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 های آن در ایران تاریخچه ال جی و هدایت فروشگاه
 

شعبه و بیش  58شرکت ال جی الکترونیکس در حال حاضر دارای 

های ال جی  هزار کارمند در سراسر دنیا است. بیشتر فعالیت  77از 

/CD-RW-DVD های دیجیتاال  الکترونیکس بر روی تلویزیون

CD ROM  درایوهای DVD-ROM   کامپیوترها، مانیتورها و ،

های خود تا آنجا پیشرفته که به  متمرکز گشته است. ال جی الکترونیکس با تقویت مهارت  PDP وCRTهای موبایل،  گوشی

 8578عنوان رهبر دیجیتال در محصوالت الکترونیکی و دیجیتالی مشهور شده است. شرکت ال جی در تاریخ اول اکتبر سال 

آور آغااز ناناعات          ای به عنوان پیام با تولید اولین رادیو کره 8575نوامبر سال  87با نام گلداستار تأسیس گردید. در تاریخ 

ای، در    اولین یخچال کره 8597ای، در ژانویه  اولین تلفن کره 8598الکترونیک در کره شناخته شد. این شرکت در ماه نوامبر

ای را ساخت. ال جای در          اولین تهویه مطبوع کره 8598ای و در سپتامبر  اولین تلویزیون سیاه و سفید کره 8599آگوست 

اولین نمایندگی فارو  خاود را در          8558، اولین شعبه خود را در خارج از کشور در نیویورک و در آگوست 8598مارس 

با گلدستار و گلدات ارتباطات ادغام شده و  8558 ایاالت متحده آمریکا تأسیس نمود. با هدف پیشرفت، این شرکت در ژانویه 

باا     8558از گلدستار به ال جی الکترونیکس تغییر یافت. پس از ادغام و سیر تحوالت در ساال      8557نام شرکت در مارس 

 8558میلیون دالر مقام نخست را در ننعت الکترونیک کسب نمود. به دنبال این موفقیت در دسامبر     811نادراتی بالغ بر 

، 8117با ارائه طرح چالاش     8557مارس  85میلیارد دالر لوازم خانگی مقام نخست را در کره کسب نمود. در   8با نادرات 

 دومین تولد شرکت ال جی الکترونیکس شکل گرفت. 
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 ال جی در ایران :

آغاز کرده و در این راستا محصوالت زیر را به بازار  8759شرکت گلدیران نماینده رسمی ال جی در ایران فعالیت  خود را از سال 

 ایران عرضه می کند.
افزار جامع و یکپارچه فرو  فروشگاهی کیان را برگزیده است .  ای خود نرم های زنجیره این شرکت برای فرو  و هدایت فروشگاه

به نرم افزار جامع فروشگاهی کیان مجهز شدند.شرکت کیان نور رایانه مفاتاخار      8758فروشگاه های زنجیره ای گلدیران از سال 

 است تا در مسیر توسعه بازار و مدیریت فروشگاه ها  این شرکت را همراهی کند.

هاای     ها و نیازهای شرکت گلدیران، سیستم های کسب و کار، متناسب و مطابق با سیاست حل شرکت کیان با ارائه راهکارها و راه

سازی نموده است و محصول  سازی کرده و سیستم جدید مدیریت ارسال کاال را طراحی و پیاده جامع فروشگاهی خود را سفارشی

 افزاری نهایی را در حداقل زمان ممکن به آن مجموعه ارائه کرده است.  نرم

 سیستم مدیریت ارسال:

سازی شده است. با      ای پیاده   های زنجیره   سیستم مدیریت ارسال به منظور رفاه بیشتر و ارائه خدمات بهتر به مشتریان فروشگاه              

ها   گردد که بعد از خرید کاالهای خود، کاالهایی که حمل آن               کارگیری این سیستم این امکان برای مشتریان فراهم می             به

هایی که کاالهای بزرگی را )از جمله تلویزیون، یخچال،  برایشان دشوار است را در محل تحویل بگیرند. این سیستم برای فروشگاه

توانند روند هماهنگی ارسال، حمل کاال و نصب آن  رسانند بسیار کارآمد بوده و بدین ترتیب می مبل و نندلی و ...( به فرو  می

)در نورت لزوم( را مدیریت نمایند. امکاناتی که این سیستم در اختیار کاربر              

 دهد به قرار زیر است:  قرار می

 تعیین هزینه ارسال کاال به مناطق مختلف شهر یا خارج از محدوده آن -

 هماهنگی ارسال کاال با مشتری و تغییر آن در نورت درخواست وی -

 هماهنگی نصب کاال با مشتری و تغییر آن در نورت درخواست وی -

 پیگیری نصب کاالهای ارسال شده -

 ثبت سریال کاالی نصب شده -

 مشاهده وضعیت کاال در فرآیند ارسال  -

های مربوط به فرایند فرو ، حمال و نصاب کااال، و             مشاهده اطالعات کاالی فروخته شده و نحوه پرداخت آن، گزار  -

 های جامع مالی گزار 

http://www.kyansoftco.com


 
 
 
 
 
 
 

 

 
    

 کیان نامه
Www.kyansoftco.com 

         
 Electronic Shelf Labels (ESL)های الکترونیکی فروشگاه  برچسب           

هدف و بدون توجه به نایاازهاایشاان خاریاد            % مردم بی 88دهد که  تحقیقات اخیر نشان می

گیرد. بنابراین مهمترین نکاتاه     نورت می قیمتها بر اساس  گیری کنند و اغلب این تصمیم می

انگیز بودن و خوانا بودن قیمت هر کااال اسات. راهاکاار             ها اطمینان از وسوسه برای فروشگاه

 است. (ESL(های الکترونیکی مطمئن در این مسیر استفاده از برچسب

شوند، اطالعات کاالها از جاملاه    های کاغذی می ها که به تدریج جایگزین برچسب این برچسب

ها با ناوع     دهند. تفاوت عمده این برچسب  های فروشگاه نمایش می قیمت آنها را بر روی قفسه

افزار فروشگاه است. با ایان ویایگای، باه ماحا                  کاغذی آنها در ارتباط آنها با سیستم نرم

ها بروز شده و قیمت جادیاد      گذاری و تغییر قیمت کاالها در سیستم، اطالعات برچسب قیمت

های فروشگاه نمایش داده خواهند شد. بدین تارتایاب      کاالها به نورت اتوماتیک بر روی قفسه

ها  های رقیب، قیمت ها و میزان فرو  فروشگاه توانند به راحتی با رند قیمت خرده فروشان می

 را به سرعت تغییر داده و مشتریان را به خرید کاالهای غیر ضروریشان ترغیب کنند.

ها و جلوگیری از اتالف وقت در نصب آنها، امکانات زیر را برای شما  ها عالوه بر حذف هزینه چاپ برچسب استفاده از این برچسب

 سازد: فراهم می

 گذاری کاالهای فاسد شدنی مانند میوه و سبزیجات با توجه به موجودی انبار و شرایط آب و هوایی  قیمت -

فرو  وییه برخی کاالها در ساعات مشخص و جذب مشتریان به فروشگااه در     -

 این ساعات 

 های حقیقی و مجازی به نورت همزمان  تغییر قیمت اتوماتیک در فروشگاه -

 ها به نورت کلی، گروهی یا تکی در هر زمان  بروز رسانی آسان برچسب -

 کاالها به نورت همزمان در تمامی شعب از دفتر مرکزی  کنترل و تغییر قیمت -

 ها ها به برچسب سیم و امنیت باال برای ارسال داده استفاده از ارتباط بی -

ها در مقایسه با نوع کاغذی آنها، ارتباط مستقیم با سیستم  از مزایای وییه این برچسب

سازد تا از دفتر مرکزی بر آنها نظارت داشته باشید. در نورتی که برچسبی بر روی قفسه دیگری نصاب    است که شما را قادر می

شود یا باطری آن ضعیف شود، شما در دفتر مرکزی سریعًا مطلع خواهید شد. عالوه بر این به علت برقراری ارتبااط دو طارفاه         

برچسب و سیستم، به مح  دریافت اطالعات جدید از سوی سیستم، هر برچسب دریافت اطالعات جدید را به سیساتام اعاالم      

 کند.  ای پیدا می روزرسانی است اهمیت وییه کند. این وییگی در مواردی که اطالعات مکرراً در حال به می

ها و  ها، یخچال گردد، برای نصب بر روی تمامی قفسه ها با سایزها و انواع مختلفی ارائه می ها که بسته به نیاز فروشگاه این برچسب

 اند.  استندهای فروشگاهی طراحی شده
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 ها فروشگاه ، راهکارها و نکته        
سازی و اجرا در دنیای واقعی را  کنند که قابلیت پیاده ی بازاریابی و فرو  زمانی ارز  پیدا می تمام تفکرات و تصمیمات حوزه

های بازاریابی است و رساندن محصول مناسب در زمان مناسب و مکان  داشته باشند. توزیع، یکی از ارکان اساسی تاکتیک

شود. توزیع  مناسب به مشتریان هدفی مهم محسوب می

به همراه عوامل دیگری نظیر محصول، قیمت، و ارتباطات 

شایسته برای متقاعد ساختن مشتریان به کار گرفته 

  شود. می

تواند مزیت رقابتی یک بنگاه اقتصادی  توزیع مؤثر می

 ها( نسبت به رقبای خویش باشد.  )شرکت

ی انلی از وظایف را به  یک سیستم توزیع باید پنج دسته

  :انجام برساند که عبارتند از

 سازی و انبار کاال برای توزیع  ذخیره  -

 دریافت سفار  از مشتریان   -

 تحویل کاال به مشتریان   -

 ونول مطالبات   -

 کنترل و دریافت اطالعات از بازار   -

ی نظام توزیع بازار ایران روی آوردن به سه  در آینده

 عامل زیر مشهود است: 

 داران  گستر  نظام توزیع مویرگی تا سطح مغازه -

 فروشی بزرگ  های خرده گستر  فروشگاه -

گیری  فرو  خانه به خانه و بازاریابی تک به تک با بهره -

 ی حضوری  از اینترنت، تلفن، و مراجعه

حال تمام عوامل جذاب برای مشتریان نظیر رفتار عوامل 

های  ها، تمیزی و زیبایی، سهولت خرید، مکان خرید، چیدمان اجناس، و... همگی در فعالیت انسانی شاغل در مغازه

 نوازی مؤثر هستند.  مداری و مشتری مشتری
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