان

سرمایه 

  )بالقوه(گذاران

  )همان منبع(:منبع

  

افراد بازدید کننده، خدمات یک هتل خوب و اتاق آن را . خرند ها، دفتر کار می هاي زندگی و شرکت افراد مقیم، محل

بازاریابی  .)همان منبع( مناسب اقدام به خرید و سرمایه گذاري می کنندتقاضا می کنند و سرمایه گذاران در فرصت هاي 

چون با بررسی . (Boer , 2005)گذارد   هاي شهر و سیکل تصمیم گیري آنها اثر می شهري در نهایت بر رفتار مشتري

شود  در محیط ارزیابی میخصوصیات مشتري ها نیازها و خواسته هاي آنها بررسی شده و مزیت ها و هزینه هاي مرتبط با آنها 

پذیرد که در این زمینه درك کلی از خصوصیات مشتري بر گزینش، تفسیر و پردازش  و سپس تصمیم گیري ها انجام می

از محیط تحت بررسی منجر خواهد صحیح گذارد که به دریافت اطالعات  اطالعات گزینش شده و دیگر موارد اثر می

  .(Heugens , 2001)شد

  روش تحقیق

کپارچه شهري بود و با استفاده از یپژوهش حاضر بررسی نقش بازاریابی شهري در جذب سرمایه براي مدیریت  هدف

نوع این . نتایج تحقیق سعی بر آن است که رهنمودهایی به مدیران شهري به منظور مدیریت و اقتصاد شهري ارایه شود

  . پژوهش توصیفی و از حیث هدف کاربردي است

به صورت ) هلند(و روتردام) سوئد(، گوتنبرگ)انگلستان(، بیرمنگام)سوئیس(رهاي شهرهاي بازلدر این پژوهش، شه

 .پیمایشی جهت مطالعات مقایسه اي، براي بحث بازاریابی شهري و بررسی فرضیات و سئواالت پژوهش  در نظر گرفته شدند

این شهرها باید در یک دسته بندي مشابه باشند تا  -1:این معیارها عبارتند از. شهر است 4ار مهم علت گزینش این که دو معی

جمعیت، رتبه بندي ملی این شهرها و نقش این : اثر عامل سابقه شهرها دراین مقایسه به حداقل برسد این دسته بندي شامل

ثل هدف اصلی، مقایسه سیاست هاي بازاریابی شهري براي شهرهاي از گونه هاي متفاوت م. باشد شهرها در آن منطقه می

مقوله ملی خودشان پیشرو هستند و معموالً  هاي ملی یعنی شهرهایی که در یا ستاره) لندن و نیویورك( شهرهاي ستاره جهان 
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، چون گردشگري در تهدف بررسی مقاصد گردشگري مثل ونیز که بعد کوچکی دارند هم نیس. باشد ها هستند؛ نمی پایتخت

ترین دسته بندي در این میان، کالن شهرها هستند و هدف از این  جالب توجه. تاین شهرها هدایت کننده بازاریابی شهري اس

اند و اقتصاد دانش محور و بخش  دسته بندي شهرهایی است که  با کاهش فعالیت هاي صنعتی، ساختار دهی مجدد داشته

شهري و  توسعه فرهنگی، ابزار هایی هاي توسعه مجدد  هاند تا اقتصاد محلی تقویت شود که معموالً پروژ خدماتی را تقویت کرده

بعضی از این شهرها از . هاي شهري در این شهرهاست هاي شهري به عنوان اولویت سیاست براي حیات بخشی مجدد فعالیت

شهرهاست که باید یک  عامل یا معیار دوم ثبت مسیر این -2اما این عامل، عامل اصلی نیست . ترند شهرهاي دیگر موفق

آیند به  البته مطالعات موردي که در ادامه می. ی شهري داشته باشندکه تا حدودي ثبت شده و مستند باشدیابسیاست بازار

  .پردازد که فرهنگی متفاوت با جنوب اروپا دارند بررسی کشورهاي اسکاندیناوي، انگلستان و سوئیس می

بوده است که در .... هاي اینترنتی و ت، مجالت، سایین پژوهش استفاده از کتب، مقاالتدر اروش جمع آوري اطالعات  

در این پژوهش نقش بازاریابی شهري در جذب سرمایه  .دو فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی گردیدنهایت مجر به بررسی 

گیرد و عواملی از قبیل دیدگاه مشترك و همه جانبه به بازاریابی شهري، براي مدیریت یکپارچه شهري مورد بررسی قرار می

شهري در سیاست هاي شهري، مسئولیت قانونی شفاف براي بازاریابی شهري، پشتیبانی و نفوذ جهت توسعه  ازاریابیشمول ب

بازاریابی شهري، تفسیر اولویت هاي شهري، شناسایی فعالیت هاي بازاریابی شهري، تطابق  فعالیت هاي بازاریابی شهري با 

  .اثر گذار بر موضوع مورد بررسی هستندشهري متغیر هاي اصلی نیازها و رویکرد منعطف به فعالیت هاي بازاریابی 

  بحث و نتیجه گیري

شهرهاي ذکر شده مشخص گردید که تمامی فرضیات و عوامل بر نقش بازاریابی شهري در شهرهاي مورد پس از بررسی 

از بررسی این شهر ها جهت به اهم نتایجی که پس . برسی مؤثربودند و رابطه بین عوامل و متغیر ها مورد تأیید قرار گرفت

  :از ها به دست آمد عبارتندکارگیري موفقیت آمیز بازاریابی شهري در شهرداري

دارد که بر اساس آن مسئول و خصوصیاتی  این گروه ساختار: گروه برنامه ریزي بازاریابی شهريوجود  )1

هاي این گروه جهت انجام فعالیت. ي استازاریابی شهري در یک شهرداربرنامه ریزي و اجراي فرآیند هاي مخصوص به ب

انجام گیرد تا مشکالت توسعه شهري و مطلوب ترین بخش ها جهت  SWOTباید براي شهر به لحاظ بازاریابی تحلیل 

هایی براي تنظیم زیر ساخت ها و قلمرو بندي ها ارایه شده و به برنامه ریزي  اقتصاد شهري در نظر گرفته شود و توصیه

 ساله آینده کمک شود 15تا  10جهت جذب بخش خصوصی با هدف اقدامات ، ري براي برنامه هاي خاص بازاریابی شه

کارگیري برنامه استراتژیک بازار در بخش عمومی از بخش خصوصی  به: چشم انداز و تحلیل استراتژیک )2

ده، فعالیت ها برنامه آوري شباید اطالعات جمع . ها وجود ندارد زمینه  تر است چون توافقات جمعی در بسیاري از سخت

وضعیت موجود کنترل شود تا عدم  هاي مختص به بازاریابی شهري بکار گرفته شده و تطابق آنها با فرآیند ،ریزي شود

جانبه بوده و بر ترکیب عناصردرونی شهرداري متمرکز باشد همچنین به تقسیم  این تحلیل باید همه. ها رفع شونداطمینان

کننده در رقابت شهري تعیین  مک کند و ضمن ایجاد توازن میان واقعیات و انتظارات، عناصر متمایزبندي بازار هدف ک

 .شوند

باید در سطح . کند وجهه شهر به ایجاد برند براي شهر کمک می :وجهه یا هویت شهريایجاد   )3

-زي بازار یابی شهري انجام میاستراتژیک هویت شهري ایجاد شود تا شهر وجهه پیدا کند که این کار را گروه برنامه ری

عوامل سخت افزاري مثل  در این زمینه .دهد که شهر از طریق آن ادراك میشود هویت شهري مسیري را نمایش می. دهند

. کنند بلکه باید ترکیبی از عوامل نرم افزاري و سخت افزاري را به کار گرفت زیر ساخت به تنهایی مزیت رقابتی ایجاد نمی

عوامل فیزیکی . شوند اهمیت تر می اري مثل دانش و یا فطرت کارآفرینی در ایجاد خدمات شهري هر روز باعوامل نرم افز

، فضاي شهري و ساختمان ها تالششان را متمرکز همین شهرداري ها بیشتر بر معماريبراي  ،آیند راحت تر بدست می

هاي فرعی هم براي خرده بازارها یا قلمروهاي  ه باید برندیک شهرداري نه تنها باید براي شهر برند ایجاد کند بلک .کرده اند

ارتباطات بازاریابی یا هر .طلبد تجاري ایجاد کند و هر برند استراتژي جداگانه شامل بازاریابی مستقیم و یا نمایشگاهها را می
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براي شهر برند ایجاد باید از طریق مسئولیت اجتماعی شهرداري . کند ابزاري بین هویت و وجهه شهر ارتباط ایجاد می

وجهه یک شهر باید معتبر، ساده،  .اي از ایده ها و عقاید مردم درباره شهر است شود، وجهه شهر نشان دهنده مجموعه

 .متمایز، قابل اعتماد و تحریک کننده باشد

در بسیاري از کشورهاي دنیا بخش خصوصی و دولتی با هم در : عمومی- مشارکت بخش خصوصی )4

   .سرمایه گذاري می کنندتوسعه شهري 

به دلیل اینکه در شهرداري بین . عنصر سیاسی در بازار یابی شهري حضوري مؤثر دارد: توافقات سیاسی )5

خواسته ها و اهداف تعارض وجود دارد ، تصمیم گیري در بازاریابی شهري نباید به بخشهاي متعدد واگذار شود و یک 

 .بخش باید تصمیم بگیرد

توسعه محلی و جهانی یک شهر قویاً به هم مرتبط هستند  :ار جهانی و توسعه محلیبازدر نظر گرفتن  )6

کند که شهرها باید در رقابت جهانی جهت کسب منابع و بازارهاي جدید تالش کنند و توسعه  واژه بازار جهانی بیان می. 

رقابت قوي در بازار بین المللی  کند که شهرداري باید به توسعه شهري به منظور محلی به اهمیت این مسأله اشاره می

شهرداري باید برنامه هاي توسعه اقتصاد محلی با هدف ایجاد یک چشم انداز بین المللی در بخش بندي بازار  .توجه نماید

 .و موضع یابی داشته باشد

. د نیستاما تعداد آنها زیاافتد یابی شهري اتفاق می بازار این فعالیت ها در: پدیده هاي شانسی یا اتفاقی )7

 .آنها استفاده شودکارایی اقتصادي از  باید با حداکثر

از بازاریابی را هدایت  این زمینه شهرداري باید فرآیندهاي تخصصی: فعالیتهاي بازاریابی شهريرهبري  )8

شهرداري ها باید زمان تصمیم گیري در مورد بازاریابی شهري، . کند تا استراتژي ها تعیین شده و نظام سازمان حفظ شود

به دلیل اینکه بازاریابی شهري یک فرآیند مستمر است رهبري این فعالیت، بسیار . گروههاي ذینفع را در نظر بگیرند

در اختیار داشتن )1: است از   آورند عبارت هرهایی که در وضعیت اقتصادي جدید دوام میخصوصیات ش. کلیدي است

در اختیار داشتن تجهیزات فنی ) 3در اختیار داشتن زیرساخت مناسب)2نیروي کاري با صالحیت و کارآزموده 

 در اختیار داشتن دانشگاهها ي مناسب،)5در اختیار داشتن مدارس مناسب)4مناسب

  

  جهت به کار گیري بازاریابی شهري در شهرداري اصفهان پیشنهادات

 این .کنند در حال حاضر موانع زیادي وجود دارند که تالشها براي توسعه شهري بر اساس اصول بلند مدت را محدود می

ن ، دولت محلی ضعیف است و اختیارات خاصی ندارد وهمچنیگردد که در بسیاري از شهرها می به این مسأله باز وضعیت

وري و تغییرات سریع ایجاد آفناز طرف دیگر توسعه بی سابقه . ارد، مسئولیت نیز ددر اختیار داشتن سرمایه مناسب بدون

اي که بر اساس آن  اثر گذاشته و شیوه عملکرد شهرداري ان و روششده بوسیله فناوري اطالعات بر شیوه زندگی شهروند

  .دهد تحت تأثیر قرار می شناسند را خودشان و شهرشان را می ،شهروندان

، شهرها نیازمند حداکثر کردن نفوذشان بر روشی وجود دارد تمایالت محلی و جهانی کهبنابراین در یک اقتصاد دوگانه 

این باید شامل منعکس کردن تأثیر عمیق جهانی .هستند که بر اساس آن اقتصاد خرد محلی در توسعه بلند مدت لحاظ شود

ی براي شهرها های وریهاي جدید فرصتآ، ظرفیت باالي نوآوري و فنسابقه یا بی نظیر دانش حجم بی .دبر اقدامات محلی باش

در پی خواهد داشت که به بهبود خصوصیات رقابتی شهرها کمک خواهد کرد و شهرها را به مکانهایی با جذابیت بیشتر و 

ست هاي شهري بر توسعه بلند مدت ارتباطات شهري رشد بلند مدت تبدیل خواهد کرد و با این رویکرد در ارزیابی اثر سیا

هدف اصلی بازاریابی شهري ایجاد ارتباط قوي بین سیاستهاي بخش عمومی و احتیاجات مصرف . خواهد کرد نقشی مهم ایفا

  .تر کندااست تا عملکرد نظام شهري را کار کنندگان

یک مدیریت عمومی غیر سیاسی  .بسیار مؤثراستي شهردار فعالیتعنصر سیاسی بر در این میان نباید فراموش کرد که  

جهت این کار باید شهرها به فرآیند . باید موفقیت بازاریابی شهري را طوري تضمین کند که اثر عامل سیاسی را محدود کند
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شم یعنی فعالیت آنها بیشتر از راضی کردن نیازهاي فعلی باشد تا با چ، برنامه ریزي استراتژیک اهمیت بیشتري بدهند

وه برنامه کار اصلی در این مورد تشکیل یک گر.داشته شودو توسعه شهرداري گام برتر از بازار جهت تکامل  اندازهاي عمومی

  .، تجار و افراد داراي اختیارات محلی است که همکاري بین بخش عمومی و خصوصی را ضمانت کندریزي مرکب از شهروندان

گردشگران ، سرمایه گذاران و نیروي کار با صالحیت و کار آزموده را فراهم اگر شهرداري نیاز بخش هاي خارجی نظیر 

آورد فرصت هاي استخدامی بیشتري ایجاد خواهد شد و درآمد مستقیم مردم شهر باالتر خواهد رفت و در نتیجه درآمد 

  .تأمین مالی کندشهرداري نیز باالتر خواهد رفت که بر همان اساس می تواند برنامه هاي توسعه اي بیشتري را 

شود که شهرداري به قلمرو شهري  وضعیت موجود بین نظام شهري و روابط موجود میان ذینفعان و شهرداري باعث می

ها  یعنی شهرداري. بگیرد مثل یک بازار نگریسته و  همانند شرکتها، سیاستها و استراتژیهاي بازاریابی را در اداره کردن آن بکار

جهت بازاریابی شهري باید نیازهاي بازار یا مصرف کنندگان تحلیل شود تا بین .رقابت می کنند جهت ترفیع شهرها با هم

  .مشتریان داخلی و خارجی ارتباطات مزیتی یا رقابتی ایجاد شود

ابزارهاي بازاریابی می   .در حال حاضر بازاریابی شهري یک خصوصیت مهم و قابل توجه در توسعه اقتصادي محلی است 

بوسیله یک هویت  جوامع تطبیق داده شود تا بتوان توان بالقوه توسعه آنها را جهت ایجاد یک مارك تجاري هاي ژگی ویا د بنتوان

جهانی و  ، تغییرات سریع اقتصادفزایش و پیچیده رقابت میان شهرهابا توجه به روند رو به ا .داد ارتقاءشده  تعریفخوب  بسیار

ها باید یک چشم انداز تجاري داشته باشند که به بازار و فعالیت هاي توسعه اقتصادي آنها  شهرداريشرایط رو به فشار کنونی، 

  .مربوط و متمایل باشد

، عیناً همانند شرکتهاي تجاري است که شهري داشته باشدشود تا بخش بازاریابی  شرایطی که به شهرداري تحمیل می

مسایل و (ي شرایطاجهت اداره کار  منابع انسانی متخصص بازاریابی رااگر شهرداري . کنند در یک محیط بدون ثبات کار می

در اختیار داشته باشد فعالیت بازاریابی شهري در )منابع مالی و غیر مالی، تجهیزات ناکافی، مسایل سیاسی و عدم ثبات محیط

  :عبارتند ازاز فرآیند بازاریابی شهري پیشنهادات اصلی براي شهرداري ها به منظور استفاده . شود اجرا می اشهرداري بصورت کار

این مسأله وقتی حاصل :قبول به کارگیري بازاریابی شهري توسط نیروهاي  داخلی شهرداري - 1

بازاریابی شهري یک . ها جهت وضعیت هاي رقابتی لحاظ شود هاي جدید در شهرداري شود که شیوه ها و برنامه می

 .کند به اهداف توسعه کمک می ابزار استراتژیک است که به شهرها جهت رسیدن

چگونه شهروندان و عوامل اقتصادي ارزیابی "به این سئوال که با توجه : ایجاد چشم انداز استراتژیک - 2

 .باید اهداف توسعه تعیین شوند "دهند؟ خودشان را از وضعیت شهر انجام  می

یق ایه عالار(ایجاد یا تحقق یک مشارکت میان حکمرانان محلی ، عوامل اقتصادي و مردم - 3

توسعه شهري باید توجه همه بخش ها را علی رغم خواسته ها و انتظاراتی که ارایه  :)عمومی یا بازاریابی مشارکتی

 .اي بین تمام بخشها را در بر بگیرد محور باید ایده همکاري رابطه -کنند جلب کند و جهت  ارایه یک راهبرد بازار می

فعالیت این ساختار : خصوصیت مهم براي ترفیع شهرایجاد یک ساختار خاص جهت داشتن یک  - 4

فعالیت این بخش باید تحت عنوان بخش بازاریابی شهري . وسیله شباهت آن با بخش خصوصی انجام گیرد باید به

حتی اگر اقدامات مرتبط با صنایع، تکنولوژي یا  .تحت نظر شهرداري باشد که در بسیاري از موارد کار مشکلی است

ر مرتبط با بخش خصوصی باشد شهرداري باید نقش اصلی را در خروجی بازاریابی شهري که از وجهه ، بیشتترفیعی

شهرداري باید توقف تعارضات سیاسی در  اجهت ترفیع وجهه شهر  بصورت کار  .شود را بر عهده بگیرد شهر ایجاد می

  .فعالیت این ساختار را ضمانت کند

شهرداري خیلی مهم است که  براي :بودجه محلی مخارج عمومی در) اختصاص(در نظر گرفتن  - 5

این مسأله مهم است که بودجه هاي . نهادي و مالی را جهت حفظ و ترفیع وجهه شهر در اختیار داشته باشدظرفیت 

چند ساله بازاریابی شهري بر مبناي طرح ها و سطح اجتماعی محلی ، بصورت هماهنگ با مدیریت بودجه و فعالیت 

  .ابزارهاي مدیریتی و مالی در نظر گرفته شود ها جهت تطابق با
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خذ شده أمنابع مالی باید از طریق مالیات هاي  :منابع مالی در نظر گرفته شده براي بازاریابی شهري -6

قبالً بیان گردیدکه مشارکت میان بخشهاي عمومی و خصوصی . از فعالیت هاي  اقتصادي و قلمرو شهري ایجاد شود

دراین زمینه حمایت مالی شرکتهاي . یی فعالیت بازاریابی شهري استاایجاد اطمینان از کاریکی از مهم ترین عناصر 

کسب منافع که از طریق پشتیبانی از فعالیت هاي شهرداري در بازاریابی بین )الف :خصوصی به دو صورت است

به وجهه شهر و شهرداري  حمایت مالی از فعالیتهاي ترفیعی که)ب المللی، مشارکت در کارهاي تجاري و نمایشگاهها

  .مرتبط است

را براي یک ، فرصت و تهدید ید نقاط ضعف، قوتتحلیل فوق با:  PEST-SWOTاستفاده از تحلیل  -7

ساختار روابط ، ظرفیت شهر جهت بکارگیري برنامه هاي توسعه شهري: انجام دهدموارد شهر به منظور شناسایی این 

مشکل ، اقتصادي) واحدهاي( بهره ورترین عوامل، تصمیم گیري در شهرداريعوامل مؤثر بر ، موجود میان سازمانها

استقالل درونی شهر و ارتباط ، کیفیت رابطه شهرداري با مردم، کیفیت عوامل زندگی در شهر، سازترین مسایل شهر

فنی بر محیط ، اجتماعی و به تأثیر عوامل سیاسی، اقتصادي PESTتحلیل  .آن با دیگر شهرها و شهرستان هاي مشابه

جایگاه  -2 جایگاه فعلی شهر کجاست؟ -1: کند سئوال کمک می 3در پاسخگویی به  بین المللی و ملی پرداخته و

  روشهاي بکار گرفته شده جهت دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده کدامند؟ - 3 بعدي شهر در کجا قرار دارد؟

تصویر : )ي و مشخص کردن خصوصیاتبر مبناي چشم انداز شهر(ایجاد و مدیریت وجهه شهري  - 8

حصول عناصر مرتبط با شرایط ذهنی یا وجهه یک شهر ، عنصر تعیین کننده رابطه شهروندان با شهرداري است که م

موارد داللت این  مدیریت استراتژیک وجهه شهر بر تحلیل . اي است که تعیین کننده محیط شهري استدرونی

وجهه یک شهر  توان وجهه یک شهر را بررسی کرد؟ چگونه می وجهه شهر هستند؟چه عواملی ایجاد کننده  :کند می

توان  چگونه می شود؟ چگونه وجهه یک شهر به مخاطبین منتقل می کند؟ به لحاظ کیفی چه چیزهایی را ایجاد می

  یک وجهه منفی از شهرداري را تصحیح کرد؟

: دهد بسیار مهم است چون اجازه می حلیلانجام این ت: )محیط خارج از شهر(انجام یک تحلیل بازار  - 9

نیازهاي بالقوه و خواسته هاي بازار هدف ) ب  .اطالعات جهت تکامل توسعه شهري جمع آوري و ارزیابی شود)الف

با سازمانهاي بین )ه. از فرصتهاي توسعه بهتر استفاده شود  )د .تجربیات با دیگر شهرها مبادله شود)ج  .ارزیابی شود

  .رقبا تحلیل شوند)و  .تهاي کارآصورت پذیردالمللی مشارک

شهر به استناد )الف :دهد این تحلیل مهم و ضروري است چرا که اجازه می: تحلیل محیط درونی - 10

غیر دولتی و حکمرانان عمومی بررسی ادي، بازدیدکنندگان، سازمانهاي، عوامل اقتصها یا تمایالت شهروندان خواسته

بین شهروندان و حکمرانان محلی ارتباط ایجاد )ج .بازارهاي هدف شناسایی شود موضع شهرداري و شهر در)ب .شود

  .عمومی ارزیابی شود-مشارکت بخش خصوصی) د .شود

این فرآیند با بعضی از معیارهاي مشخص بخش بندي مرتبط است تا : بخش بندي بازار هدف داخلی   - 11

محصوالت و خدمات شهري به صورت همزمان به  .وضع گیري درست در آنها تعیین شودبازارها شناسایی شده و م

... ، رفتار خرید متفاوت و آمدي مختلف، طرز تلقی هاي مختلف بخشهاي هدف متنوع در بازار بر اساس سطوح در

  .شوند ارایه می

این . این کار به استناد معیار تعیین شده براي بازار داخلی انجام می گیرد: بخش بندي بازارهاي خارجی - 12

، دفاتر توسعه یا جیباوجود اینکه نهادها و رسانه هاي خار  .براي متخصصین بازاریابی شهري مفید است بخش بندي

نهادهاي عمومی محلی براي مشارکت وجود دارند، براي توسعه شهر این مسأله مهم است که تأثیر مثبت یا منفی 

  .گرفته شود ارزیابی بازارهاي هدف بالقوه بر محیط و خرده سیستم هاي شهري در نظر

بر : )راهبرد، فنون ترفیعی،محدودیت هاي زمانی(ترفیعی بوسیله شهرداري بسته   ایجاد یک - 13

اساس خصوصیات شهري، ساختار بسته ترفیعی به ارزیابی و گزینش مطلوبترین شیوه ها و فنون الزم جهت ترفیع و 
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الزمه این مسأله آن است که دانش . زدپردا پشتیبانی از وجهه شهر مخصوصاً خصوصیات متمایز کننده یک شهر می

تخصصی جهت گزینش و بکارگیري اقدامات ترفیعی با چشم اندازي براي ایجاد وجهه جذاب و رقابتی از شهر در بلند 

  .مدت در نظر گرفته شود

: ، ایجاد سناریوهاي جایگزین از برنامه هاي عملی انعطاف پذیر و قابل تطبیقاقداماتبیان دقیق  - 14

سناریوهاي متفاوت براي هر اقدام بر اساس نیازهاي مشخص هر قلمروکاري و براساس استراتژي توسعه بکارگیري 

متخصین بازاریابی شهري ناگزیرند برنامه هاي عملی و انعطاف پذیر . شود شهري در نظر گرفته شده و بکار گرفته می

  .بر مبناي خصوصیات و نقاط ضعف و قوت محیط شهري ارایه نمایند

 :بازخورد و شیوه هاي کنترل و ارزیابی تأثیر سیاستهاي بازاریابی شهري بر توسعه شهر ایجاد - 15

نتایج  و مهم است چرا که تعیین کننده یک وجهه شفاف از نتایج سیاستهاي بازاریابی شهري است فرآیندبسیاراین 

  .شود هر اقدام در ارتباط با تأثیر آن بر توسعه اقتصادي و رقابت شهري ارزیابی می
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Abstract 
 
Present article investigates the city marketing's dimensions and its effect on urban integrated management 

and its ultimate goal is identifying and prioritizing the most important factors in planning and managing the 
urban integrated management in Isfahan municipality. City marketing satisfies the needs of four main customers 
as: 1-citizens 2-visitors 3-investors 4- companies, with consideration of decreasing sources in municipalities.  

The main factors to achieve the sustainable development in municipalities are: 1-city marketing planning 
group 2-strategic viewpoint and analysis 3-city's image 4- local development 5-political agreements. Based on 
research literature and world cities' experiences the necessary prologs for successful city marketing and 
achievement of sustainable development in municipalities are: 1-city marketing application acceptance 2-
strategic viewpoint 3-public private partnership 4-city's promotion 5- city finance 6-PEST-SWOT analysis 7-
city's image initiation 8-internal & external analysis 9-external market segmentation 10-promotional package 
11-alternative scenarios. 
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