بنام خداوند جان وخرد

کزین برتراندیشه برنگذرد

استراتژی های نوین بازاریابی
خدمات بانکی
دکتر هوشنگ نظامی وند چگینی
۱۳۹۷
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دکتر هوشنگ نظامی وند چگینی

مدرس و مشاور در حوزه مدیریت استراتژیک ،سازماندهی و ارزیابی عملکرد
متولد  1349روستای نظامی وند -شهر لوشان -شهرستان رودبار -استان گیالن
• لیسانس اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی
• فوق لیسانس علوم اقتصادی از دانشگاه عالمه طباطبایی
• دکترای مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی
اجرای :

 35 پروژه برنامه ریزی استراتژیک نظیر وزارت نیرو،وزارت جهاد کشاورزی،بانک تجارت،بانک مسکن،گروه سرمایه
گذاری امید،پاالیشگاه گاز بندر عباس،گروه ایران خودرو ،گروه مات و قرارگاه خاتم
 10 پروژه ارزیابی عملکرد و بهره وری نظیر شرکت مدیریت مادر تخصصی منابع آب ایران ،وزارت بهداشت  ،گروه
صنعتی سدید ،گروه ایران خودرو و صندوق بیمه کشاورزی


 10پروژه اصالح ساختار سازمانی نظیر گمرک ،بانک تجارت،مخابرات ایران و بانک توسعه صادرات

 دارای  8تالیف در حوزه مدیریت استراتژیک
 و چندین مقاله علمی پژوهشی در حوزه مدیریت استراتژیک و خلق استراتژی

سایت اینترنتی WWW.NEZAMIVAND.COM :
اینستا گرام HOOSHANG_NEZAMIVAND :
www.nezamivand.com

واژه های بکار رفته
مدیریت
استراتژی

بازاریابی
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رهبری
های
سبک
تاریخ مدیریت
سال تقریبي

شیوه یا وسیله

مبتكر یا مروج

سومري ها

خط و نگهداري سوابق.
 5000قبل از ميالد
تشخيص نياز به برنامهريزي ،سازماندهي و كنترل.
 4000ق م
تشخيص نياز به صداقت در ايفاي نقش سازماني ،گفتگوي
 2700ق م
مصريها
آزاد.
عدم تمركز در سازمان.
 2600ق م
تشخيص نياز به در خواست كتبي ،استفاده از نظرات مشورتي
 2000ق م
كاركنان ستاد.
استفاده از شاهد و نوشته براي كنترل ،تعيين حداقل دستمزد،
حمورايي(بابل)
 1800ق م
تشخيص اين كه مسؤليت قابل تفويض نيست.
مصري ها
تمركز در سازمان.
 1600ق م
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رهبری
تاریخهای
سبک
مدیریت
سال تقریبي

 1491ق م
 600ق م
 500ق م
 500ق م
 400ق م
 400ق م

شیوه یا وسیله

مبتكر یا مروج

قوم يهود
مفهوم سازمان ،اصل سلسله مراتب ،اصل استثناء.
بخت نصر(پادشاه
كنترل توليد و دستمزد تشويقي.
بابل)
منسيوس
تشخيص نياز به سيستم ها و استانداردها ،اصل تخصص.
تشخيص نياز به برنامهريزي ،رهبري ،و سازماندهي.

سان تزو

سقراط
اعالم جهان شمول بودن مديريت.
تشخيص نياز به برنامهريزي ،استفاده از حركت سنجي ،كوروش(پادشاه
هخامنشي)
طرح جا و مكان ،تدارك مواد و اشياء.
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رهبری
تاریخهای
سبک
مدیریت
سال تقریبي

شیوه یا وسیله

مبتكر یا مروج

 350ق م

اعالم اصل تخصص.

افالطون

 350ق م

كاربرد روش علمي و استفاده از روش ها و نظم كاري.

يونانيان

 325ق م

استفاده از ستاد.

اسكندر مقدوني

 321ق م

علم و هنر اداره امور كشور.

كوتيليا

 175ق م

استفاده از شرح شغل.

كاتو

 50ق م

تفكيك مشاغل.

وارو
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رهبری
های
سبک
تاریخ مدیریت
سال تقریبي

 20ميالدي
 284ميالدي
 568ميالدي

 900ميالدي
 1082ميالدي
 1100ميالدي

شیوه یا وسیله

مبتكر یا مروج

حضرت مسيح
وحدت فرماندهي ،روابط انساني.
ديوكلتيان(امپراطور
تفويض اختيار.
روم)
انتخاب كارگزاران صالح براي انجام امور ،ارزشيابي حضرت علي (ع)
كاركنان ،برقراري روابط انساني.
ابونصر فارابي
ارائه فهرستي از خصوصيات رهبر.
رعايت شايستگي در انتخاب و انتصاب افراد به كيكاوس ابن اسكندر
مشاغل(.قابوسنامه)
ارائه فهرستي از خصوصيات مدير(.كيمياي سعادت) غزالي
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رهبری
تاریخهای
سبک
مدیریت
سال تقریبي

شیوه یا وسیله

مبتكر یا مروج

 1340ميالدي

حسابداري دوبل.

پاسيلي

1370ميالدي

ساعت مكانيكي.

هن ريخ فن ويك

 1395ميالدي

به كار گرفتن حسابداري قيمت تمام شده.

فرانسيسكو دماركو

 1410ميالدي

استفاده از دفتر روزنامه و دفتر كل.

برادران سورانزو

 1418ميالدي

تشكيل سازمان تجاري-حسابداري مراحل انجام كار.

بارباريگو

 1436ميالدي

حسابداري قيمت تمام شده ،كنترل و موازنه حساب ها،
استفاده از تكنيك هاي مونتاژ ،استفاده از مديريت سازمان تسليحات ونيز
پرسنلي ،استاندارد كردن ابزار و هزينه
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رهبری
تاریخهای
سبک
مدیریت
سال تقریبي

 1500ميالدي

 1525ميالدي
 1767ميالدي
177
 6ميالدي
 1785ميالدي
 1799ميالدي

شیوه یا وسیله

مديريت ضعيف يك خطاي نابخشودني.
تكيه بر اصل رضايت توده مردم ،تشخيص نياز به
همبستگي در سازمان ،موضوع كيفيت هاي رهبري.
تئوري منشا اختيار ،تاثير اتوماسيون.
كاربرد اصل تخصص و تقسيم كار در كارهاي توليدي،
مفاهيم كنترل و محاسبات مربوط به بازده.
توجه و تاكيد بر مفهوم قابليت جايگزيني قطعات.
روش علمي ،استفاده از حسابداري قيمت تمام شده و
كنترل كيفيت ،تشخيص حيطه نظارت مديريت.
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مبتكر یا مروج

سر توماس مور

ماكياول
جيمز استوارت
آدام اسميت
توماس جفرسون
الي ويتني

رهبری
تاریخهای
سبک
مدیریت
سال تقریبي

 1800ميالدي

 1810ميالدي
 1820ميالدي
 1832ميالدي
 1835ميالدي
 1850ميالدي

شیوه یا وسیله

مبتكر یا مروج

و

روش هاي كار ،برنامهريزي ،دستمزد تشويقي ،زمان استاندارد ،ماتيو بولتن
سوهو
استفاده از حسابرسي.
تشخيص نياز براي عمليات پرسنلي ،مسؤليت مديريت براي رابرت آون
آموزش كاركنان.
جيمز ميل
تجزيه و تحليل و تركيب حركات انساني.
تاكيد بر نظريه علمي ،تخصصي شدن امور ،تقسيم كار ،چارلز بابيج
حركت سنجي و زمان سنجي ،حسابداري قيمت تمام شده،
تاثير رنگ هاي گوناگون در بازدهي كاركنان.
مارشال الفلين
تشخيص و بحث در مورد اهميت نسبي وظايف مديريت.
حيطه نظارت ،وحدت فرماندهي ،كنترل مواد و نيروي انساني ،جان استوارت
ميل و ديگران
تخصص و تقسيم كار و دستمزد تشويقي.
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رهبری
تاریخهای
سبک
مدیریت
شیوه یا وسیله

سال تقریبي

مبتكر یا مروج

 1855ميالدي

اصول سازمان ،ارتباطات ،و استفاده از اطالعات راه آهن.

 1856ميالدي

استفاده از نمودار سازماني براي نشان دادن تركيب سازمان ،كاربرد دانيل مك كالم
مديريت سيستماتيك در راه اهن.
استانلي
استفاده از حركت سنجي در صنعت ،بررسي علل خستگي ويليام
جوانز
كاركنان.
ژوزف وارتون
ايجاد دوره دانشگاهي مديريت بازرگاني.

 1871ميالدي
 1881ميالدي

هنري پور

 1886ميالدي

هنر مديريت ،علم اداره.

هنري متكالف

 1886ميالدي

علم مديريت.

هنري تاون
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رهبری
تاریخهای
سبک
مدیریت
سال تقریبي

1891
ميالدي
1900
ميالدي

شیوه یا وسیله

طرح پرداخت حقوق و دستمزد.

مديريت علمي ،كاربرد سيستمها ،مديريت پرسنل ،نياز به همكاري بين
مديران و كاركنان ،دستمزد باال ،تقسيم مساوي كار بين مديريت و
كاركنان ،سازمان برحسب تخصص ،كاربرد اصل استثناء در كارگاه ،نظام
قيمت تمام شده ،بررسي روش ها ،زمان سنجي ،تبيين مديريت علمي،
تاكيد روي شغل مديريت ،تاكيد روي تحقيق علمي ،استانداردها،
برنامهريزي و كنترل.
حركت سنجي و مفاهيم اساسي روان شناسي صنعتي.
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مبتكر یا مروج

فردريك هالسي
فردريك وينسلو
تيلور
فرانك و ليليان
گيلبرت

فرآیند مدیریت

مدیریت

برنامه ریزی

اجرا

کنترل
برنامه
ریزی

کنترل

مدیریت
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اجرا

نگرش استراتژیک؟

اول فکر
دوم نقاشی
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نگرش استراتژیک؟
اول اصول
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نگرش استراتژیک به مدیریت
سطح
استراتژیک/نظر

مدیریت استراتژیک

مدیریت عملیات

سطح عملیات/
عمل
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مدیریت استراتژیک

سطوح مدیریت

برنامه ریزی استراتژیک

مدیریت عملیاتی

برنامه ریزی عملیاتی

اجرای استراتژیک

اجرای عملیاتی
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کنترل استراتژیک

کنترل عملیاتی

اجزای برنامه
اجزا

مقصد

برنامه

استراتژیک

عملیاتی

• استراتژی
• راهبرد
• تاکتیک
 خط مشی

• ماموریت
• چشم انداز
• ارزشها
 ایده آل
 آرمان
•






مسیر

اهداف عملیاتی
اهداف بلند مدت
اهداف کمی
اهداف ساالنه
اهداف  5ساله و باالتر
خروجی ها
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•





پروژه/فعالیت
سیاست
تکنیک
اقدامات
طرح عملیاتی

نقشه راه در سازمان
مدیریت استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک

مدیریت عملیاتی

برنامه ریزی عملیاتی

اجرای استراتژیک

اجرای عملیاتی
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کنترل استراتژیک

کنترل عملیاتی

سطوح استراتژی از دیدگاه هانگر و ویلن

استراتژی های سطح موسسه
استراتژی های سطح کسب وکار(سپرده /تسهیالت/بانکداری الکترونیکی)

استراتژی های وظیفه ای (بازاریابی،مالی،منابع انسانی و )...
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تفاوت های سطوح استراتژی

اجزای استراتژی

استراتژی سطح موسسه ملل

استراتژی سپرده/
تسهیالت

استراتژی بازاریابی

قلمرو

کدام نوع سرمایه گذاری ؟

کدام بازار یا بخش از بازار
برای سپرده و تسهیالت ؟

کدام محصول یا خدمت برای مشتریان
مشخص؟

اهداف

اهداف کلی :
•رشد درآمد
•سودآوری
•رشد بازدهی

اهداف تمامی بازار –
محصول ها :
•رشد فروش
•سهم بازار

اهداف یک بازار – محصول خاص:
•فروش محصول
•سهم بازار محصول
•رضایت مشتری

برنامه استراتژیک و عملیاتی موسسه اعتباری ملل
ماموریت موسسه ملل

چشم انداز موسسه ملل

ارزش های موسسه ملل

اهداف استراتژیک موسسه

استراتژی سطح کل موسسه
استراتژی های سطح سپرده/تسهیالت/خدماتEB/
اهداف عملیاتی ( 2تا  5سال)
طرح های عملیاتی ستاد مرکزی و حوزه های وابسته

وظیفه واحد
برنامه ریزی
ستاد مرکزی
موسسه ملل

هم افزایی بخش های ستادی
وظیفه واحد
برنامه ریزی ستاد
مرکزی موسسه
اعتباری ملل

سندراهبردی و عملیاتی موسسه اعتباری ملل

وظیفه واحد
بازاریابی ستاد
مرکزی موسسه
اعتباری ملل

هم افزایی بخش های ستادی
وظیفه واحد
بازاریابی ستاد
مرکزی موسسه
اعتباری ملل

اهداف و استراتژی های بازاریابی خدمات موسسه ملل

تغییر نگرش در بازاریابی موسسه
اعتباری ملل

روندهای بازاریابی خدمات بانکی

هر آنچه برای مشتری مناسب است می فروشیم؟

هر آنچه بازار می خواهد می فروشیم ؟

هر آنچه فروش می رود،می فروشیم؟

هر آنچه داریم می فروشیم؟

روندهای فکری در بازاریابی خدمات بانکی

فلسفه

توضیح کلیدی

تولید محوری
فروش محوری
بازارمحوری
مشتری محوری

تمرکز بر کارایی عملیات داخلی بانک
تمرکز بر تکنیک های تهاجمی برای غلبه بر مقاومت مشتری
تمرکز روی تامین نیاز و خواسته های مشتری
تمرکز روی تامین نیازها و خواسته های مشتریان در حالی که بدنبال
رفاه فردی و اجتماعی هستند.

تعیین استراتژی های نوین بازاریابی در موسسه ملل
شناسایی نیاز های مشتریان شرکتی/خرد/خاص
بررسی تجارب بانک های برتر دنیا
تحلیل خدمات موجود در تامین نیازها
تحلیل دیدگاه متخصصان

وظیفه واحد
بازاریابی ستاد
مرکزی موسسه
اعتباری ملل

طراحی خدمات جدید
بخش بندی بازار ،هدف گذاری و موقعیت یابی
موسسه ملل در بازار برای خدمت خاص

تعیین سیاست های موسسه در خصوص نحوه فروش
محصول

برنامه بازاریابی محصول خاص

محتوای طرح بازاریابی واحد بازاریابی

1
2

خالصه ای برای مدیریت
وضعیت روندهای فعلی

3
4
5

بررسی عملکرد خدمت خاص موسسه
مسایل کلیدی
اهداف (فروش،سهم بازار)...،

6
7

استراتژی بازاریابی
طرح های عملیاتی

8
9
10

صورت سود و زیان انتظاری
شاخص های کلیدی کنترل
طرح های اقتضائی

نقش ها و دستارودها
هیئت مدیره موسسه ملل
مدیر عامل موسسه ملل

قائم مقام موسسه ملل
مدیر برنامه ریزی و مدیران ستادی

سند راهبردی

مدیر بازاریابی و مدیران ستادی

برنامه بازاریابی

مدیر امور شعب  ،مدیران حوزه ها و روسای شعب

عملیات فروش

مهارت های مورد نیاز
مهارت
رهبری
مهارت
کنترل و
نظارت

مهارت
مشتری یابی
مهارت های
مدیران صف

مهارت
مدیریت
منابع انسانی

مهارت
مذاکره
مهارت
فروش

با آرزوی توفیق
پایان
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