ﺑـﺎزار ﺗﺨـﻢ ﺑﻠـﺪرﭼﯿﻦ را ﭘﯿـﺶ از ﭘـﺮورش ﺑﻠـﺪرﭼﯿﻦ
ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ
آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ ﺑﺎزار ﺗﺨﻢ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ از ﻓﺮوﺷﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ eig-shop ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻤﺎ را در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﺗﺨﻢ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ و
راﻫﺎر ﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش راﻫﻨﻤﺎﯾ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻟﻄﻔﺎ ﻣﺎ را ﻫﻤﺮاﻫ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻼت ﺑﺎزارﯾﺎﺑ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺘﺎن رو ﺑﻪ رو
ﺷﺪه اﯾﺪ .اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزاری در ﻣﻮرد راﻫﺎر ﻫﺎی ﻓﺮوش ﺗﺨﻢ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ،
اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺘﻪ ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮐﺎری ﻗﺒﻞ از
اﻗﺪام ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺎن ﺳﻨﺠ ﻫﺎی ﻻزم را از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﻣﺜﻼ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﮐﺸﺶ ﺑﺎزار را ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ،
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه و رﻗﺒﺎی ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﮐﻨﯿﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾ ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬ ﺣﺴﺎب ﺷﺪه
ﮐﺎر ﺧﻮدﺗﺎن را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎزار ﺗﺨﻢ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻏﻠﺐ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻖ وارد ﻋﻤﻞ ﻣ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺎل ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ و ﯾﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﯾ ﺧﻮاﻧﻨﺪه وارد اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺪه
اﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ را دﺳﺖ ﺧﺎﻟ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻟﻄﻔﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﺗﺨﻢ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ درﭼﻪ ﺣﺎﻟ اﺳﺖ؟
ﺣﺎل ﮐﻪ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل  97ﻫﺴﺘﯿﻢ  ،در وﺿﻌﯿﺘ از ﺑﺎزار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم اﺟﻨﺎس روز ﺑﻪ
روز در ﺣـﺎل اﻓﺰاﯾـﺶ اﺳـﺖ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘـﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﺤﺼـﻮﻟ ﮐـﻪ ﺛﺒـﺎت ﺧـﻮدش را ﺣﻔـﻆ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ ﺗﺨـﻢ

ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ اﺳﺖ ،ﻃﻮرﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ  12ﻋﺪدی ﺗﺨﻢ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﯾﺴﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ  2000ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد اﻻن ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﻮد روزﻧﻪ اﻣﯿﺪی در ﺟﻬﺖ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺗﺨﻢ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ در آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﺗﺨﻢ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ
ﻣـﻮرد دوم ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﮔـﺬار در ﺑـﺎزار ﺗﺨـﻢ ﺑﻠـﺪرﭼﯿﻦ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻓﺮﻫﻨـ ﻣﺼـﺮف ﺧـﺎﻧﻮار ﻫـﺎ ﻣـ ﺷـﻮد،
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗ ﮐﻪ در ﺗﻠﻮزﯾﻮن و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﻮرد ﺧﻮاص ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺗﺨﻢ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ اﻧﺠﺎم
ﻣ ﺷﻮد ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ واﻗﻌﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ،ﺗﺨﻢ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺑﺮ
ﺧﻼف اﻧﺪازه ﮐﻮﭼ ﮐﻪ دارد ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺮﺷﺎری از اﻧﻮاع وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ ،ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ،آﻫﻦ و روی اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ دﻟﯿﻞ روﺷﻨ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﺗﺨﻢ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ از ﺑﺎزار ﺧﯿﻠ ﺧﻮﺑ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ،
درآﻣﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧ ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﺎﻧ اﺳﺖ روزاﻧﻪ اﺧﺒﺎر آﻧﻬﺎ را در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣ ﺧﻮاﻧﯿﻢ .ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﺑﺎ ﮐﻤ ﻫﻮش
ﻣﺎﻟ ﺧﻮد در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺎن ﮔﺎم ﻫﺎی ﺑﺰرﮔ ﺑﺮ ﻣ دارﻧﺪ .ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﻔﺼﻼ

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.

ﭼﻪ راﻫﺎرﻫﺎﯾ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﺗﺨﻢ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ وﺟﻮد دارد؟
ﻗﻄﻌﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻣﻮﻓﻖ راﻫﺎر ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی را در ذﻫﻦ دارﯾﺪ ،ﭼﻮن از ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺑﺎزار دﺳﺘﺮﺳ دارﯾﺪ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت زﯾﺎدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﯾﺪ .وﻟ اﮔﺮ ﮐﺴ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎزه

ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﯾﺪ و ﻫﻨﻮز ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻻزم را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺪارﯾﺪ .راﻫﺎر ﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﻪ
ﮐﻤ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ.

 -1ﺑﺮﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺑﺎزار ﺗﺨﻢ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮﺑ ﺳﺮ ﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزی ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﺑﻠﻪ اﯾﻦ ﺣﺲ اﻋﺘﻤﺎد را در ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣ آورﯾﺪ ﮐﻪ

از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻌﺘﺒﺮی در ﺣﺎل ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮدن اﺳﺖ .ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﻗﻀﯿﻪ ﺧﻮد را ﺟﺎی ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺬارﯾﺪ،
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺲ از ﻣﺪت ﻫﺎ ﻫﻮس ﺗﺨﻢ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﮐﺮده اﯾﺪ ،ﺳﺮی ﺑﻪ ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﻣ زﻧﯿﺪ و از ﻓﺮوﺷﻨﺪه
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺨﻢ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دو ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣ دﻫﺪ
و اﯾﻦ ﺷﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺪام را ﺑﺨﺮﯾﺪ .ﺑﺮ روی ﯾ از آﻧﻬﺎ ﻟﯿﺒﻞ )ﻫﻤﺎن ﺑﺮﭼﺴﺐ( ﺧﻮش رﻧ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ،ﻟﻮﮔﻮی ﺷﺮﮐﺖ ،آدرس ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎ ،ﻧﺸﺎن
اﺳﺘﺎﻧﺪارد و… وﺟﻮد دارد و ﺑﺮ روی دﯾﺮی ﯾ ﮐﺎﻏﺬ ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪی و
ﯾ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس را ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺪام ﯾ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﺮﯾﺪ؟

 -2ﻣﺠﻮز ﻫﺎی ﻻزم را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻨﻪ از ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن داﺋﻢ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدﯾﺪ اﮐﻨﻮن
وﻗﺖ اﯾﻦ رﺳﯿﺪه ﺗﺎ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد و ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺠﻮز ﻫﺎی ﻻزم را
از وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻤﺎ در
ﺑﺎزار ﻣ ﺷﻮد ﺑﻠﻪ ﻓﺮوش ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ دﻫﺪ.

 -3در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﯿﺪ.

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺗﺨﻢ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار دﻗﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮا از ﻗﺎﻟﺐ
ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿ ﺷﻔﺎف اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎﯾ ﺑﺎ زﯾﺮه ﭘﻼﺳﺘﯿ ﻣﺎت و ﺑﻪ رﻧ
ﺻﻮرﺗ و روﯾﻪ ﺷﻔﺎف اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﭘﺮ رﻧ ﺗﺮ و ﻗﺸﻨ ﺗﺮ
دﯾﺪه ﺷﻮﯾﺪ.

 -4در ﻣﻮرد ﺧﻮاص ﺗﺨﻢ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺑﺮوﺷﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺑﺘﺪاﯾ ﺧﯿﻠ ﮐﻢ ﺗﻌﺪادی ﺑﺮوﺷﻮر رﻧ در ﻣﻮرد ﺧﻮاص ﺗﺨﻢ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ ای ﺑﻪ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﺪﻫﻨﺪ و در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰ از ﮔﺮوه
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد و ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻠﻔﻨ ﮐﻨﯿﺪ و
ﺣﺘـ ﻣـ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﯾـ ﮐـﺪ ﺗﺨﻔﯿـﻒ در داﺧـﻞ ﺑﺮوﺷـﻮر ﻫـﺎ ﻗـﺮار دﻫﯿـﺪ ﺗـﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾـﺎن ﺑﯿﺸﺘـﺮ ﺑـﻪ ﺧﺮﯾـﺪ ﺗﺮﻏﯿـﺐ
ﺷﻮﻧﺪ.اﯾﻨﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮای ﺑﺎزار ﺗﺨﻢ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑـﺮای ﺑﺎزارﯾـﺎﺑ ﺗﺨـﻢ ﺑﻠـﺪرﭼﯿﻦ از ﭼـﻪ روش ﻫـﺎﯾ ﻣـ ﺗـﻮان اﺳـﺘﻔﺎده
ﮐﺮد؟
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾ ﻓﺮد ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﯾﻦ روش ﻫﺎ را ﺑﺮای ﺑﺎزارﯾﺎﺑ اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎزار ﺗﺨﻢ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ روش ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑ راﯾﺎن و ﯾﺎ ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ را در ﺟﻬﺖ ﮐﻤ ﺑﻪ

ﻓﺮوش ﺗﺨﻢ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﮐﻨﯿﻢ.

-1از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻤ ﺑﯿﺮﯾﺪ.
دﯾﺮ ﻣﺜﻞ ﻗﺪﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد ﻣﻌﺪودی ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﺳﺘﺮﺳ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺮوزه دﯾﺮ در ﺟﯿﺐ ﻫﺮ
ﮐﺴ ﯾ ﮔﻮﺷ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﻮرﺟ وﺟﻮد دارد .ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﻠﯿﻎ در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی درج
آﮔﻬ راﯾﺎن ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ راﯾﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﯿﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود 130
ﺳﺎﯾﺖ درج آﮔﻬ راﯾﺎن دارﯾﻢ وﻟ ﻣﺸﻬﻮر ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺷﯿﭙﻮر ،دﯾﻮار ،ﻧﯿﺎز روز ،اﯾﺴﺘﺎه ،اﯾﺮان ﺗﺠﺎرت و …
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﯿﺰ رﺗﺒﻪ اول را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣ دﻫﻨﺪ.

 -2از اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﺗﻠﺮام ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﺎﻧﯿﺪ.

ﺑﺎزارﯾﺎﺑ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺨﺮه ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﺷﺒﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺮﯾﺪار ﺗﺨﻢ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ،
وﻟ ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ ﺟﺎی دﯾﺮی در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﺨﻔ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ آﻧﻬﺎ را
ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾ ﭘﯿﺞ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد راه اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﻓﺎﻟﻮ ﮐﺮدن دﯾﺮان و
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺟﺬاب در ﻣﻮرد ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻫﺎ ،آﻧﻬﺎ را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺗﻠﺮام ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد راه اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ در ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ
و ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﻤﺎ
در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ  ،ﯾ از

ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺗﻠﺮام  ،ﮔﺮوه ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ.

 -3ﺑﺎزارﯾﺎب اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ و ﯾﺎ وﻗﺖ و
ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺳﺮ و ﮐﻠﻪ زدن ﺑﺎ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎ را ﻧﺪارﯾﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﯾ اﮔﻬ ﺳﺎده در دﯾﻮار  ،ﺑﺎزارﯾﺎب
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺗﺎن را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﭘﺲ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزارﯾﺎب ﺑﺮاﯾﯿﺪ
ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺮط ﺣﻘﻮق ﮐﻢ و ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﺑﺎﻻ را ﺑﺮای او در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎزارﯾﺎب ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای زﯾﺎدی
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ را ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣ دﻫﻨﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ  :از ﻫﯿﭻ روش ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗ ﺑﺮای ﺑﺎزار ﺗﺨﻢ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﺎﻧﯿﺪ ،ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ روش ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗ و
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی رﻗﺒﺎی ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ و از آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺸ ﺑﯿﺮﯾﺪ .از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری و اﺧﻼق را
در اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺎراﺿ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  5ﻧﻔﺮ را از ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ
ﻣﻨﺼﺮف ﮐﻨﺪ.

