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 مفهوم پردازی بازاریابی مد

 
 و زهرا سادات موسوی و امیرحسین حاجیها * و آرزو شهره شهریار سعید آقاسیلو

 

 قدمهم -1
 

ییر است. ای گذرا است و دائما در حال تغدر عین حال پدیدهرشد و محبوب در جهان است. یکی از صنایع روبه 1،دمُ صنعت

-غرافیای سیاسی، تحوالت عمده فنآوری و رقابت شدید مابین شرکتتغییرات جکنندگان، امروزه باتوجه به تغییر سلیقه مصرف

های گیری و همچنین روشهای نوین تصمیمکنندگان، مدلشناخت دقیق نیازها و شخصیت مصرف؛ های فعال در این صنعت

ثروتمند نیست، بلکه  د منحصر به جمع کوچکی از افرادکنندگان حائز اهمیت است. امروزه مُبندی مصرفجدید برای بخش

و  2)سولومونگیرد کنندگان گوناگون را دربرمیمصرفای از های این دوران است و طیف گستردهثیرگذارترین پدیدهیکی از تا

  (.15، 1399، 3رو

اختار های بازاریابی با فرهنگ، سشدن است و یک بازار مشترک دارد. در این شرایط، تالش جهانیدنیا به سوی در حال حاضر، 

 "دمُ"د به معنای واقعی خود به د، بیشتر شده و مُدر سال های اخیر، عالقه به مُمرتبط شده است.  اجتماعی و سنت جوامع

و دیگران،  4)آکسو تهای اقتصادی شده اسد اخیرا یکی از بزرگترین قدرتباشد. مُ مردمتبدیل شده بجای آنکه صرفا مورد نیاز 

د باید خود را با این تغییرات مطابقت داده و به اقتضای بازاری که در آن های فعال در صنعت مُبنابراین شرکت .(324، 2011

گیری های بازاریابی و تبلیغات خود را طراحی نمایند. به علت تعدد پارامترهای موثر بر نحوه تصمیمکنند برنامهفعالیت می

و  )سولومون د دارددر صنعت مُ وش و سهم از بازار برندهای فعالعوامل تاثیر بسزایی بر میزان فرکنندگان، شناخت این مصرف

 .(15، 1399 رو،

ها فراتر از حد و حدود و تقریبا هر نوع کاالیی د در همه جا است! این دامنهمُ د چیزی نیست که فقط در لباس موجود باشد.مُ

وراسیون خانه و ا، ادبیات، مسافرت، موسیقی، دکهای دیجیتال، غذپوشاک، اتومبیل، دستگاهرا در بردارد )به عنوان مثال، 

)فیروزی  پذیردد تاثیر میُُیی است که از مالترین کاپوشاک شاخص توان گفتاما می .(11، 1397، 5بونسالمتی شخصی( )ل

 شده است. پوشاک تمرکزد در پژوهش حاضر، برای ایجاد بصیرت خاص بر روی مُ(. 20، 1398زهرا، 

)فیروزی  رگ و پیشرفته جای پای خود را محکم کرده استزاست و در بسیاری از کشورهای بجهانی صنعت  کی مُد هامروز

. حتی در زمان بحران اقتصادی جهانی، بازارهای لباس و کفش در اروپا و امریکا کمتر از منابع مهم صنعتی (20، 1398زهرا، 

ودی و تقاضا مرتبط و جهانی شدن آن اغلب به اشباع موجتواند این باشد که بحران اقتصادی ل آن میدیگر رنج بردند. دلی

، 1397بون، )ل تصادی در حال توسعه حفظ کرده استهای اقد جایگاه تحسین برانگیز خود را در بخشهستند در حالی که مُ

15). 
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یالت متحده امریکا و ژاپن. به اند: فرانسه، ایتالیا، انگلستان، اکسب کردهد پنج کشور در کل دنیا شهرت و اعتبار بین المللی در مُ

رومانی  و هند پاکستان، همچنین ی ظهور طراحان بزرگی از ترکیه و اسپانیا نیز باعث مطرح شدن این دو کشور شده است.تازگ

 .(5، 1397، و اسمعیلی )پیرویهستند  شده شناخته یحدود تا خود استعداد با بسیار طراحان نیز به دلیل داشتن

-های تجاری فروخته مید توسط نام. محصوالت مُپوشدمیخرد و شخصی است که می د،در مُ کنندهصرفمشهودترین گروه م

 د مطابق با تئوری اقتصاد و کسب و کار استی آن محصول مُپوشد، مصرف کنندهد روز میفردی که پوشاک مُشوند. 

    (.12، 1394، 7شاوو  6)جکسون

الهی، )عین نیستد همیشه در تاریخ بشر بوده است و منحصر به دوره معاصر مُ پدیده شود کهبا نگاهی به حیات بشر، روشن می

1391 ،24). 

محصوالت  د کهنایجاد کن باشد تا تصویری 8داست. فعالیت های بازاریابی باید متمرکز بر مُ د ابزار مهمی برای فروش گستردهمُ

 .(329، 2011)آکسو،  هستند 9مُد روز ،در بازارموجود 

های اند، جهت درک موثر و انجام دادن اقدامد مطالعه کردهچندین سال، صنعتگران و کسانی که پیرامون بازاریابی مُطی در 

هایی را د محدودیتفرد مُاند. اما ماهیت منحصربههای کلی در بازاریابی وابسته و متکی بودهد به تئوریمناسب در کسب و کار مُ

بر خالف اغلب  .(3، 1394)جکسون و شاو،  دد اعمال کریابی درباره مُهای عام بازارها و تئوریدر زمینه کاربرد برخی از مدل

این یک چالش بزرگ برای ایجاد یک استراتژی بلند مدت است. بسیاری از  کند و ه سرعت تغییر مید بنعت مُصصنایع دیگر، 

د نوسانات های مُشرکت .(1، 1395)کاظمی صومعه،  ستندکنند که به آسانی قابل پیش بینی نیعوامل در کوتاه مدت تغییر می

-ب و هوایی، سلیقهل غیر قابل کنترلی شامل تغییرات آاز عوامکنند که کننده تجربه میزود گذر )فرار( را در ترجیحات مصرف

د تقاضا بودن مُگذر زود گیرند. یابند، نشئت میها به سرعت رشد میبه واسطه و تحت تاثیر رسانههایی که آفرینان و هوس

صرفی یکنواختی هایی همچون خواروبار که از الگوهای تقاضای مبرای پوشاک و متعلقات را در مقایسه با سایر بخش

های که مدل "ی متناسب برای همهیک اندازه"به همین ترتیب تئوری  .بینی ساخته استبرخوردارند، بسیار غیر قابل پیش

د در گیرد، معموال با واقعیت موجود در زمینه خرید مصرفی مُکننده در بر میگیری مصرفمخطی استانداردی را برای تصمی

  (.3، 1394)جکسون و شاو،  نداردعصر حاضر تناسبی 

ریزی تغییر سریع هم به برنامهپذیرد. د در یک محیط تجاری که به صورت ثابت در حال تغییر است، انجام میکسب و کار مُ

 جکسون)ام پذیرد ریزی تاکتیکی نیازمند است و باید به صورت خالقانه و با کنترل مدیریتی موثر انجه برنامهاستراتژیک و هم ب

  .(429، 1394 ،و شاو

 بلکه ،آیدشوند، بدست نمیدیده می 10که در فشن شوها هاییکلکسیونطراحی د از و سود سرشار صنعت مُ گیرچشم فروش

برای آنکه متوجه تاثیر طراحان در این دیدگاه . وجود دارد های اصلیخیابانهای فروشگاهاقالمی است که در فروش از  بیشتر

کمتر کند، غالبا کسب می 11د بریتانیامُ جایزهبهترین طراح سال  ای کهباید به این موضوع توجه شود که درآمد سالیانهشویم، 

د، طراحی و موضوع مورد اهمیت و اصلی برای بازاریابان مُ ینبنابرا .است 12بزرگ در آرکادیا گروپ فروشگاهاز فروش روزانه یک 
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 د کمک کندتواند به صنعت مُد میهای بازاریابی و بازاریابی مُبه همین جهت تکنیک مردم است.عموم  فروش لباس به حداکثر

 (. 11، 2009، 13)ایزی

به واسطه پیچیدگی موجود در آن نقش که  باشداین صنعت هم نظیر دیگر صنایع پیرو قوانین و اصول علم بازاریابی می

های تبلیغاتی، طراحی و د، عناصر آگهیبازاریابی مُ(. 10، 1397، 14گرینوود-باشد )لیبازاریابی بسیار پراهمیت و برجسته می

حاظ کند تا جه به نیازها، لوکند تا خط پوشاک جدیدی را باتد را با هم ترکیب میمدیریت بازرگانی و درکی پایدار از دنیای مُ

د، فرآیند خالصه کرد: جستجوی بازاریابی مُ 5توان در ا مید ر، نقش بازاریابان م15ُوفقیت برسد. بر اساس نظر مایک ایزیبه م

 .(2، 1396د )خوش نام، ابی و قیمت محصوالت مُد، مکان ید، توزیع مُد، تبلیغ مُمدیریت محصوالت مُ

شوند، مسلما عناصر محیط خرده فروشی، باالخص عناصر د گرفته میهای مُدرصد تصمیمات خرید درون فروشگاه 70حدودا 

)محصول، قیمت، مکان و تبلیغات( در محیط  16ریابیاموجود در محل انجام خرید، مهم هستند. تمامی متغیرهای آمیخته باز

مکانیسم "توان آن را نند. میگیرند تا برای مشتری انگیزه خرید ایجاد کدر کنار هم قرار میداخلی فروشگاه خرده فروشی 

د محسوب کرد؛ به ترین ابزار ارتباطات بازاریابی یک برند مُیط خرده فروشی را از مهمتوان محهم نامید. بنابراین می 17"محرک

شود ای قوی در آنها ایجاد میکنندگان این محیط را با تمامی احساس خود تجربه کرده و انگیزهویژه به این دلیل که مصرف

 .(124، 1397گرینوود، -)لی

تواند گامی مهم برای رشد ان بسیار زیادی از کاربران، میزا میببا وسعت غیرقابل تصوری که دارند و  ی اجتماعیها رسانه 

توانند ها با راحت کردن مسیرهای ارتباطی در جوامع امروزی می ین رسانها .شرکت و یا در یک کشور باشد کد در یصنعت مُ

این را ثابت کرده  زکاربرد داشته باشند، چرا که تجربه کشورهای موفق نید به خوبی در صنعت مُ ریابی و برندسازیبرای بازا

 .(21، 1398)فیروزی زهرا،  است

د مُ"تواند به عنوان تولید ، میندامحصوالت موجود که از قبل به بازار معرفی شده گستردهطیف میان گرچه هر محصولی از 

تأمین انتظارات بازار است طراحی و ایجاد یک محصول کامالً جدید با درک فعال برای  ،دد، اما در اصل، مُدازی شوراه ان 18"روز

 نیز های تولیدآورید روز نیاز به تغییر مداوم دارند، فن. از آنجا که محصوالت مُباید مورد هدف قرار گیرندمصرف کنندگان  که

 عونبه عنوان یک  نیز به غیر از محصوالت کامالً جدید، از تمایز و تنوعبنابراین اشند. باید متناسب با هدف و انعطاف پذیر ب

 .(329، 2011آکسو و همکاران، ) کرد توان استفاده، میداستراتژی بازاریابی برای تولید محصوالت مُ

برای خریداران  و میدهد یگر را ارائهمزایایی متفاوت از رقبای د خدمات است کهت و یا المحصو استراتژی تمایز به دنبال ارائه 

 .(1، 1395)کاظمی صومعه،  باشدهدف از استفاده از استراتژی تمایز دستیابی به مزیت رقابتی می ارزش زیادی دارد

د کسب و کارهای مُ (.40، 1394 ترین دارایی یک نام تجاری هستند )جکسون و شاو،همچنان باید توجه داشت مشتریان بزرگ

توان با آنان تعامل برقرار کرد، نگاه کنند؛ به جای این که یک ای که مینشان به عنوان افراد حقیقتا زندهد به مشتریانیاز دارن

به مشتریان ی حاصل از تحقیق بازار تشکیل شده های از هم گسستهای از کاغذ که از دادهتوصیف مختصر بازاریابی گونه بر تکه

ای که د دارای بازار انبوه این است که مشتریان دمدمی مزاج هستند و نام تجاریی مُارائه دهند. واقعیت کسب و کارها

تجاری کنونی خویش عوض خواهند کرد )جکسون تری از منافع به آنان بدهد، با نام دریافت بسته کامل پیشنهادهایی مبنی بر

مدیران "که کننده ممکن است بدین معنی باشد روندهایی با تاکید بیشتر بر مصرفآمیز، عنهبه شکلی ط .(33، 1394و شاو، 
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)جکسون و شاو،  "گردانندکنندگان هستند که همه امور را میفصربازاریابی عهده دار چیزی بیش از این نیستند، بلکه این م

1394 ،40.) 

 د چگونه است؟ن مفهوم مُتاثیرات بازاریابی بر شناخت و تبیتشریح این نکته بپردازیم ر این پژوهش قصد داریم به توصیف و د

 

 ادبیات تحقیق

 دمُمفهوم 

موقت که ی رود و در اصطالح؛ عبارت است از روش و طریقهد در لغت به معنای سلیقه، اسلوب، روش و شیوه به کار میواژه مُ

 .(18، 1391 )عین الهی، طبق ذوق و سلیقه اهل زمان، طرز زندگی را تنظیم می کند

است. معادل آن در زبان  بدون حد و مرزگرفته شده است. مدوس به معنای  "modus"ت( از کلمه التین حالد )کلمه مُ

)آکسو  و طبقه باال جامعه طبقه متوسطزندگی در ، سبک و حالت است؛ رفتار، سبک شکلد است و به معنی روش، انگلیسی مُ

 .(327، 2011و دیگران، 

 .(732، 2011، و دیگران تعیین می شود )آکسو 20و غیر مد روز 19د روزمد توسط دو متضاد، یعنی معنای کلی مُ

د با مدرن شدن جوامع ارتباط تنگاتگی دارد. به عبارت دیگر مُای است خاصه جامعه انسانی که با مفهوم مدرنیسم د پدیدهُُم

د را نداشته یگاه محسوس امروزین خودگرایی در بین مردم جاد و مُای به نام مُپدید آمده است چرا که در اعصار گذشته پدیده

 .(2، 1397 )یزدانی، ه نمودهای بزرگ دنیا مشاهدتمدن است هر چند با نگاهی به تاریخ شاید بتوان این پدیده را در میان

 و ، غذا، فناوری و ...(، سبک زندگیخودرو در دسته بندی محصوالت )پوشاک،با محبوبیت کوتاه مدت  مفهومید به عنوان مُ

مُد "های فردی نیز بکار رود. بعنوان مثال، فردی که تواند برای توصیف ویژگیو حتی می شود.تعریف میهای تجاری بخش

د به عنوان یک موضوع دانشگاهی در جامعه شناسی و علوم مُ پوشد.است، هرآنچه که در هر زمانی مُد و محبوب است، می "روز

 .(187، 2014، 21)بارنز و ... های محلیدر لباس و لباسفرهنگ، روندهای تاریخی دارد. به عنوان مثال لباس و ریشه  انسانی

در کنندگان )خدماتی( است که اکثریت مصرف و شامل محصوالتی کندبازاریابی نقش مهمی ایفا میگیری های در تصمیمد، مُ

در اینجا روانشناسی  کنند.اتخاذ می شابهضایت شخصی، کسب موقعیت یا موارد مبازار هدف رفتار خرید را به دالیل اعتبار، ر

ز در بازار توسط گروهی د رواگر محصوالت مُدارد.  فردیهای یا شناخت سالیق عمومی نقش مهمتری نسبت به سلیقه معیج

جع اکثریت را به عنوان مر ،نیز سایرین پذیرفته شود، "مُد"به عنوان است، بیش از حد متوسط که تعداشان کنندگان از مصرف

 .(328، 2011)آکسو و دیگران،  کننددنبال میو قبول 

ند هفته، چند ماه تواند چند روز، چاگر چه این مدت ثابت میای است که برای مدت محدودی محبوب است. د به گونهمفهوم مُ

ن، هر جیزی که مُد است، در واقع هر دهه، لباس مُد روز مربوط به زمان خود را دارد. صرف نظر از مدت زمان آها باشد. یا سال

شود، و چرخه مجددا محبوبیت خود را از دست خواهد داد و با مُد جدید جایگزین میای از زمان، طبق تعریف، به ناچار در نقطه

 .(187، 2014، )بارنز شودآغاز می

-جذب شده را مدیریت می دد طراحی روزانه، تجارت، توزیع، ترفیع و فروش محصوالت زودگذر به اولین خریدار مُمدیران مُ

در واقع آیند. به نظر با عقل جور در نمی درسند. بعضی از این مفاهیم مرتبط با مُکنند؛ و بدین وسیله به سودآوری بیشتری می

ها باید محصوالتی را معرفی و معامله کنند که به توانند سودهای زیادی را به دست آورند در حالی که آنها چگونه میشرکت

 
19 Fashionable 
20 Unfashionable 
21 Barnes 
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به عنوان اهرم فشاری برای پیشرفت فراتر از تغییرات د این تضاد را کنند؟ در واقع صنعت مُهفتگی یا ماهیانه تغییر می صورت

 .(18، 1397)لبون، دهد میو کار خود، قرار  پی کسبدرپی

به معنای  "مُد"ر اصطالح برای آنکه تغییر ذاتی مُد ایجاد شود، صنعت باید بطور مداوم محصوالت جدید تولید کند. بعبارت دیگ

شود. مهارت طراحی بسیار این مُد، خالقیت و طراحی قوی را نیز را شامل میساختن، شکل دادن و درست کردن است. بنابر

ضروری است و در همه انواع محصوالت از کت و شلوارهای رسمی تا حتی گلدوزی بر روی یک ژاکت کشبافت پشمی را شامل 

کوکو ای چون ای هنرمندانههتا خلقتواند بطور قابل توجهی از یک لباس خیلی ساده مثل تی شرت شود. سطح طراحی میمی

 (.5، 2009متفاوت باشد )ایزی،  25و در موارد اخیر استال مک کارتی 24، ایو سن لورن23ن دیوری، کریست22شنل

 

 دمراحل پیدایش و زوال مُ

مراحـل یکـی پس از دیگری به  ،نماید و در این فرآینددی را طی مید هـم هماننـد هـر پدیـده اجتمـاعی دیگـری فرآینمُ 

باشد، د امری ناگهانی و سریع میگویند که مُشود و میپیوندند و این سـخن و بیـان که در تعاریف به آن پرداخته میوقوع می

 :کامالً نسبی بـوده و بـه هر شکلی که بـروز یابـد مراحـل زیـر را در برخواهـد داشت

 آفرینش و ایجاد مد؛(1

 تطبیق مد؛(2 

د در این مرحله با استفاده از وسایل ارتباط پسند کردن مُ وردشود که مکوشش دامنه داری جهت شناساندن مد مـی(3 

جمعـی، تبلیغـاتی و رادیـو و تلویزیـون، سینما و مطبوعات، بروشورها، سالنهای مد، نمایـشگاه و... سعی در معرفـی کـاالی 

 شود؛معه میدیـد و قبوالنـدن آن بـه جاج

 تولید انبوه؛(4 

د جدید، شـود با پیدایش مُد جدید به اوج خود رسید، قوس نزول تقاضا و زوال مد قبلی آغاز مـیپس از آنکه تقاضاهای مُ(5 

 .(115، 1387و دیگران،  )رشیدپور شـودد قبلـی از دور خـارج مـیمُ

 د و بازاریابیمُ

محصوالتی از سطح بسیار معمولی تا محصوالتی با  تولید ای که منجر بهطراحی خالقانههای مهارت، د، یعنی مُرستمتغییر م

-تغییر پاسخ میاین بوسیله آنها صنعت به طراحان بخشی از افراد این صنعت هستند که  شود.می یابو کم هنرمندانهطراحی 

بسیار ضروری است.  ،نیز کندخریداری میو  ه مشتری به آن نیاز دارددر همین زمان، توانایی شناسایی محصوالتی کدهد. 

سودآوری باال مورد استفاده قرار کند تا خالقیت به بهترین شکل و با های مورد نیاز را فراهم میبازاریابی این دانش و مهارت

 (.5، 2009گیرد و کسب وکار رشد و توسعه یابد )ایزی، 

 

 مفهوم بازاریابی 

های خود را از طریق تولید، ها، نیازها و خواستهاجتماعی و مدیریتی است که به وسیله آن، افراد وگروهیند ی یک فرآبازاریاب

 (.46، 1385، 27و کلر26کنند )کاتلری کاالهای مفید و با ارزش با دیگران، تامین میعرضه و مبادله

 
22 Coco Channel 
23 Christian Dior 
24 Yves St Laurent 
25 Stella McCartney 
26 Kotler 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

6 

نتی به بازاریابی معتقد است که مدیر ارشد شرکت . رویکرد سهای بازاریابی، نوآوری بحثی بسیار حیاتی و مهم استدر فعالیت

های های بازاریابی شرکت را تدوین کند و آنها را به مدیران و کارکنان شرکت ابالغ کند. اما به بیان امروزی ایدهباید استراتژی

ی بازاریابی استفاده کنند هااستراتژین ها وجود دارند و مدیران ارشد باید از این ایده ها در تدویخالقانه در بسیاری از شرکت

 (.16، 1385)کاتلر و کلر، 

 قرار مطالعه و با محبوبیت باالیی مورد جدی طور به بیش از شش دههبرای  خود نوع در 28علمی موضوع یک عنوان بازاریابی به

 ،منتشر شد 1960در سال  ارواردوکار ه در نشریه کسب که 30"نزدیک بینی بازاریابی" 29یتتئودور لواصلی مقاله  است. گرفته

 برآورده کردن نیازهای مشتری تمرکز کنندشناسایی و بر روی  تر خواهند بود اگرموفق هاین مفهوم را بیان کرد که شرکتا

 .(183، 2014، )بارنز

 32فیلیپ کاتلر 31ورکند، نگریست. پروفسیبه بازاریابی باید به بعنوان یک سیستم کلی که کسب و کار را با مشتریانش مرتبط م

معتقد  ویسازد، بازاریابی آن است. شود، معتقد است چیزی که یک بنگاه تجاری را میکه پدر علم بازاریابی مدرن نامیده می

تواند قبل از آن (. دامنه و پتانسیل بازاریابی بی حد و مرز است؛ می27، 2015، 33)پوسنربازاریابی هم علم و هم هنر است  است

 (.28، 2015تی بعد از خرید مشتری، ادامه یابد )پوسنر، لی طراحی شود، شروع شود و حکه هر محصو

یک فلسفه کسب و کار یا یک طرز تفکر در مورد بنگاه تجاری از دیدگاه مشتری و یا مشتری بالقوه است. چنین  بازاریابی

را برآورده است. اگر نیازهای مشتریان  خوبی برای موفقیت کسب و کاردیدگاهی محسنات زیادی دارد. زیرا محک و معیار 

د به مشتریانی که بطور مکرر های مُنکنیم، در کار خود دوام نخواهیم آورد، چه برسد به اینکه بتوانیم آن را رونق دهیم. بنگاه

ی شیک، اهردن نیازهای آنان با لباسکنند وابسته هستند و رمز این وفاداری، رضایتمندی مشتریان از برآورده کخرید می

(. به همین 5، 2009بادوام، نگهداری آسان، مقرون به صرفه و سایر معیارهای در نظر گرفته شده توسط خریدار است )ایزی، 

بیشتر طراحان یک تصویر ذهنی از یک مشتری نوعی  د بسیار حائز اهمیت است.در صنعت مُدلیل نیاز به درک دیدگاه مشتری 

به گروهی از خریدارانی که سودبخش برای تنها تصویر ذهنی چگونه است و آیا مشتری ، آن پرسندد میمُ د. بازاریاباندارن

نکته توجه داشت، مفهوم دیدن کسب و کار از دیدگاه مشتری به معنای عدم نگرانی این شرکت هستند، تعلق دارد؟ باید به 

برای تواناییی خود را شیم، به تدریج بنگاه تجاری برای سود نخواهد بود. در واقع، اگر بصورت فعاالنه به دنبال سود دهی نبا

 (.6 ،2009)ایزی،  دهداز دست می  برآورده کردن نیازهای مشتریان در بلند مدت

 

 دبازاریابی مُ

د دارد، به طوری که به شکل بسیار عادی و معمولی برای توصیف یک کارکرد ُُای در ممفهوم بسیار ویژه "بازاریابی"ی واژه 

بازاریابی "شود. کارکرد عملیاتی رتبط با ترفیع محصوالت و خدمات و نیز خلق و حفظ هویت نام تجاری استفاده میارتباطی م

 )جکسون وزه و وسعت تئوری بازاریابی داردای در صنعت در مقایسه با حشود، بنابراین، نقش دقیقا تعریف شدهنامیده می "دمُ

 .(5، 1394، و شاو

 
27 Keller 
28 Academic 
29 Theodore Levitt 
30 Marketing Myopia 
31 Professor 
32 Philip Kotler 
33 Posner 
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شود. های مُد در جهت برقراری ارتباط با مشتری استفاده میاستراتژی که توسط شرکت کت از یبازاریابی مُد عبارت اس

د زمانی صورت همچنین برندسازی مُ. شودمی ت مُدالهای مختلف محصوجب آگاهی مشتری از ویژگیعملیات بازاریابی مُد مو

)فیروزی  ل تشخیص خواهد بودنه توسط افراد بیشتری قابد بازاریابی شود، و اینگوبرند مُ ککه تجربه و تصویر از ی ،گیردمی

 .(22، 1398زهرا، 

است. طرفداران این دیدگاه معتقدند که طراحان نیروی  34دیدگاه مبتنی بر طراحید. یک در طراحی مُد چند دیدگاه وجود دار

های بازاریابی که در این مام فعالیتبپردازند. ت مردم به عموم هابه فروش مدلباید فقط هستند و بازاریان مُد اصلی صنعت 

 مشتریان و مشتریان بالقوه در این صنعت، افراد ثروتمند جامعه هستند. است. تبلیغاتشود، روابط عمومی یا دیدگاه انجام می

ه و در نهایت به مهارت و درک طراح بستگی دارد تا نیازهای مشتری را بطور مداوم برآوردضعف اصلی این رویکرد آن است که 

 در نتیجه به سودآوری برسد.

. و طراح شخصی است که باید به نیازهای مشتری بازاریابی غالب استاست. در این دیدگاه،  35دیدگاه بعدی مبتنی بر بازاریابی

 های لباس که باید ازهزینه و نمونههای کند، پاسخ دهد. در این رویکرد محدودیتطبق آنچه که تحقیقات بازاریابی تعیین می

است.  های طراحی خالقانه را حبس کردهبازاریابی، جنبههای در واقع در این دیدگاه، محدودیت ود دارد.قبل آزمون شوند، وج

محدود کننده طراحی برای بسیاری از  رسد این نسخهباتوجه به اینکه در این رویکرد سودآوری معیار محبوبیت است، بنظر می

 دیگری است.د برابر با طراحی خوب و خالقانه است، موضوع های مُتقبال از طراحیها مفید باشد. اما اینکه اسشرکت

مفهوم بازاریابی مُد بر اهمیت شود. روش دیگری برای مشاهده بین بازاریابی و طراحی وجود دارد که بازاریابی مُد نامیده می

کند. اگر طراحان درک کند که چگونه تاکید می طراحی، مشتری و سودآوری با بیان وابستگی متقابل بین طراحی و بازاریابی

ها را افزایش دهد و بازاریابان متوجه اهمیت طراحی در پاسخگویی به نیازهای مشتریان در فرآیند خلق ایدهتواند میبازاریابی 

 (.9-10، 2009)ایزی، به پیشرفت و موفقیت خواهیم رسید صنعت مُد شوند، 

 

   

             مبتنی بر طراحی                     مفهوم بازاریابی مد                                        

  

 شکست          مبتنی بر بازاریابی                                                        

 

  

 (10، 2009)ایزی،  دمفهوم بازاریابی مُ -1شکل                                                

 

 آمیخته بازاریابی

به عبارت  توان از آن در اداره امور بازاریابی یک واحد تجاری استفاده کرد.آمیخته بازاریابی، ارائه دهنده چارچوبی است که می

اتژیک یک ریابی و استربه اهداف بازا به دستیابیکه منجر  موثر چندین وجه استراتژیک به شکلترکیب و مخلوط کردن دیگر 

 برای اولین بار در ایاالت متحده امریکا درآمیخته بازاریابی  و قواعد اصول .گویندشود را آمیخته بازاریابی میمید تجاری واح

 
34 Design centered 
35 Marketing centered 
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-ترکیب"این اصطالح مهر تاییدی بر این ایده شد که مدیران بازاریابی به عنوان  مطرح شد. 1950الی  1940های سال طول

 .(40، 2015)پوسنر،  هستند "کنندگان اجزا و عوامل

آنها را به  37مک کارتیجروم  1960کرد. اما در دهه  مطرحمتغیر بازاریابی را  12 در ابتدا ، استاد دانشگاه هاروارد،36نیل بوردن

، 38کرد )پوسنر تعدیلشود، که به عنوان چهار پی بازاریابی شناخته می -محصول، قیمت، مکان و ترویج  - متغیر ساده تر 4

2015 ،41). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (14، 1385،، و کلر اجزای آمیخته بازاریابی )کاتلر -2شکل 

 

 آمیخته بازاریابی مُد

آمیخته بازاریابی آن دسته از متغیرهایی هستند که در کنترل بازاریاب مُد است که بوسیله آنها نیازهای خریداران بطور سودآور 

مناسب را در مکان و زمان مناسب، با قیمت مناسب به مشتری  ته بازاریابی یعنی، محصولشود. به عبارت دیگر، آمیختامین می

)خواه در زمینه مُد  کند که هر کسب و کاریدر اصل تئوری چنین پیشنهاد می .(141 ،2009 بازار هدف برسانیم )ایزی،

-ی درست و با استفاده از ترفیع درست میها( نیازمند محصول درست، قیمت درست، در جافعالیت کند، خواه در سایر زمینه

نابع و رفتار مشتریان هدف ی بازاریابی به ایجاد تطابق بین نیازها، تقاضاها، ممیختهآ "عنصر"همان واژه چهار پی. هر باشد. 

، 1394و شاو،  موفقیت نزدیک گردد )جکسونهای بازاریابی نیازمند است تا بدین طریق به ی کاملی از تالشتحت مجموعه

131.) 

 

 محصول مُد

 که شودمی بازار عرضه به آن مصرف یا گرفتن بکار خرید، توجه، برای که چیزی از است عبارت محصول یک بازاریابی آمیخته در
 فکر یا ایده یک حتی و خدمت، مکان، سازمان فیزیکی، شیء یک شامل تواند می محصول نماید. ارضاء را میلی یا نیاز است ممکن

 .(17، 1396نام، باشد )خوش

 زیرا:ی بازاریابی مُد است. ترین بخش آمیختهمهم محصول مُد 

 خرند.چیزی است که مشتریان می •

 
36 Neil Borden 
37 McCarthy 
38 Posner 

 آمیخته بازاریابی

 محصول:

های محصولیویژگ  

 کیفیت

 طراحی

 تنوع محصول

 نام تجاری

 بسته بندی

 اندازه

 خدمات

هاضمانتنامه  
 

:ترویج  

 ترویج فروش

 تبلیغات

 نیروی فروش

 روابط عمومی

 بازاریابی مستقیم

:مکان  

های توزیعکانال  

 پوشش

 بازارهای جغرافیایی

 موجودی انبارها

 حمل و نقل

:قیمت  

هالیست قیمت  

 تخفیفات

های روش

 پرداخت

ی شرایط خریدها

 اعتباری
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 کنند.میزان مُد روز بودن خود طی می ترین راهی است که افراد برای نشان دادنمتداول •

 سازد.ای است که نام تجاری در خصوص کیفیت مطرح میبیانه •

 د طراحی مُد است.فرآینی یک ی عمدهنتیجه •

 ی بازاریابی است. مرکز توجه سایر عناصر آمیخته  •

 .(133، 1394نماد ملموسی از یک نام تجاری است )جکسون و شاو،  •

زمانی که یک محصول تازه . (329، 2011، و دیگران )آکسوباشد چرخه طول عمر محصوالت مُد با سایر محصوالت متفاوت می

هر شود. شود، چرخه زندگی محصول آغاز میر مستقیم برای فروش توزیع میق کانال مستقیم و یا غیو یا تعمیم برند از طری

چهار . ل از سوی مشتری متغیر خواهد بودمحصولی یک چرخه زندگی دارد؛ اما حرکت در طول چرخه بر اساس پذیرش محصو

ها که هر محصولی با سرعت و شتاب متفاوتی از آن . این مراحل شامل معرفی، رشد، بلوغ و افول است.مرحله مجزا وجود دارد

 .(104، 1399 ،40نیوول و هاپکینز 39کنند )کارعبور می

طول دوره معرفی محصوالت مُد و دوره افزایش فروش نسبتا سریع و کوتاه مدت است. دوره بلوغ زمانی است که رقبا محصوالت 

در این دوره، طی عملیاتی که  یابد.و فروش به سرعت کاهش میت اسکنند، این دوره نسبتا کوتاه خود به بازار معرفی می

صوالت از مُد افتاده اقدام کند، باید برای طراحی و توسعه محصوالت جدید به جای محچرخه حیات محصوالت مُد را کنترل می

 .(330، 2011، و دیگران )آکسوگردد 

نوآوری حاکی از محصول جدید است، . اه گرفته شوندوآوری اشتبنباید با ند، متفاوت از سایر محصوالت هستند و محصوالت مُ

نوآوری ابداعی است که در گذشته وجود نداشته است و قبال هم مشتری به آن دسترسی نداشته است. در حالی که در 

را از یک وز د رحصول مُکنیم. و در آخرین نکته که مهایی را با کلکسیون قبلی پیدا مید روز، ما اغلب شباهتمحصوالت مُ

آورد، این انتشار ای را به دست نمیکند، نفوذ و انتشار آن است. نوآوری همواره انتشار تجاری گستردهمحصول نوآوری متمایز می

د است. یک محصول تنها از طریق پذیرش، در واقع انتشار بخشی از وجود و حضور مُ د روز ضروری است.برای محصوالت مُ

 .(95، 1397)لبون، شود ز سوی عده زیادی، مُد روز میی ارسمیت شناساتخاذ و به 

 

  گذاری در مُدقیمت

 از. شودمی منظور سازمان یا شخص حساب به خدمت یا محصول بابت که مبلغی از است عبارت قیمت بازاریابی ی آمیخته در
 از حاصل مزایای از شدن مندبهره ازای در کننده مصرف که هایی ارزش مجموع با است برابر قیمت تر، گستردهبهتر و  دیدگاهی

 .(18، 1396نام،  )خوش دهد می دست از خدمت یک یا محصول قلم یک داشتن

باشد. اگر محصولی و تعیین قیمت یکی از مراحل حیاتی است زیرا بخش مهمی از تعیین موقعیت کاال در بازار میگذاری قیمت

اکنون مشتریان نسبت به هر  .(150، 1399، کار و هاپکینز نیوول) ضرر شودتواند منجر به ، میبه درستی تعیین قیمت نشود

پایه درباره ارزش و یا آشفتگی و اند، بنابراین بعید است با ادعاهای بیتر شدهتر و مطلعزمان دیگری نسبت به قیمت فهیم

 .(187، 1394، و شاو فریب بخورند )جکسون ،سردرگمیِ به عمد ایجاد شده در قیمت

ید. آتصویر به جلو میگیرد و اعتبار و د ایجاد شده توسط جامعه پذیرفته شود، قیمت در درجه دوم اهمیت قرار میمُر اگ

برساند. که سود را به حداکثر محصوالت خود را با قیمت هایی بفروشند  توانندمی ،د هستندمُ خلقبنابراین، عملیاتی که قادر به 
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، (های بازاریابی، فروش تمایل به کاهش داردعلی رغم همه فعالیت  ای که)دوره مُد روز محصوالت ،چرخه حیاتدر نیمه دوم 

 .(330، 2011های تبلیغاتی، مفید خواهد بود )آکسو و دیگران، تالش برای سودآوری کل از طریق کاهش قیمت و روش

 

  رسانیهای توزیع و خدمتکانال-مکان

-به صورت صریح به جایی که کسب و کارهای مُد به طور مستقیم به مشتریان میو  شودکه توزیع انجام میمکان یعنی جایی 

ی عرضه )تامین( نیز یاد کند. مورد دوم به عنوان مدیریت زنجیرهفروشند و به صورت ضمنی به فرآیند توزیع فیزیکی اشاره می

 .(303، 1394، و شاو شوند )جکسونن خرید به مشتریان عرضه میهای مختلفی بر طبق مکاشود، زیرا محصوالت به روشمی

گیری پیرامون بهترین مکان توزیع جهت توانند در تصمیمی کانال وجود دارند که بازاریابان میها دربارهتعدادی از گزینه

فروشی هستند که و خردهجوازها ها شامل عمده فروشی، حق امتیاز، ها را انتخاب کنند. اینرسانی به مشتریان آنخدمت

های بازاریابی و خرید برون مرزی های مُد از قبیل خدمات پردازش پوشاک و ادارهای که سایر واسطههمگی توسط مجموعه

 .(307، 1394، و شاو )جکسون شوند، حمایت میگیرد)خارج از کشور( را در برمی
به ویژه زمانی که کاالهای مشابه در بازار هدف یکسان عرضه  تی است؛در صنعت مُد، محیط خرده فروشی یکی از مزایای رقاب

ها، جو نامند. محیط خرده فروشی باید از طریق تصویر سازی، ویترینمی "فروشنده خاموش"شود. محیط خرده فروشی را می

ندگان در داخل کنمصرفهای خرید فروشگاه و موسیقی مناسب ماهیت کلی فروشگاه را نشان دهد. تقریبا سه چهارم تصمیم

-)لیردن لباس و خرید را دست کم گرفت افتد؛ بناباین نباید اهمیت چیدمان، جذابیت و سهولت پرو کفروشگاه اتفاق می

 .(50، 1397 گرینوود،

 

  دارتباطات بازاریابی مُترفیع و 

تعریف کردن از محصول به  ایده تبلیغات فروش مشتق شده است و به معنای از "ترفیع"در تئوری بازاریابی عمومی، ایده 

 کنندگان است.مصرف

ارتباطات  وگوی تعاملی بین شرکت و مشتریانگفتاست.  این مفهوم اخیرا یک پارادایم جدیدی از تئوری ترفیع را بوجود آورده

 .(195، 2014شود )بارنز، بازاریابی نامیده می

 .(21، 1397گرینوود، -)لی یابی شودجایگزین ارتباطات بازار توانداست که اغلب میای ترویج واژه

ای اشاره دارد که یک شرکت برای تبلیغ محصوالت و خدمات نام تجاری خود و آمیخته ترویجی به ترکیبی از ابزارهای رسانه

 .(172، 2015)پوسنر، کندارتباط با مشتریانش از آن استفاده می

 آمیخته ترویجی شامل موارد زیر است: 

 41تبلیغات •

 42شپیشبرد فرو •

 43فروش شخصی •

 44روابط عمومی •

 45بازاریابی مستقیم •
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داند این کننده دقیقا میشود؛ بدان معنا که مصرفمحسوب می46 "باالی خط"های معموال جزء فعالیت تبلیغات

ارتباطات بین یک شرکت با شرکت دیگر و یا با مصرف گیرد. تبلیغات شامل اطالعات از چه منبعی سرچشمه می

 نه آن از پیش پرداخت شده است.کننده است که هزی

های کوتاه مدت، برای های داخل فروشگاه هستند که ممکن است شامل تخفیففعالیت فروش های پیشبردبرنامه

 افزایش تقاضا باشند.

 به معنای استفاده کردن از کارکنان فروش، جهت برقراری ارتباط با مشتریان احتمالی است. فروش شخصی

شود؛ مانند تبلیغات نامحسوس )از طریق جایگذاری های ترویجی غیر مشهودتر اطالق مییتبه فعال روابط عمومی

شود ه طور مشهود مشخص نمینامند؛ زیرا در آن بنیز می 47"زیر خط"محصول( در مجالت که گاهی آن را فعالیت 

 .(20، 1397ود، گرینو-لی) و کدام بخش جزء نظرات سردبیر استکه کدام بخش آن مربوط به خود شرکت است 

ارتباط مستقیم با خریدار، از طریق تماس یک به یک با مشتری، خواه از طریق تلفن یا ایمیل، با  بازاریابی مستقیم

کند، سپس های شرکت ارائه میسازی پیامتباط، فرصتی را برای شخصیگیرد. برقراری ارهدف مشخص صورت می

سازد. تعامالت بهتر با کند و پایگاه داده مشتری را میآوری میجمع اطالعات صحیحی را درباره بازارهای هدف ویژه

های برخی شرکت شود.فروشان میهای تبلیغاتی کمتر برای برندها و خردهمشتری از طریق اینترنت، منجر به هزینه

کنند ویژه ارسال میمُد، کارتی را برای تولد مشتریان یا اطالعاتی را درباره مجموعه جدید، تبلیغات یا رویدادهای 

 .(175، 1397)لبون، 

 

 برندسازی در مُد 

ال نموده است. هایی است که ذهن بازار هدف را اشغهای ذهنی یا تداعیات کارکردی، احساسی، عقلی و مزیتبرند مجموعه گره

 .(1، 1397)یزدانی،  کنندگاه دو برند مثل هم عمل نمیآن قدرها هم ساده نیست، چرا که هیچبرندسازی، 

از برندسازی، ایجاد یک هویت واضح و مشخص برای یک محصول، خدمت یا سازمان است. هدف آن است که درحقیقت هدف 

درک شده از محصول  ارزشبرندسازی همچنین باید ارزشی را به محصول اضافه یا  رقبایش متمایز دیده شود.سایر از  برندیک 

 .(144، 2015)پوسنر، را افزایش دهد 

توان به لوگو، شعار برند، محصوالت واقعی و محیط خرده فروشی فیزیکی آن اشاره کرد. اما برند، میهای اساسی یک گیاز ویژ

سازد، نامشهود است. از بسیاری ترین بخشی که یک برند را مییک برند چیزی بیش از مجموع تک تک این اجزاست. مهم

نظر داخلی بوسیله استراتژی شرکت شکل گرفته و از نظر شود که از ته میجهات، برند یک پارادوکس است. برند به ترکیبی گف

مشهود و  هایمولفهتوان گفت، برند ترکیبی از کننده ساخته شده است. به عبارت دیگر میخارجی توسط درک و تجربه مصرف

شود بلکه تبلیغات میبندی و ای است که نه تنها شامل لباس، محیط خرده فروشی، بسته، بستهباشد. یک برندنامشهود می

 .(140، 2015 )پوسنر،دهد کننده به آن نسبت میها و مفاهیمی است که مصرفمعانی، ارزش شامل

-کند، و فشار زیادی به زنجیرهمبارزه سختی هستند. روند جهانی شدن در جهت معکوس حرکت میامروزه برندهای مُد درگیر 

المللی، نسبتا ثبات داشته است، ناگهان به یک کنون هم از نظر داخلی و هم از نظر بینتاکند. محیطی که های تامین وارد می
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کند و کنندگان را تحریک میهای اجتماعی( سلیقه و ذائقه مصرفتکنولوژی )خصوصا رسانهمحیط ناپایدار تبدیل گردیده است. 

کنند برندهای بزرگی که به شیوه سنتی فعالیت می ایدهد. این موضوع کار را بربا سرعت بیشتری به تغییر کردن ادامه می

تر ها راحتتر و استارتاپدشوار کرده است. به موازات آن، کسب جایگاه در بازار و گرفتن سهم از بازار برای برندهای کوچک

فیت کیبرای مشتریان نیز تفکیک یک محصول مُد از دیگر محصوالت بر اساس . (23، 1399، و رو )سولومون شده است

کنندگان نیازمند چیز دیگری هستند که نزدیکی یا خواستن یک محصول را به ت دشوار شده است. بنابراین مصرفمحصوال

 .(385، 1394، و شاو )جکسونشود آنان تلقین کند و به طور کلی، فاکتور تفکیک، یا قیمت یا اسم نام تجاری را شامل می

تجارینامبهکهراهکارهاست ازایمجموعهبرندسازیست.انامیکبهبخشیدنامعنفرایندبرندسازیتجاری،ناماستراتژی

چونمختلفیثمباحشاملبرندسازیند.میکمتمایز ومشخصرقبابهنسبتبازاردرراآنجایگاهودادهمشخصیهویت

آن،برایلوگوطراحیوبرندرنگانتخابد،جدیبندیطبقهایجادبرند،برایمؤثر نامانتخاببرند،سازیهجایگاویابیهجایگا

، 1395)بایه،  باشندمیات و...تبلیغرویدادسازی،عمومی،روابطبرند،ارزشوعمقتمرکز،دامنهنمودنمحدود یابرندبسط

45.) 

 از مزایای برندسازی برای مشتریان مُد، می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 اند.های مناسبی انتخابهای تجاری معموال نشانهدهد، زیرا نامای خرید کاهش میپیچیدگی و سطح درگیری را بر •

 کند.نوعی ثبات و سازگاری و قابلیت اعتماد را در مزایای محصول منتقل می •

 .(387، 1394، و شاو )جکسونآیند، در پی دارد مزایایی را نظیر ایجاد تصویر و موقعیت که با نام تجاری می •

ی از نیروهای عمده در صنعت مُد است. کارآفرینان موثر و تاثیرگذار از برندسازی به عنوان یکی از عوامل تثبیت برندسازی یک

حمانه تمایز رکنند. برند صدای اصلی تعریف کننده محصول است. استفاده از استراتژی بیکننده تولید یک برند استفاده می

های یابی یک محصول اغلب از طریق الیهت. مشخص است که موقعیتمحصول برای ایجاد شهرت و هویت محصول الزم اس

 .(61، 1399، شود )کار و هاپکینز نیوولتقویتی برای ایجاد و حفظ امنیت هویت آن در بازار کار انجام می

ر حالی که برندینگ مکان، هویت و محلی خاص. د هایفراگیر و جامع در زمینهای ی است برای مطالعهآلایده موردصنعت مُد 

در اینگونه صنعت مُد توان گفت می؛ کننده پیدا کردهای در بازار مصرفاهمیت چشمگیر و فزایندهبرندسازی و برندینگ مکان 

 .برندهای موفق و مشهور جهانی دانست خاستگاهتوان را میها )برندسازی و برندینگ مکان( پیشتاز است. صنعت مُد گرایش

برندهای جهانی شامل نایک )رتبه شانزدهم(، لویی ترین با ارزشاز  مُد را خاستگاه تعدادیصنعت ، اخیرا در گزارشی 48فوربز

. ه استکردهارم( و گوچی )رتبه چهل و هفتم( اعالم ویتون )رتبه بیستم(، اچ اند ام )رتبه سی و ششم(، هرمس )رتبه چهل و چ

 (.110، 2018، 50و هراس 49زت ها سیال و در حال تغییر هستند )بریجبا این وجود، این شهر

شوند. بر اساس بازه قیمت، خرده فروشی یک محصول برند بندی میبندی قیمت طبقهدر صنعت مُد، محصوالت بر اساس دسته

 (.63، 1399)کار و هاپکینز نیوول، جای بگیرد  خاصی ی قیمتیبندتواند در دستهمی

فردی هستند ای تالقی استراتژی، ارتباط، طراحی و فنآوری منحصربهبندی قیمتی، برندهای موفق و قدرتمند داردر هر دسته

 (.67، 1399)کار و هاپکینز نیوول،  که همان همگرایی الزم برای ساخت و ایجاد برند است
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 های اجتماعی بر مُدتاثیر رسانه

، 1397گرینوود، -روند )لیمی ارتباطی به شمار مهم به خاطر شخصی بودن و سرعت عمل یکی از ابزارهایهای اجتماعی رسانه

170). 

ای های اجتماعی، شیوهداده است. جالبتر آن که رسانهتغییر  ، نحوه ارائه، گزارش و مصرف مُد راهای اجتماعیرسانهاستفاده از 

 هایمارکد فردی، نظیر، بسیاری از طراحان مُشود را نیز تغییر داده است. با توجه به این توانایی بازاریابی بیکه مُد طراحی می

این طراحان مستقل با  .شوندهای کوچک و متوسط تبدیل میسازند و بدین ترتیب به صاحبان تولیدکنندهشخصی خود را می

هایی را های اجتماعی، فرصترسانه ممکن است اگرچه کنند.های اجتماعی به بازار صنعتی راه پیدا میرسانه استفاده از ویژگی

های اما گسترش بازاریابی و کانال ق چندین کانال ارتباطی دیده شوند؛تا از طریآورد بوجود قل فردی مست برای طراحانِ

ای به های اجتماعی قدرت فزایندهخصوصا آن که رسانهتشدید کرده است.  نیز های شخصی و ملی رارقابت بین مارکارتباطی، 

 .(1، 512019،)هیسائو و دیگرانکنند  ملی رقابتهای شخصی میدهد تا با برندهای بزرگ این مارک

خوانند، بینند، میتعداد افرادی که تبلیغ مورد نظر را میهای تبلیغات در آن رسانه، به اب یک نوع رسانه خاص و هزینهانتخ

 (.33، 1397گرینوود، -)لیشوند بستگی دارد کنند یا میتماشا می

شود تا کارت ویزیت خود را ارائه دهند تا از این طریق فرصت شرکت میخواست های تجاری از بازدیدکنندگان دردر نمایشگاه

تواند از طریق ایمیل، فهرستی از مخاطبان را برای بازاریابی شرکت با آورند. با این کار شرکت میدر قرعه کشی جوایز را بدست 

انتشار اطالعات و به اشتراک گذاشتن  آوری دوستان ونیز ابزار مناسبی برای گرد هم 53تهیه کند. فیس بوک 52شرکت )صنعتی(

برای ایجاد ارتباط حین رویدادها هستند؛ زیرا طراحان مهم از این ابزار مهمی  هم ازکردن و وبالگ نویسی ها است. توئیت آن

. (170، 1397گرینوود، -شوند )لیکنندگان میرسانند و باعث افزایش تعداد شرکتطریق رویدادها را به اطالع سایرین می

وهای مُد حضور دارند و تصاویر و های جلویی شامروز هستند. این افراد در ردیف وبالگ نویسان، خبرنگاران تاثیرگذار دنیای مُد

 (.233، 1397گرینوود، -دهند )لینگاران عادی در اختیار عموم قرار میتر از روزنامهتوضیحات به روز را سریع

 

 بحث و نتیجه گیری

گردید و همچنین به نقش بررسی و نگرش بر پیدایش مُد در جوامع، تعریفی از مفهوم مُد و بازاریابی مُد ارائه در این نوشتار با 

در ادامه آمیخته بازاریابی و برندسازی مُد مورد بررسی  د.های آنان در خرید محصوالت مُد پرداخته شکنندگان و انگیزهمصرف

 قرار گرفت.

به اشته و ای بس قدیمی و تـاریخی دارد و از بـدو زنـدگی بشر وجود دریشه ،ـای فرهنگـیهد همانند سایر پدیدهپدیده مُ

ها نقش لوکس و تجمل ترین آنترین جوامع تا مدرن(. از ابتدایی119، 1387)رشیدپور و دیگران،  تدریج توسعه یافته است

های از این باب حائز اهمیت است که مُد با پدیدههای اخالقی افراد شده است. این مقوله گرایی، باعث تحریک شدن ویژگی

  (.11، 1391الهی، باشد )عینفرهنگی در ارتباط می

هایی تبدیل کرده است که تجربه کنندگان را به نمونهدر فرهنگ از هم گسیخته امروز، تغییرات تکنولوژی و اجتماعی، مصرف

کند تا آوری میهای مختلف را جمعهمانطور که یک دی جی آهنگهای مختلف را دارند، ها و خرده فرهنگپیروی از فرهنگ

گذارد ها در یکدیگر، اصول و عقاید مدرنیسم را زیر پا میبندیازد. جامعه پست مدرن با آمیختن دستهیک موسیقی ترکیبی بس
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ر اصل به معنای وجود تعداد کننده جدید، دآورد تا شرایط جدیدی تجربه شود. بنابراین، یک مصرفو این امکان را فراهم می

 .(29، 1399، و رو )سولمونکننده است زیادی مصرف

خرند. به عبارت دیگر، کنند، میفهوم بنیادین در بازاریابی این است که مردم محصوالت را به خاطر منافعی که فراهم مییک م

 باشدمی "مُد روز بودن"ن احساس درونی آورد و آکننده به همراه مییک پوشاک مُد در اصل منفعتی است که برای مصرف

 .(136، 1394، و شاو )جکسون

صنعت مُد به نیروی خالق کارآفرینان بستگی دارد. یک کارآفرین باید بر تمایل مشتری به وفادار ماندن به برندهایی موفقیت 

اید تجربه مداومی را به مشتریان در هر فرین ب. یک کار آکه به آن اعتماد دارند و نه خرید برندهای تازه و ناشناخته غلبه کند

تواند از نقاط ارتباطی مختلف رائه دهد. برند باید با مشتری ارتباط برقرار کند. این کار میکنند، ازمان که کاالیی را خرید می

چنین  اجتماعی انجام داد. ارائه –های عمومی نهاهای خصوصی، عرضه محصوالت در داخل فروشگاه و یا رسمانند نمایش

 (.11، 1399ز نیوول، دهد )کار و هاپکینهایی مشتریان وفادار به برند را افزایش میتجربه

پیشرفت در تکنولوژی، موجب شده است تا به یک بازار واحد بیندیشیم که بر اساس آن هر مشتری، بخشی از بازار است. هر 

یک مفهوم پویا و در حال رشد است که به همان اندازه که نام  برندی باید بداندکه چیزی به نام مشتری عادی وجود ندارد. برند

 .(25، 1399، و رو باشد، مدیون مشتریانش نیز هست )سولومونطراحانش میخود را مدیون 

کنند. این کار رمز موفقیت در ها را درک میکنند و عمیقا آنامروزه برندهای موفق ارتباط معناداری با مشتریان خود برقرار می

 .(33، 1399، و رو )سولومونکننده مصرف کنندگان جدید مُد است یای بهم ریخته، متناقض و گیجدن

اند، تبدیل شده کنندگان مُدهای اجتماعی به جزئی مکمل و حیاتی در جلب مصرفای، رسانههای رسانهآوریبا پیشرفت فن

های اجتماعی نه تنها پارادایم جدیدی از خرید در رسانهاند. های تجاری چنین نقشی را پیدا کردههمانگونه که در سازمان

، ایتجارب مشاهدهمشتری، که شامل خدمات  شوند؛اند، بلکه موجب تقویت بازاریابی مُد نیز میبوجود آورده صنعت مُد

 .(1، 2020 ،55یانگ کیم و 54است )هوم کیمهای جدید تجاری تبلیغات خالقانه و فرصت

های باید به دقت به مدیریت ارزششود، بنابراین شرکت های مُد گی مُد و سپس وفاداری منجر میارزش ویژه مُد به دلبست

کنده محور دست یابند. در دسترس قرار دادن مرتبط با مُد بپردازند تا به دلبستگی به مُد و توسعه وفاداری به مُد مصرف

ده ع متفاوت به دست آورد. وابسته به تصویر، جایگاه، راهبرد خرهای توزیتوان به وسیله کانالپوشاک مُد برای خریداران را می

 (.133، 2015فروشی و مشتریان اصلی، برندهای مُد و مدیران آنها باید یکی چند کانال توزیع را ایجاد کنند )لبون، 

-فروشگاه در آن حضور و است المللی بین یعرضه یزنجیره از عنصر مشهودترین مشتری دید از و ترین د بزرگمُ فروشی خرده

 و توزیع چگونگی در پررنگی نقش رو این از باشد می پررنگ بسیار الین،آن هایفروشگاه و مستقل هایفروشگاه ای،زنجیره های
 (.23 ،1396نام،  )خوش دارد دمُ یعرضه

است که از طریق آن لباس به توان به این موارد اشاره نمود. اول آن که مکانیزمی از دالیل اهمیت خرده فروشی در مُد می

توان در عرض حداکثر چند ساعت، بازخورد دقیق آوری اطالعات، میدوما، با رشد و توسعه فنرسد. کننده میدست مصرف

شود. ارزیابی بازار مشتری را از آنچه که در حال خرید است، بدست آورد. بدین ترتیب تغییرات در بازار به سرعت ارزیابی می

های تمامی فروشگاههای پرطرفدار. ها و اندازهزینی رنگها تجدید شوند؛ بخصوص جایگآورد تا مدلرا فراهم میاین امکان 

به واحدهای بازاریابی و طراحی خود و همچنین واحدهای رنگ مرتبط هستند. بنابراین تغییرات در تقاضا به سرعت  56بنتون
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، 2009)ایزی،  بخشدفروشی، بازاریابی هدف را تسهیل می. سوما، خردهگیردشود و تولید مطابق با آن صورت میمشاهده می

196). 

به عنوان  ند،یفرد در مراحل مختلف فرا رشیپذاین موضوع بسیار مهم است که  حفظ رقابت باشد، یبرا یاگر خرده فروش

-و مقاومت مصرف رشیکننده پذ نییاز عوامل تع قیبه دانش عم ازیکار ن نیانجام ا یبرا متفاوت است. ازهایها و ندرخواست

 .(190، 2018 ،58و جیکوب 57)سبالد کننده است

به ویژه هنگام خواندن مجالت و  –کنندگان ویژه در صنعت مُد، بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که مصرفروابط عمومی، به 

-)لی کننداین زمینه استفاده می از طراحان مُد و متخصصان حوزه مُد به عنوان منبع اطالعات و الهام بخش در –ها وبالگ

ترین ابزارها یا کانالهای اطالع توان گفت که تایید افراد مشهور یکی از مهمبا این حال قاطعانه می .(44، 1397گرینوود، 

ان آکادمیک بر این باورند که استفاده از افراد مشهور در کنار تبلیغ رسانی در عرصه مُد است. بسیاری از صاحب نظر

 .(107، 1397گرینوود، -گذارد )لیکنندگان تاثیر میت به دلیل انتقال، جذابیت و همانندی بر رفتار مصرفمحصوال

، 1397است )لبون، های مُد همانطور که در متن هم گفته شد قیمت گذاری پوشاک مُد، ابزار راهبردی مهمی برای شرکت

( بطور اساسی نامناسب باشد، هیچ سطحی از کاهش قیمت (. اما اگر یک محصول مُد )برای یک بازار یا در یک فصل78

 .(133، 1394، و شاو )جکسونرتا آن را به فروش نخواهد رساند )تخفیف(، توزیع وسیع یا ترفیع افزایش یافته ضرو

ه ای ول یا خدمت مُد است اما برای بررسی این عامل در پس پرده به چهار عمل زمینانگیزه یکی دالیل گرایش افراد به محص

 برخورد می کنیم. 

 دانش در مورد انگیزه خرید -1

دانش در بخش های خرده فروشی با مشاور تخصصی گسترش می یابد. به طور خاص با مطالعه در مورد مقدار خرید 

 املی باشد که به انگیزه اقشار مختلف پی ببریم.افراد از کاالها یا خدمات متفاوت می تواند ع

 د منافع افراد در هنگام خری  -2

برخالف روش معمول در ادبیات انگیزشی خرید با تحقیقات مکرر و توجه به نتایج آنها می توان به منافع افراد در 

 رابطه با خرید کاالهای متفاوت نیز پی برد.

 توصیف یک روند  -3

 های مد به یک روند ظهور و افول کاالهای مد را می توانیم پی ببریم.در این حالت با بررسی کاال

توان این گونه بیان کرد که انگیزه خرید به یک مفهوم رایج در تحقیقات ها میرد انگیزه خرید افراد در خرده فروشیدر مو

)سبالد و  کننده ضروری استمصرف. بنابراین درک کامل از فعالیت های خرید ف کننده بازاریابی تبدیل شده استمصر

 (.190، 2018جیکوب، 

تواند به انند بیشتر تحقیقات در زمینه عملکرد پیچیده مغز انسان، رفتار خرید نیز هرگز نمیدهد که هماین پژوهش نشان می

مُد به مراتب پر توانند به ما درک محدودی ارائه دهند. حوزه خرید ها میدرستی درک شود؛ با این وجود، برخی از تکنیک

کنند. است که هویت و عزت نفس افراد را نیز دخیل میهاست؛ زیرا مستقیما با محصوالتی در ارتباط خطرتر از سایر حوزه

ها همواره به دنبال پاسخ سوال همیشگی خود هستند گیری میزان اثربخشی کمپین ارتباطی بسیار مهم است؛ زیرا شرکتاندازه

 .(221، 1397گرینوود، -ینه کردن )برای تبلیغات( چه چیزی بدست خواهند آورد )لیکه بدانند در ازای هز
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های اینترنتی، فضا برای کسب و کار پیرامون توان به این نکته اشاره کرد که با توجه به گسترش روزافزون فعالیتا در انتها میام

های سنتی خرید، از خرید های آنالین استفاده جای روشها دالیل خوبی است که به اینترنت نیز افزایش یافته است. همه این

این است که خریداران به صورت حضوری و آنالین ممکن  ،باشدای که در این جا حائز اهمیت میه(. نکت3، 1397کرد )یزدانی، 

اطالعات بیشتری  جویی در زمان و تقاضای محصول واست رفتاری متفاوت داشته باشند. مشتریان آنالین به راحتی و با صرفه

تر و با ارزش باالتری از خریداران حصوالت شخصیتوانند مدر مورد محصول مورد نظر خود دارند و حتی در مواردی می

حضوری انجام دهند. بر عکس مشتریان حضوری تحریک حسی از فروشگاه و تعامل اجتماعی را ترجیح می دهند و به دنبال 

کننده جدید مُد، بین بحث منسوخ شدن (. مصرف193، 2018شند )سبالد و جیکوب، مشاوره گرفتن از فروشندگان می با

 .(182، 1399، و رو است )سولمون نتی و تجارت الکترونیک قرار گرفتههای سفروشیخرده

جات وبازار منس .(188، 1399، و رو صنعت مُد، وجود خود را مدیون نیاز انسان به تغییر و اصالح ظاهرش است )سولمون

میلیارد  130به  2025ار تا سال شود ارزش این بازبینی میشیک، در چند سال آینده به سرعت گسترش خواهد یافت. پیش

اند، از کدام پیام با فهم اینکه مشتریان یک برند چگونه با آن ارتباط برقرار کرده .(195، 1399، و رو دالر برسد )سولومون

توان تر میآید، بیشمندند و از کدام ترندها خوششان نمیاند و کدام را نپسندیدند و به کدام ترندها عالقههتبلیغاتی استقبال کرد

تغییر داده شود و چه چیزی ثابت ینکار در تشخیص اینکه چه چیزی بینی کرد که در آینده چگونه رفتار خواهند کرد. اپیش

 (.197، 1399،و رو )سولمون بماند، بسیار مفید خواهد بود
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نامه  پایان .مطالعه موردی برند هاکوپیاند: بی برای پوشاک مُتحلیل بررسی آمیخته بازاریا(. 1396نام، انسیه )خوش  •

 .هنر اصفهان. دانشگاه پژوهشهای عالی هنر و کارآفرینی. دانشکده اقتصاد و کار آفرینی هنرکارشناسی ارشد. گروه 

 

 . مجله مدیریتنظری به مد و ارائه الگوی مدیریت مد(. 1387ند، ابوذر؛ مهدی، ماسوری )رشیدپور، علی؛ فردی بیرانو •

 .115-119فرهنگی، سال دوم، پیش شماره دوم، ص 
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نجات توان آنها را روند و چگونه میچرا برندهای مُد از بین میبازاریابی مُد: (. 2019) ؛ رو، برندونسولومون، مایکل •
 (. تهران: انتشارات ادیبان روز.1399سید رضا جالل زاده و مرضیه بابایی ). ترجمه: )چاپ اول( داد

 

بررسی رفتار خرید مشتریان ایرانی از برندهای لوکس مشهور و تعیین استراتژی های (. 1391الهی، ساناز )عین •
  یرالدین طوسی.دسی صنایع. دانشگاه خواجه نصپایان نامه کارشناسی ارشد. گروه صنایع. دانشکده مهن .بازاریابی

 

)مورد مطالعه : شهروندان  دهای اجتماعی در بازاریابی و برندسازی مُاستفاده از رسانه(. 1398فیروزی زهرا، سعید ) •
 پایان نامه کارشناسی ارشد. گروه مدیریت. دانشکده مدیریت. موسسه آموزش عالی نوین اردبیل. .شهر اردبیل(

 

(. تهران: 1385ترجمه: مهدی امیر جعفری ) .(چاپ ششم)مدیریت بازاریابی . (1991کاتلر، فیلیپ؛ کلر، کوین لین ) •

 نشر نص. 

 

ترجمه: امیررضا  )چاپ اول(.کارآفرینی مُد: برنامه، محصول، فرآیند (. 2014کار، ملیساجی؛ هاپکینز نیوول، لیندا ) •

 (. تهران: انتشارات دانشگاه کارآفرین.1399علیزاده مجد و پریسا ترکی )

 

 های مد از طریق رضایت مشتریهای تمایز بر عملکرد شرکتبررسی تاثیر استراتژی(. 1395ی صومعه، مریم )کاظم •
دانشکده مدیریت. موسسه آموزش و  . پایان نامه کارشناسی ارشد. گروه مدیدیت.(های شهر تهران)مورد مطالعه: مزون

 ریزی.پژوهش مدیریت و برنامه

ترجمه: . )چاپ اول( تاثیر انتخاب مصرف کنده و وفاداری در کاالهای مد: دبی مُبازاریا(. 2015لبون، کارولین ) •

 (. تهران: نشر آکادمیک.1397ابولفضل خسروی )

 

(. 1397ترجمه: کامبیز حیدر زاده و مجید افتخاری ). )چاپ اول( بازاریابی مُدارتباطات (. 2019گرینوود، گینور )-لی •

 تهران: انتشارات تمدن علمی.

تاثیر برندها در گرایش به مد )مطالعه موردی: مشتریان فروشگاه مجازی پوشاک (. 1397، سید محمدعلی )یزدانی •
پایان نامه کارشناسی ارشد. گروه مدیریت. دانشکده مدیریت. موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی  (.دیجی استایل
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