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 چکیده

ت. بس یاری از ای ن برای موفق شدن در عرصه رقابت بین المللی و تبدیل اقتصاد کشور به یک اقتصاد قدرتمند و با ثبات باید از تمام ظرفیتهای موجود بهره جس 

ین فرصتها می باش د ک ه عل اوه ب ر ظرفیتها را کارآفرینان می توانند کشف و از آنان بهره برداری نمایند. ایجاد محصولات مختلف سازگار با محیط زیست یکی از ا

لات س بز مصرف داخلی، تقاضاهای خارجی خوبی نیز می تواند داشته باشد. این تحقیق با هدف دستیابی به آمیخته ه ای بازاری ابی س بز ک ه ب ر ف رو  محص و

اسری ایران را جمع آوری نموده و این داده ها را با اس تفاده نفر از دانشجویان رشته کارآفرینی در مقطع ارشد دانشگاه های سر 032کارآفرینانه تاثیر دارد، نظرات 

. نتایج بدست آمده از تحلیل داده ه ا نش ان داد ک ه ه ر  ه ار آمیخت ه مورد تحلیل قرار داده است SmartPLSاز رو  معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار 

 درصد بر میزان فرو  محصولات تاثیر مثبت و معناداری دارند.  59ز( در سطح اطمینان بازاریابی سبز )شامل: محصول سبز، قیمت سبز، توزیع سبز و ترفیع سب

 

 آمیخته بازاریابی سبز، کارآفرینی، محصول سبز، قیمت سبز، توزیع سبز، تولید سبز واژگان کلیدی:
 

 مقدمه

و بهتر محصولات دارند. تر بخشی از وظیفه تولید محصولات در جهان را کارآفرینانی به عهده دارند که با ایده های نوین خود سعی در تولید مناسب 

زوده م ی از این رو شرکتها و کسب و کارهای خصوصی که بیشتر آنها به صورت کارآفرینانه ایجاد و اداره می شوند نیز روز به روز ب ر تعدادش ان اف 

اند بر کسی پوشیده نیس ت شود. امروزه اهمیت کارآفرینی به ویژه در کشورهای در حال توسعه که هنوز با مشکلات متعددی از جمله بیکاری مواجه

در کش ورمان ای ران آید بسیار بیشتر از ابعاد اشتغال و درآمدی زایی و افزایش تولید ملی اس ت. و آثاری که از ایجاد مشاغل کارآفرینانه به وجود می

ایم روز به روز بیشتر ش ده و در ای ن می ان افتد و شاهد آن بودههای فراوان که در بیشتر کشورهای در حال توسعه نیز اتفاق مینیز خصوصی سازی

کره زم ین و در نتیج ه ب ا  گیرند نیز افزایش یافته است. از طرف دیگر با افزایش جمعیت درهایی که آنان در پیش میحمایت از کارآفرینان و حرفه

ای شود، مسئله محیط زیس ت و حف آ آن را دارای اهمی ت وی ژهها ایجاد میهایی که در اثر تولید کالاها و مصرف آنها توسط انسانافزایش آلودگی

ز مح یط زیس ت ب یش از های زیست محیطی در نقاط مختلف دنیا، مس ئله حفاظ ت انموده است. امروزه با گرم شدن کره زمین و افزایش آلودگی

ها پیش آغاز شده اس ت ام ا در پیش مورد توجه قرار گرفته است. هر  ند روند توجه به محیط زیست در بسیاری از کشورهای توسعه یافته از سال

دن ب ه یک ی از های مختلف، مسئله توجه به محیط زیست در حال رشد و تبدیل ش کشورهای در حال توسعه نیز به دلیل مشکلات ناشی از آلودگی

از این رو باید با بکارگیری ظرفیتهای موجود، بتوان بهت رین اس تفاده را از من ابع موج ود نم ود و  الگوهای غالب در زندگی مردم این کشورها است.

د کس ب و کاره ای محصولاتی را تولید کرد که با محیط زیست سازگاری بیشتری داشته باشند. تولید این گونه محصولات علاوه بر اینک ه م ی توان 

درات بالایی کارآفرین را در جایگاه رقابتی بالایی قرار دهد، می تواند به افزایش فرو  این محصولات نیز کمک نماید زیرا این محصولات از قابلیت صا

س ری ش هر ته ران در م ورد نیز برخوردار هستند. این تحقیق به دنبال بررسی نظرات دانشجویان رشته کارآفرینی در مقطع ارشد دانشگاه های سرا

 اینکه کدام آمیخته های بازاریابی سبز می تواند نقش موثری در میزان فرو  محصولات سبز کارآفرینانه داشته باشند می باشد.

 

 در توسعه اقتصادی  کارآفرینی نقش

تغییرات و تحولات سریع، پیچی دگی فزاین ده و رقاب ت روز ترین آنها عبارتند از: های خاصی برخوردار است که عمدهجهان امروز بی تردید از ویژگی

های عصر حاضر تغییرات و تحولات شگرف و کنند. یکی از بارزترین ویژگیهای امروزی در محیطی پویا، پر ابهام و متحول فعالیت میافزون. سازمان
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خ ورد. کث رت های دیگر زندگی به  شم م یو بسیاری از پدیده های انجام کارهای اجتماعی، رو مداومی است که در طرز تفکر، ایدئولوژی، ارز 

اند از  نان فشار و نیرویی برخوردار است که در دنیای مشتری گرای و رقابت افزای کنونی هر نوع مقاومتی را در ها با آن مواجهتغییراتی که سازمان

و ارائه محصولات جدید به قدری افزایش یافته که تغیی رات و ابتک ارات ب ه  برد. از سوی دیگر سرعت نوآوریهم کوبیده و همه را با خود به جلو می

گیرند به س رعت توس ط ها به عنوان مزیت رقابتی در مقابل سایر رقبا برای خود در نظر میامری عادی در بازار تبدیل شده است و آنچه که شرکت

ها هر  ه بیشتر در معرض خطر قرار گیرد؛ و از این رو است شده تا حیات شرکت شود. این موارد باعثدیگران تقلید شده و از اهمیت آن کاسته می

تر شود و تنها با وجود  ن ین اف رادی، ی ک ش رکت ق ادر ها برجستهکه اهمیت نیروی انسانی خلاق و نوآور و به عبارتی دیگر کارآفرینان در شرکت

 ای ن بی انگر یافت ه توسعه کشورهای در اقتصادی ی توسعه روند بی شک (.4331ادی،آبهادیزاده مقدم و رحیمی فیل) ها دست یابداست به نوآوری

 و داش ته مح وری نق ش ای ن کش ورها اقتص ادی ی توس عه در کارآفرینان که گونهای به باشد، می کارآفرینی ثیر تأ تحت که اقتصاد است واقعیت

 توس عه عل ل جمل ه از ده د م ی نش ان ک ه دارد وج ود ش واهدی. ان د نکرده درك توسعه اقتصادی در را آن اهمیت هم نیافته ه توسع کشورهای

توس عه همیش ه مط ابق رون دهای طبیع ی اتف اق   (.4339مقیمی،  و احمدپورداریانی) باشد می کارآفرینی ، آلمان و ژاپن امریکا، مانند کشورهایی

درستی نشده یا حت ی بل ا اس تفاده مان ده باش ند. اس تفاده س ودمند و  افتد. یک کشور ممکن است منابع خوبی داشته باشد اما از آنها استفادهنمی

های کارآفرینانه امک ان پ ریر اس ت و ای ن میس ر نیس ت مگ ر ب ا وج ود مناسب از منابع، تولید کالاهای اقتصادی و رشد و توسعه از طریق فعالیت

عوام ل تولی د را داش ته باش ند، بن ابراین توس عه ش دیداد ب ه رش د  کارآفرینانی که برای بدست آوردن پول بیشتر همت کنند و توانایی سازماندهی

ک ارآفرینی ت رین موان ع رش د های نامناسب بازار، کمبود سرمایه و نبود پرسنل م اهر از مه مکارآفرینی وابسته است. در بسیاری از کشورها فرصت

 (.  4331اچ،رشد اقتصادی الزامی است )ارآفرینی برای تحریک خصوصی است. در  نین موقعیتی، اقدام سنجیده دولتی، پیشگامی و اجرای نقش ک
 

 توسعه پایدار سبز بودن واهمیت 

شد بسیار بیش تر توجه به محیط زیست و حفآ آن یکی از ابعادی که ارتباط تنگاتنگی با توسعه پایدار دارد. در گرشته توجهی که صرف توسعه می

ی توان در زمان انقلاب صنعتی اروپا مشاهده نمود که مشاغل بس یارشده است؛ نمونه آشکار آن را میاز توجهی بود که به پایداری محیط زیست می

های مالی و غیر م الی فراوان ی راه اندازی شد و با وجود اینکه اکثر آنها رابطه سازگاری با پایداری و حفآ محیط زیست نداشتند ولی از آنها حمایت

ها ب ه گرفت. اما امروزه دیگر توسعه بدون توجه به موضوع پایداری برای بسیاری از کشورها پریرفت ه ش ده نیس ت و در برخ ی از کش ورصورت می

آلودگی روز افزون محیط زیست می توان د یک ی از دارند. توان به ایجاد مشاغلی پرداخت که به میزان کمی در راستای پایداری گام برمیسختی می

 مصرف افزایش به زیادی حد تا وهواآب تغییرات و زمین تدریجی شدن گرم مانند محیطی زیست علل توجه به توسعه پایدار به شمار رود. موضوعات

 پررون ق اقتص اد بن ابراین. ش ودمی منجر ضایعات نیز و ونقلحمل تولید، روند از ناشی بیشتر محیطی زیست تاثیرات به بیشتر مصرف. دارد بستگی

 به مسئله این و ندارد تحمل و تاب این از بیش زیست محیط که جایی تا شده زمین در موجود فسیلی هایانرژی و سوخت از استفاده افزایش باعث

 به با صنایع از برخی میان این در(. 4331آبادی،فیل رحیمی و مقدم هادیزاده)است  شده منجر سختگیرتری و جدیدتر محیطی زیست قوانین وضع

 زیس ت مح یط حف آ مس ئله .برداشته ان د باشند داشته میتوانند زیست محیط بر که نهایی اثرات کاهش جهت را لازم گامهای اقداماتی، کارگیری

 در ک ه دارن د را آم ادگی ای ن کنن دگان مص رف از بسیاری امروزه. کنند اندیشی باز خرندمی که محصولاتی درباره کنندگان مصرف که شده باعث

 ش رکتها رو این از کنند. پرداخت بیشتری مبلغ کنندمی رعایت را محیطی استانداردهای که محصولاتی برای زیست محیط از واقعی حمایت راستای

 قوانین وسیله به صورت این غیر در. دهند کاهش توجهی قابل طرز به انرژی و اولیه مواد تامین توزیع، تولید، در را خود محیطی زیست تاثیرات باید

ش ود کمت ر از ت وجهی ک ه ب ه توجهی که امروزه به پای داری میاز این رو   (.4331اچ،)شد  خواهند رانده عقب به مشتریان سرسختانه تقاضاهای و

شود نیست و شاید از آن هم بالاتر باشد و به همین دلیل است که در برخی از کشورها بویژه کشورهای توسعه یافته قوانین بسیار سخت و توسعه می

ها و س نگینی نی ز ب ر کارخان ه مجازاته ای حت یش ود و ل میکنند اعماسنگینی برای مشاغل  و کسانی که به محیط زیست و پایداری توجه نمی

 گیرد. زنند تعلق میای تعادل زیست محیطی را بر هم میمشاغلی که به گونه

 

 آمیخته بازاریابی سبز

آین د. خ وبی ب ه  ش م میبازاریابی سبز نیز همان آمیخته بازاریابی سنتی را دارد با این تفاوت که در آمیخته آن مفاهیم مربوط به سبز ب ودن ب ه 

 باشد.آمیخته بازاریابی سبز شامل محصول سبز، قیمت سبز، توزیع سبز و تبلیغ سبز می

 . محصول سبز:1
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سبز بودن محصول نشان دهنده این است که عملکرد زیست محیطی و اجتماعی آن محصول در تولید، استفاده و دفع در مقایسه ب ا س ایر کالاه ای 

(. این بدین معنی است که محصول سبز محص ولی اس ت ک ه ب ه مح یط 0223دال و دیگران،)قابل توجهی بهبود یافته باشد رقیب و مشابه به طرز

(. ب ه 4553جوهری و ساهاس کمونتاری،زیست آسیب نرسانده و همچنین حاوی عناصری است که به طور بالقوه برای محیط زیست مض ر نیس تند)

به حفآ و بهبود محیط طبیعی با حفآ انرژی و یا منابع و ک اهش ی ا ح رف اس تفاده از م واد س می، عبارت دیگر محصول سبز محصولی است که 

در تعریفی دیگر، محصول سبز محصولی قلمداد شده است که دارای  نین ویژگی ه ایی باش د: ب ه (. 0222کمبل،کند)آلودگی و ضایعات کمک می

تولید مجدد راداشته باشد و همچنین در تولید آن از موادی استفاده ش ده ک ه بت وان آن را گونه ای طراحی شده است که قابلیت استفاده، مونتاژ و 

(. 0225دانگلیک و، مورد بازیافت قرار داد. از لحاظ مصرف انرژی کارایی داشته و آلودگی محیطی کمتری را نسبت به کالاهای مش ابه ایج اد نمای د )

ی سبز را به  ند دسته تقسیم نمودند از جمله کالاهای س بز عم ومی، محص ولات کاغ ری قاب ل  کلمیلچ و همکارانش نیز در مطالعات خود کالاها

ی ه ای بازیافت، محصولاتی که بر روی حیوانات تست نشده، گازهای سازگار با لایه اوزون و محصولاتی که از نظر انرژی کارایی دارن د. عموم ا ویژگ 

 برشمرد:سبز و پایدار محصولات و خدمات را  نین می توان 

 .برای ارضای نیازهای واقعی بشر طراحی شده باشند 

 .برای سلامت بشر ضرر نداشته باشند 

 ( 0220مارتین، در تمام دوره عمر خود سبز باشند.) 

 سبز: قیمت. 2

تنظیم قیمت برای کالاه ای قیمت سبز را می توان به عنوان (. 4335رمضانیان و همکاران،) یکی از عناصر کلیدی آمیخته بازاریابی سبز است قیمت

ای که بین حساسیت مصرف کننده نسبت به هزینه و تمایل او به پرداخت هزینه بیشتر برای کالاهای سازگار ب ا مح یط زیس ت تع ادل سبز به گونه

س ازگار ب ا مح یط تحقیقات نشان داده است که مصرف کنندگان حاضرند ب رای بدس ت آوردن محص ولات (. 4551و همکاران، استیفن) ایجاد کند

 باشدزیست مبلغ بیشتری نسبت به کالاهای مشابه بپردازند. البته باید توجه داشت که قیمت تعیین شده برای محصولات سبز باید منطقی و رقابتی 

 .(0222سونتانسمی،)

 :توزیع سبز. 3

توزیع سبز، توزیعی منطبق با معیارهای س بز  .(4354،نجانیو یاری بوز رعنایی کردشولی)  بیشتر به سبز بودن زنجیره تامین اشاره دارد توزیع سبز

 ش ودده د ب ه هم ین دلی ل ب رای ب رآورده ک ردن مطالب ات زیس ت محیط ی بررس ی میاست و تاثیرات زیست محیطی محصولات را کاهش می

 .(0221رایورا،)

 :سبز . ترفیع4

و  پولونس کی) مصرف کنندگانی است که با فعالیتهای ش رکت ارتب اط دارن دبه معنای انتقال اطلاعات مرتبط با محیط زیست واقعی به  ترفیع سبز 

صراحتاد یا ضمناد رابطه ب ین ی ک محص ول ی ا خ دمت را ب ا  -4سبز باید حداقل دارای یکی از معیارهای زیر باشد:  ترفیع و تبلیغ .(0224،همکاران

 .(0223،ککس) مسئولیت پریری شرکت را بیان نماید -3نوعی سبک زندگی سبز را ترویج دهد  -0محیط زیست بیان کند. 

 

 تحقیق و فرضیات مدل مفهومی

 صورت زیر است.مدل مفهومی تحقیق حاضر به 
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 . مدل مفهومی تحقیق1شکل 

 

 با توجه به مدل مفهومی تحقیق، فرضیات تحقیق به شرح زیر مطرح می شود:

 دارد. آمیخته محصول سبز تاثیر معناداری بر میزان فرو  محصولات سبز کارآفرینانه .4

 آمیخته قیمت سبز تاثیر معناداری بر میزان فرو  محصولات سبز کارآفرینانه دارد. .0

 آمیخته توزیع سبز تاثیر معناداری بر میزان فرو  محصولات سبز کارآفرینانه دارد. .3

 آمیخته ترفیع سبز تاثیر معناداری بر میزان فرو  محصولات سبز کارآفرینانه دارد. .1

 

 روش تحقیق

از لحاظ هدف و ماهیت مساله مورد بررسی، تحقیقی کاربردی، از لحاظ رو  جمع آوری داده ها، تحقیقی پیمایشی و از لحاظ رو  تحقیق حاضر 

را دانشجویان رشته کارآفرینی در مقطع ارشد در دانشگاه های سراسری سطح  تحقیقی، تحقیقی توصیفی به شمار می رود.  جامعه آماری تحقیق

نفر برآرود شده است. بنابراین تعداد نمونه مورد  922تعداد این دانشجویان طبق بررسی های صورت گرفته نزدیک به  دهند.شهر تهران تشکیل می 

 نظر طبق فرمول کوکران با نمونه محدود به صورت زیر بدست می آید:
 

𝑛 =
𝑝(1 − 𝑝)𝑁 𝑧∝

2⁄
2

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑝(1 − 𝑝)𝑁 𝑧∝
2⁄

2 =
0.5(1 − 0.5)(500)(1.96)

(0.05)2(499 − 1) + 0.5(1 − 0.5)(500)(1.96)
≈ 218 

  

درصد گرفته شده است. از آنجا که در این رابطه حداقل  9و دقت برآورد  29/2( را α، سطح خطا )%92( را p) در این رابطه نسبت موفقیت جامعه

 نفر آزمودنی برآورد شده است. 043حجم نمونه 

پرسشنامه توزیع شد و تعداد  092تعداد  در دسترس اقدام به توزیع پرسشنامه در میان اعضای نمونه شد. فاده از رو  نمونه گیری تسپس با اس

پرسشنامه سالم دریافت شد. به منظور جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه استفاده شد. سوالات پرسشنامه نیز از طیف پنج گزینه ای  032

 نه موافق، موافق و کاملا موافق( بوده و به صورت حضوری در بین پاسخ دهندگان توزیع شد. لیکرت )کاملا مخالف، مخالف، نه مخالف 

(  استفاده شده است و AVEیا )« میانگین واریانس تبیین شده»جهت تحلیل ساختار درونی پرسشنامه و تعیین روایی همگرا از نتایج حاصل از 

( آورده شده است. روایی زمانی برقرار است که 4متغیرها محاسبه گردید که در جدول ) ها ومربوط به تمامی گویه AVEبرای این منظور شاخص 

 AVE(. با توجه به اینکه مقدار شاخص 4534باشد )فورنل و لارکر،  9/2تر از مربوط به هر یک از متغیرهای اصلی بزرگ AVEمقدار شاخص 

نتیجه گرفت که پرسشنامه این تحقیق از روایی مورد قبولی برخوردار است. جهت  تواناست، می 9/2تر از ها و متغیرها بزرگبرای تمامی گویه

( استفاده شده است. ضرایب آلفای کرونباخ و شاخص سازگاری CR( و شاخص سازگاری درونی )CAسنجش پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ )

باشند از این رو پایایی ابزار سنجش نیز تایید می می2/2همگی بیشتر از نشان داده شده است که زیرها نیز در جدول درونی برای تمامی ساخت

 محصول سبز

میزان فروش 

 محصولات سبز

سبز قیمت  

سبز توزیع  

سبز ترفیع  
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( استفاده شد. بدین منظور بسته SEMهای تحقیق از آزمون مدل سازی معادلات ساختاری )ها و آزمون فرضیهگردد. جهت تجزیه و تحلیل داده

 بکار گرفته شدند. SPSS ،SmartPLSهای نرم افزاری 

 

 مربوط به روایی و پایایی ابزار سنجش. شاخص های 1جدول 

 CA CR AVE متغیرها

223/2 محصول سبز  311/2  934/2  

311/2 قیمت سبز  543/2  233/2  

239/2 توزیع سبز  329/2  155/2  

242/2 ترفیع سبز  301/2  912/2  

359/2 فرو  محصولات سبزمیزان   503/2  229/2  

 

 تحقیق هایآزمون فرضیه 

 ( نشان داده شده است. 3( و )0سازی معادلات ساختاری در شکل های )تحقیق بر مبنای مدلات نتایج آزمون فرضی

 

 
 (|T-Value|. مدل تحقیق در حالت قدر مطلق معناداری ضرایب )2شکل 
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 59فرضیه تحقیق در سطح اطمینان  1هر ( که نشاندهنده قدرمطلق ضریب معناداری بین متغیرهای فرضیات تحقیق می باشد. 0با توجه به شکل )

محصول سبز، قیمت سبز، توزیع سبز و ترفیع سبز تاثیر معناداری بر می زان ف رو  محص ولات بدین صورت که . است رصد مورد تأیید قرار گرفتهد

 سبز دارند.

 
 . مدل تحقیق در حالت تخمین ضرایب مسیر3شکل 

 

توان به ای ن نتیج ه رس ید ک ه ت أثیر متغیره ای با توجه به ضرایب مسیر نیز می( نیز نشاندهنده ضرایب مسیر و ضرایب تعیین می باشد. 3شکل )

 از نوع خطی، مثبت و مستقیم است.سبز  محصولات فرو  میزان بر سبز ترفیع و سبز توزیع سبز، قیمت سبز، محصول

 191/2برابر  سبز محصولات فرو  میزان بر سبز ترفیع و سبز توزیع سبز، قیمت سبز، محصولرهای مستقل ضریب تعیین مربوط به تأثیر متغی

 فرو  میزاندرصد از تغییرات  1/19اند باهم توانسته سبز ترفیع و سبز توزیع سبز، قیمت سبز، محصولاست. این بدین معنی است که متغیرهای 

 را توضیح دهند.  سبز محصولات

 

 مدلبرازش 

نمودن د ام ا هنس لر و استفاده می GOFآید از شاخصی به نام به دست می SmartPLS 3افزار اگر ه برای سنجش براز  مدل که به وسیله نرم

ص ی ( ارائه داده بودند را برای ارزیابی براز  مدل ناکارا دانستند. در این راستا معتبرترین شاخ0221(، این شاخص را که تننهوس )0243سارستد )

باش د ول ی برخ ی  23/2نظران اعتق اد دارن د ک ه بای د زی ر است که برخی صاحب SRMRشود شاخص که برای ارزیابی براز  مدل استفاده می

شده اس ت  293/2در این تحقیق  SRMRقبول است. مقدار شاخص باشد نیز براز  مدل قابل 4/2نظران معتقدند که اگر این شاخص زیر صاحب

   خوب مدل است.که حاکی از براز
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 بحث و نتیجه گیری

ت رشد رشد و توسعه اقتصادی در استفاده هوشمندانه از فرصتهایی است که در جامعه نهفته است. با بکارگیری این فرصتها نه تنها می توان بر سرع

نام  اقتصاد غلبه نمود بلکه به اقتصادی بادوام و مقاوم در هجمه های بیرونی نیز دست یافت. کارآفرینی را موتور حرکت و توسه اقتصادی جوامع

و توسعه ای که در کوتاه مدت نهاده اند و می توان از طریق کارآفرینی به رشد و توسعه دست یافت. اما باید توجه داشت که توسعه باید پایدار باشد 

 مفید و در بلند مدت به زیان جامعه و کشور باشد توسعه مفیدی به شمار نخواهد رفت. 

ند. در این کارآفرینان می توانند با تولید و فرو  محصولات سبز هم در عرصه رقابت پایدار بمانند و هم در ایجاد توسعه پایدار نقش مهمی ایفا نمای

یشتری تحقیق از دانشجویان رشته کارآفرینی در مقطع ارشد که هم به مسائل و محدودیتهای کارآفرینی در مقایسه با سایر دانشجویان اشراف ب

میزان فرو  دارند و هم اینکه احتمال دارد در آینده خود نیز جزو کارآفرینان بشوند، در مورد اینکه کدامیک از آمیخته های بازاریابی می تواند بر 

  معادلات محصولات سبز تولید شده توسط کارآفرینان تاثیر گرار باشد سوالاتی در قالب پرسشنامه پرسیده شد. داده های بدست آمده به رو

ساختاری تحلیل شدند. نتایج نشان داد که همه آمیخته  هارگانه بر میزان فرو  محصولات سبز کارآفرینانه تاثیرگرار می باشند. این بدین 

د نمایند معناست که اگر کارآفرینان بخواهند در آینده اقدام به راه اندازی کسب و کارهای کارآفرینانه که محصول یا محصولات آن سبز می باشن

ترفیع سبز باید نه تنها به ویژگی های محصول )قابل بازیافت بودن، صرف انرژی کم در تولید آن، پسماند کمتر و ...( باشند باید به قیمت، توزیع و 

ه شمار رود. باید نیز توجه نمایند. در واقع همه امور مربوط به تهیه مواد اولیه، تولید و فرو  محصول و حتی پس از فرو  محصول باید سبز ب

اما کارآفرین می تواند با یک برنامه ریزی  نیز داشته باشددر ابتدای کار توجه داشت که توجه به هر  هار آمیخته سبز می تواند هزینه های زیادی 

 ی خویش بهره زیادی ببرد.و بودجه بندی بهینه، فشارهای ناشی از هزینه های اولیه را به حداقل ممکن برساند و در آینده نیز از سرمایه گرار
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