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مني
 -5دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداري ،دانشگاه شهید بهشتی
 -2استادیار دانشکده حسابداري و مدیریت ،دانشگاه شهید بهشتی
 -9دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداري ،دانشگاه شهید بهشتی
 -4دانشجوي دکتري مدیریت بازرگانی ،دانشگاه شهید بهشتی

چکيده
امروزه سازمانهاي هوشمند ،براي فروش ،به سطح استراتژیک در سازمان معتقدند؛ چراکه تصممیمات حموزۀ فمروش
میتواند براي سازمان مزیت رقابتی ایجاد کند و بر موفقیت بلندمدت سازمان اثر چشمگیري داشته باشد .استراتژي فمروش
چیست و داراي چه ابعاد و عناصري است؟ همانند اغلب استراتژيهاي سطح کارکردي ،درباره ماهیت اسمتراتژي فمروش،
اختالف نظر و ابهامات زیادي وجود دارد .در این مطالعه ،تالش شدهاست تا با استفاده از نظریهپردازي دادهبنیاد ،ماهیت و
ابعاد استراتژي فروش در برندهاي فعال در صنعت محصوالت مصرفی تندگردش ایران شناسایی و تبیین شود .بدینمنظور،
دادهها با مصاحبههاي عمیق نیمهساختاریافته با خبرگان بازاریابی و فروش محصوالت مصرفی تندگردش گمردووري شمده
است .نمونهگیري به روش نظري انجام شده است و پس از چهارده مصاحبه کفایت نظمري حاصم شمد .تجزیمهوتحلیم و
کدگذاري دادهها ،بر مبناي الگوي نظریهپردازي دادهبنیماد نشمان ممیدهمد کمه ماهیمت اسمتراتژي فمروش برنمد در صمنایع
محصوالت مصرفی تندگردش ،دربرگیرنده شش بعد شام « :سبد مشتریان نهایی»« ،نوع ارتباط با مشتریان واسمطه»« ،سمبد
کانالهاي فروش»« ،گرایش برونسپاري فروش»« ،سبد محصوالت» و «سبد بازارها» است که در چهار حوزه کلمی عوامم
مربوط به مشتریان ،عوام مربوط به کانالهاي فروش ،عوام مربوط به محصمول ،و عوامم مربموط بمه بمازار دسمتهبنمدي
میشود.
واژگانکليدي:استراتژي فروش برند ،ابعاد استراتژي فروش ،مزیت رقمابتی ،محصموالت مصمرفی تنمدگردش ،نظریمه-
پردازي دادهبنیاد.

* نویسنده مسؤول
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یک شرکت انجام میپذیرند (دي و همکماران5334 ،9؛

مقدمه
اهمیممت کممارکرد فممروش ،پممیششممرط وممروري

زینخممان و پریممرا .)5334 ،4اسممتراتژي فممروش ،بمما ایممن

دستیابی تمامی کسبوکارها بمه اهمداف غمایی خمود،

موووع مرتبط است که یک شرکت چگونه باید نسبت

امري روشن است .درک اهمیت کارکرد فروش ،اتخما

به برقراري ارتباط و تعامم بما مشمتریان در یمک بخمش

تصمممیمات درسممت در خصمموع ابعمماد گونمماگون ،ای من

بازار تصمیم بگیرد تا به تحقق اهداف بازاریمابی کممک

کارکرد را در سمطو متفماوت ون ومروري ممیسمازد.

کند (اینگرام و همکماران2002 ،؛ اسمپیرو و همکماران،1

کممارکرد فممروش معممموالً یممک نقممش خمماع و غالبمماً

 .)2001باوجوداین ،همانند اغلب اسمتراتژيهماي سمطح

تاکتیکی را در بخش ترویج ومیزه بازاریابی ایفا میکنمد

کارکردي ،دربماره ماهیمت اسمتراتژي فمروش ،اخمتالف

(اینگرام و همکاران)2002 ،5؛ امما اممروزه سمازمانهماي

نظر و ابهامات زیادي وجود دارد و مرور ادبیمات نظمري

هوشمند دریافتهاند که برخمی تصممیمات حموزه فمروش

در حوزه فروش نیز حاکی از فقر و پراکنمدگی نظریمات

میتواند بمراي سمازمان مزیمت رقمابتی ایجماد کنمد و بمر

استراتژي فروش است (چالی گروپ ریپمورت2001 ،6؛

موفقیت بلندمدت سازمان اثر چشمگیر داشمته باشمد .در

کرزانوفسکی و لمی5331 ،1؛ اینگمرام2004 ،؛ اینگمرام و

این جایگاه ،فروش از یک عنصر صرفاً عملیماتی فاصمله

همکاران.)2002 ،

میگیرد و به عنصري استراتژیک ارتقا ممییابمد .بمااین-

محصممموالت مصمممرفی تنمممدگردش 1،محصممموالت

اوصاف ،استراتژي فروش چیست و چه ابعاد و عناصري

مصرفی با قیمت نسبتاً پایین هستند که سمریع بمهفمروش-

دارد؟

مممیرونممد .محصمموالت بمیدواممی نظیمر مممواد غممذایی و

اسممتراتژي ،در تعری مف گسممترده ،الگممویی اسممت در

نوشممیدنی ،مممواد شمموینده و بهداشممتی ،سممیگار و غیممره

تصمیمات و اقدامات سازمان که مستلزم تخصیص منمابع

نمونمممههمممایی از کاالهمماي تندمصمممرف هسمممتند .بمممازار

وممروري بممراي دسممتیمابی بممه اهممداف هسممتند (اسممنو و

محصوالت مصرفی تندگردش ،همواره جذابیت بماالیی

همبریک .)5310 ،2استراتژي فروش ،نیز یک اسمتراتژي

بممراي تولیدکننممدگان و توزیمعکننممدگان در انممدازههمما و

کممارکردي در پممی حداکثرسممازي بهممرهوري از منممابع

سطو متفاوت داشته است که رقابمت شمدید حماکم بمر

محدودي(نظیر نیروي انسانی ،بودجه ،زممان) اسمت کمه

این بازار ،لمزوم بمهکمارگیري اسمتراتژي بازاریمابی و در

در اختیار فروش قراردارد  .اسمتراتژي فمروش ،ترجممان

امتداد ون استراتژي فروش را بهخوبی توجیمه ممیسمازد.

استراتژي بازاریمابی ممدونن در سمطح بمازار بمراي سمطح

بنابراین ،در پمژوهش حاومر تمالش ممیشمود اسمتراتژي

مشممتري اسممت (اینگممرام و همکمماران .)2002 ،اسممتراتژي
بازاریابی ،اقدامات و تصمیمات بازاریابی را دربر ممی-
گیرد که با هدف خلق و نگهداري مزیمت رقمابتی بمراي
1 Ingram et al.
2 Snow and Hambrick

3 Day et al.
4 Zinkhan and Pereira
5 Spiro et al.
6 Chally Group Report
7 Chrzanowski and Leigh
8 Fast Moving Consumer Goods
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فروش در صنایع محصوالت مصمرفی تنمدگردش ایمران

وولممونیتیس .)2050 ،2ی مک اسممتراتژي فممروش اثممربخش

مفهومپردازي شده و ابعاد ون شناسایی و تبیین شود.

ممکن است به بخشبنمدي 9و اولویمتبنمدي 4مشمتریان،
انتخاب اهداف ارتباطی 1و مدلهاي فروش ،6و انتخماب
رویکردهاي کانال توزیمع متناسمب بپمردازد (مورگمان و
رگممو2003 ،1؛ کرزانوفسممکی و لممی5331 ،؛ راکهممام و
دوینسممممنتیس5333 ،1؛ اینگممممرام و همکمممماران.)2002 ،

مروريبرمفاهيمومبانينظري
توسعه استراتژي ،نوعاً یمک فروینمد بماال بمه پمایین و

مممدیران بازاریممابی و فممروش ،مشممترکاً مسمم ول توسممعه

سلسممملهمراتبم می مفهمممومسمممازي ممممیشمممود کمممه در ون

استراتژي فروش هستند؛ استراتژي فروش باید همیشه در

استراتژيهاي سطو پایینتر سازمانی براي پیمادهسمازي

پاسخ به شرایط درحمال ت ییمر بمازار ،شمام ت ییمرات در

استراتژيهاي سطو سازمانی باالتر طراحمی ممیشموند.

نیازهمماي مشممتري و فروینممدهاي خریمد ،محمیط رقممابتی،

بنابراین استراتژي شرکتی ،توسعه استراتژي کسبوکمار

اقتصممماد ،و تممممامی صمممنعت و هم نمممین ت ییمممرات در

را هدایت میکنمد ،و اسمتراتژي کسمبوکمار ،راهنمماي

استراتژي شرکت همگام با ورود بمه بازارهماي جدیمد و

توسممعه اسممتراتژي بازاری مابی اسممت ،و بممههمممینترتیممب

معرفممی محصمموالت جدیممد ،تکاممم یابممد (زولتنممر و

استراتژي بازاریابی نیز بایمد همدایتگر اسمتراتژي فمروش

همکمماران .)2003 ،اسممتراتژيهمماي فممروش ،در «سممطح

باشممد (اینگممرام و همکمماران .)2004 ،ادبیممات پراکنممده

مشتري» ،برگردان استراتژيهاي بازاریمابی تعریمفشمده

استراتژي فروش نمایانگر دو دیدگاه کلی است :مفهوم-

در سطح بازار هدف میباشد که کارکرد فروش را قادر

پممردازي اسممتراتژي فممروش در «سممطح فروشممنده» و در

میسازد که با گروههاي متمایز مشمتریان بمه شمک هماي

«سممطح سممازمان» .مفهمموم اسممتراتژي فممروش ،در سممطح

گوناگون ارتباط و تعام برقرار کند .استراتژي فروشمی

سازمان از ممدیریت صمرف نیمروي فمروش فراتررفتمه و

که یک سازمان فروش ون را توسعه میدهد ،مبمینن نموع

مدیریت ک کارکرد فروش را دربرمیگیمرد (زولتنمر و

نیروهمماي فممروش مممورد نیماز ،و فروینممدها ،فعالیمتهمما و

همکمماران .)2003 ،5اسممتراتژي فممروش ،در ایممن معنمما،

تکنولوژي هاي فروش و مدیریت فروش متناسب اسمت.

دربرگیرنممده تمممامی فعالی متهمما و تصمممیمات شممرکت،

در نتیجه ،استراتژي فروش ،تعام با مشتریان را همدایت

باهدف تخصمیص بهینمه منمابع کمیماب فمروش (نیمروي

کرده و تأثیر چشمگیري بر مدیریت سازمان فروش دارد

انسممانی ،تممالشهمماي فممروش ،بودجممه مممالی ،و  )...بممراي

و وولونیتیس

(اینگرام و همکاران .)2004 ،پاناگوپولو

مممدیریت ارتباطممات بمما مشممتریان ،بممر مبنمماي ارزش هممر
مشممممتري بممممراي شممممرکت اسممممت (پانمممماگوپولو

و

1 Zoltner et al.

2 Panagopoulos and Avlonitis
3 Segmentation
4 Prioritization
5 Relationship objectives
6 Selling models
7 Morgan and Rego
8 Rackham and DeVincentis
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( ،)2050تعریف زیر را از استراتژي فروش ارائه دادهاند:

برنامهریزي فروش ،و استقرار نیروي فروش نظیر طراحی

«استراتژي فروش بمه میزانمی اطمال ممیشمود کمه یمک

منطقه و مسیربندي) .جانسون و مارشال )2003( 2و جمابر

شممرکت در مجموعممهاي از فعالی متهمما و تصمممیمات در

و النکسمتر )2009( 9نیمز در مفهممومپمردازيهممایی مشممابه

خصوع تخصیص منابع کمیاب فروش (نیروي انسمانی،

عناصممر اسممتراتژي فممروش را در قالممب بخممشبنممدي و

تالشهاي فروش ،بودجه و غیره) براي ممدیریت روابمط

اولویتبندي مشتریان ،تعیین اهداف ارتباطی و مدلهاي

مشتریان بر مبناي ارزش هر مشتري براي شرکت درگیمر

فروش ،و گزینش کانالهاي فروش شناسایی کمردهانمد.

مممیشممود» .بممر طبممق نظممر زولتنممر و همکمماران (،)2003

جانسون و مارشال ( ،)2003بر اهمیمت ممدیریت فمروش

استراتژي فروش تبیمین ممیکنمد کمه مشمتریان بالفعم و

نیممز تأکیممد ویممژه داشممتهانممد .در جممدول  5بمما بررسممی

احتمالی یک شرکت چه کسانی هستند ،پیشنهاد ارزشی

مقایسممهاي ،مهمممتممرین تعمماریف و مفهممومپممردازيهمما در

ون شرکت چیست ،و فروش چگونه اجرایمی ممیشمود؛

حوزه استراتژي فروش ،عناصر اصلی اسمتراتژي فمروش

استراتژي فروش بیانگر ارتباطمات و فعالیمتهمایی اسمت

هم در سطح فمردي و همم در سمطح سمازمانی شناسمایی

که باید میان شمرکت و مشمتریان بالفعم و احتممالی ون

شده است.

اتفا بیفتد تا نیازهاي مشتریان بهدرسمتی ادراک شمود و

این بررسی نشان میدهد که با وجمود اهمیمت فمو -

چگونگی ارزشوفرینی محصوالت و خمدمات شمرکت

العاده استراتژي فمروش ،در خصموع عناصمر تشمکی -

از طریق تأمین ون نیازها نیمز بمه نممایش درویمد .از نظمر

دهنده ون ،مفهومپردازي واحد و یا غمالبی کمه همگمان

اسلیتر و اولسون ،)2000( 5مهمترین تصمیم گیمريهماي

ون را بپذیرنممد ،وجممود نممدارد .از سمموي دیگممر مفهمموم-

استراتژیک در حوزه فروش عبارتاند از تعیمین اهمداف

پردازيها و پژوهشهاي پیشین ،عموماً در صنایع متنموع

و مدلهاي فروش ،انتخاب کانالهماي فمروش ،طراحمی

بوده و شرایط خاع و الزامات منحصمربهفمرد صمنایع را

سیستمهاي نظارت ،کنترل و جبمران خمدمات فمروش ،و

بررسی نکردهاند.

تدوین برناممه ممدیریت فمروش (سماختار و سمازماندهی
نی مروي فممروش ،تعیممین اهممداف و سممهمیههمماي فممروش،
٣٢ ١







1 Slater and Olson
2 Johnston and Marshal
3 Jobber and Lancaster
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.*موارد ستاره دار توسط پژوهشگران اوافه شده است

روشپژوهش
: بهاختصار نوعشناسی پژوهش حاور را نشان میدهد2 جدول
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جدول-2نوعشناسيپژوهش
بعد

پژوهشحاضر

مبانی فلسفی

پارادایم تفسیري

جهت گیري

کاربردي-توسعهاي

رویکرد

استقرایی

توضيحات
براي کشف ابعاد مختلف استراتژي فروش در صنایع محصوالت مصمرفی تنمدگردش ،بمه
تفاسیر مختلف کنشگران بازار محصوالت مصرفی تندگردش اتکا میشود.
کاربردي ،زیرا به بررسی ابعاد و عناصر استراتژي فروش و ارائه پیشنهادات کاربردي براي
ارتقماي ررفیممت اسممتراتژي فممروش در برنممدهاي صممنایع محصمموالت مصممرفی تنممدگردش
میپردازد .توسعهاي ،زیرا با ارائه مدلی با مت یرهاي جدید دانشافزایی میکند.

منظممممممممممممممر
گمممممممردووري کیفی
دادهها
هدف
راهبرد
ابممممزار و روش
گردووري داده

اکتشافی
نظریه پمردازي داده
بنیاد
مصاحبه

ابتدا دادهها گردووري میشود و سپس فرویههاي مرتبط ارائه میشوند .ایمن رویکمرد بمه
دنبال نظریهسازي است.
درک پدیده در بستر خود و درک معنایی که در همن وزممودنیهما وجمود دارد ،ممدنظر
است و نه کمیت دادهها.
هدف ،طراحی و تدوین مدلی جامع است که جنبههاي بیشتري از پدیده استراتژي فروش
در برندهاي صنایع محصوالت مصرفی تندگردش را نشان دهد.
با توجه به اهداف و پرسشهاي پژوهش.
براي اجراي نظریهپردازي دادهبنیاد معموالً از مصاحبههاي چهرهبهچهره ،نیمهسماختاریافته
و غیرساختاریافته ،مردمشناسانه و عمقی براي جمعووري داده استفاده میشود.

فقر و پراکندگی ادبیات نظري و پیشینه مطالعماتی در

دارد ،نسبت به نظریهاي که از نظریات موجود اقتبما

و

حموزه اسممتراتژي فممروش مهمممتممرین دلیم بمهکممارگیري

یا تطبیق داده میشود ،تبیین بهتري ارائه میدهد ،زیرا بما

«نظریممهپممردازي دادهبنیمماد» در پممژوهش حاوممر اسممت.

موقعیت تناسمب بیشمتري دارد (دانماییفمرد و همکماران،

ماهیت پی یده و مبهم استراتژي فروش ،نبمود مفهموم-

 .)5919بممراي تجزیممهوتحلیم دادههمما در نظریمهپممردازي

پردازي واحد و یما غمالبی کمه همگمان ون را بپسمندند و

دادهبنیمماد از سممه نمموع کدگممذاري اسممتفاده مممیشممود:

بیتموجهی بمه شمرایط خماع و الزاممات منحصمربهفمرد

«کدگذاري باز»« ،محوري» و «انتخمابی» .در کدگمذاري

صنایع متفاوت در اکثر مفهومپردازيهاي موجود ،لمزوم

بممممماز ،مفممممماهیم موجمممممود در دادههممممما شناسمممممایی و

بهکارگیري رویکرد دادهبنیاد براي کشف ماهیت و ابعاد

برچسبگذاري میشوند ،در گروههایی انتزاعمیتمر کمه

استراتژي فمروش برنمد در صمنعت محصموالت مصمرفی

مقوله نام دارند قرارممیگیرنمد و ویژگمیهما و ابعماد ون

تندگردش ایران را بهخوبی موجه میسازد.

مقولممههمما شناسممایی و پرورانممده مممیشمموند (گلممدین

،5

در رویکممرد دادهبنی ماد ،نظری مه از مفمماهیم حاص م از

 .)2002در کدگممذاري محمموري سممطح انتممزاع بمماالتر

دادهها شک میگیرد .در ایمن روش ،جهمت حرکمت از

میرود و در ون مقوله ،محوري که مقولمههماي دیگمري

جزء به ک بوده و ازونجاکه این نظریمه در دادههما بنیمان

1 Goulding
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حول ون قرارمیگیرند شناسایی شده و رابطمه میمان ایمن

تندگردشمایران اسمت .مصماحبه شموندگان نیمز بممه روش

میشود

نمونممهگی مري نظممري از ای من جامعممه برگزی مده شممدهانممد.

2002 ،؛ چارمز .)2000 ،کدگذاري گزینشی،

نمونهگیري نظري ،نوعی نمونهگیري هدفمند اسمت کمه

به معناي یکپارچهکردن نظریه است که از طریق کشمف

پژوهشگر سعی میکند با بهرهگیري از نظمرات و دانمش

مقوله مرکزي امکانپذیر است .مقوله مرکمزي نمایمانگر

وگاهترین افراد درباره موووع پمژوهش ،بمه واکماوي و

مضمون اصلی پژوهش است .مقوله مرکزي حاص همه

موشکافی رویداد و پدیده مموردنظر بپمردازد .بمهعبمارت

تحلی ها را در چند کلمه میریزد و نشان ممیدهمد کم

دیگر نوع نمونهگیري ،تصمادفی نیسمت بلکمه تعممدي و

مقوله هاي مرکزي و مقولههاي دیگر بررسی
(گلدین

و کموربین.)5331 ،

قضمماوتی اسممت (حجممازي و همکمماران .)5915 ،در ای من

پژوهش در مورد چیست (استراو

جامعۀ ومماري ایمن پمژوهش دربرگیرنمده کلیمه ممدیران

پژوهش ،هرچند که از مصاحبه چهاردهم کفایت نظمري

ارشد ،مشاوران ،مدیران و کارشناسان بازاریابی و فروش

حاص شد ،اما جمعاً شانزده مصاحبه انجام پذیرفت.

برنممممدهاي فعممممال در صممممنایع محصمممموالت مصممممرفی
جدول-3مشخصاتآماريمصاحبهشوندگان
کد

پستسازماني

برند

سن

تحصيالت

P1

مدیر فروش

مانا (ماکارونی)

34

کارشناسی ارشد

P2

مدیر بازاریابی

سافتلن (پودر لباسشویی)...،

35

کارشناسی

P3

مدیر برند

فامیال (روغن خوراکی)... ،

29

کارشناسی ارشد

P4

مدیر بازاریابی

نیوو (شامپو ،کرم)... ،

39

دکتري

P5

مدیر فروش

جوجو (ماالشعیر)

38

کارشناسی

P6

مدیر بازاریابی

اوه (شامپو ،مایع دستشویی)

40

کارشناسی

P7

مدیر بازاریابی

کاله (لبنیات ،بستنی)

42

کارشناسی ارشد

P8

مدیر بازاریابی

بایودنت (ودامس)

41

کارشناسی

P9

مدیر برند

اویال (روغن خوراکی)...،

33

دکتري

P10

مدیر فروش

هراز (لبنیات)

60

کارشناسی ارشد

P11

مدیر برند

میهن (لبنیات ،بستنی)

32

کارشناسی ارشد

P12

مدیر بازاریابی

34

کارشناسی ارشد

P13

مدیر فروش

زمزم (نوشابه)

35

کارشناسی ارشد

P14

مدیر فروش

تک (ماکارونی)

38

کارشناسی

P15

مدیر فروش

پگاه (لبنیات)

42

کارشناسی

P16

مدیر بازاریابی

مانیزان (لبنیات)

33

دکتري

گلرن

(شامپو)...،
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در ایممن پممژوهش ،بممراي سممنجش قابلیممت اعتبممار از

پژوهش ،بررسی ون اسمت .پدیمدهمحموري در پمژوهش

شاخص هاي «تناسب» و «کاربردي بودن» استفاده شمده

حاور« ،اسمتراتژي فمروش برنمد در صمنایع محصموالت

است .در شاخص تناسب ،نتایج تحقیق را بایمد شمرکت-

مصممرفی تنممدگردش ایممران» اسممت .بنممابراین ،در ادامممه

کنندگان بپسندند .بدین منظور ،پمس از اتممام پمژوهش،

دادههمماي حاصمم از مصمماحبه بمما خبرگممان بازاریممابی و

نتایج براي دو نفر از شرکتکننمدگان فرسمتاده شمد و از

فروش صنایع محصوالت مصرفی تنمدگردش ،در قالمب

نظر ونها تأییمد شمد .در بعمد کماربرديبمودن ،یافتمههماي

مفماهیم و مقولمههماي ممرتبط بما اسمتراتژي فمروش برنمد

تحقیق باید هم به دانش موجود در حموزه ممورد مطالعمه

(کدهاي بماز و محموري) ،شناسمایی شمده و دسمتهبنمدي

بیفزاید و هم بتوان از ون براي درک و ممدیریت عملمی

میشمود .بمر اسما

اطالعمات بروممده از مصماحبههما و

موقعیتهماي پمیش رو در حموزه مربموط اسمتفاده کمرد.

عرومممه ون بمممه ادبیم مات اسمممتراتژي فمممروش و صمممنایع

کاربرديبودن نیز با اسمتفاده از نظمر دو نفمر از شمرکت-

محصمموالت مصممرفی تنممدگردش ،کدگممذاري بمماز و

کنندگان تأیید شد.

محوري استراتژي فمروش برنمد در صمنعت محصموالت



مصرفی تندگردش ایمران (پدیمدهمحموري پمژوهش) بمه

تجزيهوتحليليافتهها

شر زیر (جدول  )4انجام پذیرفته اسمت ،کمه در اداممه

کدگذاريبازومحوري

هر یک مفصالً شر داده میشود:

پدیدهمحوري ،در نظریهپردازي دادهبنیاد ،پدیمده اي
اسممت کممه زمینممه اصمملی بممراي مطالعممه بمموده و هممدف از
جدول-4کدگذاريبازومحورياستراتژيفروشبرنددرصنايعمحصوالتمصرفيتندگردش
مقولهها(کد

محوري)
عوام مربوط به مشتریان
استراتژيفروشبرند

دامنه

مفاهيم(کدباز)

تفکیکی -غیرتفکیکی

سبد مشتریان (مشتریان نهایی)

فروش مبادلهاي-فروش رابطه اي

نوع ارتباط با مشتریان واسطه

تککاناله -چندکاناله محدود-چندکاناله
عوام مربوط به کانال

گسترده

فروش

تملک کام -برونسپاري محدود-برونسپاري
کام

سبد کانالهاي فروش
گرایش برونسپاري فروش

عوام مربوط به محصول

تخصصی -غیرتخصصی

سبد محصوالت

عوام مربوط به بازار

گسترده-گزینشی -متمرکز

سبد بازارها










منبع(کد
مصاحبهشونده)

P2,P3,P4,P7,P8,
P11,P12,P14,P1
5
P1,P2,P4,P7,P8,
P10,P11,P14
P1,P3,P4,P5,P6,
P8,P9,P10,P12,
P13,P14,P15,P1
6
P2,P4,P12
P1,P2,P4,P5,P6,
P10,P12,P13,P1
5
P2,P3,P5,P8,P9,
P12,P14,P16
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عواملمربوطبهمشتريان

مصاحبهشونده  ،P4اهمیت تعریف سبد مشمتریان نهمایی

در صممنعت محصمموالت مصممرفی ،مشممتریان در دو

را اینگونه بیان کرده است« :شرکتهاي هوشممند بمراي

سطح شناسایی و بررسی ممیشموند« :مشمتریان نهمایی» و

تخصیص اثربخش منابع خود و بهرهبرداري حداکثري

«مشممتریان واسممطه» .مقصممود از مشممتریان نهممایی ،کلیممه

از فرصتهماي بمازار حتمماً پمیش از همر کمار ،مشمتریان

خریدارانی است که کاال را با هدف مصرف شخصمی و

هدف خمود را شناسمایی ممیکننمد» .هم نمین مصماحبه-

یا مصرف اعضاي خانواده و یا سایر دوستان و نزدیکمان

شونده  P11با بهرهگیري از مفهوم بخشبندي بمازار ،در

خممود مممیخرنممد .مشممتریان واسممطه نی مز کلی مه اعضمماي

تشممریح اهمی مت شناسممایی مشممتریان هممدف گفتممهاسممت:

کانالهاي توزیع را دربرمیگیمرد کمه در زنجیمره تمأمین

«ممکن است بخشبندي و انتخاب بمازار همدف قمبالً در

یک محصول ،براي رساندن محصمول از تولیدکننمده بمه

فرویند بازاریابی بهصورت مدونن اتفا افتماده باشمد ،امما

مشممتري نهممایی ایفمماي نقمممش مممیکنممد .از تحلیمم و

ما در تصمیمگیريهاي فروش مشتریان هدف را از نظمر

کدگممذاري گممزارههمماي کالممی حاصم از مصمماحبه بمما

پراکندگی ج رافیمایی در سمطح کشمور و در سمطح همر

خبرگان صنعت ،دو مفهموم اصملی مربموط بمه مشمتریان

شهر شناسایی میکنیم».

شناسممایی شممد :سممبد مشممتریان نهممایی و نمموع ارتبمماط بمما
مشتریان واسطه ).(P2,P4,P7,P8,P11,P14

سبد (پرتفوي) مشمتریان بمه ترکیمب مشمتریان نهمایی
اشمماره دارد و ماحصم تکممرار چنممدباره (و بمما معیارهمماي
چندگانه) فرویند بخشبندي بازار و انتخاب بازار همدف

سبد(پرتفوي)مشترياننهايي

است .به اعتقماد مصماحبهشمونده « ،P8سمبد مشمتریان در

مصاحبه با خبرگان صنعت نشان میدهد که یکمی از

صمممنایع محصممموالت مصمممرفی تنمممدگردش ممممیتوانمممد

اقممدامات اصمملی در حمموزه اسممتراتژي فممروش ،شناسممایی

دربرگیرنممده گممروههممایی نظی مر جوانممان ،مممردان ،زنممان،

سممبد مشممتریان نهممایی (از نظممر پراکنممدگی ج رافی مایی،

پردرومممدها ،مشممتریان وفممادار و همیشممگی ،مشممتریان

ویژگی هاي جمعیتشناختی ،رفتار خریمد و مصمرف ،و

پرمصرف ،مشتریان ستاره و یا وقت گیر ،و غیره باشد».

سبک زندگی رایج در میمان ونهما) و تخصمیص منمابع و



تمممالشهممماي فمممروش بمممر مبنممماي ارزش اقتصمممادي یمما

نوعارتباطبامشتريانواسطه

اسممتراتژیک گممروههمماي مشممتریان بممراي شممرکت اسممت

مصاحبه بما خبرگمان ،نشمان ممیدهمد کمه مشمتریان

) .(P2,P3,P4,P7,P8,P11,P12,P14,P15نیروهمممممماي

واسطه در بازار محصوالت مصرفی تنمدگردش ،در نموع

فممروش ،کاالهمما و خممدمات را بممه مشممتریانی کممه در

روابممممممممط مطلوبشممممممممان متفمممممممماوت هسممممممممتند

بخشهاي مختلف بازار قراردارنمد ،ممیفروشمند .تمالش

) .(P1,P2,P4,P7,P8,P10,P11,P14مشممتریان واسممطه

بممراي فممروش کاالهمما و خممدمات بممه مشممتریان در هم مۀ

در بممازار محصمموالت مصممرفی تنممدگردش مشممتم بممر

بخشها با روشی یکسان ،چندان مؤثر یا سودوور نیست.

نماینممدگان و عممامالن فممروش ،عمممدهفروشممان ،انممواع

بنابراین الزم است ،سبد مشتریان نهایی شرکت شناسایی

پایگمماههمماي خممردهفروش می ،فروشممگاههمماي زنجی مرهاي،

شممده و فعالی متهمماي فممروش متناسممب بمما هممر گممروه از

نمایندگان فروش اینترنتی و غیره است.

مشتریان و اهمیت بالقوه ونها براي شمرکت تطبیمق یابمد.
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مصممماحبهشمممونده  P2معتقمممد اسمممت« :معمممموالً در

عواملمربوطبهکانالفروش

شرکتها ،نحوه تعام و همکاري با مشتریان ،بمر مبنماي

از تحلی و کدگذاري گزارههاي کالممی حاصم از

ارزش ون مشممتري بممراي شممرکت و وزن وي در فممروش

مصاحبه با خبرگان صنعت در خصموع ماهیمت و ابعماد

محصوالت به مصرفکنندگان و یا مشتریان دیگر ،و نیز

اسمممتراتژي فمممروش در صمممنعت محصممموالت مصمممرفی

همسویی او با اهداف و سیاستهماي شمرکت ،متفماوت

تندگردش ،دو مفهموم اصملی مربموط بمه کانمال فمروش

است» .انواع ارتباط با مشمتریان واسمطه در پیوسمتاري از

شناسایی شده است .5 :سبد (پرتفوي) کانالهاي فروش،

فروش مبادلهاي 5حسا

به قیممت تما فمروش رابطمهاي

2

 .2گرایش برونسپاري فروش.

میان خریدار و فروشنده واقع میشمود .انمواع گونماگون
روابط به لحاظ هزینهاي بسیار متفاوت هستند .این ،بدین

)کانالهايفروش

سبد(پرتفوي

معناست کمه نموع ارتبماط کماربردي بمراي همر گمروه از

به اعتقاد اغلب مصاحبهشوندگان ،یکی از مهمتمرین

مشتري ،باید با هزینه و ارزش هر مشتري در تعادل باشد.

چالشهماي ممدیران بازاریمابی و تولیدکننمدگان ،انتقمال

در همین زمینه مصاحبهشمونده  P4گفتمه اسمت« :فمروش

کاالهاي تولیدي خود به بازارهاي هدف اسمت .بمراین-

رابطهاي ،بهدلی هزینههاي مالی و زمانی باالیی که دارد

اسا  ،تصمیمگیري در مورد روش انتقال کاال به محم

براي تمامی مشتریان کاربردي نیست ،بهویژه در صمنعت

خرید یا مصرف در قالب سبد کانالهاي فروش از جمله

محصمموالت مصممرفی تنممدگردش کممه از ی مک پایگمماه

تصمیمات مهمی است که مدیران بازاریابی و فمروش بما

بسیارگسممترده از پایگمماههمماي خممردهفروش می برخمموردار

ون روبهرو هستند.

است» .هم نمین مصماحبه شمونده  P7در ایمن خصموع

)P1,P3,P4,P5,P6,P8,P9,P10,P12,P13,P14,P15,P16

اینگونممه گفتممه اسممت« :در صممنعت محصمموالت مصممرفی

بممه اعتقمماد مصمماحبهشممونده « :P5اهمی مت تصمممیمات

تندگردش ،معموالً نموع رابطمه بما نماینمدگان و عمامالن

اتخا شده در خصوع کانالهاي توزیع و فروش به ایمن

فروش ،فروشگاههاي زنجیرهاي و یا پایگاههاي عممده-

دلی است که شرکت مجبور است براي ممدتی طموالنی

فروشمی ،بممه دلیم اهمیمت و ارزش ایمن مشممتریان بممراي

به این تصمیمات پایبند و متعهمد بمانمد ،چراکمه چنمدین

شممرکت و نیممز محممدود بممودن تعدادشممان ،بممه سمممت

سال طول میکشد تما یمک سیسمتم توزیمعوفمروش بمه-

مشممارکت بلندمممدت می م مممیکنممد؛ اممما در خصمموع

طورمطلوب مستقر شود و بهوسمانی ت ییریمافتنی نیسمت».

پایگاههاي خمردهفروشمی ایمنچنمین نیسمت؛ شمرکتهما

مصاحبهشونده  ،P12در تشریح سیر تکامم کانمال هماي

معممموالً بهتممرین مشممتریان خممود را شناسممایی کممرده و

توزیعوفروش محصوالت مصرفی تنمدگردش در ایمران

مشارکتهاي تجاري خاع با ایشمان برقمرار ممیکننمد،

گفته اسمت« :در گذشمته و در سمالهماي نمهچنمداندور،

درحالیکه با سایر مشتریان خردهفروش در پمی کماهش

شک رایج توزیعوفروش محصوالت در بازار کاالهماي

هزینهها و حداکثرسازي سود هستند».

مصرفی از طریق کانال عممدهفروشمی بمود .تقریبماً از دو



دهه گذشته ،رفتمهرفتمه ممدل دیگمري از توزیمعوفمروش
براي محصوالت مصرفی تندگردش در بازار ایران رایج
1 Transaction Selling
2 Relationship Selling

شده است که عبارت اسمت از فمروشوتوزیمع ممویرگی
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که این اصطال  ،به معنى عروه کاال در بیشترین تعمداد

بهعبارتدیگر ،اگمر یمک برنمد در دسمتر

نباشمد،

ممکن مجارى فروش است .معموالً این استراتژي زمانی

مشتري بهسادگی یکمی دیگمر را انتخماب ممیکنمد« .بمر

استفاده میشود که مشتریان حق انتخابشان به یمک برنمد

مبناي یافتمههماي مصماحبه بما خبرگمان و نیمز مشماهدات

محدود نباشد و محصوالت بایمد در همر مکمان و زممانی

محققان ،اشکال رایمج کانمال توزیمعوفمروش در صمنایع

که مشتریان خواستهاند ،دستیافتنی باشند.

محصوالت مصرفی تندگردش ایران به شر زیر است:

افتههايپژوهش،
انواعکانالهايتوزيعفروشرايجدربازارمحصوالتمصرفيتندگردشايران(ي 

شکل-1
)1331

سبد (پرتفوي) کانالهاي فروش ،به ترکیبی از انمواع
این کانالهماي فمروش کمه بما کمتمرین هزینمه ،بیشمترین

 سممبد چندکانالممه گسممترده؛ فممروش محصمموالت ازطریق کلیه کانالهاي فروش ممکن.

پوشممش مشممتریان نهممایی را فممراهم وورده و برنامممههمماي

براي مثال ،مصماحبهشمونده  ،P9در خصموع انمواع

بازاریابی مورد نظر را امکانپمذیر ممیکنمد ،اشماره دارد.

رایج سبد کانمالهماي فمروش در شمرکتهماي فعمال در

در مصممممممممممممممماحبه بممممممممممممممما خبرگمممممممممممممممان

صممنعت محصمموالت مصممرفی تنممدگردش ای مران ،چن مین

) 9 ،(P1,P3,P4,P5,P6,P9,P12,P14ترکیمممب رایمممج

معتقممد اسممت « :بممراي دسترسمی بممه مشممتریان مممورد نظممر

سممبد کانممالهمماي فممروش شناسممایی شممده اسممت کممه بمه-

چنممدین راه پ میش روي هممر شممرکتی وجممود دارد ،نظی مر

کارگیري هر یک مستلزم شرایطی خاع است:

فروش مویرگی یا استفاده از عاملیت و نماینمدگی ،و یما

 سبد تمککانالمه؛ فمروش متمرکمز از طریمق یمککانال فروش،
 سبد چندکاناله محدود؛ فروش محصوالت بما بمه-کارگیري چندین کانال متنوع فروش،

حتمی فروشمگاههمماي زنجیمرهاي .شمرکتهممایی کمه بممه-
هردلیلی سیاستشان رقابمت بما کم بمازار نیسمت ،ممثالً
ررفیت تولید محدودي دارند یا منابع مالی کافی را براي
رقابت ندارند ،معموالً منابع خود را در کانالهاي فروش
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مشخصمی متمرکممز مممیکننممد ،اممما شممرکتهمماي بممزر

زمانی که توزیمعوفمروش را خمود شمرکت انجمام دهمد،

معموالً بهکارگیرندۀ هر راهی هسمتندکه بمراي دسترسمی

امکان کنترل بر بازار و اجراي درست سیاسمتهما بیشمتر

به مشتریان وجود داشته باشد».

شده و اثربخشی فروش بیشتر ممیشمود .مصماحبهشمونده



 ،P12ووعیت کنونی تمای به برونسپاري فروش را در

گرايشبرونسپاريفروش

بازار محصموالت مصمرفی تنمدگردش ایمران ،ایمنگونمه

به اعتقاد تعدادي از مصاحبهشوندهها )،(P2,P4,P12

تشریح کرده است« :اساساً ،فعاالن اصلی صنعت و بازار،

یکمی دیگممر از ابعمماد مهممم اسممتراتژي فممروش در صممنایع

بهخوبی از معایب عمده برونسپاري فروش چه از طریق

محصوالت مصرفی تندگردش ،تصمیم بمه بمرونسمپاري

شرکتهاي پخش سراسمري ،چمه نماینمدگان و عماملین

فروش یا راهاندازي سیستم فروشوتوزیع متعلق بمه خمود

محلی و چه کانال عمدهفروشی وگاه هستند و بمههممین-

شرکت است .تصممیمگیمري مناسمب در ایمن حموزه بمه

دلی  ،در سالهاي گذشته ،همواره شاهد تولمد شمرکت-

عوام م بس میاري بسممتگی دارد؛ برخ می از شممرکتهمما بممه

هاي پخش مختلف در مجتمعهاي تولیدي بودهایمم کمه

دالیلی چمون نموع خماع محصمولشمان ،سیاسمتهما و

ایمن مسم له تما اممروز هم نمان اداممه دارد» .شمک  ،2بما

اهداف ،محدودیت منابع و امکانات و یما نداشمتندانمش

جممممعبنمممدي و تلخممیص نظمممرات مصممماحبهشممموندگان

فنی الزم ،تمرجیح ممیدهنمد کمه از طریمق شمرکتهماي

) ،(P2,P4,P12راهاندازي شبکه توزیعوفروش متعلق بمه

پخممش سراسممري ،عمماملین و نماینممدگان محل می ،شممبکه

شرکت را در مقاب برونسپاري فروش مقایسه میکند.

عمممدهفروشممی و غیممره فعالیممتهمماي فممروش خممود را
برونسپاري کنند و بهانجامرسانند .این درحالیاست کمه

 اثربخشی بیشتر فروش سودووري در بلندمدت هزینه باال مستلزم منابع و امکانات و دانش فنی -امکان کنترل بیشتر بر هویت برند

افتههايپژوهش)1331،
راهاندازيشبکهتوزيعوفروشدرمقابلبرونسپاريفروش(ي 
شکل -2
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عواملمربوطبهمحصول

ارزیابی کنیم .بااین روش میتموانیم محصموالت مسمتعد

سبد(پرتفوي)محصوالت

رشمممد ،محصممموالت سمممتاره ،محصممموالت سمممودوور و

در بازاریمابی ،منظممور از سممبد یما پرتفمموي محصممول،

محصمموالت زیانممده را شناسممایی کنممیم و بمما تخصممیص

مجموعه اقمالم یما محصموالتی اسمت کمه یمک شمرکت

هدفمند منابع ،همواره یک سبد بهینه از محصوالت برند

میفروشمد و همر یمک ،اثمر متفماوتی بمر دروممد نهمایی

داشته باشیم».

شممرکت دارد .مفهمموم سممبد یمما پرتفمموي در خصمموع
محصوالت تولیدي یک شمرکت یما محصموالت تحمت

عواملمربوطبهبازار

یک برند ،نارر بر ایمن اسمت کمه بتموانیم بما شناسمایی و

سبد(پرتفوي)بازارها

حذف محصوالت وعیف و کمسود و سرمایهگذاري و

گسممتره ج رافیمایی بممازار ایمران بسمیار زیماد اسممت و

تخصمیص منممابع بممه محصمموالت پرسممود و اسممتراتژیک،

پوشممش ک م ای من بممازار در تمموان هممر شممرکتی نیسممت.

سودووري کلمی مجموعمه محصموالت را در بلندممدت

بنمممابراین ،بسممیاري از شمممرکتهممماي فعمممال در صمممنایع

بهبود بخشیم.

محصوالت مصرفی تندگردش ایران ،به جاي فعالیت در

بمممممه اعتقممممماد اغلمممممب مصممممماحبهشممممموندههممممما

ک بازار ایران و پوشش ک کشور ترجیح میدهند کمه

) ،(P1,P2,P4,P5,P6,P10,P12,P13,P15تصمممممممیم-

در بازارهمماي ج رافیمایی مشخصمی فعالیمت کننممد .بنممابر

گی مري در مممورد سممبد محصمموالت برنممد و مممدیریت و

یافتههاي مصاحبه با خبرگان بازاریمابی و فمروش صمنایع

بهینهسازي ون ،یکی دیگر از ابعاد استراتژي فروش برند

محصمموالت مصممرفی تنممدگردش ،تصمممیمگیممري در

در صمممنایع محصممموالت مصمممرفی تنمممدگردش اسمممت.

خصوع بازارهماي ج رافیمایی کمه یمک شمرکت بمراي

مصمماحبه شممونده  ،P12دسممتهبنممدي ممماتریس بوسممتون را

فعالیت و پوشش برند خود برمیگزیند (سبد یا پرتفموي

بممراي مممدیریت سممبد (پرتفمموي) محصمموالت برنممد نی مز

بممازار) ،یکمی دیگممر از ابعمماد اسممتراتژي فممروش برنممد در

کارومد توصیف کرد و معتقمد بمود« :وقتمی ممیگموییم

صممممنایع محصمممموالت مصممممرفی تنممممدگردش اسممممت

استراتژي فروش برند ،اولمین نکتمه ایمن اسمت کمه برنمد

) .(P2,P3,P5,P8,P9,P12,P14,P16منظممور از سممبد یما

مشممتم بممر چممه محصمموالتی اسممت ،معممماري ون برنممد

پرتفوي بازارها ،سطح پوشش ج رافیایی فروش اسمت و

چگونه است ،هر کدام از محصموالتی کمه بما ایمن برنمد

به بازارهاي ج رافیایی اشاره دارد کمه از سموي شمرکت

عرومه ممیشموند ،در کمدام مرحلمه چرخمه حیماتشمان

براي فعالیت گزینش شده اند .مصاحبه شونده  ،P9یکمی

هسممتند ،اهمیمت اسممتراتژیک هممر یمک چقممدر اسممت ،و

از افرادي است که به اهمیت انتخماب بازارهماي مناسمب

مواردي ازایندست؛ چراکه میخواهیم تخصمیص منمابع

ج رافیایی در تحقق اهداف فمروش اشماره کمرده اسمت:

انجام بدهیم و تمرکز و توجه فروش را بمین ایمن کاالهما

«پوشممش کمم بممازار ،منممابع و امکانممات بسممیار زیممادي

تقسیم کنیم .یک روش کارومد در اینجا ،این است کمه

میخواهد کمه هممه شمرکتهما ون را ندارنمد؛ هم نمین

محصمموالت تحممت یممک برنممد را در قالممب پرتفمموي

بسیاري از شرکتهما اصمالً ررفیمت تولیمد کمافی بمراي

محصوالت برند ببینیم و محصموالت مختلمف را هماننمد

فعالیممت خیلممی گسممترده را ندارنممد .تصمممیمگیممري در

ممماتریس  BCGاز نظممر سممهم بممازار و نممرز رشممد بممازار

خصوع حضور در بازار یک منطقه ،به عوامم زیمادي
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از جمله میزان تقاوا در ون منطقه ،شدت رقابت محلمی،

 -سبد بازار گسترده؛ پوشش ج رافیایی ک بازار،

و فاصله تا سایت تولید بستگی دارد .حتمی شمرکتهماي

 -سبد بازار گزینشی؛ پوشمش بازارهماي ج رافیمایی

بزر

که میخواهند ک بازار کشور را داشته باشند نیز

منتخب بر اسا

معیارهاي مورد نظر شرکت،

در ابتممدا ،بممراي ک م بممازار اقممدام نمممیکننممد و تممرجیح

 -سبد بازار متمرکز؛ حضور پررن

میدهند که رفتهرفته و مرحلهبهمرحله به مناطق مختلمف

یک یا دو منطقه ج رافیایی مشخص.

وارد شوند ،مگرونکه از قب زیرساختهماي الزم بمراي

و فعال در بازار

استراتژيفروشبرند؛ماهيتوابعاد

پوشش سراسري را داشته باشند یا بخواهند با یک پخش

در صنایع محصوالت مصرفی تندگردش ،اسمتراتژي

قوي سراسري کار کنند».

فروش برند ،یک استراتژي عملیاتی ،دربرگیرنده تمامی

جمممعبنممدي برخ می مصمماحبههمما )(P3,P8,P12,P14

فعالیتها و تصمیماتی است که با هدف تخصیص بهینمه

حاکی از ون است که شرکتها بمراي فمروش و توزیمع

منابع کمیاب فروش (نیروي انسانی ،تالشهماي فمروش،

محصوالت خمود و ایجماد شمبکههماي توزیمع در سمطح

بودجه مالی ،و  )...و محقَقکردن اهمداف بازاریمابی ،در

بازارهاي ج رافیایی مختلف (تنظیم سبد بازارها) معموالً

سممطح روی مارویی بمما مشممتري ،اتخمما مممیشممود .عناصممر

به سه عام اساسمی توجمه ممیکننمد .5 :نزدیکمی بمازار

اسمتراتژي فممروش برنممد در صمنایع محصمموالت مصممرفی

مصممرف بممه سممایت تولیمد شممرکت .2 ،انممدازه بازارهمماي

تندگردش ،در چهار دسمته کلمی شناسمایی شمده اسمت:

هدف(استراتژیکبودن بازار) .9 ،شمدت رقابمت محلمی.

«.5عوامم مربمموط بممه مشممتریان»« .2 ،عوامم مربمموط بممه

هم نین در مصاحبه با خبرگان ،سه ترکیمب رایمج سمبد

کانممال فممروش»« .9 ،عوام م مربمموط بممه محصممول» و .4

بممازار در اسممتراتژيهمماي فممروش محصمموالت مصممرفی

«عوام مربوط به بازار».

تندگردش شناسایی شده اسمت کمه شمرکتهما بسمته بمه

شممک  9ابعمماد مهممم اسممتراتژي فممروش برنممد در

سیاستها و اهداف خود ،و منابع و توانمنمديهمایی کمه

محصوالت مصرفی تندگردش را در دل این چهار دسته

در اختیمم مار دارنممممد ،ونهمممما را بممممه کممممار مممممیبرنممممد

کلی نمایش میدهد:

):(P2,P3,P5,P9,P12,P14



افتههايپژوهش)
شکل-3ابعادوعناصراستراتژيفروشبرنددرصنعتمحصوالتمصرفيتندگردش(ي 
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-عواملمربوطبهمشتريان

متمرکز از طریق یک کانال فروش (سمبد تمککانالمه)»،

یکی از ابعاد اصلی استراتژي فروش برنمد ،شناسمایی

«فروش محصوالت با بهکارگیري چنمدین کانمال متنموع

سممبد مشممتریان نهممایی (از نظممر پراکنممدگی ج رافی مایی،

فروش (سبد چندکاناله محدود)» و «فمروش محصموالت

ویژگی هاي جمعیتشناختی ،رفتار خریمد و مصمرف ،و

از طریق کلیه کانالهاي ممکن فروش (سمبد چندکانالمه

سبک زندگی رایج در میمان ونهما) و تخصمیص منمابع و

گسترده)».

تمممالشهممماي فمممروش بمممر مبنممماي ارزش اقتصمممادي یمما

ُبعممد مهممم دیگممر اسممتراتژي فممروش برنممد در صممنایع

استراتژیک گروههاي مشتریان براي شرکت است .سمبد

محصوالت مصرفی تندگردش ،تصمیم بمه بمرونسمپاري

(پرتفوي) مشتریان ،به ترکیب مشتریان نهایی اشاره دارد

فروش یا راهاندازي سیستم فروشوتوزیع متعلق بمه خمود

و ماحص م تکممرار چنممدباره (و بمما معیارهمماي چندگانممه)

شرکت میباشد .استراتژي فروش ،از این منظر میتوانمد

فرویند بخشبندي بازار و انتخاب بازار هدف ممیباشمد.

بهصورت تملک کام فروش ،برونسمپاري محمدود ،و

سبد مشمتریان ممکمن اسمت تفکیکمی و یما غیرتفکیکمی

یا برونسپاري کام باشد.

باشد.
مشمممتریان واسمممطه در بمممازار محصممموالت مصمممرفی

-عواملمربوطبهمحصول

تندگردش ،در نوع روابط مطلوبشان متفماوت هسمتند.

تصمممیمگیممري در مممورد سممبد محصمموالت برنممد و

نوع ارتباط کاربردي براي هرگروه مشتري ،باید با هزینه

مدیریت و بهینهسازي ون ،یکی دیگر از ابعاد اسمتراتژي

و ارزش هر مشتري در تعادل باشد .بنابراین ،یکی دیگمر

فروش برند در صمنایع محصموالت مصمرفی تنمدگردش

از ابعاد استراتژي فروش برند ،تصمیمگیري درمورد نوع

اسممت .مفهمموم سممبد ی ما پرتفمموي ،در مممورد محصمموالت

متناسب ارتباط با مشمتریان واسمطه اسمت .ایمن رابطمه در

تولیدي یک شرکت یما محصموالت تحمت یمک برنمد،

پیوستاري از فروش مبتنی بمر سمود تما فمروش مشمارکتی

نممارر بممر ای من اسممت کممه بتمموانیم بمما شناسممایی و حممذف

قرار میگیرد.

محصمموالت وممعیف و کمممسممود و سممرمایهگممذاري و
تخصمیص منممابع بممه محصمموالت پرسممود و اسممتراتژیک،

عواملمربوطبهکانالفروشتصمیمگیمري در ممورد شمیوه انتقمال کماال بمه محم
خرید یا مصرف ،از دیگر ابعماد مهمم اسمتراتژي فمروش

سودووري کلمی مجموعمه محصموالت را در بلندممدت
بهبود بخشیم .سبد فروش محصوالت میتواند تخصصی
یا غیرتخصصی باشد.

برند در صمنایع محصموالت مصمرفی تنمدگردش اسمت.
سبد (پرتفوي) کانمالهماي فمروش ،بمه ترکیبمی از انمواع

-عواملمربوطبهبازار

کانممالهمماي فممروش اشمماره دارد کممه بمما کمتممرین هزینممه،

تصمیمگیري در مورد بازارهاي ج رافیایی کمه یمک

بیشممترین پوشممش مشممتریان نهممایی را فممراهم وورده و

شرکت براي فعالیت و پوشمش برنمد خمود برممیگزینمد

برنامههاي بازاریابی مورد نظر را امکانپذیر میکند .سمه

(سبد یا پرتفوي بازار) ،دیگر بعد اصلی استراتژي فروش

ترکیممب رایممج سممبد کانممالهمماي فممروش در صممنایع

برند در صنایع محصوالت مصرفی تندگردش ممیباشمد.

محصوالت مصمرفی تنمدگردش عبمارتانمد از« :فمروش

منظممور از سممبد یمما پرتفمموي بازارهمما ،سممطح پوشممش

�
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ج رافیایی فروش است و به ون بازارهاي ج رافیایی کمه

شناسایی برخی عناصر جدید و ارائه یک دستهبندي تازه

شرکت بمراي فعالیمت خمود برگزیمده اشماره دارد .سمه

در تبیممین ماهیممت اسممتراتژي فممروش برنممد در صممنایع

ترکیممب رایممج سممبد بممازار بممراي محصمموالت مصممرفی

محصمموالت مصممرفی تنممدگردش ،از دسممتاوردهاي ای من

تندگردش عبارتاند از« .5 :پوشش ج رافیایی ک بازار

مطالعممه اسممت .بممراي مثممال ،پانمماگوپولو

و وولممونیتیس

(سبد بازار گسترده)»« .2 ،پوشمش بازارهماي ج رافیمایی

( ،)2050جانسممممون و مارشممممال ( ،)2003دهدشممممتی و

و

پورحسمم مینی ( ،)2059و ترهممممو و همکمممماران (،)2051

فعال در بازار یک یا دو منطقه ج رافیایی مشخص (سمبد

استراتژي فروش را عموماً در قالمب سمازهاي چندبعمدي

ایمن مموارد سمهگانمه ،تمدوین

متشک از بخشبندي مشمتریان ،اولویمت بندي/همدف-

اسممتراتژي فممروش بممراي برنممدهاي محصمموالت مصممرفی

گیري مشتریان ،توسمعه همدف هماي ارتباطی/ممدلهماي

تنممدگردش ،بممه معنمماي بهتممرین تصمممیمگیممري در چهممار

فروش ،و استفاده از کانالهاي فروش چندگانه شناسایی

حمموزه «مشممتریان»« ،کانممالهمماي فممروش»« ،بازارهمما و

کردهاند که این ابعاد در پژوهش حاومر در قالمب سمبد

محصوالت» است که شمرکتهما بسمته بمه سیاسمتهما و

مشممتریان ،نمموع ارتبمماط بمما مشممتریان واسممطه ،و سممبد

اهداف خمود ،و منمابع و توانمنمديهمایی کمه در اختیمار

کانالهاي فروش به دسمتوممده اسمت؛ امما شناسمایی و

دارند بهکار میگیرند.

بحث سبد محصموالت ،سمبد بازارهما و گمرایش بمرون-



سپاري فروش در جایگاه عناصر اسمتراتژي فمروش برنمد

نتيجهگيريوپيشنهادها

در صمممنایع محصممموالت مصمممرفی تنمممدگردش در ایممن

منتخب (سبد بمازار گزینشمی)» و « .9حضمور پررنم
بازار متمرکز)» .بر اسما

مصمماحبه بمما خبرگممان بازاریممابی و فممروش صممنایع

پژوهش به دست ومده اسمت .شناسمایی و تبیمین ابعماد و

محصمموالت مصممرفی تنممدگردش و تجزیممهوتحلیمم و

عناصممر اسممتراتژي فممروش ،امکممان تصمممیمگیممري بهتممر،

کدگذاري یافتهها بر مبناي الگموي نظریمهپمردازي داده-

استراتژیک فروش را افزایش میدهمد و بمدین روش بمه

بنیاد ،نشان میدهد که ماهیت استراتژي فمروش برنمد در

تحقق اهداف بازاریابی در سطح رویمارویی بما مشمتریان

صنایع محصوالت مصرفی تندگردش دربرگیرنده شمش

کمک شایان میکند .تصمیمگیري درخصوع هریمک

بعد زیر است .5 :سبد مشتریان نهایی .2 ،نموع ارتبماط بما

از ای من ابعمماد ،بای مد در ارتبمماط بمما یکممدیگر باشممد و بممر

مشتریان واسطه .9 ،سبد کانالهماي فمروش .4 ،گمرایش

سیاست ها و اهداف برند ،منمابع و توانمنمديهما ،محمیط

بممرونسممپاري فممروش .1 ،سممبد محصمموالت ،و  .6سممبد

رقابتی ،و نوع و میزان تقاوا در بازار مبتنی باشد.

بازارهمما؛ کممه در چهممار حمموزه کل می عوام م مربمموط بممه



مشتریان ،عوام مربوط بمه کانمالهماي فمروش ،عوامم

منابع

مربوط به محصول ،و عوام مربوط به بازار دسمتهبنمدي

 -5حجممازي ،الهمه ،سممرمد ،زهممره و بازرگممان ،عبمما ،

میشود .اگرچه یافته هاي این پژوهش ،در مورد ماهیمت

( ،)5915روشهاي تحقیق در علوم رفتاري ،تهران،

و عناصر استراتژي فمروش بما ابعماد شناسماییشمده بمراي

انتشارات وگاه.

استراتژي فروش در پژوهشهماي پیشمین (جمدول  )2تما
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