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شرکت کنندگان در مجراي بازاریابی  

شرکت

بنام حق



:یادگیرياهداف
بازاریابیمجراياعضايوظایفتشخیص•
مجراتصمیماتماهیتدرك•
مستقیممجارياهمیتونقشدرك•
مستقیمغیرمجاريمختلفانواعاهمیتونقشدرك•
مجرادربرهمکاريموثرعواملوماهیت•
انچارهومجرادرتعارضدالیل•
.انحصاريوگزینشیمتمرکز،توزیعسیاستهايازاستفادهوقتتعیین•



وظایف واسطه مجرا

باشدشرکتعملیاتیسیستمکلمکملبخشبایدکاروکسبمجراياستراتژي
کمکبرايشرکتکارکردهايدیگروخرید،،تحقیقاتمالیامورتولید،وبا

.باشدهماهنگ،شرکتاهدافبهحداکثري
تولیدکنندگانآن،طیدرکهاستهمکارانهبازاریابیاستراتژيیکمجرامدیریت
کنندمیتقویتتوزیعغیرمسقیممجاريکمکباراخودمستقیمفروش،مجاري

.یابنددستمختلفبخشهايبهموثرترطوربهوبیشترکاراییباتا



وظایف اصلی مجراي توزیع

جرا
ی م

اصل
ف 

ظای
و

فروش
خرید

اطالعات بازار
ریسک پذیري
تامین مالی
دسته بندي
انبارداري

حمل و نقل



خرید
واسطهدیگربهدوبارهفروشبرايمحصوالتخریدبهاقداممجرااعضايازبعضی

.کنندمیخودمصرفبرايیانهایی،شرکتیکاربریکبهها،
فروش

داشتهخودخالقیتمسالهحلوترغیبمهارتهايازاستفادهدربایدهاواسطه
میبرقرارمستحکمیشرکتیروابطوکنندمینهاییرافروشآنهاکهچراباشند،
.سازند
انبارداري

تولیدوفروشوخریدبینمناسبايموازنهنیازمندانبار،موجوديموثرمدیریت
.است
نقلوحمل

وواسطهطریقازمحصولفیزیکیجریانمدیریتبهعمدتاشرکتیبازاریابیمدیر
.پردازدمیشرکتیکاربردستبهآنرسیدن



بنديدسته
برايراهامحمولهاینبعدوکنندمیخریدزیادمقادیردرهاواسطهاکثر

.کنندمیتقسیمکوچکپارتهاي،بهشرکتیکاربرانبهدوبارهفروش
مالیتامین

کاربربهراکاالکنند،گذاريسرمایهانبارموجوديیکدرهاواسطهاگر
درکنند،فراهمقبولیقابلاعتباريشرایطدهند،تحویلوفروختهشرکتی

.استستدودادفرایندمالیتامینمشغولواسطهصورتآن
پذیريریسک
امريانبارموجوديمالکیتدررسکشدن،خارجردهازوفسادعلتبه

بهتکنولوژيدرسریعپیشرفتهايعلتبهامروزهپدیدهایناست،ذاتی
.استرایجشدت
بازاراطالعات

میانباروجابجاآیندهمعاملهالزاماتبینیپیشبامحصوالتکههنگامی
.استضروريتوزیعمجرايدرارتباطبرقراريشوند،



:ماهیت تصمیمات مجرا

مدیر بازاریابی شرکتی باید به طور منظم اقدام به ارزیابی مجدد مجاري توزیع  
مورد استفاده بکند و به دقت مراقب باشد که هریک از اعضاي مجرا چطور  

.وظایف محوله خود را انجام دهند

مستلزم درك کامل اصول بنیادین تقویت در مقایسه با تحریم تصمیم 
.کسب و کار است

ارزش مشهود بیشتري مجراي کلی حاصل باید در مقایسه با مجاري رقیب 
.ایجاد کنددر نزد کاربر نهایی 



مستقیممجاري

میشرکتبازاریابیمدیرکهتوزیعمجرايمورددرجایگزینتصمیماتازیکی
.استمستقیمتولیدمجرايانتخابکند،اتخاذتواند

استفادهبدونیاباتولیدکنندهبهمستقیمفروشازاستعبارتمستقیممجراي
.فروششعباتاز

محدودهدرکهفروشندهبهمتعلقمرکزازخارجفروشدفتریک:فروششعبه
.استفعالیتحالدرعمدهبازاریک



مبناي حجم فروش

اینکه آیا مبناي حجم فروش براي پشتیبانی از برنامه فروش مستقیم  
.کافی است یا خیر، موضوعی قابل بحث است



حجم فروش مطلق•
پهنا و ژرفاي خط محصول•
تمرکز یا پراکندگی نسبی مشتریان احتمالی  •
اندازه مشتریان•
.میزان کسبی که می توان از هریک از آنان انتظار داشت•

:متغییرهایی که بر این قضاوت موثرند



محسوبمستقیمتوزیعمجرايیکنیزاینترنتدرالکترونیکیتجارت
.شودمی

شرکتالکترونیکیتجارتواینترنتیبازاریابیمدیر،مورسساندرا
:گویدمیاینتل

اجازهمشتریانکنیم،خاموشراسیستماینتاکردیممیسعیاگر
.دادندنمیراکاراین

اینترنت



غیرمجاريازاستفادهبهتصمیمتواندمیشرکتیبازاریابیمدیر
.بگیردمستقیم

بهفروششاملکهاستتوزیعروشهايازیکیمستقیمغیرمجراي
.استبیرونیواسطهیکطریقازصنعتیکاربر

مجاري غیر مستقیم



گزینه هاي جایگزین در مجراي توزیع
تولیدکنندگان 

کاالهاي  
شرکتی

جایگزینهاي  
کمتر مورد  

استفاده

کارکنان فروش 
مستقیم توزیع کننده

اینترنت

مشتري

توزیع کننده عامالن فروش



شرکتیمحصوالتکنندهتوزیع

بهاقدامهستندهاییواسطهشوند،میخواندههمصنعتیکنندگانتوزیعنامبهکه
.کنندمیشرکتیمحصوالتتملکوخرید

:کنندگانتوزیعخدماتسبد
oموجوديبدونخرید
oکاالمورددرشدهچاپمطالبکردنروزبه
oسیستمهامهندسی
oآلودگیکنترلمانندمسایلیخصوصدرراهنمایی



است که مالکیت واسطه بازرگانیتوزیع کننده اول از همه یک 
.کاالها را به منظور فروش مجدد در دست می گیرد

:دو نوع اصلی از توزیع کنندگان محصوالت شرکتی

که طیف وسیعی از مایحتاج شرکتی و : توزیع کنندگان خط عمومی١)
تجهیزات جزیی را اداره می کنند و به طیف وسیعی از مشتریان می 

.فروشند
که اقالم انگشت شماري با حجم زیاد را  : توزیع کنندگان خط محدود٢)

.اداره می کنند



محدودیتهاي استفاده از توزیع کنندگان محصوالت شرکتی

مدیرمحصوالتبراخصطوربهکنندگانتوزیعمواقعازبسیاريدر
.کردنخواهندتاکیدشرکتبازاریابی

برايخدماتییافنیدانشصاحباغلبمعمولیکنندهتوزیعبرآن،عالوه
.نیستپیشرفتهتکنولوژيبامحصوالتکردناداره

سودحاشیهکنندهتضمینکهگردندمیمحصوالتیدنبالبههمچنین
.باشندانبارموجوديزیادجابجایی



گرایشهایی براي توزیع محصوالت شرکتی
اتحاد که به زور اقتصاد ضعیف شکل می گیرد.
برون سپاري تولیدکنندگان یا رو آوردن به کشورهاي خارجی.
جهانی شدن امر خرید.
تاکید فزاینده مشتري بر ارزش کلی.
بازاریابی تجهیزات سنگین تر از طریق توزیع کنندگان.
افزایش حمایت تولیدکنندگان از توزیع کنندگان براي گنجاندن کمکهاي فروش.
  پیچیده تر شدن عملیاتهاي توزیع کنندگان به دلیل پیوستن تعداد بیشتري از

.فارغ التحصیالن کالج و مهندسان کیفیت به رده هاي آنان
مشهود بودن گرایش به سمت تخصص در بین توزیع کنندگان.
 تمایل تولیدکنندگانی که از توزیع کنندگان استفاده می کنند به وابستگی بیشتر

.به آنان براي تنوع گسترده اي از فعالیتهاي بازاریابی 



تولیدچندیایکخروجیازبخشیفروشمشغولکهاستشرکتی
.هستندرقابتیغیرامامرتبطمحصوالتشانکهاستکننده

تولیدکننده،شرکتهاينمایندگانسراغبهبزرگشرکتهايرفتن
گريايحرفهفروش،نمایندگیروشرشدبهروتوانکنندهمنعکس
نمایندگانازاستفادهکهاستحقیقتاینونمایندگان،خودفزاینده

فروشروشهايدیگرازترصرفهبهمقروناغلبتولیدکنندهشرکتهاي
.است

نماینده تولید کننده



مزایاي استفاده از نماینده تولیدکنندگان
مخارج فروش قابل پیش بینی.

هزینه فروش ناچیز یا صفر تا زماتی که فروش آماده باشد.

 صرفه جویی در هزینه ها به علت اینکه تولیدکنندگان مجبور نیستند
.از کارکنان فروش خود استفاده کنند

  پوشش فشرده تر یک منطقه معین به طوري که نماینده قادر باشد در
.یک قلمرو کوچکتر، با فروش انواع خطوط در آنجا سود ببرد



محدودیتهاي استفاده از نمایندگان تولیدکننده ها
ممکن است کسی فکر کند که براي یک تولیدکننده پیدا کردن نماینده و 

.حذف کامل مشکالت فروش، وظیفه اي آسان است

ممکن است مشکل در این باشد که کنترل نمایندگان اغلب اوقات براي تولید  
.کننده سخت است

.دغدغه بزرگ نمایندگان، ماهیت رابطه بین مشتري و تولیدکننده است



گرایشهاي نمایندگان شرکتهاي تولیدکننده  
 بسیاري از آنها که امروز وارد کسب و کار می شوند داراي سوابق مهندسی و

.تخصص فروش فنی هستند

  شرکتها، نماینده معدودي از تولیدکنندگان هستند، اما براي آنهایی که
.نمایندگی می کنند، اختیارات خود را گسترش داده اند

 اکثریت نمایندگان شرکتهاي تولیدکننده مذکرند اما زنان زیادي در حال
.ورود به این عرصه هستند

نرخ کمیسیونها در حال افزایش است.

استفاده از نمایندگان شرکتهاي تولیدکننده همچنان رو به رشد است.



حق العمل کاران و عامالن فروش
هستند،توزیعمجرايدرمعاملهکنندهتسهیلتولیدکننده،نمایندگانمانند
معموالهستند،انبارموجوديصاحبندرتبهکنند،میتالشفروشبراي
.کنندمیفعالیتکمیسیونیصورتوبهنیستند،کاالهامالک

.هستندحاکمغذاییموادصنعتدربیشترکارانالعملحق



کنندهتسهیلعامالن
باعث آسان شدن جریان کاال از تولید کننده به طرف واسطه توزیع یا مصرف کننده 

.نهایی می شوند

:تسهیل کنندگان شامل
نمایندگان تولیدکننده
حق العمل کاران
موسسات تبلیغاتی
شرکتهاي روابط عمومی
تسهیالت حمل ونقل و انبارداري
 بانکها و.....



ادغام مجاري مستقیم و غیرمستقیم
یاغیرمستقیم،یاکنداستفادهمستقیممجاريازبایدشرکتیبازاریابیمدیرآیا

.دوهرازترکیبی

ازکهمتمرکزتربازارمناطقدرکنندهمصرف–مشتریانبهمستقیمفروش
.داردترجیحهستند،برخوردارفروشثابتمخارجازحمایتبرايفروشپتانسیل

منطقههماندرآنفروشکارکنانوشرکتمستقلکنندگانتوزیعوقتی
خواهندتفاوتباهمنظرچندازآنانوظایفباشند،فعالیتمشغولجغرافیایی

.داشت

نیزدیگرهايشیوهبهمستقیم،فروشکارکنانومستقلکنندگانتوزیعنقش
.هستندهممکمل

.بگیرندیادراتوزیعمتعددمجاريدرفروشبازاریابان،ازبسیارياستالزم



همکاري در مجراي توزیع

دو،هرازترکیبییامستقیمغیرچهوشوداستفادهمستقیممجاريازچه
توزیعمجارياندازيراهوطراحینحوهمسالهبایدشرکتیبازاریابیمدیران
.نمایندتقویتمجرادررامشتاقانههمکاريتابررسیراشرکت
تاکیديباتوزیع،سطوحتمامدرمشتريبهدادنجهت:بازاریابیمفهومجوهره
.گیريجهتآنتقویتمنظوربهشراکتایدهبرخاص



پنج روش تقویت همکاري در مجرا

بازاریابی رابطه اي١.

استفاده از ماموران فروش ماموریتی٢.

حضور در برنامه ریزي وظایف اعضاي مجرا٣.

کمک تبلیغاتی۴.

اقدام در مقام مشاور مدیریت۵.



پایان

با تشکر از استاد ارجمند و همکالسیهاي محترم

کتایون عظیم زاده
950308307شماره دانشجویی 


