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 چکیده

رویج روشهای ت .باشدیمبرای معرفی محصوالت و خدمات تنها استراتژی استفاده از اصول بازاریابی در قالب ترویج 

تحقیقات بازاریابی متنوع هستند که برای رسیدن به یک یکپارچگی نیاز به مطالعه دقیق و استفاده از یک روش بنا به نتایج 

ر یا صنعتی انتخاب درست و هدفمند با توجه به ماهیت مشتری کا وکارکسببا  وکارکسب. در بازاریابی باشدیمسیستماتیک 

اقدام به  دباشیمحل مسئله  یهاتمیالگورمدل فراریاضی که تلفیقی از  آسانی نیست لذا در این پژوهش ما با استفاده از یک

روشهای ترویج نمودیم که نتایج نشان داد تبلیغات، تبلیغات پیشبردی، فروش شخصی، بازاریابی مستقیم و روابط  بندیرتبه

 .کندیمفاده وش پیشرفته فراریاضی استاول تا پنجم هستند این تحقیق کاربردی بوده و از یک ر یهارتبهعمومی به ترتیب دارای 

 ابتکاری، بازاریابی صنعتی یهاروشترویج،  یهاروش: کلمات کلیدی

 
  



 

 
Abstract 

The only strategy for introducing products and services is to use marketing principles in 

the form of promotion. Promotional methods are based on diverse marketing research results 

that require careful study and use of a systematic approach in business marketing with business 

in order to achieve integration. Choosing the right and purposeful business or industry based 

on the nature of the customer is not an easy task, so in this study, we used a meta-model that 

combines problem-solving algorithms to rank the promotional methods whose results show 

advertising, advertising Promotion, personal sales, direct marketing and PR Ranked 1st to 5th 

respectively, this research is applied and employs an advanced Faraday method. 
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