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 بررسی تاثیر بازاریابی ورزشی بر اقنصاد

 .عباس دلگشا2.رقیه انتظارریحانی 1
 .دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی1
 دیریت بازرگانی .کارشناس م2

 چکیده:

ورزش یک سرمایه گذاری درازمدت است که اثر آن در رشد و توسعه معلوم و محرز است. سرمایه گذاری در ورزش از جمله سرمایه 
می توان نتایج اجتماعی باشد. که با پرداختن به آن گذاری هایی است که دارای دوران باروری هم کوتاه مدت و هم درازمدت می 

در کنار ورزش می توان صنعت  و نتایج اقتصادی شایان توجهی را به دست آورد و در تأمین نیازهای جامعه و رفاه ملی کوشید.فرهنگی 
اقتصاد درتمام فعالیتهایی که در اجتماع  در این زمینه اقتصاد کشور را شکوفا کرد. کان گردشگری را توسعه داد و با جذب سرمایه های

بخش ورزش است. در بخش کان ، که با نگاهی خاص به معقوله ورزش   این فعالیتها یکی از ین کننده داردصورت می گیرد نقشی تعی
در پی گسترش  ورزش همگانی، ایجاد کردن زیر ساختارهای درست و متناسب با هر منطقه ، ایجاد کردن شرایط مناسب برای مشارکت 

با توجه به سرمایۀ کافی برای اجرایی کردن طرحهای ورزشی  می تواند. فعالیتهای کان ورزش و در نهایت جذب  بخش خصوصی در
اهمیت موضوع این پژوهش ما در پی پاسخ دادن به این سوال مهم هستیم که آیا بازاریابی ورزشی بر اقتصاد کشور ها تاثیر دارد و اگر 

بازنگری کتب و مقاات در این زمینه طراحی شده است، به دارد تا چه حد می تواند موثر باشد.در این مطالعه که به روش کتابخانه ای و 
 این نتیجه می رسیم که بازاریابی ورزشی با توسعه اقتصاد رابطه مثبت داشته و باعث شکوفایی صنعت ورزش و اقتصاد کشور ها می شود.

 ورزش ، بازاریابی ورزشی ، اقتصادکلید واژگان: 

 منابع:
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