ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ آﻗﺎی ﮔﺮﺷﺎﺳﺒ از ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﺮاث ﻧﻔﯿﺲ دﺳﺘﻬﺎ
ﻟﯿﻨ ﻣﻘﺎﻟﻪhttps://mlmarketing.ir/?p=120 :
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ :ﺳﺠﺎد ﺻﻔﺮی
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ :

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﺮاث ﻧﻔﯿﺲ دﺳﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻇﻬﯿﺮی و آدرس وب ﺳﺎﯾﺖ  www.hph.co.irو ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗ از ﻗﺒﯿﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ) ﺑﺸﻘﺎب ﻣﺴ
دﯾﻮار ﮐﻮب  ،ﺗُﻨ ﻣﺴ و… ،(..اﻧﻮاع ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﮔﺎزدار ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾ) اﻧﻮاع زﻋﻔﺮان ،ﻫﻞ ﺳﺒﺰ و (..و اﻧﻮاع ﮐﯿﻒ ﭼﺮﻣ و ﻟﻮازم ﺗﺰﺋﯿﻨ در ﺗﺎرﯾﺦ
 ۱۳۹۱/۷/۲۶ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺷﻬﺮ ﻫﺎی رﺷﺖ ،ﮐﺮج ،ﺑﻬﺸﻬﺮ ،ﺳﺎری ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﺗﻨﺎﺑﻦ دارای ﺷﻌﺐ
ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ  mlmbookﺑﺎ آﻗﺎی ﮔﺮﺷﺎﺳﺒ از ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻮرد ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای و وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ
دﻋﻮت ﻣ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﺆال :ﻟﻄﻔﺎً ﻣﻘﺪاری از ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺠﺎرت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ،ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
ﺑﻨﺪه داوود ﮔﺮﺷﺎﺳﺒ ،ﻫﻤﺴﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﻇﻬﯿﺮی ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﺮاث ﻧﻔﯿﺲ دﺳﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺑﻌﺪاز اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﻢ از اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۱۳۸۰اﻟ ﻧﯿﻤﻪ
اول ﺳﺎل  ۱۳۸۴در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺎرت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﺑﺎزارﯾﺎب در ﯾ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎیﻧﺘﻮرﮐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣ ﮐﺮدم .در ﺳﺎل  ۱۳۸۴ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﻟﺤﺎق ﺑﻨﺪ “ز” ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺧﻼل ﮔﺮان ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در آن ﺷﺮﮐﺖ را رﻫﺎ ﮐﺮدم .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﺮﻣ ،ﯾﺴﺮی ﺑﺮرﺳ در ﺧﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﻟﺘ ﻟﻮل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨ راآﻏﺎز ﻧﻤﻮدم .ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺮاوان ﯾ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای راﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدم .ﮐﺎر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ ﻧﻔﯿﺲ اﯾﺮاﻧ و ﻋﺮﺿﻪ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای ﺑﻮد .در
اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪم وﻟ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دارای
وﯾﮋﮔﯿﻬﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﺮﻣ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣ ﺳﺎزد.ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۳۸۹اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎاﯾﻨﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای از وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣ ﻧﻤﻮدم.

ﺑﻨﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺎرت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪای دﻗﯿﻘﺎً از ﺳﺎل  ۱۳۸۰اﻟ ۱۳۸۹ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزارﯾﺎب وﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﯾ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ
ای ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮدم .در آن ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺳﻌ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﮐﻪ از آﺳﯿﺎی ﺷﺮﻗ وارد ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺷﺪه ﺑﻮﻣ ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ
ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﻮﻣ ﮐﺮدم ﺑﻠﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ اﯾﺮاﻧ را ﺑﺎ ﻃﺮح در آﻣﺪزاﯾ داﺧﻠ در اﻗﺼ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﺑﻪ ﻗﻮﻟ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ زﯾﺮه ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎدم .در دﺑ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻃﺮح در آﻣﺪزاﯾ ﻣﻨﻄﻘ ﻓﺮوش اﻧﺠﺎم دادم.ﻟﺬا
آداب ،ﻓﺮﻫﻨ ،ﺳﻨﻦ ﮐﺸﻮر اﯾﺮاﻧ اﺳﻼﻣ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ ﺑﻪ اﻗﺼ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ارﺳﺎل ﮐﺮدم.در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﺮاث ﻧﻔﯿﺲ
دﺳﺖ ﻫﺎ ﻫﻤﺎن راه را دﻧﺒﺎل ﻣﮐﻨﺪ.ﮐﻼم آﺧﺮ ﺑﻨﺪه ﻫﻢ ﺑﺎزارﯾﺎب ﺑﻮدم و ﻫﻢ ﻣﺪﯾﺮ ﯾ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ.
ﺳﺆال :ﻫﺪف ﺷﻤﺎ از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﺮاث ﻧﻔﯿﺲ دﺳﺖﻫﺎ ،ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت وﺟﺬب ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً از ﻫﺮﮐﺪام از دوﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺳﺆال ﮐﻨﯿﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﻪ ﭼﻪ ﻫﺪﻓ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارﯾﺪ .اوﻟﯿﻦ ﺑﺤﺚ آنﻫﺎ اﺷﺘﻐﺎل زاﯾ اﺳﺖ .ﺧﻮب ﻣﺎ
اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی را در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ زﯾﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﻧﺒﺎل ﮐﺎری ﻣﮔﺮدﻧﺪ .ﻓﺮدی ﮐﻪ آﻣﺪه دﯾﭙﻠﻤﺶ را
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی را اﻧﺠﺎم داده و وارد ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﺷﻮد و اﻧﺘﻈﺎر دارد ﮐﻪ رﺷﺪ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ اﻓﺮاد را وارد اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻨﯿﻢ و
آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺪﻫﯿﻢ اﯾﻦ اﻓﺮاد رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و رﺷﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ و رﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و اﯾﻦ ﻫﺪﻓ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﺒﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ اﺷﺘﻐﺎل زاﯾ .اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪاﻗﺘﺼﺎدی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣ ﮔﺮدد.
ﭼﻮن ﻣﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ  ۹۵درﺻﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻤﺎن داﺧﻠ ﺑﺎﺷﺪ .درواﻗﻊ ﯾ ﺟﻮری ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻢ ﮐﻤ ﻣﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ اﻣﯿﺪ روزی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﮐﻮﭼ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﯾﻔﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺟﺰء ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای در دﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺆال :ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻨﺪه ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋ ﻫﺴﺘﻢ و ﺧﺎﻧﻢ ﻇﻬﯿﺮی ﻫﻢ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ رواﻧﺸﻨﺎﺳ ﺑﺎﻟﯿﻨ.
ﺳﺆال :ﻟﻄﻔﺎً ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﯾ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺤ ،ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﯾ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﯾ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮﻣ ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﮔﺮدد .در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﻫﺮﻣ در آﻣﺪ اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ورود آﻧﻬﺎ و ﺟﺎﯾﺎﻫ ﮐﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ وﻟ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای در آﻣﺪ اﻓﺮاد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺷﺨﺼ و
ﮔﺮوﻫ ﮐﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای در آﻣﺪ اﻓﺮاد از ﺟﺬب اﻓﺮاد ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤ ﮔﺮدد ﺑﻠﻪ از ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺎزارﯾﺎب و ﯾﺎ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺘﺶ رخ ﻣ دﻫﺪ.در ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﯿ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ در ﺑﺎزار ﮔﺮم و ﯾﺎ ﺑﺎزار ﺳﺮد اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در آﻣﺪ اﯾﺪه آﻟ را ﺑﺮای ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﻟﺬا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﻨﯿ ﻫﺎی ﻓﺮوش و آﻣﻮزش ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ﻫﺮ
ﺑﺎزارﯾﺎب ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﻪ ﭼﻨﺪان زﯾﺎد دارای در آﻣﺪی ﻣﻌﻘﻮل ﺷﺪه ﮐﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ آن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺒﻪ ﻗﻮی ﻓﺮوش ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .در
ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای ﯾ ﺑﺎزارﯾﺎب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ .در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﺮﻣ اﻓﺮاد ﭘﺮ درآﻣﺪ واﻗﻌﺎً ﺑﺎزارﯾﺎب ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻗﺘ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
درﺑﺎره ﭼﻮﻧ ﻓﺮوش ﯾ ﮐﺎﻻ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﻋﻤﻼ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص درﻣﺎﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﺬب اوﻟﯿﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﺴﺮی
ﺗﻨﯿﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟ ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﻨﯿ ﻓﺮوش ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﺸﯿﻞ ﯾ ﺷﺒﻪ اﻧﺴﺎﻧ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺸﯿﻞ ﯾ ﺷﺒﻪ ﻓﺮوش اﻫﻤﯿﺖ
دارد .اﻣﺎ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﯾ ﺳﺮی ﺗﻨﯿﻫﺎ ﻓﺮوش وﺟﻮد دارد ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﻣﺸﺘﺮی را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﮐﺎﻻی ﻣﺎ ﮐﺎﻻﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺘ در روﻧﺪ زﻧﺪﮔ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﯿﯿﺮات در آن ﺷﻮد .ﭘﺲ ﺑﺎزارﯾﺎب اﺑﺘﺪا ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺎﻻ ﻣ ﮐﻨﺪ و
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻌﺮﻓ ﻃﺮح درآﻣﺪی ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاه رﻓﺖ زﯾﺮا ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮی در ﺧﺼﻮص ﮐﺎﻻ ﺷﺮﮐﺖ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اوﻟﯿﻪ اﯾﺠﺎد ﯾ ﮔﺮوه ﻓﺮوش ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺮوه ﻓﺮوﺷ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻻی ﺷﺮﮐﺖ را دارد.ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن در اﯾﻦ
ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺪرت ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ را در ﺑﺎزار ﮔﺮم و ﺑﺎزار ﺳﺮد ﺧﻮددارﻧﺪ .ﺑﺎزار ﮔﺮم ﻓﺮوش ﺷﺎﻣﻞ اﻗﻮام ،دوﺳﺘﺎن ،ﻫﻤﺎران و ﻏﯿﺮه … .و ﺑﺎزار ﺳﺮد
ﻓﺮوش ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎ ،ادارهﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ارﮔﺎنﻫﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای ﯾ ﺑﺎزارﯾﺎب ﻃﻮری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدر
ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺎزار ﺳﺮد ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﯿ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ از ﯾ ﺑﺎزارﯾﺎب ﺳﻨﺘ در ﺑﺎزار ﮔﺮم ﺧﻮد ﻫﻢ
ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮدد .و ﺑﺎ ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻫﺎی ﻓﺮوش ﻣﺗﻮاﻧﺪﺑﻪ ﺟﺬب ﺑﺎزارﯾﺎب ﯾﺎ ﻫﻤﺎر اﺣﺘﻤﺎﻟ ﺑﭙﺮدازد .ﯾﻌﻨ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺮرﺳ ﮐﻨﯿﻢ در
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﺮﻣ ﻓﻘﻂ ﺑﺤﺚ ﺟﺬب ﺑﻮد ،اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺤﺚ ﺟﺬب ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺤﺚ ﻓﺮوش ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﯾ ﺑﺎزارﯾﺎب ﻣﻮﻓﻖ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻨﯿﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎبﻫﺎی دﯾﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ .ﻋﻤﻼ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای رخ ﻣ دﻫﺪ اﯾﻦ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﯾ ﺑﺎزارﯾﺎب ﺑﺮا ی
ﮐﺴﺐ در آﻣﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﯿﻢ ﻓﺮوش ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﺎ ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﻤ ﺷﻮد .دﻟﯿﻞ آن ﻫﻢ
ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﺳﻄﻮح ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﮔﯿﺮی اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺧﻮدش را درﮔﯿﺮ ﻓﺮوشﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺧﻮدش ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎزارﯾﺎبﻫﺎ

ﯾﺎد ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﺴﺘﺎدن دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮدن و ﻓﺮوشﻫﺎی ﻣﺠﺪد از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد اﻓﺮاد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ درآﻣﺪ
ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ اﺻﻞ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﺮﻣ اﺗﻔﺎق ﻣاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﯾ ﺷﺨﺺ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺬب  ۲ﻧﻔﺮ وﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﺎز ﺑﻮد ﻣﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ
درآﻣﺪﻫﺎی رﺳﯿﺪه و ﺧﻮدش را ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﮐﻨﺪ و از ﺣﺎﺻﻞ زﺣﻤﺖ دﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺗﺨﺼﺺ ،در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮوش و
آﻣﻮزشﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﺳﺪ.
درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﮔﺮ ﺑﺮرﺳ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﻣﺑﯿﻨﯿﻢ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺜﺒﺖ در
ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﺮده ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ را ﺗﻀﻤﯿﻨ ﺑﺮای رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮد ﻣ داﻧﻨﺪ.

ﺳﺆال :ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد؟
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪای اﺳﺖ .ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً اﮔﺮ ﻃﺮح ﺗﺠﺎری ﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪای ﺑﻮد ﻣﻐﺎﯾﺮت داﺷﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻧﻤ ﺷﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ  ۸ﺷﺮﮐﺘ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارﻧﺪ.
ﯾ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪای ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﻣﺎن ،وﻗﺖ ،ﺗﺨﺼﺺ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﮐﻨﻨﺪﮐﺴﺐ درآﻣﺪ
ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻮب ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﻠﻦ ﯾﻮﻧ ﻟﻮل ﻣﺘ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﻫﺎی وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪای ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻠﻦ ﯾﻮﻧ ﻟﻮل ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﻧﻤدﻫﺪ و ﺣﺘﻤﺎً ﭘﻠﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ درﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﺮاث ﻧﻔﯿﺲ دﺳﺘﻬﺎ ﻃﺮح ﺧﺮده ﻓﺮوﺷ ، ﯾﻮﻧ ﻟﻮل و ﺑﺨﺸ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺎداش
ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﺮط و ﺷﺮوﻃ ﺧﺎص اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﺎزارﯾﺎبﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺸﻌﻮل ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺳﺆال :ﭼﻪ راه ﮐﺎرﻫﺎﯾ را اﺟﺮا ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺮﻣ ﺷﺪن ﻧﺮود؟
ﺑﺮای اﯾﻨﻪ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﺮﻣ ﻓﺮار ﮐﻨﯿﻢ اوﻟﯿﻦ ﮐﺎر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ زﯾﺎدی ﮐﻪ در وزارت
ﺑﺎزرﮔﺎﻧ دارم ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﺷﻮم ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣدﻫﻨﺪ ﮐﻪ  ۱۰۰۰اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺨﺮﯾﺪ و
وارد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ ﺷﻮﯾﺪ .اﻣﺎ ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﻮﻟﮥ اﺟﺒﺎر در ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪای در اﯾﺮان ﺑﺰﻧﺪ .ﺗﺠﺎرﺑ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ اﻓﺮادی ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺸﺎن وارد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﻣﺷﻮﻧﺪ .ﺧﯿﻠ ﺧﻮب ﻣداﻧﯿﻢ اﻓﺮاد ﺑﺮای اﯾﻨﻪ در
ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﺴﺮی از ﺗﻨﯿ ﺷﺮوع ﺑﻔﺮوش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن در ﺧﺼﻮص ﮐﯿﻔﯿﺖ و
ﮐﻤﯿﺖ ﮐﺎﻻ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﺎﻻ،ﺧﻮدﺷﺎن آﻧﻬﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘ ﺷﺨﺼ ﺑﺎزارﯾﺎب ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺷﻮدﻣداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
وﻗﺖ ﺑﺬارد .ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﺲ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻔﺮوش رﺳﺎﻧﺪ.ﭘﺲ اﺑﺘﺪا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺧﻮدش در ﺧﺼﻮص ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﺜﻼ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﺴﻞ ارﮔﺎﻧﯿ ﮐﻪ
ﻗﯿﻤﺖ آن  ۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .اول آن را ﻣﭼﺸﺪ و ﺑﺮرﺳ ﻣ ﮐﻨﺪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل دارای ﻫﻤﺎن ﺧﻮاﺻ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﺪ از
اﯾﻨﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد ﺑﺎ ﻣﯿﻞ و رﻏﺒﺖ ﺑﺮای آن ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎزارﯾﺎﺑ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ.
در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻫﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ .در ﻓﺮوﺷﺎه  Nikeﻫﻤﮥ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻫﺎ ﻟﺒﺎس Nikeﻣﭘﻮﺷﻨﺪ .وﻗﺘ ﻣﻦ آﻧﺠﺎ ﻣروم در

ﻣﻮرد ﯾ ﮐﺎﭘﺸﻦ ،ﯾ ﮐﻔﺶ ،ﯾ ﻋﯿﻨ و ﯾ دﺳﺘﺶ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﻨﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺷﻮم اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﮐﺎﻻ ﻣﺪ ﻧﻈﺮم ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣدﻫﻨﺪ .ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ آنﻫﺎ را ﻗﺒﻮل ﻣﮐﻨﻢ.ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﮐﻨﻢ آﻧﻬﺎ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻟﺬت از
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺗﻨﯿ ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮی ﯾﺎ ﺑﺎزارﯾﺎب اﺣﺘﻤﺎﻟ ﯾﺎاﯾﻨﻪ ﺑﻮﯾﻢ ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﻣﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﻣﻦ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ  ۱۰۰۰اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺨﺮﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ اﺟﺒﺎر در ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﯾ ﺳﺮی از اﻓﺮاد ﻣآﯾﻨﺪ و ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦﭼﻨﯿﻨ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ.
 ۱۰۰۰اﻣﺘﯿﺎز ﺟﻨﺲ ﻣﺧﺮﻧﺪ و ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻔﺮوﺷﺪ .دﭼﺎر ﺳﺮ در ﮔﻤ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻣﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﮔﯿﺮد ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺲ ﺑﺪﻫﺪ .ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺤﺚ  Buybackﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ از  ۱۰درﺻﺪ ﺑﻌﻼوه ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘ از ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘ ﮐﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘ ﺷﺨﺺ ﻣﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد اﺻﻞ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای در ﮐﺸﻮر زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮود ﻣﺎ در واﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﯿﻢ و اﻃﻼﻋﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﮐﺎﻻ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮی ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.اﻣﺮوز زﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ اﺟﺒﺎر در ﺧﺮﯾﺪ
ﻫﻤﯿﺸ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﺸﻞ ﺑﺮ ﻣﺧﻮرد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺸﺘﺮی را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ او اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را
ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ .او اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻢ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﯾ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای واﻗﻌ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﺗﻨﻬﺎ راه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺟﺒﺎر در ﺧﺮﯾﺪ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻌﻀ از اوﻗﺎت اﻓﺮادی ﺑﻪ ﻣﻦ رﺟﻮع ﻣﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾ ﺑﺎزارﯾﺎب “ﻧﺘﻮرﮐﺮ” ﻫﺴﺘﻢ از ﻣﻦ ﺳﺆال ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺰ ﮐﺎری ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣدﻫﻢ ،اﯾﻦﻃﻮر .ﺑﻌﺪ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﺧﯿﻠ ﻣﻤﻨﻮن ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎری ﻧﻤﮐﻨﻢ .اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﺮ اﯾﻦ ﻓﺮد را ﺟﺬب ﻣﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻦ از ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪای ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آن زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺠﻮز را دارﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی آن
ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺮرﺳ ﻣﯿﻨﻨﺪ .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ و دارای داﻧﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﺮﻣ ﻫﺴﻨﺘﺪ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دﻫﻨﺪ .ﺗﺎ
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﻨﯿ ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای ﮐﺎر را ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺰﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﺮﻣ.
ﺧﻮب اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺧﯿﻠ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺆال ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی ﮔﺮﺷﺎﺳﺒ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﻣﻄﺮح ﻣﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﻦ ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻓﺮادی را ﮐﻪ
اﯾﻨﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ دﯾﺪه ام .ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی  MLMواﻗﻌ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎﯾﺪ آرام آرام ﺳﺎﺧﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺜﯿﺮ ﻫﻢ ﻣﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺜﯿﺮ ﯾ ﻣﻘﺪار ﻃﻮﻻﻧ اﺳﺖ.
ﺳﺆال :آﯾﻨﺪه ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای در اﯾﺮان را ﭼﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑ ﻣﮐﻨﯿﺪ؟
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ آﯾﻨﺪۀ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪای در اﯾﺮان ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ  ۸ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ  ۸ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﯾ ﺟﻤﻌ را ﺗﺸﯿﻞ
ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺗﻮی اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﻫﻤﺎﻫﻨ ﮐﻨﻨﺪ آﯾﻨﺪه ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪای اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
آﯾﻨﺪۀ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪای را ﻣﺎ  ۸ﺷﺮﮐﺖ رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ زد اﻣﺎ ﻫﺮ  ۸ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻪ ﻣﻦ ﮔﺮﺷﺎﺳﺒ ،ﻧﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی روﯾﺎﯾ ،ﻧﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻋﻄﺎران ﻧﻪ آﻗﺎی
ﻋﯿﻮﺿ و…..ﺑﻠﻪ ﮐﻞ  ۸ﺷﺮﮐﺖ .ﻣﺎ در واﻗﻊ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ را رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ زد .اﮔﺮ ﯾ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﺑﺮود ﺑﻘﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻫﻢ دﭼﺎر ﻣﺸﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺳﺆال :آﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻼش ﻧﺮده اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺟﻠﺴﻪ ای ﺗﺮﺗﯿﺐ دادهاﯾﺪ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪازی ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده اﯾﺪ؟

ﺑﻠﻪ ،ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ .ﻣﺎ ﻫﺪفﻫﺎﯾ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد دارﯾﻢ .اﯾﺪهﻫﺎ و
آرﻣﺎنﻫﺎﯾ ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن دارﯾﻢ .اﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻋﺮض ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﯾ ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻦ ﻣﻣﺎﻧﯿﻢ ﯾ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ در ﺣﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺟﻠﻮ ﺑﺎ ﯾ ﺳﺮی ﻣﺴﺎﺋﻞ روﺑﺮو ﻣﺷﻮد ﮐﻪ آن ﻣﺴﺎﺋﻞ را از ﻗﺒﻞ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .درواﻗﻊ ﻣﻦ ﻧﯿﺎز دارم ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﻫﺎی آرﻣﺎﻧ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدم
از ﮐﻤ دﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ اﻧﺘﻘﺎد ﭘﺬﯾﺮ و اﺻﻼح ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ .از ﺧﻮدم ﺷﺮوع ﻣﮐﻨﻢ
ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼح ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ  ۸ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﯾﻦ را دارﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﺳﯿﺎ و اروﭘﺎ را
ﻧﯿﺰ دارﯾﻢ .اﮔﺮ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻣﺎن ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .اﮔﺮ ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻣﺎن ﺑﺮای ﯾ زﻣﺎن ﻣﺤﺪود ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ واﻗﻌﺎً ﻣﻦ ﻓﺮ
ﻧﻤﮐﻨﻢ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای ﺑﺎ اﯾﻦ روﻧﺪی ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ دارد ﺑﻪ ﺟﺎﯾ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺳﺆال :ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ دﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻦ ﻣﺧﻮاﻫﻢ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻮﯾﻢ ﻫﻤﮥ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ دارای ﺧﺼﻮﺻﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮﺑ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﻘﻂ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﻃﻮری ﮐﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ دﯾﺮان ﻟﻄﻤﻪ ﻧﺰﻧﻨﺪ .ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﭼﯿﺰی را ﯾﺎد ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﻣدﻫﯿﻢ ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ””Win-Winﻣﮔﻮﯾﯿﻢ ﺷﺨﺼ ﮐﻪ وارد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ ﻣﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻫﺪاف
و آرزوﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ .ﻣﻦ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻢ او را ﺑﺮﻧﺪه ﮐﻨﻢ ﺧﻮدم ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻫﺸﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﻋﺪه ﻫﻤﺎن Win-Win
اﺳﺖ .ﯾﻌﻨ در واﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮ ﻫﻤﺪﯾﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﮥ اﯾﺪه آل ﺑﺮﺳﺪ اﺻﻮل را زﯾﺮ ﭘﺎی ﺑﺬارد و از ﺷﺮﮐﺖ  Xو  Yاﻟﻮ
ﺑﺮداری ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ اﺟﺒﺎری ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺧﻮد را رﺷﺪ ﺑﺪﻫﯿﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻦ ﺑﻪ دﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻫﻢ ﺿﺮﺑﻪ وارد ﻣﮐﻨﺪ.
وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺴﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ .درواﻗﻊ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪای ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﮐﻪ
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺎ دﯾﺮوز دارای ﻫﺰاران ﺷﺎﮐ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺮوز وارد اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﺎن ﺑﺎزیﻫﺎی ﻗﺒﻠ را اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﺳﺆال :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﯾ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻓﻖ و ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾ را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺧﻮب ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺷﻮد .ﻣﺜﻼ ﯾ از ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻢ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﯿﻠ از ﻣﺪﯾﺮان ﺟﺎی اﺑﻬﺎم
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎب واﮔﺬار ﻧﻤﮐﻨﻢ .ﯾﻌﻨ وﻗﺘ ﺳﺆال ﻣﮐﻨﻢ در رﺷﺖ ﭼﻪ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﯿﺪ ﻣﺎﻫ ﯾ ﺑﺎر ﺑﻪ آﻧﺠﺎ
ﺳﺮ ﻣزﻧﻢ .ﺗﻨﯿﻫﺎ و راه ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ آﻧﺠﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن از زﺑﺎن ﺧﻮدم ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ .ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ اﻻن اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ
ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﯿﻢ ،ﻣﮔﻮﯾﻢ ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻣﮔﻮﯾﻢ اﯾﺸﺎن ﻣﺒﻠﻎ و ﺳﺨﻨﻮی ﻣﻦ اﺳﺖ
اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد درﺳﺖ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣرﺳﯿﻢ و اﺻﻼح را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﯿﻢ .ﻣﻦ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻢ ﻣﺪﯾﺮان ،ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﭼﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮﺷﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺷﺮﮐﺖ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﯿﻦ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺖ .ﺷﺎﯾﺪ
اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﮔﺮدد ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺑﻨﺪه زﻣﺎﻧ ﺧﻮد ﺑﺎزارﯾﺎب ﺑﻮدم .ﯾﻌﻨ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻦ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﻦ ارﺗﺒﺎط دارد.
دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ از ﺧﻮدم ﯾ ﺑﺖ ﺑﺴﺎزم .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾ ﺷﺨﺼ آرزوی دﯾﺪن ﻣﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ دل ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮوﯾﻢ و آن ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮاﻗﺺ ﮐﺎر آﺷﻨﺎ ﻣﺷﻮﯾﻢ.
آﻧﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ راه ﮐﺎر اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﯾ ﮔﺮوه ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤ ﺧﺎرج از ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ دل ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺑﺮود و ﺑﺎ ﻣﺸﻼت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن از ﻧﺰدﯾ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪای ﯾ اﯾﺪۀ ﻣﺜﺒﺖ ﺿﺮﺑﺪر ﯾ ﻣﺷﻮد .اﻣﺎ ﯾ اﯾﺪۀ ﻣﻨﻔ ﺿﺮﺑﺪر ﺻﺪ ﻣﺷﻮد .اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺟﺎﻟﺒ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﻨﻔ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮر داﺧﻞ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪای رﺷﺪ ﻣﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺧﯿﻠ ﺳﺨﺖ ﺟﺎ ﻣاﻓﺘﺪ .ﺣﺎل ﺑﻨﺪه و ﻫﻤﺎران دﯾﺮی ﮐﻪ ﻟﯿﺪرﻫﺎی
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام وﻇﺎﯾﻔ دارﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ ﺳﺮﮐﺸ ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ
ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .ﯾ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﻫﺎ ﺳﺮﮐﺸ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ را از ﻧﺰدﯾ ﺑﺮرﺳ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﻨﺪه ﻫﺴﺘﻢ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺎ
اﺧﻄﺎری ﻧﯿﺮﯾﻢ ﯾﺎ ﻣﺸﻠ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد.
ﺳﻮال :ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪۀ ﻧﻬﺎﯾ دارﯾﺪ؟
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ از ﻧﺘﻮرک ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨ در ذﻫﻦ ﻣﺮدم ﺗﺪاﻋ ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻮرک ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨ ﯾﻌﻨ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺤﺼﻮل از دﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﺘﺮ .اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ اﯾﻦ را ﻧﺘﻮرک ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺮدﻫﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ
ﻏﻠﻂ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای ﺑﺤﺚ  E- commerceو آن ﻧﯿﺰ ﺑﺤﺚ ﺗﺠﺎرت اﻟﺘﺮوﻧﯿ را ﭘﯿﺶ ﻣ ﮐﺸﺪ .ﯾﻌﻨ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﯾﺎد

دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون ﺻﺮف زﻣﺎن و وﻗﺖ از ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﺟﻨﺲ را ﺳﻔﺎرش دﻫﯿﺪ و اﯾﻦ ﺟﻨﺲ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ
درب ﻣﻨﺰﻟﺘﺎن ﺑﺮﺳﺪ .در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﺳﻔﺎرﺷ ﮐﻪ دادﯾﺪ ﺣﺘ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺻﺪی ﻫﻢ ﺗﺨﻔﯿﻒ”ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ” ﺑﯿﺮﯾﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﻫﻢ ﺑﻨﯿﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ
را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺜﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪۀ ﻧﻬﺎﯾ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻮان داﺷﺘﯿﻢ ﮐﺎﻻی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ژل روﯾﺎل را درب ﻣﻨﺰل ﻣﺸﺘﺮی
ﺑﻪ او ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﭼﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻧﺮژی ،ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻻی ﺑﻬﺪاﺷﺘ آراﯾﺸ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﺪ و ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاب ﻣﯿﺪﻫﺪ.
ﭼﻮن ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻮاب ﻣ دﻫﺪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪۀ ﻧﻬﺎﯾ ﻗﯿﻤﺖ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤ آورﯾﻢ ﻣﺎ ﺳﻌ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﻗﯿﻤﺖ
واﻗﻌ را اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﯾﻢ .ﻣﺜﻼ ﻧﻤ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﺎﻻی ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ اﺳﺖ اﻣﺎ وﻗﺘ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﺎﻻ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﯿﺰ ﺟﺎﻟﺒ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﯾ ﺑﺎر
ﻣﺤﺼﻮل را ﻣ ﮔﯿﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﺎر دوم آﻧﺮا ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﺳﻌ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﭘﻮﻟ ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل ﺟﻨﺲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
اﻧﺪازه ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﺘﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺎ ﻧﯿﺰ از ﻋﻮام ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓ ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻧﺒﺎل
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺎﻻی اﯾﺪه آل ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺪف ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻤﺘﺮ ﺟﻨﺲ اﯾﺪه آل و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮی ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
ﺳﺆال :ﺑﻌﻀﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮدش ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻻی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد
ﺑﺎزارﯾﺎﺑ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ ﯾ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻇﻬﯿﺮی اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﯾ
ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﻮزﯾﻊ .ﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی را ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه .ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت وﻗﺘ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣ ﮐﺮد در ﻣﻮﺿﻮع ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮزﯾﻊ
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ در ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ وﻟ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻧﺪادﻧﺪ ﺑﺎ آن ﺷﺮﮐﺘ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ وارد ﮐﺎر ﺷﻮﯾﻢ .وﻗﺘ
ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ دارﯾﻢ ﮐﺎر ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪای اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﯿﻢ ﭘﺲ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪه ﻧﯿﺰ دﻧﺒﺎل  ۲ﺗﺎ ﺧﺮﮔﻮش دوﯾﺪن اﺻﻼ ﭼﯿﺰ ﺧﻮﺑ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺮ اﯾﻨﻪ اﯾﻦ  ۲را از ﻫﻢ ﺗﻔﯿ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﻌﻨ ﯾ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ﯾ
ﺷﺮﮐﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در اﻣﻮر ﯾﺪﯾﺮ ﻫﻢ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﻼت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را ﻣﮔﯿﺮد .ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً
ﯾ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻣﺎ  ۲ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮای ﯾ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﻟﺐ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻢ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ دﭼﺎر درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﺳﻌ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﺪم ﺑﺮدارﯾﻢ .ﯾﻌﻨ ﺳﻌ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪۀ ﺧﻮﺑ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﻣﺎ در زﻣﯿﻨﮥ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را ﻫﻢ دارﯾﻢ .اﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی دﯾﺮ ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ
ﺻﻼح ﻧﻤداﻧﯿﻢ دﻧﺒﺎل  ۲ﺧﺮﮔﻮش ﺑﺪوﯾﻢ.
ﺳﺆال:ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ و ﺗﻮزﯾﻊ آن در ﺷﺒﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻋﺮض ﻣﮐﻨﻢ درﺑﺎره ﻣﻘﻮﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖﻫﺎ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺑﺎ
ﻗﺎﻧﻮن  ۴۰درﺻﺪ از ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﺑﺮای ﺧﺮده ﻓﺮوﺷ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ .اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺎﺑﺖ ﻓﺮوش ﯾ ﮐﺎﻻ  ۵۲درﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﺑﺪﻫﻢ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ
۴۰درﺻﺪآﻧﺮا ﺑﺎﺑﺖ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﻣ ﺷﻮد ۲۱درﺻﺪ از ﻓﺮوش ﮐﻪ ازﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺎﻟﺐ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻮن ﺗﻨﻬﺎ ۳۱
درﺻﺪ دﯾﺮ ﺑﺎﻗ ﻣﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ داﺧﻞ ﺳﻄﻮح ﯾﺎ ﺑﺮای ﭘﺎداشﻫﺎ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﻮرﺳﺎﻧﺘ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺳﻄﻮح وﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎداش ﺑﺮای اﻓﺮاد
ﭘﺨﺶ ﻣﺷﻮد ﺑﺮای ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ .وﻗﺘ ﻣﻦ ﺷﺒﻪ ﻓﺮوش در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﯿﻞ ﻣدﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﺑﺎﺑﺖ آن ﺷﺒﻪ
ﻓﺮوش درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ وﻟ اﯾﻨﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ از آن ور ﺑﺎم اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﯾﻢ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از اﯾﻦ ور ﺑﺎم اﻓﺘﺎدهاﯾﻢ.
آن زﻣﺎن ﻫﻤﻪ درآﻣﺪﻫﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺑﺎﻻﯾ ﻣرﺳﯿﺪ در اﯾﻦ زﻣﺎن  ۴۰درﺻﺪ از ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﯾ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺷﺨﺼ ﻣرﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ را ﺧﺮﯾﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﭼﯿﺰ ﺟﺎﻟﺒ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ داﺧﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺨﺶ ﺷﻮد .ﯾﻌﻨ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﯾ ﻣﻘﺪاری را ﺑﺮای ﺧﺮده ﻓﺮوﺷ ﻟﺤﺎظ

ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻘﺪاری را ﺑﺮای ﭘﺨﺶ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ.
ﺑﻌﻀ از اوﻗﺎت ﺗﺨﻔﯿﻒ زﯾﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻓﺮ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﺣﺘﻤﺎً دارای ﮐﯿﻔﯿﺘ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﻘﺪر ﺑﺮای آن ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺴ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ و ﯾ درﺻﺪی ﻫﻢ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﻃﻮری ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ۶ ﻣﺎه ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ درآﻣﺪی ﺣﺪاﻗﻞ  ۷۰۰اﻟ۸۰۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻻ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد آﻣﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﺷﺎن
را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ .آﻣﺪهاﻧﺪ ﯾ ﺷﻐﻠ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺟﺎﯾ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺮوﯾﻢ ﮐﻪ درآﻣﺪش از ﯾ ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺤﺚ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﻫﻢ ﻣآﯾﻨﺪ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﺮده ﻓﺮوﺷ ﻣﻘﺪاری زﯾﺎد اﺳﺖ.
در ﻃﺮح درآﻣﺪ زاﺋ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺎﻧﻮن رول آپ دارﯾﻢ ﻃﺒﻖ آن ﻫﺮ ﺑﺎزارﯾﺎب ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮی ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﻓﻌﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد و ﺷﺎﻣﻞ
درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻢ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻋﺚ
ﻣ ﮔﺮدد ﻫﺮ ﺑﺎزارﯾﺎب ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮوش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﻓﺮوش ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺳﺆال :ﻓﺮ ﻧﻤﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ روی ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷ ﻧﺸﻮد ﺑﺎز ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ و ﻫﺮﻣ ﺗﺮار ﻣﺷﻮد؟ ﮐﻤﺎ اﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ۴۰
درﺻﺪ در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﺟﻮد دارد.
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ از ﻟﺤﺎظ اﻟﻮﺑﺮداری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﺮ و ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد ﻫﯿﭻ اﻋﺘﺮاﺿ ﻧﺪارم .وﻟ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺟﺎ و ﻣﺎن و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮدش
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﺎ درﮔﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﺮﻣ ﺑﻮدﯾﻢ .آنﻫﺎ درآﻣﺪﻫﺎ و آﻣﺎر و ارﻗﺎﻣ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣدادﻧﺪ ﻏﯿﺮ واﻗﻌ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺤﺚ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﯾ ﭼﯿﺰ را ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﺟﻠﻮ ﺑﺮوﯾﻢ .در ﻣﻮرد ﯾ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻫﺴﺘﻪ آن ﭘﺮوژه را ارﺗﻘﺎ ﻣدﻫﻨﺪ .در
اﺑﺘﺪای اﻣﺮ اﺳﺎس ﮐﺎر را اﺟﺮا ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ از آنﻫﺎ اﻟﻮ ﺑﺮداری اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدﯾﻢ .ﺣﺮﮐﺖ آنﻫﺎ از ﻗﺒﻞ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺮدﯾﻢ و ﻓﻘﻂ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠ آنﻫﺎ را ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدﯾﻢ .آنﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﯾ ﺳﺮی ﺑﺎزارﯾﺎب ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ اﻟﻮی دﯾﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻦ رک ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﻨﻢ در ﯾ
ﺷﺮک ﺑﺎﯾﺪ ﯾ ﺑﺎزارﯾﺎب ﻣﻮﻓﻖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺑﺮای ورود ﺑﻪ آن ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ ﻧﺪﻫﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪای
ﺑﻪ دﯾﺪ ﯾ ﺷﻐﻞ ﻋﺎدی ﻧﺎه ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﻢ اﯾﻦ روال ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﺗﺎزه ﮐﺎر را ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺳﺆال :ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﭼﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑ ﻣﮐﻨﯿﺪ؟
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺘ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ دارﯾﻢ .ﯾ از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﻮﻟﮥ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ و ﭘﻮﺷﺎک اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎن
ﮐﻢ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺗﺒﺤﺮ ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﮥ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ اﺳﺖ .ﮐﺎر ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ ﮐﺎر ﻣﺸﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻌﻀﻫﺎ از ﻋﻬﺪۀ اﻧﺠﺎم آن ﺑﺮ ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ.
ﺳﺆال :ﻟﻄﻔﺎً در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺷﺪﯾﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺷﺮﮐﺖ آوﯾﮋه ﺳﺎل .ﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾ ﺳﺎل و اﻧﺪی از ﺑﻘﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
دﯾﺮﺗﺮ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﻮده اﯾﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺬب ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎﻧﻤﺎن را از ﺻﻔﺮ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ.
اﻣﺎ ﻧﻘﺎط ﻗﻮﺗﻤﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺎوران ﻧﺘﻮرﮐ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﻪ ﻓﺮوش ﻧﺪارﯾﻢ .ﺗﺒﺤﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎزارﯾﺎب ﺣﺮﻓﻪ ای اﺳﺖ ﻣﺎ
اﻓﺮاد را ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﺨﺼﺼ ﻣ ﭘﺬﯾﺮﯾﻢ و ﺑﺎ ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎری از ﺗﺠﺮﺑﻪ از آﻧﻬﺎ ﻟﯿﺪرﻫﺎی ﺑﺰرﮔ ﻣ ﺳﺎزﯾﻢ .ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺘﻮرﮐﺮﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻪ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای اﺳﺖ و ﺑﻪ زودی زود و ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ را اﺛﺒﺎت ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﺮم
اﻓﺰاری و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎبﻫﺎ در ﺗﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ ﻣﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺆال :ﮐﺎر ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺷﺮﮐﺖ را ﺧﻮدﺗﺎن اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﯿﺪ؟
ﺑﻠﻪ ،در واﻗﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴ و ﻏﯿﺮه ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻫﺴﺖ .اﯾﺪهﻫﺎ ،ﭼﻮﻧ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدنﻫﺎ ،ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻮن آﻣﻮزﺷ ﯾﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮدن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ از ﮐﺎدر
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﮔﺮدد .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﯾ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪای وﺟﻮد دارد ﺗﯿﻢ آﻣﻮزﺷ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻣﺎ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ
داﺷﺘﯿﻢ ﻟﺬا ﺗﯿﻢ اﺟﺮاﯾ و آﻣﻮزﺷ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی دارﯾﻢ .رﯾﺰش زﯾﺎدی در دﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ وﺟﻮد دارد؛ اﮔﺮ ﻋﻠﺖ را ﺑﺮرﺳ ﮐﻨﯿﺪ دﻟﯿﻠﺶ ﻧﺒﻮد راﺑﻄﻪ
ﺗﻨﺎﺗﻨ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻢ آﻣﻮزش و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .راﺑﻄﮥ ﺗﻨﺎﺗﻨ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎ ﺑﺎزارﯾﺎن ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد ﯾ راﺑﻄﮥ ﻋﺎﻃﻔ ﺑﯿﻦ ﺑﺎزارﯾﺎب و ﻣﺪﯾﺮان

اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﻏﯿﺮﺗ ﮐﺎر ﻣﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﺮاث ﻧﻔﯿﺲ دﺳﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰ رﯾﺰش داﺷﺘﻪ اﻣﺎ اﯾﻦ رﯾﺰش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﯾﺮ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ
ﮔﺮدد.
ﺳﺆال :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﻪ ﭘﯿﺶ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺳﺎزی ﮐﺎﻻ از ﻣﺸﻼت اﺳﺎﺳ ﮐﻨﻮﻧ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای در اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﻧﻈﺮﺗﺎن راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﯾﻌﻨ ﭘﯿﺶ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺳﺎزی ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﻠ را ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎﻧ دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻣﻌﺎدل  ۳اﻟ ۴ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮده ﻓﺮوﺷ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺪون ﻫﯿﭽﻮﻧﻪ
دردﺳﺮ آﻧﻬﺎ را در ﺑﺎزار ﮔﺮم و ﺳﺮد ﺧﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻋﺮض ﮐﺮدم ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻌ ﮐﺮده ﮐﺎﻻﯾ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ را ﻋﺮﺿﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮐﺜﺮ ﮐﺎﻻﯾ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺮﮐﺖ دارای ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟ ﺑﺮﻧﺪی ﮐﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺧﯿﻠ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ وﻟ دارای ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ
ﺑﺎﻻﯾ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻌ ﮐﺮده ﮐﺎﻻﯾ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮی آن را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را راﺣﺖ در ﺑﺎزار ﮔﺮم و ﺳﺮد ﺑﻔﺮوش
رﺳﺎﻧﺪ.ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾ ﻣﺜﻞ ﺗﻬﺮان ،ﮐﺮج ،ﺑﻬﺸﻬﺮ ،ﺳﺎری ،رﺷﺖ و ﺗﻨﺎﺑﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭘﯿﺶ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺳﺎزی در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﺮاث ﻧﻔﯿﺲ دﺳﺖ ﻫﺎ رخ ﻧﻤدﻫﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻓﺮﺿﺎً ﻣﻦ ﮐﺘﺎﺑ را ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺎﻻ در ﺳﺎﯾﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﻓﺮوش ﺗ آن ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ زﯾﺮا ﺷﺨﺺ آن را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮده
وﻟ ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺺ  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺨﺮد ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﺗﻮان ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ را ﺑﻔﺮوﺷﺪ .ﻣﺠﺒﻮر ﻣﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ را ﭘﯿﺶ ﺧﻮد
ﻧﻪ دارد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺶ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺳﺎزی ﻣﺷﻮد.
در ﻣﻮرد ﮐﺎﻻی ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯿﺎد اﯾﻨﺠﺎ از ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﮐﺎﻻ ﯾ ﮐﺎﻻ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺷﺨﺼ ﺧﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ و
رﻏﺒﺖ آن را ﺧﺮﯾﺪاری ﻣ ﮐﻨﺪ.ﭘﺲ اﺻﻼ ﺑﻔﺮ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺳﺎزی ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎﻻﯾ را ﺑﺮای ﺑﺎزار ﮔﺮم ﺧﻮد ﺑﺨﺮﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎﻻﯾ را ﺑﺮای ﺑﺎزار ﺳﺮد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺖﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .ﻗﻄﻌﺎً
ﺑﺎ ﭘﯿﺶ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺳﺎزی ﮐﺎﻻ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎﻻﯾ ﺑﺮوﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﻓ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻮﯾﯿﻢ در ﻣﻨﺰل ﮐﺴ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ
ﮐﺎﻻی ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮدﯾﻢ از آن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﻢ دﯾﺮ آن را ﭘﺲ ﻧﻤدﻫﯿﻢ.
ﺑﺎزارﯾﺎبﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻨﺎم ﺗﻬﯿﻪ و ﺳﻔﺎرش ﮐﺎﻻ از ﺗﯿﻢ ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﺎه ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺎﻻ از ﺷﺮﮐﺖ
ﺟﻬﺖ رول آپ ﻧﺸﺪن ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﺸﻮرت ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﺎدﮔ اﺟﻨﺎس ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه را در ﺑﺎزار ﺳﺮد و ﮔﺮم ﺧﻮد ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ.
ﺗﯿﻢ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣ آﻣﻮزﻧﺪ ﭼﻪ ﺟﻨﺴ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را در ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﻣﺼﺮف ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺧﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻻن ﻣﺎ
زﻋﻔﺮان را آوردﯾﻢ.
ﺳﺆال :ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  MLMBOOK.irﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﺟﻊ و ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺗﺸﺮ ﻣﮐﻨﻢ از ﺷﻤﺎ در ﺑﻌﻀ از ﻣﻮارد واﻗﻌﺎً ﺑﻪ داد ﻣﺎ ﻣرﺳﯿﺪ .زﺣﻤﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪای را
ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﯿﺪ .ﻣﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ .در آﻣﻮزشﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺷﻤﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ راه اﻧﺪازی
ﺳﺎﯾﺖ  MLMBOOKﺗﺒﺮﯾ ﻣﮔﻮﯾﻢ و ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﯿﺪ در ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺳﺆال :ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﺰﯾﺰاﻧ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﯾﺎ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﮐﻨﻢ اﮔﺮ ﮐﺎدر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺠﺮب آﻣﻮزﺷ
ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓ ﻧﺪارﻧﺪ وارد اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺸﻮﻧﺪ .اﻣﺎن دارد اﺷﺨﺎﺻ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر
درآﻣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾ دارد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﮐﻨﻢ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﮐﺎر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد درآﻣﺪ ﻧﺠﻮﻣ ﻧﺪارد .راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾ دارد .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﮐﻨﻢ ﯾ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﯾﺪه
آل ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﻨﺪ وﯾ ﮐﺎدر آﻣﻮزﺷ ﻣﺠﺮب را ﮔﺮد ﻫﻢ آورﻧﺪ.اﯾﻦ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اول ﺳﻮد ده ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ

ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ  ۲ﺳﺎل اول ﺑﻪ ﺳﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺣﺘ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد را در اﯾﻦ دو ﺳﺎل ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﯾﺪ
ﺻﺒﺮ و ﺗﺤﻤﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .زﯾﺮا اﯾﻦ ﺻﺒﺮ و ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑ را در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎبﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﺮﻣ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺣﻘﯿﻘ اﺳﺖ .ﺳﺎﯾﺖ
 ،MLMBOOKﮐﻤﯿﺘﮥ ﻧﻈﺎرت ،ﻣﺤﺼﻮﻻت و دﻓﺎﺗﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻘﯿﻘ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺮط اول ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ زﻣﺎن و ﭘﺸﺘﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺗﻌﻬﺪ وﺻﺒﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺘﺎن در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻪ دﯾﺮ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺎزارﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺮﮐﺘ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﻌ در ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻧﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ دارای ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺤﺘﺮم و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻌ ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ دﯾﺪن
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎﻧﺸﺎن اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺮای ﺗﺮﻗ ﺧﻮد ﺳﻌ ﻧﻨﯿﺪ دﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.ﺑﻠﻪ ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﻣﺘﯿﺎزات ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﯾﺎ ﻫﻤﺎران اﺣﺘﻤﺎﻟ ﺧﻮد را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﺎری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد ﻫﺮ ﺑﺎزارﯾﺎب ﮐﻪ از ﺷﺮﮐﺘ ﻣ رود ﻋﺪم
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻟﯿﺪر ﻫﺎی آن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻣ دﻫﺪ وﻟ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﮐﺜﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺣﺘ در ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ
ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دﯾﺮی را اﻣﺘﺤﺎن ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺮ ﺑﺎزارﯾﺎب در درﺟﻪ اول ﺑﻪ ﺧﻮدش و ﺑﻪ ﺗﯿﻤ ﮐﻪ در آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺑﺴﺘ دارد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ و ﺷﺮاﯾﻄ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺠﺎد
ﻧﻤﻮده.ﭘﺲ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ را ﻗﺼﺎص ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﻨﯿﺪ.
ﭘﺲ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎﻣﻞ وارد ﺷﺮﮐﺘ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ وادار ﺑﻪ ﺗﺮک آن ﻧﺸﻮﯾﺪ.ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗ وارد ﯾ ﺷﺮﮐﺖ ﻣ
ﺷﻮﻧﺪ ﻫﯿﭽﺎه ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ آن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ و ﻫﻤﺎراﻧ را ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻮدﻧﻨﺪ را رﻫﺎ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﻓﺮادی ﻣﺤﺪودی
ﺷﺒﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺷﺨﺼ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﺮی ﻣ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺗﻤﺎم اﻋﺘﻘﺎدات ﺧﻮد ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻓﺮدی ﮐﻪ
ﺑﺎزاﯾﺎﺑ ﮐﺮدم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﮐﻨﻢ ﺑﺎزﯾﭽﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺳﻮدﺟﻮد ﻧﺮدﯾﺪ
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