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درباره نویسنده
امیرخسرو فخریان در نهم آذر ماه سال  1352هجری شمسی در خانوادهای اصیل
و بافرهنگ شامل یک برادر و دو خواهر ،در شهر تهران چشم به جهان گشود .فخریان،
در حال حاضر دانشجوی مقطع دکتری در رشته مدیریت دولتی میباشد .امیرخسرو
در سال  76ازدواج نمود .ماحصل این ازدواج ،دو فرزند به نامهای حنانه و کوروش است.
امیرخسرو فخریان پس از اخذ مدرک کارشناسی خود در سال  1378با عنوان
فروشنده در شرکت «به پخش» شروع به فعالیت نمود و پس از آن مدارج ترقی را به
ترتیب با سمتهای رئیس فروش در شرکت «قاسم ایران» ،مدیر فروش در شرکت
«گلوبال» ،معاونت اجرایی در شرکت «گلپخش اول» و مدیریت عامل در شرکت
«گلرنگ پخش» در سال  86را طی نمود .وی از سال  92تاکنون مدیرعامل شرکت
«فروشگاههای زنجیرهای افق کوروش» میباشد.
از دیگر فعالیتهای ایشان می توان به عضویتشان در هیات مدیره انجمن پخش و
رئیس اتحادیه کشوری «فروشگاههای زنجیرهای ایران» اشاره نمود.
فخریان از سال  1384تاکنون مشغول به فعالیت در «گروه صنعتی گلرنگ»
میباشد و در طی این سالها از حضور در کنار «استاد حاج محمد کریم فضلی»
بنیانیگذار محترم و پدر معنوی گروه صنعتی گلرنگ« ،دکتر مهدی فضلی» مدیرعامل
محترم گروه صنعتی گلرنگ و «دکتر علی ابراهیمی» معاونت محترم مالی و اقتصادی
گروه صنعتی گلرنگ ،بهرههای بسیار برده است .فخریان ،این جمله استاد حاج محمد
کریم فضلی« :کار بزرگ بدون مشکل نمیشود ولی بهترین کارها مشکلترین آنهاست»؛
را همیشه سرلوحه کار و زندگی شخصی قرار داده است .وی موفقیت خود در زندگی
را مرهون راهنماییهای پدر ،دعای خیر مادر ،همراهی همیشگی همسر و راهنماییهای
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پدرانه و دلسوزانه «استاد حاج محمد کریم فضلی» و فرزندشان «دکتر مهدی فضلی»
و رهنمودهای مدبرانه «جناب آقای دکتر ابراهیمی» میداند.
از افتخارات فخریان می توان به کسب تندیس زرین چهره ماندگار صنعت و تجارت
ایران در اجالس چهره های ماندگار صنعت و تجارت ،جایزه ملی نخبگان و سرآمدان
اقتصاد ایران در شانزدهمین دوره برگزاری این اجالس ،لوح تقدیر انجمن خیریه اوتیسم
ایران ،کسب لوح تقدیر کارآفرینی از سوی اتاق بازرگانی در سومین کنفرانس
کارآفرینی ،استقامت ملی و توسعه پایدار ،کسب لوح تقدیر از مدیریت محترم عامل
گروه صنعتی گلرنگ به مناسبت افتتاح هزارمین شعبه فروشگاه های زنجیره ای افق
کوروش ،کسب لوح تقدیر از طرف فرماندار شهرستان قصرقند در راستای توزیع پکهای
تحصیلی ،کسب لوح تقدیر از طرف جمعیت خیریه امام علی(ع) ،کسب لوح تقدیر از
طرف مدیرعامل سازمان بورس و اوراق بهادار تهران؛ کسب الواح و جوایز بسیار به
وسیله شرکتهای تحت مدیریت وی از جمله انتخاب شدن برند افق کوروش به عنوان
برند محبوب مصرف کنندگان (برای دومین سال متوالی) در پنجمین جشنواره ملی
برند محبوب مصرف کنندگان،کسب جایزه بین المللی شهرت و محبوبیت از کشور
آلمان در شانزدهمین اجالس سرآمدان اقتصاد ایران ،دریافت گواهینامه ملی رعایت
حقوق مصرف کنندگان در شانزدهمین همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان،
دریافت تندیس زرین برند محبوب فروشگاه های زنجیره ای کشور در چهارمین
جشنواره ملی برند محبوب مصرف کنندگان ،دریافت نشان زرین برترین و معتبرترین
فروشگاه زنجیره ای در عرضه محصوالت با کیفیت در شانزدهمین اجالس سرآمدان
اقتصاد ایران ،دریافت تندیس نوین بازاریابی نوین در همایش بین المللی بازاریابی نوین،
دریافت گواهینامه کسب رتبه صد شرکت برتر ایران از طرف سازمان مدیریت صنعتی،
کسب جایزه ملی مسئولیت اجتماعی از طرف سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
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گردشگری ،دریافت نشان زرین تعهد به کیفیت در چهارمین همایش سراسری کیفیت،
دریافت تندیس زرین به عنوان فرانچایز پیشروی ایرانی در دومین کنفرانس بین المللی
فرانچایز ایران ،دریافت دو شاهین طالیی ،یک شاهین نقره ای و یک جایزه کریستال
در چهارمین جشنواره تبلیغات و کسب عنوان شرکت پیشرو و رتبه چهلم در جمع
 500شرکت برتر ایران در سال  1397از طرف سازمان مدیریت صنعتی اشاره کرد.

مقدمه
موضوع فروشگاههای زنجیرهای و مساله توزیع ،چند سالی است که با توسعه
فروشگاههایی از قبیل افق کوروش ،جانبو ،سون ،هایپراستار ،هایپرمی و ...وارد دوران
جدیدی در کشور شده است .اگرچه ایجاد این فروشگاهها پدیده جدیدی نیست و سابقه
آن به سال  1328و تاسیس تعاونی مصرف سپه برمیگردد ،ولی در سالهای اخیر به
دلیل وجود مشکالت فراوان در بخش توزیع کاالها ،که بیشتر متاثر از دو عامل وضعیت
اقتصادی و ساختار نامناسب نظام توزیع سنتی از یک طرف و همچنین ورود بخش
خصوصی در زمینه توزیع محصوالت از طریق راهاندازی فروشگاههای زنجیرهای از طرف
دیگر است ،دولت بر آن شد تا نگاه ویژهای به این حوزه داشته باشد تا بتواند از این
طریق وضعیت توزیع را در کشور بهبود بخشد و از آشفتگی در بازار جلوگیری کند.
در ابتدای امر دولت با راهاندازی فروشگاههای رفاه و شهروند به دنبال بهبود نظام
توزیع در کشور بود ،ولی علیرغم تمامی تالشهای انجام شده ،به علت فقدان بینش
کافی نسبت به چگونگی اداره این فروشگاهها و عوامل موثر در موفقیت آنها ،این واحدها
نیز توفیق چندانی در نیل به اهداف تعیین شده نداشتهاند.
اما با ورود شرکتهای خارجی جهت سرمایهگذاری در این حوزه و با راهاندازی و
افتتاح فروشگاه هایپراستار و همچنین ورود بخش خصوصی به این حوزه ،از قبیل گروه
صنعتی گلرنگ با راهاندازی و افتتاح فروشگاههای زنجیرهای افق کوروش و سورنا ،این
صنعت وارد دوران جدیدی در نظام توزیع کشور شد.
مشاهده تفاوتهای اساسی در نحوه مدیریت و عرضه کاال در فروشگاههای جدید
نسبت به فروشگاههای قدیمیتر ،نشان از ورود نیروهای متخصص به این حوزه بازار
کسب و کار ایران دارد؛ و با وجود این تغییرات ،فروشگاههای قدیمیتر نیز دست به کار
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شده و اقدام به تغییر روشهای مدیریت و عرضه کاال نمودهاند .از این میان میتوان به
فروشگاههای زنجیرهای رفاه اشاره کرد.
مجموعه تمام این اتفاقات در طی سالهای اخیر نشان از ورود به حوزه جدیدی از
کسب و کار در نظام توزیع کشور دارد و متناسب با تمام این موارد ،لزوم وجود منابع
اطالعاتی و دانش به روز در خصوص این حوزه ،به شدت احساس میگردد .مواردی از
قبیل بررسی فرآیندهای راهاندازی و مدیریت این فروشگاهها و همچنین تحلیل نحوه
فعالیت این فروشگاهها ،در گذشته و در زمان حال ،کمک بسیار زیادی به پیشبینی
آینده این صنعت کرده و امکان ترسیم راه درست در مسیر حرکت این را صنعت را
میسور میسازد ،تا با هدفگذاری صحیح و حمایت دولت از این صنعت ،بتوانیم شاهد
رشد و شکوفایی آن در سالهای آینده باشیم.
فروشگاههای زنجیرهای آثار مثبت فراوانی در اقتصاد کشور دارند .از جمله تاثیراتی
که میتوان به آن اشاره کرد :تاثیر توسعه این فروشگاهها بر اصالح نظام توزیع کشور،
تاثیر آن بر اقتصاد خانوادهها ،اقتصاد و اشتغالزایی کشور و یا بر حمل و نقل شهری و
بسیاری موارد دیگر است .در این کتاب سعی شده است تا با نگاهی کلی ،جدیدترین و
آخرین اطالعات روز دنیا در این صنعت گردآوری گردد تا خواننده بتواند با مطالعه این
کتاب از تاریخچه و پیشینه فروشگاههای زنجیرهای ،انواع فروشگاههای زنجیرهای،
روشهای راهاندازی و مدیریت این فروشگاهها و همچنین تحلیل آینده فعالیت این
فروشگاهها آگاهی یابد .از سوی دیگر انتظار میرود که این کتاب فتح بابی باشد برای
سایر پژوهشگران این حوزه ،بهمنظور ترجمه ،تالیف و تدوین کتب جدیدی در این
زمینه.

امیرخسرو فخریان
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1ـ1ـ تاریخچه فروشگاههای زنجیرهای
تاریخچه تاسیس فروشگاههای بزرگ به قرن هجدهم میالدی بر میگردد .در واقع
اولین فروشگاه بزرگ و چندمنظوره در سال  1792توسط هنری وارتون اسمیت در
لندن پایهگذاری شد .پس از آن بازرگان فرانسوی آریستید بوسیکو در سال 1852
میالدی فروشگاه کوچکی به نام بن مارشه برای فروش اجناس خرازی و پارچه تاسیس
کرد ،که بعدها این واحد خردهفروشی ،مادر فروشگاههای بزرگ گردید.
آنچه فروشگاه بن مارشه را از سایر فروشگاهها متمایز میساخت ،تبعیت از اصول و
روشهایی متفاوت با روشهای معمول بود که برخی از آنها عبارتاند از:


قیمت کاالها ثابت بود و بهمنظور سرعت بخشیدن به گردش کاالها ،سود
کمی در نظر گرفته شده بود.



نصب برچسب قیمت که خود عامل تعیینکننده عدم تبعیض بین مشتریان
بهوسیله فروشندگان بود.



بدون اینکه مشتری قصد خرید کاالیی را داشته باشد ورود به فروشگاه آزاد
بود و میتوانست اجناس را بازدید و بررسی نماید.



اجناس فروختهشده درصورتیکه دست نخورده میماندند قابل عودت بودند.

با اضافه کردن کاالهای گوناگون در فروشگاه بن مارشه ،تحول شکل گرفت .چندی
بعد بوسیکو ،شوخارد و هرایو به تقلید از وی در سال  1855فروشگاه بزرگی به
نام لور تاسیس کردند و سپس فروشگاههای پرنتان ،کونیاک و سامارتین تاسیس
شدند .هدف اصلی ،فروش اجناس متنوع در زیر یک سقف و افزایش سود کل بود .در
سال  1870در انگلستان فروشگاههایی مانند هارودس ،لوئس و وایت لی قسمتهای
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فروش خود را توسعه دادند .اجناس مختلف از سوی این فروشگاهها در یک مکان به
فروش میرسیدند.
اما سابقه تأسیس فروشگاههای زنجیرهای به معنای امروزی آن ،مربوط به قرن 20
و به آمریکای تحت تاثیر انقالب صنعتی بر میگردد .در سال  1879میالدی نیز اولین
فروشگاه عرضه اقالم متنوع (نسل اول سوپرمارکتهای امروزی) توسط شخصی به نام
وولورث 1در نیویورک گشایش یافت .پس از آن در سال 1922میالدی بود که اولین
فروشگاه زنجیرهای با نام پاسیفیک آتالنتیک 2راهاندازی شد و پس از آن تأسیس و
توسعه این نوع فروشگاهها در آمریکا با سرعت ادامه یافت .در سال  1962سام
والتون اولین فروشگاه والمارت را افتتاح نمود .در آن زمان هیچکس تصور نمیکرد این
اتفاق سرآغاز شکل گرفتن بزرگترین شبکه فروشگاههای زنجیرهای در جهان باشد.
در دوران رکود سالهای  1930حدود  %22خردهفروشی در آمریکا سهم زنجیرهایها
بود .در سال  1976سهم زنجیرهایها به  %60رسید .در سال  2007سهم زنجیرهایها
به  %72رسید و در سال  2017سهم زنجیرهایها به بیش از  %80رسیده است .در
انگلستان نیز  90درصد بازار مواد غذایی به فروشگاههای زنجیرهای اختصاص دارد.
مزیتها و ویژگیهای فروشگاههای زنجیرهای در نظام توزیع ،سایر کشورها را بر
آن داشت تا از این فرصت در جهت بهبود و ساماندهی نظام توزیع خود بهره گیرند.
این روند در کشورهای درحال توسعه با بهرهگیری از روشهایی چون فرانچایز 3و به
تبع آن ورود تجارب و دانشهای فنی و مدیریتی ،با سرعت زیاد رو به افزایش است.

1
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بطور مثال در کشور هند فروش از طریق فروشگاههای زنجیرهای طی  10سال17 ،
برابر شده است.
1ـ1ـ1ـ تاریخچه فروشگاههای زنجیرهای در ایران
اولین فروشگاه زنجیرهای ایران ،یعنی فروشگاههای تعاونی مصرف سپه ،در سال 1328
پایهگذاری شد .این فروشگاهها در واقع تعاونیهایی بودند که در ازای بن کاال ،عمدتا
کاالهای خوراکی را با هزینه ناچیزی به مشتریان عرضه میکردند ،اما به دلیل وجود
مشکالت فراوان در بخش توزیع کاالها ،که بیشتر ناشی از وضعیت نابسامان اقتصادی
و ساختار نامناسب نظام توزیع سنتی بود ،این فروشگاهها نتوانستند کمک شایانی به
وضعیت توزیع کاال در ایران داشته باشند.
تا آن زمان دولت به صورت مستقیم در بخش احداث فروشگاههای زنجیرهای وارد نشده
بود و فروشگاههای موجود ،به ارگانها و سازمانهای مختلفی مربوط میشدند ،که
بیشتر برای خدمت رسانی به کارکنان همان ارگان و نهاد احداث شده بودند؛ فروشگاه
اتکا و کوروش (قدس) که در سالهای  1334و  1352احداث شدند ،از این قبیل هستند.
این فروشگاهها تا زمان سقوط رژیم گذشته ،یکی از مراکز فروش نسبتاً با رونق بودند
که با به کارگیری سازوکار فروشگاههای مدرن و صرفهجوییهای ناشی از مقیاس و
همچنین به علت دولتی نبودن ،توانستند جایگاه خوبی در بین مراکز خردهفروشی شهر
تهران ،برای خود به دست آورد.
فروشگاههای کورش توسط آقای حمید کاشانی اخوان در سال  1349تأسیس گردیدند
و سپس آقای احمد خیامی با ایشان شریک شد .ساختار این فروشگاه شبیه
فروشگاههای مارکس اند اسپنسر بود .پس از چند سال تعداد این فروشگاهها در تهران
به  14رسید ،که  9فروشگاه تحت عنوان کورش و بقیه بهعنوان سوپر استور و سوپر
پرشین زیر نظر همین مجموعه اداره میشدند .این فروشگاهها پس از انقالب مصادره
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و در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفتند و به فروشگاههای زنجیرهای قدس تغییر نام
دادند.
از دیگر نمونههای فروشگاههای زنجیرهای میتوان به فروشگاههای زنجیرهای فردوسی
اشاره نمود که اولین فروشگاه آن در سال  1336افتتاح شد و در سال  1351به
فروشگاههای شهر و روستا ،تغییر نام پیدا کرد .این فروشگاهها پس از انقالب به یکی
از زیرمجموعههای وزارت بازرگانی پیوست .اما رونق این فروشگاهها در گرو عرضه و
فروش کاالهای کوپنی و کاالهای سهمیهای بود و در نهایت از سال  81به بعد تمامی
شعب این فروشگاه منحل شدند.
پس از انقالب اسالمی و با توجه به تغییرات به وجود آمده ،نظام توزیع کاال در کشور
دچار نابسامانی شدید شد و باالخره این نابسامانی در نظام توزیع کاال ،دولت را بر آن
داشت تا با تاسیس فروشگاههای نوین زنجیرهای ،از آشفتگی در بازار جلوگیری کند.
در سال  1371موضوع ایجاد شبکه فروشگاههای زنجیرهای ،برای اصالح ساختار توزیع
کاال در سطح خرده فروشی مطرح شد و در این جریان نوین ،شهرداری تهران پیشگام
شده و در آبان ماه  1372با افتتاح فروشگاه شهروند در میدان آرژانتین (فروشگاه
بیهقی) این جریان را آغاز نمود .پس از آن ،اتحادیه مرکزی تعاونی مصرف کارگران
ایران در اسفند  ،1373اولین فروشگاه رفاه را در چهار دانگه اسالم شهر راه اندازی کرد.
احداث فروشگاههای پروما در سال  1379در مشهد ،اولین سرمایهگذاری بخش
خصوصی در این حوزه بود که در سال  1383به بهرهبرداری رسید.
در سال  1384برای اولین بار یک فروشگاه فرانسوی ـ اماراتی در ایران مجوز تاسیس
گرفت و در سال  1388با نام هایپراستار در غرب تهران افتتاح شد .این فروشگاه که به
مدت  20سال زمین مورد نظر خود را از شهرداری تهران اجاره کرده ،نخستین مورد
از سرمایهگذاری بزرگ یک شرکت خارجی در بخش خدمات ایران محسوب میشود.
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هایپر استار بهعنوان اولین فروشگاه زنجیرهای بینالمللی در سال  88در بزرگراه شهید
باکری در غرب تهران ،با سرمایهگذاری اولیه  60میلیون دالری ،افتتاح شد .پس از
تهران ،شعبههای هایپر استار در شیراز ـ در محل مجتمع خلیجفارس ـ و اصفهان ـ در
محل بزرگترین سیتی سنتر کشور ـ به بهرهبرداری رسید.
پس از آن موج جدیدی از فروشگاههای زنجیرهای در کشور شروع به فعالیت کرد.
فروشگاههایی که به جای استقرار در فضاهایی با متراژ باال و در مکانهایی تقریبا حاشیه
شهرها ،در محالت و در متراژهایی به مراتب کوچکتر و در دسترس عموم مردم شروع
به گسترش نمودند .اکنون اگر ساکن کالنشهرها هستید ،میتوانید با نگاهی به
خیابانها و میدانهای اطراف محل سکونت یا کار خود ،دست کم ،یکی از این
فروشگاههای زنجیرهای از قبیل افق کوروش ،جانبو و سون را مشاهده کنید.
2ـ1ـ تعریف فروشگاههای زنجیرهای
مطابق آییننامه اجرایی نحوه فعالیت و نظارت بر فروشگاههای بزرگ ،چندمنظوره یا
زنجیرهای (موضوع ماده  86قانون نظام صنفی و تبصره ذیل آن) ،فروشگاه زنجیرهای
به شرح ذیل تعریف میشود:
فروشگاه بزرگ به فروشگاههایی اطالق میگردد که با مدیریت بر مجموعهای متنوع از
کاالها ،با ارائه خدمات یکسان و در یک مکان مناسب ،کاالهای مورد نیاز عموم مردم
را عرضه

مینماید1.

مطابق نظر پژوهشگران و محققین فعال در این حوزه ،میتوان موارد ذیل را بهعنوان
تعریفهایی از فروشگاههای زنجیرهای بیان نمود:

 . 1آییننامه اجرایی نحوه فعالیت و نظارت بر فروشگاههای بزرگ ،چندمنظوره یا زنجیرهای (موضوع
ماده  86قانون نظام صنفی و تبصره ذیل آن)
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ـ یک فروشگاه زنجیرهای از چندین فروشگاه خردهفروشی تحت مالکیت مشترک و
متمرکز تشکیل میشود .وظایف و کارکردهای عمده یک فروشگاه زنجیرهای (خرید،
تبلیغات ،اجاره و غیره) توسط یک واحد فرماندهی مرکزی یا یک مدیریت مرکزی
کنترل میشوند.
ـ فروشگاههای زنجیرهای ،به شبکهای از خردهفروشیهای کوچک و بزرگ اتالق
میگردند که کاالی یکسانی را با مالکیت انحصاری ارائه مینمایند(مرتضوی.)1380 ،
در سایت ویکی پدیا ،بهعنوان یک دانشنامه آزاد ،فروشگاههای زنجیرهای بدین گونه
تعریف شده است:
فروشگاههای زنجیرهای مجموعه فروشگاههایی هستند که دارای مدیریت واحد هستند
و در سطح یک شهر ،کشور یا چندین کشور پراکندهاند .این فروشگاهها از عنوان تجاری
یکسانی استفاده میکنند و معموالً محصوالت و خدمات مشابه ،یا تقریباً مشابهی ،ارائه
میکنند.
3ـ1ـ مزایا فروشگاههای زنجیرهای نسبت به خردهفروشی سنتی
برای بسیاری از افراد مانند آقایان خرید مانند کار خانه ،سخت و طاقت فرساست .ولی
برای خانمها ،خرید یک سرگرمی و فعالیتی آرامشبخش است که آنها را از دنیای کار
آزاد می کند .اما پرسش این است ،از کجا باید خرید کنیم؟ از فروشگاهی بزرگ یا
مغازه های کوچک؟ نقاط ضعف و قوت این دو شیوه خرید چه هستند؟ با مطالعه این
بخش از کتاب با مزایا و معایب فروشگاههای زنجیرهای بیشتر آشنا میشوید.
از جمله مزایای اقتصادی توسعه و گسترش فروشگاههای زنجیرهای ،کاهش واسطه
گری و داللی در نظام توزیع ،تحریک تقاضا بدون افزایش قیمت ،کمک به خروج از
رکود ،افزایش قدرت خرید جامعه ،اشتغالزایی و بهرهوری نیروی کار ،افزایش سرعت
بازگشت پول به تولید ،شفافیت عملکردها و درآمدها ،جلوگیری از ورود کاالی قاچاق
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در سطح عرضه و ایجاد درآمدهای مالیاتی را میتوان نام برد .مزایای اجتماعی آن
شامل افزایش سالمت مصرفکنندگان ،با توجه به تهیه کاالهای تازه و بهداشتی و
نظارت بر تاریخ مصرف محصوالت ،صرفهجویی در وقت و هزینه ،کاهش سفرهای زائد
درون شهری ،ارتقاء امنیت اجتماعی و مواردی از این قبیل است .در ادامه مطالب ،به
بیان توضیحاتی در خصوص این مزایا میپردازیم.
الف) مزایا در حوزه رفاه اجتماعی
1ـ کنترل کاالی قاچاق
از آنجا که سیستم خردهفروشی در نظام توزیع ،سیستمی متفرق و پراکنده است،
کنترل کاالها هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ اصالت ،عالوهبر زمانبر و هزینهبر
بودن ،مشکالتی از قبیل محدودیت در شناسایی دقیق واحدهای صنفی غیرمجاز و
بدون پروانه ،محدودیت در کنترل قیمت بازار ،محدویت در نظارت بر نحوه توزیع کاال
و ...را به همراه دارد .اما اگر نظام توزیع در قالب سیستم فروشگاههای زنجیرهای
سازماندهی شود ،با کاهش موانع پیشروی مبارزه با قاچاق در سطح عرضه ،امکان
نظارت و کنترل بیشتری برای نظارت بر توزیع کاال در سطح عرضه و همچنین مبارزه
مؤثرتر و شفافتر با کاالهای قاچاق ،فراهم میشود.
همچنین ،از آنجا که فروشگاههای زنجیرهای در تأمین و فروش کاالهای خود به صورت
شفاف از طریق سیستمهای توزیع کنترل شده و سازمانیافته عمل مینمایند ،خود را
ملزم به رعایت قوانین و مقررات کشوری در نظام توزیع میدانند؛ چراکه مبدأ تهیه کاال
مشخص است و در صورت تخلف به راحتی قابل شناسایی است .بنابراین ،امکان کنترل
و جلوگیری از فروش کاالهای قاچاق در این چرخه ،به راحتی امکانپذیر است.
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2ـ رفاه و عدالت اجتماعی
به وجود آمدن فروشگاههای زنجیرهای در جهان موجب شد تا مفهوم رقابت ،که تا
پیش از آن چندان مفهومی برای فروشگاههای خردهفروشی نداشت ،در این حوزه معنا
پیدا کند.
فروشگاههای زنجیرهای با سرمایهگذاریهای کالن و بهرهگیری از مدیریت و فنون
بازاریابی و فروش ،قصد پیشی گرفتن از یکدیگر را داشتند که همه این تالشها در
نهایت به سود مصرف کنندگان و خریداران تمام شد ،زیرا آنها بودند که هر روز از
کاهش مداوم قیمتها و ارائه فروشهای ویژه و تخفیفات فراوان ،بهره میبردند.
برخی از مشخصههای عمومی فروشگاههای زنجیرهای عبارتاند از :دسترسی به
طیفهای مختلف کاال برای مشتری ،ارزانی قیمت به دلیل حذف واسطهها ،خدمات
بهتر و امکانات گستردهتر ،صرف زمان کمتر برای خرید ،امکان مقایسه انواع کاالهای
مشابه با یکدیگر از نزدیک و لمس خود کاال و غیره.
در مجموع ،ایجاد فروشگاههای زنجیرهای با استانداردهای روز دنیا نتایج مثبتی برای
چابکسازی نظام توزیع و بهرهور نمودن آن به همراه دارد و بهطور معمول فروشگاههای
زنجیرهای این توان را دارند که با حذف واسطهها و کاهش قیمت محصوالت ،قدرت
خرید خانوادهها را افزایش دهند.
3ـ صرفهجویی اقتصادی ناشی از

مقیاس1

صرفهجویی اقتصادی زمانی اتفاق میافتد که رشد بازدهی کسبوکار ،بیشتر و سریعتر
از هزینهها باشد .کسب و کارها با توجه به اندازه میزان فعالیت(تولید یا فروش ) خود،
سود میبرند .توجه داشته باشید که میتوان هزینهها را به هزینههای ثابت و متغیر
. Economics of Scale
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تقسیم کرد .هزینههای ثابت بدون توجه به میزان تولید وجود دارند و هزینههای متغیر
به میزان تولید یا فروش بستگی دارند .در شرکتهای بزرگتر بازدهی بیشتر میتواند
هزینههای ثابت را پوشش دهد .برای مثال ،خردهفروش عالوهبر هزینههای متغیر برای
خرید محصوالت ،در صورت خرید از عمدهفروشیها باید برای حمل محصوالت به
مغازهاش نیز هزینه کند .با توجه به اینکه خردهفروشهای بزرگتر محصوالت بیشتری
سفارش میدهند ،هزینه حمل بر کاالهای بیشتری تقسیم میشود .به این ترتیب
خردهفروشهای بزرگتر از مزیت خرید زیاد و هزینه کارگر کمتر بهره میبرند.
4ـ کارکردهای اجتماعی
این مزیت فروشگاههای زنجیرهای را در قالب یک مثال توضیح میدهیم .فرض کنید
حادثه غیرمترقبهای مثل زلزله در شهر تهران روی دهد .مطمئنا در چنین شرایطی
همه ما شاهد بینظمیهای متعددی خواهیم بود و در چنین شرایطی وجود یک شبکه
توزیع که بتواند کاالهای اساسی و مورد نیاز آنها را به دستشان برساند احساس میشود.
در این وضعیت وجود زنجیره فروشگاهی متمرکز و قدرتمند ،ابزار بسیار کارآمدی برای
دولت خواهد بود تا بتواند کاالهای مورد نیاز مردم را در اسرع وقت ،براساس یک رویه
مشخص و با کمترین هرج و مرج در اختیار مردم قرار دهد.
5ـ باالی بردن سطح فرهنگ عمومی
زمانی که به یک سوپرمارکت و یا بقالی در محله خود مراجعه میکنید ،با کمی دقت
در گفتگوهایی که در فروشگاه روی میدهد ،متوجه میشویم که این گفتگو ،از نوع
بهاصطالح «کوچه بازاری» میباشد .حال ،بالفاصله به یک فروشگاه زنجیرهای مراجعه
کنید و دقایقی به گفتگوهایی که میان پرسنل یک فروشگاه و مراجعه کنندگان روی
میدهد دقت کنید .مطمئنا ،متوجه میشوید که نوع صحبت بسیار متفاوت و همراه با
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ادب و احترام است؛ و طرفین شأن و شخصیت یکدیگر را کامال رعایت میکنند ،حتی
در زمانی که دچار مشکلی در فروشگاه شوند.
از طرف دیگر ،کسانی که در یک مغازه یا بقالی بهعنوان شاگرد کار میکنند ،معموال از
نظر شغلی در رده پایینی قرار دارند ،در حالی که این وضعیت در فروشگاههای زنجیرهای
بسیار متفاوت است .زیرا ،کسانی که در این فروشگاهها بهعنوان پرسنل آن مشغول به
فعالیت هستند ،به دلیل وجود احساس تعلق سازمانی و غیره ،از نظر شغلی در میان
سایر اقشار جامعه ،از رتبه و رده مطلوبتری برخوردار هستند .مجموع این موارد ،منجر
به باال رفتن سطح فرهنگ عمومی جامعه میشود .این یکی دیگر از مزایای فروشگاههای
زنجیرهای است.
6ـ ایجاد انضباط در رفتار مصرف کنندگان
فرآیند خرید از فروشگاههای زنجیرهای نیازمند یک سری از رفتارهای خاص است؛ و
اگر می خواهید خرید آسانی داشته باشید باید به این رفتارها پایبند بوده و براساس آنها
رفتار نمایید .فرقی نمی کند که از چه سطح تحصیالتی برخوردار هستید و یا در شهر
زندگی میکنید یا روستا ،هر شرایطی که داشته باشید در زمان خرید باید رفتارهای
خاصی از خود نشان دهید .حاال در نظر بگیرید از این مزیت فروشگاههای زنجیرهای در
جهت اشاعه فرهنگ میان مردم چه استفادههای مثبت و درستی میتوان به کار برد.
ب) مزایا در حوزه مدیریت
1ـ تخصص
در حالی که خردهفروشی کوچک باید خود درباره همه جنبههای کسب و کار تصمیم
بگیرند ،خردهفروشی بزرگتر میتواند در زمینه خرید ،فروش ،امور مالی و بازاریابی،
افراد متخصص را به کار بگمارد .وجود افرادی که وقتشان را بهطور کامل صرف
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نقشهای تخصصی میکنند ،بر کارایی تاثیر مثبت میگذارد و منجر به سود و توسعهی
بیشتر میشود.
2ـ سرمایهگذاری در تکنولوژیهای جدید
تکنولوژی ،کسب و کار را آسان میکند ،اما به سرمایهگذاری اولیه بیشتری نیاز دارد.
خردهفروشهای بزرگ ،توان مالی بیشتری برای چنین سرمایهگذاریهایی دارند و در
طول چند سال از طریق صرفهجویی در هزینهها و کارایی بیشتر این سرمایهگذاریها
جبران میشود .حجم تراکنشهای روزانه یک خردهفروشی بزرگ و احتماال تعداد
فروشگاههای بیشتری که در سراسر کشور دارد ،باعث میشود سرمایهگذاری در
تکنولوژی برای رقابتی ماندن و تأمین اطالعات دقیق و به موقع ،برای مدیریت مؤثر
کسب و کار ،به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل بشود.
3ـ افزایش بهرهوری پرسنل
در فروشگاههای زنجیرهای ،افزایش بهرهوری پرسنل از عوامل بسیار موثر در مدیریت
صحیح فروشگاه میباشد .استفاده از تکنولوژی روز دنیا جهت کمک به پرسنل در تخلیه
بار و جابجایی آن و افزایش سرعت خدمات رسانی به مصرفکنندگان از طریق راهاندازی
نرمافزارهای مخصوص ،جهت محاسبه میزان خرید مصرفکنندگان و کاهش زمان
انتظار در صف ،از موارد دیگری است که در کنار آموزش مناسب و مداوم پرسنل یک
فروشگاه ،منجر به افزایش بهرهوری آنان میشود.
4ـ سودآوری مناسب
فروشگاههای زنجیرهای میتوانند کسب سود بیشتر را پیشبینی کنند ،چرا که آنها در
حجم عمده خرید میکنند و در حجم خرد میفروشند .در نتیجه ،بهطور خودکار سود
بیشتری به دست میآورند.
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5ـ کنترل کیفیت کاال
در فروشگاههای زنجیره ای با توجه به استانداردهای مختلفی که جهت ورود کاال به
شلف (قفسه) این فروشگاهها وجود دارد و همچنین به دلیل ایجاد شرایط یکسان برای
فروش محصوالت در این فروشگاهها ،میتوان وجود کاالهای با کیفیت را بهعنوان یکی
از مزایای این نوع فروشگاهها ،برشمرد .مزیتی که باعث میشود تا شرکتهایی که
کاالهای بیکیفیت تولید میکنند ،برای ورود به این عرصه ،مجبور به ارتقاء سطح کیفی
محصوالت خود و رسیدن به استانداردهای تعیینشده توسط فروشگاههای زنجیرهای
شوند.
ج) مزایا در حوزه بازاریابی و فروش
1ـ ارائه خدمات تحویل درب منزل به مشتری
میتوان افرادی را برای تحویل خرید
درب منزل استخدام کرد ،تا
سفارشهای بیش از چند قلم را به
دست مشتری برسانند .سود بیشتر
حاصل

از

سفارش

بیشتر

و

سفارشهای کمتعداد مشتریانی که
نزدیک هم زندگی میکنند ،هزینه این کار را پوشش میدهد .این امکانات مشتریهای
بیشتری را جذب خواهد کرد ،کسب و کار را با مفهومهای جدید مانند فروش تلفنی یا
اینترنتی آشنا میکند و اعتبار کسب و کار را افزایش میدهد .این امکان ،در حال حاضر
بیشتر در خردهفروشی های سنتی انجام میگیرد و در فروشگاههای زنجیرهای که دارای
فروش اینترنتی هستند (مانند  ،)Okalaتحویل کاال درب منزل صورت میگیرد.
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2ـ پیشنهادهای ویژه و تخفیف فروش

خردهفروشها با پیشنهادهای ویژه و تخفیف در قیمت ،تالش میکنند مشتری بیشتری
به خود جذب کنند و فروش بیشتری داشته باشند .واقعیت این است که،
خردهفروشهای بزرگ در مقایسه با خردهفروشهای کوچکتر توان مالی بیشتری برای
ارائه چنین تخفیفهایی دارند.

3ـ قیمت کم

در فروشگاههای زنجیرهای ،اجناس با قیمت نسبتا کمتری در دسترس هستند ،چرا که
آنها کاالها را عمده میخرند و فروش باالیی دارند .این کار باعث میشود هزینه اداره
فروش کمتر شود و آنها بتوانند سود کمتری از مشتری بگیرند.

4ـ فروش سریع و زیاد

فروشگاههای زنجیرهای به علت ویژگیهای خاص خود که همانا قیمت مناسب ،تنوع
کاال ،حق انتخاب مشتری و غیره میباشد ،میتوانند مشتریهای بیشتری جذب کنند.
مجموعه این عوامل باعث میشود تا مصرفکنندگان ،جهت تهیه کاالهای مورد نیاز
خود به فروشگاههای زنجیرهای مراجعه میکنند.
5ـ آزادی انتخاب بدون دخالت فروشنده
در فروشگاههای زنجیرهای
مشتریها باید خودشان کاال را
انتخاب کنند .به آنها آزادی
انتخاب بیشتری داده میشود
و زمان بیشتری برای بررسی
خصوصیات کاال دارند .در
نتیجه رضایت مشتری افزایش
پیدا میکند.
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6ـ دستیابی به سالیق مشتریان
یکی دیگر از مزایایی که در فروشگاههای زنجیرهای وجود دارد ،این است که با توجه
به اینکه در این فروشگاه گستردگی کاال و برند وجود دارد ،مشتریان میتوانند با توجه
به سلیقه خود ،کاالی مورد نظر خود را انتخاب و خریداری نمایند.
د) سایر مزایا
فروشگاههای زنجیرهای منافع بی شمار اقتصادی دیگری نیز در جامعه دارند از جمله:
ارتقا سطح فرهنگ خرید ،باالبردن گردش مالی با ترویجات1و تخفیفات دورهای ،کمک
به سبد خانواده ،کمک به حذف ترافیک شهری ،روشهای نوین توزیع کاال،
مشتریمداری و کمک به رشد تولیدکنندگان کوچک و غیره (حسین پور.)1396 ،

4ـ1ـ ایرادات وارد به فروشگاههای زنجیرهای
برای فروشگاههای زنجیرهای معایبی نیز بیان شده است ،اما نکته قابل تامل در این
خصوص ،اختالف نظری است که میان پژوهشگران در خصوص این معایب وجود دارد.
برخی از پژوهشگران این موارد را جزء معایب نمیدانند و برخی دیگر آنها از معایب
فروشگاههای زنجیرهای بر میشمارند .نگارنده جزء آن دسته از پژوهشگرانی است که
این موارد را بهعنوان معایب فروشگاههای زنجیرهای محسوب نمیکند ،بلکه آنها را
بهعنوان ایراداتی که به فروشگاههای زنجیرهای وارد میشود ،بر میشمارد .به همین
خاطر ،برای هر کدام از این موارد راهکار الزم را که در فروشگاههای زنجیرهای وجود
دارد ،بیان میگردد.
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1ـ توانایی کمتر در ارائه خدمات فردی
یک خردهفروش کوچک ممکن است همه مشتریهایش را بشناسد ،چرا که پیوسته با
آنها تعامل دارد .او سلیقه و تمایالت این مشتریها را میشناسد .در نتیجه میتواند
خدمات شخصی بهتری به آنها ارائه بدهد ،که برای نیازهای منحصر به فرد آنها
مناسبتر باشد .یک خردهفروش بزرگ نمیتواند چنین کاری انجام بدهد ،چرا که هدف
او فروش است .در چنین کسب و کار بزرگی ،زمان معادل پول است و هرچه سرعت
فروش بیشتر باشد ،سود بیشتری به دست میآید .سفارشهای کوچک و خاص از طرف
مشتریها به ندرت پذیرفته میشود ،به ویژه اگر این سفارشها نرخ سودی را که این
کسب و کارها انتظار دارند ،برآورده نکند .ممکن است در فروشگاههای بزرگ ،مشتری
چیزی بیش از یک عدد نباشد ،اما در خردهفروشی کوچک ،یک مشتری قدیمی باارزش
است.
 10الی  15سال قبل میتوانستیم این عیب را در مورد فروشگاههای زنجیرهای بیان
کنیم ،ولی اکنون با ورود مباحث جدید ،از قبیل مدیریت ارتباطات و خدمات مشتریان،
داده کاوی 1و غیره و همچنین وجود رقابت شدید در این حوزه ،وجود تک تک مشتریان
برای صاحبان این فروشگاهها اهمیت زیادی پیدا کرده است؛ و همانطورکه در قسمت
آینده این صنعت در فصل چهارم این کتاب بیان شده است ،پیش-بینی رفتار خرید
مصرفکنندگان و ارائه پیشنهاد خدمات مطلوب به آنها ،یکی از مواردی است که
پیشروی این صنعت است .از جمله اقداماتی که در این خصوص صورت گرفته ،ایجاد
باشگاه مشتریان میباشد .در این باشگاهها مشتریان دستهبندی شده و آنان کارتهای
عضویت با درجهبندیها طالیی ،نقرهای و از این قبیل ،داده میشود و متناسب با هر
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درجهای که دارند ،میتوانند از خدمات متنوعی که برای آنها فراهم شده است ،استفاده
کنند.
2ـ مشکالت نیروی کار
واقعیت این است که با گذشت زمان فشار بر نیروی کار فروشگاههای بزرگ منتقل
میشود ،چرا که از آنها انتظار میرود در زمان کم ،کار زیادی انجام دهند .بیشتر کارها
تکراری هستند و بهندرت با مشتریها ،یا دیگر همکاران ،گفتگویی شکل میگیرد .این
باعث میشود روحیه کار ضعیف باشد و اگر کارمندان بهطور مرتب از کارشان استعفا
بدهند هزینه استخدام و حفظ کارمندان ،زیاد خواهد شد.
این مورد هم در گذشته صدق میکرد ،ولی اکنون با استفاده از تکنولوژی روز دنیا،
انجام بسیاری از کارها در فروشگاههای زنجیرهای ،که اغلب هم فعالیتهای فیزیکی و
جسمانی است ،بسیار راحت شده است .وجود جک پالت ،حمل کاال را در فروشگاه برای
کارکنان به راحتی ممکن ساخته است .مشارکت پرسنل در سود فروشگاه منجر به
افزایش پویایی و بهرهوری پرسنل شده است و تمامی این موارد باعث شده است که در
حال حاضر صنعت فروشگاههای زنجیرهای به یکی از کانالهای توسعه اشتغال در کشور،
تبدیل شود.
ایراد دیگری که در این زمینه بیان میشود ،مشکالت رفتاری است که پرسنل یک
فروشگاه دچار آن میشوند و غالب این مشکالت در نحوه برخورد با مشتریان فروشگاه
و به دلیل حجم باالی کار در فروشگاه عنوان شده است.
این ایراد نیز امروزه با توجه به گسترش روزافزون فرآیندهای آموزشی در شرکتها از
قبیل آموزشهای حضوری و غیرحضوری مانند مجازی و از راه دور و برگزاری دورههای
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آموزشی متنوع از قبیل مشتری مداری و مواردی این چنین؛ و همچنین وجود سیستم-
های کنترلی ،نظیر ارزیابی عملکرد کارکنان یک سازمان ،دیگر یک مشکل یا ایراد به
حساب نمیآید و کامال تحت کنترل و نظارت مدیریت شرکت ،میباشد.
3ـ کنترل کمتر بر دزدیهای کوچک
در یک محیط بزرگ که هزاران قلم جنس در آن وجود دارد ،مراقبت از همه مکانها
برای جلوگیری از دزدی کار دشواری است .خردهفروشهای بزرگ همیشه با مشکل
دزدیهای کوچک از قفسهها روبهرو هستند.

نصب دوربین های مدار بسته ضروری است اما استخدام افرادی که در همه راهروها
حاضر و مراقب باشند کسی کاالیی درون کیف یا لباسش پنهان نکند ،هزینه زیادی به
همراه دارد .وسوسه افراد برای دزدی در فروشگاههای زنجیرهای در مقایسه با مغازههای
کوچکتر بیشتر است ،چرا که در مغازهها افراد به راحتی شناسایی میشوند .همچنین
دزدها ممکن است فکر کنند در فروشگاههای بزرگ تشخیص دزدیهای کوچک دشوار
است ،چرا که اقالم بسیار زیادی در فروشگاههای آنها وجود دارد .افرادی که از مغازهها
دزدی میکنند معموال در فروشگاههای بزرگ بیشتر از مغازههای کوچک دست به
چنین کاری میزنند .در نتیجه کسب و کار با یک وضعیت باخت باخت روبهرو است،
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به این معنی که ،یا باید بر روی امنیت سرمایهگذاری کند یا از دزدیهای کوچک ضرر
بکند.
فروشگاههای زنجیره ای با استفاده از ترکیبی از آموزش پرسنل و تکنولوژی ،میزان
دزدبری کاالهای خود را به حداقل رساندهاند .دزدبری کاال ،واقعیتی است که همیشه
وجود داشته و خواهد داشت و منوط به یک صنعت خاص نیز نمیباشد .اما نکته حائز
اهمیت کاهش میزان دزدبری میباشد .آموزش و آگاهی پرسنل فروشگاه از آخرین
روشهای دزدبری کاال در کنار استفاده از تکنولوژیهایی مانند دوربینهای مداربسته،
برچسب الکترونیکی 1و غیره ،باعث میشود تا میزان دزدبری کاال در فروشگاههای
زنجیرهای به حداقل برسد.
4ـ نیاز به سرمایه زیاد
برای تأسیس فروشگاههای زنجیرهای به سرمایه زیادی نیاز است .نمیتوان فروشگاههای
بزرگ را در هر جایی اداره کرد .یافتن محل مناسب برای تأسیس این فروشگاهها کار
دشواری است و هزینه زیادی به همراه خواهد داشت.
در کشورهای پیشرفته برای این مورد راهکارهای مناسبی در نظر گرفته شده که از آن
جمله میتوان به الزام ایجاد فضای مناسب جهت راهاندازی این قبیل فروشگاههای
زنجیرهای در زمان ساخت مجتمعهای تجاری ،اشاره نمود و تا جایی که اطالع داریم
زیرساخت های این مورد نیز در ایران توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت در حال
راهاندازی است.

. RFID: Radio Frequency Identification

1
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5ـ تحریک مراجعهکنندگان به خرید هیجانی
فروشگاههای بزرگ سطح نیاز و تعاریف ذهنی افراد را تحتتاثیر قرار میدهند .این
فروشگاهها با ارائه قیمت پایین برای اجناس خود ،مشتریها را تحریک به خرید بیشتر
میکنند .مکانیزم کلی این مراکز بر این اساس است که سودی را که از فروش هر کاال
به دست خواهند آورد ،کاهش میدهند؛ ولی در عوض تعداد بسیار بیشتری از آن را به
فروش می رسانند .مثال اگر سودی که کارخانه تولیدکننده یک کاال برای فروشنده در
نظر گرفته 20 ،تومان باشد ،فروشگاههای بزرگ سود خود را به  5تومان کاهش داده و
کاال را با قیمت کمتری به مشتری ارائه میکنند .در عوض فروش خود را  10برابر کرده
و در نتیجه سود خود را به  50تومان میرسانند .افرادی که نسبت به سطح نیاز واقعی
خود آگاهی ندارند ،گمان میکنند اگر از کاالیی که در اینجا با قیمتی بسیار پایینتر
از سوپرمارکتهای محلی ارائه میشود به مقدار زیادی تهیه نکنند ،ضرر کردهاند و این
امر را فراموش می کنند که اصال به این مقدار از این کاال نیاز دارند یا خیر .در نتیجه،
مشاهده می شود که مراکز خرید بزرگ با پایین آوردن قیمت خود ،مردم را از نظر
ذهنی تحتتاثیر قرار داده و میزان مصرف آنها را زیاد میکنند .گذشته از این مساله
ارائه کاالهای رنگارنگ توسط این مراکز نیز مردم را به سمت مصرف بیشتر سوق داده
و ترکیب سبد کاالیی آنها را تغییر میدهد .مشاهده میشود که هرچند کاالها در مراکز
خرید بزرگ با قیمت مناسبتری عرضه میشوند ،افزایش سطح مصرف مردم توسط
این فروشگاهها در نهایت باعث میشود مردم پول بیشتری خرج کرده و سود بیشتری
را برای فروشگاه به ارمغان بیاورند .در نهایت میتوان گفت ،خرید از مراکز خرید جدید
و بزرگ به صرفه تر است ،اگر فرد نسبت به سطح نیاز خود آگاهی داشته باشد و
قیمتهای پایین کاالها وی را به سمت مصرف غیرضروری و افراطی سوق ندهد .شاید
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اجتناب کامل از این امر غیرممکن باشد ،ولی انسانها میتوانند تا حدی خود را کنترل
کنند.
با گسترش روزافزون فروشگاههای زنجیرهای در کشور به تناسب آن فرهنگ استفاده و
خرید از این فروشگاهها نیز به وجود آمده و میان مردم توسعه مییابد .از طرفی با توجه
به تغییرات به وجود آمده در وضعیت معیشتی مردم ،دیگر امکان خریدهای هیجانی و
در حجم زیاد ،به میزان قابلتوجهی کاهش پیدا کرده است؛ و مردم با آگاهی کامل از
سطح نیاز خود در خانوادهها ،اقدام به خرید محصوالت مورد نیاز خود از فروشگاههای
زنجیرهای مینمایند.
5ـ1ـ ویژگیهای فروشگاههای زنجیرهای
شاید تاکنون این پرسش در ذهن شما مطرح شده باشد که ،مهمترین فاکتورهایی که
میتواند به ایجاد فروشگاههای زنجیرهای بیانجامد چیست؟ داشتن شعب متعدد؟ نام
واحد ؟ و یا سایر موارد؟
این فروشگاهها در صنعت خردهفروشی ،پوشاک ،مواد غذایی و بسیاری از خدمات و
گروههای کاالیی دیگر ،برای تسلط بر بازار ،در نقاط مختلف جهان شروع به کار
میکنند .فروشگاههای زنجیرهای در اکثر موارد دارای گونههای کاالیی مشخص،
طراحی و دکوراسیون داخلی واحد در کلیه شعب ،تجهیزات فروشگاهی استاندارد و
سیاستهای قیمتگذاری مشابه هستند .یکی از مهمترین اهداف پیدایش این
فروشگاهها ،تثبیت قیمت کاالها ،پایین آوردن قیمت عرضه ،تنوع کاال و ایجاد سهولت
در خرید برای مشتری میباشد.
فروشگاه زنجیرهای ،مفهومی مدرن است و همانطورکه در قسمت تاریخچه عنوان
گردید ،در قرن هجدهم و همزمان با دوران صنعتی شدن اروپا پدید آمد .از آنجا که در
غرب« ،بازار» به معنای شرقی آن وجود نداشته ،شکلگیری فروشگاه زنجیرهای آن هم
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با سازوکاری متفاوت از مفهوم و کارکرد بازار ،یکی از شاخصههای مدرنیته غربی در
بخش توزیع و پخش کاال تلقی میشود (مرتضوی.)1380 ،
به وجود آمدن فروشگاههای زنجیرهای ،موجب شد تا مفهوم رقابت ـ که تا پیش از آن
چندان مفهومی برای فروشگاههای خردهفروشی نداشت ـ در این حوزه معنا پیدا کند.
فروشندگان محلی در آمریکا ،اروپا و دیگر کشورها ،شاهد این بودند که روز به روز از
تعداد مشتریان آنها کم و به تعداد مشتریان فروشگاههای زنجیرهای ،اضافه میشود .از
سوی دیگر خود فروشگاههای زنجیرهای نیز با سرمایهگذاریهای کالن و بهرهگیری از
مدیریت و فنون بازاریابی و فروش ،قصد پیشی گرفتن از یکدیگر را داشتند .این مسابقه،
گرچه موجب حذف بسیاری از فروشگاههای کوچک محلی و حتی فروشگاههای
زنجیرهای ناکارآمد در ابتدای امر گردید ،اما در نهایت به سود مصرفکنندگان و
خریداران تمام شد ،زیرا آنها بودند که هر روز از کاهش مداوم قیمتها و ارائه فروشهای
ویژه و تخفیفات فراوان بهره میبردند و همینطور فروشگاههای کوچک ،با به وجود
آمدن صنعت فرانچایز ،خود جزئی از فروشگاههای زنجیرهای بزرگ و موفق شدند.
ایجاد فروشگاههای زنجیرهای با استانداردهای روز دنیا در کشور ،میتواند نتایج مثبتی
برای چابکسازی نظام توزیع و بهرهور نمودن آن به همراه داشته باشد .اما این نگرانی
نیز وجود دارد که عدم توجه به استانداردها و الزامات این کار ،موجب شکلگیری
مدلهای ناموفق این فروشگاهها در کشور گردد .در ادامه به بیان برخی از ویژگیها و
فواید فروشگاههای زنجیرهای ،در مقایسه با واحدهای توزیع سنتی و خردهفروشیها،
میپردازیم:
1ـ یک فروشگاه زنجیرهای که از شعب و فروشگاههایی متعدد تشکیل میشود،
معموال در تمام واحدهایش ،کاالهای تجاری یکسانی را میفروشد؛
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2ـ خرید فروشگاه در حجم و مقیاس باالیی بوده ،لذا میتواند در مقایسه با خرده-
فروشیهای کوچک ،کاالها را با قیمت پایینتری به فروش رساند؛
3ـ فروشگاههای زنجیرهای از انواع مختلف تمرکز کاالها و فعالیتهای مربوط به
آنها بهره میبرند .تمرکز کاالها به چهار گروه به شرح زیر طبقهبندی میشوند:
الف) تمرکز افقی :1عبارتست از افزایش حجم فروش یک کاالی خاص در اثر توسعه
شعب فروش (وجود شعب متعدد تحت یک مدیریت واحد)؛
ب) تمرکز جانبی :2عبارتست از تمرکز انواع مختلفی از یک نوع کاال در فروشگاه؛
ج) تمرکز عمودی :3عبارتست از تمرکز و انجام فعالیتهای عمدهفروشی در کنار
امور خردهفروشی که قیمت تمام شده را برای فروشگاه کاهش میدهد .نوع دیگر این
تمرکز ،ادغام فعالیتهای تولیدی و تکمیلی (نظیر بستهبندی) است که به علت
گستردگی فعالیت و تعدد امور تولیدی ،تنها در کنار فروشگاههای زنجیرهای ،امکانپذیر
و مقرونبهصرفه است.
د) تمرکز مورب :4این تمرکز از تجمع فعالیتهای فرعی ایجاد میشود .تبلیغات
متمرکز ،بازرسی ،آمارگیری و تحقیقات متمرکز مثالهایی از این نوع به شمار میروند.
4ـ فروشگاههای زنجیرهای نظر به وسعت عمل و قدرت مالیشان میتوانند از
سیستمهای پیشرفته برای ثبت و هدفهای دیگر ،استفاده کنند .این فروشگاهها برای
کنترل موجودی ،سفارشات مشتری ،پیشبینی فروش ،تجزیه و تحلیل اطالعات و
مکانیسم فروش ،از مدرنترین تجهیزات و تکنیکها استفاده به عمل میآورند .در
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دسترس بودن اطالعات جدید و به روز از طریق تکنولوژی ،به آنها این امکان را میدهد
که بهسرعت تصمیمات تعیینکننده را در شرایط بحرانی اتخاذ کنند.
5ـ این فروشگاهها درک کردهاند که از شکست در تطابق با شرایط جدید باید عبرت
گرفت .به همین منظور آنها دارای بخشهای برنامهریزی هستند ،که در این بخشها،
کارشناسان مربوطه ،سرگرم تجزیه و تحلیل حوادث اقتصادی ،عادات مردم ،سلیقهها و
الگوهای متغیر زندگی هستند .فروشگاههای زنجیرهای ،به تبع برنامهریزی درازمدت-
شان ،در تامین نیازها و حوائج آتیه ،نسبت به اکثر خردهفروشیها ،در وضعیت و آمادگی
بهتری قرار دارند.
6ـ فروشگاههای زنجیرهای ،به واسطه حجم فروش باالیی که دارند ،با سرعت و
سهولت بیشتری میتوانند از بانکها و سایر موسسات اعتباردهنده تقاضای وام کنند.
 7ـ وقتی که اجناس و کاالهای مختلف و متعدد در زیر یک سقف کنار هم قرار
گرفته باشند .به فروش یکدیگر کمک میکنند .یعنی ،فروش برنامهریزی نشده و
ناگهانی پیش میآید ،که حجم زیادی از فروش فروشگاهها را تشکیل میدهد.
9ـ فروشگاههای زنجیرهای ،به علت قدرت اقتصادی و سازماندهی متمرکزشان ،در
تبلیغات برای محصوالتشان ،مزیت منحصر به فردی دارند و قادرند پیامهایشان را از
طریق روزنامهها ،مجالت ،رادیو ،تلویزیون و غیره به مصرفکننده برسانند ،در حالی که
یک واحد خردهفروشی مستقل ،در این خصوص انتخابهای بسیار کمتری دارد.
10ـ فروشگاههای زنجیرهای ،مانند بعضی از کارخانجات بزرگ تولیدی ،دارای
هزینه ثابت قابلتوجهی هستند.
11ـ فروشگاههای زنجیرهای ،به سرمایهگذاری زیادی برای مکانیابی ،تجهیزات و
موجودی شعبههای جدید و همچنین حفظ و نگهداری شعبههای موجود نیازمندند؛ و
لذا مبالغ قابل مالحظهای را ،مسدود میکنند.
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12ـ فروشگاههای زنجیرهای ،به سطح باالیی از نیروی متخصص نیازمندند.
(مرتضوی)1380 ،
13ـ سرعت عملیات در فرآیندهای فروش و انبارداری فروش ،یکی از چالشهای
فروشگاههای زنجیرهای در افزایش درآمد محسوب میشود .پشتیبانی از حجم زیاد
مشتریان با حجم باالی تراکنشهای فروش ،از ویژگیهای اصلی این صنعت محسوب
میشود.
14ـ فوائد اجتماعی
ـ حذف واسطههای غیرضروری میان تولیدکننده و مصرفکننده و کاهش
هزینههای توزیع؛
ـ جلوگیری از توسعه بیرویه واحدهای تجاری در فضاهای غیرتجاری؛
ـ توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد کردن کاالهای تولید داخلی و استفاده از بارکد
ملی؛
ـ تثبیت قیمت کاال در مناطق مختلف شهری با توجه به یکسان بودن قیمت انواع
کاالهای عرضه شده در کلیه شعب فروشگاههای زنجیرهای؛
ـ بهبود نسبی ترافیک شهری با حذف مسافرتهای درون شهری غیرضروری؛
ـ کاهش آلودگی هوا و استهالک وسائط نقلیه؛
ـ کاهش استفاده از پول کاغذی با استفاده از کارتهای اعتباری.
15ـ فوائد بهداشتی
ـ کاهش زمان بین تولید تا توزیع و توزیع تا مصرف؛
ـ امکان اعمال نظارت سریع بهداشتی ،دقیق و گسترده بر کار فروشگاههای
زنجیرهای؛
ـ استاندارد بودن کار فروشگاههای زنجیرهای؛
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ـ بستهبندی کاال به صورت صحیح؛
ـ امکان جلوگیری از فروش کاالهای غیراستاندارد؛
ـ مشخص بودن تولیدکنندگان؛
ـ کاهش عوارض ناشی از سود آنی؛
ـ نظارت ظاهری سطح فروشگاه و کارکنان.
16ـ مزایای ویژه مصرفکنندگان و مشتریان
ـ ورود آزاد و عدم اجبار به خرید و در نتیجه ایجاد آرامش هنگام خرید؛
ـ عرضه کاال به قیمت ثابت و همراه با اطالعات کاال نظیر وزن ،تاریخ تولید و انقضا
و مواردی از این قبیل؛
ـ فروش اجناس بسیار متعدد در زیر یک سقف .این خصوصیت ،در شهرهای بزرگ
پرازدحام و دارای ترافیک ،شاید از قیمت ارزانتر ،برای مشتریان جذابتر باشد؛
ـ آزادی انتخاب بیشتر با توجه به تنوع کاالیی؛
ـ صرفهجویی در وقت؛
ـ امکان تهیه کاال و خدمات در طول شبانه روز؛
ـ استفاده از امکانات و تسهیالت رفاهی در هنگام خرید (نظیر کارتهای اعتباری،
پارکینگ و غیره) (مرتضوی.)1380 ،

فصل دوم :آشنایی با فروشگاههای
زنجیرهای داخلی و خارجی و انواع آن
آنچه در این فصل مطالعه میکنید:
1ـ انواع فروشگاههای زنجیرهای
2ـ آشنایی با فروشگاههای زنجیرهای موفق خارجی
3ـ آشنایی با فروشگاههای زنجیرهای موفق داخلی
4ـ سازمانهای داخلی و بینالمللی فروشگاههای زنجیرهای
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1ـ2ـ انواع فروشگاههای زنجیرهای
برای فروشگاههای زنجیرهای دستهبندیها و انواع و اقسام مختلفی در منابع مختلف
معتبر و غیرمعتبر ذکر شده است .در این قسمت ،بدون اعتبار بخشیدن به نوع خاصی
از دستهبندی ،فقط به ذکر انواع فروشگاههای زنجیرهای و خردهفروشی که در زمان
تالیف کتاب اطالعات آنها جمعآوری شده ،پرداخته شده است و هدف ،صرفاً بررسی
این نوع فروشگاهها از جنبهها و دستهبندیهای مختلف میباشد.
1ـ1ـ2ـ انواع فروشگاههای خردهفروشی
واحدهای خردهفروشی را بهعنوان بخش انتهایی زنجیره عرضه کاال و خدمات محسوب
میکنند ،که به صورت مستقیم با مشتری در ارتباط است .به دلیل تعامل مستقیم
با مشتری ،راهبردهای متولیان این واحدها در تنظیم و تسخیر بازار ،در رونق و موفقیت
زنجیرههای باالدستی نیز ،مؤثر است.
خردهفروشیها به صورت تکواحدهای مستقل ،گروههای دارای نظام مدیریتی متمرکز
و فروشگاههای زنجیرهای چندمنظوره بزرگ ،به فعالیت میپردازند .به عالوه شکل و
حوزه فعالیت نیز بعضاً بهعنوان وجه تمایز انواع واحدهای خردهفروشی است .با توجه
به وجود این وجوه افتراق متعدد ،واحدهای خردهفروشی به انواع مختلفی تقسیم
میشوند که در ادامه معرفی میشوند.
1ـ فروشگاههای جامع یا هایپرمارکتها
هایپرمارکتها را میتوان اجتماع تعداد زیادی از واحدهای خردهفروشی ،با حوزه عرضه
کاالهای متنوع در محیطی فاقد مرزبندی مشخص و اصطالحاً در زیر یک سقف تعریف
کرد .در این فروشگاهها ،مصرفکنندگان میتوانند تقریباً تمام محصوالت مورد تقاضا و
نیاز خود را به راحتی تهیه کنند.
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مواد غذایی ،غذای آماده ،میوه و فرنگیجات ،وسایل برقی ،پوشاک ،لوازم آرایش و
بهداشتی ،کفش ،وسایل ورزشی ،اسباب بازیها ،کتاب و سایر محصوالت فرهنگی،
جواهرات و اشیای قیمتی ،ابزار کشاورزی ،ابزار فنی و لوازم تاسیسات و بسیاری از موارد
دیگر در این فروشگاهها در دسترس مستقیم مراجعین هستند .هایپراستار و تعدادی از
شعبات شهروند ،را میتوان در رده این نوع فروشگاهها طبقهبندی کرد.
2ـ فروشگاههای تخفیفی
فروشگاه تخفیفی ضمن آنکه به عرضه حداکثر کاالی ممکن به مخاطبان خود اقدام
میکنند ،رسالت باالتری را دنبال میکنند .این فروشگاهها اجناس خود را با درصدی
پایینتر از قیمت اصلی ،به مشتری عرضه میکنند.
این رویکرد مطمئناً عاملی در کاهش تنوع عرضه این فروشگاهها نسبت
به هایپرمارکتها خواهد بود .والمارت با بیش از  1300فروشگاه تخفیفی در ایاالت
متحده ،ویشال در هند و جانبو و افق کوروش در ایران ،نمونههایی از این فروشگاهها
هستند.
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3ـ سوپرمارکتها
سوپرمارکتها از انواع خردهفروشیها هستند ،که به عرضه نسبتاً گسترده انواع مواد
غذایی و خوراکی ،به عالوه مایحتاج روزمره مشتریان ،میپردازند .نان ،غالت و حبوبات،
محصوالت گوشتی و دریایی ،داروها ،سبزیجات و میوهها ،انواع نوشیدنیها ،غذاهای
آماده ،کنسرو ،میوه و آب از جمله مواردی است که در این نوع فروشگاهها عرضه
میشود.با این تعریف سوپر مارکتها را میتوان فرم پیشرفته از فروشگاههای مواد
غذایی کوچک و یا همان مغازهها دانست ،که برای پاسخ به نیازهای مصرفکننده توسعه
یافتهاند.

4ـ انبارفروشگاهها
انبارفروشگاهها از جمله واحدهای خردهفروشی هستند که محصوالت خود را از راه غیر
مستقیم معرفی و با قبول سفارش از مشتریان ،آن را در کوتاهترین زمان ممکن به
متقاضی تحویل میدهند .صرفهجویی ناشی از عدم نیاز به ایجاد دکوراسیون و
فضاسازی جهت جلب مشتری ،باعث میشود تا ارایه خدمات ارسال بار به مشتری،
اقتصادی باشد.
در ایران ،چنین فروشگاههایی در زمینه ارایه کاالهای صنعتی بیشتر مورد توجه بودهاند.
فروشگاههای اینچنینی ،بر خالف انواعی از آن که تحت عنوان فروشگاههای اینترنتی،
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که در ادامه به آنها پرداخته میشود ،تنها برای ارایه خدمات در حوزه جغرافیایی
کوچک ،طراحی و اجرا شدهاند .غالت و حبوبات ،فرآوردههای دام و طیور ،نان،
لوازمالتحریر ،اسباب بازیها ،نهادههای کشاورزی و دامی ،مصنوعات و مواد خام فلزی
از جمله حوزههایی هستند که انبار فروشگاهها در آنها فعالند .شرکت آمازون را میتوان
در این دستهبندی قرار داد.

5ـ فروشگاه تخصصی
آنگونه که از نام این فروشگاهها بر میآید ،هدف در راهاندازی آنها عرضه نوعی
محصول خاص به مخاطبان است .البته در این راستا شاید عالوهبر نوع
محصول ،برند محصول عرضه شده نیز در تعریف کالسیک این نوع خردهفروشیها،
دخیل باشد.
برای مثال لوازم صوتی ـ
تصویری و یا سایر لوازم خانگی
متعدد در کشور ،انواعی از
این فروشگاههای

تخصصی
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هستند .با این حال قرار گرفتن کتابفروشیها در این کالس از فروشگاهها مورد تردید
است؛ گرچه کتابفروشیهای متعلق به برخی از ناشران تخصصی ،همچون سروش ،را
میتوان در این رده قرار داد.
6ـ دکانها
دکانها یا مغازهها ،فروشگاههای تخصصی و کوچکی هستند که در فضای محدود با
هدف عرضه کاال به قشری خاص در محدودهی جغرافیایی خاص ،راهاندازی میشوند.
7ـ مراکز خرید
مراکز خرید از تعداد زیادی واحد مستقل و اغلب کوچک خردهفروشی تشکیل شدهاند.
بازارهای قدیمی ،پاساژها و سیتیسنترها نیز در همین گروه قرار میگیرند .بر حسب
ضرورت تقاضا و یا راهبرد متولیان ،این مراکز ممکن است تخصصی و یا دارای تنوع
عرضه باشند.
8ـ خرده فروشان اینترنتی
خرید از خانه و از طریق دنیای مجازی به لذتی برای انسان امروزی تبدیل شده است.
درگاههای اینترنتی متعدد ،این امکان را به کاربران میدهند تا ضمن کسب اطالع از
کیفیت و کارایی محصوالت مختلف ،کاالی مورد نیاز خود را پس از مقایسه و سنجش،
از منزل خریداری و در همانجا تحویل گیرند.
این نوع فروشگاهها در نحوه کارکرد ،متفاوت از سایر فروشگاهها هستند .با این حال از
نظر شکل و محصوالت عرضه شاید بتوان آن را نوعی انبار فروشگاه ،با کارکرد
تخصصی ،هایپرمارکت ،سوپرمارکت و یا تخفیفی با بهرهگیری از فناوریهای نو در
مبحث بازاریابی و عرضه دانست .آمازون در سطح جهانی و دیجیکاال و تخفیفان در
سطح ملی از نمونههای این فروشگاهها هستند.
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9ـ مقطوعفروشان
مقطوعفروشان ،که با نامهای فروشگاههای دالری ،پوندی و یا یورویی شناخته میشوند،
اقدام به عرضه محصوالتی هم قیمت و یا دسته کم دارای قیمتی با ضریبی در عددی
خاص ،بدون هیچ تخفیفی ،میپردازند .فروشگاههای  99هند که محصوالتی
با قیمت  99روپیه میفروشند از انواع این فروشگاهها هستند (نظام پور .)1396 ،در
ایران میتوان فروشگاههای پالسکو یا همان  2000تومانی را در این دستهبندی قرار
داد.
2ـ1ـ2ـ انواع فروشگاههای زنجیرهای از منظر تامین کاال
دسته بندی دیگری که در این قسمت از فصل دوم در خصوص انواع فروشگاههای
زنجیرهای به آن میپردازیم ،از منظر تامین کاال میباشد؛ و براین اساس فروشگاههای
زنجیرهای به انواع ذیل تقسیم میشوند:
1ـ تهیه کاال توسط فروشگاههای زنجیرهای ،به روش فعلی بازار از شرکتهای پخش
همانند هایپرمی و هایپراستار؛
2ـ تهیه کاال توسط فروشگاههای زنجیرهای ،که محصوالت تولیدی وابسته به خود را
توزیع میکنند و از سایر بخشها هم کاال میگیرند .همانند جانبو ،افق کوروش و سون؛
3ـ تهیه کاال توسط فروشگاههای زنجیرهای از محصوالت تولیدی وابسته به خود و با
حذف شرکتهای پخش ،که مایلند مستقیم از تولیدکننده کاال بگیرند.
4ـ تهیه کاال توسط فروشگاههای زنجیرهای که صرفا فقط محصوالت تولیدی خود را
میفروشند ،مانند شیرین عسل؛
5ـ نمونهای که در آن ،تولیدکننده و توزیعکننده و خردهفروش همه در یک سازمان
قرار دارند ،همانند والمارت ،تسکو ،افق کوروش و سون.
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3ـ1ـ2ـ انواع فروشگاههای زنجیرهای از نظر مساحت
مطابق با ضوابط داخلی اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای کشور ،فروشگاههای
زنجیرهای از نظر مساحت به انواع زیر تقسیم میشوند:
الف) فروشگاه بزرگ نوع (:)1
با فضای ناخالص شش هزار ( )6000متر مربع و فضای فروش بالغ بر سه هزار و ششصد
( )3600متر مربع.
ب) فروشگاه بزرگ نوع (:)2
با فضای ناخالص چهار هزار ( )4000متر مربع و فضای فروش بالغ بر دو هزار و چهارصد
( )2400متر مربع.
ج) فروشگاه بزرگ نوع (:)3
با فضای ناخالص هفتصد ( )700متر مربع و فضای فروش بالغ بر سیصد و پنجاه ()350
متر مربع.
د) فروشگاه بزرگ نوع (:)4
با فضای ناخالص چهارصد ( )400متر مربع و فضای فروش بالغ بر دویست ( )200متر
مربع.
فروشگاههای زنجیرهای برای اعطای قرارداد نمایندگی (فرانچایز) به واحدهای صنفی از
این قاعده مستثنی هستند.
2ـ2ـ آشنایی با فروشگاههای زنجیرهای موفق خارجی
همه ما میدانیم که امروزه و با تحوالت به وجود آمده در شبکه توزیع ،مفاهیم جدیدی
وارد شبکه تولید شده است؛ از مهمترین این تحوالت میتوانیم به انقالب سوپرمارکت-
ها ،تبدیل خردهروشی به صنعت جدید ،بروز مفاهیم آمایش سرزمین و برنامهریزی
شهری در خصوص این موضوع ،اقتصاد داناییمحور و مفاهیمی از این قبیل ،اشاره کرد.
بدین ترتیب ،ما میبینیم که باید در برنامهریزیها و سیاستگذاریهایی که در کشور
در این زمینه داشتهایم ،بازنگریهایی انجام دهیم .در ادامه به تجربه کشورهای منتخب
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در حوزه فروشگاههای زنجیرهای نگاهی خواهیم انداخت و فروشگاههای مختلفی را که
جزو بنگاههای برت ر اقتصادی در این زمینه هستند ،مرور خواهیم کرد .مطابق جدول
ذیل میتوانید سالهای تاسیس تعدادی از بزرگترین فروشگاههای زنجیرهای دنیا را
مشاهده کنید.
ردیف

سال تاسیس

نام فروشگاه

1

Amazon

1994

2

Costco

1983

3

Sam’s Club

1983

4

Home Depot

1978

5

Big Lots

1967

6

Best Buy

1966

7

Kohl’s

1962

8

Walmart

1962

9

Toys R Us

1957

10

Lowe’s

1946

11

Meijer

1934

12

Lojas Americanas

1929

13

Target

1902

14

JC Penny

1902

15

Kmart

1899

16

Sears

1893
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تقریبا هر شخصی تاکنون یک بار نام فروشگاههای زنجیرهای والمارت را شنیده است؛
و میداند که این شرکت یکی از بزرگترین شرکتهای دنیاست .از همین روی در این
قسمت از کتاب ،با توجه به اهمیت این شرکت در صنعت فروشگاههای زنجیرهای ،سعی
شده است تا بررسی جامعی درباره آن صورت پذیرد و پس از آن سایر فروشگاههای
زنجیرهای بررسی میشوند.
1ـ2ـ 2ـ والمارت
همه

ما

فروشگاههای

زنجیرهای «والمارت» را
میشناسیم که با شعار
«همیشه قیمت ارزانتر» 1پا
به عرصه اقتصادی گذاشت
و جزو نخبههای اقتصادی
آمریکا است؛ و جزو  100بنگاه برتر دنیا شناخته شده است .علیرغم رکود اقتصادی و
مشکالتی که در چند سال اخیر پیش آمده است ،این بنگاه توانسته است پیشرو بودن
خود را در بازار حفظ کند .این بنگاه ،بهلحاظ ویژگیهای عملکردی و وضعیت خاصی
که دارد ،توانسته است برای نیروی متخصص اشتغال ایجاد کند .آن چیزی که در شبکه
توزیع اهمیت دارد ،این است که برای اینکه شبکه خوب کار کند ،افراد باید به صورت
تخصصی مهارتهای الزم را داشته باشند؛ در تحقیقی که در سال  2010در کل
فروشگاههای آمریکا انجام شده است 4٫5 ،میلیون ساعت برای آموزش پرسنل و

. Always Low Prices

1
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تشویق نیروی انسانی به لحاظ علمی هزینه شده است .در این مورد ،والت مارت جزو
پیشروترین شرکتها بوده است و این عدد در زمان حال مطمئنا ،بیشتر شده است.
مهمترین اقدامی که این بنگاه در خصوص مصرفکنندگان و مشتریان خودش انجام
داده ،رفتار حرفهای با مشتریان است .یعنی به آنها با دید حفظ مشتری نگریسته و با
اعمال تدابیر خاص ،کاری کرده که دوباره آنها را به فروشگاه بازگرداند.
والمارت جزو فروشگاههایی است که به مشتریان خاص خود خدمات ویژهای میدهد،
با تامینکنندگان خود تعامل خوبی برقرار کرده است و حتی با تدابیری که اعمال کرده،
سعی کرده هزینهها را به حداقل ممکن کاهش دهد .والمارت بخشی از ناوگان حمل و
نقل را به تملک خود درآورده تا بتواند هزینههای مبادله را کاهش دهد .یکی از
رویکردهایی که در والمارت مورد توجه قرار گرفته ،این است که به اعضای خودش
کارتهایی داده است که میتوانند با داشتن آن کارتها ،خریدهای فصلیشان را با
تخفیف انجام دهند.
فروشگاه زنجیرهای والمارت در  27کشور دنیا دارای  11هزار شعبه میباشد .ضمناً،
یکی از بزرگترین فروشگاههای زنجیرهای در کل دنیا ،از نظر میزان سود آوری است.
بهطوریکه ،سود خالص این فروشگاههای زنجیرهای تا سال  9.862 ،2018میلیارد
دالر ،مجموع دارایی هایش  204.52میلیارد دالر و درآمد آن  500.34میلیارد دالر
برآورد شده است .سهام والمارت ،در بازار بورس نیویورک معامله شده و حوزه کلی
سرمایهگذاریهای این فروشگاههای زنجیرهای ،از فروش ماشین تا خوار و بار گسترده
است.
موسس این فروشگاه؛ «سام والتون» است ،که در سال  1918در کینگفیشر ،اکالهما
به دنیا آمد .او به دلیل مشکالت اقتصادی ،مزرعه پدری را رها کرد و بههمراه سایر
اعضای خانواده ،برای تجارت ،رهسپار مناطق مختلف جهان شدند .والتون و برادرش،
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اولین فروشگاه تخفیفدار را ،در سال  1962به صورتی ساده و سنتی در آرکانزاس
راهاندازی کردند.
با افتتاح اولین فروشگاه در آرکانزاس آمریکا در سال  1962توسط سام والتون ،شرکت
او آغاز به کار کرد .پنج سال بعد تعداد فروشگاهها در آن ایالت ،به  24باب رسید؛ و
میزان فروش از مرز  12/6میلیون دالر گذشت .سال بعد ،فروشگاههای جدید در خارج
از ایالت آرکانزاس تاسیس شد .در سال  1969شرکت ،رسماً بهعنوان «شرکت فروشگاه-
های والمارت» 1به ثبت رسید .سال بعد که سهام شرکت در بورس نیویورک عرضه شد
تعداد فروشگاهها به  ،38فروش به  44/2میلیون دالر و تعداد کارکنان به  1500نفر
رسیده بود .در سال  ،1979والمارت بهعنوان اولین شرکتی که به فروش بیش از یک
میلیارد دست یافته بود ،شناخته شد .در این هنگام ،تعداد فروشگاهها به  125و تعداد
کارکنان در  11ایالت به  21هزار نفر رسیده بود .در  1984دیوید گلس به ریاست
شرکت رسید و از  1988بهعنوان مدیرعامل مشغول کار شد .در  1990والمارت بهعنوان
برترین فروشگاه ملی شناخته شد .در سال  1992با مرگ سام والتون ،فرزند او راب
والتون بهعنوان رئیس هیئت مدیره برگزیده شد .یک سال قبل از آن اولین واحد بین-
المللی فروشگاههای والمارت در مکزیکوسیتی افتتاح شده بود.
سال  1997که برای اولین بار فروش والمارت از مرز  100میلیارد دالر گذشت ،تعداد
کارکنان داخلی به  680هزار و تعداد کارکنان بین المللی  115هزار نفر رسیده بود .در
آستانه ورود به هزاره جدید ،والمارت با یک میلیون و  140هزار نفر ،بزرگترین شرکت
خصوصی جهان از لحاظ تعداد کارمندان شناخته شد .در سال  2000نیز والمارت در
رده بندی مجله فورچون بهعنوان تحسینبرانگیزترین شرکت جهان معرفی شد.

. Walmart Stores Inc.
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درهمین سال لی اسکات بهعنوان رئیس و مدیرعامل شرکت برگزیده شد .در سال
 2002والمارت درصدر جدول  500شرکت برتر جهانی این مجله قرار گرفت (عزیز
محمدی.)1396 ،
در سال  2011در رتبهبندی انجام شده ،توسط مجله فورچون ،مجددا شرکت والمارت
در فهرست فورچون جهانی  ،500در رتبه اول از بزرگترین شرکتهای عمومی جهان،
قرار گرفت و این روند همچنان ادامه دارد.
محیط رقابتی والمارت ،بسیار منحصربهفرد است .رقبای شرکت در درجه اول شامل
خردهفروشان بزرگ ،مراکز عمدهفروشی و انبارهای کاال و فروشگاههای زنجیرهای
هستند ،که فشار رقابتی باالیی بر والمارت وارد میکنند .صنعت فروشگاههایی که
دامنه گستردهای از کاالها و با قیمت کم و نزدیک به قیمت تولید کاال را میفروشند،1
از لحاظ اندازه بسیار قابلتوجه بوده و بهطور مداوم در حال رشد و تغییر است .رقبای
اصلی و برتر در این صنعت هم از لحاظ ملی و هم بینالمللی با هم رقابت میکنند و
رقابت اصلی آنها نیز بر سر قیمتگذاری ،مکانیابی ،اندازه فروشگاه ،چیدمان و محیط،
تکنولوژی و نوآوری و تصویر کلی فروشگاه در اجتماع ،است .مشخصه اصلی بازار در
این صنعت ،صرفه به مقیاس (سرشکن شدن هزینهها به خاطر بزرگ بودن مقیاس)
است .بازیگران اصلی بازار ،عملیاتی مثل خرید ،تولید ،تبلیغات و حمل و نقل کاالها را
به شکل عمودی و از باال کنترل میکنند .در چنین فعالیتهایی که در مقیاس بزرگ
انجام میشوند ،به واسطه سرشکن شدن هزینهها ،رقبای اصلی مزیت قابلتوجهی در
مقابل رقبای کوچکتر دارند.

. Discount Retail Stores

1
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رقبای اصلی والمارت در صنعت فروشگاههای زنجیرهای« ،تارگت» و «کیمارت»
هستند .فروشگاههای عظیم زنجیرهای دیگری ،مثل «سیرکت سیتی»« ،بَث» و «بیاند»
هم ،جزو رقبای این شرکت هستند .طبق یکی از تحقیقات انجام شده ،بیشتر افراد
پاسخدهنده ،والمارت را به دیگر فروشگاههای زنجیرهای ترجیح دادهاند و به ادعای
آنان والمارت کاالهای با قیمت پایینتر ،تنوع و حق انتخاب بیشتر و با کیفیت باالتر
ارائه میکند .نیازهای مصرفکنندگان ،مشخصه اقتصادی مهمی در تمام محیطهای
رقابتی است .اینکه چه مشخصههایی از کاال (مثل قیمت ،تنوع ،کیفیت و غیره)
خریداران را تشویق به انتخاب یک فروشگاه از میان رقبای دیگر میکند ،مساله رقابتی
بسیار بااهمیتی است.
 Sam’s Clubیکی از شرکتهای وابسته به والمارت ،به شدت در بخش انبارداری
و عمدهفروشی با شرکت کاستکو در حال رقابت است .والمارت ،با سوپرمارکتهای
زنجیرهای بزرگ هم رقابت میکند .ظرفیت صنعت خواروبار تقریبا اشباع شده است و
از این جهت والمارت برای بسیاری از این سوپرمارکتها (هم بزرگ و هم کوچک)
تهدیدی جدی محسوب میشود و برای بسیاری از آنها رقابت با قیمتهای پایین
والمارت بسیار مشکل ا ست .از آنجا که این صنعت بسیار شلوغ و اشباع شده است،
حتی سوپرمارکتهای بزرگ هم به دنبال متمایز ساختن خودشان ،برای ادامه حیات
هستند.
1ـ1ـ2ـ2ـ موقعیت والمارت در بازار
موقعیت والمارت بهعنوان بزرگترین فروشگاه زنجیرهای در جهان ،بسیار مستحکم
است .با اینکه بازار این صنعت بسیار اشباع شده ،اما والمارت پایینترین هزینهها و
قیمت کاال و بیشترین سود و سهم بازار را دارد .به عالوه تهدید کاالهای جایگزین (دو
کاال که میتوانند به جای هم استفاده شوند) ،برای کاالهای والمارت ضعیف است.
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والمارت ،تالش زیادی برای اطمینان حاصل کردن از نوآور بودن و برآورده ساختن
نیازهای مشتریان ،انجام میدهد .قدرت چانهزنی (قدرت اثرگذاری روی طرف مقابل از
لحاظ تعیین قیمت و غیره) تامینکنندگان والمارت نیز ضعیف است ،چون برای
بسیاری از تولیدکنندگان والمارت بزرگترین مشتری آنها است .واضح است که آنها
هر چه والمارت بخواهد انجام میدهند .عالوهبر تامینکنندگان ،قدرت چانهزنی
تولیدکنندگان هم ضعیف است ،چون دامنه وسیعی از مشتریان با تقاضای قابلتوجهی
برای قیمتهای پایین وجود دارد که باعث افزایش قدرت والمارت در مقابل آنها
میشود .با توجه به مقیاس بسیار بزرگ فعالیت والمارت ،شرکتهای جدیدی که
میخواهند وارد بازار شوند ،تهدیدی جدی برای شرکت محسوب نمیشوند ،چون
شرکتهای جدید باید سالها یا حتی دههها برای رسیدن به سطح والمارت تالش
کنند .حتی کمپانیهای برجسته هم در دنیای امروز به سختی میتوانند قیمتها و
هزینههایشان را بهاندازه والمارت پایین ببرند.
2ـ1ـ2ـ2ـ استراتژی والمارت
ارائه کاالها با قیمتهای پایین ،تنها یکی از استراتژیهای والمارت است .زنجیره خلق
ارزش شرکت (فعالیتهایی که یک شرکت در یک صنعت خاص انجام میدهد)،
فعالیتهای مرتبط با چگونگی دستیابی والمارت به استراتژیهای مختلف را نشان
میدهد .نخست اینکه ،مدیریت زنجیره تامین والمارت بی نهایت کارآ است .برای مثال
والمارت در تقلید از پروژههای موفقیتآمیز رقبایش ،شهرت دارد .به عالوه از نظرات
کارکنان استقبال میشود و حتی به آنها پاداش داده میشود .روش دیگر کاهش
هزینهها در مدیریت زنجیره تامین والمارت ،توانایی آنها در دنبال کردن حرکت
محصول در طول کل زنجیره خلق ارزش است .والمارت میتواند در هر زمانی اطالعات
محصول را در هر مرحله ای از تولید (مثل حمل کاال ،توزیع از انبار مرکزی ،انبار
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فروشگاهها یا در قفسهها یا در صندوق) که باشد ،پیگیری کند .قابلیت والمارت در
ساده سازی فرآیند تامین ،آن را در حفظ سطح موجودی مناسب و پیگیری محصوالت
فروش رفته و فروش نرفته ،کمک میکند.
استراتژیهای عملیات و توزیع هم والمارت را در دستیابی به قیمت پایین کمک
کردهاند .در واقع استراتژی والمارت این است که فروشگاههایش را در خارج از شهرهای
بزرگ و با فاصله  200مایلی از فروشگاه موجود ،راهاندازی میکند .همچنین در
شهرهای بزرگتر ،والمارت با استفاده از خوشهای کردن (تاسیس شعبههای نزدیک به
هم) فروشگاههایش ،از تبلیغات دهان به دهان برای جذب مشتریان استفاده میکند.
بهعالوه ،وال مارت به دنبال برآورده ساختن نیازهای مختلف مشتریان با استفاده از 4
نوع مختلف از فروشگاههای زنجیرهای است که شامل فروشگاههای فروش کاالهای
ارزان قیمت ،فروشگاههای زنجیرهای عظیم ،سامزکالبها و بازارهای محلی میشود .هر
کدام از این فروشگاهها از لحاظ اندازه ،تعداد کارکنان و برآورد فروش ،با هم تفاوت
دارند.
والمارت ،نسبت به رقبایش هزینه بسیار کمتری صرف تبلیغات میکند .گروهی بودن
فروشگاههای وال مارت و فاصله کم آنها از یکدیگر ،یکی از دالیل این امر است .به این
شکل آنها می توانند برای کل منطقه یک بار برای تبلیغات هزینه صرف کنند تا با
سرشکن شدن این مخارج بین فروشگاههای آن منطقه ،هزینه کل حداقل شود .یکی
دیگر از بهترین استراتژیهای والمارت ،فراهم کردن خدمات عالی برای مشتریان است.
در هر فروشگاه یک فرد برای خوشامدگویی در محل ورود مشتریان حاضر هستند که
به آنها چرخدستیهای حمل خرید میدهند و آنها را به قسمتی از فروشگاه ،که در آن
کاالهای مورد نظر مشتری قرار دارد ،هدایت میکنند.
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در سال  1992سام والتون در آخرین سال زندگی خود  10قانون برای کسب وکار ارائه
داد:
 )1به کسب و کار خود تعهد داشته باشید؛

 )2منافع خود را با همکاران خود به شراکت بگذارید و با آنان مانند شریک رفتار
کنید؛

 )3به شرکای خود انگیزه بدهید؛

 )4با شرکای خود ارتباط برقرار کنید؛

 )5هرچه را که به انجام بهتر کسب وکار کمک می کند ارج نهید و قدر بدانید؛

 )6موفقیتهای خود را جشن بگیرید؛

 )7به حرف همه در شرکت گوش دهید؛
 )8از انتظارات مشتریان فراتر روید؛

 )9کنترل هزینهها بهتر از آن است که در دام رقابت با دیگران گرفتار شوید؛

 )10خالف جهت آب شنا کنید .روشهای سنتی را کنار بگذارید و راه دیگر بروید.
فعالیتهای حمایتی در استراتژی والمارت با فعالیتهای اصلیای که در باال به آن
اشاره شد ،مرتبط است .چنین فعالیتها یا هزینههایی ،شامل تکنولوژیهایی میشود
که در پیگیری محصول(عملیات و توزیع آن) ،ارتباطات بین تامین کنندگان ،آموزش
کارکنان و سیاستهای تشویق و پاداش ،استفاده میشوند .درآمدها و سودهای
والمارت در سالهای اخیر ،موفقیت کلی این فعالیتها را اثبات میکند.
2ـ2ـ2ـ کروگر
این خردهفروشی آمریکایی در سال  1883بنا نهاده شده است .کروگر یکی از بزرگترین
شبکههای فروشگاهی مواد غذایی را در اختیار دارد .دفتر مرکزی آن در سینسینتی
قرار دارد .کروگر همچنین جواهر فروشهای زنجیرهای را در مالکیت خود دارد ،که در
حوزه طال و جواهر فعالیت دارند .میزان درآمدهای کروگر در سال مالی  2013برابر با
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 98.38میلیارد دالر اعالم شده است .ارزش بازار این خرده فروش نیز برابر با 23.79
میلیارد دالر ارزیابی میشود.
هم اکنون ،با این که کروگر دومین خرده فروش
برتر در آمریکا و دنیا است ،اختالف گردش
مالیاش با والمارت خیلی زیاد است ،هنوز هم
جزو پیشکسوتهای بازار است .فروشگاههای
کروگر ،هیچ شعبهای در کشورهای دیگر ندارند،
اما با ویژگیهای خاصی که دارد ،در دنیا مطرح شده است و همچنان به فعالیت خودش
ادامه میدهد .کروگر روی کاالهایی که خیلی برای مصرفکننده حساس بوده است ـ
مثل کاالهای اساسی و ضروری ـ تعدادی کارخانه را به تملک در آورده است تا بتواند
روی تولید ،فرآوری و بسته بندی آنها نظارت کند؛ بازرسان فروشگاه دائما این کارخانهها
را بهطور خاص رصد میکنند ،تا مشکلی به لحاظ بهداشتی و ایمنی و سالمتی برای
مصرفکننده وجود نداشته باشد .کروگر از ابتدا برای این که بتواند نظارت و پایش
بهتری در بازارش داشته باشد ،یک سری تشکیالت و امکانات را به تملک خود در آورده
است؛ این بنگاه از همین طریق ،بر برند فروشگاهی تاکید کرده است و کاالهایی با
کیفیت و قیمت مناسب عرضه میکند و توانسته است با مصرفکنندگانش تعامل خوبی
داشته باشد.
3ـ2ـ2ـ تسکو
تسکو یکی از بزرگترین خردهفروشیهای دنیاست که از سال  1919در لندن فعالیت
خود را آغاز کرده و سرمایهگذاری
اصلی آن روی خردهفروشی مواد
غذایی بوده است .البته سایر کاالهای
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مصرفی را نیز میتوان در این فروشگاه پیدا کرد .این شرکت بالغ بر  500هزار کارمند
دارد و درآمد خالص شرکت در سال  5.766 ،2015میلیارد یورو برآورد شده است.
سهام آن در بازارهای بورس  LSE1و  ISE2معامله شده و در  12کشور جهان هم
در اروپا و هم در آسیا ،شعبه دارد .ارزش بازار این فروشگاههای زنجیرهای تا سال
 18.1 ،2015میلیارد یورو بوده است.
اقدام جالبی که تسکو کرده ،این است که از فضای برچسب الکترونیکی 3برای کاالهایی
که دزدبر و به لحاظ قیمتی ارزشمند هستند ،استفاده کرده است .این شرکت ،تمام
تامینکنندگان خود را موظف کرده است از برچسبگذاری استفاده کنند.
این فروشگاه از تحلیل  Pestelاستفاده میکند ،که میگوید در امور فروشگاهی باید
به مولفههای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی نیز توجه کرد .در واقع ،بنیان تحلیل پستل
در حالت بازاریابی است .برای مثال میتوان گفت ،زمانی که به لحاظ جمعیتی جایی
وجود دارد که ما وارد بازارش میشویم و جمعیت پیری دارد ،آن جمعیت پیر به دنبال
مصرف بیشتر کاالهای غذایی نیست و بیشتر به دنبال کاالهایی است که با رژیم سر و
کار دارد .بنابراین ،رویکرد فروشگاه باید به گونهای باشد که به لحاظ سنی متناسب
جمعیت باشد تا بتواند آنها را متقاضی کاال کند؛ به لحاظ سیاسی ،اگر یک فروشگاه
وارد بازار کشوری می شود ،باید مناسبات سیاسی خوبی با آن کشور داشته باشد؛ یا
دیدگاههای زیست محیطیای داشته باشد تا سعی کند ضایعات را کاهش دهد و
استفاده از کربن و پالستیک را کم کند .همچنین تسکو سعی میکند ارائه خدمات
خاص را به مشتریان خود داشته باشد .به این مشتریان گفته میشود که ما به مناسبت
. London Stock Exchange

1

. Irish Stock Exchange

2

. RFID

3
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تولد برای شما کادوی تولد میفرستیم ،یا در انگلیس که در آن جا هوا بسیار بارانی
است ،به آنها چتر مجانی میدهند که زیر باران نمانند؛ میبینیم که با یکسری امکانات
و تجهیزاتی که شاید خیلی هم گران نباشند ،به مشتری توجه میکنند و با رویکردهایی
که در زمینه استرداد یا تعویض کاال دارند ،به فروش خودشان کمک میکنند؛ در عین
حال که به رضایتمندی مصرفکنندگانشان هم توجه دارند.
4ـ2ـ2ـ مک کسان:
این شرکت خردهفروشی در نیویورک واقع شده و
در زمینه خردهفروشی دارو و تکنولوژیهای درمانی
و خدمات بهداشتی درمانی ،سرمایهگذاری و فعالیت
میکند .شرکت مک کسان یکی از بزرگترین شرکتهای خردهفروشی دارویی در کل
آمریکاست .درآمد خالص شرکت تا سال  1.47 ،2015میلیارد دالر و مجموع دارایی
هایش  53.87میلیارد دالر بوده است .این شرکت بیش از  37000نیرو در سراسر
جهان داشته و سهام آن در بازارهای بورس نیویورک معامله میشود.
5ـ2ـ2ـ سی وی اس کرمارک:1
یکی دیگر از شرکتهای خرده-
فروشی آمریکایی است که در زمینه
خدمات بهداشتی و درمانی فعالیت
میکند .این شرکت دارای شبکهای
گسترده از داروخانهها و بیش
از  300000هزار کارمند است .بر اساس گزارش مجله فورچون ،این شرکت دهمین

. CVS Caremark

1
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شرکت بزرگ در سراسر آمریکا میباشد .مقر اصلی آن در رود آیسلند آمریکا بوده و
سهام آن در بازار بورس نیویورک معامله میشود .درآمد خالص این شرکت تا سال
 5.237 ،2015میلیارد دالر و مجموع دارایی هایش  93.657میلیارد دالر برآورد
شده است.
6ـ2ـ2ـ کاستکو:
این شرکت نیز یکی از بزرگترین
شرکتهای

خردهفروشی

در

آمریکاست که اولین انبار خردهفروشی
خود را در سال  1976در سیاتل
آمریکا باز کرد و تا سال  698 ،2014انبار در سراسر آمریکا داشته است .حوزه کلی
سرمایهگذاری این شرکت ،در زمینه خردهفروشی کاال است .در سال  2015بعد از
فروشگاه والمارت ،بزرگترین فروشگاه زنجیرهای خردهفروشی در سراسر دنیا نام
گرفته و سهام آن در بازار بورس آمریکا معامله میشود .درآمد خالص آن در سال
 2.37 ،2015میلیارد دالر برآورد شده است.
7ـ2ـ2ـ کرفور:1
فروشگاه «کرفور» در پاریس تاسیس شد.
این

فروشگاه

یکی

از

بزرگترین

هایپرمارکتها در جهان است .تا پایان سال
 2011این فروشگاه  1452شعبه در سراسر
جهان داشته است .مهمترین شعبههای

. Carrefour

1
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فروشگاههای زنجیرهای کرفور در اروپا ،آرژانتین ،برزیل ،چین ،جمهوری دومینیکن،
امارات متحده عربی ،قطر و عربستان سعودی قرار دارند .البته شعبههای دیگری از این
فروشگاه در شمال آفریقا و بخشهای دیگری از آسیا در حال ارائه خدمات هستند.
«کرفور» در زبان فرانسه به معنای میدان عمومی است .نخستین شعبه فروشگاههای
«کرفور» در سال  1958تاسیس شد .موسسان این فروشگاه «مارسل فورنیه» و «دنیس
دوفوری» بودند .در سال  ،1999این فروشگاه با «پرومود» ،ادغام شد .گروه «کرفور»
نخستین فروشگاههای زنجیرهای در اروپا بودند .آنها نخستین هایپرمارکت را در 15
ژوئن  1963در نزدیکی پاریس تاسیس کردند .در آوریل  1967فروشگاههای «کرفور»
موفق به دریافت برچسبی شدند که برخی اجناس را بسیار پایینتر از قیمت در دیگر
فروشگاهها عرضه میکرد .این محصوالت ،محصوالت معمول سبد خانوار از جمله روغن،
بیسکویت ،شیرینی ،شیر و پاستا بود .در سپتامبر « ،2009کرفور» لوگوی این شرکت
را به روز کرد .کرفور در ایران نیز شعبه دارد .برای نخستین بار در سال  2009در ایران
و در تهران ،هایپراستار بهعنوان شعبه کرفور آغاز بهکار کرد .پس از آن در شهرهای
شیراز ،اصفهان ،مشهد و تبریز شعبههای دیگری از کرفور افزوده شدند.
کرفور در حدود  365هزار نفر را در استخدام خود دارد و در  34کشور جهان شعبه
دارد .براساس اطالعات موجود ،روزانه تا  10میلیون نفر از شعب مختلف کرفور خرید
میکنند .اطالعات منتشره مربوط به سال مالی  2013از درآمد  98.69میلیارد دالری
کرفور خبر میدهند .ارزش بازار این خرده فروش نیز برابر با  19.79میلیارد دالر ارزیابی
میشود.
8ـ2ـ2ـ مترو آ گ:
شرکت خرده فروشی آلمانی است که دفتر مرکزی آن در شهر دوسلدورف آلمان قرار
دارد .زمان تاسیس این مجموعه به سال  1964باز میگردد و در انگلیس با نام
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متروگروپ نیز شناخته میشود .این خرده فروش بزرگ آلمانی ،بیش از  250هزار
کارمند را در استخدام خود داشته و در  31کشور جهان فعالیت دارد .براساس اطالعات
منتشره ،در سال مالی  2013میزان درآمدهای این خردهفروش برابر با  86.18میلیارد
دالر بوده است .ارزش بازار آن نیز برابر با  9.69میلیارد دالر برآورد میشود.

9ـ2ـ2ـ کاردینال هلث:
شرکت آمریکایی و ارائه دهنده انواع خدمات و مراقبتهای بهداشتی است .زمان
تاسیس آن به سال  1971باز میگردد .دفتر مرکزی آن در اوهایو قرار دارد .این شرکت
در زمینه توزیع دارو و محصوالت پزشکی فعالیتهای گستردهای دارد .کاردینال هلت
بیش از  35000کارمند دارد .
 75درصد از بیمارستانهای
آمریکا تجهیزات و محصوالت
پزشکی خود را از این شرکت
تهیه میکنند .تا سال 2015
مجموع داراییهای شرکت
معادل  30.1میلیارد دالر بوده و سهام آن در بازار بورس نیویورک معامله میشود.
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3ـ2ـ آشنایی با فروشگاههای زنجیرهای موفق داخلی
در این قسمت با برخی از فروشگاههای زنجیرهای موفق داخلی مطابق با دستهبندی
صورت گرفته در سایت اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای به آدرس
 www.Etkfz.comآشنا میشویم.

الف) دسته خواروبار فروشی ،کاالهای سوپرمارکتی و لوازم آرایشی و
بهداشتی ،لوازم خرازی
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1ـ3ـ2ـ فروشگاههای زنجیرهای افق کوروش
شرکت فروشگاههای زنجیرهای افق کوروش در سال  1388بهمنظور ارائه
محصوالت تند گردش  (FMCG)1از طریق خردهفروشی خواروبار در سراسر کشور به
ثبت رسید .اولین فروشگاه تخفیفمحور شرکت در تاریخ  92/9/9راهاندازی شد.
حوزه فعالیت این مجموعه ارائه کاالهای تندگردش (خواروبار) با ارائه تخفیفات
همیشگی بر روی تمامی کاالها نسبت به قیمت درج شده بر روی محصول است ،که
این کاالها عمدتا جهت مصرف روزانه ،هفتگی و یا ماهانه خانوار ایرانی تهیه میشود.
کاالهای عرضه شده در این فروشگاهها ،از برندهای معتبر داخلی تامین میشود و به
مصرفکننده ارائه میگردد .مشتریان هدف در فروشگاههای همواره تخفیف دهنده افق
کوروش ،کلیه خانوارهای ایرانی میباشند.
این شرکت همواره احترام به حقوق کلیه ذینفعان و تامین رضایت و خشنودی آنان
را در نظر داشته و نوآوری و خالقیت برخاسته از کار تیمی را ارج مینهد .شرکت
فروشگاههای زنجیرهای افق کوروش ،تالش دارد با کارکنان توانمند و با تلفیقی زیبا و
کم نظیر از علم و تجربه ،فراتر از رقبا گام بردارد و با ایجاد فرصتهای شغلی در سراسر
ایران ،در شکوفایی وطن عزیزمان سهیم شود .شرکت فروشگاههای زنجیرهای افق
کوروش ،چابکی و سرعت عمل را مبنایی برای ایجاد مزیت رقابتی پایا و پویا میداند؛
و استراتژی رقابتی خود را ،با رعایت مجدانه اخالق کسبوکار بر آن ،استوار کرده است.
رسالت افق کوروش ،فروش محصوالت تندگردش با کیفیت و قیمت مناسب در
سراسر ایران و کشورهای منطقه ،با رعایت اخالق کسب و کار و مسئولیتهای اجتماعی

. Fast Moving Consumer Goods

1
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و حرکت در مسیر توسعه پایدار است .همچنین مزیت رقابتی فروشگاههای زنجیرهای
افق کوروش ،ارائه خدمات ارزان در نزدیکی محل سکونت مشتریان میباشد.
افتخارات این سازمان عبارتاند از:
ـ دریافت تندیس زرین برند محبوب مصرف کنندگان در سال  96و 97
ـ دریافت تندیس سیمین برند محبوب مصرفکنندگان توسط فروشگاه اینترنتی
افق کوروش (اکاال) در سال 97
ـ دریافت جایزه ملی مسئولیتهای اجتماعی ) (CSRدر سال 97
ـ کسب رتبه  69از  100شرکت برتر ایران از سوی سازمان مدیریت صنعتی ایران
در سال 95
ـ دریافت تندیس بازاریابی نوین در همایش بینالمللی بازاریابی نوین با محوریت
بازاریابی دیجیتال در سال 96
ـ دریافت تندیس زرین چهره ماندگار صنعت و معدن در سال 96
ـ کسب نشان زرین برترین و معتبرترین فروشگاه زنجیرهای در عرضه محصوالت
با کیفیت و همچنین جایزه بینالمللی شهرت و محبوبیت در خدمات فروشگاههای
زنجیرهای از سوی کشور آلمان در سال 96
ـ دریافت جایزه ملی سرآمدان اقتصاد ایران و نخبگان اقتصادی در سال 96
ـ دریافت گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرفکنندگان در شانزدهمین روز ملی
حمایت از حقوق مصرفکنندگان در سال 96
فروشگاههای زنجیرهای افق کوروش در حال حاضر دارای  1034فروشگاه در 28
استان کشور میباشد.
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2ـ3ـ2ـ فروشگاههای تخفیفی زنجیرهای جانبو
در سال  2011فروشگاههای تخفیفی
زنجیرهای جانبو با هدف عرضه مواد غذایی
و لوازم مصرفی با کیفیت باال و تا حد امکان
با قیمت مناسب به مصرفکنندگان ،فعالیت
خود را آغاز نمود.
فروشگاههای جانبو ،بهعنوان اولین فروشگاههای دارای تخفیف مستمر در ایران تاسیس
گردید و همواره سعی دارد با ارائه محصوالت با کیفیت ،خدماتی نوین در این زمینه
ارائه نماید.
جانبو با اولویت دادن به مفهوم کیفیت محصول و رضایت مشتری و با تکیه بر سیاست
مدیریت هزینه ،پیشرفت سریع و مستمر خود را ادامه میدهد .حلقه کیفیت جانبو،
تمام مراحل خرید از تامینکنندگان تا توزیع و مصرف مشتری را دربردارد.
فروشگاههای جانبو ،با ساختار برنامهریزی شده ،با بکارگیری مدیریت موثر هزینه ،ارائه
محصوالت اساسی و با تخفیف باال ،مفهوم باالترین تخفیف را بر سه اصل اساسی زیر،
بنا نهاده است:
ـ ساختار سازمانی غیرمتمرکز ،جهت سرعتدهی به ارتباط با فروشگاه و مدیریت
لجستیکی منطقه ،برای سرعتبخشی به روند تصمیمگیری و اجرا.
ـ جلوگیری از هرگونه فعالیت و حرکتی که موجب افزایش قیمت محصوالت گردد .در
این راستا میتوان به برنامهریزی امور مدیریت ،دکوراسیون فروشگاهی ،تعداد پرسنل،
فرایند توزیع ،کاهش هزینههای تبلیغات و بازاریابی به پایینترین قیمت ،اشاره کرد.
ـ محدود کردن تنوع محصوالت به  800نوع کاالی با کیفیت و نظارت بر فروش آنها،
با موثرترین روش و نازلترین قیمت.
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افتخارات این سازمان عبارتاند از:
ـ دریافت لوح و تندس ارزشمند جشنواره نیکوکارآفرین در سال 96
ـ دریافت تندیس سیمین برند محبوب مصرفکنندگان در سال 96
ـ دریافت لوح تقدیر از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در جشنواره نیکوکارآفرین در
سال 95
فروشگاههای جانبو در حال حاضر با  640فروشگاه در  18استان کشور مشغول به
فعالیت است.
3ـ3ـ2ـ شرکت فروشگاههای زنجیرهای اوشانک
شرکت فروشگاههای زنجیرهای اوشانک در اواخر
سال  1390و با هدف تأسیس ،راهاندازی ،توسعه
و بهبود عمکرد فروشگاههای زنجیرهای در سراسر
کشور پای به عرصه نهاد .عملیات اجرایی پیش -
راهاندازی فروشگاههای شرکت در سال  1392با
سرمایهگذاری گروه تجاری گلستان 1و جذب
توانمندیها و تجربیات مدیریتی داخل و به ویژه خارج از کشور ،آغاز گردید .به دنبال
ترازیابی 2مطالعاتی صورت گرفته از پیشگامان این عرصه در بازارهای جهانی و منطقهای
و متعاقباً تهیه طرح جامع تجاری 3و تصویب آن ،شرکت بر آن شد تا نخستین گروه از
فروشگاههای زنجیرهای خود را ،یعنی فروشگاههای تخفیفی محلی 4که عرضهکننده
1

. GBG
. Benchmarking
3
. Business Plan
4
. Discount Stores
2
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مایحتاج ضروری و اولیه خانوار هستند ،زیر عنوان فروشگاههای تخفیفی هفت ،راه
اندازی نماید.
حوزه فعالیت این سازمان ،فراهم آوردن امکان دسترسی مصرفکننده نهایی به سبد
مصرفی خانوار با حداقل هزینه ممکن و حداکثر سطح دسترسی در سراسر کشور ،است.
ویژگی سازمان:


مناسبترین قیمتها برای اقالم ضروری



امکان خرید آسان و سریع



دسترسی گسترده محلی



تعداد کارکنان محدود



کارایی و اثربخشی باال



گردش باالی اقالم و موجودی



تخصصی در حوزه سبد مصرفی خانوار



سطح فروش  250تا  500مترمربع



عرضه  1300قلم کاال

ارتقای فرهنگ عمومی خرید در بازارهای خردهفروشی کشور ،بهویژه در حوزه کاالهای
مصرفی خانوار ،بهنحوی که دست کم  5درصد از سبد خرید خانوارهای شهرنشین
ایرانی در افق  1400از طریق فروشگاههای زنجیرهای هفت تامین شود ،از رسالتهای
این سازمان میباشد.
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فروشگاههای زنجیرهای هفت ،در حال حاضر با  252فروشگاه در  16استان کشور،
مشغول به فعالیت است.
ب) دسته تاالر ،رستوران ،سلف سرویس ،سفره خانه و فست فود
4ـ3ـ2ـ فروشگاههای زنجیرهای بستنی فروشی آیس پک
آیس پک مجموعهای از فروشگاههای
زنجیرهای بستنی فروشی است که درسال
 1385توسط بابک بختیاری در ایران ،پایه-
گذاری شده است.
فروشگاههای آیس پک شیوهای نو از
بستنی خوری را در ایران پدید آوردند و در
حال گسترش آن در داخل و خارج از ایران
هستند.
از ویژگی این سازمان میتوان به تولید محصوالت متنوع با استفاده از بستنی از
قبیل آیس پکهای شاتوتی ،شکالتی ،هندوانهای ،نسکافهای ،کیت پک ،مولتی فروت،
آیس تال ،مولتی میکس ،نوتالشیک ،هات نوتال و غیره ،اشاره نمود.
رسالت آیس پک تولید محصوالت متنوع و حضور در سراسر کشور و عرصه جهانی
میباشد.
فروشگاههای زنجیرهای آیس پک ،در حال حاضر دارای  93فروشگاه در  24استان
در داخل کشور است 4 .فروشگاه از آیس پک در خارج از کشور مشغول به فعالیت
هستند.
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ج) دسته همه گروههای کاالیی
5ـ3ـ2ـ فروشگاههای زنجیرهای هایپرمی
شرکت سامان اندیشان امرتات با نام تجاری «هایپرمی» فعالیت خود را با موضوع
فروشگاههای زنجیرهای با اولین فروشگاه خود در مجتمع مگامال واقع در فاز  2اکباتان
در تاریخ  22تیر  91آغاز نمود.
هایپرمی با تنوع چشمگیر کاالیی
در گروههای مواد غذایی و
آشامیدنی ،بهداشتی و آرایشی،
پوشاک و منسوجات ،لوازم خانگی
و اداری و غیره ،توانسته است بهعنوان یک فروشگاه بزرگ با سبد کاالیی کامل و متنوع
از برندهای معتبر ملی و بینالمللی ،جایگاه ویژهای در میان عموم مشتریان داشته
باشد.
ویژگی سازمان:
ـ شرایط ویژه فروش کاال با تخفیف  10الی  55درصد در راستای اصل مشتری مداری؛
ـ تأسیس و راهاندازی باشگاه مشتریان در راستای اطالعرسانی و خدمت هرچه بیشتر
به مشتریان وفادار؛
ـ بکارگیری آخرین تجهیزات استاندارد و روز دنیا در زمینه فروشگاههای زنجیرهای
برای رفاه حال بیشتر مشتریان؛
ـ مهندسی چیدمان استاندارد کاالها ،بهمنظور تامین فضای آزاد و راحت برای تردد
مشتریان در تمامی بخشها و راهروها؛
ـ توجه به زیبایی بصری ،پاکیزگی سطح فروشگاه و استفاده از موزیکهای مالیم در
جهت تلطیف هرچه بیشتر روح مشتریان؛
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ـ عرضه محصوالت تازه (نان گرم ،سبزیجات و میوههای متنوع ،گوشت ،مرغ و ماهی)
و بکارگیری یخچالهای استاندارد مواد غذایی؛
ـ ارائه فاکتور خرید شفاف با درج حاشیه سود مشتری از خرید ،قبض پارکینگ رایگان،
ثبت امتیاز مشتریان و قرعه کشیهای فصلی.
رسالت سازمان:
ـ مدیریت استراتژیک بنگاههای بزرگ اقتصادی بخشی خصوصی هم رتبه با شرکتهای
معتبر بینالمللی؛
ـ سیستمهای مهندسی دقیق تحقیق و توسعه ،تکنولوژی و دانش فنی در عرصه صنعت
فروشگاهی ،نظامهای رشد و تعالی و مدیریت مشارکتی؛
ـ سرمایه بیبدیل انسانی؛
ـ نظام مالی اقتصادی و برنامهریزی نقدینگی منطبق با ویژگیهای بخش خصوصی،
بازرگانی داخلی و بینالمللی ،بازاریابی علمی و شبکه گسترده فروش.
فروشگاه هایپرمی در حال حاضر با  15فروشگاه در  6استان کشور مشغول به فعالیت
است.
6ـ3ـ2ـ هایپراستار
هایپراستار از پویاترین و بهروزترین
هایپرمارکتهای ایران است که در
سال  2009اولین شعبه خود را در
غرب تهران (اتوبان باکری) افتتاح
کرد.
هدف

کلی

هایپراستار

ارائه

محصوالت متنوع ،با کیفیت و با قیمت مناسب به مصرفکننده است ،که در واقع
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ارزشهای هایپراستار را تشکیل میدهند .تنوع کاالیی باال ،بالغ بر هزاران قلم ،که دامنه
انتخاب باالیی را فراهم میکند ،همچنین در اختیار قرار دادن کاالهای با کیفیت
استاندارد از معتبرترین برندها و مناسبترین قیمت ،همراه با تخفیفات روزانه ،از مهم-
ترین ارزشهای هایپراستار است ،که آنها را در ارائه خدمات به مشتریان خود در نظر
میگیرد.
ارزشهای شرکت هایپراستار عبارتاند از شنیدن ،یادگیری و رهبری:
ـ ما می شنویم چون چیزی که برای مشتری مهم است برای کسب و کار ما هم مهم
است؛
ـ ما یاد میگیریم چون با یادگیری رشد میکنیم؛
ـ ما مدیریت میکنیم چون با مدیریت و برنامه ریزی موفقیت فردا را میسازیم.
در حال حاضر ،هایپراستار دارای  12شعبه در سراسر ایران میباشد 4 .هایپرمارکت در
استانهای تهران ،شیراز و اصفهان و  8سوپرمارکت در استان تهران تا به امروز تاسیس
شده است.
7ـ3ـ2ـ فروشگاههای زنجیرهای اتکا
در سال  ،1334قانون تشکیل
سازمان اتکا در مجلس شورای ملی
ایران تصویب شد و برهمین اساس
یکی از اولین شبکه فروشگاههای
پیشرفته آن زمان ،بههمراه واحدهای
صنایع غذایی ،دامپروری و کشاورزی
ایران تاسیس شد.
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سازمان اتکا با بیش از  60سال تالش در حوزههای اقتصادی و مالی ،بازرگانی خارجی،
صنعتی ،کشاورزی و دامپروری ،فروشگاهی و توزیع کاال ،بهعنوان یکی از بزرگترین
شرکتهای مادر تخصصی اقتصاد ایران به شمار میآید.
این سازمان ،با بهرهگیری از نیروهای متخصص ،شبکههای هوشمند نرمافزاری و سخت-
افزاری در زمینه تامین ،تولید ،توزیع و خدمات ،مدیریت سرمایه و کسب وکارهای مالی
و اقتصادی کشور ،پیشتاز بوده است .بهگونهایکه ،بهعنوان بزرگترین شبکه توزیع
کاالهای مصرفی در زمینه تامین ،تولید و توزیع اقالم مصرفی بازار داخلی و بینالمللی،
در جمع  50شرکت برتر ایران قرار داشته  -و دارد.
بهینهسازی سبد دارائیها ،افزایش بهرهوری از ظرفیتها و توانمندیهای موجود ،به
همراه مدیریت مناسب زنجیره ارزش ،ارتقاء کیفیت ،رضایتمندی مشتریان ،ارائه
خدمات خرسندساز و مورد اعتماد ،هوشمندسازی شبکه تامین و توزیع ،از جمله
شاخصهای ارزش آفرین این سازمان میباشد.
افتخارات این سازمان عبارتاند از:
ـ کسب تندیس نشان جهانی در اولین کنفرانس بینالمللی برند در سال 2015
ـ کسب تندیس طالیی در چهارمین اجالس سراسری نشان دوگانه کیفیت و تجارت
در سال 2015
ـ کسب رتبه اول در بین  500شرکت بزرگ ایران در سال 1392
ـ کسب تندیس در چهارمین کنگره کیفیت و مشتری مداری در سال 2015
ـ کسب تندیس در چهارمین جشنواره کیفیت و ایمنی مواد غذایی در سال 1392
ـ کسب تندیس در نخستین جشنواره برترینهای صنایع غذایی به انتخاب مصرف
کنندگان در سال 1391
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ـ کسب تندیس در چهارمین گردهمایی تخصصی نامداران صنعت و تجارت در سال
1391
ـ کسب تندیس زرین در جشنواره برند محبوب از نظر مصرفکنندگان در سال 1394
ـ کسب گواهینامه حالل در تولید انواع مواد غذایی در سال 1395
ـ کسب رتبه  36در بین  100شرکت برتر ایران در سال 1396
در حال حاضر سازمان اتکا دارای  118شعبه در  21استان و  28شهر ایران میباشد.
8ـ3ـ2ـ شرکت تعاونی مصرف سپه
شرکت تعاونی مصرف سپه ،در اوایل سال  ،1328با نام شرکت تعاونی مصرف ارتش،
به ثبت رسید و در چهارم مهرماه  1347بعد از نوزده سال که با نام تعاونی ارتش
فعالیت داشت ،به موجب تصمیم متخذه در مجمع عمومی فوقالعاده ،نام شرکت از
شرکت تعاونی مصرف ارتش ،به شرکت تعاونی مصرف سپه ،تغییر پیدا کرد.
حوزه فعالیت:
ـ خرید کاالهای ساختهشده ،مواد اولیه ،ابزار آالت از مراکز عمده تولید ،کارخانجات،
عمدهفروشان و واردکنندگان و نیز واردات مستقیم؛
ـ تهیه و تبدیل و تولید انواع کاالهای مصرفی با راهاندازی کارگاهها و با تحصیل
مجوزهای قانونی.
ـ توزیع کاال بین اعضاء و سایر مصرفکنندگان از طریق فروشگاههای زنجیرهای تحت
پوشش و رعایت قیمتهای مصوب.
ویژگی سازمان:
ـ توسعه همه جانبه شرکت بهمنظور ارائه خدمت بیشتر به مشتریان با همکاری
سازمانهای ذیربط و استفاده از امکانات و کمکها و تسهیالت آنها؛
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ـ بررسی و مذاکره جهت مشارکت با شرکتهای بزرگ فروشگاههای زنجیرهای خارج
از کشور برای استفاده از تجارب آنها و امکانات و تکنولوژی جدید این فروشگاهها در
جهت خدمت بهتر به شهروندان؛
ـ به وجود آوردن فرصتهای شغلی برای جذب افراد تحصیلکرده.
ـ افزایش کیفیت خدمات شرکت با ارائه کاالهای متنوع و برخورداری از استانداردهای
الزم و فروش با قیمت مناسب؛
رسالت سازمان:
ـ ترویج و تحکیم مبانی مشارکت و
همکاری عمومی با حق رای مساوی؛
ـ تامین نیازمندیهای مشترک
اقتصادی« ،فرهنگی» و اجتماعی
اعضا و مشتریان ،با حذف واسطهها؛
ـ تشویق مصرفکنندگان به پسانداز
با هدف سرمایهگذاری از محل پساندازهای کوچک ،برای توسعه و رسیدن به مقاصد
تعاونی؛
ـ برآوردن نیازهای مردم با این باور که همیشه حق با مشتری است.
افتخارات این سازمان عبارتاند از:
ـ کسب لوح تقدیر تعاونی نمونه تعاونیهای توزیعی؛
ـ کسب گواهینامه رعایت حقوق مصرفکنندگان در سالهای  1383و  1385و 1386؛
ـ کسب لوح تقدیر تعاونی نمونه استان؛
ـ کسب لوح تقدیر تعاونی برتر کشور در زمینه مصرف در سال 1386؛
ـ کسب رتبه اول طرح ارزیابی فروشگاههای زنجیرهای فعال کشور در سال 1390؛
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ـ کسب لوح تقدیر از وزیر تعاون در سال .1392
در حال حاضر شرکت تعاونی مصرف سپه دارای  16شعبه در  3استان کشور است.
9ـ3ـ2ـ فروشگاههای زنجیرهای شهروند
بدون تردید مدیریت کارآمد شهری ،پیششرط اساسی هر گونه موفقیت در اجرای
برنامههای توسعهای جهت افزایش رفاه شهروندان در مناطق شهری ،بهخصوص
کالنشهر تهران ،است.
بر این اساس ،اندیشه و ضرورت ایجاد فروشگاههای زنجیرهای شهروند ،میان
تصمیمگیران و تصمیمسازان شهرداری تهران بهعنوان متولی ارائه و اشاعه خدمات
مطلوب شهری ،شکل گرفت .بهطوریکه این نهاد در سال  1373شرکت خدماتی کاالی
شهروند و به تبع آن اولین فروشگاه ،یعنی فروشگاه بیهقی در میدان آرژانتین ،را
تاسیس و راهاندازی نمود.
عرضه کاال و خدمات مورد نیاز شهروندان با قیمت مناسب و کیفیت باال در استان
تهران ،حوزه فعالیت این سازمان به شمار میآید.
ویژگی سازمان:
ـ ایجاد امکان دسترسی شهروندان به انواع کاال و خدمات مورد نیاز ،در مکان و زمان
مطلوب مشتریان؛
ـ پیشتازی در کیفیت و عرضه متمرکز انواع کاالها و خدمات؛
ـ بکارگیری روشهای پیشرفته فروشگاهی از جمله کارتهای اعتباری و فروش
الکترونیکی؛
ـ ایجاد محیط مطلوب و توام با آرامش برای مراجعین و رعایت شان و احترام آنان.
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رسالت سازمان:
ـ کمک به تثبیت قیمت کاالهای عمومی؛
ـ کاهش سفرهای درونی شهری؛
ـ حذف واسطههای متعدد میان تولیدکننده و مصرفکننده
ـ کاهش هزینه مبادالت
ـ توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد کردن کاالهای تولید داخل
ـ کمک به جلوگیری از توسعه بیرویه واحدهای تجاری شهر
افتخارات این سازمان عبارتاند از:
ـ کسب عنوان مدیر شایسته ملی در کنگره تجلیل از یکصد مدیر شایسته در سال
1397؛
ـ کسب رتبه سوم برترین سابپرتالهای شهرداری تهران در معیار فناوری در سال
1396؛
ـ کسب اولین جایزه نوبل مدیریت توسط مدیرعامل شرکت شهروند در سال 1396؛
ـ کسب اولین جایزه ملی مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی در سال 1396؛
ـ نشان عالی برترین مدیریت سرآمد در توسعه فروشگاههای زنجیرهای در سال 1395؛
ـ نشان زرین برترین حامی رفاه مشتریان در صنعت فروشگاههای زنجیرهای ایران در
سال 1395؛
ـ لوح استاندارد و جایزه بینالمللی برترین عرضهکننده محصوالت با کیفیت و قیمت
مناسب از سور کشور آلمان در سال 1395؛
ـ مدیر ارشد برتر در حوزه پاسخگویی و تندیس سامانه نظارت همگانی  1888بازرسی
شهرداری تهران در سال 1395؛
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ـ جایزه و تندیس ویژه تجارت برتر مسئولیتپذیری اجتماعی بنگاههای اقتصادی در
سال .1395
در حال حاضر فروشگاههای زنجیرهای شهروند دارای  38شعبه در شهر تهران است.
10ـ3ـ2ـ فروشگاههای زنجیرهای رفاه
شرکت فروشگاههای زنجیرهای
رفاه ،بهعنوان یکی از گستردهترین
شبکههای توزیع نوین کاال در
کشور با هدف تهیه ،تامین ،توزیع
و فروش کاالهای اساسی در تاریخ
1374/2/26

در

اداره

ثبت

شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت شد؛ و بهعنوان حرکتی پیشتاز در جهت نوین-
سازی نظام توزیع کاالهای مصرفی و بادوام در سطح خردهفروشی ،مورد بهرهبرداری
قرار گرفت.
از آنجا که سالمسازی شبکه توزیع از مهمترین زمینههای توسعه اقتصادی پایدار
کشور ،تامین عدالت اجتماعی و امنیت اقتصادی اکثریت مردم جامعه است ،به همین
منظور اصالح شبکه توزیع ،حذف واسطهها و جلوگیری از افزایش کاذب قیمتها در
بازار ،در دستور کار دولت وقت قرار گرفت و در این شرایط حمایتی مناسب ،شرکت
فروشگاههای زنجیره ای رفاه با رسالت فراهم کردن کاالهای مورد نیاز جامعه ،اصالح
الگوی مصرف و حمایت از تولید اقالم اساسی ،فعالیت خود را آغاز کرد.
رفاه میکوشد تا بهعنوان یک مرجع کیفی ،قیمتی و سالمت کاال و با استفاده از
ابزار نوین الکترونیکی ،همچون کارت خرید رفاه (فروش اعتباری) ضمن حمایت از
اقتصاد خانواده ،به توسعه فرهنگ در قالب اقتصاد نیز کمک کند.
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هم اکنون ،شرکت فروشگاههای زنجیرهای رفاه در راستای سالمسازی بستر توزیع
نوین کاال ،حرکت جدیدی را با عنوان تحول راهبردی آغاز کرده است؛ و بر این اساس
چشمانداز  10ساله فروشگاههای رفاه مبتنی بر سند افق  1404کشور ،به شرح ذیل،
مورد تصویب قرار گرفته است:
«در افق  ،1404شرکت فروشگاههای زنجیرهای رفاه اولین انتخاب مشتری در بازار
خردهفروشی کشور خواهد بود ،که با مدلهای کسب و کار در تراز جهانی و به اتکای
سرمایه انسانی خود و با به کارگیری فناوریهای روزآمد ،تجربه خرید متمایزی را برای
مشتریان و رابطه پایدار همکاری را با شرکای تجاری خود ،به ارمغان میآورد .ما
میکوشیم مشارکت فعال در رشد بالنده و پایدار کشور داشته باشیم و بیشترین ارزش
را برای ذینفعان خلق کنیم».
افتخارات این سازمان عبارتاند از:
ـ دریافت گواهینامه و تندیس حمایت از حقوق مصرفکنندگان در سال 1395؛
ـ دریافت لوح تقدیر حمایت از حقوق مصرفکنندگان در سال 1395؛
ـ دریافت تندیس برند برتر شرکت فروشگاههای زنجیرهای رفاه در دومین کنگره
بینالمللی توسعه روابط اقتصادی در سال 1395؛
ـ دریافت لوح برتر و جایزه کارآفرین نوآور کشورهای اسالمی در کشور مالزی در
سال 1396؛
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شرکت فروشگاههای زنجیرهای رفاه در حال حاضر با  214فروشگاه و 3000
پرسنل ،با مشارکت بیش از  3200شرکت تولیدی و تامینکننده در استانهای سراسر
کشور در حال فعالیت است.
د) دسته پوشاک
11ـ3ـ2ـ شرکت واحد صنعتی پوشاک هاکوپیان
سومبات هاکوپیان بنیانگذار این
شرکت از دوران نوجوانی وارد
حرفه خیاطی شد و پس از سالها
کسب تجربه ،در سال 1349
کارگاه

کوچکی را در تهران

تاسیس کرد .در ابتدای دهه 80
آن کارگاه با هدفگذاری بلندمدت و اندیشمندانه ،تبدیل به یک شرکت صنعتی و
کسب و کار خانوادگی شد.
شرکت واحد صنعتی پوشاک هاکوپیان طراح و تولیدکننده تمام صنعتی پوشاک در
سراسر ایران است.
فرآیند تولید کت و شلوار و پیراهن در کارخانههای هاکوپیان و نوراشن در بومهن تهران
انجام میگیرد .هاکوپیان برای تامین پارچه و مواد اولیه محصوالت خود ،با برترین
تولیدکنندگان از کشورهای ایتالیا ،آلمان ،انگلستان و ترکیه همکاری میکند.
اکنون با بیش از  4دهه تجربه ،هاکوپیان دیگر فقط عرضهکننده یک کاال نیست ،بلکه
نمادی از یک برند فاخر و خوشنام ایرانی است؛ زیرا باور دارد ایرانیان از دیرباز یکی از
شیکپوشترین مردمان جهان بودهاند و همواره کوشیده تا سلیقههای گوناگون ایشان
را در طراحیهای خود مدنظر قرار دهد.

68

فروشگاههای زنجیره ای :گذشته؛ حال و آینده

افتخارات این سازمان عبارتاند از:
ـ کسب تندیس برنزین جشنواره نام و نشان برتر ایرانی در سال .1395
در حالحاضر شرکت واحد صنعتی پوشاک هاکوپیان دارای  21شعبه در  14استان
کشور میباشد.

12ـ3ـ2ـ فروشگاههای زنجیرهای سالیان

فروشگاههای زنجیرهای سالیان در سال  1381فعالیت رسمی خود را آغاز نموده است
و در  1386/12/27شرکت سالیان (با مسئولیت محدود) در سازمان منطقه آزاد کیش
به ثبت رسیده است.
طراحی ،برنامهریزی ،تولید و کنترل
کیفیت و توزیع با شیوههای جدید،
جهت ارائه انواع پوشاک ،کیف،
کفش و سایر کاالهای مرتبط برای
کلیه گروههای سنی  2سال به باال
زنانه و مردانه و به صورت خرده-
فروشی در قالب فروشگاههای
زنجیرهای بزرگ ،حوزه فعالیت این
سازمان به شمار میرود.
شرکت سالیان عمده محصوالت خود را از طریق شرکتهای تولیدی معتبر داخلی
تامین نموده و در صورت عدم امکان تولید در داخل کشور ،توسط شرکتهای خارجی
تولید و به کشور وارد مینماید.
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در حالحاضر فروشگاههای زنجیرهای سالیان ،دارای  9شعبه در  6استان کشور میباشد
و در شهرهای تهران ،رشت و شیراز به دنبال سرمایهگذاری و افتتاح فروشگاههای جدید
است.
هـ) دسته جهیزیه و لوازم خانگی برقی و گازی
13ـ3ـ2ـ شرکت فروشگاههای زنجیرهای سام
شرکت فروشگاههای زنجیرهای
سام از سال  1384با تاسیس
چند شعبه در تهران آغاز به کار
کرد و پس از مدتی ،با گسترش
فعالیتهایش به ایجاد شعبه در
سایر استانها پرداخت.
فعالیت اصلی مجموعه به توزیع و عرضه محصوالت سامسونگ الکترونیک متمرکز بوده
و عالوهبر لوازم خانگی ،به عرضه محصوالت مرتبط نظیر وسایل آشپزخانه ،موبایل و
تبلت و لوازم جانبی از برندهای مختلف بینالمللی ،اهتمام ورزیده است.
از جمله ویژگیهای این سازمان ،میتوان به روشهای مختلف پرداخت ،گارانتی رسمی،
نصب و خدمات پس از فروش ،تحویل در سراسر کشور و ارجاع کاال اشاره نمود.
در حال حاضر شرکت فروشگاههای زنجیرهای سام ،گسترش تعداد فروشگاههای خود
در سراسر کشور را در دستور کار قرار داده است.
در حال حاضر شرکت فروشگاههای زنجیرهای سام دارای  12شعبه در  3استان کشور
میباشد.
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14ـ3ـ2ـ گروه گلدیران
این شرکت فعالیت خود را از سال  1377آغاز نموده و تاکنون همواره تالش نموده در
عرضه کاال و خدمات تکمیلی مورد نیاز ،خشنودی مستمر مشتری را مدنظر قرار دهد
و کاالها را با قیمتی مناسب و غیرقابل رقابت ،در شبکه توزیع گسترده خود در سراسر
کشور عرضه نماید.

گلدیران نماینده رسمی لوازم خانگی ،صوتی و تصویری ،موبایل ،نمایشگرهای تجاری
و صنعتی ،سیستمها و محصوالت تهویه خانگی و صنعتی ،سیستمها و محصوالت تولید
برق خورشیدی و محصوالت روشنایی  LEDشرکت الجی در ایران بوده و عالوهبر
ارائه محصول نهایی ،راهکارهای تجاری را بنا به سلیقه و نیاز مشتریان ارایه مینماید.
گلدیران به نحوی در انجام فعالیتها و امور سازمانی خود عمل نموده است که سازمان-
ها و ارگانهای متولی تدوین و پایش استانداردهای عملیاتی ،فعالیتهای گلدیران را
بهعنوان الگوی ارزیابی سایر شرکتها قرار دادهاند.
در طی سالیان متمادی فعالیت در کشور و در راستای دستیابی به هدف ارزشمند
کسب خشنودی مستمر مشتریان ،شرکت گلدیران از یک شرکت تجاری به گروه
شرکتهای تخصصی بازاریابی و فروش ،مشتریان ،لجستیک ،صنایع ،دکوراسیون و
تبلیغات تبدیل شده و مجموعه اثرات ناشی از اقدامات تخصصی شرکتهای گروه،
منجر به ارتقا سطح انتظارات مشتریان گردیده است.
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افتخارات این سازمان عبارتاند از:
ـ کسب تندیس در دومین کنفرانس ملی ساخت در سال 97؛
ـ کسب تندیس حمایت از حقوق مصرفکنندگان برای هفتمین سال متوالی در سال
96؛
ـ کسب نشان شایسته ملی و مدال ویژه اعتماد مشتری در سال 96؛
ـ کسب لوح تقدیر و تندیس واحد نمونه صنعتی استان کرمان در سال 96؛
ـ کسب تندیس کیفیت برتر در کنفرانس بینالمللی کیفیت برای دومین سال متوالی
در سال 96؛
ـ کسب لوح تقدیر و تندیس در همایش تولیدکننده برتر در عرصه اقتصاد مقاومتی در
سال 96؛
ـ کسب جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی در سال 95؛
ـ کسب لوح تقدیر و تندیس در جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران در سال 95؛
ـ کسب نشان افتخار تندیس دیموند در کنفرانس ساالنه مدیریت نظام توزیع و پخش
کشور برای ششمین سال متوالی در سال 95؛
گروه گلدیران در حال حاضر دارای  446شعبه در  30استان کشور میباشد.

72

فروشگاههای زنجیره ای :گذشته؛ حال و آینده

و) دسته نساجی ،فرش و موکت
15ـ3ـ2ـ گروه فرش فرهی
گروه فرش فرهی مشتمل بر
دو واحد تولیدی شرکت
نساجی فرخ سپهر کاشان و
شرکت نساجی اطلس ریس
کاشان ،فعالیت خود را از سال
 1369آغاز نمود.
طراحی ،تولید ،تأمین و فروش انواع فرشهای ماشینی و عرضه این محصوالت در یک
گستره جغرافیایی وسیع در سراسر کشور و بازارهای خارجی حوزه فعالیت این شرکت
است.
از ویژگیهای بارز محصوالت تولیدی این گروه ،میتوان به مواردی همچون عدم
پرزدهی ،1ضد حساسیت ،2مقاوم در برابر سایش ،شستشو و نور و بافت مشابه فرشهای
دستبافت ،اشاره نمود.
رسالت سازمان:
ـ صداقت ،سخت کوشی و کارآمدی؛
ـ توسعه و تسری فرهنگ تعالی و بهبود؛
ـ توسعه و توانمندسازی کارکنان از طریق مشارکت و کارتیمی؛
ـ ایجاد روابط شفاف ،صمیمانه و برد ـ برد با همه ذینفعان سازمان؛
. Lint Free
. Non Allergic

1
2
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افتخارات این سازمان عبارتاند از:
ـ کسب تندیس صادرکننده برگزیده از دوازدهمین جشنواره برترین شرکتهای فناوری
نانو؛
ـ کسب لوح تقدیر صادرکننده برگزیده در سال 1395؛
ـ کسب تندیس همایش خدمات برتر در سال 1395؛
ـ کسب تندیس زرین برند محبوب فرش ایران در سالهای 1393و  1394و 1396؛
ـ کسب تندیس کارآفرین برتر در سالهای  1392و 1394؛
ـ کسب تندیس قهرمان صنعت در سال 1394؛
ـ کسب تندیس گرامیداشت روز ملی کیفیت در سال 1388؛
ـ کسب تندیس مدیر جوان نمونه صنعت نساجی در سال 1392؛
ـ کسب تندیس واحد برگزیده در اهتمام به برندسازی از طرف اتحادیه نساجی و
پوشاک در سال 1392؛
ـ کسب تندیس واحد نمونه تحقیق و توسعه استان اصفهان در سال 1392؛
فرش فرهی در حال حاضر دارای  81شعبه در  27استان کشور میباشد.

فصل سوم :فرآیندهای راهاندازی و
مدیریت فروشگاههای زنجیرهای
آنچه در این فصل مطالعه میکنید:
1ـ قوانین و مقررات؛
2ـ فرآیندهای راهاندازی فروشگاههای زنجیرهای ،شامل:
صدور مجوز ،مدارک الزم ،عوامل بیرونی و درونی راهاندازی ،شرح وظایف؛
3ـ فرآیند مدیریت فروشگاههای زنجیرهای ،شامل:
اصول مکانیابی فروشگاه ،مدیریت زنجیره تامین ،مدیریت گردش کاال ،تکنیکها
و استراتژیهای قیمتگذاری ،اصول جانمایی ،چیدمان و مرچندایزینگ ،مدیریت
ارتباط و خدمات مشتریان ،مدیریت بازاریابی و تبلیغات.

1ـ3ـ سازمانهای داخلی و بینالمللی فروشگاههای زنجیرهای
مطابق بررسیهای صورت گرفته ،سازمان معتبری در حوزه صنعت فروشگاههای
زنجیرهای ،در سطح منطقهای و بینالمللی در دنیا شناسایی نگردید و هر کشوری
سازمانی داخلی جهت یکپارچگی و استانداردسازی وضعیت فروشگاههای زنجیرهای
دارد .در ایران نیز ،اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای در حال فعالیت است ،که
در ادامه توضیحاتی در خصوص این اتحادیه بیان میگردد.
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1ـ1ـ3ـ اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای
از آنجایی که نظام خردهفروشی مدرن ،رونق در چرخه تولید و اشتغال و حفظ منافع
مصرفکننده را در پی دارد ،تالش برای شکلگیری اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای
آغاز شد .سابقه این تالش به حدود  15سال قبل برمیگردد و این موضوع یکی از
مطالبات و خواستههای به حق فعالین این صنعت بوده است .توسعه فروشگاههای
زنجیرهای و گسترده شدن فعالیت این فروشگاهها در سراسر کشور ،در قالب هیچ یک
از اتحادیههای موجود ممکن نبود .زیرا ،در این فروشگاهها کاالی غیرهمگن زیر یک
سقف به فروش میرسد و فقط در این اتحادیه نحوه تعامل و ارتباط فعاالن این صنعت
با یکدیگر و حل مشکالت و مسائل جاری و پیش رو امکانپذیر بود.
با توجه به گسترش و توسعه شرکتهای فروشگاههای زنجیرهای در دهه اخیر در کشور
و لزوم ساماندهی هدفمند و تبیین جایگاه در خور این قبیل فعالیتها ،در سال ،1381
پیشنویس آییننامه اجرایی ماده  86قانون نظام صنفی ،توسط دبیر هیات عالی نظارت
بر سازمانهای صنفی کشور ،با موضوع (نحوه فعالیت و نظارت بر فروشگاههای بزرگ
و زنجیرهای) تهیه و در تاریخ  1385/3/22به امضاء وزیر بازرگانی وقت رسید؛ و از
همان سال ،مجوز فعالیت فروشگاههای زنجیرهای توسط مرکز اصناف و بازرگانان وزارت
بازرگانی صادر شد.
اساسنامه کانون فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای چندمنظوره در سال  1387تهیه و
برای تعیین هیئت موسس نیز ،اقدمات اولیه به انجام رسید .از اوایل سال  1389قرار
بود مقدمات انتخابات هیات مدیره کانون فروشگاههای زنجیرهای فراهم گردد ،که بال
اقدام ماند.
در سال  1394با پیگیری مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
اتاق اصناف ایران ،مقدمات برگزاری اولین انتخابات هیئت مدیره اتحادیه کشوری
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فروشگاههای زنجیرهای ،فراهم شد .در اولین جلسهای که در تاریخ  1395/1/25با
حضور مدیران عامل  35شرکت فروشگاههای زنجیرهای فعال کشور تشکیل شد،
انتخابات هیئت مدیره و بازرسان به انجام رسید.
1ـ1ـ1ـ3ـ درباره اتحادیه
اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای در راستای اجرای ماده  86قانون نظام صنفی
و تبصره  7ماده  21و آییننامه اجرایی مربوطه و با هدف انجام وظایف در حدود قانون
و مقررات نظام صنفی ،حمایت و حفظ حقوق صنفی اعضاء ،ایجاد و تحکیم اصول
همکاری بین افراد صنفی ،تالش برای بهبود محیط کسب و کار ،تعامل با دستگاههای
دولتی ،نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی در انجام وظایف و اختیارات خود
و همچنین تالش بهمنظور ارتقای کیفی خدمات رسانی اعضاء به مردم و اطالعرسانی
مناسب و رسیدگی به شکایات دریافتی ،به مدت نامحدود تشکیل گردیده است.
این اتحادیه دارای شخصیت حقوقی ،غیرانتفاعی و غیرتجاری است ،که به موجب
مقررات قانون نظام صنفی تشکیل و پس از ثبت در وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
براساس تاییدیه مرکز اصناف انتخابات هیات مدیره آن برگزار و در تاریخ  25اسفند ماه
سال  1395با شماره ثبت  41283به شناسه ملی  14006671862در اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ،به ثبت رسید.
2ـ1ـ1ـ3ـ اعضای اتحادیه
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه کسب با فعالیتهای مشابه یا همگن با
پرداخت حق عضویت ساالنه ،طبق مقررات به عضویت اتحادیه در میآیند .برای هر
یک از اعضاء مطابق الگوی دبیرخانه هیات عالی نظارت کارت عضویت صادر میشود و
در صورت ابطال پروانه کسب مطابق مقررات عضویت افراد در اتحادیه لغو میگردد.
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سمت افراد منتخب هیات مدیره براساس ماده  23قانون نظام صنفی و تبصرههای آن
شامل یک نفر رئیس ،دو نفر نایب رئیس (اول و دوم) ،یک نفر دبیر و یک نفر خزانه
دار میباشد .عزل اعضای هیات مدیره وفق دستورالعمل بند هـ ماده  55قانون نظام
صنفی خواهد بود.
3ـ1ـ1ـ3ـ ارکان اتحادیه
اعضاء اتحادیه مطابق قانون و مقررات نظام صنفی ،از بین خود و با رای مخفی و مستقیم
هیات مدیره را برای مدت  4سال انتخاب میشوند .اعضاء مذکور نمیتوانند بیش از 2
دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.
4ـ1ـ1ـ3ـ کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه مطابق آییننامه بند ط ماده  30قانون نظام صنفی ،به شرح زیر
تشکیل میگردد :شرح وظایف ،طرز تشکیل جلسات ،عزل ،استعفا و رسیدگی به اعضاء
کمیسیونها ،براساس آییننامه مذکور میباشد:
الف) رسیدگی به شکایات؛
ب) حل اختالف؛
ج) بازرسی واحدهای صنفی؛
د) فنی؛
هـ) آموزشی؛
و) سایر کمیسیونها در صورت تصویب هیات عالی نظارت.
5ـ1ـ1ـ3ـ تعداد اعضاء اتحادیه
 24عضو در حوزه خواروبار فروشی ،کاالهای سوپرمارکتی و لوازم آرایشی و بهداشتی،
لوازم خرازی؛
 18عضو در حوزه پوشاک؛
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 13عضو در حوزه تمام گروههای کاالیی؛
 10عضو در حوزه تاالر ،رستوران ،سلف سرویس ،سفره خانه و فست فود؛
 8عضو در حوزه انواع لوازم الکترونیکی ،صوتی و تصویری ،رایانه ،تبلت یا انواع گوشی؛
 7عضو در حوزه نساجی ،فرش و موکت؛
 5عضو در حوزه لوازم و تجهیزات آشپزخانه؛
 5عضو در حوزه انواع نان و شیرینی؛
 4عضو در حوزه لوازم خانگی ،میز و مبلمان و کاالی خواب ،دکوراسیون و تزئینات؛
 3عضو در حوزه فروش خودرو و خدمات پس از فروش و حمل و نقل؛
 3عضو در حوزه جهیزینه و لوازم خانگی برقی و گازی؛
 3عضو در حوزه انواع مصنوعات چرمی و مصنوعات مطال و زینت آالت و عطر و ادکلن؛
 1عضو در حوزه محصوالت

فرهنگی1.

6ـ1ـ1ـ3ـ فرآیند صدور و تمدید پروانه

ماده 1ـ تعاریف

کسب2

الف) پروانه کسب :مجوزی است که بهمنظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به
صورت دائم (برای مدت پنج سال) و یا موقت (به مدت یک سال) به فرد یا افراد صنفی
برای محل مشخص یا وسیله کسب معین ،صادر میگردد؛
ب) مراجع صدور پروانه کسب :اتحادیههای صنفی و دستگاههای موضوع تبصره ذیل
بند (م) ماده  30و تبصره  3ماده  26قانون نظام صنفی؛

 . 1تعداد اعضاء مطابق با آمار اعالمی از اتحادیه تا پایان مهر ماه  1397میباشد.
 . 2مطابق با آییننامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای کشور
(موضوع ماده  12قانون نظام صنفی).
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ج) فروشگاه بزرگ چندمنظوره :فروشگاهی که مجموعهای از کاالها و خدمات مورد
نیاز عموم را در یک محل عرضه نماید؛
د) فروشگاههای بزرگ زنجیرهای :فروشگاههایی که تحت مدیریت متمرکز و با نام
تجاری واحد حداقل در دو فروشگاه ،به عرضه کاال و خدمات مبادرت میکنند؛
هـ) سامانه صدور پروانه کسب الکترونیکی ،پنجره واحد :سامانه الکترونیکی صدور پروانه
کسب موضوع ماده  70قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران.
ماده 2ـ مراحل صدور پروانه کسب:
1ـ متقاضیان پروانه کسب میبایست به سامانه صدور پروانه کسب مراجعه و تقاضای
خود را ثبت و نسبت به اخذ کد رهگیری اقدام نمایند.
تبصره ـ مراجع صدور پروانه کسب نیز موظفند درخواست های حضوری برای اخذ
پروانه کسب را بالفاصله در سامانه صدور پروانه کسب ثبت نموده و نسبت به ارائه کد
رهگیری به متقاضی اقدام نمایند.
2ـ مراجع صدور پروانه کسب نیز موظفند حداکثر ظرف مدت  15روز پس از دریافت
تقاضا ،پاسخ متق اضی را مبنی بر رد یا قبولی تقاضا به صورت الکترونیکی یا کتبی به
وی ابالغ کنند .عدم اعالم نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش محسوب میگردد.
3ـ متقاضی پس از قبول تقاضا ،موظف است حداکثر ظرف مدت  3ماه مدارک مورد
نیاز را از طریق سامانه ارسال و تصویر آن را به مراجع صدور پروانه کسب تسلیم نماید.
4ـ مراجع صدور پروانه کسب مکلفند ،بهطور همزمان نسبت به استعالمهای مورد نیاز
اقدام و کلیه دستگاههای استعالم شونده نیز موظفند حداکثر ظرف مدت  15روز از
تاریخ دریافت استعالم ،نظر قطعی و نهایی خود را به صورت الکترونیکی یا کتبی اعالم
دارند .اعالم نظر موافق باید بدون ابهام و هرگونه قید و شرط و نظر مخالف ،نیز با ذکر
علت و مستند به دالیل قانونی باشد .در غیر این صورت و یا در صورت عدم اعالم نظر
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در مهلت مقرر ،به منزله نظر مثبت تلقی میگردد؛ و پاسخ منفی دستگاههای استعالم
شونده خارج از موعد مقرر مانع از صدور پروانه کسب نخواهد شد.
5ـ مراجع صدور پروانه کسب موظفند پس از دریافت مدارک مورد نیاز ،حداکثر ظرف
 15روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کنند.
ماده 3ـ شرایط صدور پروانه کسب:
الف ـ شرایط عمومی:
1ـ سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی یا عادی (دارای اعتبار زمانی) یا دیگر عقود نقاله
(سرقفلی ،هبه ،وصیت تملیکی ،صلح در مقام بیع یا اجاره )،یا ارائه قراردادهای منعقده
فیمابین متقاضی و اشخاص حقیقی و حقوقی ،اعم از دولتی و غیردولتی محل کسب
و یا احراز مالکیت طبق عرف محل در روستاها.
تبصره  1ـ اخذ تعهدنامه محضری از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت
حقوقی ناشی از آن ،الزامی است.
تبصره 2ـ صدور پروانه کسب برای اماکن تجاری ،اداری یا کارگاهی بالمانع میباشد.
2ـ گواهی اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر تشکیل پرونده یا پرداخت یا ترتیب پرداخت
بدهی مالیات قطعی شده.
3ـ گواهی گذراندن دورههای آموزشی مرتبط از مرکز آموزش اصناف یا مراکز مورد
تایید کمیسیون نظارت.
تبصره ـ متقاضیان پروانه کسب موقت از گذراندن دورههای آموزشی معاف میباشند.
4ـ تصویر کامل شناسنامه و کارت ملی برای اتباع ایرانی و گذرنامه ،پروانه کار و اقامت
معتبر برای اتباع خارجی.
5ـ تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم یا پزشکی برای آقایان کمتر
از پنجاه سال سن.

فصل سوم :فرآیندهای راهاندازی و مدیریت فروشگاههای زنجیرهای

81

تبصره ـ دفترچه آماده خدمت بدون مهر غیبت یا گواهی اشتغال به تحصیل برای
متقاضیان پروانه کسب موقت بالمانع میباشد.
6ـ شش قطعه عکس 4*3
ب ـ شرایط اختصاصی:
1ـ کارت معاینه پزشکی و گواهی صالحیت بهداشتی از مراکز بهداشتی ،درمانی( .برای
صنوف مشمول قانون اصالح ماده  13قانون مواد خوردنی ،آشامیدنی ،آرایشی و
بهداشتی).
 2ـ گواهی صالحیت فردی ،انتظامی و ترافیکی از نیروی انتظامی جمهوری اسالمی
ایران.
تبصره  1ـ گواهی صالحیت انتظامی و ترافیکی برای متقاضیان پروانه کسب موقت
بالمانع میباشد.
3ـ پروانه تخصصی و فنی یا دیپلم فنی یا مدارک تحصیلی باالتر مرتبط ،یا حضور یک
نفر واجد شروط فوق شاغل در واحد صنفی (برای صنوف مشمول تبصره ماده  13قانون
نظام صنفی).
4ـ معرفینامه نماینده هیات مدیره (مدیرعامل) برای صدور پروانه کسب بنام وی ،به
همراه تصویر اساسنامه و آگهی روزنامه رسمی ثبت شرکت (برای اشخاص حقوقی).
5ـ رضایتنامه محضری سایر شرکاء برای صدور پروانه کسب به نام یکی از شرکاء (برای
مشارکتهای مدنی).
ماده 4ـ شرایط صدور پروانه کسب سیار:
1ـ شرایط مندرج در ماده  3این آییننامه.

82

فروشگاههای زنجیره ای :گذشته؛ حال و آینده

2ـ به منظور ساماندهی صنوف سیار ،مراجع صدور پروانه کسب موظفند پس از شش
ماه از تاریخ ابالغ این آییننامه طبق مفاد تبصرههای  1و  3ماده  3قانون نظام صنفی،
نسبت به صدور پروانه کسب صرفا برای دفاتر اینگونه واحدها ،اقدام نمایند.
3ـ دفاتری که خدماتی به صنوف سیار ارائه مینمایند ،میتوانند چندین واحد صنفی
سیار را تحت پوشش قرار دهند.
 4ـ آن دسته از صنوف سیار که قبل از تاریخ تصویب این آییننامه نسبت به دریافت
پروانه کسب اقدام نمودهاند ،موظفند حداکثر ظرف مدت سه سال تحت پوشش یکی
از این دفاتر قرار گیرند؛ و پس از پایان مهلت مذکور ،تمدید پروانه کسب اینگونه واحدها
مجاز نمیباشد.
ماده 5ـ شرایط صدور پروانه کسب فروشگاههای بزرگ چندمنظوره و بزرگ
زنجیرهای:
1ـ وزارت صنعت ،معدن و تجارت (مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران) بهمنظور حمایت
و توسعه سرمایهگذاری در این بخش ،موظف است با درخواست متقاضیان ایجاد
فروشگاههای بزرگ چندمنظوره و زنجیرهای نسبت به صدور جواز تاسیس در چارچوب
ضوابط ابالغی وزیر صنعت ،معدن و تجارت برای این واحدها اقدام نماید.
2ـ دارا بودن شرایط مندرج در ماده  3این آییننامه.
3ـ داشتن حداقل دو فروشگاه (برای فروشگاههای بزرگ زنجیرهای).
4ـ پروانه کسب فروشگاههای زنجیرهای ،با ارائه مدارک فوق به نام مدیر یا مدیرعامل
و با نام و عالمت تجاری واحد ،با ذکر آدرس فروشگاه مرکزی و شعب آن صادر میشود.
5ـ پروانه کسب فروشگاه بزرگ چندمنظوره ،با ارائه مدارک فوق به نام مدیر یا
مدیرعامل و با ذکر آدرس فروشگاه صادر میشود.
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6ـ پروانه کسب فروشگاههای بزرگ چندمنظوره و فروشگاههای بزرگ زنجیرهای ،مطابق
تبصره  3ماده  26قانون نظام صنفی ،توسط اتاق اصناف شهرستان محل استقرار
فروشگاه یا دفتر مرکزی صادر و از طریق آن اتحادیه انجام خواهد شد.
ماده 6ـ شرایط تمدید پروانه کسب:
 1ـ گواهی اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات
قطعی شده.
2ـ داشتن کارت معاینه بهداشتی دارای اعتبار زمانی(برای صنوف مشمول قانون اصالح
ماده  13قانون مواد خوردنی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی).
3ـ رضایتنامه محضری شرکاء (درصورتیکه رضایتنامه قبلی منقضی یا باطل شده
باشد) مبنی بر موافقت با تمدید پروانه کسب (برای مشارکتهای مدنی).
تبصره ـ رسیدگی به اختالفات و دعاوی حقوقی فی مابین شرکا اعم از حقیقی و حقوقی
بعد از صدور و تمدید پروانه کسب بهعهده مراجعه ذیصالح قضایی میباشد.
4ـ تصویر آگهی در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران ،در صورت ثبت هر نوع
تغییرات در شرکت (برای اشخاص حقوقی).
5ـ گواهی گذراندن دوره های آموزشی مرتبط از سوی مرکز آموزش اصناف و یا مراکز
آموزش مورد تایید کمیسیون نظارت.
ماده 7ـ رسیدگی به شکایات متقاضیان پروانه کسب:
1ـ چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب
استنکاف ورزد ،باید مراتب را با ذکر دالیل مستند بهطور کتبی به متقاضی اعالم کند.
2ـ درصورتیکه متقاضی به آن معترض باشد ،میتواند اعتراض کتبی خود را ظرف
بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به اتاق اصناف شهرستان ذیربط تسلیم دارد.
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 3ـ اتاق اصناف مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهایی
خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعالم کند.
4ـ درصورتیکه اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف شهرستان معترض باشند ،می-
توانند ظرف بیست روز از زمان ابالغ نظر اتاق اصناف ،اعتراض خود را نسبت به نظر
اتاق مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند.
5ـ کمیسیون نظارت مکلف است ظرف مدت یکماه نظر خود را اعالم دارد .نظر
کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجرا است ،مگر آن که هیات عالی نظارت
نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض ،نقض کند .در این
صورت نظر هیات عالی نظارت قطعی و الزماالجرا است.
6ـ در صورت اعتراض هر یک از طرفین میتوانند به مراجع ذیصالح قضایی مراجعه
کنند.
ماده 8ـ کمیسیون نظارت هر شهرستان ،موظف است ضوابط خاص داخلی اتحادیه
صنفی برای صدور پروانه کسب شامل تعیین رستههای شغلی براساس کد ،ISIC
تعیین حداقل مساحت ،نوع کاال و خدمات قابل عرضه ،وسایل و ابزار کار ،تجهیزات و
تاسیسات ایمنی ،بهداشتی و انتظامی رسته شغلی را پس از کسب نظر از اتحادیه و
اتاق اصناف ،به تصویب رسانده و به اتحادیه ابالغ نماید.
تبصره ـ ضوابط خاص داخلی اتحادیههای کشوری برای صدور پروانه کسب توسط
دبیرخانه هیات عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه و به تصویب وزیر
صنعت ،معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده  9ـ در صورت مفقود یا مخدوش شدن پروانه کسب ،صدور المثنی با درخواست
دارنده پروانه کسب و ارائه تعهد محضری مبنی بر پذیرش تبعات سوء آن ،برای باقی-
مانده مدت اعتبار پروانه کسب بالمانع خواهد بود.
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ماده 10ـ در صورت فوت صاحب پروانه کسب ،حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی
متعلق به ورثه است .چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند ،در صورت دارا
بودن شروط فردی ،میتوانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با ارائه
گواهی انحصار وراثت و رضایت تمامی وراث که امضای آنان توسط دفترخانه اسناد
رسمی گواهی شده باشد ،با رعایت مقررات این آییننامه ،اقدام کنند .پس از انقضای
مهلت مقرر ،پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره  1ـ در صورت محجور بودن مالک یا ورثه ،پروانه کسب حسب مورد به نام ولی
و یا قیم قانونی محجور صادر میشود.
تبصره  2ـ درصورتیکه تعدادی از ورثه صغیر و تعدادی کبیر باشند ،صدور پروانه کسب
به نام نماینده قانونی (قیم) مستلزم اخذ رضایت محضری وراث کبیر و صدور پروانه
کسب به نام یکی از وراث کبیر ،نیز ،منوط به اخذ رضایت محضری از سایر وراث کبیر
و نماینده قانونی وراث صغیر خواهد بود.
ماده 11ـ درصورتیکه دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری واگذار
کند باید درخواست کتبی خود را به مراجع صدور پروانه کسب تسلیم دارد ،مراجع
صدور در صورت واجد شروط قانونی بودن فرد معرفی شده ،پروانه کسب متقاضی را
باطل و با رعایت سایر مقررات ،پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر میکنند.
ماده 12ـ مراجع صدور پروانه کسب مکلفند پس از تمدید پروانه کسب اطالعات آن
را مطابق فرم اداره اماکن نیروی انتظامی در اختیار آن ارگان قرار دهند.
ماده 13ـ متقاضیات میبایست اصل مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه کسب را
بهمنظور تطبیق با تصاویر آنها به مراجع صدور ارائه دهند.
جهت آگاهی از سایر قوانین و مقررات مربوط به فروشگاههای زنجیرهای میتوانید قانون
نظام صنفی را مطالعه نمایید.
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2ـ3ـ فرآیند فروشگاههای زنجیرهای
در این قسمت فرآیندهای فروشگاههای زنجیرهای به دو قسمت «فرآیند راهاندازی»
و «فرآیند مدیریت» فروشگاههای زنجیرهای ،تقسیم میشود .در قسمت راهاندازی
قوانین ،مقررات ،دستورالعملها ،شرایط مختلف جهت راهاندازی یک فروشگاه زنجیرهای
بیان شده است و در قسمت فرآیند مدیریت ،با بررسی انواع فروشگاههای زنجیرهای،
فرآیندهایی که در تمام انواع فروشگاهها مشترک میباشد ،بیان شده است .مسلماً هر
نوع از فروشگاههای زنجیرهای فرآیندهای مدیریتی اختصاصی خود را داراست.
1ـ2ـ3ـ فرآیند راهاندازی

1ـ1ـ2ـ3ـ صدور مجوز فروشگاههای زنجیرهای خردهفروشی
مبانی قانونی (مقررات):


آئیننامه اجرایی نحوه فعالیت و نظارت بر فروشگاههای بزرگ ،چندمنظوره
یا زنجیرهای (موضوع ماده  86قانون نظام صنفی و تبصره ذیل آن)



ضوابط انتظامی و ترافیکی اماکن



دستورالعمل رتبهبندی فروشگاههای زنجیرهای

زمان بندی:
حداکثر زمان مورد نیاز برای صدور مجوز 10روز اداری است .ولی زمان رسیدگی و
استعالم از سایر نهادها (اماکن ،بهداشت و غیره) یا نقص در مدارک ،ممکن است زمان
صدور مجوز مقدماتی را به تاخیر بیاندازد.
مراحل انجام کار:
آگاهی از:
 )1شرایط و ضوابط اخذ مجوز؛
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 )2جمعآوری مدارک الزم جهت اخذ مجوز (وفق مواد مندرج در فصل سوم آییننامه
اجرایی ماده  86قانون نظام صنفی) شامل:
 )1ارائه درخواست اخذ مجوز به مرکز امور اصناف و بازرگانان؛
 )2ارائه طرح توجیهی؛
 )3روزنامه رسمی و آگهی تاسیس شرکت؛
 )4کپی برابر با اصل کلیه مدارک پرسنلی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و یا متقاضی
حقیقی (شناسنامه ،کارت ملی ،گواهی پایان خدمت ،عکس ،آخرین مدرک تحصیلی)؛
 )5ارائه مدارک مرتبط با ثبت برند و یا عالمت تجاری در صورت دارا بودن؛
 )6ارائه لیست شعب فروشگاه به انضمام مشخصات و متراژ آنها؛
 )7ارائه کپی برابر با اصل پروانه کسب در خصوص شعبی که پروانه کسب دارند؛
 )8تکمیل و ارائه فرم معرفینامه اماکن در خصوص شعبی که فاقد پروانه کسب
میباشند ؛
 )9ارائه قراردادهای عاملیت منعقده با عوامل؛
 ) 10ارائه مدارک مرتبط با اخذ نمایندگی برندهای خارجی در خصوص فروشگاههایی
که نماینده شرکت خارجی میباشند؛
 ) 11مراجعه و ارائه مدارک الزم به مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت ،معدن
و

تجارت1.

 . 1سایت وزارت صنعت ،معدن و تجارت
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2ـ1ـ2ـ3ـ مدارک الزم جهت اخذ مجوز فروشگاههای زنجیرهای
مدارک الزم جهت ارائه به مرکز اصناف:
1ـ تقاضای صدور مجوز جهت ریاست مرکز امر اصناف و بازرگانان و معرفی حداقل
 5شعبه زیرمجموعه با مشخصات متراژ و آدرس شعب؛
2ـ طرح توجیهی (در قالب حداکثر  10صفحه ،معرفی خود ،اهداف و ظرفیتها)؛
3ـ کپی برابر با اصل مدارک شرکت (آگهی تاسیس و روزنامه رسمی)؛
4ـ کپی برابر با اصل مدارک پرسنلی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره (شناسنامه،
کارت ملی ،کارت پایان خدمت)؛
5ـ کپی برابر با اصل آخرین مدرک تحصیلی مدیرعامل (حداقل مدرک تحصیلی
قابل قبول لیسانس و یا مدرک دیپلم ،به انضمام سوابق  3سال فعالیت مرتبط)؛
 6ـ کپی برابر با اصل اسناد ملکی و یا استیجاری و یا قرارداد بهرهبرداری شعب
فروشگاه زنجیرهای (شعب مربوطه در مراکز استانها حداقل  300متر و در شهرستانها
 200متر میباشد).
توجه :شرکتهایی که شعب آنها به صورت عاملیت مدیریت میشود ،باید کلیه
قراردادهای عاملیت منعقده با شعب زیرمجموعه و کپی برابر با اصل پروانه کسب
واحدهای دارای پروانه را ،ارسال نماید (در قراردادهای عاملیت ،متقاضی بهعنوان طرف
اول قرارداد ،متعهد میشود که کلیه کاالهای قابلعرضه را جهت عوامل تهیه نماید.
عوامل نیز ،تنها این اجناس را عرضه مینمایند).
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3ـ1ـ2ـ3ـ مدارک الزم جهت ارائه به اماکن:
1ـ تکمیل فرم معرفینامه اماکن؛
توجه :این فرم برای فروشگاههای زنجیرهای بزرگ جهت کلیه شعب و برای
فروشگاههای زنجیرهای خردهفروشی جهت کلیه عواملی که پروانه کسب ندارند ،تکمیل
گردد؛
2ـ گواهی عدم سوء پیشینه؛
3ـ گواهی عدم اعتیاد؛
4ـ تصویر کارت پایان خدمت (متولدین قبل از سال  1337نیاز ندارند)؛
5ـ تصویر صفحات شناسنامه مدیرعامل.
توجه :کلیه مدارک موصوف پس از تکمیل ابتدا به مرکز اصناف ارائه و پس از تایید
به اماکن ارسال میگردد.
4ـ1ـ2ـ3ـ دستورالعمل نحوه صدور جواز تاسیس فروشگاههای بزرگ
چندمنظوره و زنجیرهای

در اجرای بند ( )1ماده ( )5آییننامه اجرایی ماده ( )12قانون نظام صنفی و به-
منظور حمایت از سرمایهگذاری و اصالح شبکههای توزیع ،در صورت درخواست
متقاضیان تاسیس فروشگاههای بزرگ چندمنظوره و زنجیرهای ،مطابق این
دستورالعمل جواز تاسیس صادر میگردد.
ماده 1ـ تعاریف:
جواز تاسیس :مجوزی است که برای تاسیس ،ایجاد ظرفیتهای جدید ،توسعه و
تکمیل ظرفیتهای موجود و براساس شرایط ماده ( )2این دستورالعمل برای
فروشگاههای بزرگ چندمنظوره و زنجیرهای صادر میشود.
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مرجع صدور :سازمانهای صنعت ،معدن و تجارت استانها (برای فروشگاههای بزرگ
چندمنظوره) و مرکز اصناف و بازرگانان ایران (برای فروشگاههای زنجیرهای).
متقاضی :متقاضی تاسیس فروشگاههای بزرگ چندمنظوره و زنجیرهای.
ماده 2ـ مدارک و ضوابط الزم برای جواز تاسیس
1ـ درخواست کتبی متقاضی در قالب فرم ارائه شده در سامانه اصناف.
تبصره ـ مرجع صدور موظف است درخواست جواز تاسیس را در پنجره واحد مربوط در
سامانه صدور پروانه کسب الکترونیکی ثبت نموده و نسبت به ارائه کد رهگیری به
متقاضی اقدام نمایند.
2ـ فرم ارائه درخواست بند فوق شامل :مکان فعالیتها ،تعداد فروشگاههای هدف و
مشخصات آنها و گروههای کاالیی یا خدماتی قابل عرضه در فروشگاه و اطالعات شرکت
متقاضی برابر فرم مشخص شده ،میباشد.
3ـ معرفینامه نماینده هیات مدیره (مدیرعامل) برای صدور جواز تاسیس به نام وی به
همراه اساسنامه ،آگهی روزنامه رسمی و آخرین تغییرات (برای اشخاص حقوقی)
4ـ تصویر شناسنامه و کارت ملی برای اتباع ایرانی و تصویر گذرنامه ،پروانه کار و اقامت
معتبر برای اتباع خارجی.
5ـ کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا پزشکی برای آقایان کمتر از  50سال سن.
6ـ سند مالکیت و یا اجارهنامه رسمی و یا عادی و یا قراردادهای بسته شده میان
متقاضی و اشخاص ،اعم از دولتی و غیردولتی برای محل فروشگاه یا فروشگاهها.
7ـ رضایت نامه محضری شرکا برای صدور جواز تاسیس به نام یکی از شرکا (در
مشارکتهای مدنی).
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تبصره 1ـ مساحت فضای خالص برای فروش کاال و خدمات در فروشگاههای بزرگ
چندمنظوره ،حداقل یک هزار متر مربع و برای فروشگاههای بزرگ حداقل دویست متر
مربع برای هر فروشگاه ،میباشد.
تبصره 2ـ متقاضیانی که در قالب این دستورالعمل جواز تاسیس دریافت میدارند،
میتوانند با معرفی وزارتخانه به بانکها و موسسات مالی ،از تسهیالت بانکی منظور
شده در اینگونه فعالیتها بهرهمند شوند و در غیر این صورت ،میتوانند راساً نسبت به
سرمایهگذاری و تاسیس اینگونه فروشگاهها و دریافت پروانه کسب ،اقدام نمایند.
ماده 3ـ مرجع صدور موظف است پس از دریافت مدارک مورد نیاز و احراز شرایط
و ضوابط قانونی ،حداکثر ظرف  15روز نسبت به صدور جواز تاسیس و تسلیم آن به
متقاضی ،اقدام نمایند.
ماده 4ـ اعتبار جواز تاسیس صادر شده  12ماه است و با ارائه گزارش پیشرفت
فیزیکی حداقل  %20پیشرفت ،برای دوره دیگر تمدید میشود .تمدید بعدی منوط به
ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی متناسب با برنامه ارائه شده میباشد.
ماده  5ـ پس از تکمیل طرح و ارائه مدارک ،مرجع صدور مکلف است پرونده
متقاضیان را برای صدور پروانه کسب به اتحادیه کشوری ذیربط ارسال نمایند.
ماده 6ـ فروشگاههای بزرگ چندمنظوره و زنجیرهای که مجوز فعالیت و یا موافقت
مقدماتی را برای شروع طرح ،عملیات اجرایی و فعالیت آنها پیش از صدور این
دستورالعمل توسط وزارت متبوع و سازمانهای تابعه صادر شده است ،نیازی به دریافت
جواز تاسیس نداشته و مرجع صدور موظف است حداکثر ظرف پانزده روز در صورت
تکمیل بودن مدارک ،پرونده آنها را برای صدور پروانه کسب به اتحادیه کشوری ارسال
نمایند.
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تبصره ـ تا زمان تشکیل اتحادیه کشوری ،براساس ظرفیت تبصره  3ماده  26قانون،
پروانه کسب فروشگاههای مذکور توسط اتاق اصناف مرکز استان صادر میگردد.
ماده 7ـ این دستورالعمل در ( )7ماده و ( )4تبصره به استناد بند ( )1ماده ()5
آییننامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب تهیه و در تاریخ  1394/3/16به
تصویب وزیر صنعت ،معدن و تجارت رسیده و از تاریخ تصویب الزم االجرا میباشد.
5ـ1ـ2ـ3ـ عوامل بیرونی در انتخاب محل فروشگاه زنجیرهای
1ـ عوامل موثر در مکانیابی:
ـ قیمت زمین و امکان تهیه آن (یا فروشگاه مناسب موجود)؛
ـ دسترسی به خدمات عمومی شهری؛
ـ دید و دسترسی مناسب برای مشتریان؛
ـ پیشبینی گسترش و توسعه.
2ـ عوامل موثر اقتصادی و اجتماعی:
ـ تراکم جمعیت؛
ـ پیشبینی رشد جمعیت؛
ـ متوسط درآمد ساکنین محله؛
ـ متوسط سن ساکنین محله؛
ـ بررسی سالیق مردم محله.
3ـ عوامل موثر شهری و حمل و نقل:
ـ بررسی ترافیک محله و ظرفیت آن؛
ـ سلسله مراتب دسترسی ساکنین؛
ـ امکان تامین پارکینگ کافی؛
ـ نزدیک به کانالهای حمل و نقل عمومی.
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6ـ1ـ2ـ3ـ عوامل درونی موثر در راهاندازی یک فروشگاه زنجیرهای
ـ هدفگذاری دقیق؛
ـ مدیریت کارآمد و روزآمد؛
ـ استفاده کافی از فناوری اطالعات و سایر فنون علمی؛
ـ تامین پیشبینی امکانات لجستیکی مناسب؛
ـ راهاندازی تشکیالت انعطافپذیر و پاسخگو؛
ـ بهره برداری از روشهای مناسب جلب مشتری؛
ـ راهاندازی یک سیستم واقعی که اجزاء آن مطابق تعریف ،همگی با یکدیگر در
تعامل هستند؛
ـ چابکسازی تمام سیستمها و نیروها؛
ـ توجه به سلیقههای متنوع مشتریان؛
ـ نظارت جامع بر تمام جزئیات؛
ـ آموزش کارکنان در تمام سطوح برای ارائه خدمات بهتر؛
ـ استفاده از سیستمهای کنترل کیفی محصول عرضه شده؛
ـ ایجاد فضای تفریحی ،برای گذراندن مدت بیشتری از وقت مشتریان در محوطه
فروشگاهها (جارودی.)1394 ،
2ـ2ـ3ـ فرآیند مدیریت
یکی از مهمترین موضوعاتی که در صنعت فروشگاههای زنجیرهای وجود دارد ،بحث
مدیریت فروشگاههای زنجیرهای به صورت کالن است .مطابق بررسیهای انجام شده
در حالحاضر ،منبع اطالعاتی خاصی در این زمینه در ایران وجود ندارد ،بنابراین در
این قسمت از کتاب سعی شده است تا موضوعات مختلف مدیریت فروشگاههای
زنجیرهای شناسایی گردد و در ادامه به توضیح مختصری در خصوص فرآیند انجام هر
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کدام از این موضوعات پرداخته شود .مهمترین سرفصلهای مدیریتی در مدیریت
فروشگاههای زنجیرهای به شرح ذیل میباشد:
1ـ اصول مکانیابی فروشگاه؛
2ـ مدیریت زنجیره تامین و لجستیک و انبارداری؛
3ـ مدیریت گردش کاال؛
4ـ تکنیکها و استراتژیهای قیمتگذاری کاال؛
5ـ اص ول جانمایی ،چیدمان و بازارپردازی؛1
6ـ مدیریت ارتباط و خدمات مشتری؛
7ـ مدیریت بازاریابی و تبلیغات.
1ـ2ـ2ـ3ـ مدیریت بازاریابی

بازاریابی چیست؟ مفاهیم اساسی بازاریابی کدام اند؟
مطابق تصویر ذیل مفاهیم اساسی در بازاریابی عبارتاند از:
نیازها

بازارها

خواسته ها

معامالت

تقاضاها

کاالها

مبادالت

. Merchandising

1

فصل سوم :فرآیندهای راهاندازی و مدیریت فروشگاههای زنجیرهای

95

نیازها :احساس محرومیت ،همان نیاز است .انواع نیازها عبارتاند از :فیزیکی ،اجتماعی،
شخصی.
خواسته :شکلی که نیازهای انسان ،تحت تاثیر فرهنگ و شخصیت انفرادی به خود
میگیرد ،خواسته نام دارد .خواستهها برحسب امکاناتی که تامینکننده نیازها میباشند،
تعریف میشوند .مثال ممکن است یک مشتری با همان نیاز پیشین ،خواستار کاالی
جدیدی باشد.
تقاضا :خواستهها ،وقتی با قدرت خرید همراه باشند ،تبدیل به تقاضا میشوند.
کاال :هر چیزی که بتوان برای جلب توجه ،به دست آوردن ،استفاده و یا مصرف ،در
بازار عرضه کرد و توانایی تامین یک خواسته یا نیاز را داشته باشد ،کاال تلقی میشود.
به هر چیزی که بتواند نیازی را تامین کند میتوان کاال اطالق کرد .عالوهبر کاالی
عادی و خدمات ،مفهوم کاال شامل اشخاص ،مکانها ،سازمانها ،فعالیتها ،ایدهها و
عقاید نیز میشود.
مبادله :عبارت است از دریافت چیزی مطلوب از دیگری ،در مقابل پرداخت چیزی به
ازای آن .مبادله هسته مرکزی بازاریابی میباشد.
معامله :مبادله هسته مرکزی بازاریابی است ،اما معامله ،واحد اندازهگیری بازاریابی به
شمار میرود .یک معامله شامل داد و ستد فایده بین طرفین معامله است.
بازار :به مجموعهای از خریداران بالقوه و بالفعل یک کاال ،بازار اطالق میشود.
فلسفه مدیریت بازاریابی:
فعالیتهای بازاریابی سازمانها تحت مفاهیم پنج گانهای اداره میشوند .این مفاهیم
عبارتاند از:
1ـ تولید؛ 2ـ کاال؛ 3ـ فروش؛ 4ـ بازاریابی؛ و 5ـ بازاریابی اجتماعی.
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اهداف نظام بازاریابی:
نظام بازاریابی از فعالیتهای جمعی دهها هزار موسسه انتفاعی و غیرانتفاعی تشکیل
شده ،که گاهی اهداف متضادی هم دارند  -مانند خریداران و فروشندگان .اهداف
متفاوتی برای نظام بازاریابی پیشنهاد شده است .با بررسی نظرات گروههای مختلف در
این نظام ،چهار هدف زیر بهعنوان اصلیترین اهداف نظام بازاریابی ،معرفی شده اند.
1ـ به حداکثر رساندن مصرف؛
2ـ به حداکثر رساندن رضایت مشتری؛
3ـ به حداکثر رساندن حق انتخاب؛
4ـ به حداکثر رساندن کیفیت زندگی.
وظایف مدیریت بازاریابی:
مهمترین وظیفه یک مدیر بازاریابی ،تهیه برنامههای بازاریابی کارآمد است که شرکت
را در بازارهای هدف خود دارای یک موقعیت رقابتی برجسته کند .اجرای این امر
مستلزم چهار رکن اساسی شامل تجزیه و تحلیل ،برنامهریزی ،اجرا و کنترل میباشد.
برای اعمال کنترل استراتژیک ابزار کلیدی همانند ممیزی بازاریابی وجود دارد.
محیط بازاریابی:
محیط بازاریابی یک شرکت از بازیگران و نیروهایی تشکیل میشود که توانایی مدیریت
بازاریابی را در تهیه و حفظ مبادالت نافع با مشتریان هدف ،تحت تاثیر قرار میدهند.
فعالیتهای بازاریابی در صنعت فروشگاههای زنجیرهای:
اصول و استراتژیهای فروشگاههای زنجیرهای خردهفروشی
باتوجه به پیدایش و ایجاد ساختار جدید و فناوری نوین در بخش خردهفروشی و
فروشگاهی ،شدت رقابت در بین آنها در حال افزایش است .عالوهبر آن ،وجود تغییرات
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وسیع در نیازها و خواستههای مشتریان ،فروشگاهها و برنامهریزان را مجبور به توجه
بیشتر به برنامههای بلندمدت و تفکر در خصوص برنامه استراتژیک نموده است.
استراتژی فروشگاهی:
اصطالح استراتژی فروشگاهی عبارت است از میزان و فراوانی فعالیتهایی که در یک
واحد فروشگاهی انجام میگیرد ،بهطور مثال فروشگاهها میتوانند فعالیتهای خود را
در خصوص استراتژی کاال ،استراتژیهای انگیزشی و تشویقی ،استراتژی مالی،
استراتژی موقعیت و مکان فروشگاه زنجیرهای ،استراتژی ارتباطات مشتری و
استراتژی مارک تجاری ،تنظیم نمایند.
استراتژی فروشگاهی با شاخصهایی همچون اهداف بازار فروشگاه زنجیرهای ،تعیین
چارچوب و برنامههایی بهمنظور افزایش رضایتمندی و دستیابی به اهداف بازار و تنظیم
برنامههای اساسی فروشگاه زنجیرهای بر روی ایجاد مزیتهای رقابتی بادوام و با ثبات،
تعیین میگردد.
هدف بازار ،بخشبندی بازار به سوی اهدافی است که در نتیجه آن برنامههای فروشگاه
زنجیرهای به سمت دستیابی و استفاده از منابع و شاخصهای اساسی فروشگاه
زنجیرهای ،متمرکز گردد.
چارچوب فروشگاه زنجیرهای نیز ترکیبی از عوامل ذیل تشکیل میشود:
 -1کاال؛
 -2خدمات پیشنهادی؛
 -3سیاست قیمتگذاری کاال؛
 -4تبلیغات؛
 -5برنامههای انگیزشی.
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در مفهوم فعالیت خردهفروشی و فروشگاهی و در هنگام تدوین استراتژی توسعهای ،دو
عامل مشتری و رقبا باید از سوی فروشگاهها مورد توجه و تاکید قرار گیرد.
در بخشبندی بازار هدف نیز ،موقعیت فروشگاهها بیشتر در جهت تامین نیازها و
خواستههای مشتریان است تا رقابت با رقبا ،بدین لحاظ ،فروشگاهها برای برآوردن
نیازهای مشتریان بر روی این شاخص تمرکز نموده و تالش میکنند تا این هدف به
یک برنامه دائمی و متداول تبدیل شود.
ایجاد مزیت رقابت بادوام:
عامل نهایی یا رکن اصلی در استراتژی فروشگاهی ،رویکرد فروشگاهها به ایجاد مزیت
رقابتی بادوام است .مزیت رقابتی بادوام ،مزیتی است که در درازمدت میتواند ثابت و
پایدار بماند .ایجاد مزیت رقابتی ثابت و بادوام بدین مفهوم است که فروشگاهها برای
جلوگیری از ورود رقبا به بازار هدف و مشتریان خود ،حصاری ایجاد کنند و مانع از
نفوذ رقبا به این بازار شوند .با وجود اینکه فروشگاهها حصاری میان جاذبههای خود
ایجاد می نمایند ،رقبا تالش خواهند نمود که چنین حصاری را شکسته و در آن نفوذ
نمایند.
در طول زمان ،تمامی مزیتها به دلیل فشاری که از سوی رقبا ایجاد میشود ،تضعیف
خواهد شد .اما فروشگاههایی که این جاذبهها و مزیتهای را با دوام و ثابت کرده باشد،
چنین فشار و نیرویی را به حداقل میرسانند و سودآوری فروشگاهها را در زمانهای
طوالنیتر تضمین مینماید.
در حقیقت ،ایجاد یک مزیت رقابتی با دوام و ثابت ،کلید بهبود عملکرد مالی در دراز
مدت خواهد بود .پنچ فرصتی که برای فروشگاهها بهمنظور توسعه و ایجاد مزیت رقابتی
بادوام وجود دارد عبارت است از:
)1

وفاداری مشتری؛
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)2

موقعیت و مکان فروشگاه زنجیرهای؛

)3

ارتباط با تامین کنندگان کاال؛

)4

پرسنل وکارکنان متعهد و موثر؛

)5

کارکردهای اجرایی کم هزینه؛
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مزیتهای رقابتی با دوام باید در برنامههای بلند مدت فروشگاهها قرارگیرند ،به نحوی
که امکان کپیبرداری آن توسط رقبا کاهش یابد.
 -1وفاداری

مشتری؛1

وفاداری مشتری در مفهوم تعهد مشتریان برای خرید از یک فروشگاه زنجیرهای است.
درحقیقت مشتریان فروشگاهی را به فروشگاه زنجیرهای دیگری ترجیح میدهند.
مشتری وفادار کسی است که با وجود شرایط بهتر و نزدیکتر برای انجام عمل خرید
مکان ،فروشگاه زنجیرهای مورد نظر خود را انتخاب نماید.
روشهای که فروشگاهها میتوانند مشتریان وفادار داشته باشند ،عبارتاند از:

)1

موقعیت و جایگاه مناسب فروشگاه زنجیرهای؛

)2

خدمات وسیع و گسترده به مشتری؛

)3

ارتقاء پایگاه دادههای فروشگاه زنجیرهای؛

)4

عرضه کاالهای منحصر به فرد و ویژه؛

الف –  )1موقعیت و جایگاه فروشگاه

زنجیرهای2

یک فروشگاه زنجیرهای قادراست وفاداری مشتری را بهوسیله ایجاد و توسعه تصویری
مطلوب از فروشگاه زنجیرهای در ذهن او تقویت و استحکام بخشد .این عمل از طریق
. Customer Loyalty
. Positioning
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ارائه خدمات ویژه ـ طراحی زیبا ـ نحوه فعالیتهای اجرایی و نحوه برخورد پرسنل،
امکانپذیر است .در واقع موقعیت و جایگاه فروشگاه زنجیرهای که در ذهن مشتری
قراردارد ،دارای ارزش است و یک عامل حیاتی و موثر محسوب میشود ،نه آن تصوری
که یک مدیر فروشگاه زنجیرهای از واحد خود دارد .بنابراین فروشگاهها باید بدانند که
چه تصوری در ذهن مشتری نسبت به فروشگاه زنجیرهای وجود دارد و آیا فروشگاه
زنجیرهای با خواستههای او هماهنگ و سازگار است؟
الف –  )2سرویس و

خدمات1

فروشگاه زنجیرهای با ارائه سرویس و خدمات ویژه قادر هستند مشتریان خود را به
فروشگاه زنجیرهای وفادار نمایند .اما باید بدانیم که ارائه خدمات و سرویسهای مناسب
و عالی به مشتریان به صورت دائمی امری بسیار دشوار است و ایجاد هماهنگی و
سازگاری با پرسنل فروشگاه زنجیرهای در جهت ارائه خدمات دشوار میباشد .بدین
سبب ارائه خدمات باید به شکل مکانیزه و ماشینی صورت پذیرد.
ارائه خدمات مناسب به مشتریان یک سرمایهگذاری محسوب شده و فروشگاهها را به
یک شهرت رقابتی میرساند که در نتیجه آن فروشگاهها با ارائه خدمات مناسب و عالی
به مشتریان ،میتوانند به یک مزیت رقابتی بادوام و با ثبات دست یابند ،که در دراز
مدت منافع قابلتوجهی برای آنان به دنبال خواهد داشت.
الف  )3-پایگاه دادههای فروشگاه زنجیرهای:
ایجاد پایگاه دادههای فروشگاهی ،توسعه و عملیاتی کردن برنامههای فروشگاه
زنجیرهای و بهینهسازی آنها را به دنبال دارد .ایجاد سیستم اطالعات مشتریان ،به
تجزیه و تحلیل الگوی خرید آنها از طریق جمعآوری اطالعات خرید ،بررسی نیازها و

. Services

1
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خواستههای مشتریان و ارزیابی مستمر این پایگاههای اطالعاتی به فروشگاهها در جهت
برنامهریزی فعالیتهای خود مطابق با خواستههای مشتریان و رفع نیاز آنها و نهایتاً
وفاداری مشتریان کمک قابلمالحظهای مینماید.
الف –  )4کاالهای منحصر به فرد و فوق العاده:
داشتن کاالهایی با مارکهای تجاری عمومی برای توسعه وفاداری مشتریان ،کاری
بسیار دشوار است .زیرا رقبا نیز به این کاالها برای خرید دسترسی دارند و شما صرفا
با داشتن کاالهای ویژهای که در انحصار شما باشد میتوانید از این اهرم برای ایجاد
وفاداری در مشتریان استفاده نمایید.
ب) مکان و موقعیت فروشگاه

زنجیرهای1

یکی از مهمترین عوامل موفقیت یک فروشگاه زنجیرهای ،موقعیت مکانی آن است.
موقعیت مکانی فروشگاه زنجیرهای یک عامل حیاتی در بخش مصرفکنندگان
فروشگاهی به حساب میآید و این عامل یک مزیت رقابتی بادوام و با ثبات است ،که
توسط رقبا قابل کپی برداری نیست.
ج) ارتباط باتامین کنندگان کاال:
توسعه ارتباطات محکم و قوی با تامینکنندگان کاال ،شرایطی به وجود میآورد که
فروشگاهها به افزایش ارتقاء فعالیتهای اختصاصی خود قادر باشند .این فعالیتها
عبارتاند از:
.1

فروش بعضی از کاالهای انحصاری در منطقه؛

.2

خریدکاال با قیمتی پایینتر و یا در شرایطی بهتر نسبت به رقبایی که ارتباطات

ضعیفتری دارند؛

. Location

1
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دریافت و تحویل کاالها در زمان کوتاهتر.

ارتباط با تامین کنندگانکاالها مشابه ارتباط با مشتریان به مثابه مزیت رقابتی مناسبی
است ،که در دراز مدت توسعه مییابد و از طرف رقبا به سادگی قابل جبران نخواهد
بود.
د ) کارکنان و پرسنل متعهد و موثر
فعالیت فروشگاهی فعالیتی است که ارتباط عمیق و غیر قابلانکاری میان کارکنان و
پرسنل فروشگاه زنجیرهای ایجاد مینماید .در راستای چنین فعالیتی ،شاغلین فروشگاه
زنجیرهای ،نقش موثری در ارائه خدمات به مشتری و ایجاد وفاداری در آنها نسبت به
فروشگاه زنجیرهای ،ایفا مینمایند.
همچنین دانش و آگاهی پرسنل و مهارت آنها برای دستیابی به اهداف فروشگاه
زنجیرهای موثر است و بهعنوان یکی از عوامل حیاتی موفقیت در صنعت فروشگاهی
محسوب میشود.
)5هزینههای عملیاتی و اجرایی

پایین1

کلیه فروشگاهها معموال نسبت به وضعیت هزینهای خود نگران هستند .هزینهها در
فعالیتهای فروشگاهی و خردهفروشی حتی برای فروشگاههایی که درآمد بسیار باالیی
دارند ،بسیار مهم وحیاتی است .فروشگاهها همواره تالش میکنند تا با پایین آوردن
هزینههای عملیاتی سود خالص را افزایش داده و از طریق افزایش سودآوری ،میزان
سرمایهگذاری برروی جاذبههای فروشگاهی و ارائه خدمات مطلوب به مشتریان را ارتقاء
بخشیده و در نهایت موجبات افزایش فروش را فراهم آورند.

. Operations Low Cost

1
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بهطور مثال فروشگاههای والمارت به منظور کاهش هزینههای توزیع کاال در نزدیکی
تعدادی از فروشگاهها ،انبارهایی احداث نمودند.
استراتژیهای

رشد1

چهار مدل از فرصتهای رشد که ممکن است فروشگاهها به آن دست یابند .عبارت
است از:
-1

نفوذ در بازار؛

-2

توسعه و گسترش بازار؛

-3

گسترش چارچوب فروشگاهی؛

-4

گوناگونی بازار.

-1

بازار2

نفوذ در

یکی از فرصتهای نفوذ در بازار ،سرمایهگذاری مستقیم بر روی مشتریان کنونی
فروشگاههاست.
از جمله رویکردهایی که برای افزایش نفوذ در بازار میتوان استفاده نمود عبارتاند از:
اول) فروشگاهها میتوانند با ایجاد شرایط مناسب ،تعداد دفعات بازدید مشتریان را
افزایش داده و میزان خرید آنها را در هر بار مراجعه افزایش دهند.
دوم) جذب مشتریان جدید از طریق گشایش فروشگاههای بیشتر و افزایش ساعت
کاری فروشگاههای موجود.
سوم) نمایش کاالهای متنوع که منجر به افزایش خرید تفننی و خرید بدون برنامه
مشتریان خواهد شد.
. Growth Strategies
. Market Penetration
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چهارم) آموزش پرسنل فروش.
پنجم) افزایش کاالهای مکمل برای تکمیل سبد کاالیی مشتریان.
 -2توسعه

بازار1

فرصتهای مناسب برای توسعه بازار را میتوان به طرق مختلف ایجاد نمود ،از جمله:
اول) ایجاد واحدهای جدید کاالیی  /خدماتی؛
دوم) افزایش تنوع خدمات ارائه شده به مشتریان؛
سوم) احداث فروشگاههایی مناسب با سلیقه مشتریان در مکانهای جغرافیایی جدید.
شایان ذکر است که استفاده از فرصتهای توسعه بازار به دلیل باال بودن میزان ریسک
آن ،نیاز به اطالعات دقیق و عملیتری از مشتریان و نیازهای بازار دارد.
 -3توسعه چارچوب فعالیت فروشگاه زنجیرهای:
فروشگاههای زنجیرهای میتوانند در زمینه توسعه فعالیتهای خود ،به نیازها و
خواستههای مشتریان در یک چارچوب جدید و در یک بازار هدف مشابه ،توجه نمایند.
افزودن چنین کاالها و خدماتی به طرح کلی فروشگاه زنجیرهای با سرمایه اندکی ،قابل
اجرا است.
 -4گوناگونی

بازار2

فروشگاه زنجیرهای میتواند با ایجاد هدف بازار جدید و شناسایی خواستههای مشتریان
در شرایط (کنونی  /مشتریان جدید) و شناسایی وجه مشترک آنان و توسعه سیستم
اطالعات مدیریت ،بازار جدیدی برای افزایش فروش ایجاد نماید.

. Market Development
. Diversification
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آمیخته بازاریابی درون فروشگاهی
عوامل کلیدی بازاریابی در فروشگاه یا آمیخته بازاریابی درون فروشگاهی ،مجموعه
عواملی است که فروشگاههای زنجیرهای خردهفروشی بهمنظور ایجاد ارزش برای
مشتریان خود ،مورد استفاده قرار میدهند.
عناصر مهم در بازاریابی با عنوان «آمیخته بازاریابی» را اولین بار نیل بوردن در سال
 1964از دانشگاه بازرگانی هاروارد مطرح کرد .هرچند قبل از آن جروم مک کارتی در
سال  ،1960سرواژه «فورپی» را برای چهار عامل مهم محصول ،قیمت ،توزیع و تبلیغات
به کار برده بود.
پس از آن نیز صاحبنظران مختلف مجموعه عوامل مهم را در حوزههای مختلف با
سرواژههای دیگری نشان دادهاند ،که از آن جمله میتوان به 7پی در خدمات 4 ،سی
در رقابت و غیره اشاره کرد .در این مطلب به بررسی چند عامل مهم در بازاریابی درون
فروشگاهی میپردازیم.
ـ راحتی مشتری
راحتی مشتری ،عاملی مهم و گسترده است و از مکان فروشگاه و نزدیکی و دسترسی
آسان به آن گرفته ،تا وجود پارکینگ و امکانات و تسهیالت را برای خرید راحت در
فضای فروشگاه در برمیگیرد .همچنین امروزه فراهم کردن امکان خرید الکترونیکی
یکی دیگر از ابزارهای مهم در ایجاد راحتی برای مشتریان است .با توجه به ظهور انقالب
راحتی در دنیا ،مشتریان و مصرفکنندگان به دنبال محصوالت راحتتر ،خدمات
سهلتر و خرید آسانتر هستند ،که باید بهعنوان یک مزیت رقابتی عمده و پایدار به
آن توجه شود.
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ـ ایجاد ارزش و منفعت برای مشتری
این عامل به معنی مجموعه خدماتی است که مورد نیاز و خواست مشتریان است،
انتظارات آنها را برآورده میکند و باعث ایجاد رضایت میشود .مشتریان ،محصوالت را
خریداری نمیکنند ،بلکه منافع ،مزایا و ارزشهای محصوالت و خدمات را خریداری
میکنند .از این رو فروشگاههای زنجیرهای خردهفروشی ،باید سعی کنند کاالهایی را
تامین کنند که مورد نیاز و خواست مشتریان باشد و به بهترین شکل ،انتظارات
مشتریان را برآورده کند .دامنه کاالها باید به اندازه کافی ،وسیع و عمیق باشد.
ـ هزینه مشتری
باید سعی شود تا هزینه مشتریان فروشگاه تا حد ممکن ،کاهش یابد .همچنین،
قیمتها باید طوری باشد که مشتری احساس کند در مقابل پولی که پرداخت میکند،
چیز باارزشی به دست میآورد و ریسک کمتری را متحمل میشود.
ـ ارتباطات و روابط مشتری
ارتباطات ،فرآیند دوطرفهای است که در آن به تبادل اطالعات پرداخته میشود.
ارتباطات متقابل بین فروشگاه و مشتری باعث ایجاد اعتماد خواهد شد .عالوهبر این،
ارتباطات اثربخش با مشتری به شناخت بهتر نیازها ،سالیق ،عالیق و انتظارات
مشتریان می انجامد و پرداختن به این موارد ،رضایت و وفاداری مشتریان را به دنبال
خواهد داشت.
این عامل به عنصر تبلیغ و ترفیع در «آمیخته بازاریابی» شباهت بسیار دارد .هرچند
ارتباطات ،صرفاً تبلیغات نیست بلکه ،ابزارهای متنوعی چون تحقیقات بازار ،روابط
عمومی ،بازاریابی مستقیم ،پست الکترونیک و اینترنت ،پایگاه داده بازاریابی و
برنامههای وفاداری را در بر میگیرد .در همین راستا ،طراحی و پیادهسازی سیستمهای
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«مدیریت ارتباطات با مشتریان »1در فروشگاهها ،اهمیت فوقالعاده مییابد .ارتباط رو
در روی فروشندگان با مشتریان از موضوعات مهم در بازاریابی فروشگاهی است و
برقراری ارتباطات حضوری اثربخش و کارآمد ،نقش بسیار مهمی در جذب مشتری ایفا
خواهد کرد.
عوامل مهم در ارتباط رو در روی فروشنده با مشتری در فروشگاه را میتوان با سرواژه
دیگری تحت عنوان شارپ که به معنی فروشنده تیزهوش و هوشیار است ،نشان داد:
آماده به خدمت بودن /لبخند بر لب داشتن :2فروشندگانی که همیشه آماده و
مترصد خدمتگزاری به مشتریان هستند ،از عوامل اساسی جذب مشتری ،محسوب
میشوند .در مقابل ،فروشندگانی که اصطالحا «به صندلی خود میچسبند» و «رو به
سوی مشتری ندارند» در کار خود ناموفق و باعث گریز مشتری خواهند بود .همچنین
توصیه میشود در جایگاههای فروش و تمامی نقاطی از فروشگاه که بهطور مستقیم با
مشتریان در تماس هستند ،از کسانی استفاده شود که همیشه لبخند بر لب دارند.
ضربالمثل چینی« :کسی که لبخند زدن بلد نیست ،نباید فروشگاه باز کند» ،به خوبی
بیانگر اهمیت چهره بشاش و گشاده و برخورد مناسب با مشتری در موفقیت
فروشندگان میباشد.
گوش دادن :3یک فروشنده خوب به مشتری گوش میدهد و در این ارتباط ،حضوری
فعال دارد .از طریق گوش دادن است که میتوان به نیازها و خواستههای مشتری پی
برد .همچنین ،گوش دادن ،نشانه توجه به مشتری و حضور وی میباشد ،البته
در فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای که آزاد بودن یا سلف سرویس بودن جزو مزایای
. CRM

1

. Smiling / Stand by
. Listen

2
3
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اساسی آنها میباشد ،باید مراقب بود که آزادی مشتری خدشهدار نشود .لذا بهتر است
فروشندگان ،در صورت درخواست خود مشتری برای اطالعات بیشتر و نیز در زمان
مناسب که تشخیص زمان مناسب به میزان تجربه فروشندگان ،بستگی دارد ،ارتباط
حضوری را آغاز و ایجاد کنند.
پاسخگویی و مسوولیتپذیری :1فروشنده حرفهای در قبال مشتریان ،مسوولیتپذیر
و پاسخگو است و در جهت انجام هر چه بهتر امر به یادگیری و آموزش ،اعتقاد و اهتمام
دارد .فروشندهای که در سطح فروشگاه به خدمترسانی مشغول است ،عالوهبر کسب
اطالعات الزم برای افزایش کارآیی و اثربخشی کار خود ،آنها را در عرصه عمل و در
ارتباط با مشتریان ،پیادهسازی میکند .این اطالعات میتواند دامنهای از اطالعات فنی
و ویژگی های محصوالت و خدمات تا راهکارهای افزایش مهارت فروش و برخورد
با مشتری را شامل شود.
حل مسائل مشتری :2و باالخره ،فروشنده باید سعی کند در جایگاه یک مشاور به
حل مسائل مشتریان بپردازد .اینجا است که نباید از یک کاالی خاص طرفداری کند
یا به خرید یک کاال اصرار ورزد؛ بلکه باید مشورتها و راهنماییهای الزم را انجام دهد،
خصوصیات محصوالت یا خدمات را بهطور واضح و شفاف بیان کند و دست مشتری را
برای انتخاب و قصد خرید باز بگذارد .اتخاذ رویکرد و نقش مشاور در فروشندگی به
ایجاد اعتماد در مشتریان کمک فوقالعادهای خواهد کرد.
ـ سیستم رایانهای و مدیریت طبقه محصول

. Responsibility
. Problem Solving

1
2
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یکی از مهمترین عوامل موفقیت فروشگاههای زنجیرهای ،وجود کاالها در اندازههای
مناسب ،مقدار مناسب و ارائه آن در زمان و مکان مناسب است .افزایش روزافزون تنوع
کاالها ،باعث افزایش قدرت انتخاب مشتریان شده است .امروزه در فروشگاههای بزرگ
زنجیرهای حدود  20،000قلم کاال وجود دارد .در برخی از آنها تا  100،000قلم کاال
مشاهده میشود .کنترل و مدیریت اثربخش این دامنه متنوع از کاالها ،نیازمند وجود
یک سیستم کامپیوتری قوی و مبتنی بر طبقهبندی محصوالت است .امروزه شبکههای
کامپیوتری ،ارتباط بین فروشگاهها و تامینکنندگان را سهلتر کردهاند .همچنین
اینترنت و روابط تجاری الکترونیکی در حوزه بازارهای صنعتی و بازارهای مصرفی،
افزایش سرعت و سهولت در روابط و مناسبات تجاری بین فروشگاهها و تامینکنندگان
و مشتریان را باعث شدهاند.
ـ امتیازدهی مشتری به فروشگاه
مشتریان بهطور دائم ،خدمات فروشگاههای مختلف را با هم مقایسه و امتیازدهی
میکنند و بر این اساس ،ذهنیتی در آنها ایجاد میشود .هر چه این امتیاز باالتر است،
وجهه فروشگاه بیشتر است و مشتریان به مارک تجاری فروشگاه ،بیشتر اعتماد
میکنند .عالوهبر این ،هر چه ارتباطات فروشگاه با مشتریان ،اثربخشتر باشد و مراقبت
از مشتری انجام بگیرد ،این امتیاز نیز باالتر خواهد بود.
ـ مراقبت از مشتری و خدمترسانی
موفقیت فروشگاه در پیادهسازی برنامههای مراقبت از مشتریان و خدمات رسانی برای
آنها به افزایش سطح وفاداری مشتریان میانجامد .مشتریان وفادار چند ویژگی بسیار
مهم دارند :اوال خریدهای مجدد انجام خواهند داد و ارتباطشان با فروشگاه برای مدت
زمان طوالنی ،ادامه خواهد داشت و در نتیجه ،سودآوری آینده تضمین خواهد شد .در
ثانی ،مشتریان وفادار برای فروشگاه به تبلیغ زبانی مثبت میپردازند و حتی برخی از
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آنها که مشتریان هوادار و حامی لقب گرفتهاند ،به شدت از فروشگاه طرفداری و
پشتیبانی می کنند و در مقابل اظهار نظرهای منفی دیگران راجع به فروشگاه بهطور
جدی موضع می گیرند .سوم آنکه ،مشتریان وفادار در رویارویی با اشتباهات احتمالی
که از سوی فروشگاه و کارکنان آن ،صورت میگیرد صبورتر و باگذشتتر هستند؛ و
باالخره ،مشتریان وفادار ،کمتر تحت تاثیر تبلیغات و امتیازات اعطا شده از سوی رقبا
قرار می گیرند و اصطالحا نرخ مورد انتظار تغییر یا انتقال در آنها پایین است .از آنجا
که ماهیت کار فروشگاهها ،خدماتی است عواملی نظیر :کیفیت خدمات ،سرعت خدمات،
دقت خدمات ،برخورد کارکنان ،ظواهر و دکوراسیون و فرآیند خدمات ،با اهمیت
هستند .برخی از خدماتی که میتوان در فروشگاهها ارائه داد در زیر میآید:


ایجاد واحد کمک به مشتریان خاص (مانند :افراد مسن ،خانمهای باردار و

غیره)؛


تعبیه مکانی برای نگهداری و مراقبت از فرزندان مشتریان؛



ارائه خدمات ویژه برای مشتریان کلیدی و وفادار بهعنوان مثال :تحویل در

منزل و فروش تلفنی (پیمان.)1392 ،
2ـ2ـ2ـ3ـ تکنیکها و استراتژیهای قیمتگذاری کاال
شرکتها برای کاالها و خدماتی که عرضه میکنند قیمتی را معین میکنند .این قیمت
ممکن است در قالب مفاهیم گوناگون مانند شهریه ،حق العمل ،اجاره بها ،هزینه داشتن
محصول و غیره ،عنوان شود .در بین اجزای آمیزه بازاریابی ،قیمت تنها عاملی است که
موجب ایجاد درآمد میشود .همچنین قیمت انعطاف پذیرترین عامل آمیزه بازاریابی
شناخته میشود ،چرا که میتوان بهسرعت آن را تغییر داد .اگرچه رقابت بر سر قیمت
یکی از مهمترین مسائلی است که شرکتها با آن روبرو هستند ،اما بعضاً امکان حل
مسئله به شیوهای عالی وجود ندارد .در بسیاری از موارد شرکتها تنها بر اساس بهترین
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دانش موجود در سازمان به انجام آن اقدام میورزند .اگر چه اکثر فروشگاههای
زنجیرهای تمامی محصوالت عرضه شده را تولید نمیکنند ،اما قیمتگذاری در ایشان
با تفاوتهایی جزئی از روال عادی قیمتگذاری تبعیت میکند .در این قسمت ابتدا به
بررسی سیاستهای کلی قیمتگذاری میپردازیم .سپس در بخش دوم ،طبقهبندی
استراتژیهای مربوط به قیمت در شرایط مختلف بررسی میشود .در نهایت در بخش
سوم ،دو استراتژی اصلی قیمتگذاری در فروشگاههای زنجیرهای خردهفروشی مورد
بحث قرار میگیرد.
بخش اول :سیاستهای کلی قیمتگذاری
در این بخش سیاستهای کلی در ارتباط با قیمتگذاری بررسی میگردند .ابتدا قیمت-
گذاری تعریف میگردد سپس با بررسی اهمیت و اهداف قیمتگذاری ،استراتژیهای
اصلی قیمتگذاری مشخص و عوامل موثر بر آن تعیین میگردد .در نهایت مراحل
قیمتگذاری به ترتیب مشخص میشوند.
تعریف قیمت و قیمتگذاری
قیمت از لحاظ لغوی به معنی سنجش ،ارزیابی ،اندازه و معیار است .ولیکن قیمت در
بازار عبارت است از ارزش مبادلهای کاال و خدمت که به صورت واحد پول بیان میگردد.
قیمتگذاری به صورت ساده بهعنوان تعیین قیمت برای کاال یا خدمات خواه به صورت
دستی یا خودکار ،معرفی شده است .فعالیتی که به صورت یک فرایند مداوم و پیوسته
به انجام می رسد؛ این تداوم ناشی از تغییرات محیطی و عدم ثبات شرایط بازار است،
که بعضاً جرح و تعدیل قیمت را ایجاب میکند.
اهمیت قیمتگذاری
ارائه محصوالت بهتر نسبت به سایر رقبا و استفاده از گامهای صحیح در انتخاب
استراتژی برای رسیدن به موقعیت مطلوب در مقابل رقبا ،جزء اصول مهم سودآوری
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در مدل کسب و کار بنگاه است .بنابراین یک بنگاه باید قادر باشد تا به گونهای به
قیمتگذاری محصوالتش بپردازد ،که بتواند درآمدهایی متناسب با ارزش ارائه شده به
مشتری بدست آورد و به این ترتیب موقعیتش را نسبت به مشتریان ،کاالهای مکمل،
رقبا و تازه واردین بالقوه ،حفظ نماید .به بیانی دیگر قیمتگذاری مهمترین جزء از مدل
کسب و کار است؛ و تصمیمات در مورد آن تاثیر اساسی بر روی سودآوری بنگاه دارد.
قیمتگذاری موفق با پاسخگویی به برخی از سواالت مهم ،معین میشود:
ـ چگونه قیمت کاال یا خدمات تنظیم شود تا بتواند به درستی بین مزایایی که بنگاه به
مشتریان عرضه میکند و هزینه آنها ارتباط منطقی ایجاد کند؟
ـ چه زمانی الزم است تا بنگاه قیمت هایش را کاهش یا افزایش دهد؟
ـ عکسالعمل رقبا و مشتریان در مقابل تغییرات قیمت چگونه خواهد بود؟
ـ چه زمانی الزم است تا بنگاه به گرانفروشی و یا ارزانفروشی بیش از حد محصوالتش
بپردازد؟
اهداف قیمتگذاری
بهطور کلی شرکتها پنج هدف مهم را با قیمتگذاری مناسب کاالها و خدمات خود
دنبال میکنند .این اهداف عبارتاند از:
1ـ حفظ بقاء و ادامه حیات :این هدف مناسب شرکتهایی است که با ظرفیت مازاد،
رقابت شدید و تغییرات دائمی مصرفکنندگان دچار مشکل شدهاند .چنانچه قیمت
بتواند هزینههای متغیر و برخی از هزینههای ثابت را پوشش دهد ،میتوان همچنان به
حیات تجاری خود ادامه داد.
 2ـ به حداکثر رساندن سود فعلی :برای اینکه شرکتی بتواند سود کنونی خود را به
حداکثر برساند ،باید تقاضا و هزینههای مربوط به قیمتهای مختلف را برآورد کند و
آ نگاه قیمتی را انتخاب کند که بیشترین سود جاری ،جریان نقدی یا بازده سرمایه را
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برای شرکت به ارمغان آورد .البته در صورت تاکید بیش از حد بر سود جاری و عدم
توجه به اثرات ناشی از سایر متغیرهای آمیزه بازاریابی ،واکنشهای احتمالی رقبا و
محدودیتهای قانونی ،در بلندمدت ،عملکرد شرکت را به مخاطره خواهد انداخت.
3ـ به حداکثر رساندن سهم بازار :برخی شرکتها بر این باورند که دستیابی به حجم
فروش بیشتر باعث خواهد شد بهای تمام شده هر واحد کاهش یافته و در نتیجه در
بلندمدت به سود بیشتری دست یابند .بهعبارتدیگر چنین شرکتهایی برای رسوخ در
بازار ،قیمتهای خود را در پایینترین سطح تعیین میکنند .این استراتژی میتواند در
شرایط زیر مناسب باشد:
ـ بازار بیش از اندازه نسبت به قیمت حساسیت نشان دهد؛
ـ با کسب تجربه هزینههای تولید و توزیع کاهش یابند؛
ـ قیمت پایین موجب از صحنه خارج شدن رقبا شود.
4ـ کشیدن عصاره بازار :برخی شرکتها قیمتها را در سطح باال تعیین میکنند و
بدین وسیله عصاره بازار را میکشند .شرکتها در شرایط زیر میتوانند به این هدف
دست یابند:
ـ میزان تقاضا در بازار باال باشد؛
ـ بتوان هزینه تولید محصول در حجم اندک را به گونهای کنترل کرد که شرکت ناگزیر
نباشد برخی از مزایای محصول را به دلیل موارد اقتصادی حذف کند ،یا کاهش دهد؛
ـ تعیین قیمت اولیه در سطح باال باعث جلب توجه شرکتهای رقیب به بازار نشود؛
ـ تعیین قیمت در سطح باال این تصور را در ذهن خریداران ایجاد کند که شرکت و
محصوالت آن نسبت به رقبا در سطحی باالتر قرار دارند.
5ـ پیشرو شدن از نظر کیفیت :شرکتهایی که هدف آنها عرضه محصوالت با کیفیت
باال است ،محصوالتی با کیفیت بسیار باال با ویژگیهای خاصی به بازار عرضه میکنند،
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که می توانند منافع و مزایای بیشتری به خریداران ارائه کنند .چنین شرکتهایی
میتوانند قیمتها را در سطحی باالتر تعیین کنند.
عوامل موثر در قیمتگذاری
چندین عامل در قیمتگذاری موثر هستند که از میان آنها این سه عامل نقش و اهمیت
ویژهای دارند.
 1ـ باالترین میزان ارزشی که مشتری برای محصول قائل است؛
 2ـ سودی که از محصولها و قیمتهای رقبا بدست میآید؛
 3ـ استراتژی قیمتگذاری بنگاه.
دیگر عوامل موثر در قیمتگذاری کاال عبارتاند از:
اهداف بازاریابی :که مهمترین آنها بقای شرکت و تداوم حضور در بازار است ،قیمت کاال
باید به گونهای تعیین شود که ضامن بقای شرکت با توجه به حداکثر سود مورد انتظار
باشد .لذا برای بدست آوردن رهبری بازار باید قیمتگذاری پایین ،با توجه به کیفیت
کاال ،مورد نظر کارشناسان مربوطه قرار گیرد .قیمت تنها رکن از عناصر بازاریابی است
که باعث ایجاد درآمد میشود و بقیه عناصر بازاریابی همگی دارای هزینه هستند ،لذا
قیمتگذاری کاال بدون توجه به سایر عناصر بازاریابی اشتباه است.
ترکیب عناصر بازاریابی :تعیین قیمت کاال باید با طراحی ،توزیع و تبلیغات کاال هماهنگ
باشد .زیرا باید نقش همه عوامل الزم برای تعیین قیمت در نظر گرفته شود.
عامل هزینه :هنگام تهیه یک برنامه بازاریابی کلیه هزینههای تولید ،توزیع و فروش
عامل تعیینکنندهای در قیمتگذاری کاال میباشد که شامل انواع هزینههای ثابت و
متغیر است.
سازمان قیمتگذاری :در اغلب شرکتها قیمت توسط مدیران بازاریابی ،بازرگانی و
محصول تعیین میشود.
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ماهیت بازار :قیمت تابعی ار عرضه و تقاضای کل با توجه به مطلوبیت کاال در نقطه
تعادل منحنی عرضه و تقاضا می باشد که در بازارهای مختلف نظیر بازار رقابت کامل،
بازار انحصاری چند قطبی و انحصار کامل متفاوت است.
قیمت رقبا :با توجه به کیفیت محصول در شرایط رقابتی بر سیاست قیمتگذاری کاال
تاثیر بسزایی دارد.
شرایط اقتصادی :با توجه به میزان نرخ تورم ،نرخ بهره ،رونق یا رکود اقتصادی بر
هزینههای تولید اثر گذاشته و لذا قیمت کاال را تحت تاثیر قرار میدهند.
عوامل توزیع :سودی که نصیب واسطههای توزیع و شبکههای فروش میشود در تعیین
قیمت کاال بسیار موثرند.
قوانین و مقررات :بازاریابان بایستی از قوانین و مقررات دولتی مرتبط با قیمتگذاری
کاال اطالع کافی داشته باشند.
مراحل قیمتگذاری
در شش مرحله اصلی زیر قیمتگذاری انجام میشود.
مرحله اول :تعیین هدف بلند مدت قیمتگذاری؛
اهداف قیمتگذاری از تنوع باالیی برخوردارند که در قسمت قبل توضیح داده شد.
مرحله دوم :تعیین میزان تقاضا؛
هر قیمتی منجر به ایجاد سطح متفاوتی از تقاضا میشود و از این رو ،بر هدفهای
بازاریابی شرکت اثری متفاوت خواهد گذاشت .رابطه بین قیمتها و تقاضاهای حاصل
باعث می شود که یک منحنی تقاضا به وجود آید .برای تعیین میزان تقاضا الزم است
که حساسیت تقاضا نسبت به قیمت ،برآورد منحنی تقاضا و کشش تقاضا در برابر تغییر
قیمت نیز ،مورد بررسی قرار گیرند؛
مرحله سوم :برآورد هزینهها
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در حالی که تقاضا سقف قیمتی را که شرکت برای محصوالت خود در نظر میگیرد،
تعیین میکند ،هزینهها کف را تعیین خواهند کرد .بر این اساس هر شرکتی باید قیمتی
را در نظر بگیرد که بتواند هزینههای تولید ،پخش و فروش محصول را پوشش دهد و
برای کار و ریسکی که شرکت پذیرفته ،بازده معقولی ارائه کند.
مرحله چهارم :تجزیه تحلیل محصوالت ،قیمتها و هزینههای شرکت رقیب؛
هنگامی که شرکت با توجه به تقاضای بازار قیمت و هزینهها را برآورد میکند ،باید
هزینهها و قیمتهای شرکتهای رقیب و واکنش آنها در برابر قیمت محصوالت خود
را مورد توجه قرار دهند و در محاسبات خود منظور کنند.
مرحله پنجم :انتخاب روش قیمتگذاری؛
در این مرحله باید از بین روشهای متنوع قیمتگذاری توضیح داده شده ،روش مناسب
را انتخاب کرد.
مرحله ششم :انتخاب قیمت نهایی
روشهای قیمتگذاری مورد بحث در مرحله قبل ،باعث میشوند که دامنه قیمتهایی
که شرکت میتواند انتخاب کند ،محدود شود و به قیمت نهایی برسد .البته شرکت
هنگام انتخاب قیمت نهایی ناگزیر است عوامل دیگر تاثیرگذار را نیز مورد توجه قرار
دهد .برخی از این عوامل تاثیرگذار عبارتاند از :قیمتگذاری بر مبنای روانشناسی،
سایر اجزای آمیزه بازاریابی تاثیرگذار بر قیمت ،سیاستهای قیمتگذاری شرکت و اثر
قیمت بر سایر گروهها.
بخش دوم :استراتژیهای قیمتگذاری
یک شرکت اغلب باید تصمیم بگیرد که:
 )1قیمت خود را کاهش دهد یا افزایش؛
 )2قیمت محصوالت جدیدش را باال تعیین کند یا پایین؛
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 )3قیمت محصول را همواره ثابت در نظر بگیرد یا متغیر؛
 )4از طرحهای قیمتگذاری ثابت استفاده کند یا مزایدهای.
بهطور کلی به انتخاب یک راه یا مجموعهای از این راهها ،استراتژی قیمتگذاری
میگویند .در این بخش از دو دیدگاه به دستهبندی استراتژیهای مطرح شده در
قیمتگذاری میپردازیم .ابتدا استراتژیهای اصلی قیمتگذاری بر مبنای کسب و کار
معرفی میگردند و سپس استراتژیهای مربوط به شرایط مختلف قیمت محصول
طبقهبندی میگردند.
استراتژیهای اصلی قیمتگذاری
موفقیت یک استراتژی قیمتگذاری تابعی از استراتژی قیمتگذاری انتخاب شده ،مدل
کسب و کار و خصوصاً تناسب استراتژی قیمتگذاری با مدل کسب و کار است .برخی
از استراتژیهای اصلی قیمتگذاری از این دیدگاه عبارتاند از:
 )1روش کرهگیری :در این روش ،بنگاه محصول جدید را با قیمت باال ،در زمانی که
هیچ رقیبی در بازار وجود ندارد ،عرضه میکند و وقتی رقبا وارد بازار شدند ،قیمت را
پایین میآورد .دلیل قیمت باال در ابتدا این است که فرض میشود ،تقاضا برای این
بازار جدید بدون کشش است و به تبع آن قیمت پایین ،خریداران زیادی را جذب
نمیکند .روش کرهگیری در بازارهایی با مصرفکننده بالقوه بسیار خوب کار میکند.
 )2قیمتگذاری رخنهای :در روش قیمتگذاری رخنهای ،بنگاه برای رخنه در بازار ،در
ابتدا محصولی را با قیمت بسیار پایین و یا مجانی ارائه مینماید .هدف از این روش
دستیابی به سهم بازار باال ،قابل قبول و یا استانداردسازی بازار است .بسیاری از
محصوالت مبتنی بر دانش از این استراتژی استفاده میکند .الزم به ذکر است که
سیاست قیمت گذاری پایین ممکن است تصویر ذهنی مبتنی بر نامرغوب بودن کاال را
در ذهن مشتری ایجاد نماید و این تاکتیک باید با دقت نظر ویژهای بکار گرفته شود.
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 )3قیمتگذاری دستهای :در این روش بنگاه دو یا چند محصول را در کنار هم و با
قیمتی کمتر از مجموع قیمت تک تک اقالم ،میفروشد.
 )4قیمتگذاری دو تعرفهای :در این روش فروشنده دو قیمت را تعیین میکند ،یکی
برای حق استفاده از محصول و دیگری برای تعداد واحد مصرفی.
 )5قیمتگذاری میزان خرید :در این روش با افزایش میزان خرید ،قیمتها کاهش
مییابد .در این روش با استفاده از روشهای تنظیم قیمت ،قیمت تنظیم شده برای
تعداد متوسط بدست آمده و سپس برای میزان خرید بیشتر ،قیمتها کاهش مییابد.
 )6دستهبندی قیمت :در این روش مشتریان براساس خصوصیاتشان دستهبندی شده
و بنگاه قیمتهای متفاوتی را برای هر دسته پیشنهاد میکنند.
یک شرکت از طریق قیمتگذاری صحیح قادر است تا اهداف خاصی را دنبال کند.
بهعنوان مثال با تعیین قیمت پایین میتواند مانع ورود رقبا به بازار شود و یا با یکسان-
سازی قیمت می تواند ثبات را در بازار ایجاد کند .لذا تعیین درست قیمت یک کاال
ضمن کمک به بازاریابی سایر محصوالت ،میتواند اهداف دیگر شرکت را نیز تامین
نماید و با جلب حمایت واسطههای فروش سبب ایجاد وفاداری و جذب بیشتر مشتریان
گردد.
بخش سوم :قیمتگذاری در فروشگاههای زنجیرهای خردهفروشی
خردهفروشها تالش میکنند تا مزایای مختلفی را به مشتریانشان عرضه کنند ،از آن
جمله در دسترس قرار دادن کاال در مکان ،زمان و به مقدار مورد نیاز است .بهعالوه،
خردهفروشها خدماتی را برای مشتریان فراهم میآورند ،نظیر :فرصتی تا کاال را ببینند
و یا حتی پیش از خرید آن را امتحان کنند .در مقابل این مزایا ،مشتریان پولی را تحت
عنوان قیمت کاال یا خدمات به خردهفروشها میپردازند .اهمیت تصمیمگیریهای
مرتبط با قیمتگذاری در حال رشد است امروزه مشتریان از یک سو گزینههای بیشتری
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برای انتخاب و از سوی دیگر اطالعات بیشتری هم درباره گزینههای در دسترس در
بازار دارند؛ بنابراین در هنگام خرید به دنبال کسب بهترین ارزش هستند .ارزش ،نسبتی
از چیزی است که مشتریان دریافت میکنند (مزیت ادراک شده محصوالت و خدماتی
که خرده فروش ارائه میکند) به آنچه باید برای آن بپردازند .خردهفروشها باید همواره
ارزش ارائه شده را افزایش دهند تا بیشتر فروش را تحریک کنند .این کار از طریق
افزایش مزایای ادراک شده انجام میگردد؛ مزایایی که میتوانند شامل حس خوب
خرید در یک محیط دوستانه یا زیبا ،امکان استفاده از محصول با کیفیت باال و یا فقط
پرداخت قیمت کمتر برای یک کاالی اساسی باشد .قطعا اگر خردهفروشها قیمتهای
باالتری به نسبت مزایایی که ارائه میدهند تعیین کنند ،فروش و سودشان کاهش
مییابد .برعکس ،اگر قیمتهای خیلی کمی را در نظر بگیرند ،ممکن است فروش
افزایش یابد ،اما احتماال به علت حاشیه سود پایین تر ،سودشان کاهش مییابد .خرده-
فروشها ،عالوهبر اینکه ارزش جذابی را به مشتریان خود عرضه میکنند ،باید پیشنهاد
ارزش از طرف رقبانشان و محدودیتهای قانونی مرتبط با قیمتگذاری را نیز در نظر
بگیرند؛ بنابراین قیمتگذاری درست گاهاً
چالش برانگیز است .در ادامه دو استراتژی قیمتگذاری متداول را که خردهفروشها به
کار میبرند ،بررسی میکنیم.
استراتژیهای قیمتگذاری خردهفروشی
دو استراتژی متداول قیمتگذاری در خردهفروشیها عبارت است از :قیمتگذاری باال/
پایین و قیمتگذاری همواره پایین .هر یک از این استراتژیها مزایا و معایبی دارند که
در ادامه توضیح داده میشوند.
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قیمتگذاری باال  /پایین
خردهفروشها با استفاده از استراتژی قیمتگذاری باال  /پایین ،مکررا (معموالً هفتگی
یا ماهیانه) از طریق فروش ویژه ،نسبت به قیمت اولیه کاال تخفیف میدهند .این
استراتژی برای تحریک مشتریان به خرید مناسب است ،اما برخی مشتریان یاد
میگیرند که همواره انتظار حراج داشته باشند و خریدهای خود را تا زمانی که کاالی
مورد نظر به حراج برود به تعویق میاندازند ،تا آن را به قیمت پایینتر خریداری کنند.
قیمتگذاری همواره پایین
بسیاری از خرده فروشها ،به ویژه سوپرمارکتها ،مراکز بازسازی خانه ،و فروشگاههای
تخفیفدار ،استراتژی قیمتگذاری همواره پایین را در پیش میگیرند .در این استراتژی،
تاکید روی قیمتهایی در سطحی میان قیمت معمولی غیرحراج و قیمت حراج با
تخفیف زیاد است .با اینکه خرده فروشهای پیرو این استراتژی ،قیمتگذاری
منسجمتری را میپذیرند ،گاهی حراج و فروش ویژه نیز برگزار میکنند  -البته نه به
اندازه رقبای با رویکرد استراتژی باال  /پایین.
اصطالح «قیمتگذاری همواره پایین» تا حدی گمراهکننده است؛ زیرا پایین به معنی
پایینترین نیست .با اینکه خردهفروشها با استفاده از قیمتهای پایین هر روزه
میکوشند تا به قیمتهای پایین دست بیابند ،همیشه پایینترین قیمتهای بازار را در
اختیار ندارند .اما در هر زمان مفروضی الزم است تا تالش نمایند تا قیمت محصوالتشان
پایینترین قیمت در دسترس در بازار باشد .چشمانداز خردهفروشی نشان میدهد که
اکثر خردهفروشان دارای استراتژی قیمتهای همواره پایین ،در طی زمان ،راهبردشان
را به علت سختی آن معکوس میکنند .زیرا برای تقویت راهبرد ،بسیاری از خرده-
فروشان مجبور میشوند تا سیاست تضمین قیمت پایین را بپذیرند .سیاستی که به
مشتریان تضمین میدهد که خردهفروش کمترین قیمت بازار را برای فروش
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محصوالتش در نظر گرفته است .این تضمین معموال وعده میدهد که هر قیمت پایینی
که در بازار پیدا شود ،یا با قیمت ایشان هماهنگ است یا قیمت ایشان آن را شکست
می دهد .سیاستی که در نهایت ممکن است منجر به پرداخت ضریبی از مابهالتفاوت
میان قیمت عرضه فروشنده و پایینترین قیمت شود.
در خردهفروشی با استراتژی قیمتهای باال /پایین ،بسیاری از مصرفکنندگان نگران
هستند که هنگام خرید کاالی با قیمت کامل ،مبلغ زیادی را بپردازند؛ بنابراین منتظر
میمانند تا محصوالت حراج شوند و بعد آنها را بخرند .با این حال بسیاری از شرکتها
دریافتهاند که تغییر رفتارهای مشتری دشوار است .در نتیجه اکثر این شرکتها
دریافته اند که ضروری است که رویدادهای فروش ویژه و حراج را بازگردانند .از سوی
دیگر با استراتژی قیمتگذاری همواره پایین ،فروش به بسیاری از مشتریان سخت
است .برای نمونه یک گروه تحقیقات امریکایی دریافت که تقریبا  75درصد مصرف-
کنندگان بیان کردهاند که تخفیفهای بیشتر از پنجاه درصد الزم است تا آنها ترغیب
به خرید کاالیی شوند .لذا هر دو استراتژی مزایای و معایبی را به دنبال خواهد داشت
که در ادامه ذکر خواهد شد .با افزایش فروشگاههای خردهفروشی و قیمتهای مقطوعی
که همواره در حال تغییر است ،روز به روز انتظار مشتریان در حال افزایش است .موردی
که نه مشتریان بلکه خردهفروشها با فروش نادرست و چرخه فروش ویژه به راه
انداخته اند .در نتیجه روز به روز مشتریان انتظار باالتری برای خدمات برتر و دستیابی
به کاالهای انحصاری دارند.
مزایای استراتژیهای قیمتگذاری
استراتژی قیمتگذاری باال  /پایین مزایای زیر را به همراه دارد:


سود را افزایش میدهد .قیمتگذاری باال  /پایین به خردهفروشها امکان
میدهد که از مشتریانی که به قیمت حساس نیستند و سریعاً به دنبال رفع
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نیاز خود میباشند ،مبلغ بیشتری را دریافت کنند و از مشتریانی که به قیمت
حساس بوده و میتوانند رفع نیاز خود را تا هنگام فروش ویژه و حراج به
تعویق بیاندازند ،مبلغ کمتری دریافت کنند.


هیجان میآفریند .گاهی در زمان حراج فضای «تا هست ،آن را بگیر» اتفاق
میافتد .حراج ،مشتریان زیادی را به خود جذب میکند و مشتری زیاد،
هیجانآفرین است .برخی خردهفروشها قیمتهای پایین را اضافه میکنند
و با فعالیت های داخل فروشگاهی ویژه مانند نمایش محصول ،اشانتیون و
حضور ستارهها ،تبلیغات میکنند .تحقیقات نشان میدهد هر چه تفاوت
میان قیمت اولیه خردهفروش و قیمت حراج بیشتر باشد ،ارزش ادراک شده
بیشتر خواهد بود.



کاالی کند فروش را به فروش میرساند .فروش ویژه و حراج به خرده
فروشها امکان میدهد که با تخفیف قیمت از دست کاالی کند فروش
خالص شوند.

استراتژی قیمتگذاری همواره پایین هم ،مزایای خودش را به شرح زیر دارد:


مشتریان را از قیمتهای پایین مطمئن میکند .بسیاری از مشتریان به
قیمتهای اولیه خردهفروشی شک دارند و شرطی شدهاند که فقط در زمان
حراج خرید کنند ،که مشخصه اصلی استراتژی قیمتگذاری باال  /پایین
است .اکثر مشتریان آگهیها را نمیخوانند و فقط منتظر اقالمی میمانند که
قرار است حراج شود.



هزینههای تبلیغاتی و عملیاتی را کاهش میدهد .قیمتهای ثابت ناشی از
قیمتهای همواره پایین نیاز به تبلیغات حراج هفتگی را ،که در استراتژی
باال  /پایین استفاده میشود ،رفع میکند .بهعالوه ،خردهفروشهای با
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استراتژی قیمتهای همواره پایین الزم نیست هزینههای کارگری شامل
تغییر برچسبها و نشانههای قیمت و طراحی و نصب تبلیغات مربوط به
حراج را بپردازند.


خالی شدن انبار را کاهش میدهد و مدیریت موجودی را بهبود میبخشد.
استراتژی قیمتهای همواره پایین کاالی اضافی فرستاده شده به فروشگاهها،
به خاطر جبران تقاضای ناشی از پروموشنها را کاهش میدهد .در نتیجه
خردهفروشها میتوانند موجودیهایشان را با قطعیت بیشتری اداره کنند.
خالی شدن انبار کمتر ،به معنی مشتریان راضیتر است که در نهایت منجر
به فروش بیشتر میشود .به عالوه خردهفروش هر چه بیشتر بتواند الگوی
تقاضای مشتری را پیشبینی کند ،قادر است گردش موجودی را از طریق
کاهش موجودی متوسط مورد نیاز برای فروش ویژه و انبار پشتیبان ،بهبود
دهد.

مالحظات در تعیین قیمتهای خردهفروشی
چهار عاملی که خردهفروشها در تعیین قیمتهای خردهفروشی در نظر میگیرند
عبارتاند از )1( :حساسیت قیمت مصرفکنندگان )2( ،هزینه کاال )3( ،رقابت و ()4
محدودیتهای قانونی.
عموماً هر چه قیمت محصول افزایش یابد ،فروش محصول کاهش مییابد؛ زیرا مشتریان
کمتری احساس میکنند که محصول به اندازه کافی ارزش خرید دارد .حساسیت قیمت
مشتریان تعیین می کند که چند واحد در سطوح قیمتی مختلف فروخته خواهد شد.
اگر مشتریان در بازار هدف خیلی حساس به قیمت باشند ،وقتی قیمتها افزایش
مییابند ،فروش کاهش چشمگیری خواهد داشت .طبیعتا اگر مشتریان خیلی به قیمت
حساس نباشند ،با افزایش قیمتها ،فروش کاهش چشمگیری نخواهد داشت .عوامل
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متفاوتی بر حساسیت قیمت محصول تاثیر میگذارند .نخست هر چه محصول یا خدمت
کاالهای جایگزین بیشتری داشته باشد ،بیشتر احتمال میرود که قیمت حساس باشد.
بهعنوان نمونه جایگزینهای بسیاری برای سس مایونز وجود دارد ،اما کاالهای تجمالتی
برنددار تقریبا هیچ جایگزینی ندارند و از نظر قیمت غیرحساس هستند .دوم اینکه
محصوالت و خدماتی که مایحتاج ضروری هستند از نظر قیمت غیرحساس هستند،
مانند مراقبتهای پزشکی؛ درحالیکه بلیط هواپیما برای تعطیالت از نظر قیمت
حساس است .سوم اینکه محصوالتی که نسبت به درآمد مصرفکننده گران هستند از
نظر قیمت حساس هستند؛ مثل خوردو که از نظر قیمت حساس است ،اما محصوالت
لبنی غیرحساس به شمار میروند.
مشتریان گزینههای بسیاری برای کاالها و خدمات دارند و نوعاً به دنبال بهترین ارزش
هستند؛ بنابراین خردهفروشها هم ،وقتی که قیمتهای خودشان را تعیین میکنند،
نیازمند قیمت های رقبا هستند .بحث قبل درباره تعیین قیمت براساس حساسیت
قیمت مشتری ،تاثیرات قیمت رقبا را نادیده میگیرد .مثال فرض کنید که فروشگاهی
که قیمت یک کاال را بر اساس فرمولی مشخص  7500تومان تعیین کرده است ،قیمت
را تا  7000تومان کاهش دهد تا فروش و سود را افزایش بدهد .اگر افزایش فروش رخ
دهد ،سایر فروشگاهها برای جلوگیری از کاهشی در فروش خود با کاهش قیمت هایشان
به  7000تومان واکنش نشان میدهند .در نهایت فروشگاه آزمایشکننده ممکن است
درک نکند که قیمت جدید چه تاثیر مشخصی بر فروش و سود داشته است.
خردهفروشها میتوانند قیمت را باالتر ،زیر یا مشابه رقبا تعیین کنند .سیاست قیمت-
گذاری منتخب باید به موازات استراتژی کلی خردهفروش و موقعیت نسبی بازارش
باشد .مثال سامسونگ و اپل را در نظر بگیرید .سامسونگ میکوشد محصوالتی را که
می فروشد زیر قیمت رقبایش بفروشد .برعکس اپل مزایای بسیاری ورای کاالی صرف
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به مشتریانش ارائه میدهد .نام برندش و خدمات پس از فروش مشتریان را مطمئن
میکند که آنها از خرید گوشی خود راضی خواهند بود .به علت ماهیت منحصربهفرد
عرضه ،اپل قادر است قیمتهایش را باالتر از رقبایش تعیین کند.
بیشتر خردهفروشها به صورت روتین دادههای قیمتی را درباره رقبایشان جمعآوری
میکنند ،تا ببینند آیا نیازی به تنظیم قیمت هایشان دارند تا رقابتی باقی بمانند ،یا
خیر .دادههای قیمتی رقابتی نوعاً با استفاده از کارکنان فروشگاه جمعآوری میشود.
اما شرکتهایی نیز وجود دارند که به صورت تخصصی به جمعآوری دادههای قیمتی
اقدام میکنند.
از لحاظ نظری ،خردهفروشها سود خود را با تعیین قیمت برپایه حساسیت به قیمت
مشتریان و هزینه کاال ،به حداکثر میرسانند .یکی از محدودیتها این است که ممکن
است این کار با توجه به قیمتهایی که رقبا در نظر میگیرند ،به شکست بیانجامد.
مشکل دیگر این است که اجرای این رویکرد مستلزم دانش حساسیت قیمت هر قلم
جنس است .بسیاری خردهفروشها باید قیمتهایی برای بیش از پنجاه هزار واحد
نگهداری در انبار تعیین کنند و هر ماه هزاران تصمیم قیمتگذاری بگیرند .آنها عمالً
نمیتوانند آزمایش بکنند یا برای تعیین حساسیت قیمت هر قلم جنس ،تحلیلهای
آماری انجام دهند.
از لحاظ اجرایی ،بیشتر خرده فروشها با افزایش درصدی از هزینه کاال ،قیمت اولیه
محصوالت خود را تعیین میکنند .سپس این قیمت اولیه براساس حساسیت قیمت
مشتری و قیمتگذاری رقابتی ،تنظیم میشود .این رویکرد در فروشگاههای زنجیرهای
خردهفروش اندکی متفاوت است .زیرا فروشگاههای زنجیرهای متناسب با تعداد شعبات
خود از قدرت چانه زنی باالتری برخواردار خواهند شد ،به گونهای که تامینکنندگان
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حضور در این فروشگاهها را برای حیات خود الزامی مییابند ،هم از لحاظ میزان فروش
و هم از لحاظ حضور در یک ویترین سراسری.
در یک فروشگاه خردهفروشی تکی ،نوعاً قیمت فروش کاال از رابطه زیر بدست میآید:
قیمت تمام شده کاال در کارخانه  +هزینههای سربار شامل انبار ،تجمیع سفارش ،نیروی
انسانی و غیره  +سود تولیدکننده  +سود واسطه اول ،دوم و غیره یا پخشکننده  +سود
خردهفروش = قیمت فروش کاال
اگر محصول قیمت مصرف کننده داشته باشد ،مشکلی در محاسبه آن به عمل نخواهد
آمد و تنها محاسبات از سمت چپ در نظر گرفته میشود .بهطور مثال اگر قیمت فروش
کاال را  100واحد در نظر بگیریم نوعاً  35واحد قیمت تمام شده کاال در کارخانه10 ،
واحد هزینه سربار 15 ،تا  20واحد سود تولیدکننده 15 ،تا  20واحد سود پخشکننده
و  15تا  20واحد سود خردهفروش خواهد بود.
در یک فروشگاه زنجیرهای خردهفروشی اما ،معادله ذکر شده کمی متفاوت خواهد بود.
به دلیل تعدد فروشگاهها ،شرکت قادر است تا سفارشات بزرگی را ثبت نماید .حجم
سفارشات ،برنامهریزی تولیدکننده را آسانتر کرده ،هزینههای سربار تولیدکننده را
کاهش داده ،او را ترغیب می کند تا حاشیه سود خود را کاهش دهد .اگر مثال قبل را
در نظر بگیریم ،احتماال همچنان  35واحد قیمت تمام شده کاال در کارخانه خواهد بود.
اما هزینه سربار به  5واحد کاهش یافته است ،همانند قبل  15تا  20واحد سود تولید-
کننده و  15تا  20واحد سود خردهفروش خواهد بود .در این حالت فروشگاه قادر است
تا محصول را با قیمت اولیه  80واحد به فروش برساند .در زمان فروشهای ویژه که
نیاز به همکاری مشترک تولیدکننده و خردهفروش دارد ،ممکن است تولیدکننده به
خاطر نفوذ به بازار و افزایش حجم فروش خود 10 ،واحد از سود خود را کاهش دهد.
حال اگر فروشگاه زنجیرهای نیز سود خود را  10واحد کاهش دهد ،قادر خواهد بود تا
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محصول را به قیمت  60واحد به فروش برساند ،این مبلغ باعث ایجاد فروش ویژهای با
 40درصد تخفیف خواهد شد (زندی.)1393 ،
3ـ2ـ2ـ3ـ اصول طراحی فضای داخلی ،چیدمان و مرچندایزینگ در
فروشگاه

معماری فروشگاه زنجیرهای:

توجه به فضای داخلی و نحوه تقسیمبندی پالنها ،نقش مهمی را در ساختار معماری
یک فروشگاه زنجیرهای برعهده دارد .طراحی فضا با انعطافپذیری باال و تنوعپذیر از
لحاظ چیدمان و آرایش سطوح ،میتواند کارکردهای مختلفی را بپذیرد و این در حالی
است که مخاطب احساس رضایت بیشتری از فضا خواهد داشت.
برای افزایش خرید و عادت بخشیدن مشتری برای خرید از فروشگاه زنجیرهای باید به
 2شاخص:
الف) وفاداری به برند؛ 1و
ب) وفاداری به فروشگاه

زنجیرهای2،

توجه نمود.
اصوال نظم ،موجب آرامش روحی و زیبایی محیط میگردد ،لذا ضروری است که کلیه
کاالها به تفکیک و بهطور مرتب در قفسه چیده شوند تا عالوهبر افزایش زیبایی فروشگاه
زنجیرهای ،مشتریان هم بتوانند به راحتی کاالهای مورد نیاز خود را انتخاب کرده و
خریداری نمایند .ضمن اینکه نحوه چیدمان کاال میتواند منجر به کاهش ضایعات
گردد.

. Brand Loyalty
. Store Loyalty

1
2
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بنابراین مدیران فروشگاهها باید بر اساس (میزان فروش کاال – و کشش تقاضا) کاالها
را به سه دسته تقسیم کنند.
الف) استراتژیک
ب) اصلی
ج) معمولی
و بر اساس این گروه بندی باید اصول چیدمان را رعایت نمایند.
کاالهای اصلی = کاالهایی هستند که از قبل برای خرید آنها تصمیمگیری میشود.
کاالهای معمولی= کاالهایی که تحت تاثیر نمایش ،تبلیغات ،هوس و ایجاد انگیزه ،در
آینده برای خرید آنها تصمیمگیری میشود.
کاالهای استراتژیک = همان کاالهای کوپنی  /یارانهدار هستند که منجر به جذب
مشتری میشوند.
اصطالحات چیدمان فروشگاه


منطقه میزبانی :1اولین فضا پس از ورود به فروشگاه است .منطقه میزبانی

فروشگاه را معرفی میکند ،خوش آمد میگوید و این امکان را به مشتری میدهد
تا ارزیابی اولیهای از فروشگاه داشته باشد و برای ماندن و رفتن تصمیم بگیرد .این
قسمت از فروشگاه را نباید خیلی شلوغ کرد .محصوالت اصلی را نباید در آن قرار داد.
چند آیتم کلیدی کافیست .نور و کفپوش این قسمت باید متفاوت با بیرون طراحی
شود تا مشتری توقف کرده و به آن توجه کند.


راست همیشگی :2قانون راست همیشگی میگوید که اکثر افراد پس از این که

وارد فروشگاه شدند تمایل دارند که به سمت راست بروند .بنابراین در طراحی چیدمان
. Decompression Zone
. Invariant Right

1
2
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فروشگاه محصوالت اصلی باید در سمت راست فروشگاه قرار گیرند .البته این قانون در
مورد فروشگاههایی صادق است که امکان گردش در آنها وجود داشته باشد و در مورد
فروشگاههای بسیار کوچک صحیح نیست.


تعادل و توازن :1فروشگاهی که متعادل و متقارن هست ،حس بهتری به مشتری

منتقل میکند.


صندوق :2الزم است در این قسمت به اندازه کافی برای پرسنل جا در نظر گرفته

ش ود .ضمنا کنار صندوق بهترین مکان برای چیدمان محصوالت تحریککننده 3است.
محصوالت تحریککننده یا هوسانگیز ،محصوالتی هستند که مشتری به قصد خرید
آنها به فروشگاه نمیآید ،ولی اگر ببیند احتماال میخرد .البته اطراف صندوق نباید
خیلی شلوغ شود .در این صورت این تاثیر از دست میرود .محیط اطراف صندوق
آخرین چیزی است که مشتری از فضای فروشگاه میبیند .بنابراین اگر میخواهیم
مشتریان وفاداری داشته باشیم و با یک تصویر خوب از فروشگاه خداحافظی کنند ،الزم
است به طراحی این قسمت اهمیت بیشتری بدهیم.


تراکم :اگر چه استفاده هر چه بهتر از فضای فروشگاه بهرهوری فروشگاه را باال

میبرد ،باید در نظر داشت که تراکم بیش از حد فروشگاه ،مشتری را خسته میکند و
توجه او را به جزییات بسیار کاهش میدهد .بنابراین حفظ تعادل در این مورد ضروری
است.


انسداد راهها :اگر یک کاالی پر طرفدار را در ابتدای یک مسیر قرار دهید و

تعدادی از مشتریان برای بررسی آن در آن جا توقف کنند ،احتماال مشتریان بعدی
1

. Balance and Symmetry
. Checkout Counter
3
. Impulsive
2
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پس از برخورد به انسداد مسیر ،از بررسی محصوالت در ادامه مسیر منصرف میشوند
و بر میگردند .برای جلوگیری از انسداد راهها ،باید مسیرهای داخل فروشگاه را به
صورت اتوبان ،خیابان و کوچه در نظر گرفت و کاالهایی که برای مشتری زمان بررسی
بیشتری الزم دارند را در کوچهها قرار داد.


صحنههای ناخوشایند :ظرفهای کثیف ریخته شده داخل سینک ،یا درب

دستشویی باز مانده از جمله صحنههای ناخوشایند هستند .که باید با استفاده از چیزی
عالوهبر درب (مانند پرده) همواره مخفی باشند.


تابلوها :تابلوها باید راهنماییکننده و خوانا باشند .عبارات تابلوها باید نه خیلی

طوالنی و نه خیلی کوتاه باشند.


تسلط به قفسهها :یک مساله مهم که باید در چیدمان فروشگاه در نظر گرفته

شود ،جلوگیری از دزدی است .در فروشگاههای کوچک چیدمان را طوری طراحی کنید
تا فروشندگان به قفسهها تسلط داشته باشند.
برای چیدمان قفسههای فروشگاه چند مدل معروف وجود دارد که بسته به نوع
فروشگاه ،نوع محصوالت ،مشتریان و زمانی که در فروشگاه صرف میکنند ،انتخاب
میشوند ،که در صفحات بعدی توضیح داده میشوند.
استفاده از جداکنندههای سبک و قابلحمل ،شفافسازی ،رنگبندیهای متناسب با
نیازهای موجود ،تنوع مصالح و توجه به نحوه قرارگیری و تعامل مابین فضاهای مختلف،
از جمله ویژگیهایی هستند که در کنار ساختار خاصی که برای یک پالن معماری
فروشگاه زنجیرهای در نظر گرفته شده است ،میتواند بر غنای آن افزوده و حتی قسمتی
از مشکالت آن را حل کند .از طرف دیگر معماری داخلی فروشگاه زنجیرهای به لحاظ
معیارهای روانشناسی اهمیت بسیاری دارد .میزان امنیت ،صمیمیت ،شور و هیجان و
آرامش موجود در یک فضا را میتوان با راهکارهای مناسب تشدید یا تضعیف نمود.
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 -1معماری بنا:
در بسیاری از ساختمانها ،فضای تشکیل دهنده میتواند اثر دعوتکنندگی (جذب)،
یا بالعکس داشته باشد.
از ابتدای مکان ورودی ساختمان ،وجود دربهای متوالی که همه شکل یکسانی دارند،
باعث گیج شدن افراد میشود .بنابراین الزم است درب ورودی از فضا تفکیک شود.
شکل فضا نیز در جذب یا عدم جذب مشتریان ،تاثیرگذار است .فضای دایرهای ،ششبر
و مربع ،به دلیل برابر بودن مرکز آنها با اضالع باعث گیج شدن مشتریان شده و در
نتیجه خستگی را به دنبال خواهد داشت.
مانند مجموعه تجاری الماس شرق ،که هر طبقه به صورت مدور بوده و اختالف طبقات
به صورت نیم طبقه است و تنها آب نمای وسط مجموعه باعث استقبال مشتریان از
این مجموعه تجاری میگردد .اما فضای دایرهای شکل آن احساس خستگی و گیج
شدن را به مشتریان القاء میکند .لذا توصیه میشود که فضای فروشگاهها به صورت
مستطیل شکل طراحی شود ،زیرا در چنین فضایی که جهتیابی مشتریان کامال
مشخص است که در طول حرکت میکنند یا در عرض ،به این ترتیب مشتریان احساس
راحتی و آرامش بیشتری خواهد داشت.
مانند مجتمع تجاری زیست خاور ،مجتمع تجاری پروما ،بانکها و امثالهم ،که فضای
داخلی آنها به صورت مستطیل شکل طراحی شده است.
 -2رنگپردازی:
رنگها بر احساسات ما تاثیر می گذارند چه متوجه باشیم ،چه نباشیم ،برخی بیشتر و
برخی کمتر ،اما همگی دارای خصوصیات مخصوص به خویش هستند که بر شیوه
احساس و در نتیجه رفتار خریدار اثر میگذارند.
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اگر زبان رنگها را بدانیم میتوانیم با استفاده مناسب و بجا از آنها در طراحی تبلیغات
محصول خود ،دکوراسیون فروشگاه ،بستهبندی محصوالت ،طراحی وب سایت کمپانی،
طراحی تابلو مغازه و بروشورها ،نهایت استفاده را از تاثیر روانی آنها بر رفتار مصرف-
کننده ،ببریم.
تحقیقات نشان میدهد که یک مشتری در یک شانزدهم ثانیه به یک محصول نگاهی
میاندازد و از کنار قفسههای فروشگاه زنجیرهای میگذرد .پس اگر بتوانیم رنگی را
بیابیم که در چشم بزند او را وادار کردهایم که با دقت بیشتری نگاه کند ،چون چشم
ما به طرف رنگها کشیده میشود.
لذا درک عمیقتر معنی رنگها به ما کمک میکند که ترکیبی مناسب از آنها را انتخاب
کنیم ،همچنین با توجه به عملکرد و مقیاس فضای مورد نظر (فروشگاه زنجیرهای،
رستوران ،کافیشاپ ،بانک و غیره) میتوان رنگپردازی کرد ،که این رنگپردازی شامل
سقف ،دیوار ،کف ،پردهها و مبلمان میشود.
رنگ بستهبندی کاال:
بر اساس تحقیق یک روانشناس آمریکایی که در دهه  60و 70قرن بیستم صورت
گرفت ،انتخاب رنگ میتواند خریداران یک کاال را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.
وی با بستهبندی یک نوع مشخص از قهوه در چهار ظرف به رنگهای زرد ،قهوهای،
آبی و صورتی ،به این نتیجه رسید که ظرف زرد مورد استقبال تعداد بسیار اندکی از
مشتریان قرار گرفت.
مردم بر این باورند که انواع شیرینی ،نان ،شکالت و قهوه در بستههای صورتی رنگ
رایحه دل انگیزتری دارند و میتوان در کمال اختیار و با میل خود پول بیشتری بابت
این کاالها پرداخت کرد .همچنین بستهبندی لوازم آرایشی و بهداشتی در بستههای
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صورتی رنگ ،باعث میشود تا ا ین محصوالت نیز با استقبال و افزایش فروش مواجه
شوند.
 -3نورپردازی:
اصلیترین موضوع در یک مجموعه نور میباشد .نورپردازیها از نظر منبع نوری به
دو صورت طبیعی و مصنوعی است که سعی میشود از نور طبیعی در فضا استفاده
شود .البته در فروشگاههای مواد غذائی ،نور طبیعی نباید طوری باشد که باعث فاسد
شدن محصوالت شود.
نورپردازی فضا به سه روش صورت میگیرد:
 )1نورپردازی عمومی :این نورپردازی از طریق توزیع متوازن نور طبیعی در کل فضا
انجام میگیرد و کل فضا را در حد نیاز روشن میکند و سعی میشود از ایجاد گوشههای
تاریک یا ورود نور خیرهکننده ،جلوگیری شود.
 )2نورپردازی موضعی :معموالً از نورپردازی موضعی برای تامین نور جهت
فعالیتهای خاص مانند مطالعه ،صرف غذا و انجام کارهای ظریف مثل آبکاری طال
استفاده میشود ،این نور معموال قابل تنظیم است .از ویژگیهای نورپردازی موضعی
این است که باعث تقسیمبندی فضا ،تنوع در روشنایی و افزایش جذابیت فضا میگردد.
از این نورپردازی میتوان در رستورانها استفاده نمود ،بهگونهای که نور بهطور موضعی
برروی میزها تنظیم میشود.
 )3نورپردازی متمرکز :از روشنایی متمرکز برای ایجاد یک نقطه کانونی در فضا
استفاده میشود .استفاده از نورهای متمرکز میتواند ضمن ایجاد روشنی و تاریکی،
یکنواختی فضا را از بین ببرد .مانند نورپردازی یک تابلو یا مجسمه که در نمایشگاهها
و نگارخانهها شاهد آن هستیم.
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 -4پخش موسیقی:
یک عامل مهم فیزیکی در فروشگاههای زنجیرهای که بر مصرفکننده تاثیر میگذارد،
پخش موسیقی است.
بیشتر فروشگاههای بزرگ با پخش موسیقی مالیم باعث میشوند تا مشتریان و مراجعان
مبلغ بیشتری را صرف خرید نمایند .طبق تحقیقات به عمل آمده در آمریکا موسیقی
میتواند باعث تحریک مشتریان به انجام خریدهای بیشتر شود .بر این اساس موسیقی
آرام و رومانتیک بیشترین تاثیر را بر مشتری دارد و به صورت روانی باعث تحریک حس
خرید میشود .تحقیقی که در این زمینه انجام شده است ،نشان داده زمانی که موسیقی
آرام پخش شده فروش  %38افزایش یافت.
در تحقیق دیگر در یک رستوران ،نشان داد با پخش موسیقی مالیم افراد حدودا 56
دقیقه وقت صرف میکنند که غذای خود را تمام کنند و با پخش موسیقی تند زمان
غذا خوردن به  45دقیقه کاهش مییابد.
این پژوهشها نشان میدهد که محیط فیزیکی میتواند بر رفتار مصرفکننده تاثیر
بگذارد .البته رستورانهایی که حاشیه سود کمی دارند و باید حجم فروش آنها زیاد
شود ،پخش موسیقی تند باعث می شود که مشتریان غذای خود را زود تمام کرده و
رستوران را ترک نمایند تا برای دیگران جا باز شود.
 -5ایجاد فضای معطر و دلانگیز:
مطالعه گروهی از روانشناسان آمریکایی نشان میدهد درصورتیکه فضای خرید عطر-
آگین و معطر باشد ،مشتری رغبت بیشتری به خرید پیدا میکند.
از این رو بوهای مالیمی مانند بوی وانیل یا هرنوع رایحه مالیم ،بیشترین اثر را دارد و
باعث میشود تا مشتری برای مدت زمان بیشتری به جستجو در فروشگاه زنجیرهای
بپردازد و در نهایت کاالی بیشتری را انتخاب و خریداری نماید .به همین دلیل است
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که در فروشگاههای بزرگ و مجهز ،غرفه مربوط به خوراکیها ،ترشی ،نان و مواد غذایی
معطر در محل مناسبی قرارداده میشود ،تا با استفاده از تحریک حس بویایی افراد،
مقدار بیشتری از این اجناس به فروش برسد.
تحقیق دیگری نیز در ژاپن نشان داده است که میزان خرید مردم از سوپر مارکتها در
زمانی که رایحه لیمو در فضا میپیچد ،بیشتر میشود .این در حالی است که با تزریق
رایحه گوگرد در سیستم تهویه مطبوع فروشگاها ،میزان خرید مشتریان به میزان قابل-
توجهی کاهش پیدا میکند.
همچنین آژانسهای معامالت امالک آمریکا به فروشندگان منازل پیشنهاد میکنند در
هنگام بازدید منزلشان توسط یک مشتری ،کیکی را برای پختن داخل فر قرار دهند.
انتشار بوی کیک در فضای خانه و استشمام آن توسط خریدار ،در تصمیمگیری وی
برای خرید خانه اثر مثبت میگذارد و باعث میشود وی قیمت باالیی برای خرید
پیشنهاد دهد.
طرح چیدمان فروشگاه
یک طرح خردهفروشی که به خوبی طراحی شده به خردهفروش اجازه میدهد
تا فروش خود را در فروشگاه به حداکثر برساند.
طرحبندی فروشگاه بهطور کلی اندازه و محل هر بخش ،مکان ثابت و الگوهای
ترافیک مشتری را تعیین میکند.
طرح هر طبقه و طرح فروشگاه ،بستگی به نوع محصوالت فروختهشده ،موقعیت
ساختمان و فضای کسب و کار دارد؛ و همچنین در طراحی کلی فروشگاه نیز اهمیت
دارد.
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تجربه نشان داده طرح کف فروشگاه روی جذب مشتری تاثیر میگذارد و باعث
افزایش درآمد فروشگاه میشود .خیلی از خردهفروشان به این مورد توجه نمیکنند.
آنها صرفاً بر روی درآمد تمرکز میکنند و مشتری را فراموش میکنند.
بهعنوان مثال ،برخی از خردهفروشان طبقه تجاری را با مقدار زیادی از کاال پر میکنند.
این در حالی است که اینکار باعث میشود مشتری موردهای انتخابی بیشتری داشته
باشد ،ولی فضای کمی در اختیار مشتری است و باعث ترافیک در فروشگاه میشود.
بسیاری از مشتریان با دیدن فروشگاههای شلوغ از خرید خود در آن فروشگاه صرفنظر
میکنند .آنها ترجیح میدهند در محیطی که فضا بازتر است و احساس فشار کمتری
میکنند ،خرید کنند؛ و مشتریان یک رویکرد تجاری در فروشگاه را ترجیح میدهند.
 Belkیا  Macy’sنمونههایی از این فروشگاهها هستند.
با این حال ،برخی از مشتریان ترجیح میدهند «شکار معامله» در فروشگاههای
ارزان قیمت را داشته باشند .در این فروشگاهها درهمریختگی و نظم نداشتن باعث
افزایش مشتری میشود Ross .یا  TJ Maxxنمونههایی از این فروشگاهها هستند.
در طراحی فروشگاه خود ،اطمینان حاصل کنید که با توجه به تجربه مشتری در
طراحی ،طبقهبندی میکنید .آنچه که ممکن است برای طراحی فضا کارآمد باشد،
ممکن است بدترین تجربه مشتری را ایجاد کند.
در ادامه چند طراحی اولیه فروشگاه معرفی میگردد:
.1

چیدمان متقاطع :1چیدمان راهروهای متقاطع که در اکثر فروشگاههای خوار و

بار فروشی استفاده میشود.

. Grid Layout

1
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137

چیدمان دایرهای :1در این چیدمان یک گروه مرکزی از قفسهها وجود دارد و

یک مسیر دایره یا مربع در اطراف آن.
.3

چیدمان جریان آزاد :2در این چیدمان مشتریان به راحتی میتوانند از سمتی

از فروشگاه به سمت دیگر بروند .این نوع طراحی به خرید تحریککننده کمک میکند.
.4

طرح طبقه مستطیلی:

طرح عالی فروشگاه برای اکثر انواع فروشگاههای خردهفروشی است .این باعث میشود
از دیوارها و وسایل مورد استفاده برای ایجاد فضاهای کوچک در فروشگاه خردهفروشی
استفاده شود .طرح مستطیل یکی از ارزانترین طرحهای فروشگاه است.
در این طرح بستگی به ورودی در ،مشتری ممکن است برای دیدن انواع کاالهای مورد
نظر دچار مشکل شود یا آنها را بهسرعت پیدا کند.

. Loop Layout
. Free Flowing

1
2
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طرح سطح مورب:

طرح طبقه مورب یک فروشگاه مناسب برای انواع خدمات خردهفروشی است .این
نمایش عالی برای صندوقداران و مشتریان ارائه داده میشود.
این طرح بیشتر «دوستانه» است .با یک برنامه مستقیم ،مشتری میتواند احساس کند
که در یک پیچ و خم هستند .با استفاده از این طرح طبقه ،مشتری دارای یک الگوی
ترافیکی باز است.
.6

طرح سطح زاویهای:

طرح طبقه زاویهای بهتر است برای فروشگاههای تخصصی با کیفیت باال استفاده شود.
منحنیها و زاویه اتصاالت و دیوارها باعث طراحی یک فروشگاه گرانتر میشود .با
اینحال ،زاویههای نرمافزاری باعث ایجاد جریان بهتر در سراسر فروشگاه خردهفروشی
میشود.
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این طراحی دارای کمترین مقدار فضای نمایش در دسترس است ،بنابراین بهتر است
برای فروشگاههای تخصصی که لیستهای ویرایش شده را در مقایسه با انتخابهای
بزرگ نمایش میدهند اجرا شود.
.7

نقشه زمین هندسی:

طرح طبقه بندی هندسی ،طراحی مناسب برای فروشگاههای پوشاک است .این طرح
از قفسهها و تجهیزات برای ایجاد یک نوع طراحی جالب و غیرمعمول در فروشگاهها،
بدون هزینههای باال استفاده میکند.
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این طرح یک کشف و ارایه است .بنابراین اطمینان حاصل کنید که این ارایهای است
که میخواهید با نام تجاری خود ایجاد کنید.
.8

طرح طبقه همسطح:

همانطورکه ممکن است حدس بزنید ،این طرح طبقهبندی مخلوطی از طرحهای
مستطیلی ،مورب و زاویهای را ایجاد میکند ،تا طراحی مناسبترین فروشگاه را ایجاد
کند .این طرحبندی ،ترافیک را به سمت دیوارها و پشت فروشگاه میبرد.
اصول چیدمان در فروشگاههای زنجیرهای:
شاید فروشگاههای خردهفروشی مانند سوپرمارکتها ،هایپرمارکتها و فروشگاههای
زنجیرهای ،در نگاه اول صرفاً فضایی پر از قفسهها ،یخچالها و مجموعهای از کاالها به
نظر برسند که کنار هم چیده شدهاند تا شما بهعنوان مشتری مراجعه کنید و کاالی
مورد نیازتان را خریداری کنید! نه ،به این سادگی نیست!
چیدمان قفسهها ،تجهیزات و یخچالها در عین سادگی ،میتواند از قوانینی پیروی کند
که تغییرات و نوسانات قابلتوجهی در میزان فروش کاالها ایجاد کند .اینها قوانینی
هستند که در نگاه اول به چشم نمیآیند و به شکلی نامحسوس تأثیر خود را بر ذهن
و احساس و انتخابهای مشتری میگذارند .از شکل و ساختار درب ورودی فروشگاه
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گرفته تا سبدها و چرخهای خرید فروشگاهی (چرخ دستیها) ،نورپردازی و دکوراسیون
و طراحی و چیدمان قفسهها ،رنگها و در مجموع تمام جزئیاتی که ممکن است پیشپا
افتاده بهنظر برسند ،میتوانند روی میزان فروش ،حتی بیش از 100درصد تأثیرگذار
باشند.
خبر خوش برای خردهفروشها اینکه بر اساس تحقیقاتی که بهتازگی صورت گرفته،
شما میتوانید بدون کاهش قیمتها و کاستن از سود خود از هر فروش ،فروشتان را
افزایش دهید .چهطور؟

اینکه کاالهای پرفروش را نزدیک به هم بچینید ،یا اینکه با قرار دادن کاالهای مرتبط
به هر کاال در کنار یا نزدیک به آن ،فروش آن کاال را افزایش دهید.
خردهفروشها ،سوپرمارکتها و هایپرمارکتها ،مدتهاست از تأثیر هر کاال بر میزان
فروش سایر کاالها اطالع دارند ،اما تا همین اواخر ،کسی از درصد این تأثیر متقابل
باخبر نبود .گروهی از محققان روی دادههای فروش چیپس و ماستموسیر (دو کاالیی
که اغلب با هم فروش میروند) در فروشگاههای زنجیرهای مطالعاتی انجام دادند .برای
اینکه بسنجند که این دو کاال چقدر روی فروش هم تأثیر میگذارند ،به مدت دو سال
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و نیم و در  180فروشگاه ،این دو کاال را در نقاط مختلف قرار دادند و تعامل آنها را
ارزیابی کردند.
وقتی این دو کاال را به اندازه یک راهرو (بین قفسهها) به هم نزدیکتر کردند ،متوسط
فروششان  0٫7درصد افزایش یافت .و وقتی این دو کاال را به اندازهی یک راهرو از هم
دور کردند ،فروششان کاهشی  1٫4درصدی را نشان داد .و هنگامی که این دو کاال را
در قفسههای واقع در طرفین یک راهرو قرار دادند ،بهطوری که رو به هم قرار گرفتند،
فروش هر دو  9٫2درصد افزایش یافت .به گفته محققان ،شما میتوانید بدون فروش
ویژه و تخفیفدار و کاهش سود خود ،تنها با تغییر محل هر کاال در فضای سوپرمارکت
یا هایپرمارکت خود ،فروش آن را افزایش دهید.
اهمیت این مطالعات در این است که به خردهفروشها امکان میدهد سود و زیان خود
را مدیریت کنند .اغلب مشاهده میشود که صاحبان و مدیران فروشگاههای زنجیرهای
با هر گروه از کاالها بطور مستقل و جداگانه رفتار میکنند ،در حالی که اگر نگاه کلّی
به کاالهای خود داشته باشند ،متوجه میشوند که گاهی کاهش فروش گروه خاصی از
کاالها به افزایش فروش کاالهای دیگری منجر میشود و این تعادل در نهایت به
سودشان خواهد بود.
از سوی دیگر ،توجه به این تعامل میان گروههای مختلف کاالها در فضای فروشگاهی،
به بهبود تعامل میان تولیدکنندهها وفروشگاههای خردهفروشی منجر خواهد شد تا در
نهایت ،افزایش فروش محصوالت هم به نفع تولیدکننده تمام شود و هم خردهفروش
به سود مورد نظر خود دست یابد.
البته نزدیک کردن کاالهای مرتبط همیشه به افزایش فروش منجر نمیشود .در
تحقیقات انجام گرفته ،مشخص شد که نزدیکتر کردن کاالها در فضای فروشگاه اغلب
در مورد کاالهای شناختهشده به افزایش فروش آنها منجر میشود .مشاهده شد که
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کاالهای مرتبط به هم اما «ناشناخته» ،حتی وقتی نزدیک به هم چیده میشدند،
تغییرات چندانی در میزان فروش آنها اتفاق نمیافتاد.
برای همه این اتفاق میافتد که از یک فروشگاه خردهفروشی خارج میشوند و وارد
فروشگاه دیگر میشوند و به نظر میرسد که همه آنها شکل و ظاهری بسیار شبیه بههم
دارند ،همان قفسهها و همان چیدمان خستهکننده!
اما دلیل این وضع این نیست که صاحبان و مدیران این فروشگاهها قدرت تخیل ندارند.
بلکه همه آنها مطالعه کرده و میدانند که بر اساس علم روز سازماندهی و طراحی
فروشگاهی ،بیشترین احتمال فروش کاال هنگامی وجود دارد که همه چیز به این
صورتی که مشاهده میکنید چیده شود.
در برخی از فروشگاههای بزرگ ،چیدمان و سازهها بهقدری پیچیده هستند که چند
دقیقه طول میکشد تا یخ مشتری آب شود و بتواند با فضای فروشگاه خو بگیرد .آنجا
در ابتدای ورودی فروشگاه ،که به منطقه کُندرو معروف است ،مشتریان سرعت خود را
کم می کنند تا نگاهی به اطراف بیندازند و دو دوتا چهارتا کنند ،حتی وقتی که همه
چیز شبیه به فروشگاههای قبلی باشد .در اصطالح فروشندگان فروشگاه زنجیرهای،
اینجا در ابتدای ورود به فروشگاه ،فروش چند کاال «سوخت» میشود .بنابراین بهتر
است در این نواحی از هایپرمارکت ،کاالهای تبلیغاتی قرار گیرند .برخی از فروشگاههای
بزرگ زنجیرهای ،افرادی را برای خوشامدگویی در ابتدای درب ورودی قرار میدهند،
تا مشتری حس کند که به فروشگاهی قدم گذاشته است که آدمهای خوبی آن را اداره
میکنند! البته احتمال «بلند کردن جنس» از فروشگاهی که این پرسنل خوب و مؤدب
آن را میگردانند بسیار پایین میآید.
کمی جلوتر ،منطقه ترمز است که معموال سیدی و دیویدی و مجالت و کتابها را
قرار میدهند .مشتریان اغلب حداقل برای نگاه کردن و ارضای حس کنجکاوی در این
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نقاط می ایستند و این فرصت مناسبی برای فروش کاالها بدون برنامه قبلی (فروش
فیالبداهه) است .اما آنهایی که تصمیم قطعی برای خرید بر اساس فهرست خود دارند،
در این نقاط سرعتگیر نمیایستند و به راه خود ادامه میدهند و اغلب اولین چیزی
که به آن میرسند میوه و سبزیجات تازه است.
البته میوه و سبزیجات زود خراب میشوند و باید در انتهای فضای فروشگاه واقع شوند،
نه همین ابتدای راه ،اما علم روانشناسی میگوید که دیدن و خریدن میوه و سبزیجات
عالوهبر تأثیر مثبت روی روحیه مشتری ،باعث میشود که برای خرید مواد غذایی
سنگینتر و گرانقیمتتر تمایل بیشتری نشان دهد.
امروزه بسیاری از خریداران میدانند که کاالهای اساسی مانند شیر و لبنیات را بهعمد
در قسمتهای انتهایی فروشگاه می چینند تا مشتری را تا انتهای فروشگاه بکشانند.
بنابراین مسئوالن فروشگاه زنجیرهای این نوع کاالها را در میانههای قفسههای
فروشگاهی میچینند تا مشتری برای یافتن آنها ناچار باشد همه قفسهها را بازدید کند،
تا آنها را پیدا کند .همه این تکنیکها برای این است که زمانی را که مشتری در
فروشگاه صرف میکند افزایش دهند.
هنوز بسیاری از فروشگاهها معیار فروش خوب را «پاخور» هر فروشگاه میدانند ،یعنی
تعداد مشتریانی که وارد فروشگاه میشوند .اما این اعداد و ارقام به مدیر یا صاحب
فروشگاه زنجیرهای نمیگویند که این مشتریانی که وارد فروشگاه میشوند ،به کدام
نقاط فروشگاه بیشتر میروند و در چه قسمتهایی از فروشگاه وقت بیشتری میگذارنند
و کجاها سرعت راه رفتن خود را کُند یا تند میکنند .اما امروزه رهگیری تلفنهای
همراه مشتریان در تمام نقاط فروشگاه توانسته اطالعات جالب و کاربردی در اختیار
مسئوالن فروشگاههای زنجیرهای قرار دهد .برای مثال ،هر یک درصدی که به زمان
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صرف شده توسط مشتری در فروشگاه افزوده میشود ،میزان فروش  1٫3درصد افزایش
پیدا میکند.
بعد از میوه و سبزیجات ،نوبت به بخش گوشت و فرآوردههای گوشتی و سپس بخش
نان تازه میرسد .نان تازه اغلب در هایپرمارکتها راهاندازی میشود تا مشتریان را با بوی
نان داغ و تازه که از همان ابتدای ورود به فروشگاه به مشام میرسد گرسنه کنند .چون
همانطور که پیش از این گفتیم ،مشتری گرسنه ،بیشتر خرید میکند.
این نکته قابل توجه مدیران و صاحبان فروشگاههاست که تصور میکنند تنها از راه
نمایش تبلیغات بصری و دیداری میتوانند مشتری را به خرید بیشتر ترغیب کنند.
حتی انتشار بوی مالفههای تازه شسته شده و تمیز در محل فروش محصوالت شوینده
و بهداشتی ،میتواند در فروش این محصوالت افزایش ایجاد کند.
بسیاری از مشتریان به محققان میگویند که اغلب با در نظر گرفتن قیمت کاالها و
نیازی که این کاالها از آنها برطرف میکنند میتوانند خرید عاقالنه و منطقی انجام
دهند ،اما اعتراف میکنند که عوامل تأثیرگذار بر ذهن ناخودآگاه و غرایزشان و
احساساتی که عوامل مختلف در محیط فروشگاه در آنها برمیانگیزند نیز ،در این
تصمیمگیریهای حساس دخیل هستند.
در ادامه به چند مورد از جزئیاتی که میتوانند فروش فروشگاههای زنجیرهای را افزایش
دهند اشاره میکنیم.
1ـ فاصله میان ردیف قفسهها:
آیا میدانید چرا برخی فروشگاهها راهروهای میان ردیفهای قفسهها را تا این حد
محدود و باریک تنظیم میکنند .شاید تصور کنید که علتاش این است که با ایجاد
راهروهای بیشتر ،تا جایی که فضا اجازه میدهد در انتهای راهروها صندوق دریافت
(دخل) بیشتری برقرار کنند .اما علت چیز دیگری است .راهروهای باریک میان قفسهها،

146

فروشگاههای زنجیره ای :گذشته؛ حال و آینده

به ویژه راهروهایی که به صندوقهای پرداخت منتهی میشوند ،باعث میشوند که
مشتریانی که برای پرداخت هزینه اقالم خریداری شده شان به صف ایستاده اند ،چنانچه
در مورد خرید کاالیی دچار تردید شدند ،به راحتی نتوانند به قفسههای مربوطه برگردند
و کاالهایی را که نمیخواهند به قفسههای مربوطه بازگردانند و این یعنی کاهش
احتمال اینکه کاالیی مرجوع شود .این نوع طراحی به ذهن ناخودآگاه مشتری این پیام
را میدهد که در چرخ خرید باقی گذاشتن کاالیی که نیاز ندارد ،به مراتب بهتر از به
دردسر افتادن برای بازگرداندن آن کاالها به قفسههایشان است.
2ـ ارتفاع کاالهای داخل قفسهها:
معموالٌ استاندارد چیدمان محصوالت در قفسهها ،اینطور است که کاالهایی را که مورد
استفاده بزرگساالن است در قفسههای وسطی که اغلب با ارتفاع چشم بزرگساالن در
یک سطح هستند قرار میدهند؛ و سایر کاالها را که ویژه گروههای سنی پایینتر
(کودکان و نوجوانان) یا کاربردهای غیرمعمول دارند ،در سطوح دیگری از قفسهها قرار
میدهند.
از لحاظ قیمت هم ،معموالً کاالهای گران قیمتتر را در قفسههای میانی و هم ارتفاع
با چشم مشتریان بزرگسال قرار میدهند .بنابراین ،اگر کاالهای ارزانتر را در این
قفسههای همسطح با چشم مشتریان بزرگسال قرار دهید ،سود چندانی بدست
نخواهید آورد.
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3ـ اندازه چرخهای خرید فروشگاهی:

توجه کرده اید که اخیراً اندازه چرخهای خرید فروشگاهی (چرخ دستیها) بزرگتر شده
است .این موضوع اتفاقی نیست! شما هم از این تغییر و تحوالت سودآور عقب نمانید.
چرا که بر اساس تحقیقات ،افزایش  100درصدی اندازه چرخهای خرید فروشگاهی،
میزان خرید مشتریان را تا  20درصد افزایش داد .چون مشتریان بدون اینکه خودشان
هم متوجه باشند ،کاالهای بیشتری را در این سبدها یا چرخهای خرید فروشگاهی قرار
میدهند .واضح است که محدود بودن ظرفیت چرخهای خرید در فروشگاهها منجر به
این میشود که مشتریان نه تنها از خرید کاالهایی که بطور آنی به آنها تمایل پیدا
میکنند خودداری کنند ،بلکه از خرید برخی از کاالهای مورد نیاز خود نیز به دلیل
نبودن فضای کافی در چرخ خرید فروشگاه منصرف شوند .به همین دلیل است که
امروزه یافتن سبدها و چرخهای خرید کوچک و حتی متوسط در فروشگاههای زنجیره-
ای تقریباً غیرممکن شده است!
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4ـ فروش آسان شکالت ،آدامس و سایر تنقالت
مادری را تصور کنید که پس از سفری طوالنی در میان قفسههای فروشگاه و در نهایت
ایستادن در صفی طوالنی ،در نهایت به صندوق میرسد ،اما در قفسه کنار صندوق،
شکالتها ،لواشکها ،بستههای چیپس و سایر تنقالت رنگارنگ خودنمایی میکنند و
کودک همراه این مادر را مجذوب خود میکنند.
تجربه نشان داده است که والدینی که خرید تقریباً متنوعی داشته و چرخ خریدشان را
با کاالهای مختلف انباشته کردهاند ،معموالً در مقابل درخواست پر سر و صدای
فرزندشان برای خرید این تنقالت ،که اغلب قیمت باالیی ندارند ،مقاومت و مخالفت
چندانی نشان نمیدهند .بیتردید ،اگر همین تنقالت را در قفسههای عادی
فضای فروشگاه قرار میدادید ،تا این اندازه فروش نمیداشتید .البته گاهی این کاالهای
«نزدیک به درب خروج» یا نزدیک به صندوق پرداخت ،چنان انتخاب میشوند که
برای مشتری کسل و خسته از سفر درون فروشگاه ،جذابیت داشته باشند .مجالت
رنگارنگ و سرگرمکننده ،برخی اقالم آرایشی یا تزئیناتی یا کاالهای مورد نیاز دم دستی
و ارزان قیمت را ،در این نقاط از فروشگاه میتوانیم قرار دهیم.
5ـ چرخهای خرید فروشگاهی در نزدیکی قفسه سبزیجات و میوهها
توصیه میشود قفسههای عرضه میوهها و سبزیجات در همان قسمت ورودی فروشگاه
واقع شوند و چرخهای خرید فروشگاهی نیز در کنار آنها قرار گیرند .تحقیقات نشان
میدهند که روبرو شدن با سبزیجات و میوههای خوشرنگ و تازه در بدو ورود
به فروشگاه ،حس تازگی و روحیه باال را به مشتری القا میکند .در واقع با این کار
به مشتری میگوییم که «شما وارد مکانی شدهای که سرشار از طراوت و تازگی است»
و واضح است که هرچه روحیه و حس مشتری خوب باشد ،تمایل بیشتری به خرید
دارد.
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از سوی دیگر ،وقتی مشتری در همان ابتدای سفرش در فضای فروشگاه ،همه کاالهای
اساسی اش را خریداری کرده باشد ،بدش نمیآید که در انتهای خرید خود ،چند قلم
تنقالت و خوراکی را نیز به سبد یا چرخ خرید فروشگاهیاش اضافه کند.
6ـ یک بسته چندتایی ببَر ،با تخفیف ویژه
گفتیم که بزرگتر کردن چرخهای خرید فروشگاهتان به افزایش خرید مشتری منجر
میشود .همین قضیه را میتوانیم در مورد کاالها نیز اجرا کنیم .چگونه؟!
تحقیقات نشان میدهند که وقتی مقدار زیادی از کاالیی را خریداری میکنیم ،آن را
بیشتر مصرف میکنیم .مثال متداول این شیوه ،فروش باکسی نوشابه خانواده است.
بسیاری از فروشگاههای زنجیرهای ،نوشابههای خانواده را با تخفیفی باورنکردنی به
صورت باکسهای  6یا 12تایی عرض میکنند .مشتری هم به دلیل تخفیف ویژه ،نوشابه
را به صورت باکسی خریداری میکند ،با این تصور که سود کرده است .اما در عمل،
چند برابر وقتی که نوشابه تکی خریداری میکرد نوشابه مصرف خواهد کرد و زودتر از
حالت عادی برای خرید مجدد نوشابه به فروشگاه مراجعه خواهد کرد و این یعنی سود
بیشتر برای فروشگاه در بلندمدت.
بنابراین توصیه میکنیم که تا حد امکان کاالهایتان را به صورت باکسی و در بسته-
بندیهای چندتایی تخفیفدار ،عرضه کنید .به این شکل ،هم کاالهایتان را قبل از
تاریخ انقضاء مصرف خواهید فروخت و هم در بلندمدت سود باالتری را تجربه خواهید
کرد.
7ـ محل کاالهای ضروری ،انتهای فروشگاه
محققان معتقدند که محل قرارگیری کاالهای ضروری ،موادغذایی و مواد فاسدشدنی
در انتهای سالن یا فضای فروشگاههای زنجیرهای است ،به دو دلیل موجه:
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نخست اینکه معموال فروشگاههای بزرگ را به گونهای میسازند که انتقال و بارگیری و
تخلیه کاالها به داخل یا خارج فروشگاه از قسمت انتهایی فروشگاه انجام میگیرد ،نه
درب ورودی یا دربهای منتهی به ویترین یا نمای روبرویی فروشگاه که محل بازدید
و رفت و آمد مشتریان است .به این ترتیب ،نه تنها نقل و انتقال کاالهایی که به
دلیل فروش بیشتر (به علت ضروری بودن شان) و مهلت کوتاه انقضایشان نیازمند
جایگزینی و تأمین مستمر و مکرر هستند آسانتر میشود ،بلکه از این طریق ،فاصله
میان خودروی حمل کاالها تا یخچالها و سردخانههای فروشگاه (به ویژه در مورد
لبنیات و کاالهای حساس به دما) کوتاهتر میشود و از فاسد شدن احتمالی این کاالها
جلوگیری میشود.
دلیل دوم و دلیل مهمتر اینکه کاالهای اساسی و ضروری مانند مواد غذایی ،کاالهایی
هستند که هدف و انگیزه اصلی مشتری از ورود به فروشگاه هستند (برخالف کاالهای
غیرضروری که مشتری به اصالح «هوس میکند» آنها را خریداری کند)؛ بنابراین
چنانچه آنها را در قسمتهای انتهایی فروشگاه زنجیرهای قرار دهیم ،مشتری برای تهیه
آنها ناچار است از کنار همه کاالهای غیرضروری بگذرد تا به کاالهای ضروری برسد و
این ،درصد احتمال «هوس کردن» مشتری و خرید کاالهای غیرضروری را افزایش
میدهد.
8ـ تصویر:
تمام اقالمی که در قفسه فروشگاهی چیده میشود باید به شکلی باشند که قسمت
جلوی کاال رو به مشتری باشد .چشم انسان اقالم بزرگتر که کنار هم چیده میشوند را
به راحتی میبیند ،بنابراین در قفسه باید  3یا  4رشته مرتبط از همان محصول چیده
شود.
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9ـ دسترسی راحت:
فراموش نکنید که مشتری کاالیی که دسترسی به آن آسانتر و راحتتر است را
انتخاب میکند ،کاالی طبقات باالی قفسهها در طول زمان دور انداخته میشوند .زیرا
هیچکس برای چیزی که نمیبیند تالش نمیکند؛ برای جلوگیری از افتادن اقالم
سنگین و یا شکستن قفسهها بهطور معمول در طبقات پایین قفسه فروشگاهی اقالم
سنگین و در طبقات باال اقالم سبک چیده میشود.
10ـ قانون ردیف اول:
کاالیی که در سطح چشم به نمایش گذاشته میشوند در طول روز بیشتر به فروش
میرسد .اقالمی هم که تاریخ انقضاء آنها زودتر به اتمام میرسد برای زودتر فروخته
شدن در ردیف اول چیده میشوند.
11ـ نظافت و بهداشت:
چون بیشتر اقالم قفسههای فروشگاه مواد غذایی است ،یکی از قوانین ضروری آن
رعایت بهداشت اقالم میباشد .بهطور منظم سبد میوه و سبزی ،قفسهها و جعبههای
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اقالم ،مرتب و تمیز شود ،زیرا هیچکس از قفسههایی که پر از گرد و غبار و لکه است
خرید نمیکند.
12ـ قفسههای پر:
در قفسههای پر ،اقالم زودتر به
فروش میرسد؛ به شما پیشنهاد
میشود که قفسهها خالی باقی نمانند.
هرچه کاال متنوعتر و زیادتر باشد
مشتری هم بیشتر میشود.
13ـ بسته بندی:
بهطور متوسط صرف وقت مشتری برای خرید در فروشگاه  25-30دقیقه است .در طی
این زمان هرچیزی که اول به چشمش بخورد میخرد .بسته بندی و رنگبندی کاالها
باعث زودتر فروخته شدن میشود.
14ـ حراج:
همیشه در ردیفهای جلویی باید کاالهایی که قیمت مناسب دارند و حراجی هستند
چیده شود ،که باعث شود مشتریها نسبت به فروشگاه ذهنیت خوبی داشته باشند.
قیمت مناسب مشتریان را به مشتری همیشگی تبدیل میکند.
15ـ موقعیت قفسهها
روی محل و موقعیت کاالها در قفسههای سوپرمارکت مطالعات بسیاری انجام گرفته
است .ما همانطوریکه کتاب میخوانیم ،قفسههای فروشگاه را هم میخوانیم .بنابراین
وقتی از سمت راست قفسهها (مثل کتاب) شروع به خواندن کاالها میکنیم ،نگاه ما در
آخرین نقطه ،یعنی سمت چپ قفسه ،توقف و درنگ طوالنیتری دارد .بنابراین توصیه

فصل سوم :فرآیندهای راهاندازی و مدیریت فروشگاههای زنجیرهای

153

میکنیم که کاالهای گرانقیمتتر را در سمت چپ قفسه قرار دهید .اغلب کاالهای
ارزانتری که در قفسههای پایینی قرار داده شدهاند به چشم نمیآیند و به آسانی قابل
رؤیت نیستند ،چون در اغلب فروشگاهها ،قفسههای باالتری که همارتفاع با چشمهای
مشتریان هستند ،به کاالهای گرانقیمت اختصاص یافتهاند.
تولیدکنندگان و واردکنندگانی که کاالهای خود را در فروشگاههای زنجیرهای عرضه
میکنند ،مبالغ قابلتوجهی را به فروشگاههای زنجیرهای میپردازند تا پرسنل
فروشگاهها کاالهایشان را همسطح و همارتفاع با چشم مشتریان بزرگسال قرار دهند.
دلیل پرداخت این هزینه باال این است که تولیدکنندگان و واردکنندگان بهخوبی
میدانند که کاالهایی که همارتفاع با چشم در قفسهها چیده میشوند ،شانس بیشتری
برای دیده شدن و خریداری شدن دارند .چون مشتری برای دیدن و بررسی کاالهایی
که در سایر قفسهها واقع شدهاند ،باید بایستد و باال و پایین را نگاه کند و اغلب مشتریان
چنین زحمتی را به خودشان نمیدهند .به همین دلیل است که کاالهایی که در
قفسههای همسطح با چشم خود میبینید ،گرانتر از سایر کاالها هستند.
16ـ راهروهای مناسبتی
سوپرمارکت میتواند راهروها و قفسههایی را به مناسبتهای خاص اختصاص دهد .این
مناسبتها میتواند روز پدر ،روز مادر ،سال نو ،اعیاد خاص و هر مورد دیگری را شامل
شود .تمام عالئم اطالعرسانی و تبلیغاتی بایستی از قبل بر اساس مناسبت در محل
نصب شده باشند ،تا در رابطه با فروش فصلی ،فروش ویژه و مناسبتی به مشتریان
اطالعرسانی کنند.
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17ـ مواد شوینده و بهداشتی
مواد شوینده ،بهداشتی و پاککننده ها ،کاالهای بسیار مهمی در سبد خرید مشتریان
هستند ،اما باید همیشه در کنار ابزارآالت ،دستمال توالت یا سایر کاالهای غیر غذایی
قرار بگیرند ،زیرا مواد معطر و خوشبوکنندههای مصنوعی که در فرآیند تولید به این
محصوالت افزوده میشود میتواند بهراحتی طعم و عطر مواد غذایی را تغییر دهد و
آنها را آلوده کند.
18ـ مواد غذایی منجمد
مواد غذایی منجمد نیز باید در قسمت انتهایی فروشگاه قرار بگیرند ،تا آخرین کاالیی
باشند که مشتری برای خرید برمیدارد و در سبد یا چرخ خرید فروشگاهی خود قرار
میدهد .چون اگر مشتری همان ابتدای کار ،این مواد غذایی را بردارد ،احتمال دارد که
تا اتمام فرآیند خرید ،یخ آنها باز شود و در معرض فساد قرار گیرد و محیط فروشگاه
را نیز خیس و آلوده کند.
19ـ صندوق پرداخت
میدانید که مشتری ای که خسته از سفر طوالنی در فضای فروشگاه ،در نهایت به
صندوق میرسد ،حوصله و عالقهای به ایستادن در صف ندارد .این مهارت شماست که
با قرار دادن کاالهایی که حس کنجکاوی و عالقهمندی مشتری را برمیانگیزند ،به
مشتریای که از دور به سمت صندوق حرکت میکند این پیام را برسانید که هنوز
کاالهای جالبتری وجود دارند که میتواند تا رسیدن نوبتاش ،آنها را بررسی و
خریداری کند.
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20ـ نقاط طالیی فضای فروشگاه:
این نقاط که به «تله مشتری» نیز معروفند ،محلهایی مانند صفهای نزدیک صندوق
یا راهروهای منتهی به صندوق فروشگاه را شامل میشوند که با انواع تنقالت و
خوراکیهای خوشمزه انباشته شده باشند .اینها جوایز لذیذی هستند که پس از طی
کردن مسیر پرزحمت و هزارتوی خرید ،به مشتری پیشنهاد میشوند ،ضمن اینکه
سود قابلتوجهی را نیز برای فروشگاه به ارمغان میآورند.
21ـ فروشگاه بهمعنای واقعی کلمه:
از ویژگیهای اولیه یک فروشگاه زنجیرهای ایدهآل ،کف و قفسههای چوبی و نورپردازی
خیرهکننده و جذاب است .اگر به این قاعده که «عقل مردم به چشمشان است» توجه
کنید ،میتوانید با ایجاد جذابیتهای خاص و نوآورانه در فضای فروشگاهتان ،حتی
کاالهای لوکس و سودآور را بهراحتی به مشتریان خود بفروشید .انتظار نداشته باشید
که لوازم آرایشی و زیبایی شما را در شرایطی خریداری کنند که آنها را در فضایی سرد
و بدبو و شبیه به انباری یک فروشگاه با دکوراسیون و نورپردازی دلزننده عرضه
کردهاید.
22ـ قسمت انتهایی قفسههای گوندوال
قفسههای کمعرضی هستند که در انتهای قفسهها ،معموالً از نوع گوندوال ،قرار دارند و
بهراحتی قابلرؤیت هستند .به این قفسهها که به «سرقفسه» نیز موسوم هستند،
کاالهای خاص عرضه میشوند که نیاز است بیشتر و راحتتر در معرض دید قرار بگیرند
یا کاالهای بدون تخفیف محسوب میشوند.
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23ـ سطح خرید = 1سطح
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چشم2

تولیدکنندهها و توزیعکنندهها بر اساس ارتفاع ،محل و اولویت رؤیتپذیری قفسهها به
فروشگاهها هزینه میپردازند تا کاالهایشان را عرضه کنند .سابق بر این اعتقاد بر این
بود که قفسههایی که همارتفاع و همسطح با چشمهای مشتریان هستند ،یعنی به
فاصله یک متر و شصت تا یک متر و هشتاد سانتیمتر از سطح کف فروشگاه ،بهترین
و رؤیتپذیرترین قفسهها هستند و از اولویت باالتری برخورداند .اما بهتازگی با استفاده
از دوربینهای ردیاب حرکات چشم ،متوجه شدهاند که مشتریان اغلب پایینتر از ارتفاع
چشمهای خود را نگاه میکنند ،یعنی ارتفاعی بین کمر تا سینه.
امروزه با وجود رقابتی شدن فضای فروشگاههای زنجیرهای تخفیفدار ،بهنظر میرسد
که توجه کردن به برخی ریزهکاریها و جزئیات حتی بهظاهر کماهمیت ،میتواند تغییر
چشمگیری در رونق و سودآوری فروشگاهها داشته باشد.
مواردی مانند بروشورهای تبلیغاتی ،تورهای تخفیفدار ،بروشورهای تفریحی و
گردشگری تخفیفدار ،بروشورهای مدیریت اقتصاد خانواده ،کارت تلفنها یا رمز
عبورهای اشانتیون (رایگان) بر روی کاالهای خاص ،همگی در صندوقهای فروشگاه
قابل فروش هستند .چون این موارد را نمیتوان به مشتریانی که در حال راه رفتن در
فضای فروشگاه هستند فروخت ،اما مشتری خستهای که در صف صندوق ایستاده،
فرصت و اشتیاق کافی برای بررسی این کاالهای ویژه را خواهند داشت.

. Buy Level
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عوامل مورد نظر مشتری در بازارپردازی و مرچندایزینگ
1ـ عالئم :هدف از بکار بردن عالئم ،جلب توجه بیشتر مشتریان در هنگام حرکت از
جلوی قفسهها و دادن آگاهی به ایشان میباشد.
2ـ سرعت در تشخیص :قیمتها باید به صورت واضح و خوانا بر روی اتیکت یا جعبه
محصول نوشته یا قرارداده شود ،تا مشتری بتواند قیمت و نام کاال را در کوتاهترین زمان
ممکن مشاهده نماید.
3ـ چیدمان و نمایش کاال :کاالها باید به صورت مرتب و اصولی در قفسهها چیده شوند،
بهطوریکه نام محصول در جلوی دید مشتری قرار گیرد و آنها با مشاهده محصول ،از
نام آن آگاهی یابند .تحقیقات نشان داده است که عمل به این اصل ،بین  15تا 20
درصد بر حجم فروش افزوده است.
5ـ مجموعه عملیات بازارپردازی و مرچندایزینگ که مورد نظر مشتری نیز میباشد،
توسط بازارپرداز و با حضور وی در کنار قفسه کاالها (یا در فروشگاه) ،انجام میشود.
این شخص باید با توضیح و بیان کامل اطالعات در مورد محصوالت ،رسیدگی به
شکایات و انتقادات و با خلق خوش و روی گشاده ،خاطره خوشی در مشتری به جای
گذارد .یک شرکت غذایی با انجام عملیات بازارپردازی و مرچندایزینگ در چهار
فروشگاه زنجیرهای رفاه در شهر تهران ،و مقایسه نتایج با چهار فروشگاه دیگر از همین
زنجیره که عملیات بازارپردازی و مرچندایزینگ در آنها انجام نشده بود ،نتیجه گرفت
که در فروشگاههای مورد عمل 25 ،درصد بر حجم فروش محصول مورد نظر افزوده
شده است.
6ـ فراهم نمودن تسهیالت مناسب و ویژهای برای پاسخگویی به نیاز معلولین و
سالمندان بهطور مثال:
-

ایجاد مکان مناسب برای نشستن و استراحت افراد سالمند؛
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-

حمل و نقل و جابجایی کاالهای افراد سالمند؛

-

چاپ فیش خرید با حروف درشت برای آنها.

7ـ کارتنهای خالی و حاوی اجناس ،در سطح فروش و در مسیر تردد مشتریان قرار
نگیرد.
8ـ مکان جمعآوری کارتن خالی کامال مجزا و مرتب باشد.
9ـ کاالهایی که مخصوص کودکان است ،باید در مسیر دید آنها قرار گیرد ،نه در
ارتفاعی باالتر از قد آنها؛ و باید به شکل مناسبی ترغیبکننده ذهن کودکان باشد
(اقالمی مانند :پفک ،بیسکویت ،تنقالت ،شامپو بچه و غیره).
بهطورکلی ،دو رویکرد در خصوص چیدمان فروشگاهی وجود دارد:
در رویکرد اول کاالهای لوکس و با حاشیه سود باال ،در ابتدای ورودی فروشگاه قرار
میگیرند .منطق این رویکرد این است که مصرفکننده در ابتدای فروشگاه توجه
بیشتری به اطراف خود دارد و با توجه به بودجهای که برای خرید از کل فروشگاه در
نظر گرفته است ،مقدار بیشتری از این کاالها را خریداری میکند .این رویکرد این
منطق را توجیه میکند که اگر محصوالت لوکس و با حاشیه سود باال را در وسط یا
انتهای خروجی فروشگاه قرار دهند ،مشتریان ابتدا محصوالت دیگر را خریده و بودجه
کمی برای خرید محصوالت لوکس دارند ،لذا مقدار کمتری از این محصوالت را
میخرند.
در رویکرد دوم که مناسب فروشگاههای تخفیفی 1است و فروشگاههای زنجیرهای افق
کوروش بهعنوان یک مطالعه موردی از این رویکرد استفاده میکند ،محصوالت لوکس
کمتری موجود است و تاکید بر محصوالت ضروری خانوار است .در این رویکرد
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محصوالت لوکس به جای قرار گرفتن در شلف ،در استندهایی که مناسب آنها میباشند
جانمایی میگردند.
در فروشگاههای زنجیرهای افق کوروش ابتدا محصوالت سنگین (از لحاظ وزن) قرار
می گیرند و در انتهای خروجی ،استندهایی برای کاالهای لوکس و با حاشیه سود باال
قرار میگیرند .همچنین در این رویکرد با توجه به پروموشنهای ماهانه و بهمنظور
بازارپردازی بهتر کاالها ،سعی بر آن شده تا فضای بیشتری از سطح فروش به پالت
اختصاص داده شود .پلن جانمایی و چیدمان کاالیی فروشگاههای زنجیرهای افق
کوروش ،مطابق تصویر ذیل میباشد.
4ـ2ـ2ـ3ـ اصول مکانیابی فروشگاه
مکان به معنی جا و فضاست و مکانیابی در اقتصاد ،یافتن مکان بهینه برای دست
یافتن به هدفی است که تولیدکننده برای خود تعریف میکند .این هدف برای
تولیدکننده میتواند کسب سود بیشتر ،به دست آوردن سهم بزرگتری از بازار ،کاهش
هزینههای توزیع کاال و غیره باشد .بنابراین ،یکی از مهمترین عوامل موثر بر
تصمیمگیری افراد و بنگاهها ،بعد مکان میباشد .مکان را میتوان به دو صورت تفسیر
کرد :مکان ممکن است به معنای مکان فیزیکی یک مصرفکننده خاص باشد ،یا اینکه
منظور از مکان ممکن است فاصله بین ویژگیهای مطلوب نشانه تجاری در نزد یک
مصرفکننده خاص با ویژگیهای نشانه تجاریای باشد ،که عمالً خریده است .از سوی
دیگر حداکثرسازی پراکندگی ،یکی از اهداف تعریف شده در مکانیابی است.
انتخاب مکان بر روی هزینههای واحدهای تولیدی یا خدماتی و نیز امکان دسترسی به
منابع تولید ،اعم از تسهیالت حمل و نقل ،مواد اولیه و نیروی کار ،تاثیر بسیار زیادی
دارد.
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فریزر
یخچال
نوار بهداشتی و ...

پالت
سلولزی

محصوالت
صحب انه،عسل،مربا و ...

انواع کورنفلکس و .

پالت انواع
برنج

انواع حبوبات

پالت
سلولزی

بهداشت خانه

پالت
پودر های
شوینده

پالت انواع روغنهای جامد

بهداشت سر و بدن

پالت انواع پودرهای
شوینده

انواع کنسرو و کمپوت و غذای
آماده -سس و آبلیمو و ...

انواع حبوبات ،نمک،سویا و ...

پالت انواع
نوشابهها و...

پالت انواع روغنهای
جامد

پالت انواع روغنهای جامد

بهداشت آشپزخانه

انواع نودل ،ماکارونی و...

انواع آرد و
محصوالت مشابه

پالت انواع
آب معدنی

انواع آبمیوه و شربت ،سایر نوشیدنیها

کیک و کلوچه و...

کیک و کلوچه بیسکوئیت و ..

خشکبار و آجیل

استند آرایشی
بهداشتی

صندوق فروشگاهی

صندوق فروشگاهی

استند چیپس و
پفک

درب خروج

درب ورود

فریزر بستنی
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مکانیابی مراکز تجاری
اولین اقدام در امر تاسیس مراکز تجاری ،این است که مکان گزینی مراکز تجاری نباید
تنها نتیجه خواستههای یک معمار یا سرمایهدار باشد ،بلکه تصمیم در این مورد باید
نتیجه بررسی دقیق وضع بازار ،موقعیت محل ،فضاهای مشابه موجود ،جمعیت فعال،
ساختمان ها و تاسیسات مورد نیاز در آینده و منطقه تحت نفوذ و سطح زندگی اهالی
باشد.
افراد ،خانوارها و موسسات برای رفع نیازهای خود خریدار کاالهای مصرفی و تجهیزاتی
هستند که بهوسیله واحدهای دیگری تولید و عرضه میشود .توزیع کاال جز در موارد
استثنایی (فروش مستقیم از تولید به مصرف) مراحل مختلفی را دست کم ،در سطح
تجاری عمده یا نیمهعمده و جزء طی میکند .این سلسله مراتب توزیعی تابعی از
سلسله مراتب شهری است .تاجران عمده در بزرگترین شهرها و نیمهعمده و خرده،
در شهرهای متوسط یا کوچک سکنی گزیدهاند ،که این طبقهبندی به شناخت سلسله
مراتب شهری کمک میکند.
کاالهای مصرفی ،برحسب طبیعت آنها به صورت جزئی و روزانه یا با فاصلههای زمانی
کم و بیش طوالنی (هفتگی ،ماهانه ،ساالنه و یا بیشتر) ،خریداری میشوند.
کاالهای تجهیزاتی به نسبت کمتر خریداری میشوند و این کاالها تقریبا در فاصله
بیشتری از محلهای مسکونی یا موسسات صنعتی قرار دارند؛ امری که تراکم مکانی
واحدهای تجاری را برحسب نوع آنها ایجاب کرده و آنها نیز به نوبه خود همراه با شبکه
ارتباطی وسایل نقلیه ،منطقه جاذب ،مشتریهای همیشگی را تعیین میکنند.
تجارت و خدمات بیش از پیش مستلزم مکانهای ویژه ،سازگار و جذاب است و این در
حالی است که فعالیت های تجاری از دیرباز در ارزش افزوده زمین و رونق شهر سهیم
بوده و مکانیابی و دسترسی به آنها همراه با جای توقف برای مشتریها و تحویل
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اجناس ،همگی با یک نوع شهرسازی قابلتوجه به نام شهرسازی تجاری ارتباط مییابد.
 2تا  5درصد از سطح کاربری شهری به مراکز تجاری اختصاص دارد .این مراکز شامل
خردهفروشیها ،عمدهفروشیها ،دفاتر خصوصی ،خدمات ،بانکها و هتلهاست.
معیارهای مکانیابی مراکز تجاری
 1ـ دسترسی :یکی از عوامل بسیار مهم در استقرار مراکز تجاری دسترسی است .چون
مراکز محلهها ،مناطق و شهرها ،باالترین سطح دسترسی را دارند به همین دلیل مراکز
تجاری را در مرکز این هسته مکانیابی میکنند.
2ـ اندازه مکان :وسعت و اندازه زمین مورد نیاز یکی دیگر از عوامل موثر در مکانیابی
مراکز تجاری است.
3ـ زمین مناسب :عالوهبر وسعت ،شرایطی فیزیکی زمینها در استقرار مراکز خرید
موثر هستند.
 4ـ دسترسی به تاسیسات زیربنایی :دسترسی به تاسیساتی مانند آب ،برق و سیستم
دفع فاضالب ،در این کاربری نیز مانند سایر کاربریها ،به ویژه در محالت جدید
االحداث تاثیر میگذارد (لیتکوهی و چرخچیان.)1393 ،
اصول مکانیابی

فروشگاهی1

برنامهریزی مکانی ،به ساماندهی نقاط توزیع فروشگاهها و ترتیب قرارگرفتن و مراکز
توزیع بهمنظور رفاه و آسایش مصرفکنندگان میپردازد.
یکی از معیارهای اساسی و مهم در موفقیت یک فروشگاه زنجیرهای ،موقعیت آن است.
زیرا یک موقعیت مناسب ،عالوهبر اینکه خدمات رفاهی قابلتوجهی را برای مشتری
ایجاد مینماید ،اهمیت ویژهای نیز از لحاظ میزان فروش ،برای فروشگاه زنجیرهای دارد.
. Store Location

1
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اتخاذ تصمیم در خصوص موقعیت فروشگاه زنجیرهای بسیار مهم است ،زیرا تغییر دادن
محل فروشگاه زنجیره ای ،یا بسیار مشکل است و یا زیان باالیی به همراه دارد .اگر
فروشگاه زنجیرهای در خصوص قیمتگذاری و تامین کاالها دچار اشتباه و مشکل شود،
این معضل قابل جبران است؛ اما اگر چنین اشتباهی درخصوص انتخاب محل و موقعیت
فروشگاه زنجیرهای صورت پذیرد ،جبران آن بسیار دشوار و پر هزینه خواهد بود.
قدم اول برای توسعه فروشگاههای زنجیرهای یافتن پاسخهایی مستند و قابل اعتماد
برای پرسشهای ذیل میباشد :
.1

مشتریان من کجا هستند؟

.2

کجاها نیاز به سرمایهگذاری دارد؟

.3

میزان فروش من در کجاها بیشتر و در کجاها کمتر است؟

.4

چه میزان از شهر در یک بازه زمانی پوشش داده شده است؟

.5

چگونه میتوان شهر را تقسیمبندی و مراجعات مشتریان را مدیریت نمود؟

هوش

مکانی1

هوش مکانی یا اطالعات موقعیت مکانی ،فرایند تفسیر معنادار از روابط دادههای
جغرافیایی برای حل یک مشکل خاص در صنایع و سازمانها میباشد.
هوش مکانی موارد ذیل را شامل میشود:
.1

برنامهریزی بر اساس موقعیت مکانی؛

.2

سرمایهگذاری بر اساس موقعیت مکانی؛

.3

تحلیل مشتریان و فروش بر اساس موقعیت مکانی؛

.4

تجارت بر اساس موقعیت مکانی؛
. LI: Location Intelligence

1
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مدیریت خدمات بر اساس موقعیت مکانی.

تصمیمگیری در مورد محل و موقعیت فروشگاه زنجیرهای به سه عامل اصلی و اساسی
زیر بستگی دارد:
-1

مشتریان1

 -2محیط عمومی

شهر2

 -3محل اختصاصی فروشگاه

زنجیرهای3

موقعیت فروشگاه زنجیرهای و مشتری:
بزرگترین عامل تعیینکننده در موقعیت ایدهآل یک فروشگاه زنجیرهای هدف بازار
آن فروشگاه زنجیرهای است .بهطور مثال ،اگر هدف بازار آسایش و رفاه مشتری باشد،
بنابراین ،در انتخاب محل فروشگاه زنجیرهای باید به رفاه و آسایش مشتری ،توجه
ویژهای نمود.
در واقع آنچه آسایش مشتری محسوب میشود ،بستگی به نیاز و توقع مشتری از
فروشگاه زنجیرهای دارد که این آسایش از دیدگاه مشتریان متفاوت است ،که البته
میتوان با تحقیق برروی خواستههای مشتریان ،به یک نیاز سنجی واقعی رسید و
سپس با تحلیل شاخصهای مورد نظر ،به یک جمعبندی مناسب و واقعی برای احداث
فروشگاه زنجیرهای دست یافت؛
بهطور مثال ،عوامل (کیفیت ـ خدمات ـ سرویسهای رفاهی ـ پارکینگ و غیره)
میتواند تامینکننده خواسته مشتری باشد.

1

. Customers
. General Area
3
. Specific Site
2
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موقعیت فروشگاه زنجیرهای و محیط عمومی شهر:
عوامل تعیینکننده محیط عمومی شهر در جهت تصمیمگیری موقعیت فروشگاه
زنجیرهای ،عبارت از:
الف ) تجزیه و تحلیل ناحیه تحت پوشش؛
ب) تعیین پتانسیل فروش در سطوح مختلف شهر؛
ج) انتخاب محل فروشگاه زنجیرهای ،متناسب با اهداف بازار.
تجزیه و تحلیل ناحیه تحت پوشش:
تجزیه و تحلیل ناحی ه تحت پوشش ،با مسائل جغرافیایی بسیاری در ارتباط است.
عوامل موثر و اساسی براندازه و شکل ناحیه تحت پوشش؛ عبارتاند از:
-1

جاذبههای تجاری مرکز خرید که شامل:

 -1اشکال فروشگاههای بزرگ
 -2تنوع و جداسازی کاالهای پیشنهادی
 -3نحوه تحویل کاال و سایر خدمات خردهفروشی
 -4اعتبار و شهرت خردهفروشیهای بزرگ و عمده
 -5تسهیالت بانکی
 -6تسهیالت پارک اتومبیل
 -7محدودیتهای ترافیکی
 -8جذابیتهای اجتماعی تفریحی
 -9توزیع و پراگندگی جمعیت
 -10میزان رشد و تراکم جمعیت
 -11الگوی مصرف منطقه و شهر
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 -12بعد مسافت برای دسترسی به فروشگاه زنجیرهای
 -13خطوط حمل و نقل (جاده ،سیستم ریلی ،اتوبوس و غیره)
 -14میزان دسترسی به وسایل ارتباط جمعی (روزنامه ،کتاب ،مجالت ،رادیو و تلویزیون
و غیره)
 -15میزان استفاده از وسایل نقلیه شخصی
 -16سایر مراکز خرید رقیب در نزدیکی بازار هد ف
2ـ سطوح تجاری:
سطوح تجاری ،سطوحی هستند که بهوسیله مغازههای کوچک ،مغازههای شخصی و
سوپر مارکتها بازار را تشکیل میدهند که بیشترین و عمدهترین تاثیر بر روی اندازه
ناحیه تحت پوشش ،توسط سطوح تجاری شخصی معین میگردد.
عوامل محلی ،تاثیر قابل مالحظهای بر موقعیت فروشگاه زنجیرهای میگذارد که این
عوامل ،عبارتانداست از:
 -1ارتباط محل سایت با مرکز خرید اصلی و همچنین ناحیه تحت پوشش
 -2میزان دسترسی به موقعیت فروشگاه زنجیرهای
 -3توانایی و قدرت رهگیری تجاری ،مانند قرار گرفتن فروشگاه زنجیرهای در مسیر
عبور عابرین
 -4جذابیتهای محیطی
 -5هماهنگی و متناسب بودن باسایر فعالیتهای تجاری محل (بورس)
 -6شناسایی و ارزیابی فروشگاههای رقیب از لحاظ موقعیت اندازه و شکل و ویژگیها
و توانمندیها
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شرایط اختصاصی محل فروشگاه زنجیرهای:
پس از ارزیابی شرایط و عوامل عمومی موقعیت فروشگاه زنجیرهای به این شاخصهای
اختصاصی باید توجه نمود:
الف ) متناسب بودن محل فروشگاه زنجیرهای با هدف؛
ب ) تناسب اجاره بها و یا قیمت خرید زمین که در این صورت هزینههای سنگینی به
مجموعه تحمیل نمیشود؛
ج) هماهنگی و تناسب محل از لحاظ سمت ،جهت و اندازه محل فروشگاه زنجیرهای
که میتواند برروی تقویت و یا تضعیف فروش موثر باشد.
تحقیقات در محل و موقعیت فروشگاه

زنجیرهای1

بهمنظور کنترل نهایی و تعیین کارایی محل فروشگاه زنجیرهای پیشنهادی ،عوامل و
شاخصهای تکمیل که باید مورد توجه قرارگیرد عبارتاند از:
-1

تعداد جمعیت عابر پیاده و وسایل نقلیه که از نزدیک محل فروشگاه زنجیرهای

در مقایسه با موقعیتهای مشابه تردد میکنند.
 -2محل فروشگاه زنجیرهای باید متناسب باسایر مشاغل در محدوده مورد نظر باشد.
-3

چهره و نمای محل فروشگاه زنجیرهای باید با دپارتمانهای فروشگاه زنجیرهای

متناسب باشد.
 -4تخمین و برآورد فروش کل در یک واحد خردهفروشی جدید.
-5

درصد سهم بازار از طریق فروشگاههایی که از لحاظ اندازه و کیفیت در ناحیه

تحت پوشش مشابه میباشند.

. Site Research

1
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 -6سهم رقبا بهوسیله اندازهگیری شاخصهایی چون اندازه خالص سطح فروش تعداد
فروشندههای تعداد صندوقها و تنوع کاال و قیمت کاالها به روش قیاسی مشخص گردد.
 -7برای آگاهی سرمایهگذار از میزان بازگشت سرمایه باید سود ناویژه برای هر بخش
از کاالها تخمین و برآورد گردد.
-8

شناسایی ترکیب کاالها و محصوالت بر اساس الگوی مصرف در ناحیه تحت

پوشش.
-9

بر آورد هزینههای سرمایهای شامل هزینههای ساختمانی هزینههای اقالم

سرمایهای و ثابت.
-10برآورد هزینههای عملیاتی و سود خالص.
انتخاب مکان یکی از مهمترین تصمیمات در صنعت خردهفروشی است و در پاسخ به
این سوال که سه چیز مهم در خردهفروشی چیست؟ اغلب گفته شده :مکان ،مکان،
مکان .چراکه اوالً مهمترین تاثیر را در تصمیم خرید مشتری که از کجا خرید کند دارد
و عامل مهمی در جذب مشتری است ،ثانیاً انتخاب مکان اهمیت استراتژیک دارد چون
میتواند به مزیت رقابتی پایدار منجر شود .چراکه از جمله عناصر آمیخته بازاریابی
است که منحصربهفرد است و رقبا نمیتوانند به سادگی از آن تقلید کنند؛ و سوم اینکه
انتخاب مکان یک تصمیم مخاطره آمیز است ،پیچیدگی زیادی دارد ،هزینه بر است و
یک تصمیم بلند مدت محسوب میشود و بر تعهد سرمایه بلند مدت داللت دارد .چراکه
با اتنخاب یک مکان به دلیل ماهیت ثابت آن بر خالف دیگر عناصر آمیخته بازاریابی
چون قیمت ،خدمات ،تبلیغات و تنوع محصول نمیتوان آن را به راحتی تغییر داد.
تمرکز اصلی استراتژی انتخاب مکان بر باز کردن یک مغازه یا فروشگاه جدید است،
ولی با این وجود تصمیمات مکانیابی به کل ساختار فیزیکی آن مربوط و جامعتر است.
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فرآیند تصمیمگیری درباره مکان:
تصمیمات مربوط به مکانیابی از یک فرآیند سیستماتیک پیروی میکند که با ارزیابی
عمومی و کلی مناطق جغرافیایی شروع میشود و به ارزیابی جزئی ویژگیهای هر مکان
میپردازد .این فرآیند را میتوان بهطور کلی در سه مرحله توصیف کرد:
.1

انتخاب بازار :انتخاب منطقهای که ظرفیت خردهفروشی جدید را دارد.

.2

ارزیابی منطقه :بررسی ویژگیهای کلی منطقه.

.3

ارزیابی مکان :بررسی جزیی برای انتخاب مکان نهایی.

اشکال اصلی تصمیمگیری در مورد مکان عبارتاند از:
.1

افتتاح مغازه جدید

.2

گسترش مغازه فعلی

.3

مکانیابی مجدد

.4

به روز کردن محیط فیزیکی مغازه

برای تصمیمگیری در مورد مکان باید مالحظات زیر را در نظر گرفت:
.1

مالحظات شخصی :اینکه افتتاح فروشگاه چه محدودیتهای زمانی و مکانی

برای خود فرد و کارمندان ایجاد میکند و بررسی معایب و مزایای مکان در این رابطه.
.2

مالحظات استراتژی کسب و کار :بررسی منحصربهفرد بودن در منطقه ،میزان

مشتریان و رفت و آمد آنها در منطقه ،وضعیت رقبا و میزان نیاز آن منطقه به محصوالت
و خدمات.
.3

مالحظات سازگاری :بررسی میزان تجانس کاالها با کاالهای دیگر خردهفروشیها

در منطقه ،بررسی میزان آلودگیهای صوتی و غیره.
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مالحظات مالی :ارزیابی میزان پولی که در دسترس داریم ،بررسی میزان ریسک

سرمایهگذاری و بازده آن و برنامهریزی برای تخصیص درست منابع.
5ـ2ـ2ـ3ـ مدیریت زنجیره تامین و گردش کاال
امروزه مدیریت زنجیره تامین بهعنوان یکی از مبانی زیرساختی پیادهسازی کسب و کار
در دنیا مطرح است .در رقابتهای جهانی موجود در عصر حاضر ،باید محصوالت متنوع
را با توجه به درخواست مشتری در دسترس وی قرار داد .خواست مشتری بر کیفیت
باال و خدمترسانی سر یع موجب افزایش فشارهایی شده است که قبال وجود نداشته
است ،در نتیجه شرکتها بیش از این نمیتوانند به تنهایی از عهده تمامی کارها برآیند.
در بازار رقابتی موجود ،بنگاههای اقتصادی و تولیدی عالوهبر پرداختن به سازمان و
منابع داخلی ،خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط خارج از سازمان
نیازمند یافتهاند .علت این امر در واقع دستیابی به مزیت یا مزایای رقابتی با هدف کسب
سهم بیشتری از بازار است .بر این اساس فعالیتهایی نظیر برنامهریزی عرضه و تقاضا،
تهیه مواد ،تولید و برنامهریزی محصول ،خدمت نگهداری کاال ،کنترل موجودی ،توزیع،
تحویل و خدمت به مشتری که قبالً همگی در سطح شرکت انجام میشده ،اینک به
سطح زنجیره عرضه انتقال پیدا کرده است .مساله کلیدی در یک زنجیره تامین،
مدیریت و کنترل هماهنگ تمامی این فعالیتهاست .مدیریت زنجیره تامین 1پدیدهای
است که این کار را به طریقی انجام میدهد ،که مشتریان بتوانند خدمت قابل اطمینان
و سریع را با محصوالت با کیفیت در حداقل هزینه دریافت کنند.
در حالت کلی زنجیره تامین از دو یا چند سازمان تشکیل میشود که رسماً از یکدیگر
جدا هستند و بهوسیله جریانهای مواد ،اطالعات و جریانهای مالی به یکدیگر مربوط
. SCM: Supply Chain Management
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میشوند .این سازمانها میتوانند بنگاههایی باشند که مواد اولیه ،قطعات ،محصول
نهایی و یا خدماتی چون توزیع ،انبارش ،عمدهفروشی و خردهفروشی تولید میکنند.
حتی خود مصرفکننده نهایی را نیز میتوان یکی از این سازمانها در نظر گرفت
(نورسعید.)1394 ،
تاریخچه مدیریت زنجیره تامین
در دو دهه  60و 70میالدی ،سازمانها برای افزایش توان رقابتی خود تالش میکردند
تا با استانداردسازی و بهبود فرایندهای داخلی خود ،محصولی با کیفیت بهتر و هزینه
کمتر تولید کنند .در آن زمان تفکر غالب این بود که مهندسی و طراحی قوی و نیز
عملیات تولید منسجم و هماهنگ ،پیشنیاز دستیابی به خواستههای بازار و در نتیجه
کسب سهم بازار بیشتری است .به همین دلیل سازمانها تالش خود را بر افزایش
کارایی معطوف میکردند .در دهه  80میالدی با افزایش تنوع در الگوهای مورد انتظار
مشتریان ،سازمانها بهطور فزایندهای به افزایش انعطافپذیری در خطوط تولید و
توسعه محصوالت جدید برای ارضای نیازهای مشتریان عالقمند شدند .در دهه 90
میالدی به همراه بهبود در فرایندهای تولید و بکارگیری الگوهای مهندسی مجدد،
مدیران بسیاری از صنایع دریافتند که برای ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرایندهای
داخلی و انعطافپذیری در تواناییهای شرکت کافی نیست ،بلکه تامینکنندگان قطعات
و مواد نیز باید موادی با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید کنند .توزیعکنندگان
محصوالت نیز باید ارتباط نزدیکی با سیاستهای توسعه بازار تولیدکننده داشته باشند.
با چنین نگرشی ،رویکردهای زنجیره تامین و مدیریت آن پا به عرصه وجود نهاد .از
طرف دیگر با توسعه سریع فناوری اطالعات در سالهای اخیر و کاربرد وسیع آن در
مدیریت زنجیره تامین ،بسیاری از فعالیتهای اساسی مدیریت زنجیره با روشهای
جدید در حال انجام است.
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تعریف مدیریت زنجیره تامین
مجموعهای از روشهای مورد استفاده برای یکپارچگی موثر و کارای تامینکنندگان،
تولیدکنندگان ،انبارها و فروشندگان به گونهای که بهمنظور حداقل کردن هزینههای
سیستم و تحقق نیازهای خدمات ،کاالها به تعداد صحیح در مکان مناسب و در زمان
مناسب تولید و توزیع گردند.
مدیریت زنجیره تامین هماهنگی در تولید ،موجودی ،مکانیابی و حمل و نقل بین
شرکتکنندگان برای دستیابی به بهترین ترکیب پاسخگویی و کارایی برای موفقیت در
بازار در یک زنجیره تامین است (میان آبادی.)1389 ،
فرایندهای اصلی زنجیره تامین
یکی از موضوعات مهم در مدیریت زنجیره تأمین ،نگاه فرایندی به زنجیره تأمین است.
فرایندهای زنجیره تأمین از دیدگاههای مختلفی بررسی شده است .زنجیره تأمین
مجموعهای از فرایندها و جریانهاست که درون و بین سطوح مختلف به وجود میآیند
و در کنار یکدیگر نیاز مشتری را برآورده میکنند .در ادامه به برخی از این موارد
میپردازیم.
تمام فرایندهای زنجیره تأمین میتواند در یکی از سه دسته فرایندهای کالن زیر قرار
گیرد:
 – 1مدیریت روابط با

مشتری1

 – 2مدیریت زنجیره تأمین

داخلی2

 -3مدیریت روابط با تأمین

کنندگان3
1

. Customer Relationship Management
. Inter Supply Chain Management
3
. Supplier Relationship Management
2
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مدیریت روابط با مشتری
تمام فرایندهایی است که بر مواجهه میان مشتری و شرکت تمرکز دارد .فرایندهای
مدیریت روابط با مشتری به دنبال افزایش هر چه بیشتر تقاضای مشتریان و تسهیل
وقوع و دریافت یا پیگیری سفارش مشتریان میباشد .مدیریت روابط با مشتری
فرایندهایی مانند بازاریابی ،فروش و مدیریت سفارشات را در بر میگیرد.

مدیریت زنجیره تأمین داخلی
تمام فرآیندهایی است که برای شرکت درونی محسوب میشوند .فرایندهای مدیریت
زنجیره تأمین داخلی به دنبال تأمین سفارشات ایجاد شده در فرایندهای مدیریت روابط
با مشتری ،با کمترین هزینه و در زمان مقرر میباشند .فرایندهایی مانند برنامهریزی
تولید ،برنامهریزی ظرفیت تولید و انبارها ،آمادهسازی برنامههای سفارش مواد اولیه،
مدیریت موجودی و غیره ،از جمله این فرایندها هستند.

مدیریت روابط با تأمین کنندگان
تمام فرایندهایی است که بر مواجهه میان شرکت و تأمینکنندگانش تمرکز دارد.
فرایندهای مدیریت روابط با تأمینکنندگان به دنبال سازماندهی و مدیریت منابع
تأمین قطعات و مواد اولیه و یا خدمات مورد نیاز شرکت میباشد .فرآیندهایی مانند
ارزیابی و انتخاب تأمینکننده مناسب ،مدیریت قراردادهای تأمین و مدیریت تدارکات
و خرید نیز از جمله این فرایندها هستند (چوپرا و میندل.)2001 ،
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یکپارچگی فرایندهای زنجیره تأمین
همانطورکه مشخص است ،هر سه فرایند کالن به دنبال خدمترسانی به مشتری
نهایی است .از این رو یکپارچگی و هماهنگی میان این سه فرایند کالن امری ضروری
و حیاتی است .ایجاد این هماهنگی یکی از مباحث اساسی در زنجیره تأمین میباشد.
در ساختار بسیاری از سازمانها ،دپارتمان بازاریابی مسئولیت فرایندهای مدیریت روابط
با مشتری ،دپارتمان تولید مسئول فرایندهای مدیریت زنجیره تامین داخلی و دپارتمان
خرید و تدارکات مسئولیت فرایندهای مدیریت روابط با تامینکنندگان را به عهده
دارند .اما در بسیاری از آنها عمالً ارتباطات کمی میان این دپارتمانها وجود
دارد .فقدان هماهنگی از توانایی زنجیره تأمین در برقراری تعادل اثربخش میان عرضه
و تقاضا میکاهد و در نهایت موجب افزایش نارضایتی مشتریان و هزینههای عملیاتی
بیشتر میشود .از اینرو سازمان ها باید زنجیره تأمین خود را به گونهای سازماندهی
نمایند ،که هماهنگی مطلوب بین سه فرایند کالن و تعامالت و ارتباطات مناسب بین
فرایندهای زنجیره تأمین فراهم شود (محمدزاده.)1396 ،
اجزاء مدیریت زنجیره تامین
.1

برنامهریزی :بخش راهبردی زنجیره تأمین برنامهریزی است .شرکتها برای

مدیریت منابع خود در جهت پاسخگویی به تقاضای مشتریان به راهبردی نیاز دارند.
بخش بزرگی از برنامهریزی مدیریت زنجیره تأمین ،طراحی دستهای از سنجهها برای
پایش زنجیره تأمین است به نحوی که کارآمد باشد ،هزینهها را بکاهد و کیفیت و ارزش
باالتری را برای مشتریان ایجاد کند.
.2

منبعیابی :پس از برنامهریزی شرکتها میبایست تأمینکنندگان خود را برای

تولید کاال و خدمات مورد نظرشان انتخاب کنند .به این ترتیب مدیران زنجیره تأمین
فرایندهای قیمتگذاری ،تحویل و پرداخت را برای تأمینکنندگان طراحی کرده و
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دستهای از سنجهها را برای پایش و بهبود روابط با تأمینکنندگان طراحی میکنند.
سپس میتوانند فرایندهایی را برای مدیریت انبار کاالهای تولید شده ایجاد کنند که
شامل دریافت و تأیید ارسال محموله ،انتقال مواد اولیه به واحدهای تولیدی و تأیید
پرداخت به تأمینکنندگان باشد.
.3

ساختن :این گام مربوط به واحد تولیدی است .مدیران زنجیره تأمین فعالیتهای

ضروری تولید ،آزمون ،بستهبندی و آمادهسازی برای تحویل را زمانبندی میکنند .این
مهمترین بخشی است که در یک زنجیره تأمین میتوان برای آن سنجههای ارزیابی
تعریف کرد؛ سنجههایی مانند اندازهگیری سطوح کیفیت ،اندازهگیری برونداد تولید،
اندازهگیری بهرهوری کارکنان.
.4

تحویل :بخشی از زنجیره تأمین که عموماً تدارکات (لجستیک) نامیده میشود

و در آن سفارشهای مشتریان دریافت میشود ،انبارها طراحی میشود ،وسایل حمل
و نقل برای ارسال محصوالت به مشتریان انتخاب میشود و یک سیستم صورتحساب
برای دریافت حسابها ،تنظیم میشود.
.5

مرجوع کردن :این بخش یکی از مسئلهخیزترین بخشهای زنجیره تأمین است.

مسئولین برنامهریزی زنجیره تأمین میبایست شبکهای منعطف و پاسخگو برای مرجوع
کردن محصوالت معیوب ایجاد کنند و به مشتریانی که در استفاده از محصول دچار
مشکل شدهاند ،خدمات پشتیبانی ارائه کنند (کاظمی نژاد)1394 ،
مدیریت زنجیره تامین سنتی و الکترونیکی
در مدیریت زنجیره تامین سنتی ساختار مدیریت زنجیره تامین دارای دوطرف ،یکی
فروش و دیگری خرید است که از یک طرف اطالعات و از طرف دیگر کاال جریان پیدا
کرده و پس از گذشتن از سلسله مراتب خاص خود به دست مصرفکننده میرسد .در
مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی با مطرح شدن اینترنت ساختار سنتی فوق تغییر
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یافته ،بخشی از آن حذف شده و بخشهای جدیدی به آن اضافه شدند که از جمله
اضافه شدگان پایگاهها بودند .فرایند مدیریت زنجیره تامین در اثر تغییر ساختار آن،
دچار تغییر شده و انتظار میرود بخشهایی از آن حذف گردد .در طرف فروش مدیریت
زنجیره تامین ،بهطور سنتی مشخصات حاکم بدین شرح است:
ی ک رابطه یک به یک بین فروشنده و خریدار و ماهیت رابطه از نوع رقابتیمی باشد.
به دلیل رقابتی بودن رابطه ،گرایش به مخفی کردن اطالعات در طرفین باال است .جدا
بودن فرایند مدیریت زنجیره تامین از سایر فرایندها ،از قبیل مدیریت ارتباط با مشتریان
و مدیریت منابع سازمان حاکمیت یک شرکت خاص .اما در روش الکترونیکی یا جدید،
روابط فراتر از یک به یک شده و میتواند به صورتهای مختلفی مثال یک به همه ،همه
به یک و غیره ،برقرار گردد .در نتیجه حاکمیت انحصاری یک شرکت جای خود را به
چند شرکت یا یک مرکزیت میدهد .به دلیل حاکم شدن نگرش مشارکتی در آن،
ارتباطات فیمابین بهبود یافته و از حالت رقابتی (بازنده ـ بازنده) به حالت (برنده ـ
برنده) تغییر یافته و اطالعات با رغبت بیشتری تبادل میگردد (محمدزاده.)1396 ،
گردش موجودی کاال در فروشگاه زنجیره ای
در فروشگاههای زنجیرهای الزم است که موجودیها بهطور منظم گردش داشته و
همواره کاالهای تازه و فاسد نشدنی در دسترس فروش باشد ،بدین روش که از اولین
موجودیها ،اول استفاده میشود ،به این روش «اولین صادره از اولین وارده» 1گویند.
یعنی اجناسی که از تامینکنندگان وارد میگردند به ترتیب ورود فروخته میشوند.
زیرا ورودی قدیمیتر به مرحله فساد نزدیکتر از ورودیهای جدید میباشد ،لذا
ورودیهای قدیمی میبایست عرضه و بعداً ورودیهای جدید جایگزین عرضه شوند.

. FIFO: First In First Out

1
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اما در برخی موارد ،روش اولین صادره آن معموالً از آخرین محموله وارده که در سطح
اولویت باالتر قرار گرفته است ،صورت میگیرد ،به این روش «اولین صادره از آخرین
وارده» 1گویند ،از این روش موقعی که آخرین ورودی دارای تاریخ انقضاء زودتر نسبت
به محمولههای قبلی باشد ،استفاده میشود .درصورتیکه از لحاظ تاریخ مصرف یا
ترکیب شیمیایی کاالها ماندن آنها اشکالی نباشد ،میتوان از هر یک از دو روش مصرف
انتخابی نیز بهره جست ،ولی همیشه بهترین راه روش  FIFOاست.
اجناس دارای تاریخ انقضاء زودتر ،در جلوی اجناس با فرجه تاریخ انقضاء طوالنیتر،
چیده میشود .برای تحت کنترل گرفتن تاریخ انقضاء اجناس ،نیاز به یک بانک
اطالعاتی از کلیه کاالهای موجود در سطح انبار و فروشگاه میباشد .از آن بانک باید
جهت برنامهریزی استفاده شود تا کاالهای تاریخ گذشته از سطح فروشگاه جمعآوری
گردند .الزم است تاریخ انقضاء اقالم ورودی چک شود و فرجه فروش این کاالها مشخص
و درصورتیکه این کاالها در فرجه مناسب قابل عرضه به مشتری نمیباشد ،میبایست
در بدو ورود به تامینکننده برگشت شود.

فروشگاه باید دارای سیستم ارزیابی تامینکنندگان معتبر باشد و در خرید کاالها از
تامینکنندگان از لحاظ کیفی و بستهبندی ،دارا بودن قیمت و بارکد و تاریخ تولید و
. LIFO: Last In First Out
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انقضاء چک شده و در سیستم ارزیابی تامینکنندگان اعمال شود ،کاالهای بی کیفیت
برگشت شده و خرید از تامینکنندگان نامعتبر ،متوقف گردد.
کاالها براساس برند و کیفیت اولویت بندیشده و در شارژ انبار اولویت با برندهای
اصلی و مطرح خواهد بود .سازمان میبایست لیست شرایط بستهبندی مناسب تشخیص
خود را ،جهت اعمال در تولیدهای آینده توسط تامینکننده برای آنها ارسال نماید.
برای کاالهایی که دارای لیبل بارکد و قیمت نمیباشند ،لیبل صادر (شامل نام کاال،
مقدار ،بارکد ،تاریخ انقضاء ،قیمت و غیره) و بر روی هر واحد کاال الصاق گردد.
کنترل موجودی فروشگاه:
پیادهسازی یک سیستم کنترل موجودی که موجودی سطح فروشگاه و انبار را تواماً
نگهداری کند و قابل ردیابی هم باشد الزامی است .این روش باعث کاهش هزینهها در
مدیریت زنجیره تامین شده و امکان دنبال کردن حرکت کاال از تامین تا انبار و توزیع
در فروشگاه را فراهم میکند .همچنین ،قابلیت سادهسازی فرآیند تامین را فراهم نموده
و به حفظ سطح موجودی مناسب و پیگیری محصوالت فروش رفته و فروش نرفته،
کمک میکند.
با توجه به حجم باالی ورود و خروج کاال در فروشگاههای زنجیرهای ،شارژ به موقع
موجودی و سفارش کاالهای دارای کمبود از تامینکننده و دریافت آن ،میتواند در
سودآوری بنگاه بسیار موثر باشد .کنترل موجودی در سطح انبار امکان تعریف نقطه
سفارش کاال را در سطح فروشگاه و صدور آنی درخواست خرید در صورت کسری بر
مبنای آن را ،فراهم میآورد.
از طرف دیگر میتوان موجودی کاالها را به اطالع تامینکننده رساند و مدیریت
موجودی در انبار بهعهده تامینکننده کاال گذارده شود .سازمان تمامی امکانات و شرایط
الزم برای دسترسی تامینکنندگان به سیستم و موجودی انبار را ،فراهم میآورد و
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فروشنده با توجه به کسری موجود در فروشگاه کاال را در فرجه زمانی مناسب ارسال
میکند.
کنترل موجودی بر اساس سیستم کانبان:1
کانبان یعنی :به ازای مصرف به اندازه حجم کانبان (هر کانبان متناسب با مصرف چند
روزه و یا هفتگی و غیره میتواند باشد) ،به همان اندازه سفارش خرید کاال دادن.
بدین صورت که فروشگاه به تامینکننده مقدار سفارش ماهانه یا ساالنه خود را ارسال
میکند و در آن سفارش ،برنامه زمانبندی تحویل را طبق هر اعالم کانبان برای تامین-
کننده مشخص میکند و با وی توافق کرده که پس از آزادسازی هر کانبان یا سفارش
تامینکننده در قالب یک فرجه زمانی مناسب (مثال  48ساعته) ،موظف به تامین آن
است .تامینکننده موظف است برنامه تحویلهای خود را به گونهای تنظیم نماید که
حداکثر در زمان مشخص شده ،محموله را تحویل نماید .محولهها به صورت کانبان،
پس از ورود به فروشگاه بالفاصله در قفسهها چیده و به فروش میرسد .هدف از این
روش کاهش میزان موجودی انبار و در نتیجه کاهش حجم ریالی ذخیره کاال در انبار
میباشد.
انبارش کاال در فروشگاه:
متفاوت بودن ترتیب و طبقهبندی کاالهای مختلف ،با تعداد مراجعات به آنها و بسته
به نیازهای مختلف خریدار و مالحظاتی از جمله زیبایی ،سرگرمی و غیره متناسب
است .کاالها تا حد امکان داخل قفسه مناسب و بهصورت زیبا و یک شکل چیده شده
و هر نوع کاال در قفسه دارای یک لیبل بزرگ الصاق شده به قفسه شامل نام کاال،
مارک ،قیمت و غیره باشد .دو کاالی مجاور در قفسه کامالً از هم جدا چیده شده و تا

. Kanban
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حد امکان دارای جداکننده باشند .فضای راهروهای دسترسی میبایست مناسب و
دارای فضای کافی تردد باشند.
نقشه

جانمایی1

یکی از مهمترین روشهای مدیریت انبار و فروشگاه ،استفاده از نقشه جانمایی است،
که ابتدا بهصورت یک نقشه ترسیم و سپس بهصورت یک بانک اطالعاتی از موقعیت
مکانی تمامی کاالها در سطح انبار پیادهسازی میشود .بدین صورت موقعیت هر کاال
در سطح انبار و فروشگاه از قبل مشخص شده و به صورت بانک اطالعاتی نگهداری
می شود و با جستجو در بانک اطالعاتی موقعیت تمامی کاالها همراه مشخصات آنها
قابل ردیابی است.
گردش موجودی کاال ،معیاری است برای اندازهگیری سرعت فروش کامل کاالهای
موجود فروشگاه ،بهطوریکه پرسنل فروشگاه مجبور شوند جای خالی کاالهای
فروشرفته را با کاالهای جدید پر کنند.
هر چه سرعت این گردش کاال بیشتر باشد ،در طول سال نیاز بیشتری برای خرید
کاال برای فروشگاهتان خواهید داشت .این گردش ،فرمول سادهای دارد:
 میزان فروش تقسیمبر کاالهای موجود.برای مثال ،اگر فروشگاه شما 100هزار تومان فروش دارد و ارزش کاالیی که هنوز در
قفسهها و انبار هستند 50 ،هزار تومان است ،در این صورت نرخ گردش موجودی کاالی
شما  2است :یعنی شما سالی دو مرتبه کاالهای فروختهشده را با کاالهای جدید
جایگزین میکنید؛ یعنی سالی دو مرتبه گردش موجودی دارید .روش دیگر برای

. Lay Out
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محاسبه گردش موجودی کاال ،استفاده از «هزینه کاالهای فروشرفته» است .در این
فرمول داریم:
 هزینه کل کاالهای فروشرفته تقسیم بر متوسط موجودی کاالها.برخی دستگاههای پوز نیز گردش کاال در فروشگاه را به این ترتیب محاسبه میکنند:
 تعداد (واحد) کاالهای فروشرفته تقسیم بر میانگین تعداد کاالها (که هر دوی اینمقادیر در بازه زمانی مشخص در نظر گرفته میشوند).
گردش موجودی کاال ،جزو محاسبات بسیار مهم در مدیریت هر فروشگاه زنجیره-
ای است .با اینکه برخی ممکن است بر این باور باشند که هر چه گردش موجودی کاال
باالتر باشد ،بهتر است ،باید به این نکته نیز توجه داشته باشند که گردش بیش از اندازه
کاالهای موجود به این معناست که شما کاالی ذخیره برای تقاضاهای مازاد نخواهید
داشت و چنانچه مشتریان کاالهایی را درخواست کنند و موجودی شما برای آن کاالها
ناکافی یا صفر باشد ،این به معنای توقف فروش برای شما در آن بازه زمانی است و این
به ضرر شما خواهد بود .چرا که بسیاری از مشتریانی که دست خالی از فروشگاه شما
خارج میشوند ،به احتمال زیاد مراجعه مجدد نخواهند داشت.
نکته آخر که بسیار مهم است ،اهمیت حیاتی پول نقد در کار خردهفروشی است .شما
باید بتوانید برای خرید کاالهایتان و ذخیره آنها در صورت تقاضای مازاد برنامه خرید
مشخصی (از تأمینکننده یا تولیدکننده) داشته باشید .چنانچه بخواهید برای همه
کاالهایتان برنامه یکسانی برای بروز رسانی موجودی در نظر بگیرید ،بدون اینکه گردش
موجودی آنها را بهطور جداگانه زیر نظر گرفته باشید .در این صورت پس از چند ماه،
موجودی کاالهایی که گردش کمتری داشتهاند بسیار بیش از حد نیازتان میشود و در
مقابل ،موجودی کاالهایی که گردش باالیی داشتهاند با کمبود مواجه خواهد شد.
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راهحل دیگر ،زمانبندی مناسب برای پرداخت پول نقد به تأمینکننده /توزیعکننده/
تولیدکننده در قبال کاالیی است که خریداری کردهاید .بسیاری از خردهفروشها،
مجبور میشوند در مدت زمان کوتاه (مثالً  30روز) بابت کاالهایی پول نقد پرداخت
کنند که گردش موجودی پایینی دارند .بدین ترتیب خردهفروش مجبور است بابت
کاالیی که هنوز در انبار است و هنوز فروش نرفته و به پول نقد تبدیل نشده ،به
تأمینکننده یا تولیدکننده پول بپردازد .این روش نادرست میتواند نقدینگی
خردهفروش را با مشکل و بحران روبرو کند .بنابراین با زمانبندی درست و حسابشده
میتوانید بسیار زودتر از سررسید تسویهحساب با تأمینکننده یا تولیدکننده،
کاالهایتان را فروخته باشید و پول نقد کافی در اختیارتان باشد.

6ـ2ـ2ـ3ـ تبلیغات
هدف اساسی تبلیغ:

ایجاد ارتباط برای دادن اطالعات و ایدهها به گروهی از مردم میباشد که موجب تغییر
یا تقویت رفتار آنها بشود.
تبلیغات چاپی:
پس از به وجود آمدن صنعت چاپ ،واردکنندگان محصوالت در انگلستان اقدام به چاپ
آگهیهای خود در روزنامهها و نشریات نمودند و انگلیس اولین کشوری است که
تبلیغات چاپی را به وجود آورد .این آگهی نه تنها خریداران را آگاه مینمود بلکه موضوع
جنس آگهی شده ،فواید و جایی که میتوان آن را تهیه نمود را نیز نشان میداد .با
پیدایش صنعت رادیو و تلویزیون ،نوع تبلیغاتی که تا آن زمان انجام میشد بهطور کامل
تغییر پیدا کرد .تبلیغات در رادیو و تلویزیون این مزیت را داشت که دیگر افرادی که
سواد خواندن و نوشتن نداشتند نیز میتوانستند به راحتی به اطالعات مربوط به
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محصوالت مورد نیاز خود دست پیدا کنند .تبلیغات در دنیای امروز به شکل یک شاخه
مستقل و مشتق از بازاریابی ،عرض اندام کرده است.
تعریف تبلیغات:
عملی است که در آن فروشنده ،تولیدکننده را به انجام امری ترغیب میکند که خریدار
بالقوه را از تولید این محصول یا خدمات آگاه کند.
آشنایی با ساختار صنعت تبلیغات
در ساختار صنعت تبلیغات ما به تمام کسانی توجه داریم که باعث میشوند نهایتاً یک
پیام تبلیغاتی ،تولید و عرضه شود.
تقسیمبندی حوزه تبلیغات:
آژانسهای
مشاور تبلیغات

تحقیقات بازار
و صنعت

سفارش
دهندگان

صاحبان رسانه

بازیگران اصلی
صنعت
تبلیغات

تولید
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تبلیغات فروشگاهی:
تبلیغات در نقطه خرید 1و

فروش2

به آن دسته از تبلیغاتی اطالق میگردد که در فروشگاهها و یا محلهای خرید ،صورت
میگیرد .این گونه از تبلیغات در سالهای اخیر رشد بسیار داشته ،رشدی که البته
بیشتر در کشورهای توسعهیافته و غربی مشاهده شده است و به حدی بوده که بسیاری
از آژانسهای تبلیغاتی ،اقدام به ایجاد دپارتمان مربوط به این نوع تبلیغات کرده اند .از
آنجایی که در سالهای اخیر با رشد فروشگاههای زنجیرهای در کشور مواجه بودیم،
این نوع تبلیغات در ایران نیز با رشد قابلمالحظهای مواجه بوده است.
انواع تبلیغات در نقطه خرید:
1ـ استندهای تبلیغاتی
2ـ تابلوهای صندوقها
3ـ چیدن محصوالت در نزدیکی صندوقها
4ـ کف زمین
5ـ تابلوهای تبلیغاتی بزرگ درون فروشگاهی
6ـ فاکتورهای خرید
7ـ چرخ دستیها
8ـ کارتهای پارکینگ

). Point of Purchase (POP

1

). Point of Sales (POS

2
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اهمیت تبلیغات در فروشگاهها
با توجه به تحقیقات به عمل آمده 66درصد همه تصمیمها توسط خریداران برای خرید
زمانی گرفته میشود که افراد در داخل فروشگاهها هستند و از این افراد  53درصد
تحتتاثیر طرحهای انگیزشی اقدام به خرید مینمایند .بر این اساس ،شرکتهای
دخانیات ایاالتمتحده ساالنه نزدیک به  250میلیارد دالر صرف تبلیغ داخل فروشگاهها
میکنند.
تفاوت تبلیغات در نقطه خرید و فروش:
تبلیغات در نقطه فروش ،به تمام تبلیغاتی گفته میشود که در نقطه فروش مانند
صندوق فروشگاهها یا نزدیک آن دیده میشود .در مقابل ،تبلیغات در نقطه خرید مفهوم
وسیعتری دارد و به صورت کلی به تمام تبلیغات در کل فروشگاه تا نقطه فروش گفته
میشود.
تبلیغات در فروشگاههای زنجیرهای خردهفروشی:
در فروشگاههای زنجیرهای خرده فروشی از قبیل افق کوروش ،جانبو و سون بیشتر از
روش تبلیغاتی  Posm1استفاده میگردد که به شرح ذیل میباشد:
الف) تبلیغات خارج از فروشگاه:
ـ شیشههای فروشگاه
ـ تراکتهای تبلیغاتی
ـ ساک تبلیغاتی
ـ نایلکس
ـ تبلیغات پشت فاکتور خرید مشتریان
. Point of Sale Marketing

1
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ب) تبلیغات داخل فروشگاه:
ـ تابلوهای فروشگاه
ـ دستههای ترولی
ـ پالت اختصاصی با طراحی ویژه
ـ پالت معمولی
ـ استند
ـ سرالین
ـ ساینیج
ـ شلف تاکر ،دنگلر و راهنمای شلف
ج) تبلیغات فضای مجازی و سایر:
ـ وب سایت
ـ پیام کوتاه
ـ شبکههای اجتماعی
ـ جشنواره و جوایز ماهیانه
ـ سمپلینگ و پروموتری
در ادامه مطلب به بیان توضیحات مختصری در خصوص هر یک از این روشهای
تبلیغاتی خواهیم پرداخت.
شیشههای فروشگاهی:
یکی از ابداعات تولیدکنندگان در سالهای اخیر استفاده تبلیغاتی از فضاهایی است که
کمتر به ذهن کسی خطور میکند ،یک نمونه از این موارد ،تبلیغ بر روی شیشههای
فروشگاهها میباشد .بهعنوان مثال فروشگاههای زنجیرهای افق کوروش ،از ابتدای سال
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 1394اقدام به فروش فضای مذکور به تامینکنندگان محصوالت نموده و براساس
قرارداد فیمابین اجرای آن را بهعهده داشته است.
تراکت:
تراکت معموال برگه ای چاپی و تانشده است که برای جلب توجه مردم به رویدادهای
خاص ،خدمات و غیره بکار گرفته میشود .تراکت معموالً روش کم هزینهای برای
تبلیغات در حجم باال است .یکی از روشهای مناسب آگاهی بخشیدن به مشتریان در
فروشگاههای زنجیرهای خردهفروشی بهخصوص تخفیفمحور استفاده از تراکت میباشد
و با توجه به استقبال مشتریان از تراکتها ،فضای مناسبی برای تبلیغ تامینکنندگان
میباشد.
نایلکس:
یکی از پرکاربردترین محصوالت تبلیغاتی در محیط فروشگاهی میباشد .این محصول
به همراه اجناس ارائه شده بهعنوان یک تابلوی تبلیغاتی کاربرد دارد ،لذا در
فروشگاههای زنجیرهای خردهفروشی این محصول از طریق تامینکنندگان تامین
میگردد و در یک طرف طرح تامینکننده و در طرف دیگر طرح لوگوی فروشگاه چاپ
میگردد.
تبلیغات پشت فاکتور خرید مشتریان:1
با توجه به گسترش فروشگاههای زنجیرهای و استفاده زیاد از رسیدهای مربوطه ،امکان
مناسبی برای معرفی محصوالت و خدمات فراهم شده است .لذا در فروشگاههای
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زنجیرهای خردهفروشی از این محل جهت درج تبلیغات تامین کنندگان استفاده
میگردد.
تابلوهای فروشگاه:
تابلوهای فروشگاهی بهعنوان مدیای تبلیغ در نقطه خرید و به صورت پشت نور و یا بی
نور محل مناسبی برای تبلیغ محصوالت در نقطه خرید میباشد که فروشگاههای
زنجیرهای خردهفروشی این محل را در اختیار تامین کنندگان قرار میدهند و تبلیغات
مربوطه را در آن محل اکران مینمایند.
دسته ترولی:
دستههای ترول ی فضای بسیار مناسبی برای تبلیغ محصوالت در نقطه خرید میباشد.
لذا این تبلیغ در میان دستهای مشتری و دقیقاً در مقابل او قرار میگیرد و بازدید
بسیار مناسبی دارد .در فروشگاههای زنجیرهای خردهفروشی ،از این مدیا به نحو بسیار
مناسبی استفاده شده است .تعدد فروشگاههای یک فروشگاههای زنجیرهای مانع از بین
رفتن این فضا نشده و در تمامی فروشگاهها اکران میشود.
پالتهای اختصاصی با طراحی ویژه:
در فروشگاههای زنجیرهای محصوالتی که خارج از شلف و انبوهچینی میشوند به منزله
فروش ویژه 1میباشد و مشتریان این فروشگاهها به این موضوع واقف هستند و بیشترین
انتخاب آنها از این محل میباشد .مدیران برند معموال به این موضوع توجه ویژهای دارند
و اقدام به چیدمان محصوالت بر روی پالتهای مذکور مینمایند .در فروشگاههای
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زنجیرهای خردهفروشی علیرغم کمبود فضا ،این امکان به تامینکنندگان داده میشود
و بازخوردهای مناسبی دریافت گردیده است.
استند:1
استند محصوالت در فروشگاهها علیرغم اینکه جزو تبلیغات در نقطه خرید میباشد،
این امکان را به تامینکننده میدهد که فضای بیشتری برای چیدمان محصوالتش
ایجاد کند .با توجه به کمبود فضا در فروشگاههای تخفیفمحور از جمله افق کوروش،
جانبو و سون ،این امکان به تامینکنندگان داده شده که در کنار فضای بیشتر
محصوالت ،در نقطه خرید نیز تبلیغ داشته باشند.
سرالین:
سرالین فروشگاهها همانند پالت ،فضای بسیار مناسبی برای چیدمان محصوالت
پروموشن میباشد .لذا تامینکنندگان تمایل بسیار زیادی به اجاره این فضا دارند؛ و در
فروشگاههای زنجیرهای خردهفروشی نیز ،از این مهم بهرهبرداری الزم شده است.
ساینیچ:2
ساینیچ یا همان اطالعرسانی بصری ،به معنای عرضه محتوا از طریق نشانههای تصویری
است .این مدیا در فروشگاهها و مراکز خرید بهعنوان مدیای تبلیغ در نقطه خرید
محسوب میگردد و کاربرد آن در رستورانها ،مکانهای ورزشی ،نمایشگاههای خودرو،
فروشگاهها ،آژانسهای مسافرتی و غیره میباشد .حسن این رسانه این است که امکان
تولید محتوای دلخواه را به شرکتها داده و از طریق یک نرم افزار ،امکان مدیریت 10
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الی  1000تبلیغ را فراهم میسازد .این مدل تبلیغ در فروشگاههای زنجیرهای افق
کوروش در شهر تهران مشاهده شده است.
شلف تاکر ،1دنگلر 2و راهنمای شلف:
شلف تاکر :عالمتهای کوچکی هستند که انواع مختلفی دارند که به لبه قفسههای
خردهفروشی متصل می شوند و فضای بسیار مناسبی در ارتباط با مشتریانی است که
در حال قدم زدن در بین قفسه فروشگاهها میباشند.
دنگلر :وسیله اطالعرسانی میباشد و انواع مختلفی دارد و به قفسههای فروشگاهها
متصل می شود و با حرکت در اثر جریان هوا و یا عبور افراد نظر خریداران را جلب
مینماید.
راهنمای شلف :استفاده از این محصول جهت راهنمای مشتریان به محصوالت مورد
نظر در فروشگاهها نصب میگردد ،لذا در فروشگاههای زنجیرهای با توجه به بررسی
وضعیت آنها و نظرسنجی از مشتریان در خصوص اهمیت نصب راهنمای شلف ،اهمیت
توجه مشتریان به مدیای مذکور کشف و اقدام به چاپ تصویر محصول تامین کنندگان
متقاضی بر روی این تابلوها بهعنوان یک ابزار تبلیغاتی گردیده است.
وب سایت:
وب سایت شرکتها معموال فضای مناسبی برای تبلیغات میباشد .در صدر این وب
سایتها ،وب سایتهای خبری معموال جایگاه اول بازدید را دارند و این اهمیت به
جهت مراجعهکنندگان به وب سایت بهدست آمده است .با توجه به جشنوارههای
متعددی که در فروشگاههای زنجیرهای خردهفروشی برگزار میگردد ،تخفیفات و
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روزهای فروش ویژه و همچنین آدرس فروشگاهها ،مشتریان از وب سایت این شرکتها
بازدید مناسبی دارند و قطعا تامینکنندگان نیز عالقه زیادی به تبلیغ در این محیط
نشان میدهند.
پیام کوتاه:
تبلیغات پیامکی روشی موثر برای جلب مشتری در فروشگاهها میباشد ،هر چند که
استفاده زیاد از این مدیا ممکن است موجب نارضایتی مشتریان گردد .لذا در
فروشگاههای زنجیرهای خردهفروشی ،بهعنوان مثال افق کوروش ،اقدام به دریافت
شماره تماس مشتری با رضایت ایشان میگردد و اطالعات مورد نیاز فروشگاه از قبیل
روزهای فروش ویژه ،تخفیفات ،جشنوارهها ،جوایز و غیره برای ایشان ارسال میگردد.
شبکههای اجتماعی:
از آنجایی که در عصر تکنولوژی زندگی میکنیم و فراگیر شدن تلفنهای هوشمند بین
مردم ،فضای مذکور را برای تبلیغات بسیار موثر ساخته است .شرکتها بودجه بسیار
مناسبی برای تبلیغات در فضای مجازی اختصاص میدهند .بهعنوان مثال ،در
فروشگاههای زنجیرهای افق کوروش از شبکههای اجتماعی استفاده بهینهای در این
راستا شده و جزو اولین و بزرگترین شرکتها در بازار خردهفروشی ایران در این زمینه
میباشد و جهت توسعه آن برنامههای بلند مدتی تدوین شده است.
جشنوارهها و جوایز:
تجربه اهدای جوایز به مشتریان در فروشگاههای زنجیرهای خردهفروشی بسیار مناسب
بوده و این امر امکان تبدیل مشتریان معمولی به مشتریان وفادار را ،ایجاد کرده است.
لذا ،در رایزنی با تامینکنندگان قسمتی از بودجه فروش و تبلیغات آنها به صورت جوایز
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به مشتریان در ازای مبلغ مشخصی خرید محصوالت همان برند اختصاص داده شده و
در پایان دوره براساس امتیاز مشتریان بین آنها قرعهکشی میگردد.
سمپلینگ و پروموشن:
سمپلینگ و پروموشن روشی از تبلیغات جهت معرفی و شناخت دقیق محصولی جدید
یا قدیمی از یک برند میباشد ،که مصرفکننده را به انتخاب سریع و بدون شک آن
برند سوق میدهد.
ورود روز افزون برندهای مختلف در چرخه رقابت و گسترش بازار رقابتی و نیز با توجه
به تغییر ذائقه و سلیقه مصرف کنندگان ،همواره بحث رقابت ،معرفی محصول و اثبات
کیفیت در میان مصرفکنندگان بحث اصلی و حیاطی شرکتها بوده است .تعدد روش-
های تبلیغات در رسانههای عمومی ،مدت بازدهی و اثربخشی و هزینههای مالی رسانه
مذکور ،شناسایی بهترین روش برای تبلیغات ،شناسایی محصول و معرفی برند و در
انتها فروش ،باعث شده تا استفاده از روش سمپلینگ و پروموشن بهعنوان یکی از
پرکاربردترین و موثرترین روش در صنعت تبلیغات شناخته شود .در فروشگاههای
زنجیرهای خردهفروشی این امکان به تامینکنندگان داده شده که از این روش استفاده
کنند.
7ـ2ـ2ـ3ـ مدیریت ارتباط و خدمات

مشتری1

مدیریت ارتباط با مشتریان به یک سری اصول ،کارکردها و راهنمای عمل بر میگردد،
که چگونگی برقراری ارتباط مؤثر با مشتریان را نمایان کرده و آنها را در مسیر رضایت-
مندی و وفادارسازی هدایت میکند .از لحاظ سازمانی ،مجموع ارتباطی که با مشتریان
برقرار میگردد صرفاً به ارتباطات مستقیم تراکنشی مانند فروش محصوالت و خدمات
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و فرآیندهای مربوط به آن خالصه نمیگردد .لیکن ،عالوهبر آن ،پیشبینی و تحلیل
رفتار مشتریان و ارزیابی روند ترجیحات مصرفکننده و رفتارهای آتی آنان را نیز در بر
میگیرد .تمام این اطالعات در نهایت در یک هدف خالصه شده و آن هم ارتقا و بهبود
تجربه خرید مشتری است.
مفهوم مدیریت ارتباط و خدمات مشتری فراتر از تهیه یک لیستی از اسامی و آدرس و
پستهای الکترونیکی از افراد است ـ که معموالً این مأموریت به نیروهای فروش برای
اخذ اطالعات مشتریان محول میگردد .اهمیت مدیریت ارتباط و خدمات مشتری از
زمانی آغاز میگردد که با استفاده از اطالعات گردآوری شده خریدهای بعدی و احتمالی
مشتریان پیشبینی شود .امروز مشتریان با انبوهی از اطالعات در خصوص کاال و
خدمات مواجه هستند و پیش روی خود با انواعی از قیمتها ،کاال و توضیحات سر و
کار دارند .در دنیای امروزی جستجو برای کسب اطالعات مفید قبل از تصمیم به خرید
به عادت رفتاری در بین مشتریان تبدیل شده است .همگام با رشد کسب و کار یک
سازمان ارتباطات سازمان بهطور شگفتآوری پیچیده و گسترده میشود .خریداران
امروز خریدارانی باهوش و تیز ،با دانش و اطالعات کافی و قدرتمندتر از گذشته هستند.
برای شرکتهای خردهفروشی امروز به اشتراکگذاری اطالعات بین واحدها و
دپارتمانهای سازمانی و تیمهایی که در ارتباط مستقیم با مشتریان هستند ،یک الزام
است تا یک انتخاب ،بهطوریکه این فرآیند به گونهای هدایت و کنترل شود که تمام
تعامالت و اطالعات در خصوص ترجیحات مشتریان در یک سطح متوازنی در سراسر
سازمان ،گردش پیدا کند:
 رسانههای اجتماعی
 روابط عمومی
 بازاریابی
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 پشتیبانی و خدمات به مشتریان
 برنامهریزی  /پیشبینی /سیاستگذاری
یکی از کارکردهای اصلی  CRMدر شرکتهای خردهفروشی ،ایجاد تعاملی مؤثر و
سازنده بین همکاران و همکاران با مشتریان است .مدیریت روابط با مشتریان ،این
امکان را میدهد تا ایمیلها و پیامکهای مربوط به هر مشتری به درستی هدایت شده
و از عادتهای خرید مشتریان چه از کانالهای فیزیکی و چه مجازی ،به خوبی حمایت
و پشتیبانی شده و در نهایت موجب دستیابی به بینشی ارزشمند حاصل از گفتگوی
مشتریان در فضای مجازی شود ،که نتایج آن میتواند بهعنوان سنگ محکی از درجه
سالمت یک سازمان در ارائه خدمات ،مبنای جهتدهی به تصمیمات سازمانی قرار
گیرد.
اگر بخواهیم در خصوص پیشبینی آینده صنعت خردهفروشی نکتهای را ذکر کنیم،
باید اذعان داشت که این صنعت با مفهوم «تغییر» عجین شده است .فناوری و رفتار
مشتریان به شدت در این صنعت در حال تغییر و تحول هستند .ارتباطات مشتریان
روز به روز به هم تنیده و تنگاتنگ میشود .تقاضا برای بهبود مستمر فرآیندها و نیاز
به خالقیت و نوآوری در ارائه خدمات به مشتریان ،جزو عناصر و ارکان اصلی برای جلب
توجه و اعتماد مشتریان به کسب و کار و ایجاد وفاداری در مشتریان است.
در این فضا ،مدیریت ارتباط و خدمات مشتری میتواند یک پاسخ مناسب به نیاز دائمی
سازمان به رشد و توسعه ،حفظ روابط با مشتریان و پاسخگویی به نیازهای متنوع و
متغیر باشد .در واقع مدیریت ارتباط و خدمات مشتری پویایی و تحرک را با گسترش
جریان اطالعات از خارج به داخل شرکت تقویت کرده و بستر جلب اعتماد و رضایت و
تأمین نیازها و خواستههای آنان را فراهم میآورد.
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اصول مدیریت ارتباط و خدمات مشتری
برای فهم و درک دقیق و درست کارکردهای مدیریت ارتباط و خدمات مشتری و
اهمیت و ضرورت آن برای سازمان و اینکه چه تأثیری بر سالمت یک سازمان دارد و یا
هر دپارتمان و واحد سازمانی چه سهمی از ایجاد یک تجربه خوشایند برای یک مشتری
میتواند داشته باشد ،میبایست با اصول مدیریت ارتباط با مشتریان آشنا شد:
 .1یک منبع و یا یک درگاه برای کشف رفتار خرید وجود ندارد :باید رفتار
مشتریان از درگاهها و کانالهای چندگانه مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد .کسب
اطالعات خرید از کانالهای فیزیکی و آنالین و پایش رفتار مشتری در پلتفرمهای
مختلف رسانههای اجتماعی ،ترکیبی از اطالعات رفتار خرید مشتریان را تشکیل
میدهد که در مجموع میتواند تحلیل جامعی از رفتار خرید آتی مشتریان در اختیار
گذارد.
 .2مدیریت ارتباط و خدمات مشتری نیازهای مشتریان را نمایان میسازد:
مدیریت ارتباط و خدمات مشتری امکان ارائه خدمات و امتیازات ویژه به مشتریان را
در داخل فروشگاه در لحظه فراهم میکند و کارمندان فروش میتوانند ترجیحات
شخصی مشتریان را ارزیابی و شناسایی کرده و مجموعه اطالعات بدست آمده به ارائه
خدمات ویژه و شخصیسازی شده به مشتریان کمک کند.
 .3امکان تحلیل روند و پیشبینی رفتار مشتریان :مدیریت ارتباط و خدمات
مشتری این امکان را به سازمان میدهد تا همزمان با تغییر عادات مشتریان
سیاستهای خود را تغییر دهد .آرایش و چینش محصوالت ،سیاستهای قیمت-
گذاری ،برنامههای پیشبرد فروش و مواردی این چنین ،از جمله فعالیتهایی هستند
که منجر به جمعآوری اطالعات ارزشمند از مشتریان شده ،که با تحلیل آن اطالعات

196

فروشگاههای زنجیره ای :گذشته؛ حال و آینده

و تطبیق محصوالت و خدمات با ترجیحات مشتریان ،میتوان برند شرکت را تبدیل
به یک برند با اهمیت در زندگی مشتریان کرد.
 .4کمک به توسعه و رشد صنعت خردهفروشی :خردهفروشی امروزه مملو از
استراتژیهای تقلیدی و واکنشی شده است .در حالی که پیگیری یک برنامه مدیریت
ارتباط و خدمات مشتری قدرتمند میتواند موجب توسعه سریع کسب و کار با سطح
باالیی از تطبیق پذیری با ترجیحات مشتریان شود .برنامههای مدیریت ارتباط و
خدمات مشتری سالمت سازمان را تضمین کرده و بستر سرمایهگذاری روی
برنامههای تحقیق و توسعه را فراهم میآورد .این برنامهها به تدریج دانش کارمندان
سازمان را از بازار و مشتریان باال برده و همین امر کمک میکند تا حد
غافلگیرکنندهای خدمات ویژه و استثنایی به مشتریان ارتقا پیدا کند.
مدیریت ارتباط و خدمات مشتری در هر کسب و کاری به یکی از ابزارهای حیاتی و
انکار ناپذیر موفقیت و رسیدن به مزیت رقابتی پایدار تبدیل شده است .بدون شک درک
و فهم دقیق هر یک از افراد سازمان در پشتیبانی از برقراری ارتباط با مشتریان به یکی
از الزامات رشد و توسعه سالم سازمانها تبدیل شده است .هر یک از کارمندان سازمان
و هر یک از واحدهای سازمانی در ترویج و ارتقای روابط با مشتریان و وفادارسازی
مشتریان ،بقا و رشد سازمان و شناخته شدن برند سازمان نقش بسزایی دارند.
برقراری ارتباطات بلندمدت با مشتریان و ارزش دوره عمر
در فلسفه بازاریابی رابطهمدار ،به مشتری بهعنوان یک دارایی ماندگار نگاه میشود.
معموالً مشتریان برای یک طبقه از کاالهای خاص نه تنها یکبار ،بلکه در چند بار
مراجعه در هفته ،ماه و سال و در طول عمر خرید خود را تکرار میکنند .بنابراین ،هر
مشتری در طول زندگی خود میتواند یک جریان درآمدی مستمر ایجاد کند ،که برای
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به دست آوردن خالص ارزش آتی جریان نقدی نرخ آن را به ارزش روز تنزیل کرد .اگر
یک مشتری  400هزار تومان برای  6ماه صرف مواد خوراکی و آشامیدنی میکند،
ارزش فعلی خریدهای آتی آن بین سن  15الی  75سالگی با نرخ تنزیل  15 ،%5میلیون
تومان خواهد شد.
ارزش عمر

مشتری1

ارزش کمّی مشتری با فراگیر شدن مفهوم مدیریت ارتباط و خدمات مشتری در کسب
و کارها ،بسیار اهمیت پیدا کرده است .ارزش عمر مشتری از اختالف بین درآمدهای
حاصل از دوره ارتباط مشتری با شرکت با هزینههای جذب ،خدمات ارائه شده و حفظ
و نگهداشت مشتریان در شرکت ،به دست میآید.
) 𝑡𝑡𝐶𝐶 (𝑅𝑅𝑡𝑡 −
𝑡𝑡)𝑖𝑖 (1 +

𝑛𝑛

∑ = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

𝑛𝑛=1

که در آن  Rtنمایانگر درآمد کسب شده از خرید یک مشتری در طی سال Ct ،هزینه
صرف شده برای یک مشتری در سال  ،tو  iنرخ تنزیل و  nمدت ارتباط با مشتری
است.
در عین حالی که ظاهر فرمول محاسبه ارزش عمر مشتری ساده به نظر میآید ،لیکن
در عمل محاسبه درآمدها و هزینههای آتی مشتریان به سادگی قابل محاسبه نیست.
استفاده از ابزارهایی چون کارتهای وفاداری و ثبت رکوردهای خرید مشتریان ،میتواند
بستر مطالعات داده کاوی گذشتهنگر را مهیا کند و از این طریق برای فرمول فوق
برآوردی به دست آورد.

. CLV: Customer Life Value

1
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محاسبه  CLVدر ابعاد مختلف میتواند مزیتهای رقابتی برای شرکت فراهم آورد .تهیه
پروفایلی از ارزشمندترین مشتریان ،یک دستاورد مقدماتی است که میتواند الگوی
قابل تعمیم برای شناسایی بهترین مشتریان در اختیار شرکت گذارد .همچنین این
تکنیک میتواند مبنایی برای بخشبندی مشتریان بازار و یا گروهبندی مشتریان به سه
گروه ارزشمندترین مشتریان ،مشتریان با ارزش متوسط و مشتریان کم ارزش باشد.
نتیجه این گروهبندی به تدریج در توانمندی شرکت برای ایجاد تمایز و پیگیری
استراتژی تنوعبخشی بر اساس نیازهای متمایز مشتریان ،پدیدار خواهد شد .برای مثال
اگر هزینه مدیریت شکایت مشتریان  500هزار تومان باشد و ارزش دوره عمر مشتری
 5میلیون تومان باشد ،سرمایهگذاری کردن روی این مشتری ارزش دارد .در حالی که
ممکن است هزینه کردن روی مشتری با ارزش عمر  300هزار تومان صرفاً هزینه باشد.
ارزش وفاداری مشتریان از اجزای مختلف تشکیل میشود .ایجاد تعهد و وفاداری باال
بین مشتریان معموالً موجب افزایش تعداد دفعات مراجعه ،سبد خرید پر حجم ،کاهش
حساسیت به قیمت و نشان دادن مقاومت بیشتر نسبت به سفارشهای جدید رقبا
می شود .مشتریان وفادار وقت کمتری برای جستجو کردن کاال و محصوالت رقابتی
میگذارند .افزایش تعداد مشتریان وفادار شرکت ،همچنین ،موجب افزایش بهرهوری
هزینههای بازاریابی میشود .این صرفهجویی در هزینههای بازاریابی از قابلیت سازمانی
در بازاریابی هدفمند برای مشتریان خاص و افزایش دانش و اطالعات شرکت از
مشتریان به دست میآید .خریدهای متقاطع 1یعنی خریدهای متنوع از کاالها و
محصوالت شرکت و همچنین بیشخریدی 2،یعنی افزایش ارزش ارائه شده به مشتریان
. Cross-Selling
. Up-Selling

1
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در قالب محصوالت ،با افزایش تعداد مشتریان وفادار عاید شرکت میشود .در نتیجه
این اقدامات ،تمرکز برنامههای بازاریابی از روی توجه صرف به سهم از بازار فاصله گرفته
و به تمرکز برای دستیابی به سهم از مشتری 1تبدیل میشود.
به غیر از عواید مالی که در باال بدان اشاره شد ،از مزیتهای افزایش مشتریان وفادار
شرکت ،منافع غیر مالی است .مشتریان وفادار شرکت شما را بیشتر از سایرین به
اطرافیان و دوستان پیشنهاد می دهند .مشتریان وفادار منبع اطالعات ارزشمند و
هشداردهنده برای بقای سازمان به دست میدهند .بهویژه در شرایطی که کیفیت
خدمات و سرویسهای ارائه شده به مشتریان تنزل پیدا میکند ،صدای آنها رساتر از
سایرین به سازمان منتقل میشود.
این تفکر که به مشتریان بهعنوان یک منبع درآمدی در طول دوره عمر نگاه شود،
سطح ارتباطات بین مشتری و شرکت را ارتقا داده و جایگاه این ارتباط را از حد عرف
و معمول یک ارتباط تراکنشی فراتر میبرد .این ارتباط فراز و نشیبهای خاص خود را
داشته و شامل مراحل مختلفی چون معرفی اولیه ،رشد و توسعه و بلوغ و اشباع و افول
خواهد شد .طبیعتاً هر ارتباطی ممکن است تمام مراحل را کامل سپری نکند .هر مرحله
ممکن است برای هر مشتری مدت زمان متفاوتی داشته باشد و یا حتی اقدامات
بازاریابی شرکتها روی منحنی عمر مشتریان تأثیرگذار باشد.
نگهداری از مشتریان در هر مرحله استراتژیهای متفاوتی را طلب میکند .در مراحل
ابتدایی تأکید روی جذب مشتریان است .در مرحله رشد تا بلوغ شرکت نیاز دارد ارتباط
خود را با مشتریان تقویت کرده و از تمام ظرفیت برای افزایش فروش استفاده کند
(حفظ و نگهداشت مشتریان) .در مراحل پایانی شناسایی مشتریانی که ارتباطات آنها

. Share of Wallet
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در خطر است بسیار اهمیت پیدا میکند و شرکت میبایست از سنجههای پوششی
برای شناسایی این مشتریان استفاده کرده و در اولین فرصت نسبت ریزش آنها ،برنامه
مشخصی داشته باشد.
حتی بعد از کاهش و ریزش مشتریان نباید ناامید شد .زیرا ،ممکن است اقدامات
احیاگرایانه برای زنده کردن مشتریان وجود داشته باشد .عارضهیابی این مسئله که
دلیل اصلی ریزش این مشتریان به چه عامل و یا عواملی وابسته بوده است ،میتواند
راهگشا باشد .عالوهبراین ،عدم تکر ار اشتباهات گذشته برای سایرین میتواند از ریزش
مشتریان فعلی نیز جلوگیری نماید .گاهی پیشنهاد یک بسته غیر منتظره به مشتریان
ناراضی و اجازه دادن به آنها برای اینکه بتوانند اعتراضات و پیشنهادات خود را آزادانه
مطرح کنند ،میتواند التیام بخش بوده و آنها را به گروه مشتریان راضی برگرداند .به
کمک تحلیلهای داده کاوی و آماری نیز میتوان قبل از تشدید نارضایتی ،مشتریانی
را که هر لحظه خطر ریزش دارند ،شناسایی کرد و آنها را مورد هدف بستههای پیشبرد
فروش و سفارشهای خاص قرار داد.
مفهوم وفاداری و رضایتمندی مشتریان
علیرغم اینکه در محافل و ادبیات بازاریابی روز به روز به اهمیت مفهوم وفاداری افزوده
میشود ،لیکن هنوز اجماع نظری بین اندیشمندان و مدیران اجرایی کسب و کار در
خصوص تعریف جهانشمول آن شکل نگرفته است .تا کنون دو رویکرد اصلی در خصوص
تعریف وفاداری مطرح است:
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یک تعریف وفاداری به رفتار خرید مشتریان ارجاع داده میشود و از آن با

عنوان وفاداری رفتاری 1در ادبیات بازاریابی یاد میشود .وفاداری رفتاری با سنجههای
عملکردی نظیر تکرار دفعات مراجعه ،سهم از خرید مشتریان از فروشگاه ،نرخ جابه
جایی یا انتقال و یا احتمال ارزیابی و اندازهگیری میشود.


بسیاری از اندیشمندان حوزه بازاریابی بر این عقیده هستند که وفاداری

واقعی از یک تعهد عمیق و قدرتمند نشأت گرفته میشود که این تعهد شامل وابستگی
احساسی و روانی به شرکت است .اعتماد دیگر رکن اصلی این تعهد است که به قابل
اطمینان بودن و داشتن صداقت در کسب و کار مرتبط میشود .این نوع از وفاداری را
در ادبیات بازاریابی به وفاداری نگرشی یاد میکنند .برای سنجش وفاداری نگرشی از
مصرفکننده سؤاالتی نظیر اینکه چقدر به فروشگاههای شرکت اعتماد میکنند ،چقدر
احساس تعلق و تعهد نسبت به آن دارند و یا آیا حاضرند آن را به دیگران پیشنهاد
دهند ،پرسیده میشود.
در سنجش وفاداری واقعی هر دو بعد مهم است .باالترین نوع وفاداری زمانی است که
دفعات مراجعه تکرار شده بر اساس احساس قوی و نگرش مثبت نسبت به فروشگاههای
خردهفروشی رو به افزایش باشد .بعضی اوقات تکرار دفعات مراجعه ،به دلیل نبودن
شرکتهای رقیب در بازار است .خریدهای از روی عادت نیز میتواند از روی احساس
خوشایند و نگرش مثبت نباشد.
از این رو وفاداری رفتاری اگر صرفاً بر اساس عوامل موقعیتی باشد ،همواره در معرض
خطر از بین رفتن است .ممکن است با تغییر شرایط بازار و یا ورود رقیب جدید به

1
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دلیل فقدان حس تعلق مشتری نسبت به برند و فروشگاه ،به یکباره وفاداری از بین
برود.
وفاداری پنهان
در بعضی اوقات ممکن است حس و نگرش مثبت نسبت به برند شرکت در ذهن مشتری
وجود داشته باشد ،ولی در عملکرد و رفتار خرید مشتری این احساس نمایان نباشد.
عوامل موقعیتی میتواند ارتباط بین وفاداری نگرشی و عملکردی را تعدیل کند .برای
مثال ممکن است مردم نسبت به یک برند مانند والمارت احساس مطلوبی داشته باشند،
اما از آن خرید نکنند .یا ممکن است نسبت به برند تسکو احساس خوبی داشته باشند،
اما از محل زندگی آنها کیلومترها فاصله داشته باشد و از اینرو ،امکان خرید از آن
ممکن نباشد .اما نکتهای که همواره برای مدیران مهم میباشد این است که احساس
خوشایند و مثبت مشتریان به افزایش فروش منتهی شود.
وفاداری واقعی
وفاداری واقعی عبارتست از تکرار خرید همراه با احساس خوب و خوشایند از برند
شرکت .یعنی شکلگیری وفاداری رفتاری و نگرشی توأمان با هم .به عبارتی ،زمانی که
حرف و عمل مشتری در خصوص فروشگاهها و برند شرکت یکی شد ،ما شاهد یک
مشتری وفادار خواهیم بود.
رضایتمندی مشتریان
یکی از پیش نیازهای اصلی شکلگیری وفاداری در مشتریان ،رضایتمندی آنها از
محصوالت و خدمات شرکت است .وفاداری به تدریج بر اساس بهبود رضایتمندی
مشتریان ایجاد می شود .رضایت یا نارضایتی معموالً از مقایسه نگرش پس از خرید با
ذهنیت و طرز تلقی مشتری نسبت به محصوالت و خدمات شرکتهای خردهفروشی
حاصل میشود .باید به این نکته توجه داشت که متغیرهای زیادی وجود دارد که بر
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ارتباط بین رضایتمندی و وفاداری مشتریان تأثیر گذارند .بهعنوان مثال ،برای
مشتریانی که حس کنجکاوی و جستجوگری قوی دارند و یا در وضعیتی که فشارهای
اقتصادی و اجتماعی در جامعه زیاد میشود ممکن است ارتباط بین رضایتمندی و
وفاداری به درستی شکل نگیرد .اما از آن سو ،معموالً نارضایتی با کاهش شدید وفاداری
مشتریان همراه است.
رضایتمندی در دوره خرید
رضایمتندی مشتریان از یک خردهفروشی به مجموعه خریدهای گذشته وی مربوط
میشود و صرفاً به یک خرید محدود نمیشود .افزایش رضایتمندی مشتری در تمام
مراحل قبل خرید ،حین خرید و پس از خرید ،همانطورکه در تمام تئوریهای بازاریابی
اشاره شده است ،باید مدنظر قرار گیرد .از منظر مفهوم مدیریت ارتباط و خدمات
مشتری مراحل قبل از خرید به اندازه مراحل پس از خرید اهمیت دارد ،چرا که مشتری
در یک دوره خرید مستمر با شرکت در ارتباط است .خرده فروشان در چرخه خرید
مشتریان می بایست ارتباط دوستانه و از روی تکریم را سرلوحه کار خود قرار دهند و
فراتر از قوانین و مقررات به شکایات مشتریان پاسخگو باشند .در این صورت است که
میتوان بعد از هر خرید به خریدها و مراجعات بیشتر مشتریان امیدوار بود.
افزایش انتظارات
یکی از چالشهای مرتبط به رضایتمندی مشتریا،ن نتیجه مقایسه عملکرد شرکت با
انتظارات مشتریان است ،که این انتظارات هر لحظه در حال تغییر و تحول میباشد .در
نتیجه برای حفظ رضایتمندی مشتری ،در مراجعات مستمر نیاز است همواره عملکرد
شرکت از انتظارات مشتری فراتر باشد .بدین معنی که به تدریج از جذابیت سرویسها
و خدماتی که مشتریان را غافلگیر میکند کاسته شده و در نهایت به یک حداقل
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استاندارد مورد انتظار تبدیل می شوند .از این رو تنها راه حفظ و نگهداری مشتریان
راضی ،افزایش کیفیت محصوالت و خدمات بهطور مستمر و پیوسته است.
وفادارسازی در بازار خردهفروشی
در خردهفروشی اغلب مکانیزمهای وفادارسازی مشتریان از طریق کارتهای وفاداری
پیگیری شده است .تسکو یکی از پیشروان بازار در وفادارسازی مشتریان در این صنعت
در انگلستان بود .بسیاری از خردهفروشها از طرحها و برنامههای متفاوتی استفاده
میکنند .بهطور معمول ،برنامههای وفادارسازی از طریق امتیازات انباشت شده از
خریدهای متعدد که جمعآوری آن برای مشتری نیاز به گذر زمان دارد ،به حرکت در
میآید .مدل رایج آن مدلهای امتیازدهی بر اساس رفتار خرید مشتریان است که این
امتیازات با تصمیم مشتری میتواند تبدیل به هدایا و یا تخفیفات نقدی و غیر نقدی
شود .ارزش تخفیف هر امتیاز در این گونه مدلها معموالً بین  1تا  %4فروش تعیین
میگردد .همچنین ،بعضی از شرکتها امکان تبدیل امتیازات را با نرخهای متفاوت
(وجه نقد ،تمبر ،مایلز ،امتیازات جایزه و غیره) در اختیار مشتریان قرار میدهند ،که
هدف از آن ایجاد تصویر ذهنی مثبت مضاعف از قیمتهای خردهفروشی در ذهن
مشتری است .با عضویت در باشگاههای خردهفروشی ،ویژهترین خدمات ،اخبار و
گفتگوهای اینترنتی و کانالهای مستقیم ارتباطی برای مشتریان مهیا میگردد و بدین
طریق مشتریان میتوانند ارتباطات دو سویه و دائمی با شرکت برقرار کنند.
مجموع امتیازی که از شرکت در برنامههای وفادارسازی برای مشتریان به دست میآید
اصلیترین انگیزه آنها را از عضو شدن در چنین برنامههایی تشکیل میدهد .البته توجه
صرف به بازیهای امتیازی کافی نیست و میبایست جوایز احساسی و غیر متنظره و
خاطرهانگیز که حس تعلق و وفاداری را با ایجاد شور و هیجان در مشتری زنده میکند،
در برنامههای وفادارسازی گنجانده شود .باالترین سطح نیازها بر اساس سلسله مراتب
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نیازهای مازلو ،خودشکوفایی و رسیدن به کمال است که میبایست در برنامههای
وفادارسازی مشتریان به این حس مشتری ارج نهاده و احترام گذاشته شود .در بسیاری
از برنامههای وفادارسازی ،تجربه شده است که خیلی از مواقع حس عضویت در یک
گروه یا انجمن برای مشتریان بسیار مهمتر از ارائه پاداشهای مالی است.
برنامههای وفادارسازی امتیازمحور
برنامههای وفادارسازی بر اساس الگوی امتیازدهی به دو دسته طبقهبندی میشوند.
برنامههای امتیازدهی خطی که در آن مشتری با خرید به ازای مبلغی مشخص یک
امتیاز دریافت میکند .برای مثال هر  20000تومان خرید یک امتیاز .در این مکانیزم
امتیازدهی انباشت خرید مشتری تا یک مبلغ خاص اهمیت ندارد در نتیجه ممکن است
این مدل مشتری را تشویق کند که سبد خرید خود را بین خردهفروشیهای مختلف
بدون اینکه چیزی از دست دهد تقسیم کند .اما درصورتیکه امتیازات مشتری به نسبت
خریدهای انباشت شده محاسبه گردد مشتری تشویق میشود که خریدهای خود را از
یک خردهفروشی مشخص انجام داده و سطح امتیازات را بهطور معنادار افزایش دهد.
در این الگو با تعیین آستانه و حد امتیازگیری متفاوت با افزایش حجم خرید الگوی
امتیازگیری تصاعدی افزایش مییابد .این استراتژی به شرکتهایی که قصد دارند تمام
انرژی و ظرفیت خود را برای گروه محدودی از با ارزشترین مشتریان صرف کنند
مناسب است .این استراتژی را میتوان با تعریف سطوح متفاوتی از کارتهای وفاداری
مانند برنزی ،نقرهای و طالیی پیادهسازی کرد .با این روش هزینه جابهجایی مشتری
به سایر خردهفروشیها افزایش یافته و موجب افزایش ماندگاری و سطح وفاداری
مشتریان میشود.
از حیث اسپانسرینگ دو مدل برنامههای وفادارسازی وجود دارد:


برنامههای وفادارسازی مستقل
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 برنامههای وفادارسازی مشترک
برنامههای وفادارسازی مستقل
برنامههای وفادارسازی مستقل ،توسط یک خردهفروشی مدیریت میشود .معموالً این
برنامهها شامل ارائه کارت وفاداری به مشتریان میشود که امتیازات مشتری در این
کارت تنها با خرید از یک خردهفروشی خاص جمعآوری شده و رویه مصرف آن توسط
همان خرده فروش تعیین میگردد.
برنامههای وفادارسازی مشترک
مزیت برنامههای وفادارسازی مشترک برای مشتریان این است که مشتری میتواند با
کارت وفاداری خود امتیازات بیشتری کسب کرده و این قابلیت را پیدا کرده تا با
امتیازات بیشتر به جوایز ارزندهتر و جذابتر دسترسی پیدا کند.
ضریب نفوذ این گونه برنامهها به دلیل تنوع ارائه خدمات و ایجاد درگیری ذهنی بیشتر
باالتر از برنامههای وفادارسازی مستقل میباشد .برای شرکتهای خردهفروشی تازه
تأسیس ،که جذب مشتریان برای آنها هزینه باالیی دارد و مراجعات خرید آنها پایین
است ،حضور در برنامههای وفادارسازی مشترک میتواند یک امتیاز ویژه تلقی شود.
یکی دیگر از امتیازات ویژه برای اعضای مشارکتکننده در این گونه برنامهها امکان
استفاده از پایگاههای اطالعاتی جامع از رفتار خرید مصرفکنندگان در بازارهای مختلف
است .این اطالعات به اعضا کمک میکند تا عادتهای خرید مصرفکنندگان را در
سایر بازارها شناسایی کرده و برای جذب مشتریان هدف در سایر بازارها برنامهریزی
کنند .عالوهبر این ،هزینههای وفادارسازی مشتریان بین اعضای مشارکتکننده در
برنامه تقسیم و سرشکن شده و هزینههای مدیریت ارتباط و خدمات مشتری کاهش
مییابد .از نمونههای موفق برنامههای وفادارسازی مشترک در دنیا میتوان به Nectar
در انگلستان payback system ،در آلمان و  airmilesدر کانادا اشاره کرد.
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تحلیل اطالعات مشتریان
در مدیریت ارتباط و خدمات مشتری از تکنیکهای داده کاوی برای تحلیل اطالعات
مشتریان استفاده میشود .نتایج حاصل از تحلیل دادههای مشتریان به تعریف
سنجههای بازاریابی و شناسایی رفتار خرید مشتریان کمک میکند .این اطالعات یک
سیستم یادگیرنده را در اختیار میگذارد که با استفاده از آن میتوان رفتار هر مشتری
را شناسایی و تغییرات احتمالی آن را پیشبینی کرد .از مهمترین قابلیتهای مدیریت
ارتباط و خدمات مشتری این است که میتواند تأثیر اقدامات بازاریابی را بر سودآوری
شرکت با تشکیل گروه کنترل و آزمایش به دقت محاسبه و اندازهگیری کرد .اگر چه
سرعت تولید دادههای مشتریان از طریق کارتهای وفاداری نسبت بهسرعت تحلیل
این دادهها و استفاده از روشهای دادهکاوی مناسب باالتر بوده است .در نتیجه هنوز
کشف ظرفیتهای پنهان این مسئله برای شرکتها وجود دارد.
عوامل شکست و موفقیت برنامههای وفاداری
باید این نکته را پذیرفت که شرکتهای متمرکز بر برنامههای وفاداری ،علیرغم تجربه
سود و رشد پایینتر در بازار شناخته شدهتر هستند .در  5سال اخیر سرمایهگذاری
شرکتهای متمرکز بر برنامههای وفاداری موجب شده است با سرعت بیشتری ارزش
بازار خود را افزایش دهند .این مسئله تنها در این صورت میتواند امیدوار کننده باشد
که برنامههای عمیقتر ،وفاداری ارزش شرکتها را در آینده افزایش داده و یا با بهره-
برداری از اطالعات کسب شده ،این عقب افتادگی را جبران نمایند .البته این مورد در
صورتی اتفاق میافتد که شرکا و اسپانسرهای برنامههای وفاداری در تجمیع اطالعات
مشتریان مشارکت داشته و جریان اطالعات به داخل شرکت به درستی هدایت شود.
اما برندههای برنامههای وفاداری چطور روند سودآوری خود را حفظ کردهاند؟
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شش عامل موفقیت در برنامههای وفاداری مشترک
 .1ارائه پاداشهای جذاب برای

مشتریان1

پاداشهایی باید برای برنامههای وفادارسازی انتخاب شود که قادر باشد مشتریان را
برانگیخته کرده و رفتار آنها را تغییر دهد.
 .2ارائه پاداشهای دست یافتنی

مشتری باید امکان دریافت پاداش را باور کرده و در خصوص اینکه منافع حاصل از آن
بیشتر از هزینههای آن است قانع شود .در ادبیات بازاریابی و وفاداری به مفهوم
دسترسی همواره از بعد فنی به آن نگاه میشود و معموالً بهعنوان یک موضوع بدیهی
و غیرقابلبحث به آن برخورد میشود .در حالیکه اصالً این طور نیست .دسترسی یک
محاسبه ذهنی است که هر فردی که قصد دارد یک برنامه وفاداری را دنبال کند حتماً
آن را در نظر میگیرد .برای رسیدن به یک رفتار مقتضی ،زمان دستیابی به پاداش از
سوی مشتری ارزیابی میشود .این ارزیابی میبایست در ذهن مشتری منصفانه و یک
معامله خوب تلقی شود.
 .3ارائه پاداشهای در

دسترس2

جمعآوری و بازخرید امتیازات برای مشتری باید ساده باشد .اگر فرآیند دریافت پاداش
برای مشتری پیچیده و گیجکننده باشد و شامل مراحل مختلف شود برنامه وفاداری
جذابیت خود را از دست میدهد و به احتمال فراوان غیرسودآور بوده و منجر به تغییر
رفتار مشتری نخواهد شد.
شگفتانگیز است که بدانید چه تعداد از برنامهها به دلیل این مسئله شکست خورده
است .البته مشخص است که هیچ فردی در وهله اول قصد ندارد که فرآیند پیچیدهای
. Aspirational Rewards
. Attainable Rewards

1
2
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برای دریافت پاداشها پیش روی مشتری قرار دهد .اما معموالً به دلیل عجله و
شتابزدگی در تدوین برنامههای وفاداری و عدم پیشبینی تمام زوایا و نتایج احتمالی
طرح و یا نیاز به نقدینگی فوری ،این اتفاق میافتد.
 .4تامین هزینه

پاداش1

برای اینکه نرخ بازگشت سرمایه 2یک برنامه وفاداری مثبت باشد ،الزم است هزینه آن

برای سرمایهگذاران ،طراحان سیستم و شرکا و اسپانسرها کمتر از منافع اضافی حاصل
از تغییر رفتار مشتریان باشد.

در پایان روز اگر طرح برای هر یک از شرکا که برای پاداشهای نقدی ،امتیازات و

بستههای تشویقی هزینه میکنند سودآور نباشد هیچ چیز دیگری مهم نیست .در اغلب
برنامهها این نکته بدین مفهوم است که هزینه کل سیستم که برای اعضای برنامه

پاداش صادر میکند در قبال تغییر رفتار مشتریان ،نرخ بازگشت سرمایه مثبت در هر
سال تولید کند .هر چقدر این برنامه بزرگتر باشد ،مسئولیت مدیریت اجرایی

اسپانسرینگ برنامهها و دیگر اعضای کادر اجرایی سنگینتر خواهد بود.

با فراگیر شدن استفاده از رسانههای دیجیتالی و تلفن همراه منابع و فرصتهای خلق

ارزش بهسرعت رو به افزایش است .بهطور سنتی در برنامههای وفاداری ترکیب سه

عامل ارتقا ،3انتقال ،4و ابقا 5در خلق ارزش ارزیابی میشود .ارتقا به مفهوم افزایش

فروش از مشتریان فعلی است .انتقال به مفهوم درآمدزایی از طریق جذب مشتریان

رقیب ،ابقا به مفهوم کسب درآمد از طریق حذف و یا کاهش نواقص نسبت به رقبا

است.
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در برخورد با موضوع تأمین هزینهها عامل کلیدی و تأثیرگذار روی نرخ بازگشت
سرمایه ،هزینه واقعی پاداش است .هر اندازه تفاوت بین ارزش درک شده یا امتیاز برای
اعضا و هزینه بازخرید آن بیشتر باشد میتوان نسبت به تغییر رفتار مشتری در جهت
افزایش سودآوری بیشتر اطمینان داشت.
 .5دادههای قابل

اجرا1

اسپانسر برنامهها و مشارکتکنندگان تجاری در برنامههای وفادارسازی باید قادر باشند
مخارج و سود حاشیهای هر اقدام را برآورد کرده ،و یا بهبود شاخصهای ماندگاری اعضا
و فرصتهای برقراری ارتباط با مشتریان هدف را تخمین بزنند.
در نهایت در این برنامهها کسب و کاری باقی خواهد ماند که قادر باشد برای مشتریان
ارزش اضافی تولید کند .در واقع خلق ارزش اضافی ،اثر خود را در سودآوری نشان
خواهد داد .این تجربه فعالیتهای شرکتهای بزرگ در زمینه برنامههای وفاداری
مختلف در  20سال گذشته است.
تنها در صورتی میتوان به هدف فوق دست یافت که مدیریت برنامهها به همراه
اسپانسرها ،قادر باشند میزان تغییر رفتار مشتریان را اندازهگیری کنند .این تغییر رفتار
از سه منبع قابل ردیابی است :ارتقا ،انتقال و ابقا .ارزش یک برنامه وفاداری زمانی برای
تمام شرکا افزایش می یابد که بتوان از ظرفیت اعضای بالقوه و اعضای فعلی اطالع کسب
کرد .یک مثال ساده ،یک خانواده چهار نفره را در نظر بگیرید که در مجاورت برنامه
وفاداری یک فروشگاه قرار دارند .این خانواده در حال حاضر کمتر از  50دالر در این
فروشگاه هزینه و یا خرید میکنند .ارزش اضافه برای این خانواده زمانی محقق میشود
که از سایر اطالعات جمعیتشناختی ،و یا عادات خرید و ترجیحات آنها در استفاده از

. Actionable Data

1
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امتیازات اطالع کسب کرد .یکی از مزایای برنامههای وفاداری مشترک نسبت به
برنامههای وفاداری مستقل ،همین نکته است .برنامه وفاداری مشترک شرکتها را قادر
میسازد که با طیف متنوعتری از اطالعات مشتریان دسترسی پیدا کنند .در برنامههای
وفاداری مشترک ،میتوان حتی تغییر رفتار و عادات خرید مشتریان را طی گذشت
زمان ارزیابی کرد .بهعنوان مثال ،افزایش قدرت خرید و یا افزایش تعداد اعضای خانوار
و غیره .
فارغ از اینکه برنامه وفاداری مشتریان بهطور مشترک با شرکتهای دیگر انجام شده و
یا مستقل طراحی شود محاسبه و ردیابی هزینه و سودآوری ناشی از تغییر رفتار
احتمالی مشتریان در طی برنامه و شناسایی گروههای پر پتانسیل و گروههای ضعیف
باید قبل از اجرای برنامه مدنظر قرار گرفته و در معادالت لحاظ شود .درصورتیکه از
این موارد غفلت شود ،در بهترین حالت ادامه کارها برای هدایتکننده برنامهها بسیار
سخت و دشوار میگردد .بهطور محتمل ،مدیران اجرایی شرکتهای اسپانسر که اغلب
هزینه برنامه را بر عهده دارند برنامه را از بین خواهند برد.
 .6آگاهی از منافع و

امتیازات1

در زمینه ویژگیها و برنامههای امتیازی وفاداری و طرحهای تشویقی باید دائماً بهطور
شفاف و مؤثر با اعضای فعلی و بالقوه و شرکتهای اسپانسر گفتگو شود.
در حالحاضر رشد و توسعه برنامههای وفاداری که بسیار ضعیف و بدون فکر بازاریابی
میشود ،فراگیر شده است .بعضی از ضعفها بعد از شروع برنامهها پوشش داده شده،
اما بعضی دیگر قابل رفع نیستند.

. Awareness of Benefits

1
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چرخه عادالنه سودآوری در یک برنامه وفاداری مشترک
اگر برنامههای وفاداری با ویژگیهای  6Aتطابق پیدا کند و بهطور مستمر قادر باشد
ارزش جذابی را با همکاری شرکتهای اسپانسر و تأمینکنندگان امتیاز به مشتریان
عرضه کند ،سیستم میتواند برای همه افراد ذی نفع سود عادالنهای توزیع کند .به
دلیل شفاف بودن و قابل مشاهده بودن ارزش خلق شده در یک سیستم وفاداری
مشترک بین سرمایهگذاران ،جمعکنندگان امتیاز و اسپانسرها میتوان به این گونه
برنامهها خوشبین بود.
یکی از اصول بنیادی برای طراحی یک برنامه مشترک ،قرار دادن جمعکنندگان امتیاز
(مشتری) در رأس امور است .ابتدا باید برنامه وفاداری برای مشتری و اعضا درست کار
کند .سپس باید مشتری در یک مدت زمان معقول امتیاز و پاداش با ارزشی دریافت
کند .سپس این ارزش باید در ذهن مشتری شفاف ارزیابی شده و منصفانه تلقی شده
و منجر به تغییر عادات خرید او گردد .برنامهای که قادر باشد این دو نتیجه را رقم بزند
به مصرفکنندگانی سود میرسانند ،که در این صورت نه تنها حاضرند عضو برنامه شده
بلکه رفتار موردنیاز شرکت و اسپانسرها را نیز به نمایش میگذارند ،بهطوری که ارزش
ایجاد شده برای مشارکتکنندگان در برنامه وفاداری را نسبت به رقبا بیشتر میکنند.
در برنامه وفاداری مشترک ،مصرفکننده با محدود کردن خریدهای خود از شرکتهای
اسپانسر ارزش برنامه را حداکثر میسازد .اسپانسرها زمانی منتفع میشوند که اعضا هر
چه بیشتر از کسب و کارهای مرتبط به برنامه خرید کنند .بسیاری از اسپانسرها اعضا
را به خرید محصوالت با حاشیه سود باالتر تشویق میکنند ،به آنها خدمات پرداخت
آنالین و خودکار ارائه میکنند ،صورتحسابهای آنها را به موقع پرداخت میکنند؛ و
سایر برنامههای تشویقی که موجب حداکثرسازی سود میشود را انجام میدهند .هر
چه تما یل مشتری برای کسب امتیازات بیشتر شود به مفهوم افزایش سهم محصوالت
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و خدمات اسپانسرها در سبد خرید آنها است .البته این داستان تنها ظاهر برنامه وفاداری
مشترک را نشان میدهد .در مطالعات مشخص شده است که اگر اسپانسرها نرخ بازده
باالیی از برنامههای  Airmilesبه دست میآوردند و هم زمان به آنها کمک شود که
مشتریانی را که عملکرد زیر حد متوسط داشتند ،شناسایی کنند آنها نیز در مقابل
کمک میکنند تا اسپانسرهای بیشتری به سیستم اضافه شود.
زمانی که اسپانسرهای بیشتری در برنامه حضور داشته باشند به مفهوم افزایش
دسترسی مشتریان به امتیازات است .در مقابل وفاداری مشتریان به هر یک از
اسپانسرها ،مشارکتکننده افزایش می یابد .اگر چه این مفاهیم شهودی است اما در
برنامههای وفاداری در اعداد و ارقام این مفاهیم خود را نشان داده است .از این پدیده
با عنوان اثر تکاثری 1نام برده میشود.
ارزش مشتریان ارزش اسپانسرها را میسازد که در مقابل این ،ارزش مشتری را افزایش
میدهد و در بازگشت مجدد ارزش اسپانسرها باال میرود .اما سؤال اینجاست که
سرمایهگذاران و شرکت هدایتکننده برنامهها چه منافعی به دست میآورند؟ آنها نیز
در این چرخه سودآوری شریک هستند .برنامههای وفاداری مشترک مانند بسیاری از
کسب و کارها الزم است ابتدا روی مشتری سرمایهگذاری کند .در این حالت ،مشتری
یک عضو برنامه است .عضو برنامه در ابتدا یک هزینه محسوب شده و تنها یک دارایی
و یک ظرفیت است .این سرمایهگذاری تنها در صورتی جواب میدهد که مشتری هر
چ ه بیشتر به اسپانسرها مراجعه کرده و امتیاز جمعآوری کند .وابسته به هزینه ورود
به برنامه و عضویت ،اگر مشتریان به طور مستمر از اسپانسرها خرید نکنند و تنها یک
اسپانسر را مورد توجه قرار دهند احتماالً هدایتکننده برنامهها سودی دریافت نمیکند.

. Multiplier Effect

1
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در مقابل ،اگر مشتریان به محصوالت و خدمات سایر اسپانسرها روی آورند به تعداد
مشتریان سودآور اضافه شده و مجموع ارزش خلق توسط آنها موجب پوشش هزینه
ثابت سرمایهگذاری شده در کل برنامه میگردد .ارزش مشتریان زمانی که خریدهای
خود را بر اسپانسرهای بیشتری متمرکز میکنند ،افزایش مییابد .همچنین این ارزش
اضافی خلق شده با منافع سایر ذینفعان (سرمایهگذاران ،سایر جمعآوری کنندگان
امتیازات ،اسپانسرها و مالکان برنامه) بهطور کامل و شفاف مرتبط است .این مکانیزم
در واقع در سالهای گذشته قادر به تشریح دالیل موفقیت و شکست برنامههای وفاداری
مشترک بوده است.
اکنون سؤال این است حال اگر مدل فوق موفقیت یک برنامه وفاداری را نشان میدهد
در حال حاضر وضعیت برنامههای وفاداری مشترک و مستقل در دنیا چگونه است؟ در
مجموع باید گفت خیلی خوب نیست Colloque .گزارش داده است که تنها 21.9
درصد خانوارهای آمریکایی سطح متوسط به برنامههای وفاداری ملحق شده اند .در
حالی که  9.5درصد آنها در این گونه برنامهها عضو فعال هستند .بهعبارتدیگر ،درصد
افرادی که عضو برنامههای وفاداری شده و آن را به دلیل جذاب نبودن ترک کردهاند
بیشتر بوده است .میتوان گفت که اکثر برنامهها در یک یا چند عامل از  6عامل
موفقیت عنوان شده در گزارش حاضر عملکرد ضعیفی را ارائه دادهاند .تجربه بینالمللی
ما نشان می دهد طراحی حساب شده و افتتاح به موقع برنامه با پایبندی به  6اصل
مذکور ،قادر است منافع تمام ذینفعان را در برنامههای وفاداری مشترک حداکثر سازد.
بخش بندی مشتریان
وظیفه اصلی در تحلیل داده مشتریان بخشبندی مشتریان و گروهبندی آنان است .در
تئوری ،شرکتهای خردهفروشی که از برنامههای وفادارسازی بهره میبرند میتوانند
بازار خود را تا سطح افراد تقسیم کنند اما در عمل بخشهای شناسایی شده بین 10
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تا  30عدد محدود می شود .معیارهای تقسیم بازار شامل حجم خرید ،مشخصات
جمعیتشناختی ،مناطق جغرافیایی ،محرکها و سلیقههای خرید ،نگرش و سبک
زندگی میشود.
بخشبندی مشتریان براساس

ارزش1

در این روش فرآیند بخشبندی بازار با یک معیار مشخص آغاز میگردد .سپس با
استفاده از تحلیل  ABCمشتریان بر اساس حجم خرید ساالنه طبقهبندی میشوند.
قاعده معمول  80-20در این تحلیل استفاده میشود تا  %20مشتریان (مشتریان طبقه
 )Aکه  %80حجم فروش را تشکیل میدهند شناسایی شوند .البته این نسبت در تمام
شرکتهای خردهفروشی یکسان نیست و میتواند حد و حدود متفاوتی را نمایش دهد.
لیکن بهعنوان یک معیار ،که ارزش مشتریان را مشخص میکند ،میتواند مورد استفاده
قرار گیرد .این روش میتواند بستری برای بخشبندی بازار مشتریان بر اساس ارزش
عمر ارائه دهد .این روشها که بر اساس ارزش ،مشتریان را گروهبندی میکند به شرکت
نشان میدهد که چه گروهی از مشتریان را باید در اولویت برنامههای بازاریابی قرار
دهد .اما مشخص نمیکند چگونه به آنها باید دسترسی پیدا کند.
بخشبندی مشتریان براساس

رفتار2

بخشبندی بازار بر اساس انگیزههای خرید مشتریان و نگرش آنها نسبت به کیفیت
محصوالت و خدمات ،میتواند بازاریابی شخصیسازی شده را به تدریج در سازمان
ترویج دهد .در این خصوص در ادبیات بازاریابی گروههای مختلفی بر اساس رفتارهای
خرید معرفی شده است .برای مثال مشتریان قیمتمحور ،کیفیتمحور ،خدمتمحور،
عالقهمند به مد روز ،عالقهمند به طرحهای جدید و نو ،عالقهمند به طرحهای کالسیک،
1

. Value Based Segmentation
. Behavioral Based Segmentation
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افراد بیتفاوت و بیاحساس .مطالعات نیز نشان میدهد مشتریان در دورههای مختلف
از زندگی خانوادگی رفتار خرید متفاوتی از خود نشان میدهند :جوانان مجرد ،جوانان
متأهل ،متآهلین با یک فرزند ،سالخوردهها و متأهلین بازنشسته .بر اساس پایگاه دادهای
از مشتریان ،خردهفروشان میتوانند با استفاده از تکنیکهای مختلف آنها را به گروههای
متفاوت تقسیم کرده و محصوالت و خدمات خردهفروشی بر اساس نیازهای آنها تأمین
شود.

استفاده از دادههای مشتریان
اطالعات شخصی مشتریان دانش و بینشی از رفتار خرید آنها به دست میدهد تا آنجایی
که میتوان با این اطالعات صنعت خردهفروشی متحول گردد .در این خصوص از
اطالعات مشتریان میتوان جهت بهینه کردن ترکیب کاالها ،قیمتگذاری کاال ،ترفیع
و پیشبرد فروش ،مکانیابی شعب استفاده کرد .برای مثال اگر تصمیم بر این شد که
کاالهایی از شلف کنار گذاشته شود ،میتوان تحلیل کرد که چه گروه مشتریانی از کاال
هنوز خرید میکنند .برای مثال اگر تنها در  %20مشتریان سبد خرید مشتریان این
کاال وجود دارد ،اما آنها ارزشمندترین و سودآورترین مشتریان شرکت را تشکیل
میدهند .برای شرکت بهتر است تا کاالرا برای حفظ این مشتریان در شلفهای
فروشگاه نگه دارد.
از سوی دیگر میتوان از اطالعات مدیریت ارتباط و خدمات مشتری برای استفاده از
استراتژیهای بازاریابی در سطح خرد 1استفاده کرد .در این رویکرد با استفاده از
اطالعات جمعآوری شده بستههای ویژه به مشتریان خاص بر اساس ترجیحات آنها
ارائه میشود .خدمات خردهفروشی نظیر تبلیغات ،ترفیع فروش ،و سایر خدمات قابل-
ارائه را میتوان با تحلیل اطالعات به گروههای خاصی از مشتریان یا یک مشتری خاص

. Micro-Marketing
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پیشنهاد داد .معموال در دنیای خردهفروشی چون داخل فروشگاهها برای تمام مشتریان
استانداردسازی شده است ،برنامههای مدیریت ارتباط با مشتریان در فروشگاه انجام
نمیپذیرد .بلکه از کانالهای ویژه و تنها برای مشتریان خاص است.
ارائه سفارشات از طریق پست الکترونیک و ایمیلهای شخصیسازی شده معموالً در
برنامههای وفاداری استفاده می شود .اولین کانال ارتباطی مستقیم در برنامههای
وفاداری شخصیسازی سفارشات و یا بستههای محصول با ارائه برنامههای پیشبرد
فروش ویژه است.
بازاریابی از طریق پست الکترونیک و ارسال ایمیلهای مستقیم به مشتریان و ارسال
اخبار و تبلیغات مربوط به شرکت ،تبدیل به روشی فراگیر و رایج شده است .هزینههای
توزیع در این روش بسیار پایین و امکان شخصیسازی و سفارشسازی محصوالت بسیار
باال و ارزان است.
استقرار کیوسکهای چندرسانهای در داخل فروشگاه مانند اینترنت و غیره ،میتواند
بستر ارتباطات فردی و مستقیم مشتریان را فراهم آورد .در درگاههای فروش مشتریان
میتوانند با استفاده از کارتهای وفاداری امتیازات را در این کیوسکها چک کرده و
یا به کمک این دستگاهها امتیازات در قالب جوایز و هدایا به آنها برگشت داده شود.
تعداد اندکی از خردهفروشان نیز تجارت الکترونیک و باشگاه مشتریان را از طریق
اپلیکیشن و بازاریابی از طریق تلفن همراه دنبال کردهاند و کوپنهای تخفیف را از
طریق پیامک و پیامهای چندرسانهای 1برای مشتریان پیشنهاد میدهند.
دستیارهای خرید دیجیتالی در طول خرید میتواند بهعنوان راهنمای خرید در حین
انتخاب کاالها مورد استفاده قرار گیرد .این فناوری هنوز مراحل ابتدایی را سپری
میکند .بر اساس کارت وفاداری این ابزار با تعاملی که با مشتری برقرار میکند میتواند
برا ی خرید کاالهای مورد نیاز وی را راهنمایی کرده و تجربه خرید را برای مشتری
. MMS: Multimedia Messaging Service
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لذت بخشتر کند .اطالعات مربوط به لیست خرید ،راهنمایی برای خرید کاالی
مشخص ،عناصر تشکیل دهنده هر محصول و محل استقرار هر کاال از جمله اطالعاتی
است که توسط این ابزار به مشتری نمایش داده میشود.
ایجاد وفاداری با اینترنت
حد نهایی مدیریت ارتباط و خدمات مشتری و استفاده از استراتژی بازاریابی فرد به
فرد در فروشگاههای اینترنتی اتفاق میافتد .در اینترنت عالوهبر امکان رصد کردن
خریدها ،کل رفتار خرید مشتریان با استفاده از تکنیکهای وب کاوی قابل شناسایی
است .عالوهبر اطالعات بیان شده در بخشهای قبلی نظیر ثبت اطالعات شخصی
مشتریان در کارتهای وفاداری ،خردهفروشان الکترونیکی میتوانند بررسی کنند که
مشتری در چه زمان وارد سایت شده و چه زمانی را در سایت سپری کرده چه زمانی
را برای جستجوی چه کاالیی اختصاص داده ،چه کاالهایی را مشاهده کرده اما خرید
نکرده است و چه محصوالت و سایتهایی را دنبال کرده است .بر خالف فروشگاههای
فیزیکی در فروشگاههای اینترنتی میتوان از اطالعات شخصی مشتریان برای کل
فرآیند بازاریابی خردهفروشی از سفارشهای خاص کاال گرفته ،تا قیمتگذاری و
برنامههای پیشبرد فروش و طراحی فروشگاه استفاده کرد.
یکی از موفقترین نمونهها در زمینه فروشگاههای اینترنتی ،آمازون است .آمازون نمونه
بسیار عالی از ارائه سفارشهای شخصیسازی شده از طریق اطالعات پروفایل و اطالعات
رکوردهای خرید مشتریان است .روابط متقابل تقاضا بهطور سیستماتیک شناسایی
میگردد .حتی در پیشنهادهای ویژه میتواند رفتار اخیر مشتری را مدنظر قرار داد،
چرا که رفتار خرید مشتریان در طی زمان بهطور مداوم درحال تغییر است.
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1ـ4ـ نقش فروشگاههای زنجیرهای در اقتصاد
اساسا در دنیای فرامدرن امروز ،نقطه آغاز و پایان فرآیند تولید و تجارت ،مصرفکننده
است .باید پذیرفت که مشتریان مجبور به وفق دادن خود با محصول شرکت نیستند،
بلکه این تولیدکنندگان و بازرگانان هستند که باید با خواستههای بازار و در نهایت
مشتریان ،خود را وفق دهند.
مصرفکننده است که محصول را انتخاب میکند و با ایجاد تقاضا در بازار به
برنامهریزیهای تولیدکننده و تامینکننده خط و جهت میدهد و در این میان به دلیل
مواجهه مستقیم فروشگاههای زنجیرهای با مصرفکننده نهایی ،نقش این نظام توزیعی
با نظامهای قبلی توزیع در ماهیت ،تفاوت ذاتی دارد.
در گذشته بهطور عمده تولیدکنندگان ،واردکنندگان و توزیعکنندگان کوچک و بزرگ،
بازیگران اصلی در بازار بودند و در نهایت فروشگاههای کوچک و متوسط وظیفه عرضه
مستقیم کاالها و خدمات به مشتری را بر عهده داشتهاند ،اما طی سالهای اخیر در
کشورها توزیع کاالها در فروشگاههای زنجیرهای بهسرعت گسترش یافته است.
این گونه فروشگاهها با بهرهگیری مناسب از تجهیزات ،تحت سرپرستی یک سازمان
مرکزی و مدیریت یکپارچه در فضایی منظم و مرتبط میتواند بخش عمدهای از
مایحتاج عمومی را با قیمت مناسب در ابعاد ملی ،منطقهای و محلی تهیه ،تدارک و
توزیع کند .بنابراین ،به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ،ایجاد فروشگاههای زنجیرهای،
راهکار مطمئن تسهیل نظارت دولت بر عملکرد خردهفروشیها و مقابله با گرانفروشی،
نابسامانی بازار و عرضه کاالهای قاچاق ،تاریخ مصرف گذشته و فاقد کیفیت به شمار
میرود.
اغلب کارشناسان معتقدند فلسفه بهصرفهبودن فعالیت این فروشگاهها بر پایه این باور
است که با وجود آنکه هر کاالیی درصد سود خودش را خواهد داشت که از قبل
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مشخص شده ،اما چون در این نظام یکی از حلقههای واسط (عمدهفروشی) حذف و
کاال از طریق شرکتهای پخش مستقیما تحویل و توزیع میشود ،مدیریت یکپارچه
فروشگاهها میتواند افزون بر لحاظ سود مناسب و منطقی برای بنگاه اقتصادی خود،
کاال را با قیمت پایینتر به مصرفکننده عرضه کند و این موضوع در عین رعایت حقوق
تامینکنندگان کاال ،محقق خواهد شد.
از سوی دیگر در فروشگاههای زنجیرهای به دلیل نگاه علمی و صنعتی ،نوع قرارداد با
تامینکنندههای کاال مبتنی بر روابط استراتژیک ،بلندمدت و پایدار است که اعضای
زنجیره تامین و زنجیره عرضه با مشارکت همهجانبهای سعی میکنند یک بازی برد ـ
برد را به جریان بیندازند که نتیجه نهایی آن سودمندی مشتری است .بنابراین در این
رویکرد میتوان به مقابله سیستماتیک با گرانی و گرانفروشی در عین آسیب ندیدن
بخش تولید و توزیع با روشهای دستوری امیدوار بود (برخوردار.)1396 ،
در شهرهای بزرگ حدود  29%از خریدهای اصلی در بازار روزها و حدود  23%از
سوپرمارکتهای بزرگ و زنجیرهای تهیه میشود ،اما خریدهای متفرقه همچنان بیشتر
در سوپر مارکتهای کوچک و محلی صورت میگیرد.
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توسعه فروشگاههای زنجیرهای در کشور توسط بخش خصوصی داخلی و خارجی و
افزایش رقابت میان این فروشگاه ها برای جذب مشتری بیشتر ،باعث شده است تا هر
روز خالقیتها و ابتکارات جدیدی در مدلها و روشهای فروش این شرکتها به
مشتریان عرضه شود .فروشگاههایی مانند هایپراستار که اغلب از ظاهری مدرن و
امروزی برخوردار بوده و طیف بسیار وسیعتری از کاالها را نسبت به فروشگاههای قبلی
در اختیار مخاطبان خود قرار میدهد ،از این جملهاند .برخی از این فروشگاهها ،اغلب
کاالهای خود را با بهای  10درصد پایینتر از قیمت مصرفکننده به مشتریان عرضه
میکنند که همین مسئله موجب رضایت بسیاری از مشتریان شده است.
با وجود گذشت بیش از  50سال هنوز این فروشگاهها آنچنان که باید به قدرتی جدی
در بازار تبدیل نشدهاند و از سوی مشتریان آنچنان جدی نگریسته نمیشوند .بهنظر
میرسد فروشگاههای زنجیرهای یا بهطور کلی صنعت خردهفروشی در ایران ،دست به
گریبان مشکالتی است که مانع پیشرفت خدمات توزیعی نوین شده است .راهاندازی
یک مجموعه فروشگاه زنجیرهای ،بسیار سرمایهبر است و به زیرساختهای زیادی نیاز
دارد ،اما در عین حال از یک سو اشتغالزا و از سوی دیگر موجب تضمین فروش
محصوالت تولیدکنندگان داخلی میشود .عالوهبر آنکه ،نیازهای مردم را نیز بهتر
پوشش میدهد.
در مجموع با وجود توسعه نسبتاً زیاد فروشگاههای زنجیرهای در بازار خردهفروشی
ایران ،این فروشگاه ها هنوز تا رسیدن به جایگاهی که منبع اصلی خردهفروشی
محصوالت مصرفی در کشور به شمار رود ،راه زیادی را در پیش دارند .درست است که
تعداد فروشگاههای زنجیرهای در کشور هر روز در حال افزایش است ،اما این فروشگاهها
اغلب فقط در شهرهای بزرگ و کالنشهرها حضور داشته و نظام خردهفروشی مبتنی بر
فروشگاههای زنجیرهای هنوز نتوانسته به شهرهای کوچک و متوسط راه پیدا کند .ضمن
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این که در شهرهای بزرگ نیز فروشگاههای زنجیرهای بیشتر به سبب جذابیتهای
فرعی و حاشیه ای آن است که تا حدودی موفق به جذب مشتری شدهاند .هنوز در
شهرهای کوچک و متوسط و حتی کالنشهرهای ایران ،این فروشگاههای مستقل
کوچک و محلی اس ت که بار اصلی نظام توزیع کاالهای مصرفی را بر دوش دارد .با این
حال ،تجربه ورود فروشگاههای زنجیرهای جدید به کشور به ویژه در یک دهه اخیر،
نشان میدهد که در صورت حمایت قانونی میتوان به موفقیت این فروشگاهها در ایران
نیز امیدوار بود .در ادامه این مبحث به بررسی وضعیت این صنعت در گذشته ،حال و
آینده خواهیم پرداخت.

1ـ1ـ4ـ گذشته
1ـ1ـ1ـ4ـ اهداف و علل شکلگیری فروشگاههای زنجیرهای
از آنجا که سیستم توزیع ،رابط بین تولید و مصرف است ،هرگونه تغییر و تحول
اساسی و عمده در یکی از دو بخش تولید و مصرف ،به تغییری بنیادی در بخش توزیع
منتهی خواهد شد .قرون هیجدهم و نوزدهم میالدی در اروپا مبدا تحوالت در روشهای
تولید ،حمل و نقل و غیره بوده است ،در نتیجه سیستم توزیع نیز از این تغییرات
بینصیب نمانده است ،بهطوری که روشها و نهادهای مدرن توزیع ،به تدریج و در ابعاد
متنوع رشد و نمو پیدا کردهاند و به صورت جایگزین و یا مکمل روشهای سنتی به
فعالیت توزیعی پرداختهاند .شکل گیری نهادهای مدرن توزیع مرهون بعضی ابداعات و
نوآوریها در روشهای توزیع نیز میباشد .اقدامات ابتکاری آریستید بوسیکو بازرگان
فرانسوی در فروشگاههای بن مارشه ،از قبیل قیمتهای ثابت اعالم شده روی اجناس،
ورود و خروج آزاد و آزادی پرسهزنی در مغازه ،حق برگرداندن اجناس و غیره ،در کنار
معامله نقدی و روش سلف سرویسی نمونههایی از این نوآوریها هستند.
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فروشگاههای زنجیرهای یکی از این نهادهای توزیع است که پس از پیدایش،
مسیری اگرچه غیریکنواخت ،اما تکاملی را طی کرده است .بهطوری که فروشگاههای
زنجیرهای کنونی ترکیبی از انواع روشهای نوین توزیع است .اهداف اولیه شکلگیری
این فروشگاهها (البته در شرایط مساعد به وجود آمده پس از انقالب صنعتی) عمدتاً
اقتصادی بوده؛ و به علت وجود حاشیه سود باال بوده است که افراد ،اقدام به تاسیس
فروشگاههای زنجیرهای میکردند .ولی به تدریج این نهاد نوین توزیع نشان داد که
عالوه بر سودآوری (برای صاحبان سرمایه در بخش خصوصی) ،برای جامعه نیز مزایای
عمدهای به ارمغان میآورد و این سبب شده که امروزه دولتمردان ساخت و توسعه
این فروشگاهها را بیشتر تشویق و تبلیغ کرده و یا خود متولی ساخت این فروشگاهها
باشند (مرتضوی.)1380 ،
کشور ایران از نظر تعداد واحدهای صنفی با سایر کشورها متفاوت است؛ چرا که
کمتر کشوری را میبینیم که با چنین جمعیتی ،این اندازه واحد صنفی داشته باشد.
مثال در هیچ جای دنیا این تعداد سوپرمارکتی که در ایران وجود دارد ،نیست و این
ویژگی خاصی برای بازاریابی ایران محسوب میشود و البته یکی از دالیل آن هم ضعف
در کار تیمی و در سازماندهی کردن است ،به همین علت بیشتر افراد خوداشتغال
هستند.
از نظر کار ،انسانها به سه دسته تقسیم میشوند:
بعضی از افراد کار فروش هستند ،مانند کارمندانی که در سازمانها استخدام
میشوند و خدماتشان را به آن سازمان میفروشند.
گروهی دیگر خوداشتغال هستند و اشتغال تک نفره برای خودشان راه میاندازند،
مانند مغازهداران ،سوپرمارکتهای کوچک و یا رانندگان تاکسی.
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دسته سوم کارآفرینان هستند؛ همان کسانی که سازمانها را ایجاد میکنند و
طبیعتاً سازمانها نیاز به نیرو و منابع انسانی و نیاز به سازماندهی دارند.
علت اصلی راهاندازی این فروشگاهها و مغازههای کوچک طی سالهای گذشته در
ایران ،ضعف در سازماندهی بوده است .اما تحوالت محیطی و مسافرتهای مردم به
خارج از ایران ،و همچنین آموزش مدیریت در طی چند سال گذشته سبب شدهاند که
ایجاد سازمان تنها در سطح واحدهای صنعتی نباشد و بازار هم به سمت سازماندهی
شدن پیش برود .این سازماندهی سبب شد که فروشگاههای زنجیرهای شکل بگیرند.
فروشگاههای زنجیرهای از قبل از انقالب هم وجود داشتند ،مانند فروشگاه کوروش که
بعدها به قدس تغییر نام یافت ،اما بعد از انقالب تعطیل شدند .بعد از انقالب در کنار
عمدهفروشیها و سوپرمارکتها ،فروشگاههای زنجیرهای در سطح سازمانهای دولتی
و شبهدولتی مانند شهروند و رفاه شکل گرفت .پس عمدتاً بخشی از فروش شرکتهای
تولیدکننده محصول ،نظیر صنایع غذایی و شویندهها بهوسیله عمدهفروشان و بنکدارانی
انجام میشود که از قدیم در بازار ایران بودهاند.
عمدهفروشان هر محصول و کاالیی در یک جای خاص متمرکز شدند و بازار بورس
درست کردند مثالً ،عمدهفروشان لوازم خانگی در خیابان امینحضور متمرکز شدند و
مغازه ارها در اقصی نقاط کشور به این بازار بورس عمدهفروشیها مراجعه و خرید
میکردند.
زمانی که تعداد این واحدهای صنفی کوچک مانند مغازههای کوچک لوازم خانگی
و یا ابزارفروشیها زیاد شدند ،شرکتها کم کم به این نتیجه رسیدند که بنکدارها و
عمدهفروشها
قدرت را در دست دارند ،نه خود شرکت تولیدکننده یا شرکت بازرگانی واردکننده
آن محصول .از سوی دیگر ،چون بنکدارها و عمدهفروشها شاهرگ حیاتی برای فروش
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محصوالت این شرکتها بودند ،فشارهای زیادی را به شرکتها وارد میکردند ،مثال
نحوه تسویه حسابشان را طوالنی مدت میکردند و شرکتها با مشکالت عدیده
نقدینگی و گردش مالی مواجه میشدند .به همین دلیل ،سازمانهای توزیع مویرگی
شکل گرفت .در واقع خود شرکتها ،سازمانهای پخش را ایجاد و تاسیس کردند و
بخش قابلتوجهی از فروش را ،خودشان بهصورت مستقیم تا رساندن محصول به خرده-
فروش (مغازهها) انجام دادند.
طبیعتا شرکتها نمیتوانستند عمدهفروشها را بهطور کامل کنار بگذارند .اما
میتوان گفت که در شرکتهای موفق ایرانی ،نسبت فروش میان عمدهفروش و خرده-
فروش ،هشتاد به بیست است؛ یعنی اگر شرکت بتواند  %20فروشش را از طریق عمده-
فروشیها و  %80فروش را در خردهفروشها انجام دهد ،موفق عمل کرده است.
شرکتها در کنار این بخش ،واحد دیگری به نام واحد فروش مراکز خاص هم ایجاد
کردند .مراکز خاص مرکزهایی غیر از عمدهفروشیها و خردهفروشیها هستند .یعنی
در کنار فروش به بنکداران و فروش مویرگی ،فروش سازمانی شکل گرفت .اما طبیعتا
شرکتهای بازرگانی و تولیدکنندههای بزرگ میتوانستند توزیع مویرگی را راهاندازی
کنند که به قدرت باالیی از نظر میزان درآمد رسیده باشند .بهطوری که بسیاری از
شرکت-های کوچک ،توان توزیع مستقیم را نداشتند و برای فروش نماینده میگرفتند.
در اثر افزایش دانش مدیریت و توان سازماندهی و بهرهگیری از مشاوران اصلح در ایجاد
سازمانها ،در کنار فروشگاههای زنجیرهای دولتی و شبهدولتی بزرگ مثل شهروند و
رفاه ،طی چند سال گذشته شاهد شکلگیری فروشگاههای زنجیرهای متفاوت بودیم.
بهعنوان مثال ،جانبو در بازار ایران به خوبی فرصتیابی کرد .کاری که فروشگاههای
زنجیرهای جانبو و افق کوروش انجام دادند ،این بود که مشاهده کردند فروشگاههایی
مانند شهروند و رفاه در واحدهای بزرگ ایجاد شدهاند و نوآوری جانبو و افق کوروش
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این بود که فروشگاههای زنجیرهای کوچک  200ـ  300متری را ایجاد کردند و این
باعث شد که بتوانند فروشگاهها را به محلهها ببرند و به عبارتی به مصرفکننده نزدیک-
تر بشوند.
البته قبل از این فروشگاهها ،شیرین عسل این کار را انجام داد .اما ،تفاوتی که
فروشگاههای شیرین عسل با جانبو و افق کوروش داشتند این بود که تنها محصوالت
خودشان را در فروشگاههایشان میفروختند و تمامی برندهای داخل مغازه متعلق به
خود شیرین عسل بود .اما ،در فروشگاههای جانبو و افق کوروش تمامی برندهای
شرکتهای معروف به چشم میخورند که متعلق به شرکتهای تولیدی دیگری هستند.
مطابق پیشبینیهای صورت گرفته هر چقدر رو به جلو پیش میرویم،
سوپرمارکتهای کنار خیابان کم کم جمع میشوند و تنها سوپرمارکتهای داخل
کوچهای باقی می مانند که مردم خریدهای ضروری شان را از آنجا انجام دهند ،اما
خریدهای بزرگ و کلی را از فروشگاههای زنجیرهای میکنند.
اما این سوال وجود دارد که این فروشگاههای زنجیرهای برای شرکتهای مادر و
تولیدکننده چه حسنی دارند؟ بخشی از فروش یک شرکت صنایع غذایی از سوی
بنکداران ،بخشی بهوسیله مراکز خاص و بخش قابلتوجهی دیگری بهصورت مویرگی
انجام میشود .پخش مویرگی سازمانی عریض و طویل میخواهد که تعداد زیادی
ماشین پخش نیاز دارد که سرمایه باالیی را میخواهد.
از طرف دیگر ویزیتورهای زیادی باید در شرکت کار کنند ،چرا که با توجه به
ترافیک تهران یک ویزیتور مواد غذایی حداکثر میتواند  35مغازه را ویزیت کند .مدیران
فروشگاههای زنجیرهای به مدیران شرکتها اعالم کردند که اگر با ما قرارداد ببندید،
واحد فروش مویرگی شما حذف خواهد شد .چون مدیر خرید ما با شرکت شما مذاکره
میکنند و دیگر الزم نیست که ویزیتور شما وارد تک تک مغازهها بشود ،پس ما سفارش
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روزانه فروشگاه را به شما میدهیم و حداقل سفارش را هم تضمین میکنیم و شما
براساس آن ماشینهای پخش شرکت را به فروشگاههای ما بفرستید تا این محصوالت
را به ما برسانند.
پس در ارتباط با فروشگاههای زنجیرهای ،ویزیتوری حذف میشود و در نهایت
بسیاری از هزینههایی که شرکتهای توزیع مویرگی انجام میدهند ،حذف میشود .در
اینجا چون این هزینهها کم میشوند ،فروشگاههای زنجیرهای از شرکتها میخواهند
که به آنها تخفیف بدهند و آنها نیز میتوانند به مصرفکنندههایشان تخفیف بدهند.
در نتیجه به این طریق برای مصرفکننده جذابیت ایجاد کنند .پس بخشی از تخفیفی
که در فروشگاههای زنجیرهای داده میشود ،از محل صرفهجویی در نیروهای فروش و
کاهش هزینهها ایجاد میشود .فروشگاههای زنجیرهای برای شرکتهای مادر محاسن
زیادی دارند و یکی از آنها کم شدن تعداد نیروهای شرکتها است .چرا که یک نیرو،
در واقع سه برابر حقوقی که انتظار میرود ،شرکت هزینه ماهانه برای او پرداخت
میکند .چون با سنوات و عیدی بیشتر از دوازده ماه حقوق خواهد گرفت و بیمه هم
باید به آن اضافه کرد؛ فضا و مکانی را باید در اختیار نیرو گذاشت و برای هر هشت تا
ده ویزیتور یک سرپرست و همچنین مدیر فروش باید استخدام کرد و همه اینها هزینهبر
است .حسن دیگر آن ،مذاکرهای است که به صورت یکپارچه انجام میشود و حجم
عظیمی از فروشهایشان را طی آن مذاکره انجام میدهند .مزیت دیگر این است که با
سازمان کار میکنند و فروش قانونمندتر میشود و تعهدات حقوقی وجود دارد؛ در-
صورتیکه با سوپرمارکتها نمیتوان قرارداد حقوقی بست ،اما با سازمانها میشود و
به این طریق از این منظر ریسک کار کم خواهد شد.
نکته دیگر پوشش بسیار گسترده بازار است که برای شرکتها ایجاد میشود؛ بهطور
مثال ،فروشگاه زنجیرهای هایپرمارکت میگوید که تنها محلی برای فروش نیست بلکه،
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محلی برای تبلیغات است؛ چرا که افراد بسیار زیادی بستهبندی محصوالت شرکتها
را میبینند و حتی اگر آن را در همان لحظه نخرند ،بر روی ذهن مشتریان تاثیر روانی
خواهد گذاشت و دفعات آینده آن محصول را خواهند خرید .پس چیدمان و بستهبندی
در این فروشگاهها خود ابزاری برای تبلیغات محسوب میشوند.
در مجموع شرکتهای تولیدکننده و بازرگانی باید از همان اصل قدیم اقتصادی که
میگوید نباید همه تخممرغها را در یک سبد گذاشت ،استفاده کنند .بخشی از فروش-
شان باید به عمدهفروشها ،بخشی به صورت توزیع مویرگی به خردهفروشهای کوچک
و مغازهها ،بخشی به خرده فروشهای زنجیرهای و بخش دیگر فروش سازمانی باشد.
اما شرکت برای فروش محصوالتش به هر یک از این بخشها باید به یک درصد
مشخص برسد و کنترل کند که آن درصد بیشتر از حد مشخصی نشود .بهطور مثال،
زمانی که یک شرکت تولیدکننده در صنایع غذایی به  100تا از فروشگاههای جانبو
رسید ،مدیران جانبو اعالم کردند که میخواهند خرید را به  200فروشگاه افزایش
دهند .اما آن شرکت این ریسک را نکرد و اعالم کرد که فعال به این  100فروشگاه
میتوانیم کاال ارسال کنیم و این به این دلیل بود که ریسک را در فروش و در وصول
مطالبات باال نبرند.
نیروها در فروشگاههای زنجیرهای به دو دسته تقسیم میشوند :نیروهای رونده،
نیروهای ایستاده .نیروهای رونده ویزیتورها و کارشناسان فروش هستند که به
فروشگاهها مراجعه میکنند .به نیروهایی که در خود فروشگاه کار میکنند نیروهای
ایستاده میگوییم.
مزیتی که فروشگاههای زنجیرهای بزرگ دارد این است که این اجازه را به شرکت-
های مادر میدهند که نماینده شان را به فروشگاه بفرستند و آن نماینده به صورت
مرتب چیدمان محصوالت را انجام میداد و با مشتری در خصوص محصوالت صحبت
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میکرد .اما در فروشگاههای زنجیرهای کوچک این امکان وجود ندارد که شرکت مادر
در فروشگاه نماینده داشته باشد ،پس خود فروشندهها باید این کار را انجام دهند.
بنابراین ،مدیران فروش در فروشگاههای زنجیرهای کوچک باید سه نکته را بسیار
جدی بگیرند:


جذب درست منابع انسانی .نیروهای فروش به شرط تامین مایحتاج زندگی-
شان ،بیشتر عالقه دارند که در این فروشگاه استخدام شوند و کار کنند تا
اینکه ویزیتور شرکتها باشند ،پس باید در جذب و استخدام نیروها قوی
عمل کنند و نیروهایی را که ویژگیهای مورد نیاز برای فروشندگی را دارند،
مثل داشتن برخورد خوب ،روابط عمومی باال ،چهره خوب و غیره استخدام
کنند.



حتماً این نیروها را آموزش دهند .آموزشهایی اساسی که به فروشنده یاد
بدهند برای مشتری ایجاد خواست کنند و بتوانند کاالها را به مشتری معرفی
کنند و در واقع فروشنده ـ انیماتور باشند.



نکته سوم نظارت و کنترل روی نیروها است که مدیران فروش در بازدیدهای
رسمی و غیررسمی باید این کار را انجام دهند و با خریدهای مخفی که
دوستان و آشنایانشان انجام میدهند ،نیروها را ارزیابی کنند.

نکته دیگر مدیریت موجودی در این فروشگاهها است که مساله بسیار مهمی است .چون
این فروشگاهها کوچک هستند ،انبارهای کوچکی هم دارند پس باید سرعت رساندن
محصول به آنها باال باشد.
یکی از این فروشگاههای زنجیرهای تحقیقی بسیار خوب انجام داد که طی این تحقیق
بررسی کرده بود که در یک سوپرمارکت بهطور متوسط  1500قلم کاال وجود دارد که
حدود  80درصد فروش سوپرمارکت از فروش  200قلم از این  1500کاالست و 1300
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قلم مابقی تنها  20درصد فروش سوپرمارکت را تشکیل میدهند و با این تحقیق به
این نتیجه رسیدند ،که باید کاالهایی را به فروشگاه بیاورند که  80درصد فروش دارند
تا هر چه زودتر به فروش برساند .اما طبیعتاً برای کاالیی که تندمصرف است ،باید
پیشبینی موجودی دقیق ،جامع و کاملی داشته باشد.
نکته دیگر که در فروشگاههای زنجیرهای بسیار مهم است این است که به دلیل حجم
باالی مراجعه مردم ،باید سعهصدر نیروها زیاد باشد و نیروها بتوانند با مردم ارتباطات
خوبی برقرار کنند ،ناراحت نشوند ،غر نزنند ،چیدمان و مرتبکردن قفسهها را به خوبی
انجام دهند.
در مجموع مدیریت فروش در فروشگاههای زنجیرهای به ویژه فروشگاههای زنجیرهای
کوچک که شرکت نمایندهای در آنجا ندارد ،باید از بُعد برنامهریزی ،پیشبینی منابع
انسانی و آموزش آنها ،پیشبینی موجودی کاال ،پیشبینی مکان از نظر پارک و غیره،
سازماندهی کردن نیروها و تقسیم کار میان آنها و از بُعد نرمافزاری بسیار قوی باشند
و تجهیزات الزم را داشته باشند؛ همچنین هدایت و رهبری نیروهای فروش و آموزش-
های آنها و نظارت و کنترل آنها را به خوبی انجام دهند.
نیروها باید به گونهای انتخاب شوند که فروشگاه را متعلق به خود بدانند .مهمترین
سرمایه فروشگاههای زنجیرهای برند آنها است و سازندگان این برندها نیروهایشان
هستند .بنابراین بحث انتخاب ،آموزش ،نظارت و کنترل و نهایتاً ایجاد هماهنگی میان
تمامی اینها میتوانند خیلی مهم باشد (درگی)1395 ،
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2ـ1ـ4ـ حال
1ـ2ـ1ـ4ـ واقعیت فروشگاههای زنجیرهای در ایران
برخی از مشخصههای عمومی فروشگاههای زنجیرهای عبارتاند از دسترسی به
طیفهای مختلف کاال برای مشتری ،ارزانی قیمت به دلیل حذف واسطهها ،خدمات
بهتر و امکانات گستردهتر و مواردی از این قبیل .سوال اینجاست که آیا تاسیس و
توسعه فروشگاههای زنجیرهای در ایران ،این موارد را محقق ساخته است؟ مساله مهم
این است که شکلگیری و توفیق فروشگاههای زنجیرهای به شکلی که در کشورهای
پیشرفته دنیا وجود دارد ،نیازمند شرایط و لوازمی است .یکی از این شرایط ،داشتن
اقتصاد آزاد و مبتنی بر بازار است .تاریخچه فروشگاههای زنجیرهای نشان میدهد
فروشگاههایی که مشابه فروشگاههای زنجیرهای در کشورهای بلوک شرق سابق یا
کشورهایی با اقتصاد کنترل شده به وجود آمد ،هیچگاه نتوانست به موفقیتهای رقبای
غربی خود دست یابد .بسیاری از این فروشگاهها که اغلب شکل تعاونی داشتند ،زیانده
بوده و صرفاً با حمایتهای دولت سرپا ایستاده بودند .نکته شایان توجه این است که با
توجه به هزینه بسیار باالی ایجاد و اداره فروشگاههای زنجیرهای ،درصورتیکه امکان و
انگیزه رقابت وجود نداشته باشد ،عوارض ناکارآمدی در این مجموعهها بهسرعت بروز
مییابد و به ورشکستگی آنها منجر میشود.
یکی دیگر از لوازم راهاندازی فروشگاههای زنجیرهای ،سرمایهگذاری کالن است که
ضعفهای نظام بانکی کشور و بیثباتی اقتصادی ،راه را برای سرمایهگذاران در این
حوزه ،دشوار مینماید.
نکته دیگر این که مهمترین مزیت فروشگاههای زنجیرهای ،قیمت ارزان است .استراتژی
هزینه پایین ،استراتژی عموم فروشگاههای زنجیرهای است و موفقیت در اجرای این
استراتژی ،نیازمند وجود نظام اقتصادی سالم و بهرهگیری از مدیریت روز دنیا در این
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زمینه است .در کشور ما این خطر وجود دارد که در صورت ایجاد فروشگاههای
زنجیرهای و اداره آنها به شیوه سنتی ،نه تنها مزیتی برای مصرفکنندگان ایجاد نگردد،
بلکه با افزایش غیرقابل کنترل هزینه چنین شرکتهای بزرگی ،این شرکتها به آستانه
ورشکستگی برسند.
در مجموع ،با وجود توسعه نسبتاً زیاد فروشگاههای زنجیرهای در بازار خردهفروشی
ایران ،این فروشگاهها هنوز تا رسیدن به جایگاهی که منبع اصلی خردهفروشی
مح صوالت مصرفی در کشور به شمار رود ،راه زیادی در پیش دارند .با وجود این که
تعداد فروشگاههای زنجیرهای در کشور هر روز در حال افزایش است ،اما این فروشگاهها
هنوز اغلب در شهرهای بزرگ وجود داشته و نتوانستهاند به شهرهای کوچک و متوسط
راه پیدا کنند .ضمن این که در شهرهای بزرگ نیز فروشگاههای زنجیرهای بیشتر به
سبب جذابیتهای فرعی و حاشیهای آن است که تا حدودی موفق به جذب مشتری
شدهاند.
در مجموع ،ایجاد فروشگاههای زنجیرهای با استانداردهای روز دنیا در کشور میتواند
نتایج مثبتی برای چابکسازی نظام توزیع و بهرهور نمودن آن به همراه داشته باشد،
اما این نگرانی نیز وجود دارد که عدم توجه به استانداردها و الزامات این کار ،موجب
شکلگیری مدلهای ناموفق این فروشگاهها در کشور گردد.
فروشگاههای زنجیرهای همزمان از فروشگاههای خردهفروشی خوار و بار و ارزاق به
حوزههای دیگر نیز تسری پیدا کرد و در بخشهای توزیع دارو و رستوران نیز،
فروشگاههای زنجیرهای بهسرعت شکل گرفتند.
اما از اواسط قرن بیستم فروشگاههای زنجیرهای مبادرت به ایجاد هایپرمارکتهای
امروزی برای اولین بار نمودند .این فروشگاهها که عموما در حومه شهرها قرار داشتند
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در مکانهای وسیعتری بنا شدند و تنوع کاالهای قابلفروش در آنها نیز بیشتر گردید.
وسعت هایپرمارکتها و تنوع کاالها و خدمات قابل خرید در آنها روزبروز بیشتر شد.
طبق آمار در سال  1997بیش از  60درصد خردهفروشی در آمریکا بهوسیله
فروشگاههای زنجیرهای انجام میپذیرفت (طبق براورد بانک مرکزی در سال 1384
تنها  %0/2از خردهفروشیها در ایران از طریق فروشگاههای زنجیرهای انجام میگرفته
است) .با توجه به رشد چشمگیر خرید از فروشگاههای زنجیرهای ،فروشگاههای مستقل
نیز مبادرت به گرد هم آمدن و یکسان نمودن ظاهر و خدمات خود نمودند تا از استقبال
خریداران از فروشگاههای زنجیرهای بهره بگیرند.
پدیده جهانی شدن ،فروشگاههای زنجیرهای را نیز به تحرک و پویایی واداشته است .در
حالحاضر فروشگاههای معروفی مانند تسکو ،آلدی ،والمارت و کرفور به ترتیب از
کشورهای انگلستان ،آلمان ،آمریکا و فرانسه در بسیاری از کشورها به چشم میخورند.
بهوجود آمدن فروشگاههای زنجیرهای موجب شد تا مفهوم رقابت  -که تا پیش از آن
چندان مفهومی برای فروشگاههای مستقل خردهفروشی نداشت  -در این حوزه معنا
پیدا نماید .فروشندگان محلی در آمریکا ،اروپا و دیگر کشورهایی که فروشگاههای
زنجیرهای در آنها رواج یافت شاهد این بودند که روز به روز از تعداد مشتریان آنها کم
و به تعداد مشتریان فروشگاههای زنجیرهای اضافه میگردید .از سوی دیگر خود
فروشگاههای زنجیرهای نیز که با سرمایهگذاریهای کالن و بهرهگیری از مدیریت و
فنون بازاریابی و فروش روز ،قصد پیشی گرفتن از یکدیگر را داشتند هر چه بیشتر بر
طبل رقابت میکوبیدند .این مسابقه گرچه موجب حذف بسیاری از فروشگاههای
کوچک محلی و حتی فروشگاههای زنجیرهای ناکارآمد گردید ،اما در نهایت به سود
مصرفکنندگان و خریداران تمام شد .زیرا این آنها بودند که هر روز از کاهش مداوم
قیمتها و ارائه فروشهای ویژه و تخفیفات فراوان بهره میبردند .البته با گذر زمان و
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با به وجود آمدن صنعت فرانچایز ،دیگر فروشگاههای کوچک محلی تعطیل نشدند و
بهعنوان عضوی از فروشگاههای زنجیرهای بزرگ به حیات خود ادامه دادند.
مدیران فروشگاههای زنجیرهای برای پیشی گرفتن از رقبای خود به کاهش هزینهها از
راههای مختلف مبادرت می نمودند و در این میدان آنهائی که موفق به استفاده از
فناوریهای روز و افزایش بهرهوری به مدد بهرهگیری از تحقیق و مطالعه و بکارگیری
روشهای نوین توزیع شده بودند ،توانستند در کنار ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای
مشتریان خود ،به توسعه روزافزون فروشگاههای خود بپردازند .امروزه شاهد آن هستیم
که پرفروشترین شرکت دنیا ،نه یک شرکت نفتی یا خودروساز است و نه یک بانک یا
بیمه ،بلکه شرکت فروشگاههای زنجیرهای والمارت آمریکا در لیست  500شرکت بزرگ
دنیا رتبه یک را بخود اختصاص داده است و باالتر از همه ایستاده است.
2ـ2ـ1ـ4ـ توسعه فروشگاههای زنجیرهای گامی مؤثر برای اصالح نظام توزیع
از آنجا که فروشگاههای زنجیرهای در تأمین و فروش کاالهای خود به صورت شفاف از
طریق سیستمهای توزیع کنترل شده و سازمان یافته عمل مینمایند ،امکان کنترل و
جلوگیری از فروش کاالهای قاچاق در این چرخه به راحتی امکانپذیر است.
نظام توزیع در ایران با وجود تغییرات گسترده در کسب و کارها و نوین شدن فرایندهای
اقتصادی همچنان سنتی و ناکارآمد اداره میشود .این موضوع مشکالت بسیاری را برای
این بخش مهم اقتصادی از جمله نوسانات قیمتی ،توزیع کاالهای نامرغوب و تقلبی و
همچنین گسترش کاالی قاچاق در سطح عرضه رقم زده است .به همین دلیل ،بند 23
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابالغ شده از سوی مقام معظم رهبری به این موضوع
اختصاص یافته و بر اصالح نظام توزیع با «شفافسازی و روانسازی نظام توزیع و
قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار» تأکید شده است .زیرا در
شرایطی که اصالحات اقتصادی و دستیابی به رشد و پویایی اقتصادی مورد توجه است،
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اصالح نظام توزیع با شفاف و روانسازی و تبدیل آن به شبکههای سازمانیافته مدرن
که قابلیت مدیریت شدن را داشته باشد ،میتواند بسیاری از مشکالت و چالشهایی را
که این بخش با آن روبه رو است ،مرتفع نموده و نقش مؤثری در اصالح اقتصاد بازار
ایفا نماید .در همین راستا ،فروشگاههای زنجیرهای از جمله ظرفیتهای مناسب برای
اصالح نظام توزیع است که توسعه و گسترش آنها در کشور میتواند به کمک بخش
توزیع آمده و با ایجاد شبکه قابل کنترل و سازمان یافته در سطح عرضه ،عالوهبر مزایای
اقتصادی ،مزایای اجتماعی و جلب رضایت مشتریان را نیز به همراه داشته باشد.
در ایران به ازاء هر  40نفر ایرانی حدود یک واحد صنفی وجود دارد .در اروپا به ازاء هر
 300نفر یک واحد صنفی؛ و این تعداد در آمریکا بیش از این است .در خاور دور برای
هر  130تا  150نفر یک واحد صنفی داریم (جارودی.)1394 ،
توسعه شهرهای صنعتی و افزایش مهاجرت به این مناطق باعث شد ،کم کم سبک
زندگی جدیدی در میان ساکنان این مناطق ایجاد شود که حتی عادات خریدشان را
نیز تغییر داد ،تغییری که برای پاسخ دادن به نیازهای آن ،فروشگاههای زنجیرهای و
در برخی موارد فروشگاههای  24ساعته شکل گرفت.
روند افزایش تعداد شعب این فروشگاهها و همچنین تنوع ارائه انواع و اقسام کاالهای
موجود در قفسههایشان به گونهای غیرقابلتصور بود که درنهایت ،تعداد و تنوع اینگونه
فروشگاهها جزو شاخصههای توسعه یافتگی یا رشد اقتصادی کشورها قرار گرفت .اما
آیا فعالیت چنین فروشگاههایی واقعا برای اقتصاد کشورها مفید است یا تبعات منفی
حضورشان بیشتر از منافع ایجاد شده خواهد بود؟ در پاسخ به این سوال اطالعات و
آمار ذیل که از اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای ایران استخراج شده است میتواند کمک
زیادی نماید.
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ـ در حال حاضر  3217شعبه فروشگاه زنجیرهای در سطح کشور وجود دارد و بیش از
یک میلیون مترمربع زیربنای فروشگاههای زنجیرهای است.
ـ هماکنون بالغ بر  50هزار نفر در بخش فروشگاههای زنجیرهای کشور به صورت
مستقیم فعالیت دارند.
ـ آمار دقیقی از سهم خردهفروشیها در نظام توزیع وجود ندارد و به همین دلیل بهطور
دقیق نمیتوان سهم فروشگاههای زنجیرهای در نظام توزیع را بیان کرد .اما براساس
گردش مالی فروشگاههای زنجیرهای عضو اتحادیه که  15هزار میلیارد تومان است،
میتوان گفت سهم فروشگاههای زنجیرهای در نظام توزیع کمتر از  10درصد است.
ـ استانداردی مشخص در زمینه تعداد فروشگاههای زنجیرهای در یک کشور وجود
ندارد ،اما براساس رشد اقتصادی و برنامه توسعهای صنایع ،استانداردهای متفاوتی جهت
ایجاد فروشگاههای زنجیرهای وضع میشود .بهعنوان مثال ،در کشور ترکیه به ازای هر
 5000نفر یک شعبه فروشگاه زنجیرهای وجود دارد و شرایط در اتحادیه اروپا نیز مشابه
همین آمار است.
ـ موفقیت یک نظام اقتصادی در گرو شفافیت مالی آن است .تمام فرآیند خرید،
نگهداری و توزیع کاال در فروشگاههای زنجیرهای قابلیت رصد و کنترل دارد .شعب
فروشگاههای زنجیرهای به صورت قانونمند ثبت میشوند و با پرداخت مالیات بر ارزش
افزوده ،درآمد ،عملکرد ،مستغالت ،اجاره و همچنین پرداخت حق بیمه نیروی انسانی
به سوی شفافیت نظام مالی گام برمیدارند و این قبیل هزینههای جاری را با افزایش
بهرهوری جبران میکنند .بنابراین در چنین فضای قانونمند و شفافی ،امکان توزیع
کاالی قاچاق مقدور نیست .از طرفی ،فروشگاههای زنجیرهای مسئول تضمین کیفیت
کاال در برابر مشتریان هستند بر همین اساس روی تمام مراحل مختلف خرید ،توزیع
و فروش کاال در فروشگاههای زنجیرهای نظارت و کنترل صورت میگیرد.
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ـ با حذف هزینههای زائد از قیمت تمامشده کاال ،امکان عرضه کاال با قیمت مناسبتر
به مشتریان در فروشگاههای زنجیرهای فراهم میشود که این امر در مقیاس کالن
اقتصادی به افزایش تقاضای مؤثر در جامعه و سرانه خانوار منجر خواهد شد .اما درباره
داللها در بازار الزم است به این نکته توجه شود که حجم سفارش و تقاضای خرید
زنجیرهای به گونهای است که معموال مستقیما با تولیدکننده اصلی وارد مذاکره
میشوند به همین دلیل قطعا زمینهای برای حضور داللها در بازار این گونه فروشگاهها
نخواهد بود .هرچند خود تولیدکنندگان نیز بنا به دلیلی که بعضاً مطرح شد ،عالقهمند
هستند مستقیم با زنجیرهایها وارد مذاکره شوند که اصلیترین عامل آن اطمینان از
بازار خرید محصوالتشان و همچنین روند وصول فاکتورهایشان است.
ـ در حالحاضر موضوع فروشگاههای زنجیرهای فرانچایز (اعطای نمایندگی) بر حسب
تاکید وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،اتاق اصناف ایران و مرکز امور اصناف و بازرگانان
در دستور کار اتحادیه قرار گرفته است و فروشگاههای زنجیرهای با اعطای نمایندگی
به بنگاههای صنفی حمایتهای الزم را از کسبه خرد خواهند داشت .واحدهای صنفی
کوچک در جهت تغییر عادات و سلیقه خرید و متناسب با نیاز مردم میتوانند با تشکیل
شرکت تعاونی و یکپارچهکردن خرید ،افزایش بهرهوری ،ادغام در یکدیگر و تشکیل
واحدهای بزرگتر توان رقابتپذیری خود را افزایش دهند ،یا خودشان به بخشی از
فروشگاههای خردهفروشی تبدیل شوند.
ـ یکی از مهمترین اهداف در جهت رشد و توسعه فروشگاههای زنجیرهای ،حمایت از
تولید ملی و فرهنگسازی کاالهای ایرانی برای مردم است .در حالحاضر بسیاری از
کاالهای عرضهشده در سطح فروشگاههای زنجیرهای ،کاالی تولید داخل بوده است.
هرچند بد نیست به این نکته توجه داشته باشیم که برخی سیاستهای فروش که در
این مراکز به کار گرفته میشود دقیقاً در همین جهت استفاده میشود .بهعنوان مثال
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نحوه قرارگیری قفسهها در فروشگاه و غیره .دقیقاً در جهت جلبنظر خریداران است
که کمکم به فرهنگ و عادت تبدیل خواهد شد .بهعنوان مثال ،وقتی شما طی روزهای
مختلف به یک فروشگاه زنجیرهای مراجعه میکنید ،قطعا ردیفهایی که محصوالت
مورد نیاز شما در آنها قرار دارد را میشناسید .بنابراین مدیران فروشگاه کامالً هدفمند
میتوانند حتی تقاضا را مدیریت کنند و با کاالیی خاص این تقاضا را پاسخ دهند .نمونه
دیگر هم نقش بی بدیل آنها در حفاظت از محیط زیست است بهطوری که هم اکنون
فروشگاههای زنجیره ای در کشورهای توسعه یافته در جهت حفاظت از محیط زیست
به حذف کیسههای پالستیکی و نایلونی اقدام کردهاند.
ـ حدود  400شعبه فروشگاههای زنجیرهای با سرمایهگذاری خارجی شکل گرفته است.
ـ بیش از  90درصد کاالهایی که در فروشگاههای زنجیرهای عرضه میشود ،کاالی
تولید داخل و ایرانی است .در واقع تا کنون فروشگاههای زنجیرهای کشور در بحث
حمایت از تولیدات داخلی کمک شایانی به دولت داشتند .فروشگاههای زنجیرهای با
حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تولیدات ایرانی و همچنین اشتغال پایدار نقش به-
سزایی در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی ایفا کردند.
ـ در حالیکه در همه جای دنیا قیمت فروش مالک است ،در ایران روی اجناس قیمت
مصرفکننده درج میشود .قیمت تمام شده یک کاال حاصل هزینههای تولید ،سربار
محصول ،انبار و نگهداری و هزینه پخش و سود فروشندگان است .در حالحاضر در
کشور ما براساس اعالم سازمان حمایت از مصرفکنندگان 3 ،تا  5درصد هزینه و توزیع
کاال برای شرکتهای پخش و  10درصد سهم سود فروشندگان تعیین شده است.
ـ رکود اقتصادی بر تمام کسب و کارها تأثیرگذار بوده است .در حال حاضر به همت و
تالش مسئوالن ،اقتصاد کشور تا حد زیادی از شرایط رکود خارج شده که با رشد و
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توسعه فروشگاههای زنجیرهای که به افزایش اشتغالزایی و تقاضای مؤثر در جامعه
منجر میشود ،رشد اقتصادی کشور بیش از پیش افزایش مییابد.
3ـ2ـ1ـ4ـ نقش فروشگاههای زنجیرهای در اقتصاد ایران
چند وقتی است که یک نوشته با عنوان دامپینگ چیست در شبکههای اجتماعی دست
به دست میشود که نشان میدهد ذهنیت جامعه ما با فروشگاههای زنجیرهای و
کارکردهای آن در اقتصاد آشنا نیست .نوشته مذکور با یک داستان شروع میکند که
فردی یک سوپرمارکت کوچک (بخوانید بقالی) دارد و در رویارویی با فروشگاههای
زنجیرهای شکست میخورد و نهایتاً کسب و کار خرد خود را رها میکند و مجبور
میشود خود بهعنوان کارگر ساده در آن جا کار کند .در آن نوشته میگوید
فروشگاههای زنجیرهای برای اینکه بتوانند کسب و کارهای خرد را از میدان به در کنند
ناگزیر هستند تخفیف بدهند و با این تخفیف مشتریان آنها را بقاپند .وقتی که آن
مغازههای خرد ورشکست شدند این فروشگاهها دوباره قیمتها را باال میبرند و اسم
آن را نیز دامپینگ می گویند .یک تخفیف موقت برای بدر کردن رقیب! سپس مطلب
مذکور نتایج مهمتری میگیرد و آن این است که وقتی رقبای خرد از میدان به در
شدند ،این فروشگاهها قیمتها را چنان باال میکشند که توزیع درآمد را در آن منطقه
وخیم میکنند .خود ثروتمند شده و دیگران فقیر .سپس وضعیت نابرابری در آمریکا را
به هیمنه فروشگاه والمارت گره زده و فروشگاههای زنجیرهای را مقصر اعالم میکند.
واقعیت آنست که نوشته مذکور در بر دارنده مغالطات زیادی است و نشان دهنده موج
منفی ای است که در ابتدای توسعه و رواج این صنعت به راه میافتد .ولی رواج یافتن
این موج خیلی عجیب نیست زیرا هم این مغالطات به شکل خوبی مطرح شده و هم
اینکه جامعه ما هنوز در شروع تجربه فروشگاههای زنجیرهای است .اگرچه از عمر
فروشگاه های رفاه ،شهروند ،اتکا و امثالهم شاید دو دهه بگذرد ولی این فروشگاهها
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نتوانستند به شکل غالب رفتار مصرفی و خرید مردم تبدیل شوند .با رفع تحریمها
هجوم سرمایهگذاران خارجی برای راهاندازی فروشگاههای زنجیرهای شدت گرفت .هایپر
استار ،جانبو و دیگران نمونههایی هستند که به شدت در تهران رو به گسترشاند.
واقعیت آنست که با مدرن شدن اقتصاد ایران و باال رفتن درآمد سرانه رفتارهای
اقتصادی افراد نیز تغییر میکند و یکی از این رفتارها ،رفتار خرید است .وقتی زن و
مرد هر دو در طول هفته کار می کنند ،ترجیح خواهند داد تا خرید هفته را در یک
نوبت از فروشگاه های بزرگی که لذت خرید را نیز فراهم کند انجام دهند .اما آیا این به
معنی آنست که فروشگاه های خرد نابود خواهند شد (آنگونه که نوشته مدعی است؟).
تجربه اروپا دقیقاً خالف این است .با وجود آن که فروشگاههای بزرگ در همه شهرهای
اروپا حضور دارند اما کسب و کارهای خرد کماکان به حیات خود ادامه میدهند .مزیت
رقابتی فروشگاههای خرد دسترسی راحتتر است .همه ترجیح میدهند که اگر چیزی
بخواهند به جای اینکه زحمت جابجایی تا یک فروشگاه بزرگ را متحمل شوند از مغازه
سرکوچه آن را تهیه نمایند .لذا تصور نابودی مغازههای خرد به کلی غیرقابل قبول
است ،ولی احتماالً از تعداد آنها کاسته خواهد شد .مضاف بر اینکه برخی از آنها به شعب
کوچک فروشگاههای بزرگ تبدیل میشوند .در شهرهای اروپا سوپرمارکتهای کوچکی
با نام  mini Carrefourحضور دارند که نیازهای خوراکی و دمدستی را عرضه
میکنند.
نکته دوم آنست که تخفیفهای فروشگاههای بزرگ برای دامپینگ نیست ،بلکه ناشی
از تخفیفاتی است که در اثر صرفههای ناشی از مقیاس بدست میآورند .آنها در تعداد
زیاد و امانی خرید میکنند و مبلغ اجناس فروش رفته را معموالً با یک تاخیر زمانی
چندماهه پرداخت میکنند .همین امر به آنها قدرت رقابت در قیمتگذاری میدهد و
آنها را در ارائه تخفیف یاری می رساند .ارائه تخفیف روی اجناسی که فروش نرفته و

242

فروشگاههای زنجیره ای :گذشته؛ حال و آینده

صرفاً هزینه انبارداری تحمیل میکنند یا تا مدتی دیگر فاسد میشوند انگیزههای
دیگری است که نمیتوان آنها را نادیده گرفت.
نکته سوم این است که هرجا انحصار باشد باالرفتن قیمت به زیان مصرفکننده رخ
می دهد و آنچه که دوای این معضل است ،تشویق رقابت است .وجود فروشگاههای
متعدد مانع میشود تا این فروشگاهها بتوانند رفتار انحصاری به زیان مصرفکنندگان
در پیش گیرند .از اینرو ،باید از گسترش و ورود فروشگاههای جدید استقبال کرد و
مراقب بود تا آنها نتوانند به تبانی دست زنند و به شکل گروهی رفتار انحصاری در پیش
گیرند .باال بودن تعداد این دست فروشگاهها احتمال چنین تبانیهایی را به شدت
کاهش میدهد.
نکته آخر آنکه ،ربط دادن نابرابری در آمریکا به وجود والمارت امری غریب است .اکثر
تحلیلهای آکادمیک و علمی موجود وخیم شدن نابرابری در آمریکا را به رشد
تکنولوژی و مهاجرت نیروی کم مهارت نسبت میدهند و ربط دادن آن به فروشگاههای
زنجیرهای قدری عجیب مینماید (سرزائیم.)1395 ،
در حال حاضر آمریکا با داشتن چیزی بیش از  20000فروشگاه زنجیرهای و با درآمد
ساالنه بالغ بر  700میلیارد دالر ،یکی از مهمترین مناطق اقتصادی جهان در زمینه
بازار فروشگاههای زنجیرهای است .امروزه از  250کمپانی خردهفروشی موجود در
جهان33 ،درصد در ایاالتمتحده آمریکا وجود دارد و بر این اساس آمریکا بهعنوان
بزرگترین بازار فروشگاهها و خردهفروشیهای زنجیرهای در جهان محسوب میشود
که خصوصا در سالهای اخیر با گسترش خردهفروشیهای خود به دیگر نقاط جهان،
سعی در تسلط هر چه بیشتر در بازار خردهفروشی زنجیرهای جهان دارد.
شاید تا  20سال قبل در ایران مفهوم فروشگاههای زنجیرهای در فروشگاههای تعاونی
مصرف گرد و خاک گرفته و غیرجذابی خالصه میشد که مشتریان اغلب برای دریافت
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کاالهای کوپنی و خرید کاال به قیمتهای تعاونی قدم در آنها میگذاشتند ،ولی امروزه
فروشگاههای زنجیرهای به سمبل زندگی مدرن در ایران تبدیل شدهاند .در این خصوص
اطالعاتی توسط اتاق اصناف ایران منتشر شده است که در ادامه مطالعه مینمایید.
ـ حمایت از تولید داخلی و عرضه کاالهای داخلی با کیفیت در فروشگاههای زنجیرهای
از اهداف اتاق اصناف ایران است ،اما در سبد عرضه این فروشگاهها کاالهای خارجی
نیز وجود دارد ،زیرا تامین تمام نیازهای مردم از طریق تولیدات داخلی مقدور نیست و
همچنین برخی از کاالها در کشورمان تولید نمیشود .اما از آنجا که برندسازی در مورد
تولیدات داخلی مغفول مانده است ،برندسازی از دیگر موارد مورد تاکید در توسعه
فروشگاههای زنجیرهای است.
ایجاد برند برای محصوالت داخلی یکی از سیاستهایی است که در توسعه فروشگاههای
زنجیرهای دنبال میشود و بهطور کلی فروشگاههای زنجیرهای بیشتر تمایل دارند که
تولیدات داخلی صاحب نام و نشان تجاری را عرضه کنند .فروشگاه زنجیرهای دو نوع
است؛ یک نوع فروشگاههایی که کاالهای عمومی توزیع میکنند و نوع دیگر
فروشگاههایی است که کاالهای خاصی مانند کیف و کفش و وسایل صوتی و تصویری
عرضه میکنند.
فروشگاههای زنجیرهای موجود در دنیا به یک شکل و یک طراحی و با یک کیفیت
مشخص کاالها را عرضه میکنند و در ایران هم تمام شعب فروشگاههای زنجیرهای با
قفسهبندی و یخچالهای ویژه این کار ،کاال و خدمات خود را ارائه میدهند.
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ـ سرمایهگذاری در زمینه تأسیس فروشگاههای زنجیرهای با توجه به احساس نیازی
که در سطح جامعه وجود دارد و رشد روزافزون تمایل افراد و خانوادهها به خرید و
تأمین مایحتاج خود از این فروشگاهها ،از توجیه اقتصادی برخوردار است .ظاهراً
عالقهمندان به سرمایهگذاری در زمینه تأسیس فروشگاههای زنجیرهای هم راه کوتاه و
آسانی را پیشرو دارند و میتوانند به آسانی مجوزهای الزم را دریافت کنند.
در حالحاضر عرصه فروش فروشگاههای زنجیرهای در کشورمان حدود  210هزار متر
مربع است .هرچند که میزان سرمایه الزم برای ایجاد فروشگاههای زنجیرهای بنا به
گروههای کاالیی مختلف فرق میکند ،اما بهطور میانگین به ازای هر متر مربع عرصه
فروش حدود  6میلیون تومان سرمایه مورد نیاز است.
4ـ2ـ1ـ4ـ بررسی فروشگاههای زنجیرهای در آسیا و جهان
در حالیکه در برخی کشورها از جمله ژاپن فروشگاههای زنجیرهای سهمی بیش از 90
درصد را در نظام توزیع خردهفروشی به خود اختصاص دادهاند ،در ایران این سهم کمتر
از  10درصد میباشد .در ترکیه  70درصد ،آمریکا  85درصد و کشورهای اروپای غربی
نیز  85درصد از نظام توزیع خردهفروشی به فروشگاههای زنجیرهای اختصاص دارد که

245

فصل چهارم :نقش فروشگاههای زنجیرهای در اقتصاد

این آمار بیانگر شکاف زیاد توزیع فروشگاههای زنجیرهای در کشور ما با بسیاری از
کشورها است.
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تعداد شعب فروشگاههای زنجیرهای نیز در کشورهایی همچون آمریکا بالغ بر  20هزار
فروشگاه میباشد و در ترکیه نیز این رقم بالغ بر  14هزار فروشگاه برآورد میشود؛ که
مقایسه تعداد فروشگاهها در ایران در حدود  2500فروشگاه میباشد با دیگر کشورها
نشان از فاصله بسیار زیاد جایگاه فروشگاههای زنجیرهای در کشور با سایر کشورهای
پیشرفته و یا در حالتوسعه میباشد.
میزان درآمدزایی برخی از این فروشگاهها در برخی کشورها از جمله والمارت در آمریکا
حدود  488میلیارد دالر ،کارفور فرانسه  116میلیارد دالر و آلدی در آلمان  45میلیارد
دالر میباشد و در ایران ،به دلیل نداشتن آمار دقیق ،اطالعاتی از میزان درآمدزایی این
فروشگاهها قابل ارائه نیست.
درحالیکه در قاره آسیا جمعیت زیادی زندگی میکنند ،این منطقه هرگز در صنعت
فروشگاههای زنجیرهای شاهد رشد و توسعه مناسبی نبوده است .دالیل عمدهای برای
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ناموفق بودن فروشگاههای زنجیرهای در آسیا عنوان میشود .نخستین دلیل آن است
که ممکن است قاره آسیا جمعیت قابلتوجهی را در خود جای داده باشد؛ اما همه این
جمعیت مشتری خرید نیستند .این به آن دلیل است که آنها به اندازه کافی قدرت
خرید ندارند .دلیل دیگر آن است که در آسیا خرید و فروش بیشتر جنبه محلی دارد،
این است که فروشگاههای زنجیرهای در این قاره چندان قابلتوجه نیستند .بین
سالهای  2009تا  ،2010فروشگاههای زنجیرهای چین در فهرست فروشگاههای
زنجیرهای دنیا سقوط کردهاند و فروشگاههای زنجیرهای در کشورهای چین ،هنگ
کنگ ،ژاپن ،کرهجنوبی ،تایوان و تایلند موفقتر از دیگر مناطق این قاره هستند.
از دیگر مواردی که در این زمینه میتوان به آن اشاره کرد نبود یک سازمان منطقهای
و بینالمللی در صنعت فروشگاههای زنجیرهای است که میتوان از ضرورت های وجود
این سازمان به یکپارچهسازی فعالیتهای فروشگاههای زنجیرهای و استانداردسازی
فرآیندها در کشورهای مختلف و کمک به رشد و توسعه آنها در سطح منطقهای و
بینالمللی اشاره نمود.

3ـ1ـ4ـ آینده
1ـ3ـ1ـ4ـ تحقق اقتصاد مقاومتی در فروشگاههای زنجیرهای
در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریمهای یک جانبه و غیرانسانی غرب علیه
جمهوری اسالمی ایران ،واژه جدید «اقتصاد مقاومتی» به ادبیات اقتصادی کشور اضافه
و به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان ،مورد بحث قرار گرفته است .این واژه اولین
بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور سال  1389مطرح شد .در
همین دیدار ،مقام معظم رهبری «اقتصاد مقاومتی» را معنا و مفهومی از کارآفرینی
معرفی و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل «فشار اقتصادی دشمنان»
و «آمادگی کشور برای جهش» را معرفی نمودند.
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برای اقتصاد مقاومتی تعاریف متفاوتی ارائه شده است که هر کدام از جنبهای به این
موضوع نگاه کرده اند .اقتصاد مقاومتی به تعبیری کاهش وابستگی ،تالش برای خود
اتکایی ،تاکید بر مزیتهای اقتصادی برای تقویت تولید دانش بنیان ملی با نگاه به
بازارهای جهانی است .نتیجه چنین رویکردی بهطور قطع موجب افزایش قابل توجه
تولید ،متناسب با سلیقه و استانداردهای جهانی ،بهبود سطح اشتغال داخلی ،کاهش
قیمت تمام شده محصول با کیفیت ،افزایش قدرت خرید و در نتیجه سطح رفاه مصرف-
کنندگان و ح رکت به سمت تعادل پایدار اقتصادی در مقیاسی بزرگتر از اقتصاد سنتی
و تک محصولی است .اقتصاد مقاومتی معموالً در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و
مصرفکننده یک کشور قرار می گیرد که منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی
سلطه ،ایستادگی نموده و سعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومیسازی آن
بر اساس جهان بینی و اهداف دارد .برای تداوم این نوع اقتصاد ،باید هرچه بیشتر به
سمت محدودکردن استفاده از منابع خام و کاهش اتکای اقتصاد کشور به این منابع
حرکت کرد .در واقع به تعبیری دیگر ،اقتصاد مقاومتی مفهومی است که درپی مقاوم-
سازی ،بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی
مطرح میشود ،که البته باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت عقالیی و مدبرانه،
پیش شرط و الزام چنین موضوعی است.
2ـ3ـ1ـ4ـ تفاوت اساسی اقتصاد مقاومتی با ریاضت اقتصادی:
این دو اصطالح کامال متفاوت بوده و هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند .ریاضت اقتصادی
به شرایطی گفته میشود که دولتها برای کاهش هزینهها و رفع کسری بودجه به
کاهش و یا حذف ارائه برخی خدمات و مزایای عمومی دست میزنند .این طرح که
بهمنظور مقابله با کسری بودجه توسط برخی دولتها انجام میشود گاهی اوقات به
افزایش میزان مالیات و افزایش دریافت وامها و کمکهای مالی خارجی میانجامد .اما
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اقتصاد مقاومتی مفهومی جداگانه و مستقل است که در مطلب قبل بهطور کامل توضیح
داده شد.
3ـ3ـ1ـ4ـ برخی از ارکان اقتصاد مقاومتی
 -1مقاوم بودن اقتصاد؛
 -2استفاده از همه ظرفیتهاى دولتى و مردمى؛
 -3حمایت از تولید ملى بهعنوان بخش درونزاى اقتصاد؛
 -4حضور جدی و فعال شرکتهاى دانشبنیان در اقتصاد؛
 -5استفاده حداکثرى از زمان ،منابع و امکانات؛
 -6توجه ویژه به پژوهش در زمینه اقتصاد مقاومتى؛
 -7اقتصاد مقاومتی ،معنا و مفهومی از کارآفرینی؛
 -8توجه به نخبگان و استفاده از فناوری نوین؛
 -9اشتغالزائی؛
 -10ثبات قیمتها؛
 -11نهادینه شدن تولید ثروت حالل در جامعه و مذموم بودن تولید ثروتهای کاذب
از طریق داللی؛
 -12رفع موانع متعدد پیش روی تولید ملی؛
 -13ایجاد فضای رقابتی در بخش تولید و توزیع؛
 -14افزایش سطح بهرهوری و ضرورت تشکیل نیروی انسانی کارآمد بیش از گذشته؛
 -15حمایت موثر از حقوق مصرفکنندگان.
اگر خوب به نحوه اداره مجموعه فروشگاههای زنجیرهای دقت کنید در مییابید که به
خوبی قابلیت تحقق عملی اقتصاد مقاومتی را دارند .در این فروشگاهها میتوان تولید
با کیفیت و دارای قدرت رقابت ایرانی که کارگر ایرانی تولید کرده است را به چشم
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دید .خرید از این فروشگاهها در حین حمایت از تولید ملی ،حمایت از اشتغال پایدار
کارگر ایرانی است .در این فروشگاهها کاالهای مورد نیاز بدور از فضای تجملی و اسراف،
اما با کیفیتی درخور رفاه خانواده ایرانی عرضه میشود.
4ـ3ـ1ـ4ـ جمعبندی سیاستها
با نگاهی که به فروشگاههای مختلف زنجیرهای داشتیم که جزو بنگاههای برتر دنیا
محسوب میشوند ،میتوانیم به این موضوع برسیم که در فروشگاههای زنجیرهای،
بهرهگیری از انواع صرفهها ،اعم از صرفههای حوزه عمل ،صرفههای مقیاس و صرفههای
تجمع ،میتواند مهم باشد .فاکتور دیگر ناظر بر موضوع ،افزایش بهرهوری است؛ موضوع
دیگری که ما میتوانیم به آن توجه کنیم ،تفهیم موقعیتمان در زنجیره و بعد از آن،
پیوند بین بخش سازمانیافته و بخش غیر سازمانیافته و بخشهای دیگری است که
به نوعی در فروشگاه میتوانیم با آنها ارتباط داشته باشیم.
صرفههای حوزه عمل ،شرایط ناظر بر ارائه خدمات به مشتریان خاص ،مشتری محوری
و توجه خاص به نگه داشتن مشتری و وفادار نگه داشتن مشتری به بنگاههای اقتصادی
یا همان فروشگاههای زنجیرهای است؛ خردهفروشی آنالین در فروشگاههای برتر بهطور
خاص در این زمینه مطرح شده است که در لوازم خانگی در دنیا بیشترین درصد
افزایش را در سال  2011داشته است و بهطور خاص ،آمریکا جزء پیشکسوتان در این
زمینه است .فروشگاههای بزرگ به تحقیقات بازار توجه خاص دارند؛ وقتی میبینند
مصرفکنندگان کاالیی را دوست ندارند یا میخواهند آن را تعویض یا مسترد کنند،
مرکز تحقیقات بازار آنها به این موضوع میپردازد .مثال وقتی ببینند جنسی که مصرف-
کننده میبرد و فراوانی برگشت آن زیاد میشود ،میفهمند که حتما به لحاظ زیبایی
و شکیل بودن یا عملکرد ایرادی دارد که مرتباً مردم این کاال را برمیگردانند؛ متاسفانه
در کشور ما کمتر به این مسایل توجه میشود و حتی ما میدانیم که اگر کاالیی معیوب
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باشد و از فروشگاه زنجیرهای خرید کرده باشیم ،به راحتی نمیتوانیم این مسئله را
ثابت کنیم و پولمان را پس بگیریم .البته نکتهای که در این زمینه وجود دارد این است
که به مرور زمان فرهنگ خرید از فروشگاههای زنجیرهای در حال تغییر و بهبود است
و به تناسب آن نیز سیستم اداره این فروشگاهها در حال ارتقا میباشد .بهعنوان مثال
در حال حاضر با ارائه اصل فاکتور خرید از فروشگاه و طی مدت  72ساعت از زمان
خرید محصول میتوان آن محصول را مرجوع نمود.
یکی دیگر از اقداماتی که در دنیا مطرح شده ،استانداردهای مدیریتی است که در
فروشگاههای زنجیرهای پیادهسازی میشوند .باز هم متاسفانه در کشور ما اکثر
فروشگاههای زنجیره ای ،این استانداردهای مدیریتی را ندارند یا حتی ردههای اداری
مشخص برای انجام امورشان ندارند و برای این که کاال وارد سیستم شود و این که
چگونه تعریف یا خریداری شود یا با تامینکنندگان و مصرفکنندگان چه برخوردی
شود ،هیچ رویه و دستورالعمل کاری وجود ندارد .حتی در سالهای اخیر،
استانداردهایی مثل ایزو و استانداردهای زیستمحیطی مطرح شده است ،اما در حقیقت
با تخفیفاتی که به این شرکتها داده شده ،به بیشترشان این استانداردها داده شده
است .اما تغییری در مدیریت آنها رخ نداده است .تاسیس اتحادیه کشوری فروشگاههای
زنجیرهای اقدام مهمی است که در راستای پیادهسازی استانداردهای مدیریتی صورت
گرفته است و با توجه به تغییراتی که طی چندین سال گذشته در این صنعت روی
داده است ،می توان امیدوار بود که به زودی شاهد به وجود آمدن استانداردهای
مدیریتی در این صنعت خواهیم بود .البته الزم به ذکر است برخی از این فروشگاهها از
قبیل افق کوروش به صورت درون سازمانی استانداردهای مدیریتی زیادی را طراحی
کردهاند که میتوان از این استانداردها بهعنوان مبنایی برای یکپارچهسازی و سراسری
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نمودن استانداردهای مدیریتی در صنعت فروشگاههای زنجیرهای در کل کشور استفاده
نمود.
اقدام دیگری که در این فروشگاههای زنجیرهای موفق انجام شده ،ارتقای بهرهوری در
فروشگاه است که در واقع از طریق زیرساختهای فناوری اطالعات مدیریت فروشگاهی
را تشدید کردهاند و از ابزارهای نوین که بستر اصلی آنها تکنولوژی اطالعات است،
استفاده شده است .شبکه توزیع ،شامل سه دستهبندی کلی است که یک سری از آنها
در عملیات توزیع و یک سری در زمینه فناوری اطالعات و سری دیگر در سیستم
برنامهریزی و مدیریت کاربرد دارند .در کشور ما ،فقط صندوقهای پرداخت با کارت
وارد شده که علیرغم این که ماده  71قانون نظام صنفی تاکید شده بود که تمام
فروشگاهها باید به صندوقهای فروش مجهز شوند ،هنوز میبینیم که ما با مشکل
مواجهایم؛ یا صفهای عریض و طویلی از مصرف نندگان در فروشگاههای زنجیرهای
دیده میشود که باید بایستند تا کارت کشیده شود .در این صورت هم گاهی کارتخوان
نمیخواند یا بستر تکنولوژی به لحاظ نرمافزاری مشکل دارد؛ بارها اتفاق افتاده است
که در فروشگاههای بزرگ به دلیل این که بستر نرمافزار قطع شده است ،به مشتریان
گفته شده است که اگر پول نقد دارید ،بپردازید وگرنه نمیتوانید خرید کنید .درحالی-
که ،در کشورهای بزرگ دنیا االن استفاده از سیستمهای خواندن بارکد بیسیم مطرح
شده است؛ بهطوری که وقتی مصرفکننده خرید میکند ،خریدها را در سبد میگذارد
و با حرکت در کنار یک گیت ،برچسب کاال با یک آر افای دی خوانده میشود و مبلغ
از کارتی که در جیب مشتری است ،کسر میشود و بدون این که کسی در صف صندوق
مکانیزه وقتش را هدر دهد ،از فروشگاه خارج میشود.
اقدام دیگری که انجام شده است ،آموزش نیروی انسانی است؛ خود فروشگاههای
زنجیرهای توانستهاند نقش مهمی در اشتغال و آموزش نیروی انسانی ایجاد کنند؛ در
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فروشگاههای برتر دنیا ،موضوع آموزش پرسنل و اخالق و رفتار حرفهای با مصرفکننده
و مشتری ،به عنوان کسی که باعث پایداری و حیات اقتصادی فعالیت بنگاه است ،از
اهمیت بسیاری برخوردار است.
موضوع دیگری که در فروشگاههای زنجیرهای باید به آن توجه کنیم ،این است که
فروشگاهها باید به خودشان کمک کنند تا بتوانند موقعیتی را که در زنجیره دارند،
تحکیم ببخشند تا بتوانند در بازار پایدار باشند و شرایط خودشان را حفظ کنند .برقراری
همپیوندیهای عمودی با انواع گروههای مصرفکننده ،ائتالف با سایر فروشگاههای هم
سطح از دیگر فعالیتها است .مثال برای تنظیم بازار میتوانند به همدیگر کاال بدهند و
نیز برقراری هم پیوندهای مورب میتوانند داشته باشند؛ برای نمونه ،بهطور خاص در
کشورهای دیگر دیده میشود که دقیقا در خروجی فروشگاههای زنجیرهای تاکسی
سرویس وجود دارد که متعلق به خود فروشگاه است و این گونه به مصرفکننده خدمات
داده می شود تا خدمات رفاهی داشته باشد و جذب شود تا باز هم به فروشگاه مراجعه
و خرید کند.
5ـ3ـ1ـ4ـ راهکارهای پیشنهادی
برای این که بتوانیم از تجربه کشورها در زمینه فروشگاههای زنجیرهای استفاده کنیم،
راهکارهایی در چند دسته اصلی تقسیمبندی میشود که در ادامه میآید .یکی از مهم-
ترین راهکارها تخصیص و تدارک زمین است؛ همه ما میدانیم که در ایران زمین گران
است و طبق ارزیابیهایی که در فروشگاههای کشورهای دیگر صورت گرفته ،چون
مساحت زمینی که برای فروشگاه زنجیرهای بزرگ مثل هایپرمارکتها یا فروشگاههای
زنجیرهای الزم است ،خیلی زیاد است ،هنگامی که سرمایهگذار بخواهد وارد این حوزه
شود ،میبیند که تمام سرمایه اش را باید بدهد تا بتواند زمین فروشگاه را تهیه کند.
دولت یا نهادهای عمومی میتوانند در تهیه زمینهای وسیع به سرمایهگذاران کمک
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شایستهای بکنند .خوشبختانه این اقدام مثبت در تاسیس فروشگاه هایپر استار در غرب
تهران ،انجام شد؛ با توافقی که از طریق شهرداری با این شرکت صورت گرفت ،قرار شد
که زمین به صورت  20ساله به این بنگاه داده شود.
اقدام دیگری که الزم است انجام دهیم ،بسترسازی الزم برای تامین مالی از خارج یا
انعقاد قراردادهای مدیریتی است .اقدامی که باید انجام شود ،جذب سرمایهگذار خارجی
است؛ بههرصورت ،سرمایهگذار خارجی باید وقتی به کشوری وارد میشود به کار عالقه-
مند باشد .در کشور ما این جذابیت وجود دارد اما با توجه به موانعی که در فضای کسب
و کار در چند سال اخیر ایجاد شده و تنشهایی که بین بخش سنتی و بخش سازمان
یافته وجود داشته ،این امکان میسر نشده است که شبکه توزیع ساماندهی شود و
سیاستها سرمایهگذار را وارد ایران کند.
اقدام دیگر ،اخذ اعتبارات بینالمللی ذیربط است؛ متاسفانه چون از قدیم االیام به
سرمایهگذار به دید منفی نگاه کردهایم ،روی خوشی به سرمایهگذار خارجی نشان
ندادهایم؛ به همین دلیل ،سعی هم نکردهایم که به دنبال این برویم که از مراکزی که
در دنیا مطرح هستند ،مثل نهادهایی که به بانک جهانی وابسته است و به کشورهای
در حال توسعه به صورت بالعوض کمک فنی ،اعتباری و مشاورهای میدهد ،استفاده
کنیم .چون آن رویکردهای منفی وجود داشتهاند ،ما اصالً به دنبال این که آیا در دنیا
چنین جاهایی هم وجود دارد نرفتهایم؛ در حالی که کشورهای در حال توسعهای که
به لحاظ اقتصادی بسیار پایینتر از ما بودهاند ،این سازمان را شناسایی کردهاند و
توانستهاند به آن مراجعه کنند و کمکهای بالعوض دریافت کنند .کار دیگری که ما
میتوانیم انجام دهیم ،این است که با نهادهای جهانی مرتبط مثل مجمع مراکز تجاری
ارتباط برقرار کنیم.
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ما متاسفانه در زمینه مراکز بزرگ تجاری هم مشکل داریم؛ در کشورهای توسعه یافته
یک سری مراکز بزرگ تجاری وجود دارد که در تمام آنها یا در بیشتر طبقات آنها،
فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای شعبه دارند برای این که وقتی مردم میآیند و
خریدهای دیگری مثل پوشاک را انجام میدهند ،بتوانند خرید روزانه و نیازهای
مصرفیشان را هم تامین کنند؛ در کشور ما این مهم ،وظیفه دولت است که بتواند
کمک کند تا تعداد مراکز تجاری را افزایش دهد .تعداد مراکز تجاری در کشور ما بسیار
کم است و در اکثر آنها ،فروشگاههای زنجیرهای برای تامین نیازهای ما وجود ندارد.
اقدام دیگری که در کشورهای دیگر شده ،استفاده از سیاستهای تشویقی بوده است؛
متاسفانه در بررسیهایی که ما انجام دادهایم ،نشان داده شده است که تخفیفهای
مالیاتی یا تسهیالتی که میتوان در این زمینه برای فروشگاههای زنجیرهای قایل شد،
مطرح نشده است یا این که علیرغم صحبتهایی که انجام شده است و تعامالتی که
قرار بود از طریق اتحادیه ذیربط انجام شود ،این موضوع که سازمان مالیاتی به
فروشگاههای زنجیرهای تخفیف دهد ،مطرح نشده و کشور ما باالترین نرخهای مالیاتی
در جهان را دارد .در بررسیهای انجام شده در ترکیه ،مالیاتی که از فروشگاههای
زنجیرهای دریافت میشود تقریبا  18درصد است و در چین ،حدود  17درصد است و
در کشور ما  25درصد است و درصدی هم مالیات بر ارزش افزوده گرفته میشود؛ البته
ترکیه و چین هم مالیات بر ارزش افزوده دارند ولی در کشورهایی مثل امارات متحده
عربی این موضوع وجود ندارد؛ آنها وقتی که میخواهند کاال را وارد کنند و فروشگاه
تاسیس شود 4 ،درصد از فروشگاه می گیرند و بعد از آن هم ،درصدی از سهم تمدید
جواز کسب را میگیرند؛ ما میتوانیم به صراحت بگوییم که نرخ مالیاتی در کشور ما
برای فروشگاههای زنجیرهای باال است و عامل ضد انگیزه برای ورود این فروشگاه به
بازار است.
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اقدام دیگری که در کشورهای دیگر انجام شده است و ما هم باید به دنبال آن باشیم،
تشکلسازی است .همچنین ارتقای بهرهوری سرمایه و نیروی کار در قالب آموزشهای
فنی و حرفهای ،مکانیزه کردن ارایه کمکهای مشاورهای و فنی به فروشگاهها از دیگر
فعالیتهایی است که میتوان در قبال فروشگاههای زنجیرهای در ایران انجام داد.
6ـ3ـ1ـ4ـ عوامل موثر در رشد فروشگاههای زنجیرهای
در این قسمت شرایط و عواملی که میتوانند رشد و توسعه مداوم فروشگاههای
زنجیرهای را فراهم کنند ،مورد بررسی قرار خواهیم داد .این عوامل را میتوان از دیدگاه
کلی به دو دسته عوامل بیرونی و عوامل درونی تقسیمبندی کرد:
الف) عوامل بیرونی :در اینجا منظور ،بررسی عواملی است که از بیرون ،بر شرایط و
وضعیت فروشگاههای زنجیرهای اثرگذار هستند .بهعبارتدیگر ،این عوامل در رابطه با
اوضاع کشور و جامعه هستند .عوامل مذکور عبارتاند از :اقتصادی ،جمعیتی ،فنی،
تکنولوژیک و سلیقهای.
1ـ عوامل اقتصادی :عوامل اقتصادی را شاید بتوان مهمترین عامل اثرگذار در رشد
و توسعه فروشگاههای زنجیرهای دانست .شرایط حاصل از انقالب صنعتی و تحوالت
ایجاد شده در وضعیت تولید و همچنین درآمد سرانه ،از عوامل اصلی ایجاد این
فروشگاهها میباشد .تولید در حجم انبوه ،وجود شرایط رقابتی در بازار اقتصاد ،رشد
فزاینده تعداد مراکز تولیدی ـ صنعتی و خدماتی ،افزایش درآمد سرانه و تنوعطلبی،
بخشی از اثرات این تحوالت ایجاد شده بود.
بنابراین باید گفت در یک کشور زمانی شرایط برای ایجاد ،رشد و موفقیت
فروشگاههای زنجیرهای مهیا خواهد شد که تولید در آن کشور در وضعیت مطلوبی
باشد .بدین معنی که کاالها و بخصوص کاالهای اساسی ،در حجم انبوه و با کیفیت
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مناسب تولید شوند و در بازار کاالهای مختلف ،شرایط رقابتی (وجود تولیدکنندگان
متعدد و قدرتمند و تنوع کاالیی) حاکم باشد.
همچنین وضعیت اقتصاد در آن کشور ،باید از یک ثبات و پایداری نسبی برخوردار
باشد .وجود تورم و تغییرات مداوم در قوانین اقتصادی ـ تجاری ،توان برنامهریزی
بلندمدت و میانمدت را از بنگاههای اقتصادی بهطور اعم و فروشگاههای زنجیرهای
بهطور اخص سلب می کند .تجربه نیز نشان داده که در شرایط عدم ثبات اقتصادی و
کمبود کاالها ،بنگاههای توزیع سنتی اقدام به سوء استفاده از شرایط موجود میکنند
و در این شرایط ،فروشگاههای زنجیرهای میتوانند بازوی دولت در توزیع کاالهای
اساسی باشند.
برخی دیگر از عوامل اقتصادی موثر ،عواملی هستند که سبب افزایش تقاضای کل
برای کاالها و خدمات میشوند .این عوامل عبارتاند از :رشد درآمد ملی و افزایش
درآمد سرانه ،توزیع درآمد و سهم درآمدهای حقوق و دستمزد.
افزایش و رشد درآمد ملی و درآمد سرانه نیز از عوامل مهم رشد و توسعه
فروشگاههای زنجیرهای است ،چرا که بهطور مستقیم تقاضای کل برای کاالها و خدمات
را افزایش میدهد .اینکه افزایش و رشد درآمد سرانه ،چگونه بین افراد و طبقات مختلف
جامعه توزیع و تقسیم میشود هم در رشد فروشگاههای زنجیرهای تاثیر قابل توجهی
دارد .از نظر درآمدی ،جامعه را به شیوههای مختلف ردهبندی میکنند که تقسیمبندی
آنها به طبقات فقیر ،متوسط و غنی ،یکی از متداولترین آنهاست .چنین گفته میشود
که از بین سه طبقه مذکور ،رشد طبقه متوسط بیش از بقیه ،به توسعه فروشگاههای
زنجیرهای کمک میکند .علت این امر را در این میدانند که حجم و تنوع خرید طبقات
فقیر ،معموالً به خاطر کمبود درآمد ،نسبتاً کم است و در طبقات غنی نیز حجم مخارج
مصرفی پایین و در عوض تقاضای آنها برای کاالهای لوکس و تجملی بسیار زیاد است،
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اما طبقات متوسط جامعه هم قدرت خرید قابلتوجهی دارند و هم تقاضای آنها برای
انواع کاالها زیاد است .بخش زیادی از این طبقه را افراد حقوقبگیر تشکیل میدهند و
آنها هم معموالً خریدهای منظم و مستمری دارند که این نظم و استمرار در خرید،
برای فروشگاههای زنجیرهای ارزشمند است.
2ـ عوامل جمعیتی :بهطور کلی جمعیت از جنبههای مختلف نقش مهمی را در
اقتصاد ایفا می کند .باید گفت که رشد جمعیت و چگونگی تمرکز آن در شهرها ،در
رشد و توسعه فروشگاههای زنجیرهای ،تاثیر معنی داری داشته است.
افزایش نرخ رشد جمعیت افزایش متعاقبی را در تقاضا برای کاالها و خدمات ایجاد
میکند و اگر افزایش جمعیت قابلتوجه باشد و با تمرکز در شهرها همراه گردد ،افزایش
تقاضا قابلتوجه خواهد بود و لذا فروشگاههای زنجیرهای میتوانند افزایش فروش را
تحقق بخشند .همچنین با افزایش نرخ رشد جمعیت و تمرکز آن در شهرها از طریق
مهاجرت ،روابط خویشاوندی و همسایگی و قیود مربوط به آن تا اندازه زیادی گسیخته
میشود و یکی از کانالهای مهم خردهفروشی سنتی فرو میریزد .فروشگاههای
زنجیرهای از این فرصت بیش از همه متنفع میشوند ،چرا که دیگر مساله رابطه
خویشاوندی و همسایگی و مانند آن ،مانع از جذب مشتریان به این واحدها (علیرغم
مزیتهای آن) نخواهد شد.
بافت شهری یکی دیگر از عوامل اثرگذار در رشد فروشگاههای زنجیرهای است .در
محلههای قدیمی شهرها ،تراکم جمعیت کم بوده و در اغلب کوچهها و محلهها ،مغازهها
و خردهفروشی های متعددی وجود دارند که نیاز خانوارهای آن محلهها را برآورده
میسازند .ولی امروزه شهرها شاهد بهوجود آمدن و رشد مجموعههای مسکونی
آپارتمانی (تحت عنوان شهرکهای مسکونی) هستند که در عین اینکه تراکم جمعیتی
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آنها بسیار زیاد است ،دارای تعداد معدودی فروشگاه هستند .لذا در این مناطق شهری،
فروشگاههای زنجیرهای از شرایط بهتری برای رشد و توسعه برخوردارند.
تعداد خانوارها و نرخ ازدواج نیز از عوامل مهم جمعیتی است .هر قدر نرخ ازدواج
بیشتر باشد ،تعداد خانوارها بیشتر است و به تبع آن تقاضا برای کاالها و خدمات ،حتی
در صورت عدم افزایش جمعیت ،چشمگیر خواهد بود .تشکیل خانواده به انبوهی از
کاالهای جدید احتیاج دارد .صنعتی شدن نه تنها شهرنشینی را رشد داده ،بلکه
شهرهای حومهای کوچک را نیز ایجاد کرده است .افزایش راه آهن ،تراموا و ماشینهای
سواری نیز در توسعه این شهرها موثر بوده است .اهالی این شهرها عمدتاً مهاجرند و
هر روز در رفت و آمد به مرکز شهر و از آنجا به خانه هستند .توجه به این افراد نیز
برای توسعه فروشگاههای زنجیرهای موثر است ،چرا که اینها فارغ از قیود و روابط سنتی
خرید هستند.
3ـ عوامل فنی :این عوامل ،هم در پیدایش اولیه فروشگاههای زنجیرهای و هم در
رشد و توسعه بعدی آنها بسیار موثر بودهاند و رابطه بسیار تنگاتنگی بین آنها وجود
دارد .بنابر ادعای تعدادی از تحلیلگران در این زمینه ،پیدایش نهادهای مدرن توزیع،
در فقدان دو مورد از مظاهر مهم فنی ـ اتومبیل و یخچال ـ نمیتوانست تحقق یابد.
برخی از عوامل فنی و تکنولوژیک موثر در ایجاد و رشد فروشگاههای زنجیرهای
عبارتاند از :اتومبیلهای سواری شخصی ـ یخچال و دیگر وسایل سردکننده ـ روش-
های عملآوری و آمادهسازی مواد غذایی ـ تکنولوژی بستهبندی محصوالت ـ پیشرفت
وسایل حمل و نقل و ارتباطات ،دستگاههای پیشرفته محاسبه ،شمارش ،جمعآوری و
تجزیه و تحلیل اطالعات.
در این میان نقش اتومبیلهای شخصی بسیار با اهمیت است .با رشد صنعتی و
افزایش درآمد سرانه ،تعداد اتومبیلهای شخصی شدیداً افزایش پیدا کرد .اتومبیل
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شخصی ،یک وسیله راحتی و یک وسیله رفت و آمد محسوب میشود .از یک طرف با
وجود این وسیله ،خرید از مکانهای مستقل متعدد خردهفروشی بسیار دشوار ،پرهزینه
و وقت گیر بوده و از طرف دیگر در فقدان این وسیله ،شاید به جرات بتوان گفت که
خرید از فروشگاههای محلی سودمندتر و با صرفهتر است .لذا فروشگاههای زنجیرهای
بایستی شدیدا مرهون این ثمره پیشرفت صنعتی و اقتصادی باشند.
ساخت وسایل خنککننده و یخچالهای پیشرفته و روباز و ایجاد روشهای آماده-
سازی ،عملآوری و بستهبندی محصوالت از جمله کنسرو ،کمپوت و غیره ،نیز از اهمیت
ویژهای در این زمینه برخوردار بوده است .استفاده از این وسایل و روشها باعث شدند
که بتوان محصوالت را به مدت طوالنی ـ بدون فاسد شدن ـ نگهداری کرد .همچنین
پیشرفت اینها ،سبب گردید که بتوان حجم وسیع و متنوعی از محصوالت را از طریق
روش سلفسرویسی و خودانتخابی عرضه کرد که از مهمترین روشهای عرضه در این
فروشگاهها محسوب میشود.
امروزه با وجود وسایل حمل و نقل سریع درون شهری نظیر تراموا و متروی زمینی،
ا رتباط بین حومه و مرکز شهرها به راحتی میسر شده است و سفرهای درون شهری به
آسانی انجام میپذیرد .این ویژگی برای فروشگاههای زنجیرهای مفید ارزیابی میشود.
همچنین استفاده از آسانسور و پلهبرقی ،در ارائه سرویس بهتر این فروشگاهها موثر
است ،چرا که سبب تردد راحتتر مشتریان در هنگام خرید میشود.
در کنار موارد فوق ،نباید از نقش صندوقهای کامپیوتری ،پردازشگرهای
الکترونیکی ،تکنولوژی خط ـ نماد (بارکد) و سایر تجهیزات پیشرفته جمعآوری و
پردازش دادهها غافل شد .این تجهیزات به فروشگاهها در ارائه سرویس بهتر و سریعتر،
تجزیه و تحلیل اطالعات فروش و مواردی از این قبیل ،کمک شایانی میکنند و توان
آنها را در مقابله با وقایع افزایش میدهند.
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4ـ تغییر سلیقه مصرفکنندگان :سلیقه و تمایالت مصرفکننده در تئوری اقتصاد
خرد یکی از عوامل و متغیرهای مهم در تقاضا برای کاالها و خدمات است و البته اینکه
فروشگاههای زنجیرهای عادت خرید مصرفکنندگان را تغییر داده و یا اینکه تغییر
الگوی خرید مصرفکننده روی تحول فروشگاه موثر بوده ،قابل بحث است و شواهد هر
دو مورد را تایید میکند .تغییرات در توزیع خردهفروشی از طریق تغییر در عادتهای
خرید ناشی از شی وه مدرن زندگی تسریع یافته است .امروزه تعداد زیادی از زنان در
بیرون از خانه شاغل هستند و برای خرید روزمره ،وقت خیلی محدودی دارند .ایشان
دیگر فرصت جروبحث و چانهزنی با فروشندگان را ندارند و در عینحال خواهان تنوع
و کیفیت در محصوالت هستند .اگر فروشگاههای سلفسرویسی نیازهای این مشتریان
را با قیمت مناسبتر و راحتی بیشتری تامین و عرضه کنند ،آنها از خرید در مغازههای
سنتی امتناع کرده و به این فروشگاهها روی میآورند .آنها در این فروشگاهها با انبوهی
از اجناس و کاالهای بستهبندی شده و آماده ،همراه با تبلیغات و اطالعات مربوطه و
بهطور باز و بدون محدودیت در معرض نمایش ،مواجه میشوند که بسیار جذاب و
جالب است.
ب) عوامل درونی :این عوامل را در حقیقت میتوان شرایطی دانست که صاحبان
سرمایه فروشگاههای زنجیرهای با توجه و عمل به آنها ،موجبات موفقیت و پیشرفت
این واحدها را فراهم میکنند .آنها عبارتاند از:
1ـ تعیین دقیق اهداف :در ابتدا باید رسالت وجودی فروشگاه به روشنی بیان شود.
این در حقیقت ،علت اصلی شکلگیری فروشگاههای زنجیرهای را مشخص میکند.
بهعنوان مثال ،برای یک فروشگاه زنجیرهای با مالکیتخصوصی ،احتماالً سودآوری،
هدف وجودی است .در جای دیگر ،ممکن است دولت برای هدایت ،برنامهریزی و نظارت
بهتر به امر توزیع ،به ایجاد فروشگاههای زنجیرهای مبادرت کند.
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پس از آن باید اهداف بلندمدت و میانمدت فروشگاههای زنجیرهای تعیین شوند.
عرصه اصلی فعالیت آن ،در عمدهفروشی باشد یا خردهفروشی؟ میخواهد مخاطبان
اصلیاش ،چه قشری از جامعه باشند؟ بیشتر یک فروشگاه لوکس باشد یا ارزان؟ چقدر
مشتری دارد؟ حدود تنوع کاالیی آن کدامند؟ آیا در عرصه تولید نیز وارد شود؟ چه
مقدار و به چه صورت؟ در چه محدوده جغرافیایی فعالیت کند؟ نحوه بکارگیری کارکنان
چگونه باشد؟ و غیره .سواالتی از این قبیل ،پرسشهایی هستند که سیاستهای
فروشگاه در قبال آنها ،باید به وضوح مشخص شود .در صورت عدم وجود تصویری
شفاف از اهداف ،احتمال روزمرگی ،اقدامات ناهماهنگ و عدم ثبات در سیاستها بسیار
باال میرود.
نکته مهمی که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است که اصل سودآوری،
باید همواره مدنظر بنیانگذاران فروشگاههای زنجیرهای باشد ،چرا که این عامل ،معموالً
مهمترین انگیزه برای به جریان انداختن امور میباشد و به مثابه خونی است که باید
در پیکره تشکیالت واحدهای زنجیرهای جریان داشته باشد.
2ـ تشکیالت قابلانعطاف و متناسب :منظور این است که تشکیالت فروشگاه
زنجیره ای ،براساس شرایط و نیازهای آن طراحی شود .این موضوع باید در سالهای
اولیه تاسیس ،بیشتر مورد توجه قرار گیرد ،چرا که اگر در مراحل اولیه رشد ،طراحی
تشکیالت فروشگاههای زنجیرهای بهدرستی انجام نپذیرد و یا ساختار آن بر مبنای
الگوی سازمانهای بزرگ طراحی شود ،عالوهبر اینکه باعث کندی در انجام امور میشود.
هزینههای اولیه را بسیار باال میبرد و فروشگاه احتماال در همان سالهای اولیه دچار
ورشکستگی خواهد شد .سادگی نظام سازمانی ،حداقل سلسله مراتب عمودی و تقسیم-
بندی سازمان به حداکثر نهادهای مستقل اقتصادی (البته با ایجاد یک تعادل نسبی
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بین مدیریت متمرکز و مدیریت غیرمتمرکز) ،اصول کلی سازماندهی در این فروشگاهها
هستند.
نکته دیگری که در این باره قابل توجه است این است که انجام تغییرات ،در بعد
تشکیالتی و نیروی انسانی ،همواره باید در جهت آمادهسازی فروشگاه برای رویارویی با
شرایط آینده باشد و نه تاثیرگذار از وضعیت حال .این امر به یک پشتوانه قوی
ساختارشناسی و انبوهی از تجربههای حاصل از گذشته ،نیازمند است.
3ـ مدیریت کارآمد :از دیگر شرایط موفقیت یک فروشگاه زنجیره ای ،وجود یک
مدیریت قوی و کارآمد در راس آن است .در حقیقت مدیریت کارآمد را میتوان رکن
موفقیت فروشگاه زنجیرهای دانست .مدیریت در تعیین اهداف کوتاهمدت و میان مدت
فروشگاههای زنجیرهای نقش بهسزایی دارد و هم اوست که باید سازمان را به سمت
اهداف تعیینشده پیش ببرد.
سخن در باب تکنیکهای مدیریتی و ویژگیهای یک مدیر موفق بسیار است و
کتاب های زیادی در این باره به چاپ رسیده است .در این نوشتار ،تنها به پارهای از
موارد مذکور اشاره میشود که در رابطه با فروشگاههای زنجیرهای از اهمیت بیشتری
برخوردارند:
ـ مدیریت فروشگاههای زنجیرهای باید عالوهبر آشنایی با علم و هنر مدیریت ،به
علوم و فنون اقتصادی و بازرگانی تسلط داشته و از توان و تجربه الزم برای مدیریت
یک شرکت اقتصادی برخوردار باشد؛
ـ دارای نگرش سیستمی بوده و به تجزیه و تحلیل رویدادهای اقتصادی توانا باشد؛
ـ در محدوده وظایف و حیطه عملکردش دارای اختیارات الزم باشد؛
ـ خالق و کارآفرین بوده و از درجه ریسک پذیری باالیی برخوردار باشد.
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مورد آخر که صاحبان سرمایه فروشگاههای زنجیرهای باید به آن توجه داشته
باشند این است که افرادی را برای احراز مدیریت فروشگاهها انتخاب کنند که همسو با
اهداف استراتژیک سازمان باشند .بهعبارتدیگر ،باید سعی شود که تمرکز و وحدت در
هدفها و اصول ،نه از طریق آییننامهها و دستورالعملها ،بلکه با انتخاب صحیح رکن
مدیریتی صورت گیرد.
4ـ بکارگیری فنون علمی :از آنجا که فروشگاههای زنجیرهای ،یک واحد اقتصادی
ـ بازرگانی است ،دو عامل درآمد و هزینه نقش تعیینکنندهای در موفقیت آن دارد
(حتی اگر سودآوری رسالت اصلی فروشگاه نباشد) .از طرفی ،بهلحاظ ساختار و بزرگی،
متغیرها و عوامل تاثیرگذار در عملکرد فروشگاه ،زیاد و روابط بین آنها پیچیده است.
لذا ضروری است که برای اداره فروشگاه از فنون و روشهای علمی استفاده شود و
مسائل از زاویه علمی مورد بررسی قرار گیرند.
برخی موضوعات و علوم که در فروشگاههای زنجیرهای از کاربرد فراوانی برخوردارند
عبارتاند از :بازاریابی ،روانشناسی اقتصادی ،بازرگانی ،حمل و نقل ،مدیریت موجودی،
جایابی انبارها و فروشگاهها ،بستهبندی (چهار مورد آخر مرتبط با موضوع لجستیک
هستند) ،تجزیه و تحلیل آماری ،صف و شبیهسازی ،چگونگی عرضه کاال در قفسهها،
تبلیغات و نیروی انسانی.
البته باید توجه داشت که بکارگیری روشهای علمی باید همزمان با گسترش عرصه
فعالیتها صورت گیرد .نکته دیگر اینکه در اولویتبندی مشکالت فروشگاه و فنون
علمی ،فعالیتهایی در اولویت قرار دارند که در کاهش هزینهها و یا افزایش درآمدها
(بهطور کلی باال رفتن میزان سود) نقش تعیینکنندهتر و حساستری دارند.
5ـ مساله لجستیک :در گذشته تنوع و تعدد کاالها و خدمات محدود و فاصله میان
تولیدکننده و مصرفکننده زیاد نبود .در نتیجه توزیع مساله قابلتوجهی به حساب
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نمیآمد و خردهفروشان به راحتی میتوانستند کاالهای مورد نیاز خود را تهیه کنند.
ولی امروزه تولید انبوه ،فزونی تنوع کاالها و گسترش فاصله میان تولیدکنندگان ،عرضه-
کنندگان و مصرفکنندگان باعث شده است که مساله توزیع به صورت یک امر جدی
درآید.
یک واحد زنجیرهای از یک طرف باید کاالها را از تولیدکنندگان و منابع عرضه
دریافت کرده و از طرف دیگر باید کاالی مورد نیاز فروشگاههای موجود در زنجیره را
به آنها ارسال کند .بنابراین ،برای فروشگاه زنجیرهای ،نظام تامین کاال و یا لجستیک
یک موضوع بسیار مهم است بهطوری که میتوان گفت شبکه لجستیک به منزله ستون
فقرات فروشگاه است.
براساس مطالعات انجام شده حدود  10الی  35درصد از کل درآمد فروش به هزینه
توزیع اختصاص مییابد که طبعاً رقم زیادی است .بنابراین باید هزینه مذکور تا حد
ممکن کاهش یابد .البته کاستن از هزینهها نباید به کیفیت و سطح سرویسدهی به
مشتری لطمه وارد کند.
در بحث لجستیک ،برنامه ریزی حول سه محور اصلی حمل و نقل ،موجودی و
جایابی 1دور خواهد زد که تصمیمات در این سه شاخه باید در راستای کاهش هزینهها
و افزایش سطح سرویسدهی به مشتری (دو شاخص مهم عملکرد توزیع فیزیکی) اتخاذ
شود .بهطور خالصه رسالت لجستیک را میتوان رسانیدن کاال یا خدمت صحیح به
مکان صحیح در زمان صحیح براساس شرایطی که رضایت مشتری را تامین کرده ،برای
سازمان اعتبار کافی فراهم آورد ،قلمداد کرد.

. Location Analysis
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با توجه به عوامل فوق میتوان اهم فعالیتهای فروشگاههای زنجیرهای در مقوله
لجستیک را بهشرح زیر دانست:
ـ تعیین خط مشی خدمت به مشتری (تعیین نیازمندیها و سطح خدمات)؛
ـ مکانیابی فروشگاهها ،جایابی و تعیین ظرفیت انبارها؛
ـ تعیین سیاست و انتخاب ناوگان حمل و نقل ،تعیین مسیر و ترکیب حمل؛
ـ تعیین سیاستهای انبارش 1و انبارداری( 2مدیریت موجودیها)؛
ـ طراحی بستهبندی مناسب.
ذکر این نکته ضروری است که حمل و نقل و موجودی ،مهمترین عوامل هزینهزا
در بین فعالیتهای لجستیکی هستند؛ و بنابراین توجهی مضاعف را میطلبند.
فروشگاه زنجیرهای در سایه بهرهمندی از یک نظام لجستیک کارا ،میتواند در
عرصه رقابت به موفقیت دست یافته و زمینه رشد خود را فراهم سازد.
6ـ فناوری اطالعات :3امروزه اطالعات نقشی حیاتی در تصمیمگیریها دارد و بدون
استفاده از آن ،امکان ادامه حیات برای بسیاری از نهادهای اقتصادی وجود ندارد .برای
یک سازمان ،سیستم اطالعاتی به منزله شبکه عصبی است که اگر به موقع و به درستی
اطالعات را به سطوح تصمیمگیری نرساند ،سازمان دچار مشکل و بعضاً بحران خواهد
شد .همچنین استفاده از روشهای علمی برای بهبود عملکرد سیستم ،بدون وجود
اطالعات معنی ندارد.
فروشگاههای زنجیرهای نیز از این امر مستثنی نیستند .این فروشگاهها تنها در
صورتی می توانند به موفقیت و جایگاه مناسب در عرصه رقابت دست یابند که بتوانند
1

. Storage
. Warehousing
3
. IT: Information Technology
2
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به خوبی به نیاز مشتریان پاسخ گویند .این خود مستلزم آگاهی داشتن از خواستههای
مشتریان است و این امر محقق نمیشود مگر با برخورداری از یک شبکه قدرتمند
جمعآوری و پردازش اطالعات.
هر مشتری با ورود به فروشگاه و خرید از آن ،دادههای باارزشی را با خود به همراه
میآورد .نحوه خرید و چگونگی مراجعه به بخشهای مختلف ،ترکیب ،نوع و مقدار
کاالهای انتخابی نمونههایی از این اطالعات هستند .از سوی دیگر با وجود صندوقهای
پیشرفته پول و کامپیوترهای قدرتمند ،جمعآوری سریع و دقیق دادهها بهراحتی امکان-
پذیر است .با گردآوری و دستهبندی دادههای فوق و همچنین دادههای مربوط به
وضعیت بازار ،تولیدکنندگان و غیره ،میتوان به اطالعاتی نظیر میزان مصرف کاالهای
گوناگون و شناسایی اقالم پرفروش ،ترکیب جمعیتی جامعه مشتریان ،کاالهای مشابه
و مکمل از دید مشتریان ،میزان ف روش و عوامل موثر بر آن و مواردی این چنین ،دست
یافت.
از سوی دیگر با وجود سیستم اطالعاتی قدرتمند ،میتوان از سیستمهای لجستیک،
حسابداری ،پرسنلی ،صف و شبیهسازی فروشگاه به نحو موثر استفاده کرد و اطالعات
قابلتوجهی در زمینه عملکرد اجزا مختلف فروشگاه به دست آورد.
با تجزیه و تحلیل تمامی اطالعات یاد شده ،نتایج ارزشمندی حاصل میشود .از
جمله:
ـ چه کاالیی ،به چه میزان و در کجا باید چیده شود؛
ـ امکانات خدماتی و رفاهی نظیر تعداد کارکنان ،صندوقها و غیره به چه میزان
باشد؛
ـ سیاستهای موجودی و سفارشات به چه صورت باشد؛
ـ اثر تبلیغات ،وقایع اقتصادی ،بحرانها و غیره ،بر فروش چگونه است؛
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ـ نحوه توزیع کاالها بین زنجیره فروشگاهها به چه صورت باشد.
سرانجام با عمل به پیشنهادات ارائه شده میتوان امیدوار بود که مشتری کاالی
دلخواه خود را به راحتی هر چه تمامتر و با قیمت مطلوب خریداری کند؛ و این یعنی
رضایت مشتری و موفقیت فروشگاه.
تمام مزایای فوق در سایه یک سیستم پشتیبانی تصمیم 1فراهم میشود .هر چه
سیستم مذکور پیشرفتهتر باشد ،امکان بهرهگیری بهتر و سریعتر از اطالعات بیشتر
می شود و توان فروشگاه را در ارائه خدمات بهتر و نیز انجام واکنش سریع نسبت به
تغییرات باالتر میبرد.
7ـ توجه به نیروی انسانی :در مورد کارکنان که مهمترین دارایی برای شرکت
محسوب میشوند ،دو عامل آموزش و انگیزه حائز اهمیت است ،فردی که برای کار در
فروشگاه برگزیده میشود ،الزم است شناخت کافی نسبت به اهداف ،تشکیالت و نحوه
عم لکرد فروشگاه داشته باشد .همچنین در مورد کاری که باید در شرکت انجام دهد
بایستی اطالعات الزم نظیر نحوه انجام صحیح کار ،نیازمندیها و غیره در اختیارش
گذاشته شود .بنابراین ،باید به فرد آموزشهای الزم در این خصوص داده شود تا بتواند
به خوبی از عهده وظیفه اش برآید.
و اما در مورد انگیزه ،که پیرامون آن مطالب مفیدی در کتابهای علوم مدیریت
گفته شده است ،در اینجا تنها به ذکر این نکته بسنده میشود که اگر در تک تک
کارکنان یک حس مالکیت و یا تعهد نسبت به فروشگاه ایجاد شود و از طرف دیگر این
باور در بین آنها به وجود آید که از نتایج فعالیتشان بهرهمند میگردند ،در این صورت
میتوان امیدوار بود که کارها به نحو مطلوب انجام خواهد شد.

. Decision Support System
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8ـ روشهای جلب مشتری :فروشگاههای زنجیرهای باید همواره سعی در افزایش
حضور خود در صحنه رقابت داشته باشند و موقعیت خود را بهبود بخشند .این به معنی
حفظ مشتریان موجود و جذب مشتری بیشتر است .این مهم با خلق موقعیت و استفاده
از تکنیکهای متداول موجود میسر میشود .در زیر به برخی از این تکنیکها اشاره
شده است:
ـ عرضه و چیدمان جذاب کاال طبق میل ،سلیقه و نیاز مشتریان؛
ـ توجه همه جانبه به امکاناترفاهی مورد نیاز مشتریان اعم از عالیم و نشانههای
موقعیت؛
ـ کاال ،کتابهای راهنما ،امکانات حمل آسان کاال (نظیر چرخهای دستی ،نایلون،
پارکینگ و غیره) و خدمات سریع و بدون معطلی؛
ـ برخورد دوستانه با مشتری به نحوی که در فروشگاه احساس راحتی کند و از
گردش در فروشگاه لذت ببرد؛
ـ انجام تبلیغات مناسب؛
ـ اقدام و استفاده از حراجهای فصلی و مقطعی؛
ـ استفاده از راهبرد «کاالی ویژه فروشگاها» ،بدین معنی که فروشگاه تعدادی از
کاالها را با کیفیت عالی ،نشان خود فروشگاه و با قیمت بسیار ارزانتر از نرخهای بازار
ارائه میکند و با تبلیغ روی این کاالها ،مشتریان را به سمت فروشگاه جذب میکند.
فروشگاههای زنجیرهای در این موارد ،با خود اقدام به تولید آن کاال کرده و یا با اعطای
انواع تسهیالت ،مواد و غیره به مراکز تولیدی ،قراردادهای تولید انحصاری منعقد
میکنند؛
ـ استفاده از انبارهای مرکزی بهعنوان مراکز عمدهفروشی؛
ـ فعالیت در سایر عرصههای تولیدی ـ خدماتی سودآور؛
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ـ استفاده مناسب از حمایتهای دولتی.
9ـ نظارت بر سیستم :نظارت یکی از عوامل بسیار مهم و موثر در کارایی هر سازمان
است .همچنین کنترل پیگیر و منظم ،اشکاالت را در هر سطحی که باشد مشخص
کرده و باعث شفاف شدن وضعیت سازمان میشود .فروشگاههای زنجیرهای نیز شامل
این موضوع میگردند .بنابراین در این فروشگاهها باید معیارهای کارایی فروشگاه ،با
توجه به اهداف ،تعریف و تعیین شوند و همواره عملکرد کلیه افراد و سیستمهای
فروشگاه کنترل و نسبت به معیارها ،مورد ارزیابی قرار گیرند و نتایج ارزیابی عملکرد
نیز در جهت اصالحات الزم مورد استفاده قرار گیرد.
هر یک از عوامل مذکور در جای خود نقش تعیینکننده و موثری در سازماندهی و
رشد فروشگاههای زنجیرهای دارد ،ولی آنچه که مسئوالن فروشگاههای زنجیرهای باید
به آن توجه داشته باشند ،این است که قبل از هر برنامهریزی و اقدام باید ابتدا نقاط
ضعف و قوت خود را بشناسند و از وضعیت حال فروشگاه به خوبی آگاهی یابند ،تا از
این طریق ،ضمن بهرهمندی مناسب از امکانات ،از بیراهه رفتن و اتالف وقت و بودجه
در امان بمانند (مرتضوی.)1380 ،
10ـ ایدهیابی و خالقیت :با توجه به توسعه روزافزون فروشگاههای زنجیرهای و ورود
بخش خصوصی و همچنین سرمایهگذاری خارجی به این صنعت ،عالوهبر تمام مواردی
که ذکر گردید مسئله رقابت میان شرکتهای مختلف فروشگاههای زنجیرهای به میان
میآید .رقابتی که ،همانطورکه همه ما میدانیم ،منجر به حذف شرکتهای ضعیف و
افزایش قدرت شرکتهای قوی می شود .این افزایش قدرت از طرفی منجر به افزایش
سهم بازار و مشتری نیز خواهد شد.
یکی از عواملی که در این رقابت میان شرکتهای فروشگاههای زنجیرهای بسیار
حائز اهمیت است بحث نوآوری و خالقیت در ارائه خدمات به مشتریان خود میباشد.
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به همین منظور در این کتاب پیشنهاد میشود که هر شرکت باید دارای واحدی جهت
ایدهیابی بهمنظور ایجاد نوآوری و خالقیت باشد .یکی از بهترین شیوههایی که منجر به
ایجاد این واحد می گردد استفاده از تجربیات عوامل موثر در یک فروشگاه زنجیرهای
شامل تامینکنندگان ،کارمندان و مشتریان است .با ایجاد یک شبکه ارتباطی قوی
میان تامین کنندگان ،کارمندان و مشتریان و استخراج نظرات آنان در خصوص
فرآیندهای کاری و روشهای افزایش فروش ،میتوان به این خالقیت و نوآوری در
رقابت با سایر شرکتها دست یافت .مطابق اطالعات منتشر شده توسط شرکت
والمارت ،این شرکت در سال  1993فقط از طریق برگزاری برنامههای «نظرات و
پیشنهادات» میان کارمندان خود بهمنظور حذف هوشمندانه کار در راستای تسریع و
کاهش هزینهها ،موفق به کاهش هزینه  85میلیون دالری در هزینههای خود شد.
7ـ3ـ1ـ4ـ بررسی زیرساختهای ورود به حوزه برندسازی در فروشگاههای
زنجیرهای:
با تمرکز بر این توضیحات ،این پرسش مطرح میشود ،که استانداردها و زیرساختهای
اولیه برای یک فروشگاه زنجیرهای جهت ایجاد شاکله مناسب برای آغاز برندسازی
چیست؟
رستورانهای زنجیرهای «ساب وی» 1با بیش از  3500عدد شعبه در 87کشور جهان
مثال مناسبی جهت درک اهمیت زیرساختهای نام برده شده است .آیا کنترل این
تعداد شعب در  87کشور جهان بدون داشتن زیرساخت مناسب امکانپذیر است .پاسخ
منفیست .چرا که اصل اول برندسازی فروشگاههای زنجیرهای ثبات 2است ،بدون داشتن
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نقشه و یا اسناد راهنمای برند که در اصطالح تخصصی برند این اسناد را ،سند
یکپارچهسازی هویت برند 1و سند یکپارچهسازی هویت سازمانی 2مینامند ،امکان
ایجاد تصویر با ثبات از برند و نیز القای پیام همگون و یکپارچه در کلیه این شعب ،در
کلیه این کشورها با فرهنگها و ویژگیهای متفاوت وجود نخواهد داشت.
رگ حیات یک برند فرانچایز در ثبات تصویر برندش است .بدان معنا که هرآنچه
مشتری میبیند ،میشنود ،لمس میکند و میبوید ،همه باید در کلیه شعب ثابت و
همانند باشند .این موارد را از رنگهای سازمانی ،معماری و دکوراسیون داخلی هر
شعبه ،فضای ورودی هر شعبه ،یونیفرم پرسنل ،تداعیگرهای استفاده شده برای برند،3
موسیقی ،عطر در نظر گرفته شده برای آن مکان ،قیمتها ،ابزارهای ترویجی ،4ویترین-
ها ،پوسترها ،ماشینهای حمل و نقل ،سبد محصوالت ،چیدمان محصوالت ،5پارکینگ
و غیره درنظر بگیرید ،تا کیفیت ارایه محصوالت ،خدمات و حتی سرویس بهداشتی،
همه باید در کلیه شعبات به صورت یکسان و همگن طراحی شوند و وجود داشته
باشند .آنطورکه با استفاده و بکارگیری خوشههای ترکیبی از عناصر و
تداعیات برند بصری ،کالمی و حسی ،زمینهساز تصویر یکپارچه و با ثبات
از برند فرانچایز گردند.
آنچه از آن صحبت شد اهمیت و لزوم در اختیار داشتن اسناد هویتی جهت راهاندازی
شعب زنجیرهای است ،در این راستا با وجودی که شاخص مکانیابی یکی از مهمترین
شاخصهای زیرساختی راهاندازی فروشگاههای زنجیرهای میباشد ،اما از آن کلیدیتر
1
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3
. Brand Association
4
. Promotional Tools
5
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2
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رعایت عناصر یکپارچهسازی هویت برند فروشگاه زنجیرهای است .برای درک بهتر
اهمیت این موضوع ،میتوان فروشگاه زنجیرهای را در نظر گرفت که بهعنوان مثال
زمانیکه وارد شعبه محله ولنجک میشوید با تصویری روبرو میشوید و زمانیکه به
شعبه دیگر این فروشگاه در محله ظفر وارد میشوید با تصویر دیگری روبرو میشوید،
که قطعا اگر در بنر ورودی ،نام فروشگاه نوشته نشده باشد ،برای مشتری قابل تشخیص
نخواهد بود ،چراکه هویت و تصویر برند واحدی از آن در ذهن مخاطب شکل نمیگیرد.
عالوهبر این ،به علت انتظاری که شعبه ولنجک در ذهن مخاطبین ایجاد کرده است.
ورود به شعبه ظفر سبب ایجاد عدم توازن میان ارزش دریافت شده از آن شعبه در برابر
ارزش دریافت شده و انتظار ایجاد شده در شعبه ولنجک است ،این درحالیست که
هریک از شعب مذکور به خودی خود خدمات خوبی ارایه میکنند ،اما به علت عدم
ثبات که اصل پایه برندسازی در فرانچایزها میباشد ،مخاطب با فرآیند واپسزدگی
روبرو خواهد شد .بیان این خالء در مورد شمار کثیری از شعب بانکهای ایران نیز قابل
مشاهده است ،چرا که اگر بر سر در شعب بانکها نام بانک را ننویسند ،برای مخاطب
به سختی قابل تشخیص خواهد بود که وارد کدام بانک خواهد شد.
با داشتن سند هویت یکپارچه برند ،فارغ از آنکه شعبه در کدام کشور ،شهر یا منطقه
راهاندازی میشود و فارغ از آنکه متولی راهاندازی آن چه فردی میباشد ،با رعایت
استانداردهای تعریف شده ،ثبات کیفیت و غیره ،مخاطبان ،تصویر برند تقریباً یکسان
و یکپارچهای را از کلیه شعب دریافت خواهند کرد.
حفظ ثبات ،رعایت استانداردها و پیادهسازی و اجرای سند یکپارچهسازی
هویت برند فرانچایزها سنگفرشهای اولیه و بنیادی برای ورود به عرصه برندسازی
میباشد .پس از پیریزی و ایجاد موارد مطرح شده ،فرانچایزهایی که البته سرمایههای
کالنی جهت راهاندازی آنها صرف میشود ،آماده میشوند برای ورود به فازهای اجرایی
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کمپینهای برندسازی و ورود به فاز اعطای حق استفاده از برند و شعب زنجیرهای به
متقاضیانش و این مهم به معنای بازگشت قابلتوجه سرمایهگذاریهای بلندمدت
بر برند فرانچایزها است.
در پایان خالء وجود مراکز مطالعات فرانچایزها و خردهفروشی جهت ایجاد بستر مناسبی
برای راهاندازی پایگاه علمی فرانچایز در ایران و نیاز پایگاههای علمی و عملی برندسازی،
که پیشنیاز آن مراکزی جهت تولید علم بومی این حوزهها است و میتوان آن را
فناوریهای بومی برندسازی در این مهم نامید ،بیش از همیشه مشهود است.
8ـ3ـ1ـ4ـ سرانجام فروشگاههای زنجیرهای
با وجود توسعه نسبتا زیاد فروشگاههای زنجیرهای در بازار خردهفروشی ایران ،این
فروشگاهها هنوز تا رسیدن به جایگاهی که منبع اصلی خردهفروشی محصوالت مصرفی
در کشور به شمار رود ،راه زیادی را در پیش دارند .درست است که تعداد فروشگاههای
زنجیرهای در کشور هر روز در حال افزایش است ،اما این فروشگاهها هنوز اغلب فقط
در شهرهای بزرگ و کالنشهرها حضور داشته و نظام خردهفروشی مبتنی بر
فروشگاههای زنجیرهای هنوز نتوانسته به شهرهای کوچک و متوسط راه پیدا کند.
با این حال تجربه ورود فروشگاههای زنجیرهای جدید به کشور بویژه در یک دهه اخیر،
نشان میدهد که در صورت حمایت قانونی میتوان به موفقیت این فروشگاهها در ایران
نیز امیدوار بود.
اما سوال این است که چه آیندهای پیش روی توسعه فروشگاههای زنجیرهای وجود
دارد؟
با توجه به بررسیهای صورت گرفته بهنظر میرسد که در آینده شاهد پیشرفتهای
بسیاری در زمینه نحوه خرید از فروشگاههای زنجیرهای و پیشبینی رفتار مصرفکننده
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خواهیم بود .در مورد اول میتوان به فروشگاههای «آمازون گو» 1اشاره نمود .شرکت
آمازون فروشگاه فیزیکی جدید خود را بهعنوان روشی جدید برای خرید بدون نیاز به
چک شدن در زمان خروج توصیف کرده است .زمانی که به «آمازون گو» مراجعه
می کنید ،پس از انتخاب اقالم مورد نظر خود ،دیگر نیاز به ایستادن در جلوی میز
صندوق دار یا صف ایجاد شده برای آن ندارید و میتوانید بهسرعت از فروشگاه خارج
شوید.
تکنولوژی توسعهیافته توسط آمازون برای کنترل فروشگاه ،این امکان را فراهم میکند
تا بتوان محصولی را که از قفسه برداشته میشود یا در قفسه قرار میگیرد ،ردیابی کرد.
سیستم مورد نظر با ردیابی محصول ،آن را به حساب مجازی خریداری که کاال را
برداشته است ،اضافه می کند .زمانی که فروشگاه را به همراه اجناسی که برداشتهاید،
ترک میکنید ،آمازون هزینهی کل خرید انجامشده را در حساب کاربری آمازون اعمال
و فاکتور خرید را برای شما ارسال میکند.
در مورد دوم میتوان به فعالیت اخیر فروشگاههای زنجیرهای تارگت 2در زمینه پیش-
بینی رفتار مصرفکننده اشاره نمود .آنها یک بروشور به آدرس دختری  15ساله
فرستادند با کوپنهای تخفیف درباره شیشه شیر بچه و پوشک و گهواره ،آن هم دو
هفته قبل از آنکه به والدینش بگوید که باردار شده است .در حقیقت هیچکس از این
موضوع به جز خود دختر خبر نداشت .تارگت چگونه متوجه شد که این دختر
دبیرستانی باردار است؟ آنها یک تاریخچه خرید از صدها هزار مشتری خود دارند و
عددی که اسمش را نمره بارداری گذاشتهاند محاسبه میکنند .دقت کنید آنها فقط
نمیفهمند که یک زن باردار هست یا نه بلکه حتی تاریخ وضع حملش را هم تخمین
. Amazon Go
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می زنند .آنها این اطالعات را فقط توسط مواردی مانند این که مشتری شان نسبت به
خریدهای قبلیاش ،بیشتر ویتامین خرید میکند ،یا اینکه او کیف دستیای خریده
است که برای حمل پوشک مناسب است ،به دست آوردهاند.
با تمام این توضیحات اما در ایران؛ تاسیس فروشگاههای زنجیرهای یک فرصت خوب
سرمایهگذاری است و در همین راستا به واحدهای صنفی پیشنهاد میکنیم که
فروشگاههای زنجیرهای را برای خود ایجاد کنند و صنوف مختلف میتوانند در این
موضوع مشارکت داشته باشند و به انجام رسیدن چنین رسالتی زمینههای اشتغال
بسیاری را فراهم میکند.
مطابق اطالعاتی که توسط اتاق اصناف ایران منتشر شده است ،اتاق اصناف ایران و
مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت ،معدن و تجارت با همکاری یکدیگر برنامه
راهبردی توسعه فروشگاههای زنجیرهای را تهیه و تدوین کردهاند که در این برنامه،
توسعه و نحوه ارائه خدمات فروشگاههای زنجیرهای مطابق با پیشبینیهای برنامه ششم
توسعه مشخص شده است.
پیشبینی این است که تا پایان برنامه ششم توسعه حداقل تا  20درصد خردهفروشی
از طریق فروشگاههای زنجیرهای انجام شود و میزان سرمایهگذاری در زمینه این
فروشگاهها به  50هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند .برای این منظور چهار رویکرد
تشویق سرمایهگذاری داخلی و خارجی ،اصالح و دانشبنیان کردن شبکههای توزیع،
حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات و بهبود فضای کسب و کار مدنظر قرار گرفته
است .الزم به ذکر است در این برنامه راهبردی توسعه فروشگاههای زنجیرهای ،موضوع
جذب سرمایهگذاران خارجی نیز لحاظ شده است و هیچ محدودیتی جهت جذب
سرمایهگذاری خارجی وجود ندارد ،به جز محدودیتهای خاصی که در اقتصاد مقاومتی
و در مورد تاسیس فروشگاههایی که نماد کشور آمریکا هستند ،وجود دارد.
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9ـ3ـ1ـ4ـ فروشگاههای زنجیرهای الکترونیکی
با توسعه روزافزون الکترونیک و ارتباط الکترونیکی بویژه در بستر اینترنت ،مفهوم
فروشگاههای زنجیرهای نیز در حال تغییر و تحول است .اگر تا دیروز برای خرید
کوچکترین کاال باید قدم در بازار خاص آن کاال گذاشته و پس از پرسوجوی فراوان
میتوانستید کاالی مورد نظر خود را خریداری کنید ،امروز فقط کافی است پشت رایانه
نشسته و سری به فروشگاههای زنجیرهای الکترونیکی که تعداد آنها نیز هر روز در حال
افزایش است ،بزنید تا در آنجا کاالی مورد نیاز خود را از انواع وسایل الکترونیکی گرفته
تا کفش و لباس و لوازم آرایشی انتخاب و با یک کلیک خریداری کنید .در این
فروشگاهها عالوه بر عرضه انواع کاال و اعالم قیمت آن ،مشخصات کامل و دقیقی از آن
کاال را میتوانید مشاهده کنید و حتی بازخورد مصرفکنندگان قبلی نسبت به آن کاال
را نیز به دست آورده و با اطالع کاملتر اقدام به خرید کنید .پرداخت الکترونیکی وجه
نیز به سهولت کار با فروشگاههای زنجیرهای الکترونیکی افزوده است.
بنده در فصل دوم کتاب «هر آنچه که در مورد فرانچایز باید بدانید» و در سرفصل
مربوط به انواع فرانچایز از حیث ماهیت یا موضوع برای اولین بار نوع جدیدی از فرانچایز
به نام «فرانچایز مجازی» را بیان نمودم .این نوع فرانچایز در واقع تاکیدی بر این مبحث
از کتاب میباشد و بیانگر آینده فروشگاههای زنجیرهای است.
فروش الکترونیکی در سالهای اخیر به حدی رسیده که شرکت آمازون بهعنوان بزرگ-
ترین فروشگاه الکترونیکی جهان در سال  2017میالدی به رقم فروشی بالغ بر 177
میلیارد دالر دست پیدا کرده است .رونق این فروشگاهها باعث شده است تا فروشگاههای
متعارف و سنتی زنجیرهای نیز به فکر فروش الکترونیک افتاده و سعی کنند از قافله
این بازار پردرآمد عقب نمانند .در ایران نیز فروشگاههای زنجیرهای الکترونیکی بسرعت
در حال گسترش است و هر روز بر تعداد مشتریان آنها افزوده میشود .این فروشگاهها
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برای آن که بتوانند قانوناً در فضای مجازی ایران فعالیت کنند باید مجوز خرید و فروش
الکترونیک را از وزارت صنعت ،معدن و تجارت دریافت کنند.
در حال حاضر فروشگاههای زنجیرهای وجود دارند از قبیل آلدی و لیدل که اعتقادی
به استفاده از فروش آنالین ندارد .چندی پیش تعداد زیادی از مدیران ارشد لیدل
استعفا دادند .دلیل اصلی استعفاها مقابله شرکت برای ورود به عرصه فروش آنالین بود.
شرکت بر این باور بوده و هست که شروع فروش آنالین برای شرکت یک تغییر جدی
و اساسی و در تضاد با ماهیت تخفیفمحوری شرکت میباشد .از طرفی شرکت بر این
باور است که افتتاح فروشگاههای جدید و نوسازی فروشگاههای فعلی روشی منطقی
برای بدست آوردن سهم بیشتر بازار و سودآوری بیشتر است.
این دیسکانترها باور دارند که شرکتهای رقیب مانند سینزبری 1با استفاده از فروش
آنالین می توانند بخش کوچکی از مشتریان آنها را جذب نمایند ،هر چند این کار برای
آنها سودی دربر نخواهد داشت .برای مثال بریتانیا را مورد بررسی قرار میدهیم .بریتانیا
یکی از پیشرفتهت رین کشورهای جهان در زمینه استفاده از تکنولوژی و بازرگانی است
اما کمتر از  10درصد از بریتانیاییها خرید خود را آنالین انجام میدهند (باالترین نرخ
در جهان پس از کره جنوبی) .تسکو ،سینزبری و بسیاری از برندهای دیگر صدها میلیون
پوند برای ایجاد سیستم فروش آنالین خود هزینه نمودهاند ولی تنها نتیجه این کار
خودزنی بوده است ،چ را که این کار باعث شده است تا مشتریان از سوددهترین کانال
(خرید از فروشگاه) به کمسودترین کانال (خرید آنالین) انتقال یابند .حاشیه سود
عملیاتی در صنعت خردهفروشی بهطور عجیبی پایین است و این حاشیه در فروش
آنالین حتی پایینتر است .ایجاد زیرساخت فروش آنالین و تحویل محصوالت نسبت

. Sainsbury’s
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به قیمت محصوالت گران است و شرکتها جرات نمیکنند تا هزینهای برای تحویل
دریافت کنند .این به آن دلیل است که فروشندگان بزرگ آنالین مانند آمازون هزینهای
برای ارسال دریافت نمیکن ند و از آنجایی که این انتظار ذهنیت مشتری شده است،
پرداخت هزینه ارسال برای مشتری قابل قبول نیست.
در کشورهایی که از نظر تجارت آنالین کمتر توسعه یافتهاند ،این استراتژی بیشتر به
نفع شرکت است .هر چند باید به این نکته اشاره داشت که فروش آنالین در بلند مدت
رو به رشد خواهد بود و لذا بیتوجهی به فروش آنالین شامل ریسکهایی هم خواهد
بود .شرکتها نیز ترفندهایی برای پوشش هزینه فروش آنالین خواهند داشت ،مانند
حداقل سبد خرید.
موخره:
در این کتاب سعی شد تا توضیحاتی درباره تاریخچه فروشگاههای زنجیرهای؛ آشنایی
با فروشگاههای زنجیرهای موفق داخلی و خارجی؛ فرآیندهای راهاندازی و مدیریت
فروشگاههای زنجیره و وضعیت حال و آینده این صنعت در کشور و جهان ارائه گردد.
از آنجایی که منابع داخلی زیادی در خصوص این صنعت در کشور وجود ندارد ،این
کتاب میتواند مقدمهای باشد تا کارشناسان و اندیشمندان این صنعت با تحقیق در
خصوص هر یک از سرفصلهای این کتاب و انجام تحقیقات گسترده ،نتایج آن را در
قالب کتاب به چاپ برسانند .در همین راستا موضوعات زیر جهت انجام تحقیقات آتی
پیشنهاد میگردد و امیدواریم شاهد روزی باشیم که فروشگاههای زنجیرهای کشور
عزیزمان خود رهبر و پیشرو این صنعت در منطقه ،قاره و جهان باشند:
ـ نقش فروشگاههای زنجیرهای در حوزه صادرات؛
ـ نقش فروشگاههای زنجیرهای در ایجاد اشتغال پایدار؛
ـ نقش فروشگاههای زنجیرهای در محرومیتزدایی؛
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ـ نقش فروشگاههای زنجیرهای در رونق تولید داخلی؛
ـ نقش فروشگاههای زنجیرهای در توسعهیافتگی شرکتهای تولیدی؛
ـ نقش فروشگاههای زنجیرهای در ایجاد باشگاه مشتریان و ارائه خدمات.
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واژهنامه انگلیسی
1. A & P
2. Amazon Go
3. Aspirational Rewards
4. Attainable Rewards
5. Affordable Rewards
6. Actionable Data
7. Awareness of Benefits
8. Always Low Prices
9. Benchmarking
10. Business Plan
11. Brand Identity Guideline
12. Brand Association
13. Bill Back Media
14. Behavionral Based Segmentation
15. Buy Me, Fly Free
16. Behavioral Loyalty
17. Buy Level
18. Balance and Symmetry
19. Brand Loyalty
20. Business to Business
21. Business to Employee
22. Consistency
23. Corporate Identity Guideline
24. Customers
25. Chekchout Counter
26. Cutromer Relationship Management
27. Cycle View
28. CLV: Customer Life Value
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29. Cross-Selling
30. Cash Back
31. CVS: Control Version System
32. CRM
33. Costomer Loyalty
34. CVS Caremak
35. Carrefour
36. Discount Retail Stores
37. Discount Stores
38. Diversification
39. Discount
40. Decompression Zone
41. Dangler
42. Diagonal Focus
43. Data Mining
44. Decision Support System
45. Eye Level
46. E-Commerce
47. EDI: Electronic Data Information
48. Economics of Scale
49. F.W.Woodworth
50. Franchise
51. FMCG: Fast Moving Consumer Goods
52. Free Flowing
53. FIFO: First in First Out
54. GBG
55. Growth Strategies
56. Grid Layout
57. General Area
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58. Horizontal Focus
59. IT: Information Technology
60. Invariant Right
61. Impulsive
62. Inter Supply Chain Management
63. ISE: Irish Stock Exchange
64. Kanban
65. Listen
66. Lint Free
67. Location
68. LI: Location Intelligence
69. Loop Layout
70. LIFO: Last in First Out
71. Lay Out
72. Loyalty One Division
73. Lift
74. Location Analysis
75. Lateral Focus
76. LSE: London Stock Exchange
77. Merchandising
78. MMS: Multimedia Messaging Service
79. Micro-Marketing
80. Multiplier Effect
81. Market Penetration
82. Market Development
83. Non Allergic
84. NFL: National Football League
85. NASCAR
86. Operation Low Cost
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87. Point of Sale Marketing
88. POS: Point of Sale
89. Pull/Push View
90. Promotional Tools
91. Positioning
92. Problem Solving
93. POP: Point of Purchase
94. Promotion
95. RFID: Radio Frequency Identification
96. Responsibility
97. Retention
98. ROI: Return On Investment
99. Services
100. SKU: Stock Keeping Unit
101. Store Location
102. Storage
103. Subway
104. Specific Site
105. Site Research
106. Store Loyalty
107. SCM: Supply Chain Management
108. Supplier Relationship Management
109. Share of Wallet
110. Shift
111. Smiling/Stand by
112. Sainsbury’s
113. Stand
114. Sinage
115. Shelf Talker
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116.
117.
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119.
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121.
122.
123.
124.

Target
UPC: Universal Product Code
Up-Selling
VCR: Video Cassette Recording
Value Based Segmentation
Vertical Focus
Walmart Stores Inc
Warehousing
XML: Extensible Markup Language
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انتشارات آموخته؛ 1396
14ـ زندی ،پیمان؛ «استراتژیهای قیمتگذاری»؛ پایاننامه کارشناسی ارشد؛ 1393
ب) سازمانهای دولتی و خصوصی
15ـ اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای ایران
16ـ اتاق اصناف ایران
ج) روزنامهها
17ـ روزنامه دنیای اقتصاد ،شماره 92/11/3 ،3118
18ـ روزنامه فرصت امروز 4 ،مارس 2016
19ـ پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد امروز 9 ،فروردین 1394
20ـ باشگاه خبرنگاران 27 ،اردیبهشت 96
21ـ روزنامه تسنیم 28 ،خرداد 1396
22ـ اقتصاد آنالین 30 ،خرداد 1396
د) سایتها
23ـ نظام پور ،محمد هادی« ،انواع فروشگاههای خردهفروشی»،
www.poolnews.ir
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24ـ عزیزی ،محمد« ،رموز موفقیت فروشگاه زنجیرهای والمارت»،
www.sabzafzar.com
25ـ پناهی ،شادی« ،مقایسه فروشگاههای زنجیرهای رفاه ،هایپر و شهروند»،
www.mazlo.ir
26ـ برخوردار ،محمدحسین« ،فروشگاههای زنجیرهای و بهینهسازی نظام توزیع»،
www.jamejamonline.ir
27ـ میان آبادی؛ عباسعلی؛ «مدیریت زنجیره تامین :تعریف ،تاریخچه ،اهداف،
فرایندها ،مزایا و موانع»؛ www.mgtsolution.com؛ 1389
28ـ کاظمی نژاد؛ بیتا؛ «مدیریت زنجیره تامین چیست؟»؛
http://blog.nomatec.net؛  8فروردین 1394
29ـ نورسعید؛ مسعود؛ «مدیریت زنجیره تامین چیست؟»؛ www.oddstore.ir؛ 4
دی 1394
30ـ محمدزاده؛ م.؛ «انواع زنجیره تامین»؛ www.behinegi.com؛  18فروردین
1396
31ـ محمدزاده؛ م.؛ «فرایندهای زنجیره تامین :طبقهبندی و دیدگاهها»؛
www.behinegi.com؛  19فروردین 1396
32ـ احسانی؛ مسعود؛ «ده پرسش برای بهبود مدیریت موجودی کاال»؛ ترجمه از بی
سی جی پرسپکتیو؛ www.aryangroup.com؛ 1396
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هـ) سایر سایتها و وبالگها
33- www.boop.ir
34- www.khaneyema.tv
35- www.tf-ltd.com
36- http://blog.badkoobeh.com
37- http://hypermarketing.blog.ir
38- www.wikipedia.com
39- www.okcs.ir
40- www.imarketor.com
41- www.aftabir.com
42- www.systemgroup.net
43- www.opex.ir
44- www.decotechco.ir
45- www.tunashabnam.com
46- www.salez.ir
47- www.hyperme.ir
48- www.megashid.com
49- http://pangan12.blogfa.com
50- www.hyperstariran.com
51- www.canbo.ir
52- www.7haftstores.com
53- www.hacoupian.net
54- www.salian.com
55- www.samshops.ir
56- www.goldiran.ir
57- www.farrahicarpet.com
58- www.etka.ir
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59- www.sepah-co.com
60- www.shahrvand.tehran.ir
61- www.mimt.gov.ir
62- www.khabaronline.ir
63- www.donyaetablighat.ir
64- http://hypermarketing.blogfa.com
65- http://ofogh-koorosh.blogfa.com
66- http://changement.ir
67- http://tf-ltd.com
68- http://home.peymansaz.org
69- www.independent.co.uk
70- www.economist.com
71- www.monoshelf.com
72- www.thebalance.com
73- www.ozhanco.com
74- www.etkfz.com
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