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  بازايابي مستقيم

بازاريابي مستقيم نوعي از تبليغات مي باشد كه مخاطبان خود را بدون استفاده از مجاري رسمي و سنتي تبليغاتي نظير 
سازمانها در اين شيوه با استفاده از تكنيكهايي نظير برگه هاي آگهي، . لويزيون، روزنامه يا راديو جذب مي نمايدت

تبليغات . ارجاعي و تبليغات خياباني به طور مستقيم با مشتريان ارتباط برقرار مي كنندتوزيع بروشورها، نامه هاي 
دو مشخصه تعريفي اصلي وجود دارد كه آن را از ساير انواع . مستقيم، زيرمجموعه و نوعي از بازاريابي است

نه هاي ارتباطي و تجاري رابط، به اولي اين است كه پيامها مستقيماً و بدون استفاده از رسا. بازاريابي متمايز مي كند
» دعوت به عمل«تي موفقيت آميز دومين مشخصه، استفاده از قاعده كلي رويكرد تبليغا. مشتريان ارسال مي گردد

باشد اين جنبه از بازاريابي مستقيم بر پاسخهاي قابل پيگيري، قابل ارزيابي و معين از سوي مشتريان، بدون توجه به مي
اگر منظور از تبليغات، اميد به ) كه در صنعت براي راحتي تحت عنوان پاسخ شناخته شده اند( .محيط بستگي دارد

مورد انجام يك كار خاص، بطور نمونه تماس با يك خط تلفن آزاد يا بازديد از وب سايت باشد، تبليغات مستقيم 
ا اندازه هاي كوچك تا متوسط با بودجه از بازاريابي مستقيم به طور گسترده اي در سازمانهايي ب. توجه قرار مي گيرد

فرايند تبليغات مستقيمي كه به خوبي . هاي تبليغاتي محدود كه پيام تجاري شناخته شده اي ندارند استفاده مي شود
اجرا شده باشد مي تواند بازگشت سرمايه محدودي را به همراه داشته باشد زيرا پيام تبليغاتي پشت برندسازي هاي 

پنهان مي گردد در عوض تبليغات مستقيم، مستقيماً محصول، خدمت يا رويدادي را پيشنهاد مي نمايد و بسيار پيچيده 
  .نحوه ي دستيابي به محصول، خدمت يا رويداد پيشنهاد شده را توضيح مي دهد

  تاريخچه

لستر واندرمن  در يك سخنراني از سوي ۱۹۷۶اعتقاد بر اين است كه اصطالح بازاريابي مستقيم نخستين بار در سال 
مي باشد،  Columbia Recordsو  American Expressتكنيك هاي بازاريابي مستقيم با ماركهايي نظير كه پيشتاز 

به تبليغات تجاري ناخواسته اشاره دارد كه از ) junk mail(اصطالح مراسالت ناخواسته . مورد استفاده قرار گرفت
، Spamاصطالح . بر مي گردد ۱۹۵۴طريق اداره پست يا مستقيماً در صندوق پستي مشتريان قرار مي گيرد و به سال 

هر چند كه در ماههاي نخست . باز مي گردد ۱۹۹۳مارچ  ۳۱مي باشد كه به » ايميل هاي تجاري ناخواسته«به معناي 
اشاره داشت كه دريافت  UseNetي آن صرفاً به ارسال غيرعمدي و چندين باره ي پيام از طريق به كارگير

هر چند كه واندرمن ممكن است . كنندگان در خالل گفتگوهاي معمولي شان اين پيام ها را نيز دريافت مي كردند
فروش از طريق سفارش پستي نخستين كسي باشد كه اصطالح بازاريابي مستقيم را به كار گرفت اما فعاليت هاي 

  .آغاز گرديد ۱۸۶۷ابتدا در امريكا و با اختراع ماشين تحرير در سال ) بازاريابي مستقيم از طريق پست(

   


