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 بازاریابی ورزشی ها و رویکردهای نوینمطالعه مروری روش

 . علی نامدار آزادگان3پیام . حسن خوش2. مهتاب خطیبیان 1

 . دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی2و  1
 های ورزشی. کارشناس ارشد مدیریت رسانه3
 

کاه مشاتریان امااکن ورزشای افاراد      باشاد. از آنجاایی   هدف از این تحقیق ارایه راهکارهای نوین بازار یابی ورزشی به مدیران ورزشی می
مختلفی هستند مدیر ورزشی باید طرز برخورد با همه اقشار جامعه را به صورت کامل یاد بگیرد. از آنجایی که امااکن و ساازمان ورزشای    

ق در این مقالاه باه   های نوین بازاریابی را بیاموزد. روش تحقیبرای ادامه حیات خود نیازمند بودجه می باشد و لذا مدیر ورزشی باید روش
هاای ایان   های تخصصای اساتفاده شاده اسات. یافتاه     ها و مجالت و ژورنالای انجام شده است و از ستون مقاالت روزنامهصورت کتابخانه

 ها و راهکارهای نوین برای سازمان و محصول ورزشی خاود بازاریاابی کناد.   آموزد که چگونه با استفاده از روشتحقیق به مدیر ورزشی می
بازاریاابی باه فاروش از طریاق      کناد. ها نقش اساسای ایفاا مای   در موقعیت سازمان بازاریابی در کسب و کار امروز یک امر ضروری است و

شود تفکار بازاریاابی بایاد    تری دارد و به همین دلیل گفته میشود و مفهوم بسیار جامعهای تبلیغاتی محدود نمیویزیتوری یا تهیه آگهی
و  یجهاان  یرقاابت  ناده، یکاه رقابات آ   میریاگار بپاذ  به طور کلی  های سازمانی نفوذ کند و مورد توجه قرار گیرد.و فرایندها در کلیه بخش

خاود را   یرا فراهم آورد تا قاوه رقاابت   یطیشرا تواندیم یو رقابت یجهان، المللنیب یابیستد و بازار و داد یاز ابزارها یآگاه است، یاحرفه
خواهاد   یعماوم  یابیا بازار نیگزیجا ،یصاصو اخت یو فروش تخصص یابیبازار شود،یتر متر و فشردهازه رقابت سخت. هر اندمیبهبود بخش

 شد.  
 بازاریابی ورزشی، راهکارهای نوین، مدیران ورزشی های کلیدی:واژه
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