
ری استراتژیک رونق گردشگراهکار14
با هدف جذب گردشگر برای ایران

پیشرفت گردشگری ایراناندیشکده



طرح موضوع

Destination:(DMO)یاگردشگریمقصدبازاریابیساختاریکوظایفمهمترینازیکی•

Marketing Organizationبهکشوربازاریابیبرنامهاصلیاهدافتحلیلوتجزیهوتحقیق

.استنظرموردمنطقهبهگردشگرانترافیکهدایتمنظور

انتقال،مستنداینتدوینازهدف.کردترویجگردشگراندنیایدرراکشورتوانمیروشچندینبه•

میکمکشتربیبازدیدکنندهجذببهکهاستکشوربازاریابیهایاستراتژیبهترینمورددراطالعاتی

.کند



بازاریابی کشور چیست؟

افزایشمنظوربهخاصکشوریکتبلیغمورددرنیزکشوربازاریابیگردشگری،مقصدبازاریابیمشابه

.استبومومرزآنبهگردشگرانمسافرت

کیتواندمیمقصدبازاریابیوجوداینبا

الیحدرباشد،شهرییاایمنطقهبازاریابی

ویرسازیتصبرکلیطوربهکشوربازاریابیکه

.استمتمرکزکشوریکترویجو



بازاریابی کشور چیست؟

دراست،شگرگردیکهایانتخابسایربهنسبتمنطقهدادننشانترجذابکشور،بازاریابیاصلیهدف

رامحلینعتصکاروکسبودهدمیافزایشرابازدیدکنندگانتعدادکشوریکموفقبازاریابینتیجه،

.دهدمیرونق

صویرتبهبودنهایتدرکشور،بازاریابیهدف

برایآنجذابیتافزایشوهدفکشور

.استللیالمبینگردشگرانوبازدیدکنندگان



چرا بازاریابی کشور مهم است؟

مچشدرمکانمطلوبهایجنبهکهاستمهمهدف،کشوربهکنندهبازدیدجذبدرموفقیتبرای

.شودبرجستهمخاطب

بایکاتکندمیوسوسهراآنهاوخوانندمیفراخودسمتبهرامردمکهکنیدفکرجذابیهایمکانبه

.کنندبازدیدنزدیکازراهامکاناینشدهکههم

تولدمحلا،ایتالیدربایدکههاییمکانتوانیدمیمثال،عنوانبه

راندگانبازدیدکنیاکنیدمشخصراکنیدبازدیدرومامپراتوری

.کنیدتهییجفنالنددرشمالینورهایدیدنبرای



چرا بازاریابی کشور مهم است؟

تاودشبرجستهگزینهبهترینعنوانبههدفمنطقهکهاستاینکشوربازاریابیاصلیهدف•

سازیستهبرجباتوانمیراکاراین.کنندانتخابدیگرکشورهایبارقابتدررامکانآنگردشگران،

.دادانجامهدفمنطقهجذابوفردبهمنحصرهایسایتتمام

آنمحلیگریگردشصنعتبرایتواندمیکشوریکآمیزموفقیتبازاریابیکهباشیمداشتهخاطربه•

نقل،وحملخدماتدهندگانارائهتفریحی،اماکنها،رستورانها،گردیبومجملهازکشور،

.کندفراهمراسودآوریواشتغالامکانگردشگری،زنجیرهفعاالنسایروتورگردانان



چه کسی مسئول بازاریابی کشور است؟

•DMOهستندهدفکشوربرایبازاریابیمسئول(مقصدبازاریابیساختارهای)ها.

راهدفشورکنمایندگیمسئولیتکند،میفعالیتگردشگریمدیریتزمینهدرکهکسیهرواقع،در•

.کندمیترویجشودارد

بهگردشگرانترافیکهدایتمانقش•

مختلفهایاستراتژیاجرایبامنطقه

.استبازاریابی



چرا بازاریابی کشور مهم است؟

نیست،نظرموردکشوربهآمدنبرایبازدیدکنندگانتشویقبهمعطوففقطمافعالیتDMOعنوانبه•

متن،وعمتنهایقالبدررامنطقهآنمهمهایجاذبهبهمربوطاطالعاتتمامتوانیممیهمچنینبلکه

.دهیمقرارگردشگراختیاردر...وفیلمعکس،

وکسبوهاتفرجگاهها،رستورانها،هتلمدیرانبیشتر•

برایراخودهایDMOکهدارندتمایلگردشگریکارهای

.نندکایجادشانارائهقابلخدماتومحصوالتترویجبهکمک



تکنیک استراتژیک بازاریابی14

هدایتاهدافتحققبرایتوانندمیکهدارندوجودموثربازاریابیهایاستراتژیازبسیاری•

افزایشورکشوچهرهارتقاءبهراهبردهااین.شونداجراهدف،کشوریکبهگردشگرانوبازدیدکنندگان

.کنندمیکمککشورآنبهنسبتعمومیآگاهی

یعنی،DMOیکعنوانبهاصلیهدفبهدستیابیبرای•

14ندمستایندرهدف،منطقهیکبرایبازدیدکنندهجذب

یرمسدرراماکهشودمیمطرحکشوربازاریابیتکنیک

.دهدمیقرارموفقیت



جاذبه های اصلی را برجسته کنیم. 1

.استهدفکشوردرگردشگرجذباصلینقاطکردنبرجسته،DMOاقداماتمهمترینازیکی•

یونسکو،درشدهثبتجهانیمیراثهایمکانمانندمنطقهاینیگانهوفردبهمنحصرهایویژگیبه•

فکردسمقهایعبادتگاهیابکروخلوتسواحلاسکی،هایپیستکوهستانی،رویپیادهمسیرهای

.کنیم

ازترذابجگردشگرانبرایراکشوریتواندمیکهداردوجودجاذبهزیادیتعدادبینید،میکههمانطور•

.دهدنشانرقبا



جاذبه های اصلی را برجسته کنیم. 1

قلعهیانیباستاهایویرانهمعماری،هاینشانهدارایکنیممیتبلیغکهکشوریاگرمثالعنوانبه•

.شودمیگردشگرانعالقهافزایشباعثاینهاباشد،وسطاییقرونهای

دکنندگانبازدیبرایراجالبمحلیهایسایتهمهوکنیماستفادهمکانفردبهمنحصرهایویژگیاز•

.کنیمبرجسته

وگردشگراناتدهیمنمایشرامختلفیومتنوعهایجاذبهوهافعالیتتوانیدمیکهآنجاتاکنیمسعی•

.کنیممجابرامسافران



گردشگران هدف خود را مشخص کنیم. 2

رابازاریابیهایاستراتژیبهترینکندمیکمکمابههستندکسانیچهمانمخاطباناینکهدانستن•

.کنیمتبیین

.کنیمفکرکنندسفرماکشوربهخواهندمیمردمکهدالیلیتمامبهبایدهمچنین•

دینچندرراخودهدفبازدیدکنندگانوبگیریدکاغذوقلمیک•

.دهیدقرارمشترکمشخصاتبادسته



گردشگران هدف خود را مشخص کنیم. 2

:استشدهآوردهبهترایدهارائهبرایمثالچنداینجادر•

خانواده،بگیرانمستمریجوان،نسلبرایهستیدآنتبلیغحالدرشماکهکشوریآیاکهبگیریدتصمیم

دارد؟جذابیتهستند،عسلماهمقصددنبالبهکههاییزوجیادانشجویانتجاری،مسافرانها،

یایماهواپازپرشهیجانجویایافراد:باشدجذابطیفسردواینازیککدامبرایاستممکنکشور

هستند؟بخشآرامشزیارتوعبادتیکیاساحلدرآرامتعطیالتدنبالبهکهکسانی



گردشگران هدف خود را مشخص کنیم. 2

هرباراارتباطنبیشتریکهکنیمایجادبازاریابیاستراتژییکتوانیممیخود،هدفهایگروهشناساییازپس•

.باشدداشتهگردشگرانوبازدیدکنندگانازگروه

درخودهمنطقازبازدیدبرایآنهامحلیمردمتشویقوهدفکشورهایبازارهایبهدستیابیبرایراهاییروش•

.بگیریدنظر

کهنزدیکیکشورهاریلییاایجادهشبکهطریقازمسافرتسهولتسازیبرجستهطریقازتواندمیکاراین•

.شودانجامزبانمشترکاتوهافرهنگشباهتبرتاکیدیاکند،میمتصلهمسایهکشورهایباراشمامنطقه



مبرای شناخت گردشگران، داده به دست آورید و از این داده ها استفاده کنی. 3

.استهدفمخاطبانمورددرالزماطالعاتتمامازاستفادهوآوردندستبهمانقش،DMOعنوانبه

استفادهباتوانیممیداریم،دسترسیگردشگریوسفرزمینهدرسایتیوببهاگرمثال،عنوانبه

Googleاز Analyticsوطمرباطالعاتآوریجمعباراخودبازدیدکنندگانآنالین،مشابهابزارهاییا

.بشناسیمبهترآنها،هایانگیزهوعالیقای،زمینهجمعیتی،اطالعاتبه



مبرای شناخت گردشگران، داده به دست آورید و از این داده ها استفاده کنی. 3

خودنندگانبازدیدکوگردشگرانمورددرتوانیممیکهنیستآنالینابزارهایبافقطکهکنیمتوجه•

.کنیمآوریجمعمفیداطالعات

اینکههمچنینوکشوربازدیدکنندگانسنیمیانگینازمیدانیوآفالینتحقیقیکانجامباتوانمی•

.دشمطلعغیرهواستفادهموردهایاقامتگاهانواعکند،میخودمجذوبراآنهابیشترمقصدکدام

العاتاطارائهباتاکنیماستفادهنتایجازتوانیممیها،دادهاینآوریجمعازپس•

.نیمکاستفادههاروشبهترینازبازدیدکنندگان،براینظرموردکشوربهمربوط



بر نام تجاری تمرکز کنیم. 4

کارهاوسبکسایرازراحتیبهراخودمحصوالتیاخدماتتاکنندمیاستفادهتجارینامازمشاغلهمهتقریباً•

.باشدمارسانیپیامیابندیرنگکلی،تصویرآرم،شاملتواندمیتجاریمارک.کنندمتمایز

قابلراحتیبهتااستماهدفکشورهایویژگیفردترینبهمنحصرکردنبرجستهاینجادراصلیهدف•

.شودجدادیگرانازوباشدتشخیص

یکبرنددرارآنهاراحتیبهتوانیممیکند،میمنعکسراماهدفبازارنیازکهمناسبهایتکنیکتوسعهبا•

پیامازفادهاستبا،اینستاگرامکاربرانبرایهشتگایجادباتوانیممیمثال،عنوانبه.دهیمنمایشمقصد

.کنیمآشنامنطقهاینبارامردمخودتبلیغاتی





به دنبال مشارکت باشیم. 5

واعتمادادایجبرایرامامشابهمنافعکهاستهاییسازمانبامشارکتدنبالبهکلدراستراتژیاین•

تور،یانمجرها،رستورانها،هتلشاملتواندمیمشارکتیچنین.کنندمیدنبالجدیدمنابعکسب

.باشدماکشورمحلیمقاماتحتییاتفریحیاماکنمسافرتی،هایآژانس



به دنبال مشارکت باشیم. 5

پشتیبانیماازتاکندراضیرابلقوهشرکایاینکهبیابیمراایبازاریابیراهکارهایبایدشروع،برای•

طرفین،نایبامابرندهایایدهواهدافمورددرگفتگوبا.کنندشرکتماانتخاباتیکارزاردروکنند

ایجادباعثوکنندپیادهخودشانتبلیغاتیهایروشکناردررامابازاریابیهایکمپینتوانندمیآنها

.شوندهدفکشوردربازدیدکنندهعالقه



سایت مقصد جذاب ایجاد کنیموبیک . 6

خاصطقهمنیکدربارهتحقیقهنگامدراینترنتازگیریبهرهراحتیسفر،هایبرنامهانجامازقبل•

.نیستانکارقابل

زرگترینبنمایشبرایراهبهتریناست،شدهمتمرکزهدفکشوررویبرخاصطوربهکهسایتیوب•

.استمامخاطبانبرایجذابهایمکان

طریقازدهدمیامکانمابهسایتیوبچنین•

تواقعیتورهایوجذابتصاویرها،فیلمازاستفاده

.کنیمراربرقارتباطکنجکاوخوانندهبامستقیماًمجازی



سایت مقصد جذاب ایجاد کنیموبیک . 6

ختیارادررامقصدمورددردقیقاطالعاتسفر،برایریزیبرنامهازقبلتوانمیسایتوبطریقاز•

.دادقراربازدیدکنندگان

رایرهغونوشیدنیوغذاهایرستورانجذاب،هایمکانهتل،هایگزینهبهترینکهنکنیمفراموش•

.بگنجانیمخودسایتدر

استهمراهتلفنمناسبماسایتوبکهشویممطمئن•

وجذابمقاالتشاملکهبودهوبالگبخشدارایو

.کنیممیتبلیغکهاستکشوریمورددرجالب



استفاده کنیمSEOاز اصول. 7

وتورهایمدرکهاستموثرصورتیدرتنهاکنیممیتبلیغکهکشوریمورددرجذابسایتوبیک•

.باشدداشتهباالییرتبهGoogleمانندمعروفجستجوی

وگردشگرانتوسطماسایتوبیافتنازاطمینانبرایSEOجامعاستراتژییککهاستجاییاین•

.شودمیارائهامر،متخصصانیاماتوسطآنالینبازدیدکنندگان



استفاده کنیمSEOاز اصول. 7

کلماتآناساسبرمحتواایجادقدرتمند،کلیدیکلماتازاستفادهشاملجستجوموتورسازیبهینه•

.استاشمبندیرتبهبهبودبرایهافیلموتصاویرمانندهاتکنیکانواعازاستفادهوکلیدی

بهمطالبطریقازسایتوبسازیبهینهبرایهاراهبهترینازیکیوبالگشد،ذکرقبالًکههمانطور•

.استمرتبطکلیدیکلماتازاستفادهباآموزندهوروز

!استسلطانمحتوادرنهایت،•



بازاریابی درگیر کننده. 8

.استتعامالتتشویقومردمجلببرایمنابعازاستفادهکننده،درگیربازاریابی•

بهکهکنیمادهاستفبازاریابیابزارازتوانیممیدهیم،نشانخودمخاطببهخاصیجذابیتاینکهجایبه•

.کنندتجربهرامقصددهدمیامکانمردم

دهشتولیدمحتوایطریقازتوانمیراکاراین•

وبیااجتماعیهایشبکهدرکاربرانتوسط

وتتجربیابتوانندافرادتادادانجاممانسایت

.بگذارنداشتراکبهراخودافکار



بازاریابی درگیر کننده. 8

شورکاعتبارافزایشبهما،طرفازتالشیهیچبدونودهانبهدهانترویجطریقازاستراتژیاین•

.کندمیکمکماهدف

بهدهانبازخوردبهسازمانیکتبلیغاتیهایصحبتازبیشترخیلیدارندتمایلمردمحال،هربه•

.کننداعتماددهان



هیمبدکنندگانیک تجربه همه جانبه به بازدید . 9

.ندکمیکمکماکشوربازاریابیکارزارتقویتبهکهاستموثرروشیکویدئوییبازاریابی•

مواردنمهمتریتوانندمیهستند،اشتراکقابلاجتماعیهایرسانهدرراحتیبههافیلمکهآنجااز•

ازازدیدبهنگامدرکشورمسافراندیگرشخصیتجاربشاملیاودهندترویجرامنطقهجذابوجالب

.باشندآنجا



هیمبدکنندگانیک تجربه همه جانبه به بازدید . 9

کهاستمندیقدرتهایتکنیکازدیگریکیمجازیواقعیتبازاریابیرفتن،اینازفراترگامیکبرای•

.دهدمیارائهخودشانهایخانهازراکشورازتریشخصیتجربهماهدفبازدیدکنندگانبه

ازمجازیتورهاییامحلیرستورانیک،استراحتگاهیاهتلیکمجازیهایتجربهتوانیممیما•

!هستندپایانبیهاقابلیت–دهیمارائهرامنطقهاصلیهایمکان

یکباتوانندمیکاربرانمجازی،واقعیت360تورانتهایدر•

میهدایتماسایتوببهراآنهاکهویدیوییانتهایدرفراخوان

.ببرندلذتکشورحضوریشخصیتجربهازکند،



نیماز رسانه های اجتماعی برای تبلیغ کشور خود استفاده ک. 10

هاراهبهترینازییکخودکشورتبلیغوآنالینکاربرانبهدستیابیبرایاجتماعیهایرسانهازاستفاده•

.ماستپیامانتقالبرای

وهافیلمبلیغاتی،تهایپستازتوانیممیاینستاگراموبوکفیسمانندهاییسیستمدرمثالعنوانبه•

.کنیماستفادهعالقهافزایشبرایمسابقاتحتی

.استانجامقابلمابرایهزینهبدونکارهااینتمام•



نیماز رسانه های اجتماعی برای تبلیغ کشور خود استفاده ک. 10

شدهپشتیبانیغاتتبلیمانندشود،میارائههاسیستماینتوسطپولیبازاریابیهایفرصتکههمچنین•

.دیدافزایشبهکمکبرای

یتموقعاساسبرراافراددهدمیامکانشمابهکهاستایناجتماعیهایرسانهمزیتبزرگترین•

.دهیدقرارهدفخودکشورتبلیغبرایخودجمعیتوسنمکانی،



را جذب کنیماینفلوئنسرها. 11

.ماستشورکتبلیغبرایاینفلوئنسرهاازاستفادهدیگرغیرمستقیموموثربازاریابیاستراتژی•

درزیادیدگاندنبالکننکهباشندکسیهریانویسانوبالگمشهور،افرادتوانندمیتأثیرگذارهااین•

.داردخودوبالگیااینستاگرام،یوتیوب،بوکفیس

.دارندراخوددرگیرمخاطبانقبلازکهاستتأثیرگذارانیطریقازاعتمادایجادایده،•



را جذب کنیماینفلوئنسرها. 11

تبلیغبرایارانتأثیرگذانتخابدرعاملمهمتریننبایدکنندگاندنبالتعدادکهباشیمداشتهخاطربه•

.باشدماکشور

.گرفتخواهیمبهترینتایجکنیم،تعریفشراکتخاصموضوعاتتأثیرگذارهایبااگرموارد،بیشتردر•

یایغاتیتبلپستسرییکارسالازایدرتوانیممیمثالعنوانبه•

رچهاگ.بدهیمرایگاناقامتمحلآنهابهمان،کشوردربارهویدیوی

نموثرتریکردنپیدااست،آنانجامازترراحتکاراینگفتن

.داردنیازتالشکمیاینفلوئنسر



سایت های محبوب سفروبتبلیغ در . 12

هایسایتوبسایرطریقازبایدمان،هدفکشورتبلیغبرایخودسایتوبایجادازجدا•

.بگیریمتماسخودمخاطبانباbooking.comمانندتاثیرگذارومعتبرمسافرتی

ومدهیقرارهاسایتوبآندرراهافیلمیاهاداستانتصاویر،توانیممیمثالعنوانبه•

.کنیمکنترلراکشوربازدیدکنندگانوگردشگرانهایبررسیونظرات

آنبودنفیمنیامثبتازنظرصرفدهیم،میپاسخکنندهبازدیدنظرهربهکهشویممطمئن•

.مانظرموردکشورمورددر



نیمروش های مختلف تبلیغات آنالین را کاوش ک. 13

وانیمتمیاطالعات،اینداشتندستدربا.باشیمکردهآوریجمعراخودهدفمخاطبانبهمربوطاطالعاتتمامبایدماهماکنون،•

سایتوبوشخصیسایتوبطریقازخودهدفمخاطبانبهمنطقهتبلیغبرایتبلیغاتنمایشومناسبهایعاملسیستماز

.کنیماستفادهثالثشخصهای

(PPC)تبلیغاتهاDMOبیشتر• pay per clickبا.دانندمیاستفادهبرایموثرروشیکراGoogle Adwordsمی

."خاورمیانهبهسفررزرو"ماننددهیم،قرارخودهدفکاربرانجستجویدرراخودتبلیغاتتوانیم

.شودمییگردتبلیغاتیهایروشازبسیاریازباالتربازدهیبهمنجرکهشودمیمنجرخاصبازاریکبهشده،پرداختجستجوی•

.انددادهاننشعالقهماسایتوببهقبالًکهاستکسانیبهدسترسیبرایعالیهایتکنیکازدیگریکیمجددبازاریابی•



مایجاد کنیآفالیناستراتژی های بازاریابی . 14

مثال،عنوانبه.داردوجودماکشوربهآنهاسفراحتمالزمانیچهبفهمیدبایدشناختیم،راخودهدفبازارکهاکنون•

شمالینورهایدیدنبرایفرصتیتاباشدداشتهرابازدیدبهترینزمستانهایماهدرفنالندمانندکشوریاستممکن

.داردبیشتریجذابیتتابستانهایماهدرقبرسکهحالیدر.باشد

ترینمناسبف،هدکشوربرایکهکنیمایجادآفالینبازاریابیاستراتژییکتوانیممیاطالعات،اینداشتننظردربا•

.باشد

تبلیغاتیآفالینهایروشمحلییاملیگردشگریهاینمایشگاهیاتلویزیونیتبلیغاترادیو،ها،مجلهوهاروزنامه•

استفادهند،هستمستقرآندرماهدفبازدیدکنندگانکهمناطقیدرخودکشوردادننشانبرایتوانیممیکههستند

.کنید



ردیفرصتی برای صنعت جهانگ: گرایش های گردشگری

بهآنهایاقاشتومشتریتوسطکهروندهاییاز.استپیشرفتحالدرمداومطوربهگردشگریصنعت•

فناوریازهاستفادباگردشگریصنعتتوسطکهمواردیتاشودمیهدایتفردبهمنحصرهایتجربه

.شودمیهدایتجدیدهای

مدرنیعناصرازودارندنگهنبضرویراخودانگشتبایدهستنددرگیرگردشگریبخشدرکهکسانی•

روشتافتهگرجدیدمقصدهایوهافناوریاز.کننداستقبالکنند،میجذبرابیشتریمشتریانکه

.استحیاتیبسیارکاریظهور،اوایلدرروندهاجدیدترینپذیرفتنبازاریابی،جدیدهای



روندهای فناوری در حال ظهور در صنعت مسافرت و گردشگری

.استرشدحالدرسرعتبهمصنوعیهوشومجازیواقعیتکمکبافناوری،•

رساندنحداکثربهبرایرامصنوعیهوشارزشجهانگردیومسافرتصنعتدرموجودمشاغل•

صنعتردفناوریاهمیتمشتری،باارتباطتاگرفتهآنالینرزرواسیوناز.انددادهتشخیصعملکرد

.کردانکارتواننمیراگردشگریومسافرت

وکسببهاهفناوریمختلفانواعکند،میتغییرزمانگذشتبامشتریانتظاراتورفتارکههمانطور•

.دهندارتقاراخودمشتریخدماتودهندارائهجانبههمهایتجربهتاکندمیکمککارها



جمع بندی

کردهایرویاتخاذبرایفوقاستراتژیکهایتکنیکازتوانیممی

فادهاستنظرموردمنطقهبهگردشگرانترافیکهدایتدرمتعدد

.کنیم

پذیرشواستراتژییکرویتمرکز،DMOیکعنوانبه

ت،موفقیازاطمینانبرایبازاریابیپیشنهادیروندهایهمزمان

.استمطلوبروشیک


