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Bu öğe çıkmaz bir öğedir. Çünkü buradan hiçbir maddeyle bağlantısı yok. Lütfen bu sayfadan ilgili öğeleriçin bir bağlantı deneyin. (Şubat 2016) Bu makalede kaynak içermez. Lütfen güvenilir kaynaklar ekleyerek öğenin içeriğini geliştirmeye yardımcı olun. Kaynak kodsuz içeriğe itiraz edilebilir ve kaldırılabilir. Arama
Kaynağı: Pazarlama Bilgi Sistemi - Haber Gazetesi (tr) kitap akademik JSTOR (Ocak 2020) (Bu şablonun nasıl ve ne zaman kaldırılması gerektiğini öğrenin) Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS) şirket içinde ve dışında mevcut pazarlama çözümleri için gerekli bilgileri elde etmek için bir yöntemdir. Yapısı ve içeriği şirketlerin
türüne göre değişir. Kendi ve ticari olmayan bilgi kaynaklarından bilgi sağlamanın yolları, bir işletmenin kendi faaliyetleri hakkında yürüttüğü kayıtlardır. Bilançolar, satış raporları, maliyet raporları, stok bilgileri vb. bilgi kaynaklarıdır. Kar amacı gütmeyen bilgi kaynakları kar amacı gütmeyen kuruluşlardan gelen verilerdir.
Örneğin, TÜİk'ten elde edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin demografik istatistikleri dış bilgi, TÜİk ise dış bilgi kaynağıdır. Diğer bilgi kaynakları, konu yla ilgili herhangi bir pazar araştırması yapmadan piyasa ortamı hakkında sürekli olarak bilgilendirilebilen kaynaklardır. Satıcılar, distribütörler, rakip ürünler, broşürler ve
araştırma, çağrı merkezi vb. birimler diğer bilgi kaynaklarını oluşturur. Pazarlama amaçlı pazarlama araştırması, belirli veya önemli bir konu üzerinde özel araştırmalar yapmaktır. Bu kapsamda gözlemler, odak grup görüşmeleri, araştırma, test yöntemleri uygulanabilir. Dış bağlantılar İletişim adresine . Pazarlama bilgi
sistemi, pazarlama yöneticileri tarafından karar verirken gerekli olan bilgileri toplamak, sınıflandırmak, analiz etmek, değerlendirmek ve ilgili kişilere ulaşmak için kişi, araç ve süreçlerden oluşur. İyi bir pazarlama bilgi sisteminin temel amacı, karar verme için gerekli olan bilginin türünü, niteliğini ve miktarını, ayrıca
sunulacak bilginin türünü, niteliğini ve miktarını dengelemektir. Bir pazarlama bilgi sistemine neden ihtiyaç duyulduğuna baktığımızda, şu faktörleri görebiliriz: iş adreslerine sahip pazarlar ölçekte bölgesel olmaktan çıkarken, ulusal ve hatta uluslararası kalitehaline gelmiştir. İşletmeler için daha büyük belirsizlik karşısında
giderek karmaşıklaşan faaliyetlerini yürütmek zordur. Ürünün ömrü çok kısaydı. Bu kısa sürenin en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için gerekli çözümlerin hemen ve önce çevrede değişiklikler olacaktır. Pazarlama müdürünün çeşitli pazarlama faaliyetlerini, pazarlamafaaliyetlerini, pazarlamasını, daha büyük boyutlarda ve
daha ayrıntılı araştırma. Toplumlar daha iyi hale geldikçe, zorunlu ihtiyaçları da karşılandığı için satın alma çok anlamlı ve kişisel bir yaşam biçimine dönüşür. Bu nedenle, pazarlama yöneticileri de tüketicilerin açık ve gizli gereksinimlerini değerlendirmek gerekir ve nasıl faaliyetlerini düzenleyen nasıl bir şekilde. İşletmeler
arasındaki rekabet giderek fiyattan değil alanlara kayıyor. Markalaşma, paketleme, ürün geliştirme ve farklılaşma, dağıtım ve artan satışlardaki yoğun rekabet, bu tür faaliyetlerin etkinliğinin sürekli olarak gözlemlenmesini gerektirmektedir. Pazarlama bilgi sistemi, iş ve iş dışında belirli sorunlardan daha fazla pazarlama
kararlarını etkileyen tüm faktörleri sürekli olarak dikkate alır, yöneticilerin ortaya çıkabilecek sorunlara karşı uyanık olmasını sağlar, böylece çevre yönetmeliklerine uygunluk mümkün olan en kısa sürede uygulanır. Neden bir pazarlama bilgi sistemine ihtiyacınız var? Bilgi sisteminin uluslararası pazarlama karar verme de
yararlı olabilmesi için, sistemin bazı özelliklere sahip olması gerekir. Her şeyden önce, bilgi uygun olmalıdır. Maddi olmayan bilgi, gereksiz kaynak harcaması anlamına gelir. İkinci olarak, bilgi zamanında alınmalıdır. Zamanında hazır olmayan bilgilerin gerekli yararları sağlaması ve karar anında mevcut olmaması
düşünülemez. Bu nedenle, bilgiler sürekli olarak güncelleştirilmelidir. Üçüncü olarak, özellikle uluslararası bilgi karşılaştırılabilir ve uygulanabilir olması için bilgi esnek olmalıdır. Dördüncü olarak, sistemdeki bilgiler doğru olmalıdır. Uluslararası bir ortamda bilgi çok hızlı bir şekilde geçersiz ve geçersiz hale gelir, çünkü bu
işlev önemlidir. Beşinci olarak, sistemin bilgi tabanı ayrıntılı bilgileri kapsamalıdır. Çünkü bir şey hakkında karar verirken birçok faktör dikkate alınır. Son olarak, bilgi sistemi hem kullanım hem de erişilebilirlik için uygun olmalıdır. İlgili 1 PAZARLAMA BİlGİ SİsteMİ PAZARLAMA ARAMA VE PAZARLAMA ARAMA 2
SUNUM AĞ Faktörler Daha FAZLA VE DAHA İyİ BİlGİ PAZARLAMA BİlGİ SİsteMİ İçİn İşLETİm Ler GerekARTTI VE DAHA İyİ BİlGİ PAZARLAMA BİlGİ SİsteMİ (PBS)REKLAM PBS ALT SİsteMLerİ PAZARLAMA PAZARLAMA FARKLARI PAZARLAMA BİlGİ SİsteM (SAĞLIK) VE Vİdeo (İyİ) ARAŞTIRMA 3
PAZARLAMA BİlGİ SİsteMİ VE PAZARLAMA ARAŞTIRMA İşİ DOĞRU KARARLAR VE BAŞARIYLA UYGULAYABİlİ 4 Faktörler işletmelerin daha fazla ve daha iyi bilgi ihtiyacını artırmak Ulusal veya uluslararası ölçekte alıcılar daha fazla gelir elde etmek için bu yönde seçici pazarlama yöntemleri tedarikçiler ilerler
bugün hızla değişen çevre dinamikleri ile rekabet yüz artış 5 ARAŞTIRMA VE PAZARLAMA BİlGİ SİsteMİ ARASINDAKİ FARKLAR Pazarlama bilgi sistemi, planlama ve kontrol amacıyla sürekli bilgi akışı ile ilgilenirken, pazar araştırması belirli bir amaç için başlatılır. PBS kendini problem önlemeye adamış olsa da, pazar
araştırması problem çözme ile ilgilidir. PBS iç ve dış bilgi kaynaklarını kullanırken, pazar araştırması genellikle kuruluşun dış kaynaklarını kullanır. Pazarlama Araştırması, PBS çalışanlarından biridir. Pazar araştırmalarından elde edilen bilgiler daha uzun süre PBS'de saklanır. 6 PAZARLAMA BİlGİ SİsteMİ (PBS) (1) ERS
pazarlama çözümleri için gerekli, 7 Pazarlama Yöneticileri ve Diğer Bilgi KullanıcılarıIn-House Raporlama Sistemleri Bilgi Analizi Pazarlama Analizi Pazarlama Araştırma Değerlendirmesi Bilgi Dağıtım Bilgi Yöneticileri ve Diğer Kullanıcılar Bilgi Analizi Planlama-Yönetim Uygulamaları Pazarlama Çevre Pazarlama
Pazarları Pazarlama Pazarları Pazarlar Pazarlar Kamu Makro Çevre Kuvvetleri 8 Pazarlama bilgi sistemine ihtiyacı nı artırmak Önemli Nedenlerİşletmelerin tüketici ihtiyacından tüketici ihtiyaçlarına ve küreselleşmeye geçiş için uluslararası pazarlara açılması gerekir ценовой конкуренции Необходимость реагировать



быстрее и быстрее в связи с сокращением сроков службы продукции Комплекс и расширение маркетинговой деятельности в сфере уменьшилась необходимость более экономичного и эффективного использования сырья и ресурсов Увеличение предпочтений продукта после увеличения
предпочтений продукта становится все труднее угодить клиентам 9 PBS SUBSYSTEMS В бизнес-системы отчетностиМаркет мониторинга информации Маркетинг исследования Маркетинг системы поддержки решения 10 MARKETING RESEARCHSpecial маркетинга Маркетинговые исследования для
этой проблемы является систематический дизайн Pazarlama ARAŞTIRMALARININ İş 11 ÖZELLİkLerİ TarafinDAN KARŞıLAŞıLAN Verilerin Toplanması, Analizi ve RAPORLAMISONUCU ELDE EDİlMESİ PAZARLAMA ARAŞTIRMASI Pazarlama Araþtýrma Sýnýrlama Sýnýr araþtýrmasýnda sistematik bir süreç,
bilgi alma yöntemi tarafsýz ve objektif piyasa araþtýrma sýnasýnda, veri araþtýrma sürecinde anlamli ve pazar araþtýrma sýnýrýmýnýn amacýyla toplanan bilgi oluþtu 12 Etkİnlisizce PAZARLAMA ARAÞTIRMASI Kapalýs L 14 Kotler ve ArmstrongProblem'e göre pazar araştırmasının aşamaları ve veri toplama veri
toplama veri toplama, analiz ve yorumlama araştırma hedeflerinin belirlenmesi Rapor 15 Araştırmanın zorluklarını ve hedeflerini belirlemek Pazarlama araştırma sürecinin en zor adımlarından biridir. Belirli nedenler açık olmasa da, yöneticinin bir şeylerin ters gidip gitmediğini bilmesi gerekir. Böylece, pazarlama yöneticisi
ve araştırmacı arasındaki iletişim eksikliği, asıl sorunun tanımlanması yerine sorunun belirtilerinin saptanmasına neden olur. 16 Pazarlama Araştırması ÖrnekleriProblem Tanımlama Araştırması Pazar potansiyeli, pazar payı, iş veya ürün imajı, pazar özellikleri, satış analizi, problem çözme, iş eğilimlerinin paylaşımı, ürün,
fiyatlandırma, tutma ve dağıtım, bilgi kaynakları ve araştırma, örnekleme planları, veri toplama yöntemleri ve araştırmacıların yeni bilgilere erişmesini sağlayacak araştırma araçlarına yönelik 17 araştırma planı geliştirilmeye odaklanılmalıdır. 18 İkincil veri kaynaklarının toplanması DataIn iş kayıtları, personel ağ sistemi,
raporlar, pazarlama bilgi sistemi, insanlar, satış, internet sorunları, kütüphaneler, hükümetler, ticaret dernekleri, üniversiteler, özel araştırma kuruluşları derinlemesine ve odak grup görüşmeleri izleme, delphi teknolojisi, online, posta, telefon, yüz yüze anketler, deneysel yöntemler (video, tarayıcı, vb); Web sitesi analizi 19
İkincil veriler, daha önce başka bir amaç için toplanan tamamlanmış bir bilgi kümesidir. Faydaları: Çok düşük kusurlara mal olmak için hızlı bir şekilde ortaya çıkarlar: Genel olarak ihtiyaç duydukları tüm bilgileri sağlayamazlar. Bilgi, eski, önyargılı veya farklı toplama amaçlı olabilir Kavramsal tanımlarda bir değişiklik olabilir
Farklı ölçüm birimlerinin mevcut bilgilerin doğruluğunu doğrulayacak 20 birincil veri kaynağı işletmelerin doğrudan bilgiye başvurdukları kaynaklardır. Bir pazarlama araştırmasının sonuçlarının işletme yönetimleri tarafından doğru bir şekilde yorumlanabilmesi için, bunları aynı konudaki çalışmalarla karşılaştırmak
gerekmektedir. Bu karşılaştırmanın yapIlebilere, farklı pazarlarda yapılan birincil kaynak çalışmalarının birbiriyle aynı veya eşit olması gerekir. 21 Araştırma Yöntemi Discoverer Belirlenmesi Nedensellik 22 TEMEL ARAŞTIRMA YAKLAŞIMLARI 22 Neden-Sonuç İlişkisi Bulma Tanımının Tanımlanması Pazar Özellikleri
veya Fonksiyonlarını Belirleyen Nedensel İlişkilerI Belirleyen Gayrimenkul Esnek, Evrensel Ön Planlı ve Yapılandırılmış Tasarım Bir veya Daha Fazla Argüman Yöntemi İkincil Veri İkincil Araştırma Gözlem, İnceleme, İkincil Veriler, Nicel Araştırma 23 Yöntem ARAŞTIRMA KALİTE TEKNİkLerİ Grup Derinlemesine Mülakat
Proje Yöntemleri ni ele alan Elektronik Mülakat 25 Primer DataEyeing Deney İncelemesinin Yüz Yüze Görüşme Yöntemleri posta yoluyla veya araştırmacının kendisi tarafından yapılan Anketler 26 Terazi, Online anket Metodlarında KullanılanNominal Ölçek Tutarlı (veya Dini) Ölçek Aralığı Orantılı Ölçek 27 Ölçekleme
Yöntemleri Karşılaştırmalı Yöntemler Karşılaştırmalı Yöntemler Sıralama İkili Karşılaştırma Sabit Tekniksiz Yöntemler Thurston Ölçeği Liket Ölçeği Semantik Farklılaşma Davranışsal Eğilim Ölçeği 28 Araştırma Hataları Sistem Hatası Hatası Yanıltıcı Tanımlayıcı Hata Hatası Hata Hata Tüm Hata Uç Nokta Hata Görüşmeci
Stay In Force Hata Sosyal Hata Sevecenlik İdari Hata Süreci Hata Hata Rastgele Görüşmeci Hata Görüşmeci Aldatma 29 Örnekleme Süreci Tanımı Çekirdek İzleyiciSeçimi Çerçeve Yöntemi Seçim Süreci Tanımı Örnek Örnekleme Örnek Veri Kontrol istisnalar 30 örnekleme yöntemleri Rastgele örnekleme basit rasgele
örnekleme Sistematik Örnekleme Sistematik Örnekleme Örnekleme Örneklem (Katman) Örnekleme Örneklem Örnekleme Örnekleme 31 Örnekleme Örnekleme ve verilerin yorumlanması Pazar araştırması sürecinde hedef katılımcılardan alınan veri ve bilgileri analiz etmek için, tüm veriler sayısallaştırılmalı ve
kodlanmalıdır. Veriler deregentid ve bilgisayar ortamına girildikten sonra, veriler çeşitli istatistiksel analizlere tabi tutulmalıdır. Veri analizi süreci, deneyim gerektiren pazar araştırmasının bir diğer önemli aşamasıdır. Bu nedenle, incelenmesi gereken ana değişkenleri, değişkenleri ölçmek için kullanılacak yöntemleri ve
toplanan verileri analiz etmek için kullanılacak analizleri içeren bir veri analiz planı bu aşamada hazırlanmalıdır. 32 Veri analizi ve yorumu (2)Veri analizi caydırıcılık analizinin dışındadır (ortalama, standart sapma); bir değişken ve çok değişkenli olmak. Kârsız yöntemler; parametrik ve maraton dışı testler. Parametrik
testler her zaman marj oluşturmayan testlere göre daha güçlü ve duyarlı sonuçlar ürettiğinden, önce bu testleri kullanmak tercih edilir. 33 Verilerin analizi ve yorumlanması (2) Çok değişkenli yöntemler, piyasa dilimlerindeki hedef tüketicilerin demografik ve psikografik özelliklerinin yanı sıra hukuki yapı, rekabetçi durum,
ekonomik koşullar, teknolojik fırsatlar gibi birçok değişkeni de göz önünde bulundurarak değişkenler arasındaki ilişkiyi tatmin edici düzeyde kontrol etmeyi sağlayan gerçekçi sonuçlar veren bir analiz yöntemidir. Çok değişkenli yöntemlerde, bağlı olarak ve bağımsız, bağımsız, 34 Araştırma Raporunun HazırlanmasıBaşlık
İçerik Özeti Giriş Edebiyatı Yöntemi Veri Analizi ve Sonuçları- 2000'li Araştırmaların Sonuç Yorumu ve Tartışması Eki Kaynakları Ekler pazarlama bilgi sistemi nedir. pazarlama bilgi sistemi özellikleri. pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması. pazarlama bilgi sisteminin görevleri. pazarlama bilgi sistemi elemanları.
pazarlama bilgi sisteminin kurulum aşamaları. pazarlama bilgi sistemi kaynakları. pazarlama bilgi sistemi bileşenleri
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