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Məlumat 

 

 

 

                                             
 

 

Bu kitabçada biznesin satış imkanların artırılması istiqamətində sahibkarların bilik və 

bacarıqlarının artırılması ilə bağlı mexanizmlər öz əksini tapmışdır. Kitabçadan sahibkarlar, 

fermerlər, müvafiq dövlət qurumlarının əməkdaşları, tədqiqatçılar, tələbələr və eləcə də yeni 

biznes qurmaq istəyən vətəndaşlar faydalana bilərlər. 

  

Kitabça “Məsləhət xidmətləri vasitəsilə aqro-turizm, aqro-biznes sahibkarlığın və ərzaq 

məhsullarının istehsalının təşviqi və yeni dəyər zəncirlərinin yaradılması və inkişafı” layihəsi 

çərçivəsində Azərbaycanın İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi (CESD) və Bolqarıstanın İqtisadi 

İnkişaf Mərkəzinin (CED) ekspert qrupları tərəfindən hazırlanmışdır. 

  

  

   

   

Bu nəşr Avropa İttifaqının maliyyə yardımı ilə hazırlanmışdır. Onun məzmununa görə CESD 

məsuliyyət daşıyır və burada ifadə olunan fikirlər heç bir halda Avropa İttifaqının rəsmi 

mövqeyi kimi qəbul edilə bilməz. 

  

BAKI, 2021 
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Giriş

 

 

Marketinq sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafını və genişləndirilməsi üçün vacib şərtlərdən hesab 

olunur. Son illərin təcrübəsi göstərir ki, uğurlu biznes əsaslandırılmış marketinq siyasətinin həyata 

keçirilməsini tələb edir. Bu baxımdan da, marketinq şirkətin bazarda mövqeyinin 

möhkəmləndirməsi, rentabelliyini qoruyub saxlaması və istehlakçı davranışlarını öncədən 

proqnozlaşdırmaq baxımdan da çox vacib hesab olunur. 

 

Bir biznes qurumunun gələcəyə doğru irəliləməsi və arzu olunan hədəflərə çatması üçün ən vacib 

yollardan biri marketinq strategiyanızı peşəkar bir şəkildə qurmaq və hədəf auditoriyası ilə  əlaqə 

yaratmağı hədəfləməkdir. 

Sahibkarlar marketinq anlayış və strategiyalarına səthi yanaşmamalıdır. Marketinq öz daxili 

dinamikasına sahib olan, çox yaxşı başa düşülməsi lazım olan və həyata keçirilmə baxımından iş 

dünyasının aparıcı rəhbərləri tərəfindən nəzərə alınan bir elm sahəsidir. Bir sahibkar marketinq 

elmindən faydalanmaq və işini gələcəyə daşımaq üçün rəqiblərindən fərqli strategiyalar inkişaf 

etdirməlidir. Bunun üçün isə ilkin növbədə marketinq planı üzrə hərəkət etməli, uygun startegiya 

və taktika ilə biznesini inkişaf etdirməlidir. Marketinq üzrə hazırlanan bu kitabça da qeyd olunan 

məsələlərdə sahibkarlara dəstək olacaqdır. 

 

Bu baxımdan, bu bələdçi sahibkarlıq subyektlərinin marketinq strategiyasını formalaşdırmaq, 

reallaşdırmaq və bazar mövqeyini qoruyub saxlamaq üçün yeni mexanizmlər təklif edir. Kiçik və 

orta sahibkarlıq subyektləri üçün marketinq fəlsəfəsinin izahatına və uzunmüddətli strategiyanın 

hazırlanmasına dəstək məqsədi daşıyır. 
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Marketinq Tarixi

 

Bu mətn marketinqin 1400-cü illərdən əvvəlki dövrdən başlayaraq təkamülünü göstərir. 

1400-cü illərdən əvvəl: Johannes Gutenberg 1400-cü illərdə mətbəəni icad etməzdən əvvəl, əksər 

müəssisələr, ehtimal ki, məhsullarını və xidmətlərini satmaq üçün ağızdan-ağıza marketinq 

vasitəsindən istifadə ediblər. 

1400 - 1900:1400-ci ildən sonra, 1900-cı ilə qədər çap mediası dünyada hakim oldu.  

1920-cı illlər: 1920-ci ildə radio, məhsul və xidmətlərin marketinqi üçün yeni bir kommunikasiya 

aləti olaraq əlavə edildi. 

1940-cı illər: Teknoloji inkişaf, 1940-cı illərdə televiziyanın əlavə edilməsinə yol açdı və 

reklamlar vasitəsilə reklam imkanları yaratdı. 

1950-ci illər: 1950-ci illərdə tele-marketinq geniş yayıldı və reklam məhsul xərclərini və yayım 

müddətini qarşılaya bilənlər üçün effektiv bir marketinq vasitəsi oldu. 

1990-cı illər: 1990-cı illərdə dünya şəbəkəsinin ortaya çıxması marketinq sənayesini yeni bir 

səviyyəyə qaldırdı. Bu on ildə yeni texnoloji alətlər sürətlə yayılmaqdadır: e-poçt, mobil telefonlar 

və axtarış motorları və s. Onlayn marketinq xərcləri ənənəvi marketinq xərclərindən xeyli azdır və 

daha geniş bir auditoriyaya xitab edir. 

2000-ci illər: Sosial medianın doğuşu, veb analitiklərin tətbiqi, smartfonların geniş istifadəsi – 

bütün bunlar marketinq üçün potensial imkanlar yaratdı. 

2010-cu il və sonrası:  Sosial mediada milyonlarla potensial müştəriyə çatmaq üçün bloqlardan 

geniş istifadə olunur. Tablet istifadəçiləri əhəmiyyətli dərəcədə artır; e-poçt marketinqi, e-poçt 

trafikinin 90% -ni əhatə edir; onlayn video və e-ticarət yaygınlaşıb; dünyanın 75% -i onlayndır. 

Bu sürətli texnoloji böyümə günümüzdəki sahibkarların qlobal miqyasda kütləvi marketinq 

potensialından faydalanmasına yol açdı. Bir biznes sahibi olaraq, texnoloji dəyişiklikləri və 

marketinq üsul və strategiyalarınızı necə inkişaf etdirə biləcəyiniz barədə məlumatlı olun. 

Bu texnoloji təkamül prosesini düşünün: Yeni bir texnologiyanın meydana gəlməsi əvvəlkini əvəz 

etdimi? Çap mediası, eləcə də radio və televiziya öz dövrünü bitirdimi? 

Əlbəttə yox! Jurnallar hələ də çap olunur, radio reklamları hələ yayımlanır, televiziya reklamları 

xərcləmə vərdişlərimizə təsir etməyə davam edir. 

Bu gün sahibkarların əlində internet və əlaqəli sosial media platformaları var ... bu, işi həyata 

keçirməyin və reklam vermənin başqa bir yoldur. 
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Marketinq Nədir? 

 

Marketinq, “Fərdi və təşkilati hədəflərə cavab verən mübadilə yaratmaq üçün ideyaların, məhsul 

və xidmətlərin konsepsiyası, qiyməti, təşviqi və paylanması üzrə  planlama və icra prosesi” dir. 

                                                                                                               Amerika Marketinq Birliyi 

Bu tərifdəki açar söz “məmnun etmək”dir. Məhsul və ya xidmətiniz bazarda qarşılanmamış bir 

ehtiyac üçün həll təmin etməlidir.  

Marketinq, müştərilərin ehtiyac və istəklərini arzu olunan məhsul və xidmətlər ilə uyğunlaşdıran 

bir idarəetmə prosesidir. Eyni zamanda marketinq, həm müştəriyə, həm də biznes sahibinə fayda 

gətirən həll yolu ilə idarə olunan bir prosesdir. 
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Marketinqin prinsipləri və məqsədləri

 

Marketinqin əsas prinsipləri aşağıdakılardır:  

- məhsul istehsalının və istehsalçının bütün istehsal-satış fəaliyyətinin maksimum dərəcədə bazar 

tələblərinə uyğunlaşdırılması 

- istehlakçının tələbatının, sahibkarlıq fəaliyyəti üçün yaradılmış şəraitin, tələbin vəziyyəti və 

dinamikasının nəzərə alınması 

 - qanuna zidd olmayan müxtəlif metodların köməyi ilə tələbə fəal təsir göstərilməsi 

- məhsulların satışında problemlər yarandıqda strateji qərarların qəbulu 

- meydana çıxan problemlərin həll edilməsi üçün çoxvariantlılığın mövcudluğu 

 - uzunmüddət ərzində kommersiya sahəsində uğur qazanmaq üçün fəaliyyətin bu istiqamətə 

yönəldilməsi və qarşıya qoyulan vəzifələrin təmin olunması 

 - məhsulların istehsalı və satışının idarə edilməsinin formalarından biri olan marketinq sahəsində 

təşəbbüskarlığın həyata keçirilməsi  

Marketinq kompleksi əmtəələrə olan tələbin və bazarın arzu olunan reaksiyasının təmin edən bütün 

ünsürlərin bir-biri ilə əlaqələndirilməsi deməkdir. Bütün bu ünsürlər aşağıdakı dörd qrupda 

birləşdirilmişdir: 

 Əmtəə (xidmət) 

 Qiymət 

 Bölgü (satış) 

 Stimullaşdırma (irəlilətmə) 

 

Marketinqin prinsipləri və kompleksi bütün fəaliyyət növləri - istehsal, satış, maliyyə — üçün 

ümumidir. Onların hər biri üçün tətbiq sahəsi vardır. Odur ki, marketinq kompleksinin prinsipləri 

və ünsürləri hamı - iqtisadçılar, hüquqşünaslar, həkimlər, maliyyəçilər, mühəndislər, 

məsləhətçilər, elmi əməkdaşlar, ticarət işçiləri və başqaları üçün faydalıdır. Marketinq 

fəaliyyətinin əsasını qarşıya qoyulan məqsədlər təşkil edir. Məqsəd dedikdə, arzu olunan vəziyyət 

nəzərdə tutulur. Qarşıya məqsəd qoyulması isə məqsədəuyğunluq adlanır. Məqsədəuyğunluq 

sosial-iqtisadi inkişaf üçün ən mühüm proses hesab olunur. Bunu həyata keçirərkən məqsəd 

düzgün seçilməlidir. Çünki məqsədin düzgün seçilməməsi həll edilməsi vacib olan problemin 

deyil, başqa bir problemin həll olunmasına və deməli, arzuolunmaz nəticələrə gətirib çıxara bilər. 

Məqsədəuyğunluq prosesi üç mərhələdən keçir:  

 Mövcud vəziyyətin təhlil edilməsi 

 Tədqiq olunan məsələnin qiymətləndirilməsi imkanları 
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 Məqsədin seçilməsi və formalaşdırılması 

 

 Məqsədəuyğunluqdu öyrənilən məsələnin imkanlarının hökmən nəzərə alınması vacib şərtlərdən 

biridir. Əks təqdirdə məqsəd real olmur və arzu olaraq qalır, idarəetmə subyekti məhz arzuolunan 

məqsədlə mövcud imkanları müqayisə etmək yolu ilə qarşıya real məqsəd qoyur. Həm də məqsədi 

formalaşdırarkən çalışmaq lazımdır ki, onu kəmiyyətcə ifadə etmək mümkün olsun. Məsələn 

qarşıya belə bir məqsəd qoymaq olar: ilin axırınadək bazar payını 15%-dən 20%-ə yüksəltmək və 

20% mənfəət əldə etmək. Məqsəd nə qədər dəqiq müəyyən olunarsa və işçilərə çatdırılarsa, 

marketinq xidməti də bir o qədər çox fayda əldə edilməsinə imkan vermiş olar. 

 

  

Marketinqdə qarşıya qoyulan məqsəd adətən beş qrupda birləşdirilir:  

1) Bazar üzrə qarşıya qoyulan məqsədlər (bazar payı, bazarların ələ keçirilməsi, perspektiv dövrdə 

ələ keçirilməsi mümkün olan bazarlar və s.) 

2) Marketinq sahəsində məqsədlər (fırmamn imicinin və ictimai rəyin formalaşdırılması, satışın 

həcminin və mənfəətin artırılması, rəqabət mübarizəsi üzrə tədbirlər) 

 3) Struktur - idarəetmə sahəsində qarşıya qoyulan məqsədlər (istehsalın və idarəetmənin 

strukturunun təkmilləşdirilməsi) 

4)  Təminat üzrə məqsədlər (qiymət siyasəti, satışın stimullaşdırılması, əmtəələrin istehlak 

xassələri, əmtəələrin irəlilədilməsi istiqamətləri və s.) 
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5)  Marketinq fəaliyyətinə nəzarətin həyata keçirilməsi - Marketinqin məqsədi işlənib 

hazırlanarkən aşağıdakı tövsiyələr əldə rəhbər tutulur.  

Marketinqin məqsədi: 

 müəyyən oluna bilən 

 sadə 

 səfərbəredici 

 əlçatan (nail olunması mümkün olan) 

 çevik 

 nəzarət edilə bilən olmalı  

Marketinqin məqsədində qarşıya qoyulan məqsədə nail olunmasında iştirak edənlərin 

stimullaşdırılması nəzərdə tutulmalıdır;  

- qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün məsul şəxslər müəyyənləşdirilməlidir; 

 - yerinə yetirilmənin dəqiq müddəti müəyyən edilməlidir.  

Qarşıya qoyulan məqsəddən asılı olaraq marketinqin aşağıdakı riskləri bir-birindən fərqləndirilir:  

 Kütləvi tələbat olan əmtəələrin marketinqi 

 İstehsal təyinatlı əmtəələrin marketinqi 

 Ərzaq, məmulat və xidmətlərin marketinqi 

 Xüsusi istehlakçılar qrupunun marketinqi 

 Beynəlxalq marketinq 

 Qeyri-kommersiya (şəxsi varlanmaq üçün qarşılarına mənfəət əldə etmək məqsədi 

qoymayan müəssisə və təşkilatların fəaliyyəti) marketinqi 

 Sosial (dövlətin və ictimai təşkilatların sosial proqramlarının həyata keçirilməsi 

metodlarının toplusu) marketinqi 

 Dövlətin bazarda fəaliyyətinin marketinq 

 Mikromarketinq (firmaların fəaliyyətinin marketinqi 

 

 

 

 

 

Marketinq və Reklam

 

Marketinq tez-tez reklam ilə qarışdırılır. Hər iksi vacibdir, ancaq reklam bütün marketinq 

prosesinin yalnız bir hissəsidir. 
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Marketinq prosesi ibarətdir: 

 Reklam 

 Toplum qatılımı 

 Müştəri dəstəyi 

 Paylaşım 

 Bazar araşdırması 

 Medianın planlaşdırılması 

 Məhsul qiymətləri 

 İctimaiyyətlə əlaqələr 

 Satış strategiyası 

 

Marketinq biznesiniz üçün niyə vacibdir? 

Marketinq, bir qurumun şirkət ilə müştəri arasında əlaqə yaratmaq üçün yaratdığı hər şeydir. Bir 

biznesin genişlənmısi üçün güclü müştəri əlaqələrinin qurulması lazımdır. Bu səbəblə, marketinq 

prosesi müştərilərin ehtiyac duyduqları və satın almaq istədikləri məhsulların müəyyənləşməsi 

ilə başlayır.İstehsal etmək istədiyiniz bir şeyi təmin edərsiniz və ardından birini satın almağa razı 

salmağa çalışsanız, çətin bir vəziyyətlə qarşılarsınız. 

Marketinq prosesi, qiymətləri müəyyənləşdirməklə, potensial müştərilərə məhsullar və xidmətlər 

barədə məlumat vermək və sonra onları satışa təqdim etməklə davam edir - bu da biznes subyekti 

üçün gəlir yaradır. 
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Hədəf Bazar Araşdırması

 

Hədəf bazar araşdırmasına daxildir: “məhsul və xidmətlərin marketinqi ilə bağlı məsələlərə dair 

məlumatların sistematik şəkildə toplanması, qeyd edilməsi və təhlili.” Açar söz “sistemli” 

kəliməsidir. Hədəf bazarınızla bağlı müntəzəm və metodiki araşdırmalar gəlirinizdə fərq 

yaradacaqdır. Anlamadığınız bir bazarda, satışda uğurlu ola bilməzsiniz. 

Hədəf bazar araşdırması nə baha başa gəlməli, nə də mürəkkəb bir proses olmalıdır, 

müştərilərinizin bir hissəsini araşdırmaq qədər sadə ola bilər. 

Bir neçə hədəf bazar araşdırması metoduna aşağıdakılar daxildir: əhali dəyişikliyi, cins, gəlir 

səviyyəsi, yaş aralığı, təhsil səviyyəsi və digər məlumatlar kimi demoqrafik məlumatların təhlili; 

rəqib analizi; internetdə istifadə edən olunan tədqiqat sahəsi və s. 

Hansı üsuldan istifadə etsəniz də, diqqətiniz, potensial müştərilərin ehtiyaclarını, hansı məhsulları 

satın almağı düşünəcəklərini müəyyənləşdirmək üçün kifayət qədər məlumat toplamağa 

yönəldilməlidir. 

Bazar araşdırmaları aşağıdakı suallara cavab verməlidir. 

 Mövcud müştəriləriniz və potensial müştəriləriniz kimlərdir? 

 Müştərilərinizi necə təsvir edərdiniz və ya profillərini necə təqdim edərdiniz? 
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 Onlar harada məskunlaşıblar? 

 Və ən əsası, müştərilərin istədikləri hansı növ məhsul və xidmətləri - ən yaxşı yerdə, uyğun 

qiymətə və lazımi miqdarda təklif edirsiniz? 

 

 

Hədəf Bazar Araşdırma Prosesi

 

Hədəf bazar araşdırması prosesinin əsas mərhələlərini xatırlamağın asan bir yolu “SHM (STP) və 

maraqlı tərəflərin təhlili” modelidir. SHM, Seqmentasiya, Hədəfləndirmə, Mövqeləndirmə 

sözlərinin qısaltmasıdır. 

Seqmentasiya: Seqmentasiya,  hansı seqmentin daha yaxşı olduğunu müəyyənləşdirmək üçün 

müştərilərin kateqoriyalara ayrılmasıdır. Cinsiyyət, yaş, gəlir, təhsil səviyyələri, yerləşmə yeri, 

inanclar, xərcləmə vərdişləri və s. kimi demoqrafik göstəricilərə görə ayrıa bilərsiniz. 

Hədəf bazarlarının müəyyənləşdirilməsi: Məhsulunuzun kimə yönəldildiyini və məhsulunuzun 

/ xidmətinizin bazarın müəyyən edilə bilən seqmentinə və ya seqmentlərinə uyğun olub-olmadığını 

dəqiq müəyyənləşdirin. Fərqli seqmentləri fərqli məhsullarla hədəf ala biləcəyinizi və ya bir 

məhsulun əsas hədəf bazarı və ikincil hədəf bazarı ola biləcəyini müəyyənləşdirə bilərsiniz. 

Qeyd: Məhsulunuzun / xidmətinizin bazarda  müəyyən edilmiş bir seqmentə uyğun olmadığını 

müəyyənləşdirsəniz, məhsulunuzu və ya xidmətinizi müəyyən bir hədəf bazarına ilə uyğunlaşdıra 

biləcəyinizi yenidən təhlil etməlisiniz. 

Mövqeləndirmə: Effektiv mesajlaşma pronsipindən istifadə edərək biznesinizi necə 

mövqeləndirməyə qərar verin. Məhsulunuzla bağlı doğru şeyləri lazımi insanlara başa düşdükləri 

şəkildə söyləyin. Ən yaxşı təcrübə, ideal müştəriniz üçün adınızı, yaşınızı, peşənizi və sairəni əhatə 

edən “segmentasiya profili” hazırlamaqdır. Bu mərhələdən sonra səmərəli kommunikasiya üçün 

sosial mediadan istifadə haqqında daha çox məlumat əldə edəcəksiniz. 

Maraqlı tərəf (Stakeholder) analizi: Qurumunuzun fəaliyyətindən təsirlənən hər kəs maraqlı 

tərəf hesab olunur.  Bütün maraqlı tərəflərin fərqli ehtiyaclarını qarşılaya bilmədiyinizə görə sizin 

üçün ən önəmli olan maraqlı tərəfi, eyni zamanda dəyərlərinizi və biznesinizin dayanıqlığını 

müəyyənləşdirmək xüsusi önəm kəsb etməkdədir. Gündəlik və uzunmüddətli strateji qərarlar 

qəbul edərkən üstünlük verilən maraqlı tərəfləri nəzərə alın.  
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Hədəf bazar araşdırması üçün alət və mənbələrdən istifadə 

Bazar araşdırması mükəmməl bir elm deyil, ancaq bazarınızı başa düşmək çox vacibdir. Sadə və 

asan araşdırma aparmaq üçün bir çox yol mövcuddur. Bəzi faydalı metodlara aşağıdakılar daxildir: 

 İnternetdən istifadə edin. İnanılmaz bir tədqiqat vasitəsidir. Yerli demoqrafik məlumatları, 

rəqibləri analiz etmək və sairə üçün "axtarış sistemləri"indən istifadə edin. 

 Sadə müştəri anketləri hazırlayın. Onlar çox faydalı ola bilər və öyrənə biləcəyiniz şeylərə 

təəccüblənəcəksiniz. 

 Yerli xəritələri nəzərdən keçirin. Bunlar bir sahəni başa düşmək və perspektivdəki “bazar”ı 

müəyyənləşdirmək üçün əla bir yoldur. 

 İqtisadi inkişaf agentliklərindən və ticarət qruplarından istifadə edin. Bunlar hər növ bazar 

və demoqrafik məlumatları tapmaqda kömək edəcək güclü mənbələrdir. 

 Siyahıyaalma və Əmək Departamentinin məlumatlarını və nəşrlərini nəzərdən keçirin. 

 Və nəhayət, rəqiblərinizdən öyrənməkdən çəkinməyin - müştərilərini, nə satdıqlarını, trafik 

səviyyələrini və tapa biləcəyiniz digər bazar məlumatlarını öyrənin. 
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Marketinq Planının Hazırlanması və 4P

 

Bazar araşdırmalarınızı tamamladıqdan və hədəf bazarınızı müəyyənləşdirdikdən sonra 

marketinq planınızı yazmalısınız. Bir marketinq planı, ümumi iş planınızın ən önəmli hissəsi, 

hətta qəlbi hesab olunur.  

Marketinq planı: 

 Müştəriləri qazanmağa və əldə saxlamağa kömək edəcək strategiyaların planı kimi 

xidmət edir. 

 Çox vaxt bir bankın kiçik biznes krediti verib verməyəcəyinə də təsir edir. 

Marketinq planının 4P’ləri 

Marketinq planınızı yazmaq və məzmununa diqqət yetirmək üçün 4P Marketinq kimi tanınan 

marketinq elementlərindən istifadə edin. 

 Yer  (Place), məhsulların satın alına biləcəyi yerdir; ya fiziki bazar (müştəri ilə şəxsən 

tanış olmaq), ya da virtual bazar (internet vasitəsilə görüşmək) ola bilər. 

  Qiymət (Price),  bir müştərinin məhsulunuz üçün ödədiyi puldur; bu məhsulun bazarda 

mövcudluğuna bağlıdır. 

 Məhsullarınızı tanıtmaq (Promotion), müştərilərə məhsullarınız barədə məlumat vermək 

strategiyalarını əhatə edir. 

 İki növ məhsul var (Product): maddi - müştərilər məhsulu görə və toxuna bilər; qeyri-

maddi - xidmətlər (məsələn, uşaq baxımı, zərərvericilərə qarşı mübarizə və s.) kimi. 

Qeyd: 4P-lər marketinq planın ayrılmaz hissəsi olsa da, lakin yaşadığımız dövrdə, sürətlə 

dəyişən ətraf mühitdə bu satıcı-yönümlü teorem öz yerini müştəri-yönümlü teoremə verməkdədir. 

Başqa sözlə desək, 4P yerini 4C-yə verir.  
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Robert Loterbornun 1990-cı ildə irəli sürdüyü bu formula sürətlə 

mənimsənilməkdədir. 4C – Customer (alıcı), Cost (qiymət),Convenience (Rahatlıq) 

və Communication (Əlaqə) terminlərindən ibarətdir. 4C modelinin öyrənilməsi sizə öz 

məhsulunuza tam yeni bir aspektdən (alıcı nöqteyi-nəzərindən) yanaşmağı təmin edir. 

 

Loterbornun konsepsiyası ilə yaxından tanış olaq: 

Customer / Müştəri – Bu kateroqriya hədəf kütləsini doğru seçməyi şərtləndirir. Hədəf kütləsini 

seçdikdən sonra siz alıcının istək və tələbatlarını aşkarlamalı, ona uyğun məhsul ortaya 

qoymalısınız. Başqa sözlə desək, siz məhsulu istehsal edib, ondan sonra müştəri axtarmaq yerinə, 

müştəri auditoriyanızı müəyyən edib, daha sonra onun tələbatı olan məhulu istehsal etməlisiniz. 

Cost / Qiymət – Bu kateqoriya məhsula müştərinin gözü ilə baxmağı, məhsulun müştəriyə verdiyi 

dəyər və məmnuniyyət nisbətini ölçməyi və buna uyğun qiymət qoymağı şərtləndirir. 

Convenience / Rahatlıq – Müştəri rahatlığını nəzərə almağa diqqəti yönəldir. Texnologiyanın 

inkişafı artıq kompyuterlərimizi, əlimizdəki mobil telefonları həm də alış-veriş alətinə çevirib. 

Artıq Makkartinin dediyi “Place” (Yer) amili öz əhəmiyyətini  itirməkdədir. Qeyd olunan səbəb 

məkanı deyil, rahatlığı, əlverişliliyi ön plana çəkib. Müştərinin sizin məhsulunuzu hansı məkandan 

alacağı artıq ciddi əhəmiyyət daşımır. Əhəmiyyətli olan, onun məhsulunuzu necə (hansı rahatlıq 

səviyyəsində) almasıdır. Bu səbəbdən də siz məkana deyil,müştərinin məhsulu əldə etmək 

rahatlıgına önəm verməlisiniz. 
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Communication / Ünsiyyət – İnsanların bir-birilə, həmçinin brendlərlə çox rahat ünsiyyət 

qurduğu bir dövrdə “Communication” elementi önəmli rola sahib olub. Şirkət öz məhsulu haqda 

informasiyanı çox fərqli vasitələrlə yaya bilir, eynilə də alıcıların fikir və rəylərini rahatlıqla əldə 

edə bilir. Bu da şirkətin daha tez, daha optimal variantlarla manevr etmək qabiliyyətini artırır, 

müştərinin tələbatına uyğun konsepsiyanı sürətli qurmağı təmin edir. 

Qeyd olunanları diqqət etsək, bu nəticə çıxır ki, 4P-yə alternativ olan 4C  sizdən marketinq 

strategiyanızı qurarkən brendə müştərinin baxış bucağından yanaşmağı, müştərinin gözü ilə 

baxmağı tələb edir. Yəni, önəmli olan məhsulu, brendi önə çəkmək deyil də, müştəri 

məmnuniyyətini təmin etməkdir. Ekspertlər hazırkı dövrdə məhz bu üsulu uğura aparan yol olaraq 

qəbul edirlər. 

 

Marketinq Planının Komponentləri

 

Marketinq planınızı yazarkən aşağıdakı komponentləri daxil etdiyinizdən əmin olun: 

 Hədəf bazarları təyin edin 

 Məhsulları / xidmətləri müəyyənləşdirin 

 Qiymət strategiyasını təhlil edin 

 Məhsulun yerləşməsini və paylanmasını təsvir edin 

 Təqdimat strategiyası hazırlayın 

 Rəqibləri nəzərdən keçirin 

 İşinizin rəqabət üstünlüyünü müəyyənləşdirin 

 Marketinq büdcəsini hazırlayın 

Hədəf bazarınızı təyin edin 

Kiçik müəssisələrin sahiblər marketinq xərcləri üçün məhdud mənbələrə sahibdirlər. Səylərini bir 

və ya bir neçə əsas bazar seqmentinə - hədəf marketinqə cəmləşdirmək daha çox investisiya gəliri 

əldə etməyə yardımcı olacaqdır. 

Bazar seqmentləşdirilməsi üçün iki üsuldan istifadə olunur: 

 Coğrafi seqmentasiya 

 Müştəri seqmentasiyası 

Coğrafi seqmentasiya müəyyən bir coğrafi ərazidə müştərilərin ehtiyaclarına xidmət göstərməkdə 

ixtisaslaşmaq deməkdir. Məsələn, müəyyən bir ərazidə fəaliyyət göstərən  market sahibi reklamları 

yalnız həmin əraziyə yaxın məsafədə məskunlaşmış şəxslərə yönləndirə bilər. 

Müştəri seqmentasiyası, məhsul və ya xidmətlərinizi almaq ehtimalı yüksək olanları 

müəyyənləşdirmək və sonra bu qrupları hədəf almaq deməkdir. 
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Unutmayın - hədəf bazarınızı yer, yaş, cins, təhsil, gəlir səviyyələrinə və maraqlarına görə 

müəyyənləşdirin. Müştərilərinizi hamıdan daha yaxşı tanımağı öyrənin! 

Məhsul və xidmətlərinizi müəyyənləşdirin 

Yaxşı bir marketinq strategiyasının məhsul baxımından aspektləri, satılan həqiqi məhsul və 

xidmətlərlə və bunların müştərilərin ehtiyac və istəklərini necə təmin etməsi ilə əlaqədardır. 

Planınız, müştərilərin ehtiyaclarına yönəlik olduğu üçün məhsul və xidmətlərinizi aydın şəkildə 

təsvir etməlidir. Məhsul strategiyaları, dar bir məhsul xəttinə konsentrə olmağı, yüksək səviyyəli 

bir məhsul və ya xidməti inkişaf etdirməyi və ya bir məhsul üzrə yüksək keyfiyyətli xidmət 

proqramı təqdim etməyi əhatə edə bilər. Digər məhsul qərarları məhsulun adı, qablaşdırma, 

zəmanət və digər amillərlə əlaqəlidir. 

Unutmayın, hər şey müştəri ilə bağlıdır. Məhsul müştərinin ehtiyaclarını ödəməlidir. 

 

Qiymətləndirmə strategiyası 

Qiymətləndirmə, məhsul və xidmətləriniz üçün endirim səviyyələrinin müəyyənləşdirilməsi də 

daxil olmaqla, qiyməti müəyyən etməklə əlaqəlidir. 

Doğru qiymət gəlir və mənfəəti artırmaq üçün vacibdir. Ümumiyyətlə, qiymətlərin yüksək olması, 

həcmin az olması və ya əksinə deməkdir. Bununla birlikdə, məhsul və ya xidmətləriniz unikal və 

rəqiblərdən fərqlidirsə, həcmi azaltmadan daha yüksək qiymətlər tətbiq edə bilərsiniz. 

Biznesiniz üçün sağlam bir marketinq strategiyasını dəstəkləmək üçün verə biləcəyiniz bir neçə 

qiymət qərarı var: həqiqi pərakəndə satış qiyməti, həcm endirimi və mövsümi qiymətlər bunlardan 

bir neçəsidir. 

Unutmayın - Hər gün digər sahibkarlar tərəfindən tətbiq olunan qiymət strategiyalarından 

məlumatlı olmalısınız. Başqalarının uğurlarından və öz alış vərdişlərinizdən də öyrənin. Bazarda 

baş verən dəyişikliklərdən xəbərdar olmağınız vacibdir, çünki bu dəyişikliklər gəlirlərinizə təsir 

göstərə bilər. 
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Məhsulun yerləşməsini və paylanmasını təsvir edin 

Pərakəndə ticarət müəssisələri bir yer seçərkən maya dəyəri və trafik axınını nəzərə almalıdır. 

İstehsalat və topdansatış firmaları da məhsullarının paylanması ilə əlaqədar xərcləri diqqətdə 

saxlamalıdır. 

Qərarlar müştəri rahatlığı, sürət, nəqliyyat və e-ticarət seçimlərinə görə fokuslanmalıdır.  

Marketinq planınız baxımından məhsul paylanmasının asanlığını və xərclərini nəzərə alın. 

Yerləşdirmə, məhsulların müştəriyə necə çatacağını, xüsusilə, bir məhsul və ya xidmətin satıldığı 

və ya paylandığı kanalı özündə ehtiva edər.  

 

Marketinq Strategiyanız 

Tanıtım əsas amildir.  İşinizi təbliğ etmək üçün müxtəlif media alətlərindən istifadə edən bir 

strategiya hazırlamağınız və hansı tanıtım  fəaliyyətlərinin effektiv olduğunu izləməyiniz vacibdir. 

Tanıtım reklam, satış təşviqi və təbliğatı  əhatə edir. Məhsulunuzu, markanızı və ya şirkətinizi 

tanıtmaq üçün müxtəlif üsulları ifadə edir 

Tanıtım strategiyalarına reklam,  müştəri xidməti, internet bannerləri, axtarış sistemləri, radio 

spotları, broşuralar, satış daxildir. Kiçik firmaların adətən reklam xərcləri üçün məhdud maddi 

vəsaitləri olduğundan müştəriləri əldə saxlama, davamlı yaxşı satışı təmin etmək olduqca vacibdir. 

Qərarlar baxımından reklam seçənəklərini, satış və tanıtımı, eləcə də iminicinizi nəzərə 

almalısınız. 
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Rəqabəti və rəqabətçi üstünlüyünüzü müəyyənləşdirin 

Rəqiblərinizdən nə qədər şey öyrənə biləcəyinizə təəccüblənəcəksiniz. Bir çox uğurlu marketinq 

strategiyası başqalarının sınadığı fikirlərdən doğmuşdur. 

İlkin bir strategiya olaraq bölgənizdəki beş iş rəqibinizi müəyyənləşdirin. Hər biri üçün  bir fayl 

ayırın - güclü və zəif tərəflərini təhlil edin. Reklam və tanıtım materialları, həmçinin qiymət 

strategiyaları üzrə  sənədləri diqqətdə saxlayın. Bu sənədləri vaxtaşırı nəzərdən keçirin. 

Unutmayın, bir şirkət işləməyəcəyi təqdirdə bir strategiyanı davam etdirə bilməz. Təkrarlanan 

strategiyalara xüsusi diqqət yetirin. Həmişə özünüzdən soruşun - “rəqiblərinizin həyata keçirdiyi 

işi yaxşılaşdırmaq üçün nə edə bilərsiniz?” 

Marketinq büdcəsini hazırlayın 

Anlamlı strategiyalarla effektiv marketinq planını idarə etmək maddi vəsait tələb edir. Tədqiqat, 

reklam, təşviqat və marketinqlə əlaqəli bütün xərcləri ödəmək üçün büdcənizdən vəsait 

ayırmalısınız. 

Real və faktlara əsaslanan marketinq büdcəsi hazırlayın. Unutmayın, pul qazanmaq üçün pul 

xərcləməlisiniz. 
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Effektiv Marketinq Strategiyaları

 

İşin uğuru,  müştəri ehtiyaclarını ödəmək və inanılmaz müştəri xidməti göstərməkdən qaynaqlanır. 

Yeni müştərilərə çatmağa və mövcud müştəriləri əldə saxlamağa kömək edəcək bir çox strategiya 

mövcuddur. Diqqət yetiriləcək bir neçə effektiv strategiya var ki, bunların da hər biri yüksək xərc 

tələb etmir. .Bu strategiyalar bir-birləri ilə əlaqəli şəkildə istifadə üçün hazırlanmışdır. 

Strategiyaların birləşməsini həyata keçirmək uğurlu marketinq həllini təmin edir. 

 

Müştərilərinizlə anket: Bu, müştəriləriniz haqqında məlumat əldə etmənin ən asan, ancaq 

effektiv bir yoludur. Onlardan nəyi bəyənib-bəyənmədiklərini, eləcə də sizi rəqiblərinizlə necə 

qarşılaşdıqlarını, onlara faydalı olacaq əlavə nə kimi fəaliyyətlərin həyata keçirilməsini soruşun. 

Müştərilərinizi araşdırın və dinləyin – bu, çox güclü marketinq strategiyasıdır. 

Hər şatışı izləyin: Bəlkə də  bunu  şişirdilmiş addım kimi qəbul edəcəksiniz, amma, bir çox 

müştəridən işinizdəki təcrübələrini soruşmağa çalışın. Müştərilərin sizə dediklərini əsasında 

fəaliyyətinizi inkişaf etdirin. 

Məqalə yazın: Cəmiyyətinizə dəyər qatan və şirkətinizdən bəhs edən bir mövzu haqqında yazın. 

Bir çox kiçik biznes subyektləri cəmiyyəti dəstəkləyən və şirkətdən bəhs edən məqalələrdən pulsuz 

reklam alır. Önəmli olan, maraqlı, diqqət cəlb edən bir məqalə hazırlamaqdır. Məqalə adı altında 

gizlənmiş bir reklam heç vaxt effektiv olmayacaq. 

Seminar və sərgilər: Pulsuz nəsnələr insanların diqqətini daha çox cəlb edir. Bu eyni zamanda 

məhsul və ya xidmətin dəyərindən də asılıdır. Təcrübələrə əsasən bir çox uğurlu satış ödənişsiz 

seminarlar və sərgilər vasitəsilə mümkün olmuşdur.   
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Diqqətli olun: Kiçik bir müəssisənin tətbiq edə biləcəyi ən güclü marketinq strategiyalarından biri 

olaraq başqalarından öyrənməyi öyrənin. Müştərilərinizi müşahidə edin, dinləyin və tanıyın. 

Rəqiblərinizi öyrənin. Ayıq olun. Yeni trendlərə baxın,  zəif tərəfləri müəyyənləşdirin. 

Onlayn mövcudluğunuz olsun: İnternet gündəlik həyatımızın ayrılmaz bir hissəsinə çevrilib. 

Biznesinizin onlayn ortamda mövcudluğu, həm potensial müştərilərə çatmaqda, həm də satışınızı 

artırmaqda əhəmiyyətli rola sahibdir. Eyni zamanda onlayn marketinq alətlərindən istifadə də 

bilirnirliyini artıracaqdır.   

Bloq yaratmaq: Bloqlar ümumiyyətlə müəllifin şəxsiyyətini əks etdirən məlumat saytlarıdır, tez-

tez yenilənir və məlumatlar qeyri-rəsmi üslubda yazılır. Bloqlar, hədəf qruplara uyğunlaşdırıldıqda 

hər gün işinizi yeni müştərilərə təqdim edə biləcəyiniz təsirli kommunikasiya vasitəsinə çevrilir. 

100 milyondan çox aktiv bloq olduğu təxmin edilir. Hubspot.com-un marketinq statistikasına görə, 

hər gün insanların 46% -dən çoxu bloq oxuyur. Digər bloqları oxumaqla, marketinq strategiyanız 

üçün faydalı ola biləcək çox sayda qaynaq, düşüncə və fikirlə tanış ola bilərsiniz. 

Sosial mediaya inteqrasiya olun: İşinizi sosial media dünyasına daxil etmək, işinizin marketinqi 

üçün vacib bir komponentdir. Növbəti müzakirədə sosial media platformalarının marketinq 

strategiyanızdakı əhəmiyyəti haqqında daha ətraflı məlumat verilir. 
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Ənənəvidən Müasir Marketinq Yanaşmasına Keçid

 

Marketinq sahəsindəki araşdırmaların 1960-cı illərdən bəri marketinq qarışığı və marketinq 

idarəsinin təsiri altında olduğu görülür. Bu dövrdə istehlak məhsulları və istehlak bazarlarına 

yönəlmiş ənənəvi marketinqin əsas məqsədi ən uyğun marketinq formasına çatmaq idi. 

Marketinqdəki inkişafın ən vacib elementi isə ənənəvi marketinqdə təşkilat hədəfli bir anlayış 

hakim olarkən, müasir marketinqdə müştəri yönümlü bir anlayışın ön planda olmasıdır. Ənənəvi 

marketinq baxışının hakim olduğu dövr, istehsal olunan məhsul satışının əsas problem kimi qəbul 

edildiyi dövr kimi ortaya çıxır. Bazardakı istək və ehtiyaclar nəzərə alınmır. Bazarda lazım 

olduğundan çox mal olduğu üçün bu dövr, müştərilərin markalar arasında seçim etmək üçün səy 

göstərdikləri bir dövr kimi özünü göstərir. Ənənəvi marketinq dövründə məqsəd sürətli satışlarla 

mənfəət nisbətini artırmaqdır. Ənənəvi marketinq strategiyalarından müasir marketinq 

strategiyalarına keçidi labüd edən amillər aşağıdakı kimi göstərilə bilər. 

 

Texnologiya: Yeni biliklər yaratmaq, sürətlə istifadə etmək və satıla bilən keyfiyyətli mallara və 

proseslərə çevirmək bacarığı rəqabət üstünlüyü üçün vacibdir. Bu qabiliyyət texnologiyanın 

özüdür. Xüsusilə, istehsalda istifadə olunan texnologiya, qurumların rəqabət qabiliyyətini təsir 

edən mühüm amildir. Lakin xərclər malların keyfiyyəti və paylanması kimi strateji məsələlərə 

birbaşa təsir edir. Nəticə etibarilə, biznes strategiyaları ilə texnologiya arasında sıx bir əlaqə 

mövcuddur. Bundan əlavə, texnoloji ixtiralar istehlakçıların alış-verişində uzunmüddətli fayda 

yarada bilər. Texnoloji inkişaflar həm istehlakçının, həm də istehsalçının marketinq fəaliyyətinə 

təsir göstərir və müəssisələrin marketinq anlayışını dəyişdirir. 

 

Təhsil: İstehlakçıların bazar və marketinq barədə məlumatlı olması, onların müəssisələrə 

baxışlarını dəyişdirir və istehsalçılardan tələblərini artırır. İstehlakçılar, təhsil səviyyələri 

yüksəldikcə, müəssisələrin özlərinə bir məhsuldan daha artığını verməsi lazım olduğunu anlamağa 

başlamışlardı. Təhsil səviyyəsi artan istehlakçılar, məhsul aldıqdan sonra istehsalçılardan 

xidmətlər gözləməyə başladılar. Nəticə etibarilə, müəssisələr satdıqları malları izləmək, problem 

olduqda dərhal kömək etmək və istehlakçılara satış sonrası xidmət göstərmək 

məcburiyyətindədirlər. 
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Qloballaşma: Qloballaşma günümüzdə ən çox istifadə edilən anlayışlardan biridir. Qloballaşma 

ilə birlikdə böyüyən bazarda yarış da artır. Rəqabətin qloballaşması müəssisələri marketinq 

strategiyalarını yenidən qiymətləndirməyə məcbur etdi. Rəqabətin artması ilə ənənəvi marketinq 

strategiyaları ilə fəaliyyətləri davam etdirmək rasional hədəf hesab edilmir. Müəssisələr bu şərtlər 

daxilində yeni marketinq strategiyaları hazırlamalı idilər. Bu, müasir marketinq strategiyalarının 

ortaya çıxmasına səbəb oldu. Müasir marketinq yanaşması ilə yanaşı, müştəri tələb və 

gözləntilərinin əhəmiyyət qazandığı bir mərhələyə qədəm qoyuruq və müştəri məmnuniyyəti və 

müştəri sədaqəti kimi anlayışlar daha da vacibdir. 

1950-ci ildən bəri müəssisələr insanları istehsal etdiklərini satın almağa inandırmaq əvəzinə, 

istədikləri məhsul və xidmətləri istehsal etmək məcburiyyətində olduqlarını anlamağa başladılar.  

Bu vəziyyət bazar seqmentlərinin ehtiyaclarına diqqətini ifadə edən marketinq yönümlü  

adlandırılan anlayışın başlanğıcı kimi qəbul edilir. Bu gün çatdığımız yer, yeni müştəri  yönümlü 

trendin başlanğıc mərhələsidir. 

 

 
Müasir Marketinqdə Dəyişən Müştəri Profili 

 
 

Müasir marketinq yanaşması, istehlakçının tələb və ehtiyaclarını ən yaxşı şəkildə qarşılamaq və 

müştəri məmnuniyyətini yaratmaqdır. Müştəri yönümlü yanaşma və istehlakçı məmnuniyyəti, 

müasir marketinq anlayışının təməl fəlsəfəsi və vacib hədəflərindən biridir. 
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1950-ci illərdən bəri, müəssisələr insanları istehsal etdiklərini almağa inandırmaq əvəzinə, 

istədikləri məhsul və xidmətləri istehsal etməli olduqlarını anlamağa başladılar. Bu, bazar 

seqmentlərinin ehtiyaclarına diqqətini ifadə edən marketinq yönümlü adlandırılan anlayışın 

başlanğıcı kimi qəbul edilir. Bu gün çatılan mərhələ yeni müştəri mərkəzli dönəmin başlanğıcı ilə 

əlaqəlidir.  

 

Qloballaşma və informasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı ilə xüsusilə iqtisadiyyat sahəsində 

sürətli və məcburi bir dəyişiklik prosesi yaşandı. Bu dəyişiklik müddətində müştəri müəssisələrin 

istehsal-marketinq-satış dövrü mərkəzində yer almağa başlamış, müştəri profili dəyişərək bazarda 

nə tapdığını alan və incələməyən müştəri qrupu texnologiya sayəsində fərqli məhsul və xidmətlər 

gözləyən digər müştəri qrupu ilə əvəz edilmişdir. 
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Texnologiya və rəqabətdə baş verən dəyişikliklər nəticəsində istəkləri sürətlə dəyişən müştərilərin 

yeni istəkləri bu şəkildə ümumiləşdirilə bilər: 

 

 Müştərilərin biliklərinin artması və eyni zamanda seçici olmaları nəticəsində onlara dəyər 

verilməsi istənilir. 

 Müştəri məhsul və xidmətlərin qiymətinin aşağı, ancaq keyfiyyətli olmasını istəyir. 

 Müştəri məhsul və xidmətlərin gözləntilərinə uyğun olmasını istəyir. 

 Müştəri onunla səmimi və etibarlı bir ünsiyyətin qurulmasını istəyir.  

 

Müştərilər artıq şüurlu tələblərə sahib olduqları üçün, müəssisələrin özlərini xüsusi hiss etdirəcək 

bəzi tətbiqetmələrə və digər istehlakçılardan fərqləndirəcək məhsul və xidmətlərə sahib olmasını 

gözləyirlər. Önəmli olan nəyin hansı qiymətə istehsal olunacağını bilmək deyil, müştərinin hansı 

keyfiyyət və qiymət istədiyini bilməkdir. Bu vəziyyətdə, müəssisələr müştərilərinin şüurlu 

olduqlarını anlamalı və nə istədiklərini bilən müştərilərə təklif etmək üçün daha çox səy 

göstərməlidirlər. Bu səyi göstərən müəssisələr rəqabət üstünlüyü qazanacaq və rəqiblərini 

qabaqlayacaqlar . Bundan əlavə, müştərilər yalnız satışdan əvvəl və sonra deyil, satışdan sonra da 

eyni diqqəti istəyirlər. Başqa sözlə, müştərilər həm satış öncəsi, həm də satış sonrası da daxil 

olmaqla, özləri ilə təsirli müştəri əlaqələri qurmağı gözləyirlər. 
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Marketinq Kommunikasiyası

 

 

Marketinq kommunikasiyası, ümumi ünsiyyət modelinə əsaslanan bütün kommunikasiya 

elementlərini əhatə edir. Mənbə, mesaj, kanal və alıcı kimi qəbul edilən bu elementlər marketinq 

ölçüsü içərisində nəzərə alınır. Marketinq kommunikasiyası anlayışı ilə məhsul istehlakçılar 

tərəfindən fərqlənir və marketinq menecerlərinin satın alma qərarlarını təsir etmək üçün bütün 

hərəkətləri ifadə edilir. 

Sosial medianın ortaya çıxması ilə müştərilərlə ünsiyyət yolu da dəyişdi. İyirmi birinci əsr 

internetə əsaslanan mesajların çatdırılmasında ciddi bir intensivlik dövrüdür. Bu mesajlar 

istehlakçı münasibətləri və davranışlarının fərqli cəhətlərini təsir edən məlumatlılığı, məlumatları, 

fikirləri, alış davranışı və ünsiyyətini artıran mühüm amillərdir. 

Marketinq komunikasiyası, satış təşviqi və ya satış araşdırmaları anlayışlarından daha geniş bir 

sahəni əhatə edən və müştərilərə məhsul konsepsiyası və korporativ tədarükü əhatə edən bir proses 

kimi qəbul edilə. Marketinq kommunikasiyası, təşkilatın mövcudluğunun məhsul və xidmətlər ilə 

əlaqəli olduğu və əlaqələrini davam etdirəcəyi hədəf auditoriyaya nə verə biləcəyini ifadə edən 

bütün ünsiyyət səylərinə istinad edir.  

Marketinqin kommunikasiya prosesi özündə doqquz tərkib elementi birləşdirir. Bir sıra 

mütəxəssislər (F.Kotler, Q.Baqiyev və başqaları) marketinqin kommunikasiya prosesini sxem 

şəklində göstərmişlər. Ümumiləşdirilmiş formada bu prosesi aşağıdakı şəkildə nəzərdən keçirək. 

Prosesin iki elementi: - Göndərici və qəbul edən əlaqənin əsas iştirakçılarıdırlar. Digər iki element 

müraciət və kanallar əsas əlaqə alətləri hesab olunurlar. Dörd element - kodlaşdırma, şifraçma, 

nəticə, əks-əlaqə əsas funksional hissələrdir. Hər bir elementi nəzərdən keçirək: 

 

 
 

- göndərici - müraciəti yaradan və göndərən tərəfdir . Bu həm fıziki, həm də hüquqi şəxs ola bilər; 
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- kodlaşdırma - fıkrin, ideyanın rəmzi şəkildə ifadə olunması prosesidir; 

- müraciət - göndəricinin ötürdüyü məlumatlar dəstidir; 

- kanal - informasiya yayım vasitələri, müraciəti göndəricidən qəbul edən və əks tərəfə ötürən 

vasitədir; 

- şifraçma - göndəricinin ötürdüyü məlumatlara qəbul edən tərəfin mənavermə prosesidir; 

- qəbuledən - göndərici tərəfın göndərdiyi müraciəti alan şəxsdir; 

- nəticə - (effekt) müraciətlə qəbul edən tərəfdə təmas nəticəsində yaranan rəy, fıkir 

formalaşmasıdır; 

- əks-əlaqə - göndəricinin qəbul edən tərəfdən əldə etdiyi məlumatlar toplusudur; 

- maneələr - əlaqə prosesində ətraf mühit amillərinin planlaşdırılmamış müdaxiləsinin mənfı 

təsiridir. 

Göndəricilər hansı auditoriyaya müraciət edəcəklərini müəyyənləşdirməli və hansı nəticə əldə 

etmək istədiklərini bilməlidirlər. Onlar müraciəti qəbul edənlərin istifadə etdiyi şifraçma 

prosesinin xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla yanaşı, öz müraciətlərini məharətlə kodlaşdırmağı 

bacarmalıdırlar. Müraciətlər informasiya yayım vasitələrindən istifadə etməklə məqsədli 

auditoriyaya çatdırılır. Müraciətlərə məqsədli auditoriyanın cavab reaksiyasını bilmək üçün əks 

əlaqə kanalları yaradılır. 

 

 

Kommunikasiya prosesinin tərkib elementlərinə əsas etibarı ilə planlaşdırma nöqteyi-nəzərindən 

baxmaq lazım gəlir. Marketinq sahəsinin əlaqələndiricisi aşağıdakıları həyata keçirməlidir: 

 Məqsədli auditoriyanın müəyyənləşdirilməsi 

 Arzuolunan cavab reaksiyasının müəyyənləşdirilməsi 
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 Müraciətin seçilməsi 

 İnformasiya yayımı vasitəçilərinin seçilməsi 

 Müraciət mənbəyini səciyyələndirən əlamətlərin seçilməsi 

 Əks-rabitə kanalları üzrə daxil olan informasiyanın toplanması 

Səmərəli kommunikasiya sisteminə nail olmaq üçün firma ixtisaslaşmış reklam şirkətlərinin, 

satışın həvəsləndirilməsi və birbaşa marketinq üzrə mütəxəssislərin xidmətlərindən istifadə edir. 

Bu gün fırmalarm sərəncamında marketinq kommunikasiyasının kompleks sistemi mövcuddur. 

Həmin sistemin hansı səviyyədə yaradılmasından və istifadə edilməsindən həm kommunikasiya 

sisteminin səmərəliliyi, həm də ümumilikdə marketinq fəaliyyətinin nəticələri çox asılıdır. 

Marketinq fəaliyyətində qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olmaqda və rəqabət mübarizəsində qalib 

gəlməkdə maarketinqin kommunikasiya sistemi olduqca mühüm rol oynayır və bu sistem 

fırmadaxili sistem hesab edilmir. Belə ki, kommunikasiya sistemi üzrə fəaliyyət firmadaxili 

fəaliyyətlə yanaşı, həm də firmanm məhsulunu satan vasitəçiləri, topdan və pərakəndə ticarət 

müəssisələrini əhatə edir. Firmalar öz vasitəçilərinə, ticarət heyətinə istehlakçılarla ünsiyyətdə 

olmağı, məlumat yaymağı və onlardan zəruri məlumatlar əldə etməyi öyrədirlər. Hər bir firma 

mürəkkəb marketinq əlaqələri sistemini yaradır və idarə edir, vasitəçilərlə, istehlakçılarla və 

müxtəlif istehlakçı auditoriyaları ilə əlaqə saxlayır. Vasitəçilər özləri də istehlakçılarla və müxtəlif 

ünsiyyət auditoriyaları ilə qarşılıqlı əlaqədə olurlar. İstehlakçılar isə öz növbəsində bir-birlərilə və 

digər ünsiyyət auditoriyaları ilə şifahi əlaqələr yaradırlar. Marketinqin kommunikasiya sistemi 

firma ilə vasitəçilər, istehlakçılar və digər ünsiyyət auditoriyaları arasında əks əlaqə yaradılmasını 

da nəzərdə tutur. F.Kotler marketinqin kommunikasiya sistemini sxem şəklində göstərmişdir. Bu 

sxemi aşağıdakı şəkildəki kimi vermək olar. 

Marketinqin kommunikasiya sistemi istehlakçılara təsir vasitəsi kimi əsasən dörd elementi, dörd 

istiqamətdə stimullaşdırma tədbirləri kompleksini özündə birləşdirir: reklam, satışın 

stimullaşdırılması, şəxsi satış, ictimaiyyətlə əlaqə. Lakin son dövrlərdə birbaşa marketinq 

kommunikasiya sistemində olduqca mühüm rol oynamağa, beşinci element kimi fəaliyyət 

göstərməyə başlamışdır. 
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Reklam- hər hansı bir şəxsin sifarişi ilə firma, məhsul, xidmət və ideyalar haqqında, şəxsin iştirakı 

olmadan, zəruri məlumatların pullu yayım formasıdır. Bu gün reklamın aktuallığı heç bir şübhə 

doğurmur. Belə ki, o, bazar iqtisadiyyatının vacib elementi hesab edilir və onun inkişafında 

olduqca mühüm rol oynayır. Reklam marketinqin kommunikasiya sisteminin əsas elementlərindən 

biri olmaqla tələbin formalaşmasında və satışın artırılmasrnda güclü təsirə malikdir və bu 

baxımdan ona ayrıca bir bölmə kimi baxılır. 

Satışın stimullaşdırılması - real və potensial alıcıya fərdi və dolayısı yolla təsir etməklə, 

müəssisənin məhsuluna tələbat yaratmaq və satışın həcmini artırmaq məqsədilə həyata keçirilən 

tədbirlər kompleksidir. 

Şəxsi satış - bir və ya bir neçə potensial alıcı ilə söhbət əsasında əmtəəni satmaq məqsədilə şifahi 

şəkildə təbliğat aparılması yolu ilə məhsulun satışının həyata keçirilməsidir. 

Birbaşa marketinq - satıcılarla alıcılar arasında birbaşa münasibətlərin yaradılması, bu məqsədlə 

kommunikasiyanın müxtəlif vasitələrindən istifadə etməklə, məhsul satışının həyata 

keçirilməsidir. 

İctimaiyyətlə əlaqələr - firma və onun məhsulu haqqında cəmiyyətdə müsbət rəyin 

formalaşmasını, xoşagəlməz şaiyələrin aradan qaldırılmasını təmin etmək məqsədilə 

istehlakçılarla, onların ayrı-ayrı qrupları ilə xoş münasibətlər yaradılmasını, bu məqsədlə görüşlər 

keçirilməsini, onlara zəruri məlumatların çatdırılmasını, digər müvafiq tədbirlərin həyata 

keçirilməsini nəzərdə tutur. 
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Sosial Media Marketinqi

 

Rəqabətin artması ilə bazarı təşkil edən dinamikanın dəyişməsi marketinqdə yeni yanaşmaların 

ortaya çıxmasına səbəb oldu. Günümüzdə radio, televiziya və qəzet kimi vizual ünsiyyət vasitələri 

ilə birlikdə sosial mediada texnologiyaya əsaslanan marketinq ön plana çıxdı. 

 

 

 

İstifadəçilərin, yəni potensial müştərilərin sosial media platformalarında sərf etdikləri vaxtın 

artırılması marketoloqların diqqət mərkəzinə çevrilməsinə imkan yaratdı. Müəssisələr və 

marketinq menecerləri bu tendensiyanı tutmaq üçün markalarını sosial mediaya uyğunlaşdırır, 

istifadəçilərin markalarına olan sədaqətini artırmağa çalışırlar və bu məhsullardan birbaşa məhsul 

və xidmətləri haqqında daha çox məlumat əldə edərək növbəti məhsul və xidmətlərini yaratmaq 

üçün istifadə edirlər. Sosial media ənənəvi marketinqdəki kimi menecerlər tərəfindən deyil, 

istehlakçı tərəfindən idarə olunan marketinqə keçdi. 

 

Sosial medianın marketinq platforma alət kimi istifadəsi 

 

Sosial media, internetə sahib olan hər kəs tərəfindən asanlıqla əldə edilən və marketinq 

kampaniyalarını həyata keçirmək üçün şirkətlər tərəfindən əlverişli vasitə kimi istifadə olunan bir 

marketinq platformasıdır. E-ticarət şirkətləri, eləcə də digər şirkətlər  sosial mediada dogru 

startegiya tətbiq edərsə, marka məlumatlılığı artıra və iki yönlü kommunikasiya vasitəsilə 

ünsiyyətin keyfiyyətini yüksəldə bilər. Sosial media vasitələri ilə marketinq sürətli və güclüdür. 

Sosial media marketinqi tətbiqləri, sosial media mühitindəki istifadəçilərin diqqətini cəlb edəcək 
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bir məzmunun yaradılmasına və bu məzmunu oxuyanları paylaşmağa təşviq etmək səylərinə 

yönəlmişdir. 

 

 

Əsasən, sosial media marketinqi icmaları dinləmək və cavab verməkdən ibarətdir. Mövcud 

məzmunu nəzərdən keçirmək, xüsusilə faydalı məzmun yaratmaq və bu məzmunu internetdə geniş 

bir sosial sahədə təbliğ etmək kimi də ifadə edilir. Sosial media marketinqi, axtarış sistemi 

marketinqinin yeni bir hissəsidir və bu növün ən yaxşısıdır. Ancaq sosial medianı tək bir tanıtım 

elementi olaraq nəzərdən keçirmək, sosial media vasitələrini məhdudlaşdırmaq və onlardan 

səmərəli istifadə edə bilməmək deməkdir, çünki bunlar birbaşa marketinq, reklam fəaliyyətləri, 

ictimaiyyətlə əlaqələr və hətta satış təşviqi üçün istifadə edilə bilər. Sosial media mühitində 

məqsədin satış deyil, satışa kömək etmək, korporativ imicini və nüfuzunu artırmaq, virtual mühitdə 

yayılan ünsiyyət dalğalarını işin lehinə çevirmək olduğunu da unutmamaq lazımdır. 

 

 

Şirkətlər üçün sosial media marketinq faydaları 

Günümüzdə sosial media, iş menecerlərindən məsləhətçilərə, fikir liderlərindən virtual mühitdəki 

reklamçılara, bloqerlərdən mətbuat üzvlərinə qədər geniş bir auditoriyanın fikir mübadiləsi apara 

biləcəkləri bir mühiti təmin edir. Sosial media, iştirakçıların fikir və təcrübələrinə əsaslanan onlayn 

platformalar kimi qəbul edilir. Sosial mediada istifadəçilər məzmunu tamamilə özləri 

müəyyənləşdirir və davamlı qarşılıqlı əlaqə qurulur. Başqa sözlə, sosial media;  
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 Vaxt və məkan məhdudiyyətləri olmadan paylaşma və müzakirəyə əsaslanan bir əlaqə 

formasıdır.  

 Sosial media platformaları “ünsiyyət” və “paylaşma” üzərində qurulmuşdur. Elektron 

mühitlərdə qarşılıqlı əlaqədə olan, icmalara ev sahibliyi edən və birləşdirən onlayn 

ünsiyyət kanalları kimi qəbul edilir. 

 

Sosial media vasitələrindən istifadə edərək şirkətlər bəzi əhəmiyyətli qazanclar əldə etməyi 

hədəfləyirlər. Bu hədəflənmiş qazanclar aşağıdakı kimidir: 

 

 
 

Sosial media marketinqi marka məlumatlılığını artırır və xidmətlərimizi və ya məhsullarımızı 

tanıtmaq üçün yaxşı seçimlər təklif edir. Hədəf auditoriya ilə ünsiyyətdən əlavə, şirkətin sosial 

şəbəkələr vasitəsilə rəqiblərin nələr edə biləcəyini izləmək də mümkündür. Başqa bir addım, 

biznes subyektlərin sosial şəbəkələrdə necə uğur qazandığını araşdırmaq və bunları təşviq etmək 

üçün iş planı çərçivəsində hərəkət etməkdir. Beləliklə, həm rəqiblərlə, həm də inkişaf etdirmə 

hədəfləri olan digər qurumlarla sıx əlaqə qurmaq mümkün olur. 

 

Ənənəvi marketinq strategiyalarından xeyli fərqlənən sosial media marketinqi, şirkətlərə üç fərqli 

üstünlük təklif edir. Birincisi, sosial media marketinqi marketoloqlara məhsul və ya xidmət 

haqqında bir pəncərə təqdim etməsi, müştərilərin şikayət və təkliflərini dinləməsini təmin 

etməsidir.  

İkincisi, bir markanın təbii böyüməsinə imkan verən müxtəlif qruplar arasında təsir edən və marka 

müdafiəçisi olan müxtəlif həmyaşıd qruplarını təyin edərək marketoloqların işini asanlaşdırır.  

Üçüncüsü, sosial media vasitələrinin əksəriyyəti pulsuz olduğu üçün sosial mediada marketinqin 

dəyəri sıfıra bərabərdir və sosial media aşağıdakı məsələlərdə də şirkətlərə yardımcı olur: 

1
• Markanı tanıtmaq və müsbət bir qavrayış yaratmaq

2
• Bacarıqlı işçilər tapmaq və işə cəlb etmək

3
• Müştəri məmnuniyyətini və sədaqətini artırmaq 

4
• Məhsulun inkişafı və innovasiya mərhələlərində müştəri 

baxışlarının nəzərə alınmasını təmin etmək
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Qeyd olunanlarla yanaşı, sosial media daha çox potensial yaratmaq üçün göstərdikləri səylər 

sayəsində ixtisaslı potensialın yaradılmasına da kömək edir. 

Sosial media marketinqi marka şüurunun yaradılması və qorunmasında mühüm rol oynayır. Sosial 

mediada ağızdan-ağıza və ya virus kampaniyalar vasitəsilə istehlakçıların diqqətini çəkmək 

mümkündür. Bundan əlavə, marka qurma prosesində sosial media vasitələrinə əhəmiyyətli 

üstünlük verilir. Bu gün kiçik və böyük bir çox şirkət markalarını tanıtmaq üçün sosial mediadan 

dəstək alır. Sosial media şirkətlərə səslərini istehlakçılarına eşitdirmək və eyni zamanda 

istehlakçının səsini birbaşa eşitdirmək imkanına malikdir. Sosial medianın bu xüsusiyyəti 

istehlakçıların şirkətlərə olan inamını artırmaq üçün böyük bir fürsət təqdim edir.  

 

 

Yeni iş ortaqlığı qurmaq

Axtarış sistemləri sıralamasında 
yüksəlmək

Veb sayt trafikini və abunəliklərini 
artırmaq

Ümumi marketinq xərclərini 
azaltmaq

Daha çox məhsul və ya xidmət 
satmaq 

Şirkətlər üçün məlumatlılıq 
yaratmaq
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Sosial media marketinqi sayəsində şirkətlərr bir marketinq kampaniyasının  nə qədər təsirli 

olduğunu dərhal öyrənə və buna uyğun reaksiya verə bilər. Kampaniyanın nəticəsini görmək üçün 

çox gözləməyən şirkətlər nəticələri dərhal toplaya, ölçə və analiz edə bilər. Mükəmməl bir 

marketinq göstəricisi cədvəli,  mümkün qədər müxtəlif ölçmə vasitələrindəki bütün məlumat 

mənbələrini birləşdirir və bir kampaniyanın təsirini şirkətin müştəri əlaqələri idarəetmə 

sistemindəki satış  məlumatları ilə birbaşa əlaqələndirir.Qeyd olunanları ümumiləşdirsək, sosial 

media marketinqin şirkətlərə, biznes sahiblərinə faydalarını aşagıdakı şəkildə qruplaşdırmaq olar. 

 Sosial media marketinqi ənənəvi marketinq fəaliyyətinə görə xərc üstünlüyü təmin edir, 

yəni reklam üçün çəkilən xərcləri azaldır. Sosial media marketinqində xərclər ənənəvi 

media ilə müqayisədə çox aşağıdır.  

 Ənənəvi marketinqin tədbiqində zaman və məkan fərqliliyindən əldə edilə bilməyən hədəf 

auditoriyasını sosial media ilə asanlıqla əldə edilməsi mümkündür.  

Sosial media marketinqində şirkət öz mesajını heç bir vasitəçidən istifadə etmədən və ödənişsiz 

olaraq hədəf auditoriyasına çatdıra bilir. Sosial medianı təməl xüsusiyyətlərinə görə nəzərdən 

keçirsək beş söz ilə ifadə etmək olar: 

 İştirak: Hər kəsin iştirak edə bilməsi və istifadəçilərin paylaşımının hər kəsə açıq olması  

 Açıqlıq: Bütün paylaşımları istifadəçilər tərəfindən şərh edilə və bəyənilə bilməsi  

 Dialoq: Bütün istifadəçilərlə qarşılıqlı olaraq əlaqə saxlamaq mümkünlüyü  

 Əlaqə: Məlumatların və istifadəçilərin böyük şəbəkə kimi bir-birlərinə bağlı olması 

 Cəmiyyət: İnsanların bir-birlərilə qarşılıqlı əlaqə quraraq bir yerə gəlib cəmiyyət 

yaratmasını təmin etmək
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Marketinqdə Performansın Ölçülməsi

 

Marketinq investisiyalarını planlaşdırarkən ilk mərhələdə mümkün nəticələri müəyyənləşdirmək 

lazımdır. Ümumiyyətlə, marketoloqlar proqramları planlaşdırarkən və büdcələrini hazırlayarkən 

fəaliyyətlərin hansı nəticələr verəcəyinə dair gözləntilər qoymurlar. Bu səbəbdən, üst səviyyə 

idarəçilər və xüsusən də maliyyə direktorları marketinq yatırımlarını şübhə altına alırlar. 

Çözüm hər bir marketinq fəaliyyəti üçün ilkin hədəfləri təyin etmək, əsas göstəriciləri 

müəyyənləşdirmək və müəyyənləşdirməkdir. Hər marketinq fəaliyyətini planlaşdırarkən hədəflər 

qoyulmalı və ölçmə göstəriciləri bu hədəfləri ölçməyə qadir olmalıdır. 

 

Əlavə olaraq, ROI hədəfləri ilə üst səviyyə idarəçilər maliyyədən daha çox hansı fayda 

yaradacaqlarına baxırlar və beləliklə marketinq investisiyalarını dəstəkləməyə daha çox üstünlük 

verirlər. Heç bir proqramda dəqiq ROI hesablaması yoxdur. Bəzi proqramlar ROI və gəlirliliyi 

ölçmək üçün göstəricilər təyin edərək ölçülə bilən hədəflərə (məsələn, fəaliyyətdəki iştirak nisbəti 

və s.) daha yaxındır. 

*Qeyd: ROI (Return of Investment) İnvestisiyanın geri dönüşü 

Ay ərzində xərclədiyiniz büdcə və onun qarşılığında nə qədər qazandınız. Misal üçün 10.000 

büdcə istifadə etdiniz 18.000 qazandınız. Buradakı ROI 1,8-dir və yaxud faiz ilə desək 180 %-dir. 

Marketinq performansı ölçmə metriksləri 

Maliyyə metriksləri 

    Marketinq performansını ölçmək üçün istifadə olunan kriteriyalar arasında maliyyə göstəriciləri 

ümumiyyətlə birinci yerdədir. Mənffət, satış və nağd pul axını uzun müddət marketinq 

fəaliyyətinin qiymətləndirilməsində istifadə olunur. Bazar payı həm akademiklər, həm də 
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praktiklər tərəfindən ən çox istifadə edilən meyarlardan biridir. Çünki bazar payı nağd pul axını 

və gəlirliliyinin əsas şərtidir. 

 

Qeyri-maliyyə göstəriciləri 

Demək olar ki, 1990-cı illərdə qeyri-maliyyə göstəriciləri daha çox diqqəti cəlb etməyə və 

aşağıdakı nümunə göstəricilərindən tez-tez istifadə olunmağa başladı. Firmalar bu qeyri-maliyyə 

performans meyarlarını istifadə edərək rəqabət üstünlüyü qazanmağa çalışdılar: 

 Müştəri məmnuniyyəti 

 İstinad dərəcələri 

 Müştəri sadiqliyi 

 İqtisadi dəyər 

 Marka kapitalı 

 Müştəri dəyəri, 

 Münasibət dəyəri 

 Yeni məhsul inkişafında müvəffəqiyyət 

 

 

Göründüyü kimi, marketinq startegiyasının formalaşdırılması və reallaşdırılması hər bir 

sahibkarlıq subyekti tərəfindən sistemli yanaşma tələb edir. Bu isə marketinq strategiyasının 

sahibkarlıq uğurü üçün bir açar olması anlamına da gəlir. 

 

 

 


