ﭼـﻮﻧﻪ ﺑـﺎ ﺑﺎزارﯾـﺎﺑ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺑﻠـﺪرﭼﯿﻦ ﻓـﺮوش
ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ؟
ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ
اﺻﻮﻟ ﮐﻪ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻓﺮوش و ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﻣﺤﺼﻮﻻت
از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ در راه اﻧﺪازی ﻫﺮ ﮐﺴﺐ وﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد .در ﻏﯿﺮاﯾﻦ ﺻﻮرت

ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ورﺷﺴﺘ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﻮد .ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ راه و روش ﻣﺸﺨﺼ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ
ﯾ از ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی اﺻﻠ راه اﻧﺪازی ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺗﺨﻢ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه از
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
اﺳﺖ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾ ﭘﻨﺠﻢ آن وزن دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮاورده ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ارزش ﻏﺬاﯾ و
داروﯾ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾ دارﻧﺪ و از آن ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮان ﺑﺮای درﻣﺎن اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﮔﻮﺷﺖ اﯾﻦ

ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺬﯾﺬ اﺳﺖ و از آن ﻣ ﺗﻮان در ﭘﺨﺖ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺧﻮﺑ در ﺑﺎزار دارﻧﺪ و ﻣ ﺗﻮان آن را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪ .در ﻏﯿﺮاﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺸﻞ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺎزار را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻮدآوری ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ.

ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺧﻮب ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ

در ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ رﯾـﺰی ﻓـﺮوش ﺳـﻮاﻻﺗ ﻃـﺮح ﮐﻨﯿـﺪ و ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ دﻫﯿـﺪ.
ﺳﻮاﻻﺗ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ :
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ؟
آﯾﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ زﯾﺮ ﺑﺎزار ﻣ ﻓﺮوﺷﻨﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ؟
آﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ زﯾﺎدی از ﺑﺎزار دارﻧﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ؟
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﻄﻘ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺗﺮس ﺑﻪ ﺧﻮد راه دﻫﯿﺪ زﯾﺮا ﺗﺮﺳﯿﺪن
در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺒﻮل ﺷﺴﺖ ﻗﺒﻞ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ آن اﺳﺖ .در واﻗﻊ در ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺸﻼﺗ وﺟﻮد دارد و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺖ ﺳﻮاﻻت ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﺪه ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ
ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ از اﯾﺪه ﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﯿﺮﯾﺪ :

آﮔﻬ ﻓﺮوش ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ

 -1در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ آﮔﻬ ﺑﺪﻫﯿﺪ:
آﮔﻬ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﻮار  ،ﺷﯿﭙﻮر  ،اﯾﺮان ﺗﺠﺎرت  ،ای ﻓﺮوش و … ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﺎن ﻫﻢ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺻﺮف ﮐﻨﯿﺪ آﮔﻬ دﻫﯿﺪ .آﮔﻬ
دادن در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ .ﺑﻨﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﺗﺎ از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯿﺮدم  ،آﮔﻬ دادن در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾ از آﻧﻬﺎ ﻣ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در  15روز اول ﺑﯿﺶ از
 30ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ زﻧ زدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﻫﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻢ در آﯾﻨﺪه ﺑﻬﻢ زﻧ
ﺑﺰﻧﻨﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺒﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ

 -2از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﺒﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ:
اﻣﺮوزه ﻋﺼﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟ ﺷﺪن ﻫﺴﺖ و ﻫﻤﻪ از ﺷﺒﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﺮام و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﺳﺘﻔﺎده ﻣ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺻﻔﺤﻪ ای اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ و در آن ﺟﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﯾﺪ و ﯾﺎ در
ﺗﻠﺮام ﯾ ﮐﺎﻧﺎل اﯾﺠﺎد ﮐﺮده واﯾﻦ ﮐﺎر را در آﻧﺠﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
در ﺑﯿﺸﺘـﺮ ﮔـﺮوه ﻫـﺎی ﺗﻠﺮاﻣـ ﺷﻬـﺮ ﺧـﻮد ﻋﻀـﻮ ﺷﻮﯾـﺪ و در آن ﺟـﺎ ﻫـﻢ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺧـﻮد را ﺗﺒﻠﯿـﻎ ﮐﻨﯿـﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺨﻢ وﮔﻮﺷﺖ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ  ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ ﮐﻤ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺗﻠﺮاﻣ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ دار را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﯿﺪ .ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ دار ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺰﯾﺖ
ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺗﺨﻢ وﮔﻮﺷﺖ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ دارد  ،از آن ﻫﺎ در ﺗﻬﯿﻪ ﻏﺬا ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺮدﺳﺎل اﺳﺘﻔﺎده
ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

 -3اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎزارﯾﺎب را ﺟﺪی ﺑﯿﺮﯾﺪ:
اﯾﻦ ﯾ ﺗﺼﻮر ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻢ ﻧﻘﺶ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه
 ،ﻣﺪﯾﺮ و ﺑﺎزارﯾﺎب .ﺑﺎزارﯾﺎﺑ و ﻓﺮوش ﯾ اﻣﺮ ﺗﺨﺼﺼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ ﻣﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﻻزم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ
دﻧﯿﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﯿﻨﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزارﯾﺎب ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺟﺎی ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺮاﻧ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺎزارﯾﺎب

ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای ﺣﻘﻮق ﺛﺎﺑﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨ ﻣ ﮔﺮﻧﺪ و اﺳﺎس درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮ روی درﺻﺪ ﻓﺮوش ﻣ ﮔﺬارﻧﺪ .اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎزارﯾﺎب ﻫﺎ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻣﺬاﮐﺮه و ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﻣﺴﻠﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﮐﻢ ﺷﺪن درآﻣﺪ درﺻﺪ ﺣﺎﺻﻞ از
ﻓﺮوش ﺧﻮد ﻫﺮاﺳ ﻧﺪارﻧﺪ.

اﯾﺪه ﻓﺮوش ﺑﻬﺘﺮ

 -4در ﻓﺮوش ﺧﻮد اﯾﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:
اﯾﺪه ﭘﺮدازی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﯿﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ازای ﺧﺮﯾﺪ
 10ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ  ،ﯾ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ .و ﯾﺎ ﯾ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺨﻢ
ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ را ﺑﺮ روی آن ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و از ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾ ﺑﺎزار ﻣﺤﻠ ﻣﻨﺎﺳﺒ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت
واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را ﻫﻢ ﻗﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ.

