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.۱
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L اساسات

بازار موندنه هغه کار دی چې خپلو پېرودنکو ته ورسېږئ او ورته څرګنده کړئ چې ويل باید دوی ستاسو محصول یا خدمات وپېري. بازار موندنه په دې کې 

مرسته کوي چې پېردونکي څه غواړي، نه هغه څه چې تاسې فکر کوئ هغوی یې غواړي. 

بازار موندنه یوه بشپړه پروسه ده چې ستاسو پېردونکو ته مناسب محصوالت او خدمات معريف کوي. هغه کوم محصوالت یا خدمات دي، چېرته باید وړاندې يش، 

څه وخت باید وړاندي يش، او کومه بیه ورته وټاکل يش او څنګه پېرودونکو ته ددې ټولو ګټو په اړه خربتیا ورکړل يش. 

بازار موندنه په پېرودونکو باندې د توليداتو او خدماتو د پلورلو يوه هڅه بللی شو. رشکتونه باید د بازار موندنې داسې یو چلند غوره کړي چې د دوی له کاروبار رسه 

مطابقت ولري. که دا کار وکړئ د محصوالتو د پېر لپاره به پیرودونکي په بیا بیا رايش. د پېرودونکو وفاداري ډېرول او ساتل د بازار موندنې ډېره مهم موخه ده.

 

K پدې اړه ال ډېر معلومات

بازار موندنه په سمه توګه د کاروبار پر مخ وړلو یوه بنسټیزه برخه ده. د خپل کاروبار د خرڅالو او یا ګټې د ډېرولو لپاره تاسو باید د بازار موندنې د پروسې څو 

مهم ګامونه عميل کړئ. 

لومړی ګام: لومړی تاسو باید د خپل کاروبار د پام وړ بازار پېرودونکي وپېژنئ او د خپلو پېرودونکو د نه بشپړو شویو اړتیاو په اړه پوه شئ. دې پروسې ته د بازار 

څېړنه وایي. 

دویم ګام: داسې یو محصول جوړ کړئ چې نابشپړې شوې اړتیاوې پوره کړي. دا پروسه ډېر وخت نیونکي او ګرانه ثابتیدالی يش. ځیني نوي محصوالت په بازار 

کې له دې کبله ناکامېږي چې متشبث داسې یو محصول نه دی جوړ کړی چې له اوسنیو یا شته محصوالتو یا خدماتو رسه لږ تر لږه یو یا ډېر توپیرونه ولري. خو 

د یو بې سارې ځانګړتیا لرونکي محصول یا خدمت لویه ګټه دا ده چې یوازې ستاسو محصول یا خدمت یې لري. د بېلګې په توګه، ښايي تاسو وکوالی شئ خپلو 

پېرودنکو ته تر ټولو ګړندي د انټرنیټ خدمات وړاندې کړئ )د افغان بیسیم مخابرايت رشکت د 4G خدمات وړاندې کوي( یا کېدای يش ستاسو محصول ډېر 

روښانه او تر ټولو ښه انځور وښايي )د سامسونګ HD تلویزیون(. د بازار موندنې د بریالیتوب له رازونو څخه یو راز دا دی چې تاسو داسې یو محصول یا خدمت 

جوړ کړئ چې له اوسنیو محصوالتو یا خدماتو رسه ډېر نوي او ډول ډول توپیرونه ولري.

دریم ګام: تاسې بايد داسې پروسه رامنځته کړئ چې ستاسې راتلونکي پېرودونکي محصوالت یا خدمات وپېرلی يش. د دې کار د تررسه کولو لپاره معموال درې 

الرې موجودې دي - په مخامخ ډول )د بېلګې په توګه د پرچون خرڅوونکو له الرې(، د ټیلیفون او يا انټرنیټ له الرې.

څلورم ګام: د خپلو محصوالتو یا خدماتو لپاره مناسبه بیه وټاکئ.

پینځم ګام: د خپل محصول یا خدمت د شتون په اړه د پام وړ مخاطبينو رسه د اړیکو لپاره الره وټاکئ. د دې کار د تررسه کولو لپاره تاسو اعالنونه او تبليغات کارولی شئ.

شپږم ګام: د خپلې بازار موندنې بریالیتوب د څارنې لپاره یوه پروسه رامنځ ته کړئ. دا به ستاسو د بازار موندنې د پالن یوه برخه وي. 

C د دې برخې د اصطالحاتو تعريف

اعالن – هغه اړيکه چې د پام وړ مخاطبني د محصوالتو او خدماتو اخيستلو ته رايض کوي.

د بازار څېړنه – د پېرودونکو د اړتیاوو اوغوښتنو په اړه د معلوماتو راټولولو فعاليت دی.

بازار موندنه – هغه پروسه چې خپلو پېرودنکو ته ورسېږئ او ورته څرګنده کړئ چې ويل باید دوی ستاسو محصول یا خدمات وپېري.
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د بازار موندنې پالن – یو سند یا مدرک چې په هغه کې د رشکت د بازار موندنې موخې او د کاروبار ټويل کړنې چې هدف ته د رسېدو په موخه تررسه کېږي 

په ښکاره توګه لیکل شوې وي.

تبليغات –یوه لنډ مهاله کړنه ده چې د پېرودنوکو د پېرلو د چلند د بدلولو په موخه طرح کيږي، لکه د خرڅالو تخفيفونه او کوپون.

د پام وړ بازار – د پېرودونکو هغه ډله چې یو رشکت د بازار موندنې او خرڅالو هلې ځلې ورته ځانګړې کوي. هغه کسان چې په ډېر احتامل رسه کېدای يش 

له تاسې پېرودنه وکړي. 

یا  ته د »توپیر نښه« هم وایې چې یوازې ستاسو محصول  یا خدمت یې وړاندې کوي. دې صفت  بې سارې ځانګړتیا – هغه ګټه چې یوازې ستاسو محصول 

خدمات يې لري او ستاسو د سیاالنو څخه توپیر لري. 

B :د دې موضوع اړوند د زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

د بازار څېړنه څه ته وايي او څنګه يې تررسه کوالی شم؟ ۶. بازار موندنه	 

د یو اغېزناک اعالن د جوړولو لپاره مهم ټکي کوم دي؟ ۶. بازار موندنه	 

د بازار موندنې پالن څ شی دی او څنګه د بازار موندنې يو پالن جوړولی شم؟ ۶. بازار موندنه	 

A اضايف شته مواد

د بازار موندنې د پالن منونه

د بازار د څېړنې کارپاڼه 
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.۲
د پام وړ بازار څه ته وايي 
او څنګه د پام وړ مناسب 
بازار په نښه کوالی شم؟
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L اساسات

کله چې خپل نوی کاروبار پیلوئ باید لومړی په دې مسایلو پوه شئ چې »زما لپاره ښه پېرودونکي یا مشرتيان څوک دي؟« تاسو باید کښېنئ او وګورئ چې بازار 

ته څه وړاندې کوئ او شاوخوا ته ځري شئ چې څوک زما د محصوالتو یا خدماتو اصيل اخیستونکي او کاروونکي دي. 

په ډميوګرافيکو  پېرودونکو  په دې معنی چې د خپلو  پېرودونکي دي.  امکان ترحده دا کار کره کړئ( چې څوک ستاسو  )يا د  پوه شئ  توګه  په کره  باید  تاسو 

ځانګړتیاوو ځان پوه کړئ. عمر یا سن، جنسیت، موقعیت او د عاید کچه ځينې ډميوګرافيکي ځانګړتیاوي دي. د دې معلوماتو ټولول د بازار د څېړنې یوه برخه 

ده او د هر کاروبار له پیلولو وړاندې باید یادو معلوماتو ته الرسسی ولرئ. تاسو باید په دې پوه شئ چې په چا باندې خپل محصول یا خدمت خرڅوئ او یا چا 

رسه د هغې په اړه خربې کوئ. 

K پدې اړه ال ډېر معلومات

د پام وړ بازار انتخابول تاسو رسه مرسته کي چې د ځانګړو اخیستونکو لپاره یو پیغام جوړ کړئ او خپله غوښتنه په کې څرګنده کړئ. د بېلګې په توګه د شونډو 

د رنګ )لبرسین( جوړولو رشکت خپل د اعالن پيغام د ښځینه اخیستونکو لپاره جوړوي. د ډېر بازار په نښه کولو رسه به د ډېر عمر لرونکې ښځه هم د شونډو د 

ځوان ښکاره کېدو لپاره دې اعالن ته مثبت ځواب ورکړي.

کله چې پوه شوئ څوک په نښه کوئ، بیا هغه مهال کوالی شئ چې پالن طرح او د هغه په مرسته بازارموندنه وکړئ. که تاسو یوه اعالن پیغام هر چا ته ولېږئ 

کیدای يش خپل ډېر مخاطبني له السه ورکړئ ځکه دا پیغام د هغوی لپاره مناسب نه دی. 

کاروبارونه معموال دومره وخت او رسچینې نلري چې هر کس ته ځانګړی شوی پیغام ورسوي. د خلکو په یوه کوچنۍ ولې د مترکز کولو په مرسته تاسو کوالی 

شئ د بازار موندنې خپل امکانات یا بودجه په هغو پېردونکو مرصف کړئ چې ډېر امکان لري ستاسو محصول یا خدمات واخيل. دا سرتاتيژي همدارنګه تاسو 

ته د ګټې ښه چانس درکوي.

خپل د پام وړ بازار د پېژندنې لپاره تاسو لومړی باید د بازار څېړنه وکړئ ترڅو د یو محصول یا خدمت لپاره نا بشپړې شوې اړتیاوې وپېژنئ. کله چې تاسو هغه نا 

بشپړه شوې اړتیا وپېژنده تاسو باید پریکړه وکړئ چې آیا کوالی شئ داسې محصول یا خدمات وړاندې کړئ چې هغه اړتیا پوره کړي. که ځواب هو وي نو تاسو 

باید په آرامۍ او په خالص زړه د خپلې پرېکړې رسه مخته والړ شئ.

 

کله چې تاسو خپل د پام وړ بازار وپېژند، نو وروسته له هغه باید د پام وړ مخاطبني په ګوته کړئ چې ستاسو د اعالن د پیغام اصيل موخه دي. ډېر  وخت بازار او 

مخاطبني یو شان وي. که څه هم کله چې یو کس د یو محصول وروستی کاروونکی وي او بل کس يې اخیستونکی یا پېرودونکی وي، په دې کې د پام وړ بازار 

او د پام وړ مخاطب توپري لري. یو څه داسې مطلق محصوالت یا خدمات شتون لري چې یوازې ښځې یې پېري لکه ګالن چې لومړی یې ښځې د خپل خاوند 

لپاره پېري نو په دې برخه کې ښځې د پام وړ بازار دي او نارینه چې دا ګالن ورته ډالۍ کیږي ټاکل شوي مخاطبني دي. بازارموندونکي کوښښ کوي چې 

داسې تګالرې طرح کړي چې د هغې په مرسته د پام وړ بازار اړتیاوې پوره کړي او همدا راز دوی خپلو مناسبو پېرودونکو ته د رسېدلو لپاره د رسنیو له چينلونو 

او نورو الرو چارو څخه کار اخيل.

کله چې تاسو په دې پوه شوئ چې څوک ستاسو نښه دي نو دا بيا آسانه ده چې د بازار موندنې پانګونه رسنيو ته تخصيص کړئ. که ستاسو د پام وړ بازار ځوانې 

ښځې وي نو تاسو دې ته اړتیا نلرئ چې په هره مجله کې د اعالن په موخه ځای واخلئ. تاسو یوازې کوالی شئ چې په هغو مشهورو مجلو کې اعالن ورکړئ چې 

ستاسو د موخې وړ مخاطبني لري. په دې توګه به تاسو خپلې پیسې هم وسپموئ او د بازار موندنې د يو ښه پالن پر بنسټ به هغه سپمول شوي پیسې راتلونکي 

پانګونې کې مرصف کړئ. د هغو خلکو رسه په اړیکه نیولو باندې د وخت او پیسو لګولونه اړتيا نشته چې ښایي ستاسو محصول وانخيل.

د خپل هدف د روښانه ټاکلو په مرسته به تاسو پوه شئ چې څنګه خپلو پېرودونکو ته ورسېږئ او همدارنګه به پوه شئ چې کومې پایلې چې تاسو غواړئ ترالسه 

یې کړئ، د رسېدلو لپاره د ال زیاتو پیسو مرصفولو او هڅو ته اړتیا نشته بلکه ستاسو ډېر غور باید پر دې وي چې د بازارموندنې په پانګه اچونه کې ستاسو هلې 

ځلې اغېزناکې پایيل ولري.  

د خپل پام وړ بازار د پېژندنې لپاره تاسو لومړی باید د بازار څېړنه وکړئ ترڅو د یو محصول یا خدمت لپاره نا بشپړې شوې اړتیاوې وپېژنئ. کله چې تاسو هغه 

نا بشپړه شوې اړتیا وپېژندلې تاسو باید پریکړه وکړئ چې آیا کوالی شئ داسې محصول یا خدمات وړاندې کړئ چې هغه اړتیا پوره کړي. که ځواب هو وي نو 

تاسو باید په آرامۍ او په خالص زړه د خپلې پرېکړي رسه مخته والړ شئ.
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C د دې برخې د اصطالحاتو تعريف

د اعالنونو پیغام – د اعالن محتوا چې تاسوغواړئ خلک هغه په یاد وسايت. 

ډېموګرافيکي ځانګړتیاوې – د پام وړ مخاطبینو هغه احصایه چې ستاسو د بازارموندنې پر پالن اغېز لري لکه: عمر، موقعیت، جنسیت او داسې نور. 

د بازار څېړنه - د خپلو پېرودونکو د اړتیاوو او غوښتنو په اړه معلومات راټولولو کړنې یا فعالیت ته د بازار څېړنه ویل کیږي. 

د بازار موندنې پالن – یو سند یا مدرک چې په هغه کې د رشکت د بازار موندنې موخې او د کاروبار ټويل کړنې چې هدف ته د رسېدو په موخه تررسه کېږي 

په ښکاره توګه لیکل شوې وي. 

د رسنيو تخصيص – د رسنیو د چينلونو ترمنځ د بازار موندنې د پانګې ویشل. 

د رسنیو چينلونه – د اړیکو غوراوي چې ستاسو پیغام ستاسو ځانګړي هدف ته لېږدوي لکه: تلویزیون، ورځپاڼې، راډیو، آنالين، ټولنېزې رسنۍ )لکه: فيسبوک 

او داسې نور(.

د پام وړ مخاطبین–ستاسو د اعالنونو د پیغام په نښه شوي ترالسه کوونکي. 

د پام وړ بازار – د پېرودونکو هغه ډله چې یو رشکت د بازار موندنې او خرڅالو هلې ځلې ورته ځانګړې کوي. هغه کسان چې په ډېر احتامل رسه کېدای يش 

له تاسې پېرودنه وکړي.

B :د دې موضوع اړوند د زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

څنګه کوالی شم خپل اعالنونه داسې جوړ کړم چې ښه پایله ولري؟ ۶. بازار موندنه	 

د بازار موندنې پالن څه شی دی او څنګه د بازار موندنې يو پالن جوړولی شم؟ ۶. بازار موندنه	 

څنګه پوه شم چې بازار موندنه مې ګټوره ده؟ ۶. بازار موندنه	 

د بازار څېړنه څه ته وايي او څنګه يې تررسه کوالی شم؟ ۶. بازار موندنه	 

A شته اضايف مواد

د مرصفوونکي د پېژندنې جدول

د بازار د څېړنې کارپاڼه
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 .۳
سیال چا ته ویل کیږي او څنګه 

خپل سيايل کوونکي وپېژنم؟
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L اساسات

سیال هغه چا ته ویل کېږي چې ستاسو محصوالتو یا خدماتو ته ورته محصوالت بازار ته وړاندې کوي. دا ځکه چې تاسو د هغوی رسه د خپلو پېرودونکو او خرڅالو 

په موخه سیايل لرئ. په دې مفهوم باندې ځان پوهول ځکه اړین دي چې د یو یا ډېرو سیاالنو شتون په مستقیمه توګه ستاسو د محصول یا خدمت د بیې په 

ټاکلو اغېز لرې. سيايل کوونکي په دوه ډوله دي: مستقیم سيايل کوونکي او غیر مستقیم سيايل کوونکي. 

مستقیم سيايل کوونکي هغه خلک یا کاروبارونه دي چې تاسو په آزاده توګه د هغوی پرمخ سیايل کوئ، ځکه چې هغوی ستاسو د محصوالتو په شان محصوالت 

بازار ته وړاندې کوي. د بېلګې په توګه، که تاسو یو سینګار ځای لرئ او په هغه کوڅه کې بل سینګار ځای هم شتون لري نو تاسو مستقیم سيايل کوونکي یاست. 

غیر مستقیم سيايل کوونکي هغه خلکو یا کاروبارونو ته ویل کېږي چې ځای ناستی محصول یا خدمت خرڅوي. ځای ناستی محصول یا خدمت له هغه محصول 

یا خدمت رسه په بشپړه توګه یوشان نه دی چې تاسو یې خرڅوئ، خو دواړه د یوې موخې لپاره کارول کېږي او یوه اړتیا پوره کوي. د بېلګې په ډول، که تاسو د 

وطني جامو ګنډلو هټۍ لرئ چې په هغه کې تاسو په فرمایش کايل جوړئ او خرڅوئ یې او په همغې کوڅې کې یو پلورنځی دی او هغه تیار وارد شوي کايل 

خرڅوي، نو تاسو دیو بل غیر مستقیم سيايل کوونکي یاست. دا ځکه چې تاسو دواړه د پوښاک بېالبېلې بڼې وړاندې کوئ.

ښایي تاسو خپل ټول سيايل کوونکي په نامه و نه پېژنئ لیکن تاسو دې ته اړتیا لرئ چې خپل سيايل کوونکي وګورئ چې څنګه ستاسو د محصول یا خدمت 

ورته محصوالت پام وړ مخاطبینو ته رسوي تر څو وروسته بیا تاسو داسې یوه الره خپله کړئ چې ستاسو محصول یا خدمات توپیر ولري. که تاسو له خپلو سیاالنو 

رسه توپیر ونه لرئ نو د خپل کاروبار د چلولو لپاره به ډېر پېرودونکي هم ونلرئ. 

K پدې اړه ال ډېر معلومات

سیايل کوونکي ستاسو د سوداګرۍ د روغتیا په وړاندې یو ګواښ دی، تاسو دا باید معلومه کړئ چې تاسو خپل محصول یا خدمت ته څنګه ال زیات ښه والی 

په شان  په وړاندې چې ستاسو  پوه شئ چې د خپلو سیاالنو  په دې  پکار ده چې  ته  تاسو  په بل عبارت  توپیر ولري.  له محصوالتو رسه  ورکوئ چې د سیاالنو 

محصوالت یا خدمات وړاندې کوي په توپېري توګه مخ ته والړ شئ. د سوداګرۍ په برخه کې دې ته توپري ورکول وایي. د بېلګې په توګه یو رسټورانټ همربګر 

په یخچال کې د ساتل شوي غوښې په کارولو رسه خرڅوي په داسې حال کې چې بل رسټورانټ همدا همربګر د تازه غوښې په کارولو رسه خرڅوي. نو په دې 

توګه دغو رسټورانټونو خپلو محصوالتو ته د سیاالنو په وړاندې توپېر ورکړی دی. 

مخکې له دې چې تاسو دا معلومه کړئ چې ګواکې څه وکړئ چې محصول یا خدمات د خپلو سیاالنو څخه په توپیر وړاندې کړئ، تاسو باید په دې ځان ښه پوه 

کړئ چې ستاسو سيايل کوونکي څه کوي. په لومړي رس کې تاسو اړ یاست چې د خپلو سیاالنو په اړه یوه د بازار څېړنه ولرئ تر څو پدې پوه شئ چې ستاسو 

سيايل کوونکي په ښه توګه کوم کارونه کوي، کوم کارونه په ښه توګه نه کوي او په بعضې حاالتو کې کوم داسې کارونه دي چې هغوی یې هیڅ نه تررسه کوي. د 

بېلګې په توګه، تاسو کوالی شئ چې خپل ملګری یا د کورنۍ کوم غړی ولېږئ تر څو د یو پېرودونکي په صفت ستاسو سیال ته وريش او هغه محصول یا خدمت 

چې ستاسو سیال یې خرڅوي راواخيل او و يې آزمويي همدارنګه ټوله پروسه وروسته له پېرودلو څخه په یاد ولري چې هغوی دا محصول په کوم شکل خرڅوي 

او د دوی د پېرودونکو خدماتو څانګه د پېرودونکو رسه د پلورل شوي محصول یا خدمت اړوند وړاندیزونه څنګه تعقیبوي. دا پروسه د پټې پېرودنې په نوم یادیږي. 

تاسو دغه معلومات د خپلو محصوالتو یا خدماتو د پیاوړتیا په موخه کارولی شئ. 

تاسو کوالی شئ، چې دا کړنه د خپلو سیاالنو د محصوالتو یا خدماتو ډولونه چې هغوی یې بازار ته وړاندې کوي، په پام کې نیولو رسه پیل کړئ او همدارنګه 

کوښښ وکړئ چې داسې څه پیدا کړئ چې له هغوی څخه یو یې هم نه کوي. تاسو کوالی شئ چې بعضې داسې خربې هم په پام کې ونیسئ لکه دوی په 

څه ډول د پېرودنکو خدمات وړاندې کوي )د ټیلفون یا د بریښنالیک له الرې(، دوی څومره موقعیتونه لري او څومره آسانتیاوې وړاندې کوي )خپل کاروبار په 

ورځنۍ توګه سهار وختي پرانیزې که نا وخته(. که تاسو خپل محصول ته بازار موندنه کوئ تاسو باید دا معلومه کړئ چې هغوی د خپل محصول رسبېره کومې 

ګټې وړاندې کوي )د بېلګې په توګه، دا محصول ویښتانو ته ځال ورکوي( او یا دا هم باید معلومه يش چې دوی خپل محصول په کومه بیه پلوري.

د دې څېړنې د یوې برخې په توګه خپلو کمزورتیاو او پیاوړتیاو ته د خپل سیال له نظره وګورئ. بیا کوښښ وکړئ چې دا و ارزوئ چې ستاسو سيايل کوونکي به 

د ال ډېر خرڅالو په برخه کې د بازار کومې ګټې ستاسو په پرتله زیاتې ترالسه کړي. دا شان فکر کول به له تاسو رسه مرسته وکړي ترڅو د سیاالنو لخوا د راتلونکو 

احتاميل حملو پر وړاندې له ځانه څخه دفاع وکړئ. 
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C د دې برخې د اصطالحاتو تعريف

توپیر ورکول – هغه کار چې رشکتونه يې په بازار کې خلکو ته د خدماتو او محصوالتو په وړاندې کولو کې له نورو سيايل کوونکو څخه په متفاوته بڼه کوي.

یا  او  او ستاسو محصوالتو  وړاندې مقابله کوئ،  پر  توګه  او مستقیمه  آزاده  په  تاسو یې  ته ویل کیږي چې  یا کاروبارونو  مستقیم سيايل کوونکي – هغه خلکو 

خدماتو ته ورته محصوالت بازار ته وړاندې کوي.  

غیر مستقیم سيايل کوونکي – هغه خلک او سوداګر چې ستاسو د محصوالتو او خدماتو معادل محصوالت او خدمات پلوري. د دوی دا محصوالت او خدمات په 

حقیقت کې له هغه محصوالتو او خدماتو رسه چې ته یې پلورې یوشان نه وي، بلکې دا محصوالت او خدمات د یو شان اهدافو او اړتیاو د بشپړولو لپاره کارول کېږي. 

د بازار څېړنه – د پېرودونکو د اړتیاوو او غوښتنو په اړه د معلوماتو راټولولو کړنې یا فعالیت ته د بازار څېړنه ویل کیږي. 

پټه پېرودنه - هغه پروسه چې د هغه له الرې ته او یا ستا د ټېم غړي ستا د سیال د پېرېدونکې په توګه فعاليت کوئ ترڅو ور څخه د هغوی د محصوالتو، خدماتو، 

عیبونو او بې سارو ځانګړتیاوو په اړوند معلومات را ټول کړئ. 

د پام وړ مخاطبین–ستاسو د اعالنونو د پیغام په نښه شوي ترالسه کوونکي.

 

B :د دې موضوع اړوند د زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

د بازار څېړنه څه ته وايي او څنګه يې تررسه کوالی شم؟ ۶. بازار موندنه	 

له ما رسه د بازار موندنې د مفکورې په تنظیمولو کې کومه يوه ښه الره چاره مرسته کوالی يش؟ ۶. بازار موندنه	 

A اضايف شته مواد

د 6Ps د بازارموندنې د پالن کارپاڼه

د بازار د څېړنې کارپاڼه

د بازار موندنې د پالن منونه

ستاسو د برنډ د ژمنې رامنځته کول
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.۴
اعالن څه ته وایي او څنګه 

خپل کاروبار ته د هغه په 
مرسته وده ورکوالی شم؟
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L اساسات

د لګښت لرونکې خربتيا د ځينو ميتودونو په کارولو رسه د یوه محصول یا خدمت لپاره د عامه توجه اړول اعالن بلل کېږي. د یوې سوداګرۍ د څېښنت لپاره د 

اعالنونو په ګټه پوهېدول رضوري دی. دا ځکه چې اعالنونه هغه لومړنۍ الر ده چې په مرسته یې د یوې سوداګرۍ مالک خپلو د پام وړ مخاطبينو ته د خپل 

محصول یا خدمت په اړه د معلوماتو د رسولو په موخه اړیکه ټینګوي. دا هغه الر ده چې په مرسته یې پېرودونکي د محصول په هغو ګټو چې ممکن دوی ورته 

اړتیا ولري پوهېږي. اعالنونه د بېالبېلو رسنیو له الرې تررسه کوالی شو، لکه آنالين رسنۍ )برېښناليک، فيسبوک او نورې ټولنیزې شبکې( او آفالین رسنۍ )لکه 

تلویزیون، اخبار، مجلې، د اشتهاراتو تختې، راډیو(. اغېزناک اعالنونه داسې یوه کیسه بیانوي چې پېرودونکي ځان په کې ويني او هغوی هڅوي چې د کمپنۍ/

برنډ په تړاو مثبت فکر وکړي. 

اعالنونه په بېال بېلو ډولونو تررسه کېږي. موږ کوالی شو د کم لګښته رسالو د اشتهارونو او یا د لوړ قیمت لرونکو رسنیو لکه تلویزیوين خربتیا او د افغان ستوري د 

برنامې په جریان کې د طلوع تلوېزیون څخه خپله سوداګریزه خربتیا خپره کړو. ننګونه دا ده چې څنګه اغېزناک اعالنونه رامنځته کړو او بيا پرېکړه وکړو چې کوم ډول 

رسنۍ زموږ د محصول یا خدمت لپاره ګټورې ثابتېدای يش. تاسو غواړئ پوه شئ چې څنګه د ډېرې اغېزمنې الرې په کارولو رسه د پام وړ پېرودونکو ته پیغام ورسوئ. 

تاسو کوالی شئ پېرودونکو ته د خپلو محصوالتو او خدماتو د معريف کولو له الرې اعالنونه د سوداګرۍ د ودې لپاره وکاروئ، او پېرودونکي خرب کړئ چې ستاسو 

خدمات او محصوالت د دوی لپاره څه کوالی يش، خلک وهڅوي چې ستاسو محصوالت او خدمات وآزمویي او باآلخره دوی د یو اقدام تر رسه کولو ته وهڅوئ 

)مثالً ستاسو توليدات يا خدمات وپلوري(.

K پدې اړه ال ډېر معلومات

اعالنونه ستاسو د محصوالتو او خدماتو په اړه د اوسنیو او راتلونکو پېرودونکو لپاره د اړیکو یوه مستقیمه کرښه رامنځته کوي. 

اعالنونه د ډېرو موخو لپاره تر رسه کېږي چې په الندې ډول دي:

پېرودونکي ستاسو د محصوالتو او خدماتو څخه خربوي. 	 

پېرودونکو ته قناعت ورکوي چې ستاسو د کمپنۍ محصوالت او خدمات د دوی د اړتیا لپاره مناسب دي	 

ستاسو محصوالتو او خدماتو ته لېوالتیا پیدا کوي	 

ستاسو د کمپني نوم او انځور لوړوي	 

نوي محصوالت او خدمات معريف کوي	 

پېرودونکي د راتلونکو ګامونو د اخيستلو لپاره هڅوي )لکه: د ډېرو معلوماتو غوښتنه کوي، د محصول منونه وغواړي، او خپل فرمایش ورکوي او داسې نور(	 

ستاسو سوداګرۍ ته پېرودونکي جذبوي	 

په انرتنېټ ستاسو د سوداګرۍ لپاره وفادار پېرودونکي پیداکوي	 

ستاسو د برنډ پیغام د بېالبېلو چینلونو له الرې تقویه کوي، ستاسو ثبات او استحکام روښانه کوي	 

بریايل کاروبارونه تل د خپلو اعالنونو لپاره په ذهن کې موخه لري. ستاسو د اعالنونو موخې باید ستاسو د بازارموندنې په پالن کې ځای پر ځای کړای شوې 

وي. د بېلګې په ډول، ته غواړې چې خپلې موخې ته د رسېدو لپاره خپل محصوالت ډیر کړې، د نوي محصول لپاره ډیر غوښتوونکي پیدا کړې، او یا ډیر خلک 

دې ته وهڅوې چې ستا له پلورنځي څخه لیدنه وکړي. موخه په ساده توګه کېدای يش خلکو ته د خپل رشکت د نوم ورپېژندل، یا د خپل رشکت په اړه د انځور 

بدلول وي. د بېلګې په توګه، کله چې د افغانستان تجاريت بانک نوی بازار ته داخل شو، دغه بانک د تلویزیون اعالنونو ته توجه وکړه تر څو په مارکېټ کې د 

یوه نوي جوړ شوي بانک په توګه خپل برنډ پورته کړي. 

 ستاسو موخې هغه صنعت او بازار ته په کتو چې فعاليت کې په کوئ، توپري مومي.

همدا ډول، ټول محصوالت او کاروبارونه له درېیو پړاونو څخه تېرېږي، چې هر یو پړاو د اعالنونو بېالبېلو موخو ته اړتیا لري:

لومړی پړاو: د سوداګرۍ پیلول. که چېرې تاسو نوي بازار ته داخل شوي ياست، اړينه ده خپل هويت تثبيت کړئ. د پېرودونکو د پام را اړولو او خربولو لپاره 

ستاسو سوداګري ډېرو سوداګریزو اعالنونو او تبليغاتو ته اړتیا لري.
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دوهم پړاو: د سوداګرۍ وده. کله چې ستاسو سوداګري رامنځ ته شوه، اعالنونه مو باید تاسې له سيايل کوونکو څخه متفاوت کړي او پېرودونکي دې ته قانع 

کړی چې ستاسو محصوالت او خدمات د دوی د استفادې لپاره غوره دي. 

درېیم پړاو: جوړه شوې سوداګري. په دې وخت کې د اعالنونو موخه دا وي چې پېرودونکي ته ور یاد کړئ چې ولې باید دوی ستاسو څخه محصوالت او خدمات 

وپېري. 

مهمه نده چې اوس ستاسو سوداګري په کوم پړاو کې ده، اغېزناک اعالنونه دا څلور کارونه ښه تر رسه کوي:

عامه پوهاوی رامنځته کوي. د اعالنونو لومړنۍ دنده پېرودونکو ته د محصوالتو او خدماتو په اړه خرب ورکول دي. 	 

د محصول لپاره لېوالتیا رامنځته کوي. اعالنونه باید په خلکو کې لېوالتیا رامنځته کړي چې ستاسو محصوالت او خدمات د دوی لپاره څه کوالی يش. 	 

باید غوښتنه رامنځته کړي. اعالنونه باید خلک ستاسو د محصوالتو او خدماتو ازموینې ته وهڅوي. 	 

پېرودونکي باید د عميل ګام پورته کولو ته وهڅوي. اغېزناک اعالنون باید د پام وړ پېرودونکي وهڅوي چې یو عميل ګام پورته کړي. د بېلګې په توګه، دوی 	 

باید ستاسو د سوداګرۍ په اړه د ډېرو معلوماتو غوښتنه وکړي او هغوی دې ته قانع کړي چې ستاسو محصول وپېري.

که چېرې تاسو د سوداګريزو اعالنونو په مرسته د خپلې سوداګرۍ د ودې په فکر کې یاست الندې څلور پړاوه کړنالره وڅارئ:

لومړی پړاو: خپل بازار ترشېح کړئ. خپل د پام وړ بازار مشخص کړئ )هغه پېرودونکي چې په ډېر احتامل رسه کېدای يش ستاسې محصوالت یا محصوالت وپېري(.

دويم پړاو: خپله بودیجه جوړه کړئ. په دې ځان پوه کړئ چې په سوداګريزو اعالنونو باندې څومره پیسی لګوالی شئ. . 

درېیم پړاو: پالن ونيسئ چې کومې رسنۍ وکاروئ. معلوم کړئ چې خپلو راتلونکو پېرودونکو ته د خپل پیغام د رسولو لپاره کومې الرې ډېرې اغېزناکې دي.

څلورم پړاو: د اعالنونو لپاره یوه سرتاټیژی جوړه کړئ. د خپل سوداګريز کمپاین لپاره تر ټولو ښه او اغېزناک پیغام او انځور وټاکئ . 

C د دې برخې د ځینو اصطالحاتو تعریف

اعالنونه – هغه اړيکه چې د پام وړ مخاطبني د محصوالتو او خدماتو اخيستلو ته رايض کوي.

د بازار موندنې پالن – یو سند یا مدرک چې په هغه کې د رشکت د بازار موندنې موخې او د کاروبار ټويل کړنې چې هدف ته د رسېدو په موخه تررسه کېږي 

په ښکاره توګه لیکل شوې وي.

د رشکت د نوم پېژندنه – کله چې خلک ستاسو د کمپنۍ نوم اوري آیا هغوی ستاسو د برنډ  د نوم په بشپړه معنی پوهېږي؟

تبليغات – یوه لنډ مهاله کړنه ده چې د پېرودنوکو د پېرلو د چلند د بدلولو په موخه طرح کيږي، لکه د خرڅالو تخفيفونه او کوپون.

د پام وړ مخاطبین–ستاسو د اعالنونو د پیغام په نښه شوي ترالسه کوونکي. 

د پام وړ بازار – د پېرودونکو هغه ډله چې یو رشکت د بازار موندنې او خرڅالو هلې ځلې ورته ځانګړې کوي. هغه کسان چې په ډېر احتامل رسه کېدای يش 

له تاسې پېرودنه وکړي. 

B :د دې موضوع اړوند د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

د بازار څېړنه څه ته وايي او څنګه يې تررسه کوالی شم؟ ۶. بازار موندنه	 

څنګه کوالی شم خپل اعالنونه داسې جوړ کړم چې ښه پایله ولري؟ ۶. بازار موندنه	 
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A اضايف شته مواد

د بازار د څېړنې کارپاڼه 

د بازارموندنې د توکو کارپاڼه 
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.۵
تبليغات څه ته ويل کېږي او څنګه 

کوالی شم د هغې په مرسته 
خپل کاروبار ته وده ورکړم؟
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L اساسات

تبليغات هغه مهال رامنځ ته کېږي چې بازار موندونکي د محصوالتو او خدماتو پېرودلو ته د پېرودونکي د هڅولو په موخه خپل محصوالت او خدمات په کمه بيه، 

د لنډې مودې لپاره بازار ته وړاندې کړي. د بېلګې په توګه، که د فاینسټ سوپر مارکېټ )د خوراکي توکو پرچون پلورونکی( د اخرت د دریو ورځو لپاره د ټولو 

خوراکي توکو قېمتونه ۱۵٪ کم کړي تبليغات بلل کېږي. که چېرې د څښاک توکو یوه کمپنۍ، لکه د کوکاکوال کمپنۍ د دوی د نوو جوسو منونې په وړیا ډول 

د فوټبال د سیالۍ ننداره کوونکو ته ووېيش، دا تبليغايت کړنه ده.

ډېر کسان د تبليغاتو او اعالنونو په اړه سؤ تفاهم لري، خو په حقیقت کې دا دوه مختلفې مفکورې دي. دغه سؤ تفاهم ځکه رامنځته کېږي چې د تبليغاتو په 

خپرولو کې د اعالنونو يو ميتود )لکه راډیو او يا تلويزيون( کارول کېږي. د بېلګې په توګه، که چېرې د قهوې محيل دوکان لکه په شهر نو کې)iCafe( په راډیو 

کې داسې اعالن وکړي چې یوازې راتلونکې پنجشنبه ټوله ورځ )یو ساندویچ واخلئ او یو خوږ جوس وړیا الس ته راوړئ(، دا هم اعالن او هم تبليغات دي. په 

دې قضیه کې، دواړه فعالیتونه صورت نیيس ـ تبليغات )یوه پیزا واخلئ او خوږ جوس وړیا تر السه کړئ( د اعالن )د راډیو د اعالن( له الرې تررسه کېږي.

 

K پدې اړه ال ډېر معلومات

کله چې تاسې غواړئ په لنډ وخت کې پېرودونکي اقدام کړلو ته وهڅوئ، په تبليغاتو کې ستاسو له مشرتيانو)بالقوه مشرتيانو( رسه د بازار موندنې ټولې اړېکې 

د  )لکه:  انګېزو  په مناييش  تبليغات کېدای يش  واورېدل يش.  یا  او  ولیدل  له الرې  راډیو  یا  تلوېزیون  د  لکه  پیغام کیدای يش د رسنیو  تبليغاتو  د  شاملېږي. 

خرڅالو موقتي بیې او تخفیفونه( کې پيدا کړو او په مستقیم خرڅالو )په شخص پېرل، یا په شخيص توګه د ټيليفون له الرې، د برېښناليک او انرتنېټ له الرې 

په پېرولو کې( کې لېدل کېږي. 

د تبليغايت فعالیتونو موخه داده چې خلک اخیستلو ته راوبويل. تبليغات کېدای يش په الندې موارد کې اغېزناک وي:

 

د یو بېړين احساس رامنځ ته کول »عمل ته رابلل« چې پېرودونکي د توليد اخیستلو ته وهڅوي. 	 

خلک هڅول چې محصوالت او خدمات وآزمایي ــ لکه د »وړیا منونو« وېشل او یا »یو توليد واخلئ او بل وړیا ترالسه کړئ« 	 

د دوی د پېرودنې د کچې ډېرول ـــ د بېلګې په توګه: داتصاالت ۳جي يب په ۱۰۰ افغانۍ واخلی او د۱۵۰ افغانیو په ارزښت بسته په راتلونکې میاشت 	 

کې د کارولو لپاره ترالسه کړئ. یا د چټک خوراکونو هوټل، لکه )Mr. CoD( چې کله کله د پېرودونکو د حريانولو په موخه وړیا ډوډی ورکوي.

د دوی د پېرودنې د کراتو ډېرول ـــ د وفادارۍ د کارتونو کارول د پېرودونکي د بیا راتللو د هڅونې په موخه یوه منل شوې تبليغايت وسيله ده. هوایي چلند 	 

او پرچون سکتور له ډېرو کلونو راپدېخوا دا وسيله کاروي. 

څېړنو ښودلې چې د دریو مفکورو کارول له تاسې رسه مرسته کوي چې د تبليغاتو له الرې د خپل کاروبار وده معلومه کړئ:

پوهاوی، آزموینه او بیا اخیستنه. دا درې مفکورې د یو محصول د اخیستلو په اړه له فکر کولو او په واقعي ډول د محصول تر پېرودلو پورې د پېرودنې د پروسې 

پړاوونه خالصه کوي. 

لومړی پړاو: پوهاوی ــ ملړی باید پېرودونکي د خدماتو/محصوالتو او د هغوی د ځانګړو ګټو او د کارونې په اړه خرب يش. 

دویم پړاو: کله چې پېرودونکي فکر وکړي چې محصوالت او خدمات د دوی اړتیاوې پوره کوالی يش او د پیسو په مقابل کې ارایه شوي توکي ارزښتمن دي، 

وروسته له هغه کېدای يش چې محصول وآزمویي. البته، که دا برنډ په پلورنځي کې ونه موندل يش یا که پېرودونکي دا درک کړي چې د دوی احساس غلط دی 

)مثالً د توکو اصيل بیه له هغه ډېره لوړه ده چې دوی فکر کاوه( ښايي د آزموینې پړاو هیڅ رامنځ ته نه يش. 

آیا د دوی درک  او دا وټاکي چې  کله چې پېرودونکي یو توليد پېري، دوی کوالی يش چې دغه محصول په کارولو رسه وآزمویی،  ــ  درېیم پړاو: بیا پېرودنه 

صحیح دی او وړاندې شوي توکي متوقعه ارزښت لري، که چېرې داسې وي پېرودونکي به محصول بیا واخيل. د یو وفادار پېرودونکی ترالسه کول د تبليغاتو د 

هڅې تر ټولو ښه پایله ده.
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د بازارموندنې د بېالبېلو اړتیاو د پوره کولو لپاره بېالبېل تبليغايت وسايل اغېزناک دي: ځینې مشهور تبليغايت وسايل په الندې ډول دي: 

آزمايښتي وړاندیزونه ــ دا اکرثاً د نوي توليد په وخت کې لیدل کېږي، دا ډول تبليغات کوالی يش چې د قیمت د کمولو لپاره وکارول يش. )یوازې د 	 

یو محدود وخت لپاره ۲۰٪ سلنه تخفیف(. ددې کار موخه دا ده چې د یو لنډ مهاله وړاندیز په وړاندې کولو رسه د نوي محصول لپاره د بالقوه پېرودونکو 

هڅه زیاته کړي . 

کوپون ــ دا ډول تبليغات د شته او نويو محصوالتو لپاره تررسه کېږي. د کوپون موخه آزمايښتي وړاندیزونو ته ورته ده ـ پېرودونکی د ټیټ قېمت په واسطه 	 

د محصول پېرودلو ته هڅوي. 

منونه ورکول ــ د تبليغاتو تر ټولو ګران بیه وسيله په وړيا توګه پېرودونکو ته د محصول ورکول دي.  دا د پېرودونکي لپاره بې خطره خو د سوداګرۍ لپاره 	 

ډېره ګرانبيه ده. منونه ورکول د محصوالتو او خدماتو د آزمويلو لپاره د تر ټولو لومړۍ درجې اغېزمنې تبليغاتې وسيلې په توګه ثابته شوې. د بېلګې په توګه، 

د عطرونو پلورنځی، خپلو پېرودونکو ته د خوشبویی منونې په وړیا ډول ویيش تر څو د دوی له پلورنخي څخه لیدنه وکړي. 

C د دې برخې د اصطالحاتو تعریف
 

اعالنونه – هغه اړيکه چې د پام وړ مخاطبني د محصوالتو او خدماتو اخيستلو ته رايض کوي.

مستقیم خرڅالو ــ له پلورنځي څخه دباندې په پېرودونکو د محصول خرڅالو، چې کېدای يش مخامخ، په موبایل، برېښناليک، او یا آنالین تر رسه يش. 

انګېزې )مشوقونه(- اضايف انعام چې د پېرودنې  عمل هڅوي )د بېلګې په توګه تخفیف، کوپون، بازار پردازي، د پلورنې لنډ مهاله بیې( 

د وفادارۍ کارټونه ــ يو تخنيک دی چې اوسنيو پېرودونکو ته د ځينو ځانګړو وړاندېزونو په ورکولو امتياز ورکوي.

تبليغات –یوه لنډ مهاله کړنه ده چې د پېرودنوکو د پېرلو د چلند د بدلولو په موخه طرح کيږي، لکه د خرڅالو تخفيفونه او کوپون.

B :د دې موضوع اړوند د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

اعالنونه څه ته وایي او څنګه خپل کاروبار ته د هغه په مرسته وده ورکوالی شم؟ ۶. بازار موندنه	 

څنګه کوالی شم خپل اعالنونه داسې جوړ کړم چې ښه پایله ولري؟ ۶. بازار موندنه	 

د بازار موندنې اړيکي څه ته وايي او څنګه کوالی شم هغه په اغېزناکه توګه و کاروم؟ ۶. بازار موندنه	 

د پام وړ بازار څه ته وايي او څنګه د پام وړ مناسب بازار په نښه کوالی شم؟ ۶. بازار موندنه	 

A اضايف شته مواد

د بازار د څېړنې کارپاڼه

 

د بازارموندنې د توکو کارپاڼه 
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.۶
برنډينګ څه ته ویل 

کېږي او څنګه یې په 
سمه توګه کارولی شم؟
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L اساسات

برنډ یو نوم، انځور، نښه، طرحه یا هره هغه ځانګړتيا چې یو محصول او خدمت له نورو هغو محصوالتو او خدماتو څخه جال کوی چې د نورو خلکو له خوا بازار 

ته وړاندې کېږي. برنډينګ هغه خلک چې ځانګړې اړتیاوې او ستونزې لري پوهوي تر څو ستاسو کمپنۍ خوښه او پرې باور وکړي. برنډ ستاسو د محصوالتو او 

خدماتو بې سارې او جال ځانګړتیا څرګندوي. برنډ د بازارموندنې د پروسې یو اړینه برخه ده. 

اړه  په  او خدماتو  د محصوالتو  کمپنۍ  د  ته ستاسو  پېرودونکو  کارولو رسه  په  پېژندل شوي شخص(  یا ښه  او  رنګ،  انځور، سندره،  )لکه  بېالبېلو عالمو  د  برنډ 

یو ځانګړی احساس ورکوي. دا عالمې له مختلفو الرو لیدل یا اورېدل کېدای يش. ځینې هغه منونې چې په پراخ ډول کارول کېږي عبارت دي له: لوګو )د 

قانع کړي چې  ته  پېرودونکي دې  لپاره کارول کېږي چې  برنډ کې دغه عالمې د دې  په  نېږدې کېدل(.  پیغام )روشن  لنډ سندریز  برښنا رشکت(،  افغانستان 

ستاسو محصوالت او خدمات له نورو څخه توپريلري. 

د کاروبار د برنډینګ لپاره دری اسايس پړاوونه شتون لري:

د لوګو درلودل چې ستاسو د کار ښکارندويه وي	 

د برنډ د پيغام جوړول چې وښایي تاسې ولې بې ساري یاست	 

د خپل برنډ په اړه د یو لنډ او په یاد پاتې کېدونکي شعار جوړول )چې تبليغايت شعار بلل کېږي( 	 

K پدې اړه ال ډېر معلومات

څنګه ګوالی شم خپلې سوداګرۍ ته یو برنډ جوړ کړم؟

ملړی ګام: یو د ليد وړ هويت ولرئ. ستاسو سوداګري باید یو د ليد وړ هویت )لوګو( ولري ترڅو په چټکئ وښایي چې ته څوک یې )ستا د برنډ ماهيت او طبيعت 

څه دی(. که ته د یوې لوګو په جوړولو ډېر وخت او پیسې لګوې او يا نه، خو ستاسو سوداګري باید د ليد وړ هویت ولري. 

دوهم پړاو: د برنډ د پیغام جوړول. ته باید داسې د برنډ پیغام جوړ کړې چې ستاسو او پېرودونکي تر منځ د اړیکو ټینګولو لپاره وکارول يش. برنډ د 

یوې ځانګړې نظریې موندل چې ته دهغې لپاره کار کوې، او وروسته د هغې نظريې خپلول، او بیا وروسته د یو داسې باور رامنځته کول چې وښایي 

تاسو به تل خپلې ژمنې پوره کړئ. که غواړې دا کار تر رسه کړې اړتیا ده چې په الندې مواردو فکر وکړی:

پېرودونکی څنګه زما له محصوالتو او خدماتو څخه ګټه اخيل؟	 

زما لخوا د خرڅالؤ وړاندیز چې یو کس ته منحرص وي، څه دی؟	 

کوم ډول پیغامونه د پېرودونکو د کومې ډلې لپاره کار کوي؟ 	 

د بېلګې په توګه، د ماستو تولیدي کمپنۍ لکه په کابل کې د )دهقان روز( رشکت د برنډ یو داسې پیغام جوړ کړی چې د تازه ماستو په محصول باندې مترکز 

کوي او له وعدې رسه سم په یخچال کې ساتل شوي محصوالت پېرودونکو ته رسوي رسبېره پر دې چې هېڅ ډول ساتونکي مواد هم نه پکې ګډوي.

درېیم پړاو: یو تبليغايت شعار جوړ کړئ. تبليغايت شعار یو لنډ، د یادولو وړ شعار دی چې ستاسو د برنډ بې سارې ځانګړتيا څرګندوي.

 برنډ یوازې د لوګو او شعار رامنځته کولو ته نه ویل کېږي. په صداقت او ریښتینولی د باور جوړېدو ته ویل کېږي.  تاسو باید په هغه یوازینۍ نظریې 

متمرکز و اوسئ چې ستاسو برنډ کار ورته کوي. کله چې تاسو خپل برنډ جوړوئ الندې موارد په یاد ولرئ:

خلک هغه څخه په یاد سايت چې یې احساس لري، خو هغوی د دې کار لپاره یو دلیل ته اړتیا لري.	 

ستا پیغام باید متمرکز او له محصول رسه په سمون ولري. ټویوټا یو ارزانه موټر دی، که په لسیزو نه خو په کلونو کار کوي.	 

خلک یوازې یو څه په یاد سايت نو هڅه وکړئ چې متمرکز و اوسئ. 	 

طلوع تلویزیون ــ تازه ساه )نفس تازه(	 

۳ سپورت تلویزیون ـــ د سپوريت حاالتو او پېښو لپاره دا کانال وګورئ	 
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انټرکانټیننټل هوټل ــ په هېواد کې تر ټولو تاریخي رسټورانټ	 

که ساده یې جوړ کړئ ستاسو پیغام به ډېر قوي وي. 	 

کام ایر، »خوندې وزرې«	 

روشن، »نږدې کېدل«	 

یو برنډينګ ډیر وخت ته اړتیا لري – تلپايت برنډونه حتی ۱۰۰ کاله وروسته هم پخپل برنډ کار ته ادامه ورکوي.

C د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

برنډ ــ یو بې سارې نښه، لوګو، او نوم دی چې سازمانونه یې په بازار کې له نورو څخه د خپلو توليداتو د بېلوايل لپاره کاروي. 

د برنډ ماهیت او طبيعت ــ ستاسو براڼد د څه لپاره کار کوي.

عالمې ــ هغه د ليدو وړ او غږېزې اشارې چې دا ابالغوی ستاسو برنډ د څه لپاره کار کوي.

تبليغايت شعارــ د یادولو وړ، لنډ شعار دی چې ستاسو کمپنۍ یا برنډ تعریفوي. 

ـ یوه بې سارې ځانګړتیا ده چې یوازې ستاسو محصوالت او خدمات یې وړاندې کوي او بل هیڅوک يې نيش کوالی.  د خرڅالو وړاندیز چې یو کس ته منحرص ويـ 

B :د دې موضوع اړوند د زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

څنګه کوالی شم خپل اعالنونه داسې جوړ کړم چې ښه پایله ولري؟ ۶. بازار موندنه	 

د بازار موندنې پالن څه  شی دی او څنګه د بازار موندنې يو پالن جوړولی شم؟ ۶. بازار موندنه	 

A اضايف شته مواد

د بازارموندنې د توکو کارپاڼه

د ټولنیزو رسنیو له الرې د بازار موندنې د کمپاين کارپاڼه

د خوله په خوله تبليغاتو کارپاڼه
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.۷
د بازار موندنې اړيکي څه ته 

وايي او څنګه کوالی شم هغه 
په اغېزناکه توګه و کاروم؟
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L اساسات

د بازار موندنې اړیکې ټول هغه پیغامونه دي چې تاسو یې د خپل برنډ لپاره خپروئ، د بېلګې په توګه: ستاسو اعالنونه، مستقیمه بازارموندنه، برنډ، بسته بندي، 

ستاسو آنالین شتون، چاپ شوي مواد، د عامه اړیکو فعالیتونه، د خرڅالو نندارې، سپانرسشيپ، د سوداګرۍ نندارې او نور. د بازارموندنې اړیکې یوه اسايس 

موخه لري ــ چې د برنډ لپاره تقاضا او غوښتنه رامنځ ته کړي او ويې سايت. د بازارموندنې اړیکې پلورونکي هڅوي چې محصول و پېري. د پېرلو پروسه په الندې 

ډول ساده ترشيح شوې ده.

 لومړی، موږ دا درک کوو چې ستونزه لرو )زما وېښتان کمرنګه یا تیاره ښکاريږي(، وروسته موږ د معلوماتو لپاره څېړنه کوو او ګرځو )موږ سوپر مارکېټ ته ځو(، 

بیا شته انتخابونه ارزوو )لېبل ګورو، قیمت معلوموو، د هغې خوشبویي معلوموو او نور( وروسته تصمیم نیسو چې )Pantene sHine شامپو واخلو( او په پای کې 

دا امتحانوو چې آیا دا زموږ ستونزه حلوي )آیا ویښتان یې راته ځلېدونکي کړل؟( که چېرې مو ستونزه حل شوه موږ به وفادار پېرودونکي شو، د بازارموندنې د 

اړیکو له ټولو هغه پیغامونو مننه چې موږ د پېرلو په پروسه کې ترالسه کړل. 

K پدې اړه ال ډېر معلومات

د بازار موندنې اغېزناکې اړیکې باید په جدي توګه د الندې یو یا څو موخو په ترالسه کوو مترکز ولري: 

آیا زه دې محصول ته اړتیا لرم؟	 

آیا زه د محصول څخه خرب یم؟	 

د محصول په اړه څه ډول احساس کوم؟	 

ولې باید زه هغه اوس و پېرم؟	 

د بازار موندنې د اړیکې هڅې بايد په يوه يا ډېرو موخو مترکز ولري:

آیا زه دې محصول ته اړتیا لرم؟

د بازارموندنې اړیکې په دې موخه مترکز پیدا کوي ترڅو خلکو ته قناعت ورکړي چې دا ډول محصول ستاسو د اوسنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره اړین دي. شاید 

تاسو یو نوی ماشوم ولرئ او په روغتون کې مو د یو وار مرصف پمپر منونه یو ځل مرصف کړې وي. دا د دې یو غوره بېلګه ده چې )آیا زه دې محصول ته اړتیا لرم؟( 

د پمپرو کمپنۍ د بالقوه پېرودونکي لپاره ښکاره کوي چې د دوی د النده ماشوم د نوې ستونزې لپاره د حل الره شته. ممکن ستاسو موټر د موبالیلو بدلولو ته 

اړتیا ولري او تاسو د موټر چلولو پر وخت د الرې پر څنډه د یو نوي رشکت د باکیفیته موبالیلو د اعالنونو تخته وینئ، نو تاسو د مسرتي څخه پوښتنه کوئ چې 

آیا دوی دا ډول مبالین لري. دا په )آیا زه دې محصول ته اړتیا لرم؟( موخه باندې د بازار موندونکي د پيسو د مرصفولو ښه بېلګه ده. 

آیا زه له محصول څخه خرب یم؟

د پېرودونکي د وړتيا لپاره د برنډ پوهای يوه صنعتي اصطالح ده چې پېرودونکی ستا د برنډ په پوره توضیحاتو د محصول د پېرلو لپاره پوه يش. د برنډ په اړه 

پوهاوی تا ته څرګندوي چې په پام وړ بازار کې ستا برنډ څومره پېژندل شوی دی. دبازارموندين د اړیکو رامنځته کولو کې د برنډ په اړه پوهاوی لومړی ګام دی. 

مخکې له دې چې تاسو پېرودونکی د پېر لپاره چمتو کړئ، تاسو باید هغه له خپل برنډ څخه خرب کړئ. د خپل شتون په اړه د خلکو خربول له تاسې رسه مرسته 

کوي ډېر پېرودونکي ترالسه کړئ او په بازار کې د خپل محصول لپاره لېوالتا رامنځته کړئ.

 

د برنډ په اړه د پوهاي ترټولو لوړه کچه د مشرتي په ذهن کې تر ټولو غوره برنډ بلل کېږي، لکه د الکوزي کوال. دا هغه وخت رامنځ ته کېږي چې پېرودونکي 

ستاسو د برنډ په تړاو لومړی ځل فکر کوي ترڅو د اړتيا لپاره ستاسو محصول واخيل. تاسو کوالی شئ د غوښتل شوي محصول په وړاندې کولو او د دې بهیر 

په تکرار د مشرتي په ذهن کې تر ټولو غوره برنډ جوړ کړئ. کله چې پېروېدونکي د یو محصول د اخیستلو لپاره بازار ته داخلېږي او ناڅاپه ستاسو د برنډ په اړه 

فکر ورځي، نو دا په بازار کې یوه لويه ګټه ده. 

زیاتره خلک ستاسو د برنډ په اړه او ستاسو د قوي شهرت څخه خرب دي، څومره چې مو شهرت ډیر يش هغومره به مو ګټه لوړه يش او خلک به ستاسې برنډ 

راتلونکي  اړه  په  خدماتو  او  محصول  د  ستاسو  یې  پېرودونکی  رايض  یو  چې  ده  توصیه  شوېي  لیکل  یا  خرب  هغه  هر  )آوازه(  تبلیغات  خوله  په  خوله  د  وپېژين. 

پېرودونکي ته ورکوي. خوله په خوله تبلیغات د غټو او اسايس پېرودونکو رسه د اړیکو په پراختیا او په بازار کې له تاسو رسه د پېرودونکو په پیداکولو کې مهم 



24   |   دستیار

او ګټور رول لري. د »شینواري« خواړه د خوله په خوله تبلیغاتو له الرې ډېره مشهوره غذا ده او د دې ډول رسټورانټونو خوراکونه زیاتې بازارموندنې ته اړتیا نلري 

ځکه پېرودونکي هغه په خپله غواړي. 

هغه محصوالت چې زیات پېژندل شوي وي ډېر خوښېږي. که چېرې مشرتي د یو محصول په تړاو هېڅ معلومات ونه لري هغه محصول چې زیات اعالنېږي او په 

 )L’oreaL anD MaCL,oraL&MaC ( دوکانونو کې لیدل کېږي د پېرودونکو لخوا زیات خوښېږي. له دې ډلې د ښځینه ښکال د محصوالتو په منځ کې د

رشکت له مشهورو برنډونو څخه دي، چې تر اوسه د هغه د توليداتو په ترکیب کې د کیمیاوي عنارصو په اړه پېرودونکي معلومات نلري. 

 د وروستي نظر په توګه، د اغېزې د رامنځته کولو لپاره د برنډ په اړه د عامه پوهاوی رامنځته کول ډېر وخت نييس.

زه د محصول په اړوند څه احساس کوم؟

دغه هدف کوالی شو له دې لحاظه ترشیح کړو چې ستاسو پېرودونکي د برنډ په تړاو څه باور او احساس لري. ممکن دوی ستاسو د محصول په اړه په بشپړه 

توګه خرب وي خو د دې په وړاندې یو بېطرفه او غیر منطقي چلند ولري، مثالً د رسینا هوټل کيداي يش یوازې د مالداره افغانانو او بهرنیانو لپاره مناسب وي. دا 

برنډ د رسینا هوټل لپاره منفي فکر جوړوي او کېداي يش چې دې هوټل ته د خلکو د ورتللو مخه ونیيس.

پېرودونکي د يو برنډ په هکله ځانګړی فکر لري. ځیني وخت دا احساسات د دوی د چلند بنسټ جوړوي )مثالَ، یو شخص دا فکر کوي چې د یو يش د اخیستلو 

توان نه لري(. روشن مخابرايت رشکت معموالً په لوړ قېمت خدمات وړاندې کوي خو د بازار موندنې د ځانګړو اړیکو په لرلو رسه کوالی يش چې پېرودونکي لوړ 

کیفیت لرونکو خدماتو او غوره تکنالوژۍ ته قانع کړي. 

 

معموالً د احساساتو او کړنالرې بدلول ډېر ګران کار دی، په ځانګړي توګه هغه وخت چې ستاسو د بازارموندنې د اړیکو موخه دا وي چې خلک قانع کړئ چې 

ستاسو له برنډ څخه ګټه پورته کړي. د خلکو د کړنالرې بدلولو یوه الره دا ده چې ستاسو برنډ له هغه توليد رسه »جوړه يا يو ځای« يش چې مخکي مشهور وي. 

د بېلګې په توګه ، بلوسونیک خپل د تکنالوژي برنډ د مشهورې سندرغاړې لکه آریانا سعید رسه جوړه يا يو ځای کړی دی. په دې الره تاسو هیله مند کېدای 

شئ چې ستاسو برنډ به مشهور يش. 

د خلکو د تګالرو د بدلولو یوه بله الره داده چې د بازار موندنې اړیکې مو طنزي جوړې کړئ. له دې الرو غواړو چې خلک زموږ خربتیا خوښه کړي او دا هیله لرو 

چې د خلکو دا خوښول به زموږ د برنډ د خوښولو المل يش او خلک به زموږ محصول وپېري. 

اوس باید زه ولې دا وپېرم؟

دغه موخه د بازار موندنې اړیکې داسې تعریفوي چې پېرودونکي د برنډ پېرلو ته راوبويل. ځینې هغه فکتورونه چې خلک د یو محصول پېرودلو ته 

رابويل په الندې ډول دي:

تحريکوونکی: دا د دې سبب کېږي چې یو پېرودونکی د محصول یا برنډ اخیستل په نظر کې ونیيس. دا الرښونه کېدای يش له خربتیاوو څخه )سندريز پیغام( 

یا د تبليغاتو )ټيټ قېمت( یا د ملګرو د توصیې څخه رامنځته يش. یا کېدای يش په پلورنځي کې د هغه د موقعیت څخه )خزانه دار ته نېږدي( یا د محصول له 

بسته بندۍ څخه رامنځته يش. 

توقع: ځینې وخت موږ هغه توکي اخلو چې د له هغې څخه په راتلونکي کې یوه ښه مته ولرو، د زېږېدنې د کلیزې په ورځ د ماشومانو لپاره د کېک اخیستل 

یې ښه بېلګه ده.

متوقعه ارزښت: ځینې وخت کېدای يش موږ د دې لپاره یو څه واخلو چې خپل حالت نورو خلکو ته وښایو، لکه د تجميل جيبي بکسی یا ساعت اخیستل. 

احساسايت پيوند: کېداي يش موږ د احساسايت اړیکو له امله د یو محصول یا برنډ د اخیستلو انګېزه ولرو. دخپلې خوښې د فوټبال د ټېم جامې اخیستل به 

یې ښه بېلګه وي. 

C د دې برخې د اصطالحاتو تعریف 

اعالنونه ــ هغه اړيکه چې د پام وړ مخاطبني د محصوالتو او خدماتو اخيستلو ته رايض کوي.

یوه لنډ مهاله کړنه ده چې د پېرودنوکو د پېرلو د چلند د بدلولو په موخه طرح کيږي، لکه د خرڅالو تخفيفونه او کوپون.
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د پام وړ بازار – د پېرودونکو هغه ډله چې یو رشکت د بازار موندنې او خرڅالو هلې ځلې ورته ځانګړې کوي. هغه کسان چې په ډېر احتامل رسه کېدای يش 

له تاسې پېرودنه وکړي. 

د مشرتي په ذهن کې تر ټولو غوره برنډ- دا د یو شخص لومړنۍ فکري انګېزه ده چې د محصوالتو او خدماتو د نوم په اورېدلو رسه ورته پيدا کېږي. 

تحريکوونکی ــ هغه نښه چې یو شخص د یو محصول يا برنډ په اړه فکر ته اړبايس. 

خوله په خوله تبلیغات ـــ هر هغه خرب یا لیکل شوې توصیه ده چې یو رايض پېرودونکي یې ستاسو د محصول او خدماتو په اړه راتلونکي پېرودونکي ته ورکوي.

B :د دې موضوع اړوند د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

څنګه کوالی شم خپل اعالنونه داسې جوړ کړم چې ښه پایله ولري؟ ۶. بازار موندنه	 

خوله په خوله تبلیغات څه ته وايي او څنګه يې د خپل کاروبار په وده کې کارولی شم؟ ۶. بازار موندنه	 

د پام وړ بازار څه ته وايي او څنګه د پام وړ مناسب بازار په نښه کوالی شم؟ ۶. بازار موندنه	 

A اضايف شته مواد

د بازارموندنې د څېړنې کارپاڼه

د بازار موندنې د پالن قالب

د ټولنیزو رسنیو له الرې د بازارموندنې د کمپاین کارپاڼه

د خوله په خوله تبليغاتو کارپاڼه
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.۸
د بازار څېړنه څه ته وايي او 

څنګه يې تررسه کوالی شم؟
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L اساسات

د بازارموندنې څېړنه د پېرودونکو د اړتیاوو او غوښتنو په تړاو د معلوماتو راغونډول دي. د بازارموندنې څېړنه تاسو ته ستاسو د محصوالتو او خدماتو په اړه د تصمیم 

نیولو لپاره معلومات درکوي. د بېلګې په توګه، ته کوالی شې دا معلوم کړې چې څومره پېروېدونکي ستا د محصوالتو او خدماتو پېرلو ته لېوالتیا لري. که چېرې 

نور داسې محصوالت او خدمات چې دوی ورته اړتیا ولري موجود وي، نو دوی څومره لېواله دي چې ستا محصوالت او خدمات واخيل. د هرې لویې پرېکړې له 

نیولو وړاندې باید د بازار څېړنه تررسه يش. دا ډېره مهمه ده چې له لویو تصمیم نيولو وړاندې د بازارموندنې څېړنه تر رسه کړې. 

ځینې وخت، سوداګریز تصمیمونه د پوهې )آیا حقیقت د دوی مالتړ کوي؟( پر ځای د احساساتو )آیا دا ښه احساس کار دی؟( له مخې نيول کېږي. د بازارموندنې د 

څېړنې په واسطه ستاسو پېرودونکو ته غوږ نیول له تاسو رسه مرسته کوي چې پوه شئ ستاسو پېرودونکي څه فکر کوي او د ښې پرېکړې کولو لپاره تاسو ته معلومات 

وړاندې کوي.

د بازار څېړنې د تر رسه کولو لپاره دوې اسايس الرې شتون لري: لومړنۍ څېړنه او دوميه څېړنه.  د لومړنۍ څېړنې څخه موخه داده چې ته په خپله په مستقیم ډول 

د خلکو څخه د پوښتنې له الرې څېړنه وکړې. دوميه څېړنه په دې معنې چې د نورو خلکو په واسطه تر رسه شوې څېړنې وګورې او دا بیا په خپل ځان تطبیق کړې. 

د بېلګې په توګه، ته کوالی شې چې له خلکو رسه د خپلو محصوالتو او خدماتو په اړه د خربو له الرې دا څېړنه تر رسه کړې، دا پوښتنه چې دوی به د کوم يش 

اخیستلو ته لېواله وي، دا پوښتنه کول چې دوی په بازار کې کوم محصوالت او خدمات خوښوي او کوم نه خوښوي. آن تاسو کوالی شئ د خلکو د توکو اخیستلو 

پروسه په خپله وګورئ او له دوی پوښتنه وکړئ چې ولې دوی یو محصول اخيل او بل نه اخيل. بله نظریه داده چې د رسوې له الرې معلومات راټول کړئ. 

د دوميې څېړنې د تر رسه کولو لپاره یوه آسانه الر آنالین الر ده. د پلټلو د ماشني کارول لکه ګوګل تر څو معلومات، عنوانونه، او راپورونه راغونډ کړې. د خپل 

صنعت په اړه راپورونه کوالی شئ د خپل ښار په کتاب پلورنځیو، د څېړنو په مرکزونو، د اړوند حکومت په وزارتونو او په دولتي ادارو کې پیدا کړئ. 

ځینې وخت کوالی شې د څېړنې لپاره پیسې ولګوې، لکه یو چاته د پیسو ورکولو له الرې چې ستا لپاره څېړنه وکړي. یا د یو چا نه د راپور اخیستلو له الرې چې 

له وړاندې جوړ شوی وي، مګر که ته وکوالی شئ چې خپله څېړنه وکړئ دا به کم لګښت ولري او ته به په ډېر څه پوه شې. 

K پدې اړه ال ډېر معلومات

هغه ګامونه چې ته یې باید د لومړنۍ څېړنې د تررسه کولو لپاره تر رسه کړې په الندې ډول دي:

لومړی ګام: په څه غواړې پوه شې؟ په لومړي پړاو کې باید د خپلې څېړنې د موخې په اړه تصمیم ونیسې. دبېلګې په توګه، ته غواړې په دې پوه شې چې خلک 

ستا د خدماتو دکیفیت په اړه څه فکر کوي؟ ته غواړې په دې وپوهېږې چې ستاسو په ښار کې خلک ستاسو د سوداګرۍ له موجودیت څخه خرب دي او که نه؟ 

دا د لومړنۍ څېړنې لپاره لومړين غوره عنوانونه دي. 

دويم ګام: ته باید له چا رسه خربې وکړې؟ ممکن ته دا تصمیم ونیسې چې د خپلې لومړنۍ څېړنې لپاره له چارسه خربې وکړې او چاته غوږ ونیسې. ته شاید 

وغواړې په دې پوه شې چې خلک ستا د اعالنونو په اړه څه فکر کوي. یا غواړې په دې پوه شې چې بالقوه پېرودونکي ستاسو د نوي محصول په اړوند څه فکر 

لري. په روښانه ډول د هغو کسانو ټاکل چې باید څېړنه یې په هکله تررسه يش، له تاسو رسه مرسته کوي ترڅو خپل د خوښې وړ ځوابونه ترالسه کړئ. د څېړنې 

لپاره د پام وړ مخاطبني مشخص کول او له خلکو څخه د ځوابونو ترالسه کول ستا لپاره ډېر مهم کار دی. د بېلګې په توګه، که ته ښځینه سینګار ځای لرې، نو 

ته بايد له نارینه وو څخه دا پوښتنه ونه کړې چې دوی د نوکانو کوم رنګ خوښوي. 

درېیم ګام: چې څومره ممکن وي له ډېرو خلکو رسه خربې وکړه. د لومړنۍ څېړنې لپاره د زیاتو خلکو رسه بحث کول د زیاتو معلوماتو د راغونډولو لپاره ډېر 

اړین شمېرل کېږي. هر څومره چې له ډېرو کسانو رسه خربې وکړې نو هغومره به د هغوی د ځوابونو په هکله ستاسو باور ډېر يش. که څه هم دا ډېر زیات په 

نظر راځي، خو د ۲۰۰ کره ځوابونو درلودل دا ښکاره کوي چې د ستاسو څېړنه ۹۹٪  د عامو خلکو د مفکورې په اړه سمه ده. که تاسو له لږو خلکو رسه خربې 

اترې وکړئ نو ستاسو معلومات به لږ وي. تاسو بيا هم کوالی شئ چې دا معلومات د خپلې سوداګرۍ لپاره په تصمیم نیولو کې وکاروئ، تاسو باید پوه شئ چې 

دا به دومره دقیق نه وي لکه څومره چې د ډېرو خلکو رسه د مذاکرو څخه زده کوالی شئ. 

څلورم ګام: څنګه کوالی شې معلومات را ټول کړې؟ تاسو باید تصمیم ولرئ چې دا معلومات څه ډول راټول کړئ. د دې کار دتر رسه کولو لپاره معموالً دوه 

الرې شتون لري )ژوندۍ بڼه یا په ټيليفون کې له خلکو رسه د اړيکو له الرې( او د انټرنېټ پواسطه. له خلکو رسه د مخامخ مذاکرو له الرې راټول شوي معلومات 

د انرتنېټي معلوماتو په پرتله ګټور دي. د اوسنيو او بالقوه پېرودونکو رسه مخامخ لیدنه د دې سبب کېږي چې ته د خپلې نظریې په تړاو د دوی عکس العمل 

وګورې. ته کوالی شې چې د دې موضوع په اړه د نورو معلوماتو لپاره په چټکتیا رسه ډېر سوالونه وکړې. د انټرنېټ کارول ساده دي ځکه ته کوالی شې چې په 
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کم وخت کې د زیاتو خلکو رسه متاس ونیسې او ددې کار لپاره مجبور نه یې چې خپل دفرت پرېږدې. خو امکان لري چې خلک په بیړه کې وي او په صادقانه 

ډول به ستا پوښتنونو ته ځواب ورنکړي.

پینځم ګام: څوک به مرسته دررسه کوي؟ ته بايد پرېکړه وکړې چې د څېړنې د معلوماتو په راټولو کې به څوک مرسته دررسه کوي. آیا دا کار به په خپله تر رسه کوې او 

که له بل کس به مرسته وغواړې؟ که چېرې یو کوچنی رشکت ولرې ممکن وغواړې چې ستا د رشکت له ټولو برخو څخه خلک بازار ته الړ يش او له خلکو رسه مذاکره 

وکړي چې معلومات راټول کړي له دې الرې هر څوک کوالی يش د خلکو څخه واوري چې ستاسو د محصوالتو او خدماتو په اړه څه نظر لري. که ستاسو رشکت ډېر 

لوی وي بيا ښه دا ده چې يوه د اعالنونو کمپنۍ يا د بازار موندنې همکار ولرئ.  که داسې وي نو دوی به په دې پروسه کې له تاسو رسه کار وکړي. 

  شپږم ګام: څو ځله غواړئ معلومات را ټول کړئ؟  تاسو کوالی شئ چې لومړنۍ څېړنه یوازې یو وار تر رسه کړئ تر څو د خپلې سوداګرۍ په اړه یو ځانګړی 

تصمیم ونیسئ. یا تاسو ممکن وغواړئ چې د بازارموندنې د ځانګړې موخې لکه ستاسو د محصوالتو په اړه د خلکو د پوهاوي په هکله دغه څېړنه څو وارې تررسه 

کړئ. تاسو د همدغه لومړنۍ څېړنې په اساس په هرو دریو میاشتو کې دا کار تر رسه کوالی شئ. آن تاسو کوالی شی چې دا څېړنه په بېالبېلو سیمو کې تر رسه 

کړئ تر څو یو متعادله نظریه الس ته راوړئ. د لومړنۍ څېړنې څو ځله تر رسه کول په دې پورې اړه لري چې ته وغواړې په څه پوه شې او دغه معلومات څه ډول 

وکاروې. دبازارموندنې د فعالیتونو د پراختیا لپاره د څېړنې د پروسې رامنځ ته کول د بریالۍ سوداګرۍ يوه مهمه برخه ده.  

د دې لپاره چې یو رشکت لومړنۍ څېړنه څنګه کاروي دا بېلګه وګورئ. د حبیبې د قهوې پلورنځی  یا رسټورانټ غواړي په دې پوه يش چې پېرودونکي د دوی 

د اعالنونو پیغام په یاد لري او کنه. لومړی دوی د رسوې پوښتنپاڼه جوړوي. یوه غوره پوښتنپانه باید ساده او واضحه وي او باید له لسو څخه زیاتې پوښتنې ونه 

لري. دا چې لس سوالونه کم وخت نیيس نو زیاتره خلک غواړي چې مرسته وکړي. 

د حبیبې د قهوې پلورنځی لومړی دا پوښتنه کوي چې )که چېرې زه د رسټورانټونو نومونه واخلم، لومړی ته د کوم برنډ په اړه فکر کوې؟ د ۲۰۰ خلکو څخه د 

پوښتنې وروسته کمپنۍ یوه ډېره ښه نظریه پيدا کړه چې کله پېرودونکي د قهوې څښلو ته ځي لومړی د حبیبیې د قهوې د پلورنځي په اړه فکر کوي. یو زیات 

شمېر خلک چې لومړی ځل يې ستاسو برنډ ذهن ته ورځي )له ۱٪ څخه تر ۱۰۰ ٪ پورې( زیات چانس لري چې دوی به ستاسو محصوالت او خدمات وپېري.

د حبیبې د قهوې پلورنځی بله دا پوښتنه کوي »آیا تاسو په دې وروستیو درېو میاشتو کې د حبیبې د قهوې پلورنځي په اړه کوم اعالن چې تاسو لیدلی يا اورېدلی په 

ياد لرئ؟« هو یا نه. د دې پوښتنې په تر رسه کولو رسه دا ښيي چې څو سلنه خلک د دوی د بازارموندنې اړیکو ته الس رسی لري. که دا سلنه ډېره ټیټه وي، رشکت 

خپلې موخې ته د رسېدو لپاره ښه الره نه ده ټاکلې ) لکه چاپ اعالن د راډیویې اعالن په مقابل کې( یا دوی داسې یوپیغام خلکو ته رسولی چې هېڅ کوم تاثیر نه لري. 

د حبیبې د قهوې پلورنځی دریمه پوښتنه یوازې د هغه کسانو څخه کوي چې د دوی اعالن په ياد لري »تاسو څه فکر کوئ چې د غذایي موادو لپاره په خربتیاوو 

کې د حبیبې د قهوې پلورنځي د اعالن د پيغام موخه څه وه؟« یا »د حبیبې د قهوې پلورنځي د اعالن له الرې څه غوښتل تاسو د دوی د غذا په اړه ووايئ؟« دې 

پوښتنې ته په ځواب رسه معلومېږي چې تاسو اړتیا لرئ چې په دې پوه شئ چې د پېرودونکو په واسطه اخیستل شوی پیغام ستاسو د اعالن د پیغام له موخې 

رسه توافق لري. که چېرې پېردونکو ستاسو د خوښې پیغام نه وي ترالسه کړی نو دا هغه وخت دی چې د خپل اعالن پالن بدل کړئ. 

دا هغه یوه د دريو پوښتنو مرکه وه چې د حبیبې د قهوې پلورنځي رسه یې مرسته وکړه ترڅو پوه يش چې آيا پېرودونکي د دوی برنډ په ياد لري، آیا پېرودونکو 

ته د دوی اعالن رسېدلی، او آيا پېرودونکو د اعالنونو څخه سم پيغام ترالسه کړی. د دې معلوماتو په ترالسه کولو رسه د حبیبې د قهوي پلورنځي وکوالی شول 

د اعالنونو په سرتاتيژي کې بدلون راويل. 

C د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

د بازار څېړنه – د پېرودونکو د اړتیاوو اوغوښتنو په اړه د معلوماتو د راټولولو فعاليت دی.

لومړنۍ څېړنه ـــ هغه څېړنه چې ته په خپله په مستقیم ډول خلک وپوښتې. 

دوميه څېړنه ـــ هغه څېړنه چې نورو خلکو تر رسه کړې وي او ته يې په خپل حالت تطبیق کړې. 

د پام وړ مخاطبین–ستاسو د اعالنونو د پیغام په نښه شوي ترالسه کوونکي. 
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B :د دې موضوع اړوند د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

د یو اغېزناک اعالن د جوړولو لپاره مهم ټکي کوم دي؟ ۶. بازار موندنه	 

A اضايف شته مواد 

د بازار د څېړنې کارپاڼه

د بازار موندنې د پالن منونه

د پېرودونکو د رضایت رسوې

د رسوې وړیا منونه: httPs://www. surveyMonkey. CoM او httPs://www. quaLtriCs. CoM وګورئ.
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.۹
د یو اغېزناک اعالن د جوړولو 

لپاره مهم ټکي کوم دي؟
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L اساسات

کيدای يش په بازارموندنه کې دا ترټولو ډېره پوښتل شوې پوښتنه وي. دلته ډېر بېالبېال نظرونه شتون لري چې څه شی خلک د یو اعالن پیغام ته 

متوجه کوي. څېړونو ښودلې ده، اغېزناک اعالنونه باید الندې څلور ځانګړتیاوې و لري:

له نورو څخه غوره وي ـــ اعالن باید د هغه يش وعده ورکړي چې بل هېڅوک یې نيش تر رسه کوالی. 	 

د باور وړ وي ــــ اعالن باید ستاسو د محصوالتو او خدماتو د ادعا په اړه بېساری د باور وړ دليل وړاندې کړي. 	 

په یاد پاتې کېدونکی وي ـــ باید د یادپاتې کېدونکي احساس رسه اړیکه ولري چې دا اعالن ته قدرت ورکوي. 	 

معترب وي ـــ پیغام باید دهغه څه په اړه چې ته یې تررسه کوې ریښتینی وي او يوه ثابته او هڅوونکې کيسه او نظريه وړاندې کړي. په دې برخه کې باور 	 

تر ټولو اړین شمېرل کېږي. 

K پدې اړه ال ډېر معلومات

ستاسو په پيغام کې هره کلمه ځانګړې معنا او دکارولو ځای لري: 

له نورو څخه غوره وي:

دا هغه حالت دی چې تاسو تبليغايت ادعا وکړئ چې محصوالت او خدمات مو »غوره«، »لومړين« یا »ځانګړي« دي. دا اظهارات د پېرودونکي لپاره قوي انګېزه 

پيداکوونکي دي ځکه دوی په هغه موضوع مترکز کوي چې درک کول یې آسانه وي. که چېرې ته په بازار کې غوره او مخکښ وي دا په دې معنی ده چې زیاتره 

خلکو ستا محصوالت او خدمات امتحان او خوښ کړي. ستاسو محصول له نورو څخه ځکه مشهور دی چې تاسو داسې توکي وړاندې کوئ چې په بريالی توګه 

د خلکو اړتياوې پوره کوي. 

انتخابونو رسه چې نور خلک یې غواړي مطابقت لري. ددې لپاره ادعا کوي چې »په چای  خلک دا خوښوي چې وګوري د دوی محصوالت او خدمات د هغه 

خرڅولو کې لومړۍ درجه« یا »لومړۍ درجه خرڅېدونکې مجله« او دا په اعالنونو کې کاروي. کله چې د خپل ځان لپاره د یو محصول د خوښولو په اړه معلومات 

ونه لرو نو موږ ګورو چې نور خلک څه شی انتخابوي. د بازار د مخکښ برنډ خوښول یو آسانه تصمیم دی او د دې سرتاتیژي کارونه ډېره اغېزناکه ده. 

آن که ستاسو ډېر کوچنی برنډ هم وی، بیا هم کوالی شئ چې په خپله بازارموندنه کې د غوره ادعاوو څخه کار واخلئ. شاید ستاسو د په کور کې جوړه شوې 

جوړه مربا به »ښه خوند ولري« یا ستاسو نانوایی »په ښار کې یوازینی ده« چې هره ورځ نړیوال توکي او شیریني تولیدوي. تاسو یوازې دې ته اړتیا لرئ چې څنګه 

خپله ادعا کلمه بندي کړئ. بيا هم هره لویه ادعا باید حقیقت ولري او د څېړنې پر بنسټ وي. 

د باور وړ وي:

که چېرې د اعالنونو په برخه کې کومه ستونزه موجوده وي، دلته یې ولولئ. له بده مرغه د وخت په تېرېدو ډېرې تبلیغايت ادعاوې ناسمې ثابتې شوې دي. په 

حقیقت کې د ډېرو هېوادونو حکومتونه تبلیغايت ادعاوې یوازې په دې دلیل تنظیموي چې زیاتره پېرودونکي په شک کې دي چې دا اعالنونه حقیقت لري او که نه. 

دا باید تا ته انګېزه درکړي چې داسې اعالن جوړ کړې چې خلک ورباندې باور وکړي. په هامغه ډول چې ته د پېرودونکو او برنډ تر منځ اړیکې رامنځ ته کوې، 

باید د باور په اساس رامنځ ته يش. دا ستاسو د اعالن د ادعاوو د باور څخه رشوع کېږي. د بازار لومړنۍ څېړنې به له تاسو رسه مرسته وکړي چې دا درک کړئ 

چې خلک د هغو اعالنونو په ادعاوو باندې چې تاسو یې جوړوئ باور لري او که نه.

ادعا کوي چې خلک د ډېر وخت لپاره اعتامد لري چې ممکن دا به تر اوسه سمه وي ــ مګر ته اړ یې چې د دوی د قانع کولو لپاره ډېرې زیاتې پیسې مرصف 

کړې، چې دا ممکن د دې هڅو ارزښت ونه لري. د بېلګې په توګه، »زما وینځونکي مواد د مخکښ برنډ په پرتله داغونه دوه ځلې ښه لري کوي«. ښايي دا ادعا 

سمه وي، خو مخکښ برنډونه په بازار کې په کلونو پاتې شوي او د اعالنونو لپاره ډېره بودیجه لري. دا په دې معنی ده چې ستاسو پيغام به پېرودونکي ونه مني.

په دې وروستیو کې څېړنو ښودلې چې پېرودونکي نسبت نامهمو حاالتو ته په مهمو حاالتو کې تبليغايت ادعاوې ډېرې ارزوي. دا په ځانګړي ډول په هغه وخت 
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کې اعالنونه اغيزمنوي چې تاییدوونکی شخص شتون ولري. د بېلګې په توګه، د بلوسونیک بېلګه چې مخکې مو ورته اشاره کړې ښکاره کوي چې څنګه د آریانا 

سعید څخه په ګټې اخیستنې رسه د برنډ همکاران د محصول لپاره تاييد رامنځته کوي. له بلې خوا، یو ميل ښه مشهور ډاکرت ښايي درملو په تاييد کې بریالی 

وي، نه د سپورټي بوټونو په تاييد کې. دغه دواړه کسان کوالی يش چې د چټک خوراک رستورانټونو په تاييد کې اغېزناک وي ځکه دا انتخاب ډېر مهم نه دی. 

په یاد پاتې کېدونکی وي:

د یو اغېزناک اعالن لپاره، تاسو د پام وړ بازار ته اړتیا لرئ چې د پېر په وخت ستاسو اعالن په یاد راوړي. دلته دوې الرې دي چې د اعالن جوړوونکی کوښښ 

کوي په یادپاتې کېدونکی اعالن جوړ کړي. لومړۍ الر د احساساتو کارول دي. دوهم د منطقي الرې کارول دي. راځئ چې دواړو الرو ته کتنه وکړو. 

هغه اعالنونه چې احساسات لرونکی میل ولري د ډېر وخت لپاره مو په ياد پاتې کېږي. په افغانستان کې دوه محبوبرتین تصویرونه چې ډېر کارول کېږي ښايي 

د ماشومانو او وطن پرستۍ انځورونه وي. دلته څو الرې دي چې په احساساتو رسه اعالن جوړوي. د احساساتو د انتقال لپاره موسیقي، طنز، انځورونه او کیسې 

له ډرامې او ډار رسه ډېر کارول کېږي. 

په منطقي کړنالره کې، اعالنونه د محصوالتو او خدماتو ځانګړې ګټې او خصوصيات خپروي، او معموالً دا ګټې ستاسو سيايل کوونکي نيش وړاندې کولی. په 

اعالنونو کې د توضيحاتو خپرول ډېره عامه منطقي کړنالره ده. توضيحات د حقيقي کارولو له الرې د محصوالتو يا برنډ اصيل ګټې ترشيح کوي. اعالنونه ډېری 

وختونه د ويل دليل لري چې د برنډ د کارولو لپاره د مالتړ دليل دی.

دا یوه سخته پرېکړه ده چې آیا د منطقي کړنو او یا د احساسايت کړنو له الرې خپل اعالن جوړ کړو. دلته ځانګړی الرښود شتون نلري. مګر، که چېرې د یو 

محصول ګټه په آسانه توګه په توضيحاتو کې وليدل يش )د بېلګې په توګه، په یوه نقشه کې د موبایل د سيګنالو د ډېرې ساحې ښوودل(، ښايي بيا منطقي 

کړنالره ښه پايله ولري.

معترب وي:

ستاسو اعالنونه باید د پېرودونکو د باور وړ وي. په دې معنی هغه وعده چې تاسو یې له پېرودونکو رسه کوئ باید حقیقت ولري. که چېرې یو قفل جوړوونکی 

سوداګر په خپلو اعالنونو کې د ۲۴ ساعتونو د کارکولو وعده ورکړي نو باید ۲۴ ساعته خدمات ولري. که د غاښونو کریم تاسو ته په اعالن کې دا وعده درکړي 

چې »په دریو ورځو کې مو غاښونه سپینېږي« محصول یې باید دا کار وکوالی يش. هر کله چې تاسو په بازار موندنه کې یوه وعده کوئ، تاسو د خپلو پېرودونکو 

رسه ریښتیني اړیکې جوړوئ. که چېرې تاسو دا باور له منځه وړئ تاسو به بيا یوه بریالۍ سوداګرۍ ونه لرئ. 

C د دې برخې د اصطالحاتو تعريف

تبليغايت ادعا ـــ هغه بيانيه ده چې ستاسو محصوالت او خدمات کومې ځانګړتياوې لري.

برنډ ــ یوه بې ساري نښه، لوګو، او نوم دی چې سازمانونه یې په بازار کې له نورو څخه د خپلو توليداتو د بېلوايل لپاره کاروي.

تاییدوونکی شخص ـــ هر هغه مشهور يا نامشهور شخص يا څېره چې د کارولو لپاره د محصوالتو او خدماتو وړانديز کوي. 

د بازار څېړنه – د پېرودونکو د اړتیاوو اوغوښتنو په اړه د معلوماتو د راټولولو فعاليت دی.

د پام وړ بازار – د پېرودونکو هغه ډله چې یو رشکت د بازار موندنې او خرڅالو هلې ځلې ورته ځانګړې کوي. هغه کسان چې په ډېر احتامل رسه کېدای يش 

له تاسې پېرودنه وکړي. 

B :د دې موضوع اړوند د زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

د بازار څېړنه څه ته وايي او څنګه يې تررسه کوالی شم؟ ۶. بازار موندنه	 

تبليغات څه شی دی او څنګه يې کوالی شم؟ ۶. بازار موندنه	 

د بازار موندنې اړيکي څه ته وايي او څنګه کوالی شم هغه په اغېزناکه توګه و کاروم؟ ۶. بازار موندنه	 

د پام وړ بازار څه ته وايي او څنګه د پام وړ مناسب بازار په نښه کوالی شم؟ ۶. بازار موندنه	 
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A اضايف شته مواد

د شپږ P ګانو پربنسټ د بازار موندنې د پالن کار پاڼه

د بازار د څېړنې کارپاڼه

د بازار موندنې د پالن منونه
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.۱۰
تبليغايت شعار څه ته وايي 
او څنګه يې جوړولی شم؟
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تبليعايت شعار یو لڼد، په ياد پاتې کېدونکی شعار دی چې ستاسو د برنډ بې سارې ځانګړتيا څرګندوي.

هره سوداګري باید یو لنډه نښه يا سګنال ولري ترڅو په چټکۍ پېرودونکي ته د برنډ نوم او هغه څه چې برنډ یې تر رسه کوي مشخص کړي. دا دنده تبليغايت 

شعار تر رسه کوي. د بېلګې په توګه، د پژواک خربي آژانس ته ځیر شئ چی »د حقیقت انعکاس ورکونکي« تبليغايت شعار کوي او په ټول افغانستان او نړۍ 

کې غوره پېژندل شوې منبع ده. بازارموندونکي تبليغايت شعار د دې لپاره کاروي چې له موږ رسه د بازارموندنې د اړيکو په ټولو عنارصو کې ياده کړي، چې 

زموږ لپاره برنډ څه دی. هغه برنډ چې خپل تبليغايت شعار ته په تکراري ډول بدلون ورکړي خلک په تشویش کې اچوي . کله چې مو يو تبليغايت شعار وټاکلو 

ثابت پرې پاتې شئ. 

K پدې اړه ال ډېر معلومات

هر برنډ غواړي چې په یاد پاتې کېدونکی وي، او ډېر وختونه یوه کرښه وي. دا کرښه په چټکتیا د برنډ عمده باورونه او د برنډ ماهيت او طبيعت واضح کوي. 

د تبليغايت شعار د مشخص کولو لپاره کوم سټندرد شتون نه لري. مګر دلته څو هغه معیارونه چې ستاسو رسه د تبليغايت شعار په جوړولو او ارزیايب کولو کې 

مرسته کوي شتون لري. له ځان څخه د الندې ۱۰ پوښتنو کولو په مرسته يو اړوند تبليغايت شعار جوړولی شئ. 

آیا واقعاً دا تبليغايت شعار ستاسو له برنډ رسه مناسب دی؟	 

آیا دا تبليغايت شعار د برنډ د توپري ټکي انعکاسوي؟	 

آیا دا تبليغايت شعار د برنډ ښه وايل تعریفوي؟	 

آیا د پېرودونکو واقعي ستونزې حل کوي؟	 

آیا د برنډ نوم پکې شامل دی؟	 

آیا دا د اوږدې مودې لپاره دی؟ آیا په بازار کې به بدلونونه راويل؟	 

آیا دا د برنډ په اړه لوړ فکر هڅولی يش؟	 

آیا دا له مهم انځور رسه ښه کار کوي؟	 

آیا ټول خلک دا په آسانی رسه تعریف او درک کوالی يش؟	 

آیا په دې کې هغه موارد چې د خلکو لپاره ډېر مهم دي نغښتل شوي دي؟	 

کله موچې یو شمېر تبليغايت شعارونه رامنځته کړل، لومړنۍ څېړنه تر رسه کړئ. له خلکو پوښتنه وکړئ چې آیا ستاسو د تبليغايت شعار د اورېدو یا لیدلو وروسته 

دوی ستاسو په سوداګرۍ پوهېديل. دا لومړنۍ څېړنه به وښیي چې آیا ستاسو تبليغايت شعار په مناسبه اندازه قوي او په یاد پاتې کېدونکی دی چې د خپلې 

سوداګرۍ لپاره یې وکاروئ. بیا له ځانه دا پوښتنه وکړئ چې آیا ستاسو سیال کوالی يش ستاسو له تبليغايت شعار څخه کار واخيل. که ستاسو تبليغايت شعار 

ستاسو د سیال تعریف هم کولو، نو باید دې تبليعايت شعار ته بدلون ورکړئ. 

C د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

برنډ ــ یوه بې ساري نښه، لوګو، او نوم دی چې سازمانونه یې په بازار کې له نورو څخه د خپلو توليداتو د بېلوايل لپاره کاروي. 

د برنډ ماهیت او طبيعت ــ ستاسو براڼد د څه لپاره کار کوي.

 د بازارموندنې اړیکې ـــ  د اعالنونو، مستقیمې بازارموندنې، برنډ، بسته بندۍ، آنالین شتون، د چاپ شوو توکو، د عامه اړیکو د فعالیتونو، د خرڅالو د نندارو، 

سپانرسشيپ، د سوداګرۍ د نندارو او نورو په ګډون ټول فعاليتونه چې د برنډ په اړه د پام وړ بازار ته لېږل کېږي.

لومړنۍ څېړنه ـــ هغه څېړنه چې ته په خپله په مستقیم ډول خلک وپوښتې. 

تبليغايت شعارــ د یادولو وړ، لنډ شعار دی چې ستاسو کمپنۍ یا برنډ تعریفوي
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B :د دې موضوع په هکله د زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

برنډينګ څه ته ویل کېږي او څنګه یې په سمه توګه کارولی شم؟ ۶. بازار موندنه	 

څنګه کوالی شم خپل اعالنونه داسې جوړ کړم چې ښه پایله ولري؟ ۶. بازار موندنه	 

د بازار موندنې پالن څه شی دی او څنګه يې جوړولی شم؟ ۶. بازار موندنه	 

A اضايف شته مواد

د تبليغايت شعار کارپاڼه

 د شپږ P ګانو پربنسټ د بازار موندنې د پالن کار پاڼه

د بازار موندنې د پالن منونه
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.۱۱
د ټولنیزو رسنيو له الرې بازار 

موندنه څه ته وايي او کوم 
کارونه تررسه او کوم نيش؟
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د ټولنیزو رسنیو له الرې بازارموندنه هغه پروسې ته وایې چې د ټولنیزو رسنیو د سایټونو او برنامو په کارولو لکه faCebook, twitter, Pinterest, LinkeDin او 

instaGram له الرې د پېرودونکو پاملرنه را جذب کړو. ټولنیزې رسنۍ د هغو ویب پاڼو اصطالح ده چې بېال بېلې ټولنیزې اړیکې رامنځته کوی. لکه ټویټر هغه 

ټولنیزه رسنۍ ده چې کاروونکو ته دا اجازه ورکوي چې له نورو خلکو رسه یو لنډ پیغام رشیک کړي. فيسبوک د ټولنیزې رسنۍ هغه شبکه ده چې د وروستیو 

معلوماتو او د انځورونو د رشیکولو، او نورو بېال بېلو فعالیتونو اجازه کارونکي ته ورکوي. د ټولنیزو رسنیو کارول له تاسو رسه دا مرسته کوي چې ډېرو خلکو ته 

ورسېږئ او زیاتې پیسې مو مرصف نه يش. مګر تاسو باید د هغه څه په اړه چې آنالین یې نرش کوئ ډېر له غور څخه کار واخلئ. 

K پدې اړه ال ډېر معلومات

دلته د ټولنیزو رسنیو له الرې د بازار موندنې لس نظریې شتون لري، چې له تاسو رسه د خپلو پېرودونکو رسه د اړیکو په ټینګولو او د خپل برنډ په اړه د خربو 

کولو د پاره دیو اساس په جوړولو کې مرسته کوي . 

۱ـ اورېدل 

د ټولنیزو رسنیو له الرې بازارموندنه ډېر غوږنیولو او لږوخربو کولو ته اړتیا لري. د خپلې موخې د اورېدونکو آنالین مطالب وګورئ او په بحثونو کې ځان شامل 

کړئ تر څو په هغه څه پوه شئ چې د دوی لپاره مهم دي. یوازې له دې وروسته ته کوالی شې چې خپل اطالعات جوړ کړې او بحث پیل کړې تر څو  هغه ارزښت 

چې د دوی په ژوند پورې تړلی وي پرې عالوه کړې. 

۲ـ مترکز

له دې څخه چې ځینې توکي د هر چا لپاره وکاروو دا غوره ده چې توکي ځانګړي يش. د ټولنیزو رسنیو له الرې د ډېرې متمرکزې بازارموندنې هدف دا دی چې 

قوي برنډينګ د بریالیتوب غوره چانس لري او د دې لپاره کمه هڅه کوي چې ټول شيان ټولو خلکو ته ورسوي.

۳ـ کیفیت 

د اندازې له ډېروايل څخه د ښه کیفیت درلودل غوره دي. له دې نه چې ۱۰۰۰۰ داسې اړیکې ولرئ چې ستاسو رسه د لومړي ځل یوځای کېدو څخه وروسته 

یې اړیکی پرې کېږي دا غوره ده چې ۱۰۰۰ هغه انالین روابط ولرئ چې ستاسو د برنډ په اړوند معلومات لويل او رشیک کوي یې، او په اړه یې له خپلو اورېدونکو 

رسه خربې کوي.

۴ـ صرب

د ټولنیزو رسنیو له الرې بریالۍ بازارموندنه په یوه شپه کې نه تررسه کېږي. کله دا هم ممکنه وي چې ژر پرمختګ وکړې، نو ددې لپاره ته باید د ډېر وخت لپاره 

ژمن وې چې دا کار تررسه کړې تر څو یوه ښه پایله الس ته راوړې. 

۵ـ جوړښت

که چريې تاسو د ښه کیفیت لرونکی مطلب نرش کړئ او د غوره کیفیت مخاطبينو او پريوانو رسه یې رشیک کړئ، هغوی کیدای يش چې ستاسې دغه معلومات 

په twitter, faCebook, LinkeDin او خپلو بالګونو کې رشیک کړي. ستاسو د مطلب دا رشیکول او بحث کول د پلټنو د ماشينونو لکه ګوګل لپاره نوې الرې 

رامنځ ته کوي تر څو ستاسو وېب پاڼه پیدا کړي. دا ټکی کوالی يش چې له سلګونو تر زرګونو پورې بالقوه الرې پراخې کړي تر څو خلک تاسو آنالین پیداکړي. 

۶ـ نفوذ يا اغيز 

تاسو اړتیا لرئ چې په بازار کې د آنالین اغېز کوونکو کسانو رسه چې ستاسو د محصوالتو او خدماتو او سوداګرۍ رسه عالقه ولري د پیداکولو لپاره ډېر وخت 

مرصف کړئ. له دې ډول کسانو رسه ځان ونښلوئ او له دوی رسه د اړیکو په جوړولو باندې کار وکړئ، که چېرې تاسو د هغه ریښتینې توجه ترالسه کړه نو دوی 

د ګټورو معلوماتو په زړه پورې رسچینه کېدای يش. دوی ستاسو رابطه له خپلو څارونکو رسه رشیکوي، چې کوالی يش تا او ستا سوداګري د لويو مخاطبينو تر 

څنګ پورې ورسوي. 

۷ـ ارزښت

که چېرې تاسو خپل ټول وخت په مستقیمو تبليغاتو ولګوئ خلک به اورېدل ودروي. تاسو باید د معلوماتو د رشیکولو په واسطه د بحث ارزښت ډېر کړئ چې 

دوی ترې کار واخيل. د ګټورو او په زړه پورې موادو په جوړولو او آنالین اغېزه لرونکو کسانو رسه د اړیکو په پراختیا باندې مترکز رامنځ ته کړئ. په دې وخت کې 

دا خلک ستا د سوداګرۍ لپاره په بازارموندنه کې، د خوله په خوله تبليغاتو د بازار موندنې لپاره قوي کتلست جوړېږي. 

 ۸ـ قبلول 

بریالۍ  د  الرې  له  رسنیو  ټولنیزو  د  اړیکو جوړول  د  تېرېږئ.  مه  آنالین  دوی څخه  له  او  ګڼئ  مه  کم  رسېږي  ته  تاسو  ډول  په شخيص  هغه شخص چې  تاسو 

بازارموندنې لپاره یوه مهمه برخه ده، پدې خاطر تل هغه کسان چې تر تا پورې رسېږي قبول کړئ. 

۹ـ الس رسی

د خپلو مطالبو له خپرولو وروسته مه ورکېږئ. د خپلو مخاطبينو لپاره تل د الس ريس وړ وګرځئ. په دې معنی چې تاسو خپل مطالب نرش کړل او په بحث کې 
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ګډون وکړئ. که چېرې تاسو دیوې اونۍ یا یوې میاشتې لپاره نامعلوم وئ آنالین پريوان شاید بې عالقې يش او ستا پر ځای به د بل کس معلومات ولويل. 

۱۰ـ باملثل معامله 

که چېرې تاسو دخلکو لپاره کوم کار تر رسه نه کړئ تاسو نه شئ کوالی چې د هغو خلکو څخه د خپل مطلب د رشیکولو او ستاسو په اړه د بحث کولو امید 

ولرئ. نو په دې خاطر ځینې هغه وخت چې د ټولنیزو رسنیو لپاره یې کاروئ د نورو خلکو په اړه د بحث او د هغوی د مطلب په نرش کولو باندې مترکز ولرئ. 

C د دې برخې د اصطالحاتو تعريف

برنډ ــ یو بې ساري نښه، لوګو، او نوم دی چې سازمانونه یې په بازار کې له نورو څخه د خپلو توليداتو د بېلوايل لپاره کاروي. 

 محتوا ـــ هغه نظرونه او فکرونه چې تاسو یې له نورو رسه د رشیکولو ليوالتيا لرئ. 

پريوان ـــ هغه کسانو ته ویل کېږي چې هغه څه ويني او ګوري چې تاسو یې خپروئ. 

 اغيزکوونکي کسان ـــ هغه خلک چې له وختونو راهيسې د خپلو سوداګريزو مهارتونو په خاطر ورته احرتام کېږي او د باور وړ معلوماتو د رسچینو په توګه بلل 

کېږي. 

B :د دې موضوع په اړه د زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

خوله په خوله تبلیغات څه ته وايي او څنګه يې د خپل کاروبار په وده کې کارولی شم؟ ۶. بازار موندنه	 

څنګه کوالی شم خپل اعالنونه داسې جوړ کړم چې ښه پایله ولري؟ ۶. بازار موندنه	 

د بازار موندنې پالن څه شی دی او څنګه يې جوړولی شم؟ ۶. بازار موندنه	 

څنګه پوه شم چې بازار موندنه مې ګټوره ده؟ ۶. بازار موندنه	 

A اضايف شته مواد
 

د ټولنیزو رسنیو له الرې د بازارموندنې د کمپاین کارپاڼه

د بازار موندنې د پالن قالب
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.۱۲
شفاهي تبلیغات څه ته وايي 

او څنګه يې د خپل کاروبار 
په وده کې کارولی شم؟
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L اساسات

خوله په خوله تبلیغات )آوازه( د قانع شوي پېرودونکي لخوا د محصوالتو او خدماتو په اړه راتلونکي پېرودونکي ته هر ویل شوی یا لیکل شوی وړاندیز دی. زیاتره 

باور په ډول وکارول  باید دا کلمه د ملګرو تر منځ د قوي  بازارموندنې لپاره ډېره اغېزناکه بڼه لري، ځکه  خلک داسې فکر کوي چې خوله په خوله تبلیغات د 

يش تر څو مثبت فکرونه پرې رامنځ ته يش. که د ملګرو له خوا د یوه نوي لوی رسټورانټ په اړه واورئ نو کېدای شی چې تاسې هغه رسټورانټ امتحان کړئ.

تاسو له خپلو هغو پېرودونکو رسه، چې تاسو ته ډېر اهمیت لري، د پانګې اچونې له الرې د اړیکو په جوړولو باندې د خپل برنډ په هکله خوله په خوله تبلیغات 

رامنځته کوالی شئ او هغوی له نورو رسه ستاسو په اړه د معلوماتو په رشیکولو کې له تاسې رسه مرسته کوي.

خوله په خوله تبلیغات ټول د هغه څه په اړه دي چې ته غواړې نرش یې کړې چې خلک د پېرودونکو او مالتړ کوونکو څخه خرب کړي. که ته د خوله په خوله 

تبلیغاتو د جوړولو په برخه کې سمه پوه ترالسه کړې، کوالی شې چې د خپلو محصوالتو او خدماتو په اړه ډېر بحثونه رامنځته کړې چې په پای کې به د خرڅالو 

د ډېرېدو المل يش. 

K پدې اړه ال ډېر معلومات 

راځئ د دریو هغه مهمو نظرونو په اړه بحث وکړو چې د برياليو خوله په خوله تبلیغاتو محرک دي:

د اړیکو ساتل 

ته باید له خپلو پام وړ مخاطبينو رسه په اړیکه کې پاتې يش. ته باید دې ته غوږ شې چې دوی تا ته څه وایي او دا هڅه وکړې چې د خپل برنډ په اړه په بحثونو 

کې برخه واخلې. کوالی شې چې دا کار په مخامخ یا آنالین توګه تررسه کړې. د بېلګې په توګه، د ټولنیزو رسنیو کارول، طلوع نيوز هر وخت پريوانو ته په ټویټر 

باندې ځواب ورکوي. که چېرې د دوی وېب پاڼې  ته الړ شې نو ته کوالی شې چې ووینې چې دوی په هرو څو دقیقو کې ځینو نویو کسانو ته ځواب ورکوي.

تجهیزول )سمبالول( 

د دې لپاره چې مخاطبني ستا د برنډ په اړه خربې وکړي باید دوی ته یو دلیل وړاندې کړې. د خپلو حیرانووکو محصوالتو، لوړو خدماتو، د داخيل کارګرو پوهه، 

په زړه پورې کیسو، د نه منلو وړ حقیقتونو، آن د جالبو موندنو په اړه معلومات نرش کړې. دا واقعاً پر تا پورې اړه لري چې ته د خپلو پېرودونکو په اړه پوهېږي او 

دوی ستا په اړه څه خوښوي او د دوی لپاره هغه څه برابر کړې چې له تا يې غواړي.

پياوړي کول 

ته باید پېرودونکي ته دا زمینه برابر کړې چې له بېالبېلو الرو ستا د برنډ په اړه نظریات، معلومات او بحثونه خپاره کړي. دوی پوه کړه چې ستا لپاره اهمیت لري 

او د دوې د نظریاتو خپرول ستا لپاره مهم دي. د دوی رسه د داسې الرو په پیداکولو کې مرسته وکړه چې په مرسته یې خيل نظریات له بېالبېلو ډلو رسه رشیک 

کړي. د  frito Lay د کوچنيو خوراکونو کمپنۍ له خپلو پلویانو څخه وغوښتل چې د کچالو څخه یو نوی خوندور چیپس برابر کړي. ۳. ۸ میلیون کسانو د دې 

نوي برابرشوي چپس لپاره وړاندیز رالېږلی وو. دا د frito-Lay کمپنۍ لپاره ترټولو سرت کمپاین وو. 

دلته څو هغه ګامونه دي چې د خوله په خوله تبليغاتو د جوړلو په برخه کې له تاسې رسه مرسته کوي:

ملړی ګام: په زړه پورې اوسه او خلکو ته دلیل وړاندې کړه چې ستاسو په اړه بحث وکړي. هېڅوک د بې خونده کمپنیو، بې خونده محصوالتو، یا بې خونده 

اعالنونو په اړه بحث نه کوي. که تاسو غواړئ چې خلک دې ستاسو په اړه بحث وکړي، تاسو باید یو څانګړی کار تر رسه کړئ. که تاسو چېرې بې خونده وئ 

نو د بحث لپاره به هېڅکله وخت ترالسه نه کړئ. ستاسو خوله په خوله تبلیغات به ډېر بېرنګه، او بې معنی وي. نو په دې خاطر له دې وړاندې چې ته اعالن 

جوړکړې، وړاندې له دې چې محصول برابر کړې، وړاندې له دې چې ته ځینې توکي په مینو کې داخل کړې، دا حیرانوونکې پوښتنه وکړه چې، آیا کوم څوک 

به خپل ملګري ته د دې محصول په اړه خرب ورکړي؟

 په دې ځای کې یوه بېلګه راوړو: په افغانستان کې د جامو د انتخاب لپاره ډېر پلورنځي موجود دي خو د لېسې مریم په سیمه کې د فیصل سوداګريز مرکز د 

بېالبېلو کورنیو توکو لکه د سينګار توکي، زیورات، سامان آالت، او د کور لوازم راوړي او د پېرودونکو لپاره غوره خدمات هم وړاندې کوي. د ښه نظم او ښو خدماتو 

له کبله، په کابل کې هر څوک د خپلې کورنۍ د غړو یا ملګرو څخه د فیصل سوداګريز مرکز په اړه معلومات ترالسه کوي نه د اعالنونو له الرې. د کوژده شوو 

جوړو لپاره د واده د خریدارۍ لپاره غوره ځای ګڼل کېږي. 

دويم ګام: ساده يا آسانه یې کړئ. د خوله په خوله تبلیغات بې حرکته کلمه ده. که چېرې ته غواړې چې یو ځای ته ورسېږې نو باید مرسته وکړې. ته اړ یې 

چې دوه کارونه تر رسه کړې. یو ډېر اسانه پیغام پیداکړئ او دا کمک وکړئ چې خلک دا پیغام نرش کړي. له داسې یو مطلب رسه یې رشیک کړئ چې د خلکو 

په یاد پاتې يش لکه »زموږ سافټویر نه خرابېږي« یا »کله چې تاسو د یو میز لپاره انتظار یاست نو تاسې ته سوپ درکول کېږي«. هر هغه شی چې له یوې جملې 

څخه اوږد وي نو دا ډېر او ژر له یاده وځي. 

درېیم ګام: خلک خوشحاله کړئ. خوشحاله پېرودونکي ستاسو لپاره سرت اعالنوونکي دي. ته باید هڅه وکړې چې دوی حیران کړې. دا په دې معنی چې ته باید 
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هر هغه څه تر رسه کړې چې کوالی شې یو حیرانوونکی محصول اوغوره خدمت پرې چمتو کړې. د داسې یو کار د تررسه کولو په اړه فکر وکړې چې پېرودونکي 

ته نه هېرودونکې تجربه ورکړې. ځان له دې ډاډه کړئ چې هغه کار چې تاسو یې تر رسه کوئ خلکو ته انرژي ورکوي، حیرانوي یې، او خپلو ملګرو رسه ددې 

موضوع رشیکولو ته یې هڅوي. کله چې خلکو ستاسو برنډ خوښ کړ، دوی دا له ملګرو رسه رشیکوي. دوی غواړي له تاسو رسه مرسته وکړي، دوی غواړي ستاسو 

د سوداګرۍ مالتړ وکړي، او دوی له ملګرو څخه غواړي چې ستاسو له وړاندیز څخه خوند واخيل. تاسو د بل هر ممکن کار په پرتله د خلکو په خوشحالولو رسه 

د ځان په اړه خوله په خوله تبليغات رامنځته کوالی شئ. 

 څلورم ګام: حقیقت تر السه کړئ او احرتام یې وکړئ. له احرتام پرته تاسو نه شئ کوالئ چې ښه خوله په خوله تبليغات ولرئ. هېڅوک د داسې کمپنۍ په اړه 

مثبت بحث نه کوي چې نه یې خوښېږي. هيڅوک به د داسې کمپنۍ په اړه وړاندیز ونه کړي چې دوی یې د ملګرو په مخ کې خجالت کړي وي، له دې امله هر 

وخت هڅه وکړه چې یوه باعزته کمپنۍ و اوسې. اخالق د خپل هر کار یوه برخه وګرځوه. د دې ساده معنی داده چې له خپلو پېرودونکو رسه ښه اوسه. ځینې 

وخت د پېرودونکو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره له هغوی رسه بحث وکړه. په هغو خلکو وياړ وکړه چې ستا کيسه هر ملګري ته کوي. 

C د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

برنډ ــ یوه بې ساري نښه، لوګو، او نوم دی چې سازمانونه یې په بازار کې له نورو څخه د خپلو توليداتو د بېلوايل لپاره کاروي. 

 ټولنیزې رسنۍ ــــ هغه وېب پاڼه  یا پروګرامونه چې کاروونکو ته د آنالین معلوماتو د نرشکولو او جوړولو اجازه ورکوي.

د پام وړ مخاطبین–ستاسو د اعالنونو د پیغام په نښه شوي ترالسه کوونکي. 

 خوله په خوله تبلیغات ـــ هر هغه خرب یا لیکل شوې توصیه ده چې یو رايض پېرودونکی یې ستاسو د محصول او خدماتو په اړه راتلونکي پېرودونکي ته ورکوي.

B :د دې موضوع اړوند دنورو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

څنګه کوالی شم خپل اعالنونه داسې جوړ کړم چې ښه پایله ولري؟ ۶. بازار موندنه	 

د بازار موندنې پالن څه شی دی او څنګه يې جوړولی شم؟ ۶. بازار موندنه	 

A اضايف شته مواد

د خوله په خوله تبلیغاتو کارپاڼه 

د بازار موندنې د پالن قالب
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.۱۴
داخيل برنډینګ څه ته 

وايي او زه یې ولې کوم؟
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L اساسات

داخيل برنډينګ په دې مفهوم چې د کمپنۍ هر کارکونکی د خپلو کارونو په هره برخه کې ستاسو د برنډ استازیتوب وکړي. په کمپنۍ کې هر شخص، مهمه 

نده کوچنی یا لوی، باید په  آسانۍ او چټکۍ د برنډ په موخه پوه يش. دا د هغو کاروونکو لپاره اړینه ده چې په مستقیمه توګه له پېرودونکو رسه په اړیکه کې 

وي، لکه ګارسون، د معلوماتو د څانګې مسؤول او یا هم پلورونکی. 

له دې وړاندې چې د بازار موندنې بهرين فعالیتونه پیل کړې، باید په دې باوري شې چې ستا د کمپنۍ ټول غړي په دې پوهېږي چې ستا د کمپنۍ ماموریت 

او د برنډ ژمنې د څه استازيتوب کوي. 

داخيل برنډينګ کوالی يش دا مرسته دررسه وکړي چې ته د خپل برنډ بریالیتوب د کارکوونکو له چلند رسه ونښلوې. که چېرې په سمه توګه تررسه يش نو دا یو 

مثبت دوران رامنځ ته کوي: تاسو هغه کارکوونکي را جذبوئ چې ستاسو له برنډ رسه مینه لري، او دا کاروونکي ستا برنډ پېرودونکو او همکارانو ته رسوي. دا کار 

ستاسې برنډ قوي کوي او آن غوره کارکوونکي را جذبوي.

K پدې اړه ال ډېر معلومات

د داخيل برنډينګ لپاره الندې څلور اغېزناک ګامونه دي ــ یادداښت به یې په پیل کېدو کې در رسه مرسته وکړي. 

لومړی ګام: ښکاره اوسه. ټولو کارکونکو ته د برنډ د ارزښت په اړه د معلوماتو د لېږدونې لپاره د ښکاره او ثابتې سرتاټیژی جوړول د د داخيل برنډينګ پر وړاندې 

یوه غټه ستونزه ده. ستاسو داخيل اړیکې باید، ستاسو د مدېرانو، او نورو ټولو کارکوونکو تر منځ یو بحث را منځ ته کړي. د دې کار لپاره زیاتې مروجې الرې 

برېښناليک، ټولنیزې رسنۍ، په دفرت کې د پوسټرونو ځوړندول، او بحث کول دي. 

دويم ګام: د رسمي روزنې درلودل. د روزنې د رسمي پروسې په لرلو رسه کوالی شو د برنډ او کمپنۍ د ارزښتونو په اړه هر چا ته معلومات ورکړو، د نوو کسانو د 

ګامرنې  په لومړنۍ ورځ باید پیل يش او د وخت او بودیجې په پام کې نیولو رسه بایدپه منظم ډول ادامه ولري .

درېیم ګام: څښنت باید په دې کار کې ښکيل وي. د کمپنۍ څښنت او مرش د داخيل برنډينګ په برخه کې تر هر چا زیات رول لري. یو مرش چې د خپلې 

کمپنۍ په شاوخوا قوي برنډ، محصوالتو او ټیم ته ارزښتناک شکل ورکوي او په منظم ډول د هغه ترمنځ اړيکې جوړوي ښايي ډېر بریالیتوبونه ولري. 

څلورم ګام: د مکافاتو او پېژندلو پروګرام ولرئ. هغه کارکوونکي چې ستاسو د برنډ د معیارونو د مالټر لپاره کارکوي و یې پېژنئ. تاسو کوالی شئ چې کارکونکي ته له خپلې 

دندې څخه د ډېر کار د تررسه کولو لپاره کوچني مکافات ورکړئ. د یو ټیم مکافات کېدای يش چې په بریالیتوب رسه د یوې پروژې له پای ته رسېدو وروسته ملانځغونډه وي.

C د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

برنډ ــ یوه بې ساري نښه، لوګو، او نوم دی چې سازمانونه یې په بازار کې له نورو څخه د خپلو توليداتو د بېلوايل لپاره کاروي. 

 د برنډ ژمنه ــ هغه څه چې تاسو یې د بازارموندنې په اړیکو کې وایئ او ستاسو برنډ یې دخپلو پېرودونکو لپاره د تر رسه کولو لپاره ژمنه کوي.

داخيل برنډينګ ـــ دا مفهوم چې د کمپنۍ هر کارکونکی د خپلو کارونو په هره برخه کې ستاسو د برنډ استازیتوب وکړي.
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B :د دې موضوع اړوند د زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

برنډينګ څه ته ویل کېږي او څنګه یې په سمه توګه کارولی شم؟ ۶. بازار موندنه	 

A شته اضايف مواد

د داخيل برنډينګ کارپاڼه

د برنډ د ژمنو رامنځته کول

 د شپږ P ګانو پربنسټ د بازار موندنې د پالن کار پاڼه
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 .۱۴
ويل او څنګه د ګرځنده ټيليفون 

له الرې اعالن کولی شم؟
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L اساسات

زيرک  د  تاسو کوالی شئ چې  وړ ګرځولی دی.  اهميت  د  ټیليفون  يې ګرځنده  ته  موندونکو  بازار  دليل دی چې  لومړنی  لرل  نامحدود الرسيس  ته  پېرودونکو 

ټيليفون/ټبليت له الرې خپلو بالقوه پېرودونکو ته په هر وخت که د شپې او ورځې د اړيکې الس رسی ولرئ. دا ډول الس رسی د عنعنوي اعالنونو لکه ټلويزيون 

او ورځپاڼو له الرې امکان نلري. 

یا  پیغام  د  لکه  تیروي،  ټيلیفون کې  په  زیاتره خلک خپل اضايف وخت  لپاره مشهور دی.  یو څو دقيقو د سپمولو  د  نړیواله کچه د وخت  په  ټيليفون   ګرځنده 

برېښناليک لوستل، د پروګرامونو کارول، د ټولنیزو رسنیو پر مټ اړیکې، آنالین څېړنه او پېر کوي. په ډېره کچه د ټيليفون او ټبلیټ کارونې، رشکتونه دې ته 

هڅويل چې خپلو پېرودونکو ته د رسېدو لپاره له هغه څه ډول ګټه پورته کړي. په ډېرو ګرځنده ټیليفونو کې د GPs د ځانګړتیاوو پواسطه بازارموندونکي په دې 

توانیږي چې د پېرودونکي د اوسېدو ځای ته په کتو هغوی خپله موخه وګرځوي. یوه بېلګه یې د “kaweyan Cabs” د ګرځنده ټيليفون یو پروګرام )ځینې یې 

د افغانستان اوبر uber بويل( دی چې په ګرځنده ټيليفون کې کاروي داسې چې د GPs موقعیت د ټيکيس د موټروان او مسافر تر منځ د دوه اړخیزه اړیکو د 

رامنځته کولو لپاره کاروي او د ټلیفوين اړیکو په نيولو رسه ټيکيس ريزرف کوي.  

د ګرځنده ټيليفون له الرې د اعالنونو د خپرولو ډېر مهم مېتود د منت پیغام یا مسيج لېږل دي. که څه هم مته کېږي چې په راتلونکو کلونو کې به څو رسنیز 

)ملټي مېډيا( اعالنونه ډېر مشهور يش. کېدای يش تا د نن ورځې د بازار موندنې په پالن کې د اعالنونو لپاره د ګرځنده ټيليفونو اهميت نه وي ليدلی. خو ته 

باید له دې خرب وې چې د کوم کار تر رسه کولو ته اړتیا لرې چې د ګرځنده ټیليفون په اوسنۍ نړې کې اغېزناک واقع يش. مخابرايت شبکې لکه اتصاالت او 

افغان بیسیم په منظم ډول د خپلو محصوالتو او خدماتو د خرڅالو د ډېرښت لپاره خپلو پېرودونکو ته تبليغايت پيغامونه استوي. د پیغامونو دغه کڅوړه د کمپنۍ 

د متشبث لپاره د الس ريس وړ ده. کېدای يش ډېر مترکز پرې ونيش خو کوالی يش تر ډېرو اورېدونکو پورې ورسېږي. 

K پدې اړه ال ډېر معلومات

د پیغامونو کارول

که تاسو وړه کمپنۍ یاست او د ځانګړې ټلېفوين بازارموندنې لپاره پوره پیسې نه لرئ دا فکر مه کوئ چې ستاسو لپاره د ګرځنده ټیليفون کارولو بله الر نشته. 

د متني پیغامونو جوړول یې آسانه الر ده چې ستاسو د محصوالتو او خدماتو څخه پېرودونکي خرب کړي. تاسو کوالی شئ حتی د پيغام د ځانګړو تبلیغاتو یا 

تخفیفونو په اړه فکر وکړئ. د ځانګړو ورځو لکه د زېږېدو د ورځو يا د ملانځغونډو د ورځو لپاره د پیغام جوړل يوه بله مهمه الره ده چې تاسې د پيغامونو د اعالنونو 

پربنسټ له پېرودونکو رسه اړېکې جوړولی يش. دې ته متوجه شئ چې تاسو پېرودونکو ته څومره پیغامونه استوئ. که پېرودونکي داسې فکر کوي چې تاسو 

دوی ته له اندازې زیات پیغامونه استوئ، کېدای يش چې دوی ستړي يش او له السه یې ورکړئ.

ستاسو کمپنۍ کېدای يش چې ګرځنده ټيليفون د نورو پېچلو اعالنونو لپاره هم وکاروي لکه، په موبایل او ټبليت د خپلې ويب پاڼې ښکاره کول، آنالین پلور، 

او د آنالین اعالنونو جوړول.

د ګرځنده ټیلفون رسه سمون لرونکې ویب پاڼه

پاڼه چې د ډیسک ټاپ  لپاره هم مناسبه وي. هغه ویب  ټیليفون کې د کتلو  په ګرځنده  پاڼه چې  پاڼه هغه ویب  لرونکې ویب  ټیلیفون رسه سمون  د ګرځنده 

کمپیوټرونو د کاروونکي کمپیوټر په صفحه باندې لویه ښکاریږي کیدای يش چې په ټيلیفون کې د کارکولو وړ نه وي. د دې لپاره چې ستا ويب پاڼه په ټيليفون 

کې د لیدو وړ يش ته باید ډاډمن کړې چې ستاسو دا وېب پاڼه د ټيليفون لپاره برابره شوې ده. 

ځان ډاډمن کړئ چې ستاسو وېب پاڼه د موبايل لپاره ډېره ښه ده. د دې معنې دا ده ستا وېب پاڼه باید د کاروونکي لپاره ترټولو غوره پاڼه وي. ته دا 	 

غواړې چې ځان ډاډمن کړې چې ستاسو د مطالبو ټولې برخې ـــ رنګونه، فونټونه، جوړښت د ګرځنده ټيليفون لپاره جوړ شوي دي. که مو تر اوسه وېب 

پاڼه  په ګرځنده ټیليفون کې د خالصولو وړ نه وي، د وېب پاڼو له یو جوړوونکي رسه مشوره وکړئ او ځان ډاده کړئ چې ستاسې وېب پاڼه  له ټولو الرو 

د الرسيس وړ ده. 

پاڼه په چټکتیا 	  پاڼه په چټکۍ خالصېږي. په دې برخه کې بل ګام د ګرځنده ټیليفون د سایټ چټکتیا ده. په دې معنی چې  ډاډمن شئ چې ستاسو 

رسه خالصه يش او د اړتيا د پوره کولو لپاره ډېر انټرنټ ته رضورت ونلري. په یاد ولرئ، زیاتره د ګرځنده ټيليفون کاروونکي له خپلې انټرنیټي بنډل څخه 

استفاده کوي، چې دا د wi-Fi غوندې چټک نه وي نو موږ باید کم تصویرونه او ویډیوګانې او د PoP-uP پاڼې او مسلکي سایټ جوړونکي وکاروو. 

دا هڅه کوي 	  لوستونکي  آنالین  ټوټه کړئ.  ټوټه  پاينټونو  بوليټ  او  عنوانونو  فرعي  په  آنالین مطالب  مهمه ده چې خپل  ډېره  دا  ټوټه کړئ.  ټوټه  مطالب 

چې دا مواد په چټکۍ ولويل، په دې خاطر ستاسو معلومات باید په وړو ډلو باندې وېشل شوي وي. هغه څه چې د کمپیوټر په سکرین ډېر زیات نه وي 
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ممکن د ګرځنده ټيليفون په سکرین د یو داستان په ډول ښکاره يش. نو پدې خاطر به ستاسو لنډ معلومات موبایل لوستونکو ته د لوستلو لپاره آسانه وي. 

دا معلومات لنډ کړئ.  ډېری وخت خلک له ټيليفون څخه هغه وخت آنالین معلومات ترالسه کوي چې دوی پلورنځي یا ډاکرت ته په کتار کې انتظار بايس. 	 

دوی ډېری وخت د ډېرو معلوماتو د لوستلو لپاره وخت نه لري په دې خاطر خپل معلومات لنډ او په یادو معیارونو برابر کړئ. 

د ژبې موضوعات. یو شمېر بروزرونه کوالی يش چې له بېالبېلو ژبو څخه معلومات وژباړي، دا ځانګړتیا په آسانۍ د پښتو، دري او د افغانستان د نورو محيل 	 

ژبو لپاره د الس ريس وړ نه ده، یوې وېب پاڼې ته د محيل ژبو عالوه کول کوالی يش د یو شمېر بالقوه پېرودونکو رسه د معلوماتو په لوستلو کې مرسته 

وکړي. بيا هم، ځان باید ډاډه کړئ چې د ژبو تر منځ د بدلولو لينک یو برجسته لینک دی، په دې ځان پوه کړئ چې ستا کوم پېرودونکي کومه محيل  ژبه  

غوره ګڼي، او بالخره ځان ډاډه کړه چې ستا پیغام په ټولو ژبو یوه معنی لري او کوم سؤ تفاهم نه رامنځته کوي. 

 	

د ګرځنډه ټيليفون له الرې سوداګري 

د ګرځنډه ټيليفون له الرې سوداګري هغه عمل دی چې د ټيليفون له الرې پرې محصوالت او خدمات پلورل کېږي. دا هر څه کېدای يش له بوټو څخه ترهوایي 

چلند ټکټ پورې وي. که تاسو غواړئ چې خپل محصوالت او خدمات د ګرځنده ټیليفون له الرې وپلورئ نو تاسو باید له دې ډاډه شئ چې ستاسو سوداګري 

دا توانایي لري چې د پلورلو دا معامله په آرامۍ او امن رسه تررسه کړي. ستاسو د معاملې دغه پروسه باید له نیمګړتیاوو څخه پرته تر رسه يش. دا په دې معنی 

چې په وېب پاڼه کې باید کومه نیمګړتیا شتون ونه لري، تاسو ته باید په ساده ډول الس رسی موجود وي او په ساده ډول د کتلو وړ وئ. 

د ګرځنډه ټيليفون له الرې اعالنونه

ټيليفون تاسو ته دا فرصت درکوي چې ستا معلومات د پېرودونکو په ټيليفون کې ښکاره يش. یوازې هغه معلومات خوښ کړئ چې په ویب پاڼه را څرګندېږي. 

کمپنۍ کوالی يش چې د ټيليفوين معلوماتو په اضافه کولو رسه ګټه الس ته راوړي. دوی کوالی يش د هغو کسانو شمېر زیات کړي چې د دوی معلومات لويل، 

ټيليفون ته د معلوماتو داضافه کولو رسه کمپنۍ کوالی يش چې د دې کوچني سکرین مالک يش. په کمپیوټر کې د یوې وېب پاڼې د کتلو پر مهال کېدای يش 

چې ډېر سوداګريز اعالنونه راڅرګند يش  خو دګرځنده ټیليفون په صفحه کې یوازې یو سوداګريز اعالن څرګندېدالی يش.

 

ستاسو کمپنۍ ښايي تراوسه د ټيليفوين ويب پاڼې، سوداګري او اعالنونه نه وي کارولی. خو ته باید په دې وپوهېږې چې ستاسو د سیاالنو له لوري د ټيليفون 

پروګرامونه په بازارموندنه کې څومره کارول کېږي. د هغه ساده او آسانه الرو په لټه کې شئ چې د پیغامونو او ټولنیزو رسنیو د کارولو له الرې د خپلو پېرودونکو تر 

ګرځنده ټیليفون رسېږې. دلته یو شمېر نور مشهور ټيلېفوين پیغامي پروګرامونه هم شتون لري چې دا فرصتونه رامنځ ته کوي چې له خپلو پېرودونکو او بازاررسه 

په اړیکه کې پاتې شئ. او آن د خپل محصول یا خدمت په اړه سمدستي  د خلکو نظرونه ترالسه کوالی شئ. د بېلګې په ډول، ځینو کمپنیو د ټولنیزو رسنیو په 

ساحه کې د رسګرمۍ ډلې رامنځ ته کړې دي لکه وایرب یا وټس اپ چې د هغې له الرې د خپل محصول په هکله وروستي معلومات له خلکو رسه رشیکوي او د 

هغوی نظریې راغونډوي. 

C د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

پروګرام )برنامه( ـــ  هغه پروګرامونه چې په انټرنټ د بېالبېلو استفادو لپاره شتون لري.

د ډیسک ټاپ کمپیوټرونو کاروونکي ـــ هغه کسان چې د ډیسکټاپ کمپیوټرونو له الرې انرتنېټي معلوماتو ته الس رسی لري. 

د ګرځنده ټیلفون رسه سمون لرونکې ویب پاڼه ـــ هغه ویب پاڼه جې په ګرځنده ټیليفون کې د کتلو لپاره هم مناسبه وي.

د ګرځنده ټيلېفون کاروونکي ــ هغه کسان چې د انټرنيتي معلوماتو د لوستلو لپاره خپل ټيلېفون کاروي. 

تبليغات –یوه لنډ مهاله کړنه ده چې د پېرودنوکو د پېرلو د چلند د بدلولو په موخه طرح کيږي، لکه د خرڅالو تخفيفونه او کوپون.

نور  او داسې  لکه موبايل، کمره  ته الس رسی ولري. دا وسیله کیدای يش چې ډېرې ځانګړتیاوې  انټرنټ  وړ وسیله چې  انتقال  د  ـــ  زیرک ټيليفون/ټبلیټ 

شیان ولري.
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B :د دې موضوع اړوند د زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

څنګه کوالی شم خپل اعالنونه داسې جوړ کړم چې ښه پایله ولري؟ ۶. بازار موندنه	 

د بازار موندنې پالن څه شی دی او څنګه د بازار موندنې يو پالن جوړولی شم؟ ۶. بازار موندنه	 

A اضايف شته مواد

د شپږ P ګانو پربنسټ د بازار موندنې د پالن کار پاڼه 

د بازار موندنې د پالن منونه 
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.۱۵
خرڅالو څه ډول په بازار 
موندنې پورې تړاو لري؟
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د خرڅالو بهري ټول هغه فعالیتونه چې ته یې د ریښتيني خرڅالو لپاره تر رسه کوې - پېرودنې ته د پېرودونکي تیارول یا د یو تړون او هوکړې لیک السلیکول. 

بازار موندنه هغه څه دي چې تا تر خلکو پورې رسوي او دوی دې ته چمتو کوې چې ستا محصوالت او خدمات د دوی د اړتیا لپاره مناسب دي. د سوداګرۍ د 

بریالیتوب لپاره پلورل او بازارموندنه دواړه اړین دي. ډېر خلک دا نظر لري چې پلورل د اړیکو یوه بڼه ده، ځکه چې ډیر وخت د پلور پر وخت ته په مستقیم ډول 

اخیستونکي ته مخامخ ناست وې او دا هڅه کوې چې پلور رامنځ ته کړې.

په خرڅالو کې، هغه خلک شامل دي چې بېرون )سړکونو(  ته د بالقوه پېرودونکي د ليدلو لپاره ځي او هغوی ته قناعت ورکوي ترڅو دوی ستاسو محصول واخيل 

یا ستاسو خدمت وکاروي. ګومان کېږي چې دا خلک به له وړاندې ستاسو د بازار موندنې د هڅو لکه ستاسو د اعالنونو او تبليغاتو له امله ستاسو د محصوالتو 

او خدماتو په اړه پوهېږي. پلورونکي کېدای يش چې ستاسې خپل کارکوونکي وي یا نور هغه کارکوونکي چې ته ورته د خرڅالو د تررسه کولو په بدل کې پیسې 

ورکوې او ستا لپاره کارکوي. د دوي موخه داده چې د بازارموندنې په واسطه موندل شوې تقاضا په خرڅالو بدله کړي.

بازارموندنه په عنعنوي توګه بالقوه پېرودونکي ستاسو له برنډ څخه خربوي او هغو ته ستاسو د محصوالتو په اړه معلومات وړاندې کوي. بازارموندنه له پلورلو څخه 

مخکې تررسه کېږي. 

دا چې دغه دوه دندې له یو بل رسه په جوړه شکل څنګه کار کوي یوه بېلګه یې راوړو. تاسو د کثافتو د راغونډولو کمپنۍ لرئ او غواړئ چې خپلې سوداګرۍ 

ته وده ورکړئ. د بازارموندنې کارکونکي هغه مخاطبني په نښه کوي چې کېدای يش هغه خدمات چې تاسو یې وړاندې کوئ اړتيا ورته ولري. په دې ځای کې، 

په یوه ځانګړې ټولنه کې ټول کورونه د کثافتو راغونډولو ته اړتیا لري. ته دا پرېکړه کوې چې یو کس په دنده وګومارې چې د خلکو کورنو ته ځانګړې د اعالن 

پاڼې وویيش چې په کې ښکاره شوې وي »په لومړۍ مياشت کې په خدماتو کې ۲۰٪ تخفيف ورکوو« او د اړیکې ټینګولو لپاره مو د ګرځنده ټیلیفون شمېره 

او برېښنالیک هم پکې ياد کړی وي. د پلورونکي دنده دا ده چې اړیکې یا برېښناليک ته ځواب ووايي او له اړیکه نیوونکو رسه یوه ناسته برابره کړي چې ورته 

دهغوی د کثافتو د راغونډولو د خدماتو قیمت ورکړي.

د بازارموندنې کارکوونکي لومړی داسې اړیکې نيسې چې ستاسو محصوالت او خدمات د پېرودونکو اړتیاوې پوره کوي او وروسته د خرڅالو دنده تعقيبوي چې 

تقاضا په خرڅالو بدلوي.

K پدې اړه ال ډېر معلومات

 B2B  د پلور د دندې د کارکولو لپاره دوه بېلې الرې موجودې دي. لومړی، تاسو خپل محصوالت او خدمات په نورو سوداګريو پلورئ )چې د تشبثاتو ترمنځ یا

راکړه ورکړه ورته وایي(. او دويم، تاسو خپل محصوالت او خدمات مستقیام په پېرودونکو چې وروستي کاروونکي دي پلورئ )چې د تشبث او پېردونکي ترمنځ 

یا B2C راکړه ورکړه ورته وایي(. که څه هم د خرڅالو دواړه ډولونه یوه معنی لري، خو اړتیا لیدل کېږي چې باید د دواړو الرو د بشپړې پروسې په هکله پوه شو. 

په B2B خرڅالو کې یو سوداګر په بل سوداګر باندې توکي پلوري. د بېلګې په ډول، هغه کمپنۍ چې اوړه تولیدوي په هغه کمپنۍ چې دا اوړه د ډوډی د پخولو 

لپاره کاروي پلوري. د دې کارونو اندازه ځینې وخت ډېره لویه وي او دا پلور ممکن د قرارداد او نورو هوکړه ليکونو له الرې صورت ونیيس. B2B پلور د د اشخاصو 

ترمنځ د لیدنو، ټیلیفوين اړیکو او د اړوند سکټور له مسلکي کسانو رسه د اړیکو په رامنځه کولو رسه تررس کېږي.

په B2C پلور کې یوه کمپنۍ خپل محصوالت مستقیامً پېرودونکو باندې پلوري. په B2B طریقه پلور کې ستاسو د پام وړ خلک ستاسو د بازارموندنې د هڅو په 

سبب غواړي چې ستاسو محصول وپېري، خو خرڅالو په پلورنځي کې تررسه کېږي.

پلورنې  د  پلورونکي دنده ده چې  د  دا  لومړی ګام دی.  قانع کوي  ته  پېرلو  او خدماتو  پېرودونکي ستاسو د محصوالتو  بالقوه  بازارموندنې هڅې چې  د  ستاسو 

له تررسه کولو وروسته له پېرودونکي رسه ښې اړیکې وسايت.  څېړنو ښوودلې، د خرڅالو او بازار موندنې ډېرو هڅو ته اړتيا ده تر څو د پام وړ »بې خربه« خلک 

»اخيستلو« ته قانع کړې.  نو ځکه دا ډېره مهمه ده چې ته ځان په دې ډادمن کړې چې د پلورنې او بازارموندنې موخې او اهداف او امتيازونه یوشان دي. 

که تاسو د پلور یا بازارموندنې له پروسې څخه ستړي یاست څه به ويش؟ ددې لپاره ښه بدیل دا دی چې له یو داسې کس رسه رشاکت وکړئ  چې داسې مهارتونو 

ولري چې تاسو يې نه لرئ. که ته په بازارموندنه کې قوي وې، داسې کسان پیدا کړه چې د پلور په پروسه پوهېږي. که ته په پلور کې پياوړی وې داسې یو څوک 

پیداکړه چې له تا رسه د پیغام په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي، دبازارموندنې داسې مواد جوړ کړي چې پلور تر رسه کړي او تا ته د بازارموندنې هرن او نظریه 

درکړي. 
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C د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

برنډ ــ یوه بې ساري نښه، لوګو، او نوم دی چې سازمانونه یې په بازار کې له نورو څخه د خپلو توليداتو د بېلوايل لپاره کاروي. 

د تشبثاتو ترمنځ راکړه ورکړه ) )B2B ــ په نورو سوداګريو باندې د محصوالتو او خدماتو پلورلو ته ویل کېږي.

 

د تشبث او پېرودونکي ترمنځ راکړه ورکړه )B2C( ـــ په پېرودونکو باندې د محصوالتو او خدماتو پلورلو ته ویل کېږي. 

د خرڅالو بهري ــ د پام وړ پېرودونکي د ناخربه حالت څخه داسې حالت ته راوستل چې محصوالت او خدمات پرې خرڅ کړئ.

B  :د دې موضوع اړوند د زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

د بازار موندنې پالن څه شی دی او څنګه د بازار موندنې يو پالن جوړولی شم؟ ۶. بازار موندنه	 

بازار موندنه څه شی ده؟ ۶. بازار موندنه	 

اعالنونه څه شی دي؟ ۶. بازار موندنه	 

A اضايف شته مواد

د شپږ P ګانو پربنسټ د بازار موندنې د پالن کار پاڼه 

د بازار موندنې د پالن قالب



 بازار موندنه  |   53

.۱۶ 

مالتړ کوونکې بازار موندنه څه ته 
وايي او ويل باید پاملرنه ورته وکړم؟
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مالتړ کوونکې بازار موندنه له یو غیر انتفاعي سازمان یا خیریه بنسټ رسه، چې تاسو پرې باور لرئ، ستاسو برنډ نښلوي. د بېلګې په ډول د بیات 

بنسټ د یو غیر انتفاعي سازمان یوه بېلګه ده چې د افغان بیسیم مخابرايت رشکت لخوا متویلېږي او د بیات له خیریه بنسټ څخه د غیر انتفاعي 

فعالیتونو او برشدوستانه مرستو د برابرولو په برخه کې مالتړ کوي. د مالتړ کوونکې بازازموندنې ځینې بېلګې په الندې ډول دي:

تاسو د هر پلور څخه یوه اندازه پیسې مالتړ کوونکي ته ورکوئ. 	 

تاسو یو ټیم او یا یوه غونډه متویلوئ ترڅو د هغوی په تبلیغايت موادو او جامو کې ستاسې لوګو ولګول يش. . 	 

تاسې په خپلو فعالیتونو کې زیامنن شوي کسان شاملوئ لکه د معیوبو کسانو په دنده ګامرل.  	 

تاسو مالتړ کوونکی په خپلو تبلیغايت  موادو او بسته بندۍ کې هم در ګډوئ. 	 

تاسو ځکه مالتړ کوونکې بازارموندنې تر رسه کوئ چې واقعاً هغه مالتړ کوونکی ستاسو لپاره اهمیت لري او غواړئ له هغه رسه په وده کې مرسته وکړئ. مګر مالتړ 

کوونکې بازار موندنه باید یوازې هغه وخت تر رسه يش چې ستاسو سوداګرۍ ته د ګټې رسولو رسبېره غیر انتفاعي سازمان ته هم ګټه ورسوي. دواړه سازمانونه 

باید د مالتړ کوونکې بازارموندنې لپاره د کارکولو په وړاندې یو لړ ګټې ترالسه کړي.  نو په دې لحاظ دا مهمه ده چې د ځان لپاره یو ورته موخه لرونکی غوره کړئ.  

ستاسو د کمپنۍ لپاره د مالتړ کوونکې بازار موندنې یوه ګټه داده چې ستاسو برنډ له یو مالتړ کوونکي رسه تړي، او تاسو کوالی شئ چې هغه کسان چې دغه 

او خدمات وپېري. ممکن ځينې وخت له مشهورو  امله ستاسو محصوالت  او دوی ممکن د دې مالتړ کوونکي له  مالتړ کوونکی ورته اهمیت لري، جذب کړئ 

مالتړ کوونکو رسه همکاري د کمپنۍ درناوی ډېر کړي او رسنۍ دې کمپنۍ ته ور وبويل. کله چې کوچنۍ کمپنۍ کمه پانګه ولري ممکن دا کمپنۍ د مالتړ 

کوونکې بازار موندنې په لټه کې وي او غواړي چې خپل برنډ ته ال ډېر شهرت ورکړي. د مالتړ کوونکې بازار موندنې بله ګټه داده چې د کمپنۍ په کارکوونکو 

کې مثبت احساس رامنځ ته کوي. کارکوونکي دا احساس لري چې دوی په هغه څه کې رشیک دي چې هغه له نورو رسه مرسته کوي نو له دې امله دوی له 

خپلې دندې رضایت ښکاره کوي.

 

په دې پوه شئ چې کله تاسو له یو غیر انتفاعي سازمان رسه همکاري کوئ نو دوی هم باید له تاسو رسه د کارکولو له الرې ګټه ترالسه کړي. ممکن دوی د 

دایوازې  زیاتوي،  یا داوطلبان  زیاتوي  نور خلک خربوي، مرستندوی مهارتونه  له خپل سازمان څخه  ترالسه کړي، دوی  لپاره ډېرې مرستې  خپلو مالتړ کوونکو 

هغه وخت رامنځ ته کېدای يش چې د ملګرتیا دواړه خواوې د مالتړ کوونکې بازار موندنې څخه ګټه ترالسه کړي او کوالی يش چې په دوامداره توګه پاتې يش. 

K پدې اړه ال ډېر معلومات

دلته د دې لپاره چې ته په خپله بازارموندنه کې مالتړ کوونکی ملګری وټاکې یو څو کارونه دي چې باید تر رسه یې کړې ــ یا یې تررسه نه کړې. 

لومړي ګام: د خپلې سوداګرۍ لپاره یو مناسب مالتړ کوونکی وپیژنئ. يوه موخه باید دا وي چې ستاسو برنډ له غیر انتفاعي مالتړ کوونکي یا خیریه سازمان رسه 

پرتله کړي تر څو د دواړو خواو لپاره د دوه اړخيزې ګټې بازارموندنه رامنځته يش. د دوه اړخيزې ګټې په بازارموندنه کې دواړه لوري ګټه ویني. ته غواړې چې 

پېرودونکی د هغه سازمان په خاطر چې ته وررسه کارکوې ستاسو د محصول د اخیستلو لپاره ښه احساس ولري. ستاسو کمپنۍ ممکن د ښې پاملرنې لپاره غوره 

شهرت ترالسه کړی اوممکن ستاسو خرڅالو ډېر يش. غیر انتفاعي سازمان به د خپل مالتړ کوونکي لپاره په بازار کې ډېر پوهاوی رامنځته کړي. مګر دا کار ګټور 

دی چې ستا محصوالت او مالتړ کوونکی يو ځای را ښکاره يش. که چېرې ستاسو رسټورانټ د سګریټ څکولو اجازه نه ورکوي، تاسو باید د تنباکو له کمپنۍ رسه 

همکاري ونه لرئ، بيا تاسو د د داسې همکار په لټه کې شئ چې د سپورټي پروګرامونو مالتړ وکړي لکه د فوټبال ټيم چې تاسې هر کال تبيلغات ورته کړئ. یا 

که تاسو دا فکر کوئ چې رشاب په عامه توګه نه يش  کارېدلی نو تاسو باید په خپل رسټورانټ کې د الکويل کمپنۍ د تبلیغايت توکو له کارولو څخه ډډه وکړئ. 

وګورئ چې تاسې څه پلورئ او خپله هغه موخه وټاکئ چې د ترالسه کولو هيله يې لرئ. وروسته هغه مالتړ کوونکی وټاکئ چې د مخاطبينو احساسات رامنځته کوي. 

دويم ګام: داسې پلمه مه کوه هغه څه چې ستا لپاره اهمیت نه لري  داسې څرګنده کړی چې ګواکی ته ورته اهمیت ورکوې. ته د هغه موضوع مالتړ نکړې چې 

ته پام نه ورته کوې ــ خلک به هغه وویني. په مالتړ کوونکي کې د اصيل احساساتو او عالقې لرل په دې معنی چې ته به له خلکو رسه ژمن پاتې شې او حتی 

ته به په هغه وخت کې هم د برياليتوب احساس ولرې که د بازارموندنې هڅې دومره بریالی نه وي څومره چې تاسو ورته هیله مند وئ. مالتړ کوونکې بازار موندنه 

هغه وخت زیاته بریالۍ کېدای يش چې د غیر انتفاعي سازمان ماموریت د مالتړ کونکې  کمپنۍ د موخو رسه ورته والی ولري. 
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درېیم ګام: خپلې د بازارموندنې موخې مو وټاکئ. په لومړیو کې دا تصمیم ونیسئ چې ولې تاسو خپل برنډ له مالتړ کوونکي رسه تړئ او له دې ملګرتیا څخه د 

کومې پایلې مته لرئ. د دغه راز بازار موندنې د مالتړ له الرې ځینی ګټې ترالسه کیدالی يش لکه د مالتړ کول، د کمپنۍ د باورجوړول، د خپل برنډ د شهرت 

پیاوړی کول، د خپل برنډ په جال توګه څرګندول، د پېرودونکو د وفادارۍ پیاوړي کول، او ستاسو په کمپنۍ کې د کارکوونکو د روحیې لوړول. نورې ګټې یې 

کیدای يش چې په تبلیغاتی موادو او جامو کې ستاسو د برنډ د نوم د څرګندېدلو له الرې ستاسو خرڅالو او ستاسو د برنډ په اړه د خلکو د پوهاوي د ډیرېدو 

سبب يش. 

څلورم ګام: د سوداګرۍ له ګټو څخه مه تېرېږه. یوازې د دې لپاره چې ته له یو غیر انتفاعي سازمان رسه کار کوې نو له خپلو ګټو څخه مه تېرېږه او ځان ډاډه 

کړه چې دغه تړون د دواړو خواوو لپاره یوه ښه مايل انګیزه هم ولري. 

پينځم ګام: د خپلې توقع په اړه مشخص اوسه. جزیات په پیل کې وټاګه. دا حساب کړه چې ستاسو د برنډ نوم او لوګو به څو وارې ولیدل يش، ستاسو په وېب 

پاڼه باندې باید کوم معلومات خپاره يش، څو بېرنونه مو باید ولیدل يش، د غیر انتفاعي سازمان د خربپاڼې لپاره به څه ډول راپور ولیکل يش، او داسې نور. 

وروسته له هغه دا په یوه السلیک شوي تړون کې ثبت کړئ. 

شپږم ګام: پایلې و ارزوئ. تاسو د دې لپاره چې کوم کار تر رسه کړئ، کوم تر رسه نه کړئ د پایلو ارزونې ته اړتیا لرئ. له غیر انتفاعي سازمان څخه هر څومره 

غیر رسمي راپورنه چې غواړئ ترالسه یې کړئ. یا داسې یو کس په کار وګومارئ چې خرڅالو او تبلیغات وڅاري، داسې څوک چې دغه ملګرتیا یا رشکت ورته 

اهمیت ولري. 

اووم ګام: مالتړ کوونکې بازار موندنه له خپلو نورو هڅو رسه ګډه کړئ. د غوره مالتړ کوونکي رسه ملګرتیا ستاسو د برنډ د پیغام د لوړولو لپاره یوازینۍ غوره الر 

ده. تاسو یوازې په همدې تکیه مه کوئ. مالتړ کوونکې بازار موندنه باید د مخاطبينو لپاره د موخې د مشخص کولو په مرحله کې د نورو بازارموندنو د هڅو په 

ډول کار وکړي، دا وټاکئ چې څومره وخت وروسته به بازارموندنه پوره يش، څومره رسنيز پوښښ باید ولرئ، د بېرنونو لګښت، اعالنونه، او د راډیو لنډې خربتياوې 

او نور شيان به څومره وي. 

په لنډ ډول، که تاسو مالتړ کوونکې بازار موندنه کاروئ، ځان ډاډمن کړئ چې دا د بازارموندنې د سټراټيژۍ او برنډ جوړونې تر ټولو لویه برخه ده. 

C د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

برنډ ــ یوه بې ساري نښه، لوګو، او نوم دی چې سازمانونه یې په بازار کې له نورو څخه د خپلو توليداتو د بېلوايل لپاره کاروي. 

مالتړ کوونکې بازار موندنه ــ د بازارموندنې هغه فعالیتونه چې ستاسو برنډ له هغو غیرانتفاعي سازمانونو او خیریه بنسټونو رسه تړي چې تاسې پرې باور لرئ.

نلري خو نورې موخې السته  او هغه کاروبارونه دي چې د ګټې موخه  په زیان منونکو خلکو مترکز کوي،  زیاتره  ــ هغه کمپنۍ، چې  انتفاعي سازمانونه  غیر 

راوړي ــ ګټې يې زیاتره وخت د برشیت لپاره وي. 

د دوه اړخیزه ګټې بازار موندنه ــ هغه حالت چې دواړه لوري د بازارموندنې له فعاليت څخه یو شان ګټه ترالسه کوي، دواړه لوري پایلې بریالۍ بويل، نو دا د 

»ګټې ـ ګټې« حالت دی. 

B  :د دې موضوع اړوند د زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

برنډينګ څه ته ویل کېږي او څنګه یې په سمه توګه کارولی شم؟ ۶. بازار موندنه	 

د بازار موندنې پالن څه شی دی او څنګه د بازار موندنې يو پالن جوړولی شم؟ ۶. بازار موندنه	 

څنګه پوه شم چې بازار موندنه مې ګټوره ده؟ ۶. بازار موندنه	 
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A اضايف شته مواد

د شپږ P ګانو پربنسټ د بازار موندنې د پالن کار پاڼه 

د بازار موندنې د پالن قالب

ستاسو د برنډ د ژمنو رامنځته کول
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.۱۷
له ما رسه د بازار موندنې د مفکورې 

په تنظیمولو کې کومه يوه ښه 
الره چاره مرسته کوالی يش؟
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L اساسات

وړاندې له دې چې د خپلې سوداګرۍ لپاره بازارموندنه پیل کړئ، ممکن دا وغواړئ چې د خپلې بازارموندنې لپاره په پالن جوړلو فکر وکړئ. الندې 

شپږو پوښتنو ته ځواب ورکول هغه غوره الر ده چې ته پرې خپله مفکوره جوړوالی شې:

ستا محصول څه شی دی؟	 

ستا د پام وړ خلک څوک دي؟	 

چېرته او څه ډول ته پلور تر رسه کوې؟	 

خلک څه ډول ستا د محصول په اړه معلومات پیداکړي؟	 

په څومره بیه به يې پلورې؟	 

څه ډول خپله بریا اندازه کوې؟	 

دا هره یوه پوښتنه ستاسو د بازارموندنې د پالن یوه مهمه برخه جوړوي. دوی هغه پروسې، فعالیتونه یا کړنې تعریفوي چې تاسو یې په خاص ډول په بازار کې 

ستاسو د محصوالتو او خدماتو د تررسه کولو لپاره اړين بولئ. د بازارموندنې د پالن رسه يو ځای د دې ډول معلوماتو کارول تاسو ته فرصت درکوي چې خپله 

مفکوره د سوداګرۍ د عمده ستونزو د حلولو لپاره متمرکزه کړئ.

K پدې اړه ال ډېر معلومات

هره پوښتنه د بازارموندنې د اغېزناک پالن جوړولو یوه مهمه برخه ده: 

ستاسو محصول څه شی دی؟

محصول ستاسو وړاندیز دی )کېدای يش چې محصول یا خدمت وی(. ممکن دا ساده ښکاره يش، خو د بازارموندنې په پالن باندې د مترکز لپاره ستاسو د 

وړاندیز په واضح تعریف پوهېدل اړین دي. د بېلګې په توګه، که ته د یو سینګار ځای څښنت وې آیا تاسو به د وېښتانو د رنګ او د پښو د ماساژ خدمت هم 

وړاندې کوئ؟ که چېرې تاسو د پنسل د تولیدولو کمپنۍ ولرئ، آیا تاسو به دغه د ۱۰ یا ۲۰پنسلونو د بنډل په توګه بازار ته وړاندې کوئ؟ محصوالت او خدمات 

باید په هغه توګه چې تاسو له پېرودونکي رسه ژمنه کړې ده کار وکړي. او پېرودونکی باید دا باور ولري چې برنډ هغه ګټې په نظر کې نیولې دي چې تاسو د هغه 

په لټه کې یاست. السته راغلې ګټې ښايي فزیکي بڼه ولري )لکه په برمه سوری کول(، منطقي بڼه ولري )دا توان راکول چې غولی ښايسته کړم( یا احساسايت 

بڼه ولري )د بېلګې په توګه، دا ګټې ما ته د امنيت، حفاظت او آرامتيا احساس راکوي(.

محصوالت کوالی يش چې ډېر څه وړاندې کړي ــ په دې معنی چې دوی د پېرودونکو له توقع څخه د خپل قېمت په نسبت ډېرې ګټې وړاندې کوي. د محصوالتو 

او خدماتو د ډېر ارزښت په وړاندې کولو رسه تر هغه وخت ډېر پېرودونکې السته راوړلی شئ، چې د کمو بیو له الرې سیاالن عکس العمل ښيي یا خپل محصوالت 

ښه کوي. په هر صورت، دا هغه څه دي چې پېرودونکي یې د حقیقي آزموينې وروسته ښکاره کوي چې آیا دا محصوالت ګټور دي او که نه. 

ستاسو د پام وړ خلک څوک دي؟

هغه څه چې تاسو باید د سوداګرۍ  له پیلولو وړاندې پرې پوه شئ دا دي چې: »ستاسو مناسب یا اصيل پېرودونکي څوک دي؟« تاسو باید کېنئ او وګورئ چې 

تاسو څه شی وړاندې کوئ او شا او خوا وګورئ تاسو څه فکر کوئ چې ستاسو د محصوالتو او خدماتو لپاره به څوک مناسب وي. 

تاسو اړ ياست چې په واقعي ډول پوه شئ )یا دا چې څومره چې ممکنه وي په دې پوه شئ( چې ستاسو پېرودونکي څوک دي. 

په دې معنی چې تاسو په دې شیانو پوه شئ لکه: عمر، موقعیت، جنسیت، او عاید.د دې معلوماتو پیداکول د بازار د څېړنې یوه برخه ده. تاسو باید سوداګرۍ 

ته تر داخېلېدو وړاندې دا کړنې تر رسه کړئ. تاسو اړ ياست چې په دې وپوهېږئ چې د خپل محصول د پلورلو لپاره د چا رسه خربې کول يا پلورل تره رسه کړئ.

 

چېرې او څه ډول تاسو پلور تر رسه کوئ؟

دې ته ځېنې وخت وېشل وېل کېږي. تاسو باید دا تصمیم ولرئ چې څومره پېرودونکي ستاسو محصوالت او خدمات ترالسه کوي. دا کار دې پوښتنو ته ځواب 

ورکوي: »زه دا چېرته وپېرم؟« دا پوښتنه دا څرګندوي چې څنګه دا محصول د پېرودونکو السونو ته ورسوو. آیا دا په مستقیمه توګه په پېرودونکو پلورې؟ ایا د 
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خپل محصول د پلور لپاره انرتنيټ کاروې؟ آیا تاسو د عمده پلورونکي یا پرچون پلورونکي رسه کار کوئ چې ستاسو توکي تر بازار پورې ورسوي؟ دا د پوښتنو 

هغه ډولونه دي چې باید په نښه يش. 

خلک څه ډول ستاسو د محصول په اړه معلومات پیداکړي؟

په دې پوښتنه کې د اعالنونو، تبليغاتو او د بازارموندنې د اړیکو په ګډون د بازارموندنې د اړیکو ټول پالنولو شامل دي.

 

په څومره بيه به یې پلورې؟

بیه )قېمت( هغه الره ده چې موږ پرې خپل محصوالت او خدمات د پېرودونکو رسه په پیسو بدلوو. د پېرودونکو له نظره دا د محصوالتو او خدماتو د اخیستلو لپاره 

د ارزښت ټاکل دي. په دې اړه پوره بحث د بيې د ټاکلو په څپرکي کې ولولئ. 

څه ډول خپله بريا اندازه کوئ؟

د بازارموندنې د فعالیتونو د ارزونې لپاره ډېرې الرې موجودې دي، او ډېر خلک دا ارزونې د اسايس مايل مفهومونو له الرې تررسه کوي. وړاندې له دې چې 

بازارموندنه پیل يش باید د وخت په بنسټ موخې یا ټوله بازارموندنه د ازونې وړ وي. د یو اعالن موخه کېدای يش داسې وي )راتلونکو شپږو میاشتو کې د هغو 

کسانو شمېر چې زما د محصول د شتون په اړه معلومات لري ۲۰ سلنه ډېر شوی(. د تبليغاتو موخه کېدای يش داسې وي، )په ۳ میاشتو کې په ډاډ رسه ۱۰۰ 

کسانو زما محصوالت او خدمات امتحان کړي(. تاسو باید هر وخت د یو هدف په وړاندې د بازارموندنې پرمختګ و ارزوئ. تر څو وپوهېږئ چې ستاسو د پالن 

له مخې کار تر رسه شوئ او که نه. 

C د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

اعالنونه – هغه اړيکه چې د پام وړ مخاطبني د محصوالتو او خدماتو اخيستلو ته رايض کوي.

وېشل ــ د پېرودونکو الس ته ستاسو د محصول د رسولو پروسه ده. 

د بازار څېړنه – د پېرودونکو د اړتیاوو اوغوښتنو په اړه د معلوماتو د راټولولو فعاليت دی.

بازار موندنه – هغه پروسه چې خپلو پېرودنکو ته ورسېږئ او ورته څرګنده کړئ چې ويل باید دوی ستاسو محصول یا خدمات وپېري.

د بازار موندنې پالن – یو سند یا مدرک چې په هغه کې د رشکت د بازار موندنې موخې او د کاروبار ټويل کړنې چې هدف ته د رسېدو په موخه تررسه کېږي 

په ښکاره توګه لیکل شوې وي.

السته راغلې ګټې ــ هغه ګټې چې کاروونکی یې ستاسو محصوالتو او خدماتو پورې تړلی بويل. 

تبليغات – یوه لنډ مهاله کړنه ده چې د پېرودنوکو د پېرلو د چلند د بدلولو په موخه طرح کيږي، لکه د خرڅالو تخفيفونه او کوپون.

B :د دې موضوع اړوند د زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

بازار څېړنه څه ته وايي او څنګه يې تررسه کوالی شم؟ ۶. بازار موندنه	 

څنګه کوالی شم خپل اعالنونه داسې جوړ کړم چې ښه پایله ولري؟ ۶. بازار موندنه	 

تبليغات څه شی دی او څنګه يې کوالی شم؟ ۶. بازار موندنه	 

برنډينګ څه ته ویل کېږي او څنګه یې په سمه توګه کارولی شم؟ ۶. بازار موندنه	 

د بازار موندنې پالن څه شی دی او څنګه د بازار موندنې يو پالن جوړولی شم؟ ۶. بازار موندنه	 
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A اضايف شته مواد

د شپږ P ګانو پربنسټ د بازار موندنې د پالن کار پاڼه 

د بازار موندنې د پالن قالب
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.۱۸
کومې سوداګريزې الرې چارې 

پېرودونکي خوشحالولی يش او څنګه دا 
مفکورې په بازار موندنه کې کارولی شم؟
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L اساسات

پېرودونکي ستاسو  وفاداره  او  ــ  پېرودونکي جوړېږي  وفادار  پېرودونکو څخه  د خوشحاله  پېرودونکي خوشحاله وسايت.  تل غواړي چې  سوداګرۍ 

ډېر  پیداکول  پېرودونکو  نوو  د  وساتې  خوشحاله  پېرودونکي  اوسني  چې  ته  دې  نسبتاً  راز  همدا  کوي.  توصیه  ته  کسانو  نورو  خدمات  او  تولیدات 

ستونزمن دي. په دې معنی چې موږ باید هر هغه څه تر رسه کړو د کومو پواسطه چې وفادار پېرودونکي ساتالی شو. د پېرودونکو د خوشحاله ساتلو 

لپاره څلور الرې موجودې دي:

په خپله وعده باندې وفا وکړئ	 

آسانه کار وکړئ	 

خلکو ته انتخابونه ورکړئ	 

ډېری وخت له خپلو پېرودونکو رسه خربې اترې وکړئ	 

د سوداګريو غوره څښتنان باید د سوداګريو د اداره کولو په وخت کې دا څلور مادې په پام کې ونیيس. 

K پدې اړه ال ډېر معلومات

په خپله وعده وفا وکړئ

زیاتره خوشحاله خلک هغه وخت چې تاسو پخپله کړې وعده وفا وکړئ ستاسو په توانایی باور پیدا کوي، دوی به ستاسو وفادار پېرودونکي يش. خلک هغه وخت 

اعتامد پيدا کوي چې تاسې محصول د ژمنې په وخت خپلو پېرودونکو ته ورسوئ. د بېلګې په ډول، دوی غواړي په دې پوه يش چې تاسو به په پخلنځي کې د 

اوبو د وچولو سیستم په هغه بیه چې مخکې مو وعده کړې وه جوړ کړئ. دوی غواړي په دې وپوهېږي چې تاسو به د واده د مراسمو د انځورونو د اخیستلو لپاره 

په هغه وخت حارض شئ چې ژمنه مو کړې وه. دا ټول فرصتونه چې د اعتامد جوړولو سبب ګرځي ستاسو تر کنرتول الندې دي. هر هغه شی چې تاسو یې کوالی 

شئ ستاسو وړتیا ته اشاره کوي هغه څه چې ته یې وعده کوې باید تر رسه یې کړې ترڅو د پېرودونکو د اعتامد د زیاتېدو سبب يش. ګویا تاسو کوالی شئ چې 

د وظیفې د تررسه کولو څخه وروسته ستاسو له پېرودونکو رسه اړیکه ونیسئ یا برېښناليک ورته ولېږئ، یادآوري ورته وکړئ چې تاسو له دې تجربې څخه خوند 

واخست، ترڅو هغوی ته ورپه یاد کړئ چې تاسو کار په ټاکل شوي وخت او د بودیجې مطابق تررسه کړ. 

آسانه کار وکړئ

هغه آسانه الره چې یو کس له ځان رسه کارکړلو ته پرې هڅولی شې د کار آسانه کول او د امکان تر کچې د هغوی لپاره بې تکلیفه  کول دي. بناً تاسو 

دا کار څه ډول آسانه کوئ؟ دلته د پوښتنو لېست دی د هغه په اړه فکر وکړئ:

پېرودونکي او بالقوه پېرودونکي د معلوماتو د ترالسه کولو لپاره تر تاسو پورې څومره آسانه رسېدلی يش؟ آیا له تاسو رسه د اړیکې معلومات ستاسو پر وېب 	 

پاڼه آسانه پیدا کېدالی يش؟ آیا دا به آسانه وي چې پېرودونکي له تاسو رسه د لیدنې وعده وکړي او آیا دا وعدې به تغيیر راوړونکې وي؟ په بل ډول، تاسو 

کوالی شئ په یو قانع کوونکي ځای کې له پېرودونکو رسه ووینئ؟ که دا مناسب وي کوالی شې چې آنالین لیدنه تر رسه کړې ځکه چې پېرودونکي به له 

تاسو رسه د لېدنې لپاره خپل ځای څخه حرکت راوکړي؟ 

آیا تاسو به د ټيلېفون، برېښناليک، یا پيغام له الرې دوی ته د وعدې وخت ور په ياد کړئ يا د کتلو وعده قبوله کړئ؟ 	 

آیا د محصوالتو او خدماتو ټول هغه انتخابونه مې ترشيح کړي چې تاسو يې د پېرودونکو لپاره رامنځته کوئ؟	 

آیا ستاسو د کارونو پرمختګ په آسانی د څارنې وړ دی؟ که چېرې تاسو د پېرودونکو رسه یو هوکړه لیک ولیکئ آیا دا هوکړه لیک به په هغه ژبه وي چې 	 

پېرودونکي پرې پوهېږي؟

آيا تاسو د پېرودونکو رسه د خربو اترو ريکارډ ساتلی ځکه پېرودونکي نه غواړي چې هر وخت د اړيکې په وخت کې خربې تکرار کړي؟	 

آیا تاسو هغه وخت پېرودونکي خرب ساتيل چې کله د پروژې په اړه کوم فعالیت شتون ونه لري او پېرودونکو ته ډاډ ورکړئ چې تاسو د دوی په پروژه کې 	 

اهميت لرئ؟

آیا ستاسو د بېل صورت حساب په اسانۍ د پوهېدو وړ دی؟	 

خلکو ته انتخابونه ورکړئ، خو ډېر زیات نه

خلک دا خوښوي چې انتخاب وکړي. په دې رسه دوی دا احساس لري چې ګواکي دوی زیات واک لري، دایو حقیقي ټکی دی چې د دوي ډېر انتخاب د داسې 
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توکو پیداکول دي چې په حقیقي ډول د دوي اړتیاوې پوره کړي. د ډېرو انتخابونو درلودل لویه تجربه جوړوي. هغه وخت چې پېرودونکي په ډېرو شیانو کې 

انتخاب کوي نسبت هغه کسانو ته چې په کمو شیانو کې انتخاب کوي د انتخاب په تصمیم کې به له ډېرو ستونزو رسه مخ يش. 

دا ځکه چې د ډېرو انتخابونو په تصمیم نیولو کې غرورتیا منځ ته راوړي او خلک دې ته مجبوروي چې هیڅ کومه پرېکړه و نه کړي. کله چې په داسې رشایطو 

انتخابونو رسه مخامخ کېږو نو موږ ډېر  انتخاب جوړ شوی وي، دا معموالً د خپګان سبب کيږي. ولې داسې پېښه رامنځ ته کېږي؟ کله چې موږ له زیاتو  کې 

وخت د غلط تصمیم نیولو څخه وېره لرو. خپل انتخاب مو مناسب جوړ کړئ. د بېلګې په توګه، که له تاسو رسه د چمن غوڅولو خدمات موجود وي تاسو کوالی 

شئ چې د خپلو پېرودونکو لپاره طالیي پالن، نقره يې پالن او برونزي پالن جوړ کړئ چې د خدماتو کچه او چټکتیا په پورته دریو سطحو کې بدلون مومي. 

تاسو څه ډول داسې انتخابونه رامنځته کولی شئ چې ډېر زیات نه وي؟ سوداګر باید د هغه انتخابونو شمېر چې پېرودنکو ته یې وړاندې کوي په ډېره هوښیارۍ 

وټاکي. دا په دې معنی نه ده چې ته د الرسسی وړ ډېری انتخابونه لريې کړی بلکې دا چې په ډېره هوښیارۍ باید دا انتخابونه وړاندې يش. د یو پلورنځي ډېر 

خوښول هغه وخت صورت نیيس چې د هغه پېرودونکي رسه مرسته وکړي چې غواړي یوه درېيش وپېري. د بېلګې په ډول، پلورونکی کس ممکن ووایي »اجازه 

راکړه چې پوه شم چې تاسو کوم رنګ او کومه اندازې ته اړتیا لرئ چې زه یې تاته راوړم«.

 - اغېزناک مېتودونه شتون لري. یوه الره یې فلرت کول دي  لپاره یو شمېر  اړينو الرښونو ورکولو  ته د  او هغو  په آسانه کولو  انتخايب پروسې  پېرودونکو رسه د  د 

داهغه وخت کېږي چې تاسې پېرودونکو ته ډېر اړوند انتخابونه وړاندې کړئ. که تاسو یوه وېب پاڼه  ولرئ، نو له پېرودونکو رسه د مرستې لپاره »وړانديز شوی« 

انتخاب يو ثبوت ميتود دی. دا پېرودونکو ته وایي، »دا توکي ستاسو ټولې اسايس اړتیاوې پوره کوي، او قیمت یې هم مناسب دی. زموږ ډیری پېرودونکي دا 

انتخابوي«.  توکی 

په انتخاب کې د آسانتيا د رامنځته کولو لپاره بل کارېدونکی مېتود پرتله کول دي. د بېلګې په توګه، د ځينو جامو پلورونکي ممکن ووایي چې »ډیری ښځينه 

سوداګرې دا اليس بکس غوره کوي«. له دې الرې به بالقوه پېرودونکي له شک پرته هغه محصول وپلوري چې د دوی د خوښی وړ ډله یې کاروي.

باآلخره، تاسو باید دا تصمیم ونیسئ چې آیا خرڅ شوې محصول بېرته اخلئ او که نه. تاسو باید دا تصمیم ونیسئ چې خلک څومره وخت لري چې خرڅ شوي 

توکي بېرته راستانه کړي. تاسو د ۱۰۰٪ پيسو د بانکي تضمني د لرلو پرېکړه کولی شئ، په دې رسه به خلک ستاسو د محصول د کيفيت په اړه ډېر اعتامد 

ورکړي.

له خپلو پېرودونکو رسه ډېر وخت خربې اترې وکړئ

دلته دا ستاسو مسؤلیت دی چې له خپلو پېرودونکو رسه دوامداره اړيکې ولرئ. د هرې سوداګرۍ د اړیکو د ښو ساتلو څخه د ډاډمنتوب یوه غوره الره داده چې 

وګورئ د هغوی له اصيل تصمیم نیونکي رسه مو څو ځله اړیکه ټینګه کړې ده. زیات متاس د اړیکو د ښه وايل سبب ګرځي. د بېلګې په توګه، څو ځله باید 

له خپلو اسايس پېرودونکو رسه ووینئ؟ څو ځله باید د خپلو اسايس پېرودونکو رسه بحث وکړئ؟ د دې پوښتنو ځوابول تاسو ته دا وړاندوېنه کوي چې له خپلو 

پېرودونکو رسه مو اړیکې څومره قوي دي. 

 دا ټولې غوره الرې چارې ستاسو د پېرودونکو د پېرودنې په تصمیم باندې اغېزه درلودالی يش.

C د دې برخې د ځینو اصطالحاتو تعریف

غوره الرې چارې ــ د وخت په اوږدو کې آزمايل شوې الرې چې د برنډ په اړه پېرودونکو او مستهلکينو ته ښه احساس ور کوي. 

B :د دې موضوع اړوند زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

د بازار څېړنه څه ته وايي او څنګه يې تررسه کوالی شم؟ ۶. بازار موندنه	 

د بازار موندنې اړيکي څه ته وايي او څنګه کوالی شم هغه په اغېزناکه توګه و کاروم؟ ۶. بازار موندنه	 

د پام وړ بازار څه ته وايي او څنګه د پام وړ مناسب بازار په نښه کوالی شم؟ ۶. بازار موندنه	 

د بازار موندنې پالن څه شی دی او څنګه د بازار موندنې يو پالن جوړولی شم؟ ۶. بازار موندنه	 
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A اضايف شته مواد

د پېرودونکو د رضايت رسوې

د بازار د څېړنې کارپاڼه

د شپږ P ګانو پربنسټ د بازار موندنې د پالن کار پاڼه 

د بازار موندنې د پالن قالب

ستاسو د برنډ د ژمنو رامنځته کول
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.19
د بازار موندنې پالن څه شی 
دی او څنګه د بازار موندنې 

يو پالن جوړولی شم؟
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L اساسات

د بازار موندنې پالن هغه لیکل شوی سند دی چې د راتلونکي کال لپاره د بازارموندنې ټول پالن شوي فعالیتونه په کې ښوودل شوي وي. په نظري 

توګه، د بازارموندنې پالنونه په الندې ډول دي:

د بازارموندنې د ټولو څېړنو ريکارډ او تررسه شوي تحليلونه	 

د تصميم نيونې او بازار موندنې او برنډينګ د فعاليتونو د الرښوونې لپاره الرښوود	 

لیکوال دې ته هڅول چې د بازارموندنې د پروسې هره برخه وآزمایي او وګوري چې هره برخه له یو بل رسه څه اړيکه لري 	 

هغه پالن چې کیدای يش نوی يش ځکه نوي معلومات په الس راځي 	 

د بازارموندنې د پالن لپاره وړاندیز شوی لړليک:

د رسلیک پاڼه	 

فهرست	 

د موضوعاتو خالصه	 

د کمپنۍ او برنډ د مخینې پېژندنه	 

د وضيعت، بازار او برنډ تحليل	 

د برنډ لپاره وړانديز شوې موخې، سرتاتیژي ګانې او تکتیکونه 	 

مايل موضوعات	 

لنډیز	 

ضامیم	 

اخځليکونه	 

K پدې اړه ال ډېر معلومات

د بازارموندنې د پالن هره برخه کې الندې مواد شامل دي:

د رسلیک پاڼه

په دې پاڼه کې باید الندې معلومات شامل وي:

د کمپنۍ، محصول او د هېواد نوم	 

د وخت موده چې پالن ورته جوړ شو ی	 

هغه کسان چې پالن لیکي	 

هغه اشخاص، ډلې یا کمپنۍ د چا لپاره چې دا جوړ شوی 	 

د تسلیمۍ نېټه	 

د موضوعاتو خالصه 

دا د بازار موندنې د پالن مهمو ټکو ته کتنه کوي. دا د برنډ، د پالن د مهمو عنارصو )د بېلګې په توګه، فرصتونو، د بازار موندنې د اړيکو د نوښتونو او داسې 

نورو( په اړه لنډ معلومات وړاندې کوي او برنډ په اړه لويې ننګونې مشخصوي. دا باید په ښکاره توګه وړاندیزونه او د لګښتونو پالن په سمه توګه وښایي ترڅو 

دغو ستونزو ته رسېدنه ويش. د موضوعاتو خالصه باید ډېره لنډه وي، او لوستونکی دې ته وهڅوي چې وغواړي نور هم ولويل. دا د هر راتلونکی ګام لپاره پړاونه 

ټاکي. دا برخه باید الندې مواردو ته رسېدنه وکړي:

تاسو غواړئ چې لوستونکي د لوستنې پر مهال د تاسو په اړه څه فکر وکړي؟	 

له کومو مهمو ستونزو رسه مخ ياست؟	 
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دغه پالن څنګه پېژندل شوې ستونزې حل کوي؟	 

څرنګه چې د موضوعاتو خالصه په رس کې راځي، خو دا ډېر وخت د نورو ټولو هغه سرتاتيژيکو عنارصو څخه چې د پالن په نور مرحلو کې ښوودل شوي وروسته 

لیکل کېږي. 

د کمپنۍ او برنډ د مخینې پېژندنه

په دې برخه کې د معلوماتو ډولونه او د جزئياتو اندازه د وضيعت په څرنګوايل پورې اړه لري. که چېرې پالن د نوي برنډ په اړه وي، نو تاسو باید د برنډ ټولیزمفهوم 

په کې معريف کړئ. که پالن د یو موجود برنډ په اړه وي، تاسو د برنډ په لنډه تاریخچه، تیرو کړنو، په شته بازار کې د سرتاتيژي ګانو په اړه خربې وکړئ. 

د وضيعت، بازار او برنډ تحليل

د دې معلوماتو زیاتره برخه د بازار له څېړنې څخه چې تاسو تررسه کړې الس ته راځي. دا برخه بايد الندې معلومات ولري:

د بازار تعریف ــ په کوم بازار کې تاسې سيايل کوئ؟ هغه څومره دی؟ ستاسو مهم سيايل کوونکي څوک دي؟ سيايل د درجې پر بنسټ تنظيم کړئ 	 

)لکه، پياوړي ټکي او کمزوري ټکي(. 

د برنډ ماهیت او طبيعت ـــ دا ښکاره کړي چې د دې برنډ د توپېر ټکی څه دی چې په بازار کې د بریالیتوب المل ګرځي. 	 

د سوداګرۍ رسچينه ـــ زه پالن لرم له کوم ځای څخه خپله سوداګرۍ پيل کړم؟	 

د خطر ارزونه ـــ د دې پالن پر وړاندې کوم خطرونه پراته دي؟ د دې پړاو درلودل یو متوازن لید برابروي. 	 

د بازار څېړنه ـــ د بازار د څېړنې پايلې د ډميوګرافيک تحليل رسه يو ځای د کوچني اقتصادي چاپرييال د تحليل په پام کې نيولو رسه وليکه.	 

د برنډ لپاره وړانديز شوې موخې، سرتاتیژي ګانې او تکتیکونه

د بازار تقسيم بندي ــ دا برخه باید هغه پېرودونکي مشخص او ډلبندي کړي چې د بازارموندنې او برنډ سرتاتيژي ته په مختلفو ډولونو ځواب وایي. 	 

د بازار په نښه کول ــ دا برخه دا څرګندوي چې ولې د پام وړ برخې د سیاالنو په وړاندې د بریالیتوب غوره چانس ښکاره کوي. 	 

د رشکت د موقعيت ټاکل ــ دا مرحله یوه لنډه جمله لري چې په ښکاره ډول ښیي چې »څوک« د برنډ موخه دي او د بازارموندنې ټول تصمیمونه ښکاره 	 

کوي.

د بازار موندنې پروګرام ــ کلیدي عنارص یې عبارت دي: ستاسو محصول څه شی دی؛ موخه مو څوک دي؛ چېرته او څنګه پلور تر رسه کوئ؛ خلک به 	 

ستاسو د محصوالتو په اړه څه ډول معلومات پیداکوي؛ په کوم قېمت به یې پلورئ؛ تاسو به خپله بریا څنګه ارزوئ. 

مايل موضوعات

د خپلې بازارموندنې د سرتاتيژۍ لپاره بوديجه ځانګړې کړئ. دا روښانه کړئ چې د بازارموندنې هره یوه برخه به څومره لګښت ولري او ټولې انګېرنې تعریف 

کړئ. دا برخه ښیي چې د برياليتوب د السته راوړلو لپاره څومره مايل رسچينو ته اړتيا ده. مايل پالن ډېر وخت بودجه بلل کېږي. دا برخه داسې وکاروئ چې 

خلک قانع يش چې مايل پالن او بازارموندنه پرمخ بوزي. ستاسو اعداد بايد »مايل مفهوم رامنځته کړي«. د لګښت پالن باید ریښتینی وي او بايد د ډېر لوی 

کار يا ډېر کوچني غري مهم کار تررسه کول ونه ښيي.

ضامیم

هره تررسه شوې محاسبه، د بازار د معلوماتو تحليل، ګرافونه، شکلونه، مايل معلومات او تخمينونه او نور.

په اخځليکونو کې د معلوماتو ټولې هغه رسچينې شاملې دي چې د بازار موندنې د پالن په رامنځته کولو کې کارول شوې وي.

C د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

برنډينګ ـ د ځانګړو اړتیاوو او ستونزو لرونکو خلکو پوهول تر څو ستاسو کمپنۍ خوښه او پرې باور وکړي.

د بازار څېړنه – د پېرودونکو د اړتیاوو اوغوښتنو په اړه د معلوماتو د راټولولو فعاليت دی.
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د بازار تقسیم بندي ــ هغه پروسه چې د بېساره ځانګړتیاوو لکه د موقعیت، شتمنۍ، او داسې نورو په پېژندلو رسه د بازار برخې جال کوي.

د بازار په نښه کول ــ د پرېکړې نيونې هغه پروسه ده چې د بازار موندنې د موخو مترکز معريف کوي.

بازار موندنه – هغه پروسه چې خپلو پېرودنکو ته ورسېږئ او ورته څرګنده کړئ چې ويل باید دوی ستاسو محصول یا خدمات وپېري.

د بازار موندنې پالن – یو سند یا مدرک چې په هغه کې د رشکت د بازار موندنې موخې او د کاروبار ټويل کړنې چې هدف ته د رسېدو په موخه تررسه کېږي 

په ښکاره توګه لیکل شوې وي.

د رشکت د موقعیت ټاکل ـــ یوه یا دوې هغه جملې چې دا څرګندوي په بازار کې ستاسو محصوالت او خدمات له نورو محصوالتو او خدماتو څخه څنګه توپري لري.

 

B  :د دې موضوع اړوند د لزیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ 

د بازار څېړنه څه ته وايي او څنګه يې تررسه کوالی شم؟ ۶. بازار موندنه	 

څنګه کوالی شم خپل اعالنونه داسې جوړ کړم چې ښه پایله ولري؟ ۶. بازار موندنه	 

د پام وړ بازار څه ته وايي او څنګه د پام وړ مناسب بازار په نښه کوالی شم؟ ۶. بازار موندنه	 

څنګه کوالی شم خپل اعالنونه داسې جوړ کړم چې ښه پایله ولري؟ ۶. بازار موندنه	 

څنګه پوه شم چې بازار موندنه مې ګټوره ده؟ ۶. بازار موندنه	 

A اضايف شته مواد

د بازار موندنې د پالن قالب

د بازار موندنې د پالن منونه
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.۲۰
څنګه پوه شم چې بازار 

موندنه مې ګټوره ده؟
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L اساسات

د بریالۍ بازار موندنې دپایلې ارزونې لپاره ډېرې الرې شتون لري، مګر ته یوازینی کس يې چې خپل ځانته د برياليتوب مفهوم تعریف کړې. د بېلګې په توګه، 

ممکن تا ته بریالیتوب د پلور زیاتوالی یا د ډېرې ګټې معنی ولري. په داسې حال کې چې د نورو خلکو لپاره به برياليتوب د داسې سوداګرۍ درلودل وي چې 

ښه شهرت ولري. د بازارموندنې هره هڅه باید یوه موخه او د ارزونې وړ وروستۍ پایلې ولري. 

د بازار موندنې درې هغه مشهورې موخې چې د هغې په واسطه سوداګر د خپلې بازار موندنې برياليتوب ارزولی يش: 

د پلور زیاتوالی	 

که ستاسو موخه دا وي چې پلور مو زیات يش، وروسته تاسو کوالی شئ چې د پلورل شوو محصوالتو او خدماتو شمېر معلوم کړئ. تاسو کوالی شئ چې دا شمېر 

له خپل پالن یا  هغه ته ورته وخت کې د تررسه شوي پلور رسه چې کله مو بازارموندنه نه تررسه کوله پرتله کړئ. د بېلګې په توګه، که چېرې تاسو د جامو پلورنځی 

ولرئ او موخه مو د جامو د پلور ۲۰٪ سلنه زیاتوالی وي نو تاسو کوالی شئ چې د حقیقي پلور پایله د دې موخې په وړاندې و ارزوئ. که چېرې ستاسو موخه د 

ګټې زیاتېدل وي دې ته ورته د ارزونې پروسه به دوام پیداکړي. 

د شهرت جوړول یا تقویه کول	 

که ستاسو موخه دا وي چې خلک ستاسو د محصوالتو او خدماتو په اړه لوړ فکر وکړي، تاسو کوالی شئ چې د دې کار د تررسه کولو لپاره رسوې وکړئ او له خلکو 

څخه ستاسو د سوداګرۍ په اړه د هغوی د نظرونو پوښتنه وکړئ. دې ساده پوښتنو ته ځواب ورکول لکه: »آیا تاسو زموږ محصول ستاسو د کورنۍ غړو ته توصیه 

کوئ؟« دا به له تاسو رسه مرسته وکړي چې پوه شئ آیا ستاسو د بازارموندنې اړیکو له تاسو رسه د شهرت په پیاوړي کولو کې مرسته کړې ده او که نه. که خلک 

ووایي »هو، زه یې کوم« نو دا معنا لري چې دوی ستاسو په برنډ باندې باور لري نو ځکه دا خپلو نږدې ملګرو ته توصیه کوي. 

د پوهاوي لوړول	 

که ستاسو موخه داوي چې خلک دې ستاسو له سوداګرۍ څخه خرب يش، تاسو کوالی شئ د هغه پېرودونکو شمېر و ارزوئ چې ستاسو پلورنځي یا رسټورانټ 

ته نوي راځي ـــ یا خپله وېب پاڼه  وګورئ. دنورو معلوماتو د الس ته راوړلو لپاره کوالی شئ له خپلو پېرودونکو رسه د مخامخ رسوې څخه ګټه واخلئ. له خلکو 

نه پوښتنه وکړئ »آیا کله مو زما د کمپنۍ په اړه اورېديل؟« هر څومره چې خلک دې پوښتنې ته هو ځواب ووایي، نو ستاسو د بازار موندنې هڅې د پوهاوي په 

جوړولو کې بریالۍ وې.

دا هغه درې بېلګې وې چې له تاسو رسه د بازارموندنې د برياليتوب په ارزونه کې مرسته کوي. دا ټول د بازار موندنې د هرې موخې په هڅه رسه پيل کېږي او 

دا پرېکړه کوي چې تاسو خپل پرمختګ څنګه ارزوئ.

K پدې اړه ال ډېر معلومات

د بازار موندنې د مشهورو موخو لکه د پلور زیاتېدلو، ستاسو د شهرت زیاتېدلو، او ستاسو د برنډ په اړه د پوهاوی رامنځته کولو رسبېره، د بازارموندنې نورې موخې 

هم شتون لري چې له تاسو رسه د بازار موندنې د اغېز په ارزولو کې مرسته کولی يش:

د پلور د فرصتونو رامنځ ته کول

ټولولو  د  کثافاتو  د  تاسو  کله چې  توګه،  په  بېلګې  د  ده.  بریالۍ  په جوړولو کې  فرصتونو   نویو  د  لپاره  پلورنې  د  بازارموندنه  ارزونه ښکاره کوي چې ستاسو  دا 

خدمات ولرئ، تاسو یوه تبلیغايت پاڼه تیاره کړئ اوپه ټولو کورونو او د پام وړ ګاونډیو یې دروازه په دروازه له دې وړاندیز رسه وويشئ چې »که مو هرې څلور اونۍ 

زموږ خدمات وپلورل يوه اونۍ به مو کثافات په وړيا توګه را ټول کړو«. تاسو کولی شئ د دا ډول بازار موندنې د فعاليت برياليتوب »د رامينځته شوو احتاميل 

پېرودونکو« د شمېر په معلومولو رسه و ارزوئ. دا ښکاره کوي چې ستاسو د اعالن پاڼې څومره شمېر نوي پېرودونکي رامنځ ته کړي. که تاسو په دې اعالن پاڼه 

کې د ټيلېفون شمېره چې پېرودونکي دررسه اړیکه نیيس یا د اعالن د کتلو لپاره د وېب پاڼې آدرس وليکئ، تاسو کوالی يش و ارزوئ چې له دې فعاليت څخه 

مو څومره ځوابونه تاسو ترالسه کړي دي.

د پېرودونکو په اړه د معلوماتو راغونډول

تاسو کوالی شئ د بازارموندنې هغه اغېزناک فعالیتونه و ارزوئ چې د پېرودونکو د زیات پېژندلو لپاره جوړ شوي دي. د بېلګې په توګه، که چېرې تاسو د خوراکي 

توکو پلورنځی ولرئ، تاسو کوالی شئ چې هر پېرودونکي ته داسې د وفادارۍ کارټ ورکړئ چې دوی به یې هر وخت د پېرلو لپاره کاروي. د وفادارۍ کارټ به 
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دوی ته د ځانګړو موادو په پلورلو کې تخفیف ورکړي او دوی ته د یاد تخفیف د ورکولو په بدل کې تاسو کوالی شئ چې د هغوی د پلور اندازه وڅارئ. له دې 

معلوماتو څخه ته کوالی شې چې د هر پېرودونکي د راتلونکې پېر د وړاندیزونو نقشه طرحه کړئ. بریالیتوب ستاسو د پلورنځي څخه د لیدنو له تکرار یا او د هغه 

توکو د پلور له زیاتېدلو څه ارزول کېږي چې په انتخايب وړاندیزونو ښوودل شوي دي. 

آیا خلک ستاسو د برنډ په اړه بحث کوي؟

ستاسو دبازارموندنې فعالیتونه ښايي کوښښ وکړي چې »آوازه« جوړه کړي. آوازه په ساده ډول دا معنی لري چې ستاسو د برنډ نوم په آنالین یا آفالین ډول يادېږي 

او خلک له تاسو څخه خربوي. آنالین، ستاسو بریالیتوب کېدالی يش په ټولنیزو رسنيو کې د »خوښوونکو«، »رشیکوونکو« او »پوسټ کوونکو« د شمېر له مخې 

وارزول يش. آفالین، کېدای يش چې د برنډ د پوهاوي په اړه له ډېروايل څخه و ارزول يش. 

د آزميښت رامنځته کول

تاسو کوالی شئ ارزونه له دې الرې وکړي چې آيا ستاسو د بازارموندنې فعالیتونو خلک د محصوالتو او خدماتو آزمويلو ته هڅويل. د بېلګې په توګه، که چېرې 

تاسو پرچون پلورنځی ولرئ چې عطر او یا تازه بوټي کې پلورل کېږي، ته کوالی شې له پلورنځي څخه بهر يو شخص وګامرې ترڅو ستاسو د محصوالتو وړیا منونې 

خلکو ته ووېيش. یا ښايي تاسو کوالی شئ چې په پلورنځي کې یو ګرځنده لوښی کېږدئ ترڅو خلک په ډېره ګڼه ګوڼه کې عطر بوی کړي یا دا تازه بوټي امتحان 

کړي. بریالیتوب کېدای يش د نوو پېرودونکي د ترالسه کولو یا د منونې ورکولو له الرې د پوهاي د ډېرېدلو له الرې وارزول يش.  

د خپل برنډ لپاره یو انځور جوړ کړئ

د بازارموندنې فعالیتونه لکه اعالنونه، ډېر وخت په دې موخه کارول کېږي چې ستاسو د برنډ په اړه یو تصویر جوړ کړي. د بېلګې په توګه، که تاسو داسې اعالنونه 

ورکړئ چې ستاسو محصول ۱۰۰ ٪ سلنه تضمني شوی دی، په دې رسه تاسو غواړئ خلک دا فکر وکړي چې دا محصول ډېر ارزښت لرونکی دی. بریالیتوب 

د لومړنۍ څېړنې په تررسه کولو کې ارزول کېدای يش. کله چې تاسو له خلکو څخه داپوښتنه کوئ »کله چې زه د يو برنډ نوم اخلم، ستاسو فکر ته لومړی ځل 

کوم انځور او فکر درځي؟« کله چې د دې پوښتنې په اړه تاسو ډېر معلومات راغونډ کړل نو تاسو کوالی شئ چې دا وګورئ خلک ستاسو د برنډ په تړاو هغه ډول 

چې تاسې په پالن کې لرئ فکر کوي. په دې بېلګه کې، که له دې ډلې یوازې کم شمېر خلک چې تا ورڅخه پوښتنه کړې دا ووایي چې ستاسو برنډ »ارزښت 

لرونکی« دی، نو بازارموندنه مو د دې موخې د ترالسه کولو لپاره ګټوره نده.

C د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

آوازه - یوه اصطالح ده چې د خلکو له خوا ستاسو د محصول یا خدمت په هکله د آنالين يا آفالين خربو اترو کولو له امله رامنځ ته شوې بڼهار څرګندوي. او په 

پښتو ژبه کې په عام ډول آوازه بلل کېږي.

 رامينځته شوي احتاميل پېرودونکي ـــ هغه راتلونکي پېرودونکي چې د بازارموندنې د نوښتونو له امله د پلور په اړه پوښتنې کوي.

منونه ورکول ــ په وړیا ډول د محصول او خدمت وړاندې کول ترڅو پرته له کوم خطر څخه وآزمويل يش.

B :د دې موضوع اړوند د زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

د بازار څېړنه څه ته وايي او څنګه يې تررسه کوالی شم؟ ۶. بازار موندنه	 

د یو اغېزناک اعالن د جوړولو لپاره مهم ټکي کوم دي؟ ۶. بازار موندنه	 

خوله په خوله تبلیغات څه ته وايي او څنګه يې د خپل کاروبار په وده کې کارولی شم؟ ۶. بازار موندنه	 

 	

A اضايف شته مواد

د شپږ P ګانو پربنسټ د بازار موندنې د پالن کار پاڼه 

د بازار د څېړنې کارپاڼه
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د پېرودونکو د رضايت  معلومولو رسوې

د خوله په خوله تبليغاتو کارپاڼه
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.۲۱  

د بازار موندنې لپاه غوره 
الرښوونې کومې دي؟
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L اساسات

لپاره کاروي. که ستاسو  پرمختګ  د  فعالیتونو  په دې ځواب کې هغه مستقیمې الرښوونې شاملې دي چې هره سوداګري یې د خپلو سوداګريزو 

سوداګري لویه وي که وړه کومه خربه نه ده، هره الرښوونه به له تاسو رسه مرسته وکړي چې د پېرودونکو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره په يوه مهمه 

ساحه مترکز وکړئ:

د پېرودونکو د اړتياوو د پېژندلو لپاره په کلکه توګه کار وکړه	 

پېرودونکو ته مو چټک ځواب ورکړئ!	 

د رايض پېرودونکو توصیې وکاروئ	 

که کوالی شئ د پلور پر وخت پېرودونکو ته غیر متوقعه اضايف جایزه وړکړئ	 

ځان ډاډه کړئ چې ستاسو ټوله بازارموندنه له پېرودونکو څخه د يو کار د کولو غوښتنه کوي )لکه، محصول وپېرئ او یا يې وآزمويئ(	 

د بازارموندنې پیغام مو ډېر تکرار کړئ	 

د خپل محصول او خدماتو په ګټو باندې مترکز وکړئ، دا روښانه کړئ چې ولې باید پېرودونکي ستاسو تولید وکاروي	 

د لږ لګښت لرونکو کارونو په کولو خپل د محصوالتو او خدماتو ارزښت ډېر کړئ. . . . بيا د بيې لوړوالی امتحان کړئ	 

غوره الرې چارې تعقيب کړئ )خپله ژمنه تررسه کړئ، کار آسانه کړئ، خلکو ته انتخابونه ورکړئ، او ډېر وخت له خپلو پېرودونکو رسه بحث وکړئ(	 

د خپل محصول او خدماتو لپاره واضح برنډ جوړ کړئ	 

هېڅ کله بازارموندنه مه دروئ!	 

K پدې اړه ال ډېر معلومات

د بازار موندنې لومړنۍ الرښوونه: د خپلو پېرودونکو په اړتیاوو پوه شئ. 

د سوداګرۍ د بریالیتوب لپاره ډېر وخت لومړنی ګام خلکو ته غوږ نیول او دهغوی د اړتیاوو پیداکول دي. ډېر وخت دا پړاو له کم شمېر راتلونکو پېرودونکو رسه، 

په یوازې او یا په ډله ئیزه توګه، ستاسو د بحث څخه پیل کېږي. د بازار لومړنۍ څېړنه له تاسو رسه دا مرسته کوي چې پوه شئ کوم خلک ستاسو د محصوالتو 

یا خدماتو رسه لېوالتیا لري ـــ او په کوم قېمت. د بازار څېړنه به له تاسو رسه مرسته وکړي چې د پام وړ پېرودونکي مو معلوم کړئ. دلته یو شمېر هغه وړاندیزونه 

دي چې بايد له پام وړ پېرودونکو څخه يې وپوښتئ:

آیا زما محصوالت او خدمات ستاسو غوښتنې پوره کوي؟	 

که چېرې نه، زه باید کومه ځانګړنه ور زیاته کړم چې ستاسو فکر بدل يش؟	 

زه د خپلو محصوالتو او خدماتو ډیر شکلونه پلورم، تاسو کوم یوه ته لومړيتوب ورکوئ او ولې؟	 

زما له سیاالنو څخه یو یې د »الف« محصول او »ب« محصول وړاندیز کوي، آیا تاسو غواړئ چې زه هم دې ته ورته محصول وړاندې کړم؟	 

آيا تاسې غواړئ چې زه د خپل سیال د محصوالتو کومې ځانګړنې وړاندې کړم؟	 

زه د خپلو محصوالتو او خدماتو ټويل ته د نوو محصوالتو د ور ډېرولو په فکر کې يم، تاسو غواړئ دا محصوالت او خدمات له ما وپېرئ؟	 

دبازارموندنې دوميه الرښوونه: چټک ځواب ورکړئ.

ټيلېفونونو، پیغامونو، برېښناليکونو، او د ټولنیزو رسنیو پوښتنو ته ځواب ورکړئ!

کله چې ټيلېفونونه یا برېښناليکونه ځواب نه يش د نړۍ هېڅ بازارموندنه ښه نه شی ثابتېدالی. د بازارموندنې له موخو څځه یوه د نوې سوداګرۍ رامنځ ته کول 

دي، که چېرې یو راتلونکی پېرودونکی له تا رسه اړیکه ونیيس، د دوی دا اړیکه د پېر رسه د دوی مینه ښکاره کوي، که تاسو دې اړیکې یا برېښناليک ته ځواب 

ورنه کړئ تاسو به احتامالً دا پېرودونکی له السه ورکړئ. اړیکه نیوونکی به ډېر وخت پيغام پرېنږدي. دوی به له نورو سوداګريو رسه په اړيکه کې يش. دپېرودونکو 

نه قانع کول یوه نه بښونکې ګناه ده. دوی به تا ونه بښي، نو ډاډه شه چې ټيلېفون ته به ځواب ورکوې. 

په چټکۍ او د ښه چلن له الرې د پېرودونکو شکایتونه کنرتول کړه. د دې پر ځای چې له پېرودونکو رسه د معاملې څخه په ژر ګټه السته راوړلو مترکز وکړې دا 

هڅه وکړئ چې له هغو رسه اړیکې وساتئ. دا به ددې سبب يش چې دوی به په بيا پېر او بيا رجوع رسه تا و نازوي. که پېرودونکي قانع نکړئ دوی به د خپګان 

سبب هر چاته ووایي او د دې المل به يش چې ته به په راتلوونکې کې پېرودونکي له السه ورکړې. 
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د بازارموندنې درېیمه الرښوونه: د رايض پېرودونکو له سپارښتنو ګټه واخلئ

له خپلو پېرودونکو تصديقونه راټول کړئ او هغه په ټولو اعالنونو کې وکاروئ. تصديقونه ستاسو د برنډ په اړه مثبتې تبرصې دي چې له اوسنيو پېرودونکو څخه 

يې ترالسه کوئ. دوی شاهدي وړاندې کوي چې ستاسو محصوالت او خدمات د کړې ژمنې مطابق وړاندې شوي. د اعظمي اغېز لپاره، هغه تصديق پاڼې وکاروئ 

چې د پېرودونکو ځانګړنې ډېر ښې تجربې منعکسې کړي.

د بازارموندنې څلورمه الرښوونه: که کوالی شئ یو اضايف شی ور ډېر کړئ. 

که کوالی شئ د پلور له بشپړولو څخه وړاندې د پلور معاملې ته د متې خالف يو امتياز ور ډېر کړئ. دا ښايي کوپون، وړیا منونه یا آن د نوو محصوالتو او خدماتو 

په اړه يوه د اعالن پاڼه وي. دا د پېرودونکي د وروستي زړه نازړه توب مخه نیيس. . . او کېدای يش ستا او ستا د محصوالتو او خدماتو په اړوند د هغوی نظریه 

قوي کړي. 

د بازارموندنې پنځمه الرښوونه: ځان ډاډه کړئ چې ستاسو ټوله بازارموندنه له پېرودونکو څخه د يو کار د کولو غوښتنه کوي.

دا هڅه وکړئ چې د بازارموندنې په ټولو اړیکو کې مو د »عمل ته د رابللو« غوښتنه شوې. زیاتره پېرودونکي وېب پاڼه  ګوري، په تلویزیون کې اعالنونه ګوري، او 

یا چاپ اعالنونه ګوري او که چېرې ډېر ژر د هغوی توجه جذب نکړئ بيا ډېر ژر شاته کېږي. ډاډه شئ چې تاسو دوی د پېر، انتخاب، يا نوي يش د کولو لپاره 

عمل ته رابليل.

د بازارموندنې شپږمه الرښوونه: د بازارموندنې پیغام مو ډېر تکرار کړئ. 

یو اعالن کوونکی به له کمزوري پیغام رسه چې ډېر يې تکراروي له هغه کمزوری پيغام څخه چې ډېر نه تکراريږي په سيالۍ کې ګټونکی وي. چې کله يو کمزوری 

پيغام د بل کمزوري پيغام په وړاندې سيايل لري، نو ګټونکی به هغه وي چې ډېر تکرار يش. دا ځکه چې دا دبرنډ په اړه پوهای رامنځته کوي. 

له دې رسه، د هغه اعالن کوونکي کمزورې پيغام چې د اعالن ډېر بودجه لري د سيايل کوونکي د هغه قوي پيغام څخه چې نه وی اوريدل شوی، ښه بلل کېږي. 

د بازارموندين اوومه الرښوونه: په ګټو مترکز وکړئ.

پخپله  پوه شئ. ځانګړتیاوې  توپیر  په  منځ  تر  ګټو  او  د ځانګړتیاوو  ده چې  مهمه  دا  په رسخط کې شاملې کړئ.  اړیکو  ټولو  د  بازارموندنې  د  د محصول ګټې 

محصول دی، او ګټې دا دی چې ولې بايد دا محصول وکاروم. خلک همېشه محصوالت او خدمات د دوی د ګټو لپاره کاروي، نه د دوی د ځانګړتیاوو په خاطر. 

د بېلګې په توګه، غالۍ اوبدونکي په افغانستان کې په الس غالۍ جوړوي، په داسې حال کې چې افغانستان ته واردې شوې غالۍ په ماشني جوړې دي. د 

افغان په الس جوړو شوو غاليو ګټه د هغو پايښت او کيفيت دی چې د انسان د الس د کار له الرې دا ارزښت ورکړل شوی دی، په داسې حال کې چې د ماشین 

په واسطه جوړې شوې غالۍ خپل کیفیت له السه ورکوي او زړښت نښې په کې لېدل کېدای يش.

 د بازار موندنې امته الرښوونه: د لږ لګښت لرونکو کارونو په کولو خپل د محصوالتو او خدماتو ارزښت ډېر کړئ. . . . بيا د بيې لوړوالی امتحان کړئ.

د لږ لګښت لرونکو الرو په پيدا کولو رسه تاسو کولی شئ چې د محصوالتو او خدماتو په السته راغيل ارزښت کې ډېروالی راولئ، بيا د بيې لوړوالی امتحان 

کړئ. که چېرې مو ګټه او پلور دواړه پرمخ روان وو اندېښنه مه کوئ. تاسو کوالی شئ چې د خپلو محصوالتو او خدماتو لپاره مناسبه بيه په کلنۍ توګه د قيمت 

د لږ لږ ډېرولو له الرې وټاکئ . د بېلګې په توګه، هره ورځ له يو ډالر څخه لږ بيه پورته کړئ »چې ښايي په يو کال کې د ځینو شيانو بيه ۳۲۵ ډالره لوړه يش«.

د بازار موندنې نهمه الرښوونه: د پېرودونکو د خوشحالولو لپاره غوره الرې چارې تعقيب کړئ.

په خپل فکر کې هغه وخت غوره الرې چارې وساتئ چې تاسو د هر هغه يش په اړه فکر کوئ چې ستاسو د کوچنۍ سوداګرۍ په اداره کې کار لري. هغوی په 

دې ډول دي: خپله ژمنه تررسه کړئ، کار آسانه کړئ، خلکو ته انتخابونه ورکړئ، او ډېر وخت له خپلو پېرودونکو رسه بحث وکړئ.

د بازار موندنې لسمه الرښوونه: د خپل محصول او خدماتو لپاره واضح برنډ جوړ کړئ.

تاسو اړياست چې د برنډ لپاره واضح هويت جوړ کړئ. بیا خپل بې ساری، د ليدو وړ )ګرافيک( هويت جوړ کړئ چې په عنعنوي توګه لوګو يا شعار او تبليغايت شعار وي.

کله مو چې د لوګو او تبليغايت شعار د جوړولو پروسه بشپړه کړه، بيا يې په هغه ټولو سندونو ولګوئ چې تاسې يې لرئ. هره کله مو چې سوداګري په هره چاپي 

رسنۍ که بريښنايي وي يا کاغذي مخ ته راځي، بايد دا د ليدو وړ هويت هم وررسه مخ ته رايش. د دې په اړه ډېر ثابت اوسه او د هغو د بدلولو په اړه ډېره پاملرنه کوه.

د بازار موندنې یوولسمه الرښوونه: هېڅکله بازارموندنه مه دروئ. 

مخ پر ودې سوداګرۍ هيڅکله بازار موندنه نه دروي. تاسو به فکر کوئ که چېرې »بريايل« شوی بازار موندنه به دروئ خو دا ناسم کار دی. تاسو بايد د اوسنيو 

پېرودونکو د ساتلو او نوو د را جذبولو لپاره بازار موندنې ته ادامه ورکړئ. مهمه نه ده چې تاسو د څه يش سوداګري کوئ، خو ښايي ځينې پېرودونکي له السه 

ورکړل شوي وي. که غواړئ چې د سوداګرۍ هره سطحه مو تامني يش، بايد د پايداره ودې لپاره په بازار موندنه کې پانګونې ته ادامه ورکړئ. تايس بايد له السه 

وتلو پېرودونکو ځای د نوو پېرودونکو په جذبولو ډک کړئ.
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C د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

عمل ته رابلل ــ د بازارموندنې هغه اړیکې چې خلک د پېرلو پرېکړې ته سوق کوي.

د بازار څېړنه – د پېرودونکو د اړتیاوو اوغوښتنو په اړه د معلوماتو د راټولولو فعاليت دی.

تصديق ـــ ستاسو د برنډ په اړه مثبتې تبرصې دي چې له اوسنيو پېرودونکو څخه يې ترالسه کوئ.

B :د دې موضوع په اړه د زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ 

څنګه کوالی شم خپل اعالنونه داسې جوړ کړم چې ښه پایله ولري؟ ۶. بازار موندنه	 

د پام وړ بازار څه ته وايي او څنګه د پام وړ مناسب بازار په نښه کوالی شم؟ ۶. بازار موندنه	 

د بازار موندنې پالن څه دی او څنګه د بازار موندنې يو پالن جوړولی شم؟ ۶. بازار موندنه	 

څنګه پوه شم چې بازار موندنه مې ګټوره ده؟ ۶. بازار موندنه	 

A اضايف شته مواد

د شپږ P ګانو پربنسټ د بازار موندنې د پالن کار پاڼه 

د بازار د څېړنې کارپاڼه

د پېرودونکو د رضايت رسوې

د بازار موندنې د پالن قالب

د بازارموندنې د توکو کارپاڼه
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وسیيل    


