تأثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر آگاهی از برند/تداعی ذهنی از برند
ورزشی
اعظم شادی وند ،1عبدالرحمن مهدی پور ،2ارسالن چولگی ،3طاهره ازمشا
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مقدمه
بازاریابی ورزشی به منظور ایجاد یک تصویر مطلوب از کاالها و محصوالت میبایست با برجستهسازی عناصر اصلی کاال و
محصوالت مورد نظر در رابطه با نام انتخابشده تالش نمایند ،این ویژگیها و عناصر میتواند شامل کیفیت عملکردی
محصول ،قیمت خدمات ارائهشده ،کانال توزیع و سایر عناصر آمیخته با بازاریابی باشد( .)1هدف از انجام تحقیق بررسی
تأثیر آمیخته های بازاریابی بر آگاهی/تداعی ذهنی از برند های ورزشی میباشد.
روش و ابزار تحقیق
پژوهش از نوع کاربردی است .جامعه آماری تحقیق ورزشکاران نخبه شهر اهواز بودند .پرسشنامه محقق ساخته بود .نتایج
آزمون کالموگروف اسمیرنوف  ،نرمال بودن داده ها را نشان داد .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  11و
 AMOSنسخه  02تحلیل شدند.
یافتهها

شکل شماره .1مدل آماری تحقیق
بحث و نتیجهگیری
نتایج نشان داد که عوامل آمیخته بازاریابی بر آگاهی از برند/تداعی ذهنی از برند ورزشی رابطه مثبت و معنی داری دارد.
نتایج با یافته باجمالوی رستمی( ،)1931شمس( ،)1931همخوان میباشد .برای ایجاد آگاهی/تداعی ذهنی مشتریان
نسبت به برند های ورزشی بایستی عوامل آمیخته بازاریابی برندهای ورزشی را در بازار تقویت نمود.
واژگان کلیدی :آگاهی /تداعی ذهنی ،آمیخته بازاریابی ،برند ورزشی
 1عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد دره شهر
0دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
9مربی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم
4استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
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