
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

  

 

 

 سهم ایران از صادرات مواد غذایی 

  ها و کنفرانسبرخی از لیست
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 1397غذایی در سال 

  انجام آزمایشات ادواری در شرکت
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 تنظیم برنامه استراتژیک فروش-2

 

های فروش برای افزایش تکنیک-3

 میزان سودآوری

 

 

 اخبار 

ه به گزارش روابط عمومی شرکت پروتئین گستر سینا، مسابق

 رنگ آمیزی با هدف ترویج فرهنگ نمازخوانی بین فرزندان

سال  10رده سنی با  کارکنان این مجموعه، بین کودکان 

 شرکتنفر از فرزندان   35برگزار گردید. در این مسابقه 

ادبود ها هدایایی به رسم یرنگ آمیزیبه بهترین اند که کرده

 اهدا خواهد شد. 

 

 

تلزم حمایت دولت از تولید داخلی میلیارد دالر در سال است که افزایش این میزان از صادرات مس 10رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران گفت: سهم کشور ما در صادرات مواد غذایی، 

وارداتی است  اولیه مواد برخی ییغذا مواد صنایع در خوشبختانه: گفت غذایی صنایع در داخلی تولید از حمایت خصوص در عزیزی حسین محمد .ها استو کاهش قیمت تمام شده کارخانه

 .های آماده تقریبا صادراتی نداریم؛ بنابراین به منظور حمایت از تولید داخلی باید در تولید مواد غذایی به خودکفایی برسیمو در زمینه واردات غدا

ازار مانند انواع شکالت و شوند. عالوه براین اکثر مواد غذایی تنقالتی موجود در بروغن بیشترین اقالم وارداتی به کشور محسوب میوی افزود: از لیست مواد غذایی مرسوم، برنج، گندم و 

ته شود در رمصرف و اساسی به کار گرفها برای رسیدن به خودکفایی در اقالم پاقالم پر مصرف مردم نبوده و باید بیشتر تالش شوند با این وجود ازهای دیگر وارد میجات از کشورشیرینی

 .ه خط تولیدی مناسبی را در کشور راه اندازی کردتوان در این زمینهای دولت، اختصاص بودجه مناسب به آموزش و تربیت نیروی متخصص میحالی که با حمایت

های اساسی چرخه اقتصاد هر کشور ر چرخه تولیدات داخلی تهیه شده و به عنوان یکی از مهرهرئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران خاطر نشان کرد: بیشتر مواد غذایی اساسی و الزم د

 .های دیگر را قبضه کردازار کشوربا این حال برای رسیدن به خودکفایی کامل باید خط تولیدات داخلی مواد اولیه راه اندازی شود و برای حمایت از تولیدکنندگان ب ،شودمحسوب می

اهش میزان مالیات و واردات کهای صادراتی، های دولت، ایجاد مشوقتواند با حمایتمیلیارد دالر صادرات مواد غذایی مختلف داریم که این رقم می 10د: در حال حاضر وی عنوان کر

 .ماشین آالت به سهم بیشتری ارتقا یابد

شرایط کمبود آب، از شرایط  قدم برای تولید مواد اولیه در کشور است چرا که با اجرای این روند در عزیزی اذعان داشت: به کارگیری کشاورزی صنعتی به جای کشاورزی سنتی اولین

 .گیردمحدودیت امکانات کشاورزی استفاده کرده، و چرخ تولید داخلی رونق می

رئیس انجمن علوم  .های همسایه نظیر عراق و افغانستان استمواد غذایی به کشوروی گفت: در حوزه صادرات مواد غذایی درجایگاه نسبتا مناسبی قرار داریم و بیشترین سهم ما در صادرات 

شود بنابراین دولت باید عالوه بر حمایت از نیروی انسانی و هایی است که به عنوان وجه تمایز تولیدات داخلی با خارجی در نظر گرفته میو صنایع غذایی ایران افزود: کیفیت از جمله ویژگی

 .(21/1/97)اگروفودنیوز،  ها، برنامه ریزی مناسبی برای افزایش کیفیت محصوالت داخلی داشته باشدکارخانهکاهش قیمت 
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 شرح ذیل می باشد:به  97در سال  های داخلی و خارجی به ترتیب تاریخ نمایشگاه ها واز کنفرانس برخیلیست 

 المللی تهرانهای بینمحل دائمی نمایشگاه ،تیر 11تا  8بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آالت و صنایع وابسته، 

 آفتاب تیر، نمایشگاه بین المللی شهر 2خرداد الی  PROMEATEX ،31  های گوشتی صنایع و تجهیزات وابستهایشگاه بین المللی تخصصی فرآوردهاولین نم

 المللی تهرانهای بین، محل دائمی نمایشگاه آبان 24 تا Meatex   ،21مایشگاه محصوالت پروتئینی و صنایع وابسته ن

 کرمان ، شهریور 6 الی 5 ایران، شناسیماهی کنفرانس

 اردیبهشت، آلمان 20تا  interpack،14 بندیمایشگاه بستهن

 سوئیس اردیبهشت، 27 الی vitafood، 25 ژنو غذایی صنایع اولیه مواد نمایشگاه

 خرداد، میالن 11الی  8 ، (MEAT-TECH) گوشت میالننمایشگاه صنعت 

 هلند   jaarbeursتیر ، مرکز نمایشگاهی  1خرداد تا  VIV Europe 2018 ،30نمایشگاه دام، طیور و آبزیان هلند 

   (ZAO) مرکز نمایشگاهی مسکو شهریور،  29تا  world food Moscow  ،26 مسکو نمایشگاه صنایع غذایی

 Feria de Madrid نمایشگاهیمرکز ، ، مادرید اسپانیامهر 28الی  26، (Meat attraction)  نمایشگاه صنعت گوشت مادرید
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 1397در سال  داخلی و خارجی صنایع غذاییهای نمایشگاه ها وکنفرانس برخی ازلیست 

 

 های گوشتی:اهمیت مصرف گوشت و فرآورده

کننده مینأشود و مصرف به انـدازه آنهـا تـهای آن یکی از منابع مهم پروتئین در رژیـم غذایی افراد محسوب میگوشت و فرآورده

 .باشدمواد مغذی مهم می

 تعریف سوسیس تخمیری:

 آشنایی بشر با این روش .باشدرای حفظ و نگهداری مواد غذایی میکردن و انجماد یک روش بخشک فرآیند تخمیر مانند فرآیند

ها میکروارگانیسم رابطه بادر  اطالعیتخمیری، قبل از اینکه بشر  مواد غذایی اً تمامتقریبو بصورت تصادفی و تجربی بوده  فرآوری

آن انواع  آورند که درمی ، محیطی را بوجودفرآیند و نگهداری طیی غذایی، البته امروزه در تخمیرها .اندشده کشف ،داشته باشد

 الزم به ذکر است رند.بر کیفیت ماده غذایی باقی گذاتاثیر مطلوبی  رشد نمایند و به جای فساد هاارگانیسممیکروخاصی از

را در جهان به خود از محصوالت سهم قابل توجهی  امروزه که هستندهای گوشتی ای از فرآوردههای تخمیری دستهسسوسی

 .انداختصاص داده

جات نیتریـت و ادویـه نمـک طعام، چربی، هایی هـستند کـه از قطعـات ریز و درشت گوشت خام،فرآوردههای تخمیری سوسیس

رسیدن، به دو  شوند و نـسبت بـه میـزان درجـهیدودی یا بدون آن خشک مبه صورت اند و پس از طی دوران رسیدن تشکیل شده

  گردند.بندی میخشک تقسیمدسته خشک و نیمه

 باشند.( برخوردار می<0.9( و فعالیت آبی پایین )5.5-4.5)کـم  pH های تخمیـری ازسوسیس عموماً

 تخمیری: گوشتی انواع محصوالت

های شوند و یا از حرارت مالیمی برخوردارند که برای رشد باکتریمحصوالت گوشتی تخمیری، معموال یا حرارت داده نمی

هـای پروبیوتیـک الکتوباسـیلوس در دستگاه گوارش مانی باکتریچنـین ویژگـی باعـث افزایش زنده. باشـندپروبیوتیک مناسب می

ســالمت بخــشی آنهــا  ها در هنگام رسـیدن بـه روده شـرط الزم بـرای بـروز اثـراتوتیکفعالیت و زنده ماندن پروبی. شودمی

های آغازگر مناسب به کشت . شـودر هـر گـرم از محـصول توصـیه مـیزنـده د پروبیوتیک بــاکتری 610-710 غلظتلذا  اســت،

سبب  کنند و یاهای پاتوژن جلوگیری میفعالیت باکتریشوند یا از های تخمیری میدو طریق سبب افزایش ایمنی گوشت

 گردند.محدودکردن فعالیت آنها می

 مراحل تولید نمونه آزمایشی:

زمایشی این محصول، پس از میکس کردن گوشت و استارتر و مواد افزودنی دیگر و  ایجاد بافت مطلوب، خمیر داخل تولید آدر 

مطلوب، فرایند پخت متوقف گردید. در نهایت برای  pHپوشش فیبروزی پر شده و در اتاق تخمیر قرار گرفت. پس از رسیدن به 

 کردن انجام گرفت.  ها فرآیند خشک جلوگیری از فعالیت میکروارگانیسم

 باشد.های تخمیری میالزم به ذکر است مجموعه گوشتیران مجهز به اتاق پخت جهت تولید انواع فرآورده

 

 

 

 

 شرکت پروتئین گستر سینا 

 )سهامی خاص(

 تهیه و تنظیم : واحد تحقیق و توسعه شرکت

آدرس: تهران، جاده قدیم کرج، پشت کارخانه 

 شهریور 17شیر پاستوریزه ، کوی 

 66823261-66806272تلفن: 

 66802888فکس: 

www.pgsina.com 

www.gooshtiran.com 

 

 آمیزی بین فرزندان کارکنانبرگزاری مسابقات رنگ
 

 واحد تحقیق و توسعه و تولید

     

  

 

 )گوشتیران( انجام آزمایشات ادواری در شرکت پروتئین گستر سینا 

 
، توجه به نقش و اهمیت آن حفظ ایمنی و ارتقای سطح سالمت جسمی کارکنانقانون کار و در جهت  92به گزارش واحد ایمنی و بهداشت شرکت پروتئین گستر سینا، در راستای ماده 

ستورالعمل های وزارت بهداشت و دهای ناشی از کار ، براساس وری کارکنان، فرآیند انجام آزمایشات ادواری در چارچوب شناسایی، پیشگیری و درمان به موقع بیماریدر افزایش بهره

 .درمان در این شرکت انجام گرفت

 نفر از کارکنان  این شرکت انجام گرفت. 280های مربوط به سنجش بینایی، اسپیرومتری و .. بر روی حدود الزم به ذکر است معاینات و آزمون
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 ییمحتوا یابیاستفاده از بازار 

بالفعل و بالقوه است.  یهایارتباط با مشتر یمحتوا همان هنر برقرار یابیبه زبان ساده، بازار

ت و محصوال یو بدون جلسه معرف دیدهیخود را آموزش م انیمشتر وهیش نیشما بواسطه ا

و  دیمف اطالعات یگذار. اشتراکدیدهیخود حرکت م یخود، آنها را به سو دیخدمات جد

به  یدعا یمشتر کیشدن  لیکه سرعت تبد شودیمخاطبانتان سبب م ازین بامرتبط  یکاربرد

ما مراجعه شبه  دتانیمحصوالت جد یکه آنها برا نیا گریو د ابدی شیوفادار، افزا داریخر کی

 مایه مستقک دیمجبور شو د،یکنیعرضه م یدینباشد هر بار که محصول جد یازین گریکنند؛ تا د

 جادیه رسانه ااست ک نیا یمحتوا رو یابیدر بازار ید. تمرکز اصلیکن یرسانبه آنها اطالع

 .میبپرداز نهیو بابت آنها هز میرا اجاره کن گرانید یهارسانه نکهینه ا م،یکن

 توانستیم یسنت یابیمختلف بازار یهاو روش غاتیاستفاده از تبل ،دهه قبل کیحدود  تا

 تیاهم نی. بنابراکنندینم یغاتیتبل یهاامیبه پ یفروش شود. اما امروزه مردم توجه شیسبب افزا

 دهیشپو یکسب و کار چیه یبرا گریفروش د دیجد کیتکن کیبه عنوان  ییمحتوا یابیبازار

 ییجوبب صرفهفروش س شیعالوه بر شناخته شدن نام برند و افزا ییمحتوا یابیبازار رای. زستین

به عنوان  ییمحتوا یابیبازار ، یابیبازار جدیددر عصر نی. بنابراشودیم زین یابیبازار یدر بودجه

 .شودیفروش استفاده م شیو افزا دیمحصول جد یو معرف یابیبازار یبرا یقدرتمند کیتکن

 ق،یز آن طرارفتار مخاطب  یو بررس یاجتماع یهامطالب خود در شبکه یگذاربا اشتراک

تان خاطب هدفم یو برنامه خود را، برا یاستراتژ دیتا بتوان دیابیمخاطب خود را در یعالقمند

 .دیکن یسازنهیبه

 محصول شنهادیپ 

 کهنیا ی. برابردیم نیبالفعل را از ب انیاز مشتر یاریمحصول بس شنهادیپ کیعدم استفاده از تکن

روشن  ردیگیدر بر م زیرا ن تالیجید یفروش که کسب و کارها دیجد کیتکن نیا تیاهم

 شنهادیه پ. اگر فروشنددیمغازه فست فود هست کی یکه در حال عبور از جلو دیشود. تصور کن

 یشما دو برابر زمان دیکرده به شما بدهد، احتمال خرسرخ ینیزمبیس ای یکیذرت مکز دیخر

بهتر  نی. بنابرادیکنیعبور م مغازهآن  یاز جلو تفاوتیب یاجمله چیه دنیاست که بدون شن

داشته  دای. به دیده شنهادیپ انیبه مشتر زیشده را ن یداریاست همواره مکمل محصوالت خر

 .کندیبرابر م نیشانس فروش آن را چند یمحصوالت نیکه اطالع از وجود چن دیباش

 انی، مشترکند یخدماتش استفاده م ایمحصوالت و  گانیرا یکه کسب و کار از نمونه ها یزمان

 شوند.  یم بیترغ دیبه خر

 یوق العاده اف ریتاث شتریو فروش ب یاعتماد مشتر جادیا یتواند بررو یروش م نیاز ا استفاده

 بگذارد.

 هوشمندانه یگذارمتیق 

 زیلوکس ن یکاالها انیمشتر حتیبخش فروش است.  نیهوشمندانه مهمتر یگذارمتیق

بازار  قاتی. تحقپردازندیم هامتیق سهیبه مقا یینها یریگمیتصم یخود برا دیمعموال در خر

مختلف و  متیباال، تنوع محصوالت با رِنج ق تیفیارائه محصول با ک ،یگذارمتیقبل از ق

نکات  نیوجه به اتهستند.  یگذارمتیق یهایاستراتژ نیاز مهمتر یارزش افزوده به مشتر رائها

ها کسب و کار یفروش برا دیجد کیتکن کیهوشمندانه محصوالت و  یگذارمتیق دیکل

 است.

 !دینده فیتخف چگاهیه

داده  تید به آن اهماست که در غالب موار یکاروپنهان هر کسب یهانهیاز هز یکی فیتخف

. مثال دیبده هیهد یبه مشتر فیرا معادل مقدار تخف ییکاال ف،یدادن تخف ی. به جاشودینم

 یکاال کی، به او  کندیم فیتخف یتقاضا یو مشتر دیفروشیرا ده هزار تومان م ییاگر کاال

 آن  گریو نکته مهم د دیاکاال دو کاال فروخته کی یبه جا نکاری. با ادیده زهیجا یهزار تومان

 

 

گرفتن  فیخفتکمتر از هزار تومان دارد. لذت  یانهیشما هز یبرا یهزار تومان یکاالکه 

و  ماندیم یها در ذهن مشترتا مدت هیهد ی، ول شودیسپرده م یزود به فراموش یلیخ

و  نهینوان هزعبه  فیبه تخف نیا. بنابرشودیم گرانیموضوع به د نیف ایتعر یبرا یابهانه

 .دیکارتان نگاه کنوکسب یبرا یجد یضرر

 موثر غاتیتبل 

انتخاب  است. یضرور انیبه کانون توجه مشتر دیانتقال محصوالت جد یموثر برا غاتیتبل

 یلبوردهایب ،یاجتماع یهاشبکه نترنت،یا ون،یزیتلو و،یمناسب مانند راد یغاتیتبل یرسانه

 نیانابربشما خواهد داشت.  غاتیو موثر بودن تبل یدر اثربخش مهمی نقش …و  یغاتیتبل

شده و  یشترمسبب جلب اعتماد  تواندیموثر م یمناسب و رسانه یغاتیاستفاده از روش تبل

 دهد.  شیافزا زیفروش را ن زانیبه تبع آن م

کاربرد  دیشود. اگر بدان یم دشیمحصول شما عا دیاز خر یاست که مشتر یزیآن چ،منافع 

ه چ یاصالً برا یو مشتر ستیچ یو کسب وکار مشتر یخدمات شما در زندگ ایمحصول 

 . دیوشرا بفر خود محصول یبا معرف دیتوان یم یدارد، به راحت اجیبه محصول شما احت

 یه مشتردارد و آن منافع را ب یمشتر یبرا یکه محصول شما چه منافع دیبفهم دیبا پس

 .دیکن یمعرف

 گانیرا یهاارائه نمونه 

استفاده از  یمنجر به شناخته شدن محصوالت شود اما تجربه تواندیم غاتیچند تبل هر

 انیظر به مشتراز محصول مورد ن یگانیرا یهاارائه نمونه نیآن است. بنابرا یمحصول ورا

تست محصول  رایداشته باشد. ز دیها به خرآن بیترغ یبر رو یادیز ریتاث تواندیم

 .کندیآسان م یرا مشتر دیخر یبرا یریگمیتصم

 
 

 یکیته دردهه گذش نگیشناسند. سمپل یم نگیسمپل یرا عموماٌ با نام کل ندهایفرآ نیا

 ایپو یغاتیتبل بوده وبه عنوان رسانه یصنعت یدرکشورها یغاتیتبل یرسانه ها نیازکارآمد تر

 نید. دراباش یکننده و مصرف کننده م دیتول نیب یارتباط یحلقه ها جادیو زنده عامل ا

 دهید وزشمو آ یجوان، فعال، پرانرژ یروهایمتشکل از ن نگیسمپل میت یطرح با سازمانده

العات با ارائه اط گرید یبالقوه محصول ازسو یسو و شناخت بازارمصرف و مشتر کیاز

 یرتباطا یحلقه ها جادیمحصول اقدام به ا گانینمونه را عیومشخصات محصول و توز دیمف

 . دینما یمورد نظر م

 

 و منحصر به فرد محصول بایز یطراح 
 یمان رایاست. ز دیاو به خر بیو ترغ یجلب توجه مشتر یگام برا نیاول بایز یطراح

ه عنوان خواهد داشت. ب انیمشتر یاحساس یریگمیدرتصم ییبه سزا ریمحصول تاث یظاهر

ست. اگر ادر بازار موجود  کسانی متیو ق تیفیکه دو محصول مشابه با ک دیمثال فرض کن

 یلفروش محصو زانیم دیشویشوند متوجه م یمحصوالت با دقت بررس نیا روشف زانیم

ست. آن متوسط ا یاست که طراح یاز محصول شتریدارد به مراتب ب یباتریز یکه طراح

وجه ت زیمحصوالت ن یظاهر یبه طراح تیفیدر کنار ک انیگفت مشتر توانیم نیبنابرا

 دیدج کیتکن کیمنحصر به فرد  یطراحکه  دیرو فراموش نکن نی. از اکنندیم یادیز

 .ردیمورد توجه قرار گ دیاست که با یجذب مشتر یفروش برا
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 یکسب و کار .ستین ریامکانپذ یانهیزم چیدر ه قیدق یزیرو برنامه یبدون استراتژ تیموفق

برنامه  کی دیبا یبایبازار کیاستراتژ یزیرعالوه بر برنامه کند،یم تیفروش فعال ینهیکه در زم

 یعث بفروش با کیفقدان اهداف استراتژ رایکند. ز میخود تنظ یبرا زیفروش ن کیاستراتژ

 شود. یفروش م میت یهاماندن تالش جهینت

. از طلبندیم تیموفق یرا برا یو دقت مضاعف یانرژ یامروز یکسب و کارها یرقابت طیمح

و فروش بر اساس آن  یابیبازار یزیرسو کردن برنامههم ک،یطرح استراتژ کیرو داشتن  نیا

به اهداف  یتا به راحت کندیکمک م رانیسازمان به مد کیو تمرکز کارکنان بر اهداف استراتژ

قابل  یکمک کنند. نکته زیو به رشد و توسعه کسب و کار خود ن افتهیخود دست  یازمانس

 کیژاز اهداف استرات حیو صح یبصر دید کیوجود دارد داشتن  نهیزم نیکه در ا یتوجه

 کیرنامه استراتژمطابق با ب دیو فروش با یابیبازار یدیکل یهاتیتمام فعال رایسازمان است. ز

 پوشاند. بشده جامه عمل  نییانداز تعبتواند به چشم ریمد کی اروند ت شیفروش پ

با هم  هماهنگ انیفروش و مشتر ،یابیتوسعه کسب و کار، بازار ت،یریمد میکه ت یدر صورت

 اهد شد. خو سریم یبه سادگ تیبروند، موفق شیانجام شده پ کیاستراتژ یزیرو طبق برنامه

 
 تیموقع ییو شناسا درک

اط قوت و از نق یآگاه رایاست. ز یفعل تیموقع قیدق ییموفق شناسا یزیربرنامه کی الزمه

 کیستراتژبرنامه ا میهستند که در تنظ یاکارن نیتریرقبا اصل تیموقع ییضعف خود و شناسا

 انیشناخت مشتر یمرحله زین یفعل تیموقع یی. پس از شناسارندیمد نظر قرار گ دیفروش با

 یسبب توسعه و طراح یمشتر ازی. درک نشودیآغاز م انیمشتر یازهایو درک ن یفعل

 شبردیسبب پ زیامر ن نیداشته باشد. هم یانطباق را با خواسته مشتر نیشتریکه ب شودیم یمحصول

 .شودیفروش م کیراحت برنامه استراتژ

 اهداف مشخص نییتع

اهداف  نییتع ردیمد نظر قرار گ دیبا کیاستراتژ یزیرکه در برنامه یقابل توجه ینکته

 نیدر چن قتیر حقشده است. د یو زمانبند نانهیبواقع ،یابیقابل دست ،یریگمشخص، قابل اندازه

کارها  و به توسعه و رشد کسب و افتیدست  کیبه اهداف استراتژ توانیاست که م یطیشرا

مد نظر قرار  زیاهداف ن دیفروش با کیبرنامه استراتژ میو تنظ نییدر تع نیبرا. بنادکمک کر زین

 .رندیگ

 برنامه یکیتاکت یاجرا

انطباق  زانی ممعموال زیمرحله ن نی. در ارسدیکردن آن فر م یعمل یبرنامه مرحله میاز تنظ پس

در  ازیمورد ن راتیی. تمام تغشودیم یشده بررس یزیربرنامه یهاتیبا فعال یواقع یهاتیفعال

د به اهداف تا کسب و کارها بتوانن شودیاعمال م یاتیعمل یهاتیفعال یمرحله بر رو نیا

 .ابندیخود دست  کیاستراتژ

 فروش کیبرنامه استراتژ یسازادهیپ

بر  یابیازاربفروش و  میانتظار در ت جادیآن ا زیآم تیموفق یاجرا دیکل ،یزیراز برنامه پس

وجه قرار مورد ت دیفروش با کیشده است. آنچه که در برنامه استراتژ نییتع یاساس برنامه

 نیابراهستند. بن یهر کسب و کار یورشده، موتور بهره نییاست که اهداف تع نیا ردیگ

 ه به عنوان کاست  یمسائل نیتریاز قو یکیشده  نییفروش تع یبرنامه یاجرا و یسازادهیپ

. 

 

 

 یادوره لیحلتو  هیو تجز های. انجام منظم کارها و بررسردیمد نظر قرار گ دیبا یدیکل یشاخص

کسب و کارها  و فروش یابیبازار یهاتیبر فعال یریچشمگ ریتاث تواندیعملکرد م یروند اجرا

 داشته باشد.

 رد؟یگیرا در بر م یفروش مناسب چه موارد کیبرنامه استراتژ کی

کسب و  یهاکیساله، اهداف فروش و تاکت 5 یال 3 یابیبازار یبرنامه عالوه بر استراتژ نیا

مشخص  زیناهداف را  نیبه ا دنیرس یبرا ازیو تمام مراحل مورد ن کندیمشخص م زیکار را ن

کسب  یکل یژدر نظر گرفتن استرات ردیمورد توجه قرار گ دیبا انیم نی. آنچه که در اکندیم

 نییهداف تعاسازمان باشد تا  یاصل یاستراتژ یدر راستا دیبرنامه فروش با رای. زتو کار اس

 مختلف مکمل هم بوده  به رشد و توسعه کسب و کار کمک کند. یهاشده در بخش

 
 :مختلف در جهان امروز یابیبازار یاستراتژمعرفی چند 

 Business to Customer Marketingیا  یتجارت به مشتر ای B2C یابیبازار

رائه ا ایمحصول  کیکه قصد شما، فروش  افتدیاتفاق م یوقت یتجارت به مشتر یابیبازار

مختلف، او را به سمت  یابیبازار یهابا روش دیبا نیباشد. بنابرا ییکننده نهاخدمات به مصرف

به سراغ  د کند و مدامیخر ادیکه ز یمشتر کی د؛یکن لیخود تبد یو به مشتر دیخود جذب کن

 .دیایشما ب

 Business to Business Marketing یا تجارت به تجارت ای B2B یابیبازار

کسب  ریخدمات به سا ایاست که محصول  ییکسب و کارها یتجارت به تجارت برا یابیبازار

 نیبنابرا . دهندیه مارائ یابیخدمات بازار ای فروشندی. مثالً اجناس عمده مدهندیو کارها ارائه م

 آنها باشد. کسب و کارها و آموزش به ریآنها در جهت هدف قرار دادن سا یابیالزم است بازار

 Business to People Marketing یا تجارت به مردم ای B2P یابیبازار

به  دیجد یمطرح شده است و نگاه یابیدر جهان بازار زینوع سوم ن نیاست که ا یوقت چند

وع دو ن ینقطه اشتراک برا کی B2P یابی. بازاردهدیکسب و کار ارائه م کیمخاطبان 

ها جارتتما  یچه مشتر ت،یدارد که در نها دهیو عق دیآیبه حساب م B2Bو  B2C یابیبازار

 یازهایرست ند ییبا شناسا دیو با میفروشیما به مردم م ،یینها دگانکننباشند و چه مصرف

 .میخود را انجام ده یابیبازار رندگان،یگمیتصم

 CTA Marketing لینرخ تبد یابیفراخوان عمل + بازار ای CTA یابیبازار

  Call to Action Marketing یا

به سرنخ  ینترنتیا کیکردن تراف لیتبد یاشاره دارد که برا ییهافراخوان عمل به روش یابیبازار

 یهاالمان گرید ای کیتوسط متن، گراف تواندیکار م نی. اشودیبه کار گرفته م یمشتر ایفروش 

)و فراخوان به  کنندیدعوت م یرا به انجام کار یکه مشتر ردیصورت بگ تیساوب یطراح

به  ینینالآ دکنندگانیبازد لینرخ تبد شیدر افزا توانندیم هایاستراتژ نیعمل هستند(. ا

ا مشخص شدن داشته باشند. و البته، ب ییبسزا ری... تاث ایآنها در خبرنامه  تیعضو ،یمشتر

را  لینرخ تبد توانیم ی( به خوبدیدار یکه شما از مشتر ییهاخواسته ایعمل ) یهافراخوان

 .راند شیخود را به پ یابیو بر حسب عملکرد، بازار فتاندازه گر

 وب سایت آکادمی مارکتینگمنبع: 

 

 یسودآور زانیم شیافزا یفروش برا یهاکیتکن

 

  دانیال سیفی جهان وری:آگرد

 سرپرست فروش
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 سمیرا موسویی: ورآگرد

 کارشناس فروش

     

  

 

  

 


