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 یبررسی وضعیت بازار فرش دستباف ایران بر اساس آمیخته های بازاریاب
 

 1مينا خرمي

 

 چكیده

ــتمر             ــت. مطالعه مسـ ــب و كار و تجارت، تحت تاثير عوامل متعددی همواره در حال تغيير و تحول اسـ محيط كسـ

ــادرات كاال و خدمات و انتقال و انعکاس آن به مدیران                تحوالت محيطي و دیگر عوامل تاثيرگذار بر بازاریابي و صـ

سالت     صنعت، از جمله ر ستای كمک به    عالي و بخش های مختلف  ست. به همين منظور در را های مهم بازاریابي ا

توسعه صادرات و بازاریابي صادراتي فرش دستباف ایران نيز، ضمن الگو گيری از بازاریابي نوین و تعاریف ابزارها        

یابي     بازار بازاره          _و آميخته  باف ایران در  ــت يت موقعيت فرش دسـ ی  ابه عنوان یکي از موثرترین ابزارها برای تثب

ــاختاری موجود در  _جهاني ــکالت س ــنعت را مورد مطالعه قرار داده ایم. یافته های  مش بازاریابي جهاني این هنر ص

مطالعه ی پيش رو حاكي از آن اســت كه عنصــر قيمت از ميان عناصــر آميخته بازاریابي مهمترین ابزار بوده و توجه   

 بيشتری را از سوی مسئولين مي طلبد.

 ات فرش دستباف ایران، بازاریابي، آميخته بازاریابيصادركلمات كلیدی:  

 

 مقدمه

صورت گرفت )دریایي:      صفویان  ستباف ایران در زمان    1290/1870( اما از دهه 45، 1390اولين بار تجارت فرش د

،  1393افزایش چشمگير توليد این كاال در طبقه بورژوای روستایي و متعاقب آن افزایش حجم صادرات آن )صباحي: 

ــادر كنندگان فرش های مرغوب شــرقي به غرب و دارنده  برترین برند در این هنر    236 ــدر ص ( نام ایران را در ص

ــت. اما در دهه های اخير بازار جهاني این كاال دچار                  ــاند، كه این امر تا دهه های اخير نيز ادامه داشـ ــنعت نشـ صـ

حاكم بر این بازار و چگونگي اثر گذاری هر   دگرگوني های بسياری از نظر عرضه شده و تغييرات زیادی در ساختار    

ــتان كه به تازگي به             ــتان، نپال و افغانسـ ــت. رقبایي همچون چين، هند، پاكسـ یک از رقبای ایران به وجود آمده اسـ

درصد كل صادرات   75بيش از  _به بعد 1967از _كشورهای صادر كنندگان این كاال پيوستند در طي سال های اخير 

شدند )چهارمحالي بيغش:      فرش را به خود اخ سهم بازار ایران را باعث  صاص داده و كاهش  ( از طرفي  96، 1386ت

ــول،                   ــعه محصـ ــده بر مبنای آن با تکيه بر كارهایي مانند توسـ علم بازاریابي نوین و مدل های بازاریابي تعریف شـ

شنهادهای بازاریابي خوب    ساني، پي   ي در تمام زمينه ها طراحيتحقيقات، ارتباطات، توزیع، قيمت گذاری و خدمات ر

ــتباف ایران در بازارهای خارجي، و        7، 1389مي كند. )كاتلر:    ــي بازار فروش فرش دسـ ( در این پژوهش به بررسـ

 بازاریابي در آن پرداخته ایم.چگونگي استفاده از علم آميخته 

                                                 
 دانشجوی كارشناسي ارشد فرش؛ دانشگاه هنر تهران1
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 مفهوم بازاریابي  -1

سيله آن، ه    ست كه به و سته های خود را از طریق تبادل   بازاریابي فرآیندی اجتماعي و مدیریتي ا ر فرد نيازها و خوا

ارزش با دیگران برآورده مي ســـازد. به بيان دیگر این علم فرآیندی اســـت كه در آن شـــركت با ایجاد ارزش برای  

 (9، 1389مشتری و برقرار كردن رابطه ای مستحکم با او، به طور متقابل از مشتری ارزش دریافت مي كند. )كاتلر: 

 
 

 بازاریابي فرش دستباف ایران  -2-1

ــته همواره به   ــده ها و دهه های گذش ــته فرهنگي و هنری آن در س ــتباف ایران متاثر از ویژگي های برجس فرش دس

عنوان یکي از كاالهای برجسته در سبد صادرات غير نفتي ایران مطرح بوده و مي باشد. به طوری كه طي سال های        

صادرات ایران و حدود   متمادی اولين و باالترین ردیف ارز شت چند ميليون        %7آوری در  شور و معي شتغال كل ك ا

نفر را به خود اختصاص داده است. اما متاسفانه به دليل فقدان اساسي در ابعاد سازماني، ساختاری، مدیریتي، توليدی         

های جهاني پيموده و و به ویژه تجاری، بازرگاني و بازاریابي دوران افول و ركود شــکننده ای را در عرصــه رقابت  

اكنون در شــرایط بحراني خاصــي به ســر مي برد. از طرفي بي توجهي به اصــول و مباني بازاریابي و تجارت كه در  

برگيرنده فرآیند توليد آن نيز مي شــود، مزیت های رقابتي فرش دســتباف را در داخل و بویژه در ســطح جهاني با   

دیگر كشورها حاكي از توجه آن ها به واقعيت های محيط تجارت   مخاطرات جدی مواجه نموده است. تجربه موفق  

 (87، 1386و دیگر عوامل تاثيرگذار است )شم آبادی و همکاران: 

 

 ( Marketing Mixاستراتژی بازاریابي و آمیخته بازاریابي )  -2

سال      سط نيل بوردن در  ستين بار تو رایج ترین معتبرها در مطرح گردید، ولي  1949مفهوم آميخته بازاریابي برای نخ

ــول، قيمت، ترفيع و توزیع )  ــورت بندی آميخته بازاریابي، یعني چهار ركن: محص  ,Product, Price, Placeص

Promotion توسط مک كارتي پيشنهاد و به چهار پي معروف شدند. از زمان مک كارتي تا كنون تغيير شگرفي در )

ــده و هنوز هم ــياری از متون همان  مفهوم آميخته بازاریابي ایجاد نش ــلي و هماهنگي  4بس پي را به عنوان مفاهيم اص

شنو و همکاران:         شوند )محمدی خو سازماندهي مي  سياری از جنبه های دیگر بازاریابي در آن  فرض مي كنند كه ب

1390 ،71  ) 

درک بازار، 
نیازهای مشتری
و خواسته هایش

طراحی یک 
استراتژی 
بازاریابی 
مشتری گرا

ایجاد یک 
ابی برنامه بازاری

جهت ارائه 
ارزش ممتاز

ه برقراری رابط
سودمند با 
مشتری و 

راضی کردن او

دریافت ارزش
از مشتری 

جهت ایجاد 
تسود و کیفی
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بل كنترل               قا های  یابي مجموع ابزار بازار ته  بارت دیگر، آميخ به ع

رد  ت با مخلوط كردن آنها، نتيجه موتاكتيکي بازاریابي است، كه شرك  

ــتراتژی،( 11، 1389نظر را از بازار هدف مي گيرد )كاتلر:    منطق   اسـ

سب و كار انتظار دارد از طریق آن به     ست كه یک واحد ك بازاریابي ا

اهداف بازاریابي دست یابد، و برنامه استراتژیک، ماموریت و اهداف    

ف آن برقراری رابطه  كلي یه بنگاه توليدی را مشــخص مي كند و هد

ستراتژی          ست. پس از آن نوبت به ا شتری ا سودمند با م ستحکم و  م

سد. یک بنگاه توليدی با  Marketing Strategyبازاریابي ) ( مي ر

يت             يت موقع هدف گيری، و تثب بازار،  ندی  فاده از بخش ب ــت اسـ

(Segment Positioning, Targeting,  تصميم مي گيرد كه به )

ه شکلي خدمتگزاری كند. ابتدا كل بازار را شناسایي كرده، سپس آن را به بخش های كوچکتری      كدام مشتری و به چ 

تقســيم مي كند. ســپس بخش های محتمل تر را انتخاب كرده و بر آنها تمركز مي كند تا به آن مشــتریهای خاص    

از عواملي   ابي را با استفادهخدمت رساني كرده و خشنودشان كند. شركت بر اساس استراتژی بازاریابي، آميخته بازاری

ست طراحي مي كند. این عوامل؛ همان   ستراتژی و     4كه تحت كنترلش ا شركت برای پيدا كردن بهترین ا ستند.  پي ه

ــطه این فعاليت ها مي توان به                   آميخته بازاریابي به تحليل بازاریابي، برنامه ریزی، اجرا و كنترل مي پردازد. به واسـ

سازی با       سازگار  سي و  ستراتژی ها در مورد     برر ستفاده از این ا بازیگران و نيروهای محيط بازاریابي پرداخت. اما ا

ستباف، از       ست؟ آیا در بحث بازاریابي و فروش به ویژه در بخش خارجي فرش د ستباف ایران چگونه ا بازار فرش د

ــود؟ در بخش توليدی این كاالی هنری، ــتفاده مي ش توجه به مراكز توزیع آن در  آميخته بازاریابي و ابزارهای آن  اس

ــوص خارجي، نحوه قيمت گذاری آن و تبليغات و تخفيفات و ترفيعات چگونه عمل مي   بازارهای داخلي و به خص

 شود؟

صول؛    -1-2 محصــول اســاســي ترین ابزار تركيب  مح

ــت. یعني همان تركيبي از كاال و        ــر بازاریابي اسـ عناصـ

ــتریان باز ــت كه بنگاه توليدی به مش   ار هدفخدمات اس

صول موارد تنوع كاال، كيفيت، طرح،     ضه مي كند. مح عر

ویژگيها، نام تجاری، بسته بندی، اندازه، خدمات، تضمين   

 ها و مرجوعي ها را در بر مي گيرد. 

ــنو و همکاران:  نتایج حاصــله از پيمایش )محمدی خوش

( نشان داده است در خصوص شاخص هایي       71، 1390

ا نگبندی و هماهنگي آن ب   كيفيت محتوایي رنگ، ر  "نظير 

ستریس در      شم د ستفاده از مواد اوليه موغوب و پ طرح، ا
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خامه فرش، تاریخ بافت فرش )قدمت(، منطقه جغرافيایي، ثبت طرح و نقشـــه های اصـــيل ایراني، صـــدور گواهي  

مي تواند شاخص محصول و    "اصالت قالي و وجود خدمات جانبي نظير مرمت های تخصصي، حرفه ای و مشاوره    

 كيفيت آن و تاثير آن بر افزایش صادرات را همراه داشته باشد.

 بر طبق دانشنامه فرش ایران، انواع محصوالت فرش دستباف ایران به صورت زیر طبقه بندی شده اند؛

 (: طبقه بندی فرش های دستباف ایران با رویكرد بازار با توجه به كیفیت و مرغوبیت فرش1جدول شماره )

 بازاری

نوعي از فرش دستباف است كه مواد اوليه، طرح، رنگ آميزی و بافت آن معمولي است و قيمتي  "زاریفرش با"

گره است. )دانشگر:  35تا  21متوسط و در نتيجه خریدار بيشتری در بازار دارد. رجشمار اینگونه فرش ها معموال از 

1389 ،71) 

 مرغوب
لي به لحاظ مواد اوليه، طرح و رنگ آميزی و بافت بهتر بوده فرش دستبافي است كه از قاليهای معمو "فرش مرغوب"

 (73، 1389و به طور كلي مورد پسند فرش شناسان داخلي و خارجي قرار گيرد. )دانشگر: 

 نفیس

فرش گرانمایه و ارزشمند و دارای نفاستي است كه معموال طراحي، رنگ آميزی و بافت آن هنرمندانه  "فرش نفيس"

ليه مرغوب فراهم شده و از جانب عالقه مندان نگهداری و مورد استفاده قرار مي گيرد. )دانشگر؛ است و با مواد او

 به باال مي باشد. 60( رجشمار این فرش ها معموال از 1389

 عتیقه ای
فرش كهنه و دیرینه ای كه بطور معمول حداقل یک قرن بر آن گذشته و از لحاظ سالمت و نوع  "فرش عتيقه ای"

 (72، 1389ليه ارزش نگهداری داشته باشد. )دانشگر: مواد او

 موزه ای

فرشي است كه بر اثر قدمت بافت و هنری بودن و مرغوبيت خارق العاده بوده، مواد اوليه و طراحي  "فرش موزه ای"

ه ای موز و بافت آن استعداد نگهداری در موزه را كه مستلزم انجام هزینه فراوان است داشته باشد. تا كنون فرش های

 (74، 1389تخته تخمين زده شده اند. )دانشگر:  2000ایران تا 

 

ــول بپردازد. یک بنگاه توليدی قيمت    قیمت؛   -2-2 ــت آوردن محص ــتری باید برای بدس ــت كه مش مقدار پولي اس

شندگان به ندرت م      شندگان مي توانند برای یک كاال طلب كنند را برآورد مي كند، اما فرو شنهادی كه فرو صول   حپي

شند. آنها به مذاكره در مورد قيمت پرداخته، تخفيف هایي برای خریدار در نظر      شده مي فرو خود را به قيمت اعالم 

ــده و خریداران را با ارزش    ــرایط رقابت با دیگر توليدكنندگان تنظيم ش ــاس ش مي گيرند، با این كار قيمت ها بر اس

( قيمت گذاری یک فعاليت مدیریتي بسيار مهم با  11، 1389ر: درک شده مشتری در مورد كاال سازگار مي كند )كاتل   

كاربردهای اســـتراتژیک و عملياتي مي باشـــد. با همه اهميتي كه این متغير دارد، به آن بســـيار كم توجهي شـــده و 

شاید علت اصلي این موضوع آن است كه برای راحتي  اشتباهات بيشماری در مورد نحوه توجه به آن رخ داده است.    

ــتفاده از این روش   اغل ــاس هزینه ها قرار مي دهند، در حاليکه اس ــركت ها، نحوه قيمت گذاری خود را بر اس ب ش

ــد. قيمت گذاری روش های مختلفي دارد كه از جمله آنها                قيمت گذاری منطبق با قيمت گذاری بر فرش نمي باشـ

ــاس قيمت رقبا،          ــود، قيمت گذاری بر اسـ قيمت گذاری جغرافيایي، قيمت      قيمت گذاری بر مبنای هزینه بعالوه سـ

)محمدی  گذاری نفوذی، قيمت گذاری روانشـناسـانه، قيمت گذاری زمان واقعي و قيمت گذاری انتقالي مي باشـد.     

، واژه قيمت گذاری به معنای عمل یافتن ارزش هر كاال،  انفرش دستباف از نگاه ارزیاب( 72، 1390خوشنو و همکاران: 
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ستا        ستو در این را شده ا صل  سيم بندی      رش را در زمره یکاالهای هنری و فحا ستي تق   . در موردكرده اندصنایع د

، قيمت گذاری توســط انواع مدل های محاســبه قيمت تمام شــده كاال حســاب شــده و با در نظر  های غير هنریكاال

ست مي آید      صول بد سود منطقيبرایکاال، قيمت فروش مح رمند و هنبه لحاظ رابطه آن با ش؛ فر . اما در موردگرفتن 

نوع هنر و وابستگي آن به زمان پيدایش و وقوع آن پدیده بابرخورداری از امکانات هنری و ارشادات صنفي رایج در    

صرفي ب        ستآوردن ارزش آن قيمت مواد اوليه م ست كه برای بد صر خود و ابداع و ابتکار هنرمند چيزی ني الوه عه ع

ستي  _بدست آمده   فرش در واقع باید دید كه تعداد روزهای كار هنرمند را مورد توجه قرارداد. تا چه حد   _صنایع د

ست لذا برای اطالع یافتن       صالتهای هنری خود راحفظ كرده ا شهای هنری خود را از بالقوه به بالفعل درآورده و ا ارز

ــرا مورد توجه قرارداد   ــکيل دهنده فرش ــلي تش ــتباف باید چهار ركن اص رنگ  :از كم و كيف و ارزش یک فرش دس

در پي این چهار عامل، معيار ارزیابي، قياس تجربي  (44، 1393)ميرمحمدی:  .تكيفيت باف و مواد اوليه ،طرح، زیآمي

با آگاهي از قيمت فرش در بازار، اقدام   . كارشناسان قيمت گذاری بر فرش  و وضعيت بازار را نيز باید مد نظر داشت  

ناخت وضــعيت مي كنند. این تکنيک ها شــامل؛ شــ به گذاردن گام های قيمتگذاری بر اســاس تکنيک های مختلف

ت  آن اس و تکنيک های قيمت گذاری  صورت مي گيرد رقابت ناقص آن كه در است  نوع بازاری ، كه بررسي  موجود

شامل: اول؛    شيوه،  ، قيمت گذاری رهبر و پيرو، قيمت گذاری بر مبنای افزودن به قيمت گذاری پرستيژی كه به چهار 

شده و قيم  شوند.     بهای تمام  قيمت گذاری مناسب فرش در بازارهای بين المللي   ت گذاری ارزشي تقسيم بندی مي 

مي تواند عاملي برای موفقيت یا شــکســت باشــد. حتي در صــورتي كه بازاریاب بين المللي كاالی مناســبي را توليد  

ــب   ــتفاده كند و حتي كانال توزیع مناس ــبردی نيز اس ــحيحي از ابزارهای پيش ید،  ي را هم انتخاب نماكرده،  به نحو ص

ــد، كليه تالش های واحدهای توليدی بي نتيجه خواهد بود. همواره باید بين                   ــب نباشـ چنانچه قيمت گذاری مناسـ

شد. یکي از مهمترین وظایف فرا روی بازارهای بين       شته با سب وجود دا كيفيت فرش های توليدی و قيمت كاال تنا

ــته به نوع   ــت. بس ــوالت و فرش های توليدی، اهداف پيش رویي كه یک واحد  المللي همين تعيين قيمت اس محص

ستای   ست         توليدی از هر نوع قيمت گذاری در بازارهای خارجي در نظر مي گيرد، باید در را شتر، بد سود بي سهم 

 باشد.آوردن سهم بازار بيشتر، فروش بيشتر، سهم فرصت بيشتر، بقا و برتری در رقابت، 

در نظر گرفتن انواع مختلف  "ازار فرش و قيمت گذاری بر آن؛ پنج شـــاخص در پژوهش های صـــورت گرفته در ب

ساط، تاثير قيمت رقبا، كاهش قيمت       صورت اق تخفيفات تجاری، در نظر گرفتن دوره پرداخت قيمت محصوالت به 

  شاخص "تمام شده فرش در كشور، قيمت گذاری فرش های صادراتي بر حسب در آمد سرانه كشورهای وارد كننده

ــب جنس پرز و         "موثرتری از عواملي چون ؛  های  نحوه ارزیابي قيمت در گمركات و قيمت گذاری ثابت بر حسـ

 (73، 1390مي باشند. )محمدی خوشنو و همکاران:  "رجشمار فرش

شتری       محل )واحدهای توزیع(؛   -3-2 سترس قرار دادن كاالها برای م شركت برای در د شامل مجموعه فعاليتهای 

صورتي كه یک بنگاه توليدی با تعداد زیادی از نمایندگان فروش مستقل كه به فروش نمونه های     هدف مي باشد. به 

مختلف محصــوالتش مي پردازند، همکاری مي كنند. بنگاه توليدی فروشــندگان را به دقت انتخاب كرده و از آنها به 
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شت      صوالت را در انبار نگهداری مي كنند و برای م ریان بالقوه به نمایش مي گذارند،  شدت حمایت مي كند. آنها مح

 در مورد قيمت مذاكره مي كنند و كارهای فروش را انجام مي دهند و خدمات خود را ارائه مي دهند.

ــور بر این بود كه حداقل  ــاحبنظران بيش از  %80در ابتدا تصـ كانال های توزیع   %90و یا به نوعي، از نظر برخي صـ

ندگان ایراني است. اما یافته های فرجي و همکاران نشان مي دهد در مجموع  فرش دستباف جهان در اختيار توزیع كن

از كل   %30از كل كانال های توزیع در كشـــورهای ســـوئد، نروژ، هلند و ایتاليا در اختيار ایرانيان اســـت و نيز  27%

ين كل  ر از ميانگایرانيان نيز از تجارت الکترونيک برای فروش محصــوالتشــان اســتفاده مي كنند كه این مقدار كمت  

شور ها یعني   ست. در نمایي كلي به طور ميانگين   %5/35ك ست ایرانيان    %30ا از كانال های توزیع فرش جهان در د

سياری از كانال های توزیع مي     ست. البته با توجه به عدم بهره برداری از تجارت الکترونيک و ابزارهای آن در نزد ب ا

ضریب ن  %30توان رقم حداقل  سي كانال      را برای  سر جهان در نظر گرفت. با برر سرا فوذ ایرانيان در توزیع فرش در 

از   %66های ایراني توزیع فرش در پنج كشور ایتاليا، هلند، استراليا، امریکا و آفریقای جنوبي به این نتيجه رسيدیم كه 

اندیشــندان رشــته های   این كانال ها به فروش فرش غير ایراني نيز مي پردازند كه مي بایســت توســط محققين و  

مدیریت، جامعه شناسي، تبليغات و بازاریابي، كارشناسان فني فرش دستباف به چرایي این موضوع پرداخت. اما در        

 نگاهي كلي دو سيستم توزیع وجود دارد؛ 

كه بدون واسطه هستند و در برگيرنده شركتي هستند كه محصوالت خود را به         كانالهای توزیع مستقیم:   -1-3-2

 صورت مستقيم به هر مصرف كننده تحویل مي دهد.

ستقیم:   -2-3-2 سطه )خرده فروش   كانالهای توزیع غیر م عمده فروش و ...( در ارتباطند و با چند نوع   -كه با وا

جریان با سازمان ها و نهادها موجود در كانال توزیع به هم مرتبط مي شوند. این جریان ها عبارتند از؛ جریان فيزیکي  

ــ ــترش. این جریان ها موجب              محصـ ول، جریان مالکيت، جریان پرداخت، جریان اطالعات و جریان ترویج و گسـ

 پيچيده تر شدن كانالهای توزیع مي گردند.

شکل تنها به این            شاید م شکل در مي آید.  ست و به صورت یک م ساده ني صميم گيری درباره بهترین كانال چندان  ت

شت شماری از واسطه ها را متقاعد سازد كه محصوالتي را عرضه نمایند. اگر        صورت باشد كه شركت باید تعداد انگ   

ستم توزیع به گونه ای در          سي شد. از این رو اغلب  شود وارد بازارهای جدید خواهد  سيس موفق  شركت تازه تا این 

خشي، باید   بمي آید كه با شرایط، وضعيت و موفقيت محلي سازگار باشد، ولي شركت برای به حداكثر رسانيدن اثر        

شخص بگيرد. طرح ریزی یک         شخص در جهت تامين هدف های م صميماتي م سي كند و ت كانال های توزیع را برر

كانال توزیع مســتلزم بررســي نيازهای مصــرف كننده، تعيين هدف ها و مشــخص كردن محدودیت ها و ســرانجام   

در این باره تصميمي بگيرد كه به چه بخش   شناسایي راهها و كانال های اصلي و ارزیابي آنها مي شود. شركت باید       

از بازار چه نوع خدماتي ارائه كند و برای هر بخش بهترین كانال توزیع كدام اســت. شــركت مي خواهد كه در هر    

ست ها و نيازهای       سوی دیگر همه خوا بخش از بازار كل هزینه های كانال توزیع به پایينترین حد ممکن برسد و از 

( تامين گردد. ماهيت محصول، سياست های شركت، واسطه های بازاریابي، شركت های رقيب   مشتری )بعد از خرید 
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شدید مي گذارند.  همچنين     شركت اثرات  صول "و محيط بر هدف های كانال توزیع  نيز بر طرح   "ویژگي های مح

 ریزی كانال توزیع اثرات بسيار زیادی مي گذارد.

شتر از كانال های توز   شور بي شود. اما با      در حوزه فرش ك ستفاده مي  ستقيم ا ستقيم و كمتر از كانال توزیع م یع غير م

ــتقيم    ــي بنگاه های موفق نظير فرش ذواالنواری و فرش رحيم زاده و ... این نکته كه آن ها از روش توزیع مس بررس

ابتي  رقاســتفاده مي كنند روشــن مي شــود كه كنترل زنجيره تامين فرش، باعث ارتقا و حضــور پر قدرت در عرصــه 

فرش مي شود. با توجه به اینکه در حوزه فرش دستباف كشور به طور معمول از سيستم توزیع بسيار عمودی استفاده  

سطه ها ميان توليد          ست یافت كه ترتيب حضور وا صورت پيمایش معمولي به این نکته د شود، لذا نمي توان به  مي 

هایي در كشور هدف به چه صورت است. جریان اطالعات     كنندگان در روستاهای كشور و فروشنده و توزیع كننده ن   

ميان آن ها به چه گونه است و چند بار جریان مالکيت محصول ميان افراد و بنگاه های مختلف جا به جا شده است.      

لذا به طبع جریان ترویج و گســترش فروش و بازاریابي به كندی و بر اســاس روش های ســنتي صــورت مي گيرد. 

ــتقل بودن هر كدام از عمده فروش ها و خرده فروش ها و نيز به دليل اینکه اینها از منابع               همچنين با توجه   به مسـ

ــه و توزیع فرش     88، 1386مختلفي كاالهای خود را تامين مي نمایند. )فرجي و همکاران:        ( در رابطه با مکان عرضـ

اشتن بيشتر با استفاده كنندگان نهایي،  كاهش واسطه ها، سر و كار د"دستباف نيز شاخص هایي وجود دارد، از جمله؛ 

ستفاده          شتراكي بين صادر كنندگان، ا ستفاده از كانالهای توزیع ا نحوه انبارداری، تاسيس بورس كاال و صنایع مرتبط، ا

ضه از       ضه از طریق ورود به بازارهای جغرافيایي جدید و عر ستي،افزایش نقاط عر از كانالهای توزیع الکترونيکي و پ

 ؛ كه مي توانند شاخص های قابل توجهي باشند.  "بيشتر در بازارهای كنوني فرش دستباف طریق نفوذ

شگاه های تجاری و كنفرانس ها در آمیخته بازاریابي و ارتباطات بین الملل؛   اری  نمایشــگاه های تججایگاه نمای

ــند، از جمله    ــته باش ــركت كنندگان به همراه داش خریداران بالقوه، تماس با  یافتن"مي توانند مزایای زیادی برای ش

شتریان كنوني       شتر به م شتریان جدید و فروش بي شتریان، معرفي محصول جدید، مالقات با م ستا و  "م همکاران:  )رو

شگاههای بين المللي عالوه بر موارد باال     43، 1378 صلي نمای سالت ا ستم     "( همچنين ر سي صالح، تقویت و بهبود  ا

شد، چرا كه برخي   "توزیع صرف كننده نهایي مي            نيز مي با ستقيم به م سي م ستر صرفا جهت د شگاه را  برپایي نمای

شگاه های تخصصي بين المللي كه حدود      شگاه های بين المللي را در بر   %95دانند. از این رو توجه به نمای كل نمای

شد. اه          شته با شور دا صادرات غير نفتي ك سعه  سيار موثری را در فرآبند تو رگزاری  داف بمي گيرد، مي تواند نقش ب

نمایشگاه های بين المللي شامل مواردی از جمله تشخيص رفتار مصرف كننده از نظر فرهنگي، اقتصادی و اجتماعي       

 مي باشد. 

شتریان هدف معرفي          ترفیع، ترویج، تخفیفات؛   -4-2 صول را به م ستگيهای مح شای شود كه  به كارهایي گفته مي 

ــرف مي كند تا          كرده و آنها را به خرید ترغيب مي كند. ه      ــاليانه مبلغي را برای تبليغات صـ ر بنگاه توليدی موفق سـ

شتریان بالقوه كمک كرده و آنها را ترغيب مي كنند و از      شتریان خود را از توليدش آگاه كند. نمایندگان فروش به م م

فروش   برای فروش ویژه، تخفيف و نرخ بهره كم"محرک های اضــافي برای فروش بيشــتر اســتفاده مي كنند، مانند؛ 

 "اقساطي.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


    
 

 

 

 همایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی

1394آذر ماه  |دانشگاه بیرجند   
 

1004 

صر آميخته بازاریابي را با هم تركيب كرده و آن را تبدیل به برنامه هماهنگي مي    یک برنامه بازاریابي موثر، تمامي عنا

كند كه با ارائه ارزش به مشتری، دست یافتن به اهداف بازاریابي شركت را ميسر مي سازد. آميخته بازاریابي تشکيل         

 ست كه به برقراری موقعيت مستحکم شركت در بازارهای هدف كمک مي كند.دهنده ابزار تاكتيکي ا

استفاده از اینترنت و نمایشگاه های مجازی برای ترویج و فروش، تبليغات  "در این رابطه نيز، شاخص هایي همچون 

ــوق ها و تخفيفات به  ــانه ای )تلویزیون و ماهواره( در بازارهای هدف به نام فرش ایران، ارائه مش عوامل توزیع،   رس

ستباف ایران از طریق آثار و ابنيه      شوق ها و تخفيفات به خریداران نهایي، روابط عمومي فعال، ترویج فرش د ارائه م

صنایع           ستباف ایران از طریق  ستعد، ترویج فرش د ستباف در نقاط م شور، ایجاد دهکده فرش د و ميراث فرهنگي ك

شگاه    سيون، نمای شگاه های تخصصي در بازارهای          همجوار نظير مبلمان و دكورا شور و نمای های تخصصي داخل ك

استفاده از نشریات تخصصي هنر، استفاده از ظرفيت های سينما         "پویاتر و موثر از شاخص هایي همچون   "خارجي

سال كاتالوگ            ستي و ار ستفاده از روش های پ ضوری و ا ستفاده از روش های فروش ح سي، ا شند.    "و عکا مي با

 (89، 1390همکاران:  )محمدی خوشنو و

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات  

ن عامل  موثرتری "قيمت"در پيمایش های صورت گرفته مشخص شده است از ميان عناصر آميخته بازاریابي، عنصر        

محصول و كيفيت محتوایي، زیبا شناسي فرش     "در فروش فرش در بازارهای جهاني است. پس از آن شاخص های   

ستباف و وجود تایيدیه م  سي بين المللي در كنار فرش ها، و در رتبه های پس از آن   د شركت های بازر عتبر از طرف 

 شاخص های مرتبط با عناصر مکان و محل توزیع و تخفيفات و ترفيعات قرار دارند.

به همين منظور پيشــنهاد مي شــود ســبب افزایش بهره وری كلي در بازاریابي صــادراتي فرش دســتباف كشــور در  

  فرش "ارتقاء سالمت بافت "وثر و مهم و مشترک در دو بخش برنامه ریزی ویژه انجام گردد؛ اول  خصوص عوامل م 

ــورت دادن اقداماتي جهت     ــالمت بافت در كل زنجيره، ص ــایي و كنترل عوامل بروز عدم س ــناس ــادراتي، ش های ص

سنامه های غير            شنا شگيری از جعل  صوص فرش ها و پي سنامه های اطالعاتي در خ شنا حقيقي، و دوم  ساماندهي 

با توجه به اهميت كاهش قيمت تمام شده فرش در كشور در افزایش قدرت رقابتي و افزایش   "حوزه قيمت گذاری"

شده از زوایای مختلف از            ساله كاهش قيمت تمام  ست به م ضي ا ستباف به ویژه تجاری، مقت صادرات فرش های د

ــود، كه این توجه ها مي تواند معطوف به؛  جمله تجزیه و تحليل و بهبود روش ها و نحوه تامين مواد      اوليه توجه شـ

شبکه تعاوني های تامين و توزیع به        شده، توسعه  سازی مواد، طرح ها و روش ها برای كاهش بهای تمام  ستاندارد  ا

  منظور كاهش قيمت مواد اوليه و بهای تمام شــده فرش برای قاليبافان و توليد كنندگان و به تبع آن كاهش بهای تمام

صي به منظور ارائه                ص سي تخ ستهای قيمت گذاری و برر سيا صادر كنندگان و همچنين توجه ویژه به  شده برای 

ستهای نرخ گذاری مناسب با رویکرد توجه به قدرت خرید و سطح درآمد مردم در كشورهای وارد كننده فرش         سيا

ضافه ضریب ثابت سود همراه ب    های دستباف و پرهيز از قيمت گذاری سنتي رایج مبتني بر هزینه تمام شده    ا در به ا

نظر گرفتن معيارهای جنس پرز و رجشمار فرش پيشنهاد مي شود. همچنين بررسي كانال های توزیع فرش دستباف       
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شتری،            سته به خدمت م صان زنجيره تاميني دارد كه به خوبي با مفاهيم طراحي ب ص ستفاده از تجربيات متخ نياز به ا

ود به حيطه سفارش پذیری آشنایي دارند. به نظر مي رسد تا زماني كه عناصر زنجيره تامين      تعامل توليد و توزیع، ور

فرش در كشور با یکدیگر تعاملي رقيب پندارنده دارند، سير نزولي مسير صادرات محتمل خواهد بود و تاثير گذاری      

 و نفوذ در كانال های توزیع و یا ایجاد آن ها رنگ واقعيت به خود نگيرد.

شورها در        با ت شده به تفکيک ك سب  سامانه اطالعاتي در مركز ملي فرش ایران، ثبت اطالعات ك وجه به راه اندازی 

این سامانه نياز به همکاری، تسهيم و تسهيل اشتراک اطالعات در زنجيره تامين فرش دستباف )تامين كنندگان، توليد       

ــرف كنندگان نهایي( دارد كه بيش          ــادر كنندگان و مصـ از پيش به همکاری تمامي نهادهای حقوقي و       كنندگان، صـ

شور نياز دارد كه مي تواند قدمي        سایت مرجع فرش ك سامانه به عنوان  شدن این  حقيقي فرش برای هر چه پر بارتر 

در جهت شناسایي تمامي اركان زنجيره تامين فرش چه در ایران و چه در سراسر دنيا باشد. در انتها به محققين آینده      

شود به پژوهش پيرامون آسيب شناسي توزیع در بازارهای صادراتي، بررسي كانال های توزیع فرش در         پيشنهاد مي 

 كشورهای هدف، بررسي اثر بخشي اقدامات مرتبط با آميخته بازاریابي فرش در كشورهای هدف و ... بپردازند.
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