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استراتژی مجرای کسب و کار باید بخش مکمل کل سیستم عملیاتی شرکت باشد و با تولید، امور مالی، 

مجاری می توانند . تحقیقات ، خرید و دیگر کارکردھای شرکت جھت نیل بھ اھداف شرکت، ھماھنگ باشد

.مزایای متمایزی ایجاد کنند در مواقعی کھ تولیدات، قیمتھا و تالشھای تبلیغاتی رقبا تقریبا ھمگن ھستند

انواع بازارھای فروش موجود وکارکردھای این بازارھا ، معرف عناصر ساختاری استراتژی مجرای توزیع 

.ھستند

یک استراتژی بازاریابی ھمکارانھ است کھ در طی آن تولید کنندگان، مجاری فروش مستقیم خود را با کمک 

.  مجاری غیرمستقیم توزیع تقویت می کنند تا با کارایی بیشتر و موثرتر بھ بخش ھای مختلف دست یابند

ھمچنین تولید کنندگان باید در مواقعی مجاری توزیع خود را اصالح کنند تا محصوالتشان در بازارھای در 

.حال توسعھ ھمچنان در دسترس باشند



:وظایف اصلی مجرای توزیع:وظایف اصلی مجرای توزیع

خرید فروش

ریسک پذیری

اطالعات بازار

تامین مالی دستھ بندی

حمل و نقل

انبارداری
وظایف 

اصلی مجرا



خرید-١

بعضی از اعضای مجرا اقدام بھ خرید محصوالت برای فروش دوباره بھ دیگر واسطھ ھا، بھ یک کاربر 
بھ عنوان مدیران خرید یا خریداران عمل میکنند و “ اما اکثرا. شرکتی نھایی، یا برای مصرف خود می کنند

سعی دارند تا مشخص کنند در طول ھفتھ بعد، ماه، فصل یا دوره زمانی دیگری کھ باید برای آن برنامھ ریزی 
.و خرید کنند، مشتریان آنھا چقدر از محصولی خاص را نیاز خواھند داشت

از آنجایی کھ واسطھ ھا کاال را خریداری می کنند و مالک آن می شوند، واضح است کھ آنھا مشتری تولیدکننده 
.خود محصول میشوند عالوه بر اینکھ اعضای مشترک مجرای توزیع ھم ھستند

فروش-٢

واسطھ ھا باید در استفاده از مھارتھای ترغیب و حل مسئلھ خود خالقیت داشتھ باشند، چرا کھ آنھا فروش را 
اکثر موارد ، واسطھ مجرای توزیع بھ علت . نھایی میکنند و روابط شرکتی مستحکمی برقرار می کنند

.تجربھ، دانش و تخصصی کھ دارند انتخاب می شوند



انبارداری-٣

موجودی انبار . مدیریت موثر موجودی انبار نیازمند موازنھ ای مناسب بین خرید و فروش و تولید است
متشکل از محصوالتی برای برآورده کردن نیازمندیھای خرید یک مشتری معمولی یا خاص و تامین یک 

موجودی . واسطھ امن برای پوشش نوسانات غیر منتظره در تقاضا و دیگر انواع فوریتھای خرید می باشد
انبار باید در مکانھای مناسب نگھداری شود تا حمل و تحویل بھ موقع تضمین شود و باید مانع از فساد و 

.خسارت شود

حمل و نقل-۴

بھ مدیریت جریان فیزیکی  محصول از طریق واسطھ و رسیدن آن بھ “ مدیر بازاریابی شرکتی عمدتا
وقتی مالکیت انتقال داده می شود، مدیر بازاریابی یک بنگاه شرکت بھ . دست کاربر شرکتی می پردازد

شرکت دیگر مسئول حمل و تحویل بھ کاربر نیست، این وظیفھ برعھده واسطھ مجرای توزیع قرارداده 
طیف وسیعی از بدیلھای حمل و نقل در دسترس واسطھ ھا قرار دارند تا در سیستمھای توزیع . می شود

فیزیکی مربوط بھ خود مورد استفاده قرار گیرند، مثل خط آھن، حمل موتوری، کشتی، خطوط لولھ و 
.ھوا



دستھ بندی-۵

اکثر واسطھ ھا در مقادیر زیاد خرید و بعد این محمولھ ھا را برای فروش دوباره بھ کاربران شرکتی، بھ 
و بھ دست واسطھ ھایی کھ ) اصطالح تجزیھ پارتیھای بزرگ کاال.( پارتیھای کوچکتر تقسیم می کنند

مزیت این رویھ این است کھ بھ واسطھ ھا امکان می . مالکیت فیزیکی کاال را در دست دارند انجام می شود
دھد تا مقادیر زیادی را با قیمتھای تخفیفی خریداری کنند و کاالھا را با قیمتھایی کھ بھ واسطھ اجازه می 

.دھند تاسود ببرند از نو بفروشند

تامین مالی-۶

اگر واسطھ ھا در یک موجودی انبار سرمایھ گذاری کنند، کاال را بھ کاربر شرکتی فروختھ و تحویل 
دھند و شرایط اعتباری قابل قبولی فراھم کنند، در آن صورت واسطھ مشغول تامین مالی فرآیند داد و 

.ستد است



ریسک پذیری-٧

بھ علت فساد و از رده خارج شدن، ریسک در مالکیت موجودی انبار امری طبیعی است این پدیده امروز بھ 
آن دستھ از واسطھ ھایی  کھ بصورت فلھ خرید می . علت پیشرفتھای سریع در تکنولوژی بھ شدت رایج است

کنند و مالک کاال می شوند شرط می بندند کھ کاال از رده خارج نمی شود و قبل از فروش دوباره بھ کاربر 
در این وضعیت واسطھ ھا برای دستیابی بھ سود باید در حجم بسیار باال خرید . شرکتی دچار فساد نخواھد شد

کنند و در عین حال باید مراقب باشند کھ قبل از فروش مجدد بھ مشتری شرکتی خراب نشوند ویا از رده خارج 
.نشوند

اطالعات بازار-٨

اطالعات مربوط بھ دستھ بندی ، کمیت ، مکان و زمان مھم است و باید بین اعضای مجرای توزیع بھ 
میزان دقت اطالعات مربوط بھ در دسترس بودن .منظور بھ حداکثر رساندن فرصت بازار رد و بدل شوند

محمولھ، شرایط قیمت گذاری، کیفیت محصول و شرایط رقابتی بھ جھت تعیین نوع واسطھ مجرا در 
.بازاریابی شرکتی بسیار مھم است



 مدیر بازاریابی شرکتی باید بھ طور منظم اقدام بھ ارزیابی مجدد مجاری توزیع مورد استفاده کند و مراقب
.باشد کھ ھر یک از اعضای مجرا چطور وظایف محولھ خود را انجام می دھند

 کاربران محصول شرکتی و واسطھ ھا نیازمند یک چارچوب نظام مند برای تنظیم استراتژیھای مجرای
توزیع در محیطھای در حال تغییر ھستند این چارچوب باید نیازھای خدماتی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 

.را شناسایی و متوازن کند

اگر مدیر بازاریابی ساختار مجرا را تغییر دھد کل تصمیمات بازاریابی تحت تاثیر قرار می گیرند.

 تصمیمات مجرا الزاما قرارھایی بلند مدت می باشند و واسطھ مجرای توزیع، یک مشتری با ارزش بھ شمار
.می آید

تغییر یا قطع یک رابطھ کاری بلندمدت، ھرچند شاید ضروری باشد میتواند سخت و پرھزینھ باشد.

 ھمانند تمام روابط با مشتریان، مسئولیت بازاریابی شرکتی این است کھ بھ لحاظ استراتژیک تعیین کند کدام
.روابط با مشتریان باید تقویت وکدامیک تحریم شوند



 یعنی ھیچ واسطھ بیرونی دخیل نیست( مجرای مستقیم عبارت است از فروش مستقیم بھ تولید کننده  (
..با یا بدون استفاده از شعبات فروش

غیرمتخصصان کل خط ( فروش مستقیم دربرگیرنده ھر دو گروه متخصصان و غیرمتخصصان است
محصول را بھ تمام مشتریان می فروشند درحالیکھ متخصصان  بر محصوالت، مشتریان و یا صنایع 

.معینی تمرکز دارند

یک دفتر فروش خارج ازمرکز متعلق بھ فروشنده کھ در محدوده یک : تعریف شعبھ فروش
بازار عمده مشغول فعالیت است و دارای تعدادی پرسنل فنی است کھ قادر بھ ارسال آنی اکثر سفارشھا 

اینترنت: مثال . از روی موجودی انبار ھستند 



حجم فروش مطلق، پھنا و ژرفای خط محصول، : متغیرھایی کھ بر حجم اثر خواھند گذاشت عبارتند از
تمرکز یا پراکندگی نسبی مشتریان احتمالی، اندازه مشتریان و میزان کسبی کھ میتوان از ھر یک از آنان 

.  انتظار داشت

اگر خط محصوالتی کھ تولید کننده بھ ھر یک از بخشھای بازار می فروشد محدود باشد، اگر محصوالت 
گران قیمت یا از نظر فنی پیچیده نباشند؛ و اگر مشتریان احتمالی کم و از نظر جغرافیایی پراکنده باشند، بھ 

عکس این قضیھ نیز . احتمال زیاد درگیرشدن در یک برنامھ فروش مستقیم مقرون بھ صرفھ نخواھد بود
.صادق می باشد

مبنای حجم فروش

رویکرد فروش 
مستقیم بھ این دلیل     

:عملی است کھ

مشتریان، بزرگ و تعریف شده ھستند.

اغلب مشتریان، بر فروش مستقیم تاکید دارند.

فروش شامل مذاکرات گسترده با مدیران سطح باالست

 کنترل فرآیند فروش و خدمات برای اطمینان از اجرای
فنی مناسب کل بستھ محصول و تضمین واکنش سریع بھ 

.شرایط بازار ضروری است



اینترنت

تجارت الکترونیکی در اینترنت نیز یک مجرای توزیع مستقیم محسوب می شود  .

مثال نحوه استفاده از اینترنت بھ عنوان مجرای توزیع مستقیم، استفاده از کاتالوگھای فروش آنالین

مزیت این کار برای خریداران این است کھ بار سنگین دقت و نگھداری بر دوش فروشنده . می باشد

.گذاشتھ شده است



 مجاری توزیع غیرمستقیم یکی از روشھای توزیع است کھ شامل فروش بھ کاربر صنعتی از طریق
.یک واسطھ بیرونی است

مواقعیکھ 
مجاری توزیع 
غیرمستقیم 
:کارآمد ھستند

oزمانی کھ بازار بشدت پراکنده می باشد

oزمانی کھ باید با بسیاری از شرکتھا تماس گرفت.

oزمانی کھ سفارشھای کوچک معمول ھستند.

oزمانی کھ کاالھا برای انبار ساختھ می شوند و نھ انجام سفارشھای خاص



ھمانطور کھ در کادر زیر نشان داده شده است، توزیع کنندگان محصوالت شرکتی و عوامل فروش و 
حق العمل کاران بستھ بھ ماھیت صنعت  و ساختار توزیع مورد نیاز، گزاینھ ھای ممکن در انتخاب 

.نوع مجرای غیر مستقیم می باشند

توزیع کنندگان کاالی 
شرکتی

عامالن فروش و 
اینترنتتوزیع کنندهحق العمل کاران

جایگزینھای کمتر مورد 
استفاده مانند بازاریابی 

از راه دور، پست 
مستقیم و غیره

کارکنان فروش 
مستقیم یا نمایندگان 

شرکتھای تولیدی توزیع کننده

مشتری



توزیع کننده محصوالت شرکتی 
)صنعتی(

 واسطھ ھایی ھستند کھ اقدام بھ خرید و تملک محصوالت شرکتی می کنند، معموال موجودی انبار
.محصوالت خود را حفظ می کنند، و اقدام بھ فروش و خدمت رسانی برای این محصوالت می کنند

 معموال توزیع کنندگان صنعتی، شرکتھایی نسبتا کوچک ھستند و بھ طور سنتی مدیریت آنھا بھ دست
.مالکان بوده و تجربھ خوبی در زمینھ محصول، دانش بازار و تماس با مشتریان دارند

 آنھا مھمترین نیروی واحد در مجاری توزیع شرکتی غیرمستقیم محسوب می شوند کھ تعدادشان تقریبا
.ھزار مورد می رسد١٢بھ 

 دستمزدی کھ توزیع کنندگان محصوالت شرکتی بابت خدمات خود دریافت می کنند، تفاضل بین چیزی
.است کھ بھ تولیدکنندگان می پردازند و آنچھ از مشتری خود مطالبھ می کنند

خرید بدون موجودی، بھ روز مطالب چاپ شده در مورد کاال،: خدماتی کھ ارائھ می شوند، عبارتند از
.مھندسی سیستمھا و راھنمایی درخصوص مسائلی مانند کنترل آلودگی

 است کھ مالکیت کاالھا را بھ منظور فروش مجدد در ) واسطھ بازرگانی(توزیع کننده، اول از ھمھ یک
.دست میگیرد



 توزیع کنندگان کھ عموما در مقام عمده فروشان فول سرویس مشغول فعالیت ھستند، ھمان وظایفی را
کھ تولیدکنندگان می بایست در فروش مستقیم بھ کاربر شرکتی انجام ) البتھ با ھزینھ کمتر(انجام می دھند 

.دھند

 این صرفھ جویی در ھزینھ ھا اغلب بھ علت وجود این حقیقت است کھ توزیع کنندگان برای فروش در
خرید یک (حجم کمتر راه اندازی شده اند و مشتریانشان معموال محصوالت دیگری ھم خریداری میکنند 

)مرحلھ ای

 توزیع کنندگان، وظیفھ خرید و فروش، انبارداری و حمل ونقل، دستھ بندی و تامین مالی، و ریسک
.پذیری و اطالعات بازار را برعھده می گیرد

دو نوع اصلی 
از توزیع 
کنندگان 

محصوالت 
شرکتی

کھ طیف وسیعی از مایحتاج شرکتی و : توزیع کنندگان خط عمومی-١
تجھیزات جزئی را اداره می کنند و بھ طیف وسیعی از مشتریان می فروشند

کھ اقالم انگشت شماری با حجم زیاد را : توزیع کنندگان خط محدود-٢
اداره می کنند و بھ تاجر عمده فروش خوانده می شوند؛ ھرچند آنھا مالکیت 

را بر عھده می گیرند الزاما کاال را وارد انبار خود نمی کنند بلکھ از تولید 
یعنی عمده (کنندگان می خواھند تا کاالھا را مستقیما تحویل مشتریان خود 

شامل متخصصانی نیز ھستند کھ خطی از محصوالت خاس . دھند) فروشان
.ارائھ میدھند یا کسانی کھ درخدمت صنعتی خاص ھستند



محدودیتھای استفاده از توزیع کنندگان محصوالت شرکتی

.تمایل تولید کننده بھ نگھداری مشتریان خانگی و تمایل توزیع کننده بھ داشتن دسترسی بھ این مشتریان-١

زیر سوال بودن پیچیدگی و رویھ ھای مدیریتی بسیاری از توزیع کنندگان کوچک تر کھ مشغول اداره کسبھای -٢
.خانوادگی ھستند

.تمایل تولید کنندگان بھ نگھداری حجم نسبتا باال در موجودی انبار و تمایل توزیع کننده بھ حداقل موجودی انبار-٣

توزیع کنندگان دوست دارند در تالش برای طیف بزرگتری از عرضھ ھای رقابتی برای مشتریان خود، خطوط -۴
دوم را برعھده بگیرند، درحالی کھ تولیدکنندگان می خواھند توزیع کنندگان اقدام بھ نمایش محصوالت آنان کنند ونھ 

.محصوالت رقبا

.شبکھ ھای توزیع کنندگان اغلب حاوی مناطق ھمپوشا ھستند-۵

توزیع کنندگان غالبا سفارشھای کوچک و یا سفارشھایی کھ باید بھ سرعت انجام شوند، تقاضا -۶
.می کنند

حساس نبودن توزیع کنندگان نسبت بھ سیاستھا، آیین نامھ ھا و مشکالت تولیدکنندگان-٧

نادیده گرفتن توصیھ تبلیغاتی تولیدکنندگان و رھنمودھای نمایندگان فروش تولیدکنندگان توسط بسیاری از -٨
.توزیع کنندگان



گرایشھایی برای توزیع محصوالت 
شرکتی

شکل گیری اتحاد  بھ زور اقتصاد  ضعیف

برون سپاری تولید کنندگان یا روآوردن بھ کشورھای خارجی

جھانی شدن امر خرید

تاکید فزاینده مشتری بر ارزش کلی

 از طریق توزیع کنندگان) سرمایھ ای)(ماشین ابزارھا و غیره(بازاریابی تجھیزات سنگین تر

 افزایش حمایت تولیدکنندگان از توزیع کنندگان برای گنجاندن کمکھای فروش، و آموزش فروش و دیگر

خدمات برای پشتیبانی تمام عیار

 پیچیده تر شدن عملیاتھای توزیع کنندگان بھ دلیل پیوستن تعداد بیشتری از فارغ التحصیالن کالج و

مھندسان کیفیت بھ رده ھای آنان

مشھود بودن گرایش بھ سمت تخصص در بین توزیع کنندگان

 وابستگی تولیدکنندگان بھ توزیع کنندگان برای تنوع گسترده ای از فعالیتھای بازاریابی از جملھ تحقیقات و

.توسعھ محصول جدید و پوشش تکمیلی بازار



نماینده تولید کننده

 شرکتی است کھ مشغول فروش بخشی از خروجی یک یا چند تولیدکننده است کھ محصوالتشان
مرتبط اما غیر رقابتی است و ھمان وظایف یک مامور فروش میدانی را برعھده دارد اما بخشی از 
زمان نماینده، صرف فروش محصوالت دیگر شرکتھایی نیز خواھد شد کھ نمایدگی شان را برعھده 

.دارد

 از آنجایی کھ نماینده تولیدکننده ھا، مالکیت کاال را برعھده نمی گیرند یا موجودی انبار را در دست
.ندارند، تسھیل کننده معاملھ در مجرای توزیع قلمداد می شوند تا اعضای مجرا

آنھا دقیقا براساس حق کمیسیون فعالیت می کنند

معموال تالشھای فروش خود را بھ یک منطقھ جغرافیایی تعریف شده محدود می سازند

مزایای 
استفاده از 

نماینده 
تولید کننده

مخارج فروش قابل پیش بینی-
ھزینھ فروش ناچیز یا صفر تازمانی کھ فروش آماده باشد-
صرفھ جویی در ھزینھ ھا بھ علت عدم اجبار از استفاده از کارکنان فروش خود-
بطوریکھ نماینده قادر باشد در یک قلمرو : پوشش فشرده تر یک منطقھ معین-

.کوچک تر، با فروش انواع خطوط در آنجا سود ببرد



محدودیتھای 
استفاده از 
نمایندگان 

تولیدکننده ھا

.ممکن است کنترل نمایندگان اغلب اوقات برای تولیدکننده سخت باشد-١

در بھترین حالت فقط نمایندگی محدود تضمین شده است زیرا آن نماینده، -٢
.حامل محصوالت تولیدکنندگان دیگری ھم ھست

نماینده معموال ترجیح می دھد روی مشتریان بزرگ و سفارشھای کالن -٣
تمرکز کند و اگر تولیدکننده در منطقھ ای دارای چندین مشتری شرکتی کوچک 

.باشد ممکن است دیربھ دیر با این مشتریان احتمالی مالقات شود

اگر .دغدغھ بزرگ نمایندگان، ماھیت رابطھ بین مشتری و تولید کننده است-۴
ایندو صمیمی شوند، یکی از آنھا ممکن است بھ این نتیجھ برسند کھ کمیسیون 

بھترین دفاع نماینده این است کھ از طریق . نماینده را برای خود نگھ دارند
خدمات، ارزش مداوم ایجاد کند

شرکتھای نماینده تولیدکننده معموال کوچک ھستند و بھ ندرت از منابع -۵
.قانونی یک تولید کننده بزرگ برخوردارند



گرایشھای 
نمایندگان 
شرکتھای 
تولید کننده

بسیاری از آنھایی کھ امروز وارد کسب وکار می شوند دارای سوابق مھندسی •
.وتخصص فروش فنی ھستند

شرکتھا، نماینده معدودی از تولیدکنندگان ھستند، اما برای آنھایی کھ نمایندگی می •
کنند، اختیارات خود را گسترش داده اند، کاری کرده اند کھ بعضی از تصمیمات 

مربوط بھ بازاریابی معموال از طرف تولیدکننده اتخاذ شوند

.اکثریت نمایندگان مذکرند اما زنان زیادی در حال ورود بھ این عرصھ ھستند•

.نرخ کمیسیونھا در حال افزایش است•

استفاده از نمایندگان در حال رشد است و پوشش ارزانی برای مناطق دوردست و آن •
دستھ از مناطقی کھ بھ عدم تقاضا نیاز بھ یک مامور فروش تمام وقت نمی باشد ، 

.فراھم می کنند



حق العمل کاران و 
عامالن فروش 

 ،عامالن فروش و حق العمل کاران، مانند نمایندگان تولید کننده، تسھیل کننده معاملھ در مجرای توزیع ھستند
، معموال مالک )مگر بصورت امانی(برای فروش تالش می کنند، بھ ندرت صاحب موجودی انبار ھستند 

.کاالھا نیستند، و بھ صورت کمیسیونی فعالیت می کنند

عامالن فروش و حق العمل : تفاوت عمده بین نمایندگان شرکتھای تولیدی و عامالن فروش و حق العملکاران
کاران ممکن است مسئولیت وظایف بازاریابی بیشتری را بر عھده بگیرند، مانند مسئولیتھای تبلیغاتی و قیمت 

گذاری

معموال کل خروجی چندین تولیدکننده مستقیما رقابتی را اداره میکنند.

 ھیچ محدوده جغرافیایی در مورد قلمروھای خود ندارند و داده ھای مربوط بھ بازار و ھدایت توسعھ
محصول را ارائھ خواھند کرد

چنین واسطھ ای اغلب کل وظیفھ بازاریابی و فروش تولید کننده را برعھده میگیرد

حق العمل کاران بیشتر در صنعت مواد غذایی حاکم ھستند



عامالن تسھیل کننده

 عامالن تسھیل کننده باعث آسان شدن جریان کاال از تولید کننده بھ طرف واسطھ توزیع یا مصرف کننده
نھایی می شوند

 تسھیل کنندگان شامل نمایندگان تولیدکننده،  حق العمل کاران، موسسات تبلیغاتی، شرکتھای روابط
عمومی، تسھیالت حمل و نقل و انبارداری، بانکھا و دیگران ھستند کھ ھرچند عمال در مجرای توزیع 

.بین فروشندگان و خریداران کمک می کنند“ جریان”حضور ندارند، بھ 

 ،موسسات تبلیغاتی و شرکتھای روابط عمومی، پیامھای بازاریابی ضروری شرکتی را تھیھ می کنند
.مانند کاتالوگھا و محصول، تبلیغات، پست مستقیم، نمایشگاه ھای بازاریابی، خبررسانی، و روابط عمومی

 بانکھا و دیگر موسسات مالی زمانی در حکم عامالن تسھیل کننده عمل می کنند کھ سرمایھ الزم برای
.خرید یا اجاره محصوالت شرکتی را فراھم کنند



 مصرف کننده در مناطق بازار متمرکزتر کھ از پتانسیل فروش –فروش مستقیم بھ مشتریان
بھ ھمین ترتیب، در مناطق بازار . برای حمایت مخارج ثابت فروش برخوردار ھستند ، ترجیح دارد

محدودتر کھ خطوط گسترده محصوالت آنھا مبنای سودآوری عملکرد را فراھم میکند، ممکن است 
.مناسب باشد) حامل خطوط متنوع و متعدد(توزیع کنندگان مستقل 

 وقتی توزیع کنندگان مستقل شرکت و کارکنان فروش آن در ھمان منطقھ جغرافیایی مشغول
نمایندگان فروش شرکت، مشتریانی را ھدف .فعالیت باشند وظایف آنان از چند نظر متفاوت ھستند

می گیرند کھ نیازمند کمک فنی قابل مالحظھ و رابطھ مستقیم با منبع کارخانھ ھستند و توزیع 
کنندگان در خدمت مشتریانی ھستند کھ برایشان منابع محلی عرضھ و اعتبار وتوجھ کامال فردی، 

.اھمیت دارد

نقش توزیع کنندگان مستقل و کارکنان فروش مستقیم ، بھ شیوه ھای دیگر نیز مکمل ھم ھستند  .
اغلب کارکنان فروش مستقیم اقدام بھ فروش ماموریتی در یک منطقھ می کنند تا حجم فروشی را 

.توسعھ دھند کھ درنھایت توزیع کنندگان انجام می دھند 



عبارت است از بھ نظم درآوردن وھماھنگ ساختن عناصری کھ بر :مدیریت مجرای توزیع
.روابط موجود در مجرا تاثیر می گذارند

چھ از مجاری مستقیم استفاده شود و چھ غیرمستقیم یا ترکیبی از ھردو، مدیران بازاریابی -
شرکتی باید با بررسی نحوه طراحی و راه اندازی مجاری توزیع شرکت، ھمکاری مشتاقانھ در 

.مجرا را تقویت کنند

جوھره مفھوم بازاریابی عبارت است از جھت دادن بھ مشتری در تمام سطوح توزیع، با -
ماھیت بازارھای بھ شدت رقابتی .تاکیدی خاص بر ایده شراکت بھ منظور تقویت جھت گیری

.دالل داده است–امروز، اھمیت زیادی بھ عملکرد روابط ھماھنگ بین تولیدکننده 

یکی از راھھای رسیدن بھ این ھدف این است کھ یکبار دیگر، تامین کننده حسی از رابطھ را با -
.واسطھ ھا خلق و تقویت کند



پنج روش 
تقویت 

ھمکاری 
در مجرای 

توزیع

بازاریابی شرکتی درعوض روابط سنتی و مستقل تولید کننده :بازاریابی رابطھ ای-١
و واسطھ، طرفدار اتحادھای ھمکارانھ و دارای وابستگی متقابل، شرکتھای سرمایھ 

.گذاری مشترک و انواع شبکھ می باشد

کھ بھ اعضای مجرای فروش کمک می : استفاده از ماموران فروش ماموریتی-٢
.کنند ومیزان کلی فعالیت و فروش را در مجرا تقویت می کنند

کمک کردن بھ دوباره فروشان : حضور در برنامھ ریزی وظایف اعضای مجرا-٣
تا سھمیھ ھای مشتریان خود را تعیین کنند، مطالعھ پتانسیل بازار برای آنان، و پیش بینی  

حجم فروش، برنامھ ریزی وحفاظت از موجودی انبار یکی از اعضا

نمایشگاھھا ، (کمک بھ ترویج از طریق تھیھ مطالب تبلیغاتی :  کمک تبلیغاتی-۴
، )تبلیغات ھمکارانھ(، ایده ھا، سرمایھ ھا ) بروشورھا، ارسال کاتالوگھای پستی

مسابفرات فروش

تامین کننده بزرگ می تواند در تمام حوزه ھای : اقدام در مقام مشاور مدیریت-۵
کسب وکار از جملھ حسابداری، پرسنل، برنامھ ریزی، کنترل، مالی، خرید و سیستمھای 

.اینترنتی رھنمود بدھد



 وقتی یک شرکتB2Bقادر نباشد بین اعضای مجرای خود ھمکاری بوجود آورد، تعارض رخ می دھد  .
تعارض در مجرا ، وضعیتی است کھ یک از اعضای مجرای توزیع عضو دیگر را سرگرم رفتاری می داند 

در واقع این حالتی از نومیدی و یاس است کھ براثر .کھ مانع دیگری در رسیدن بھ ھدفی تعیین شده است
.محدود شدن ایفای وظیفھ رخ می دھد

شکایتھای توزیع کننده شکایتھای تولید کننده

در دسترس نبودن محصول-١
در توسعھ محصول جدیدتاخیر-٢
ارتباط غیر موثر برای حل مسئلھ-٣
عیوب و کیفیت محصول-۴
پیش بینی نھ چندان درست فروش-۵

فقدان خدمات از طرف پرسنل توزیع کننده  -١
ارتباطات غیر موثر-٢
مدیریت ضمانت-٣
سختی جریان پول نقد توزیع کننده-۴
مستند کردن پرداختھا و تخفیفھا-۵
خسارت و آسیب در ھنگام حمل-۶
مستند کردن مخارج تبلیغات-٧
نفوذ ضعیف توزیع کننده در بازار-٨

مثالھایی از مسائل مرتبط با تعارض در مجرا



مدیریت و حل و فصل 
تعارض

:چندین استراتژی مدیریت کردن تعارض

.انتظار برای مشاھده این کھ آیا موضوع و علت تعارض فروش می کند یاخیر•

استفاده از انواع تکنیکھای چانھ زنی کھ نیازمند مصالحھ برای حل تعارض ھستند•

در اغلب موارد، تغییرات سازمانی نھ تنھا برای کاھش تعارض ضروری اند، بلکھ بھ عنوان یک •
انتصاب : این تغییرات شامل. سیستم ھشداردھنده برای شناسایی تنش در مراحل ابتدایی عمل میکنند

بازرس ویژه رسیدگی بھ شکایت توزیع کننده، انتصاب ھیئت مشاوران

مبادلھ کوتاه مدت افراد بین شرکتھا برای گسترش ھمدلی بیشتر در روابط موجود در مجرا•



حوزه مشکالت متداول در رابطھ 
واسطھ-تولید کننده 

در بازار شرکتی عوامل بزرگی محسوب می شوند و باید تا مجرای توزیع بسط پیدا : کمک فنی وخدماتی-١
اگر خط محصول مورد نظر نیازمند کمک فنی و یا خدماتی باشد، مدیر بازاریابی شرکتی باید مطمئن . کنند

شود کھ خدمت مطلوب در دسترس است و مساوی با، یا بھتر از خدمات ارائھ شده توسط دیگر تولید کنندگان 
.و واسطھ ھای ھمان بازار می باشد

مشتریانی کھ تولید کننده مستقیما با او معاملھ می کند و درعین حال، موازنھ قلمرو را بھ : مشتریان خانگی-٢
یک سیاست نھ چندان سخت گیرانھ و نامنسجم درمورد مشتریان خانگی، باعث . طرف واسطھ برمی گرداند

.واسطھ می شود–مشکلی حقوقی وبالقوه در رابطھ بین تولیدکننده 

مقدار بیش از حد اندک ممکن است منجر بھ از دست رفتن فروش شود و مقدار : میزان موجودی انبار-٣
.بیش از حد زیاد ممکن است باعث بھ خطر افتادن جریان پول نقد واسطھ شود

بعضی از مدیران بازاریابی، از مجاری توزیع خود انتظار بازخورد بازار : اطالعات بازاریابی و بازخورد-۴
.را دارند و این انتظار را یکی از اھداف بسیار خاص در مجرای توزیع می دانند



اکثر واسطھ ھا خواھان حمایت بازاری از طرف تولید کننده : خدمات حمایتی و آموزشی-۵
مدیران بازاریابی شرکتی کھ میخواھند عالقھ و توجھ واسطھ را تحریک و حفظ کنند باید . ھستند

ھمچنین برنامھ ھای آموزشی و جلسات . بھ فکر تدوین برنامھ ھای تبلیغاتی و ترویج فروش باشند
فروش موثر باید بھ عنوان محرکھایی برای آموزش فنی و فروش بھ مرحلھ اجرا درآیند

انبار کردن مجموعھ کاالھای رقابتی نیز می تواند در رابطھ : خط دوم محصوالت ارائھ شده-۶
تولید کنندگان تمایل دارند طرفدار . بین تولید کننده وواسطھ، حوزه ای از مشکالت را ایجاد کند

.  واسطھ ھایی باشند کھ می توانند تاحدی حفاظت در برابر رقابت را برای آنھا بھ ارمغان آورند
یک راه نیل بھ این امنیت ، انتخاب واسطھ ھایی است کھ تعداد خطوط رقابتی را کھ عرضھ می 

.کنند،محدود خواھند ساخت



مدیر بازاریابی شرکتی . منظور از پھنای مجرا، تعداد اعضای مستقل در ھر یک از مراحل توزیع است
توزیع متمرکز، توزیع گزینشی و توزیع : می تواند از این سھ درجھ پھنای مجرا، یکی را انتخاب کند

انحصاری

مدیر بازاریابی در توزیع متمرکز تالش می کند تا در یک منطقھ  جغرافیایی : توزیع متمرکز-١
ھرچھ توزیع یک محصول . خاص تا حد امکان بھ دوباره فروشھای متعددی دسترسی داشتھ باشد

.متمرکزتر باشد، پتانسیل فروش آن بیشتر است

مدیر بازاریابی با توزیع گزینشی، محصول را بھ تعداد محدودی از دوباره : توزیع گزینشی-٢
فروشان در یک منطقھ جغرافیایی خاص توزیع می کند و انتظار تالشی بھتر از متوسط برای فروش 

.دارد

با توزیع انحصاری، فقط یک عضو مجرا می تواند محصوالت یک تولید : توزیع انحصاری-٣
مشخصھ توزیع انحصاری، رقابت کم و حد نازلی . کننده را در منطقھ جغرافیایی معینی بھ فروش برساند

.از پوشش بازار است


