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با محصوالت جدید کیان بیشتر
 آشنا شوید !!!

چه برندهایی از سیستم جامع 
مدیریت فروش کیان، استفاده 

می کنند 
تاثیر چیدمان کاال در بازدهی 

فروش



با محصوالت جدید کیان بیشتر آشنا شوید !!!
پورتال تامین کنندگان

ــا  ــر ب ــاط موثرت ــور ارتب ــه منظ ــازمانها ب س
ــهای  ــه گزارش ــه ارائ ــاز ب ــدگان نی تامینکنن
ــه  ــد. ک ــا دارن ــه آنه ــی ب ــای و عملیات دوره
ــه تنــوع ارتبــاط تامیــن ایــن امــر باتوجــه ب
ــیو  ــی،امان ــازمان ) قطع ــا س ــدگان ب کنن
کمیســیونی( نیــاز بــه صــرف زمــان و منابــع 

ــه دارد. ــازمان مربوط ــرای س ــانی ب انس
بــا اســتفاده از “پورتــال تامین کننــدگان” 
در سیســتم جامــع فــروش فروشــگاهی کیــان، 
نیــاز  بــدون  میتواننــد  تامینکننــدگان 
ــر مرکــزی فروشــگاه از  ــه دفت ــه مراجعــه ب ب

ــوند. ــد ش ــهایی بهرهمن ــن گزارش چنی
برخــی از قابلیتهــا و گزارشــهای ایــن سیســتم 

بــه قــرار زیــر میباشــد:

y	گزارش کاالهای تامین کننده
y	گزارش فروش کاالهای تامین کننده
y	گزارش کاالهای مرجوعی تامین کننده
y	 مشاهده و ویرایش اطالعات کاربری

ثبت شده در سیستم کیان 
y	...و

پورتال مشتریان

ــتری  ــا مش ــاط ب ــت ارتب ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
در  فضایــی  وجــود  کارهــا،  و  کســب  در 
نرم افزارهــای فــروش کــه مشــتریان بتواننــد 
امتیــازات  خــود،  فعالیتهــای  تاریخچــه  از 
ــوند از  ــع ش ــده مطل ــب ش ــارات کس و اعتب
ــد. ــیباش ــتمها م ــن  سیس ــی ای ــای اساس نیازه
بــا اســتفاده از پورتــال مشــتریان کیــان، 
ارتبــاط  منظــور  بــه  میتوانــد  ســازمان 
موثــر بــا مشــتریان خــود از چنیــن قابلیتهایــی 

شــود. بهرهمنــد 
ــرار  ــه ق ــن سیســتم ب ــای ای برخــی از قابلیته

زیــر میباشــد:

y	مشاهده فاکتورهای مشتری
y	مشاهده لیست کاالهای خریداری شده
y	مشاهده تاریخچه گردش اعتبار مشتری
y	 افزودن کارت جدید )به منظور شناسایی

مشتری در صندوق فروشگاه ها(مشتری 
میتواند اطالعات هر یک از کارتهای 

بانکی خود را در جهت شناسایی مشتری 
در سیستم ثبت کند

y	 مشاهده و ویرایش اطالعات کاربری
مشتری از قبیل )نام، شماره تماس، رمز 

عبور و ....(

وب سرویس فروش اینترنتی کیان

امــروزهبــاتوجــهبــهایــنکــهدراکثرکســب
وکارهــانیــازبــهوجــودوبســایتفــروش
وخدمــاتاینترنتــیونــرمافزارهــایمبتنــی
ــد، ــیمیباش ــمندالزام ــیهایهوش ــرگوش ب
وجــودامکاناتــیدرسیســتمهایفــروش
ــا ــتفادهازآنه ــااس ــوانب ــهبت فروشــگاهیک
عملیــاتفــروشوخدمــاتمربــوطبــه
ــازی ــیپیادهس ــتراینترنت ــتریانرادربس مش
ــد ــوردارمیباش ــیبرخ ــتباالی ــود،ازاهمی نم
ــه ــهب ــوررایان ــانن ــزارکی ــرماف ــرکتن ش
فــوق نیازهــای بــه پاســخگویی منظــور
در را اینترنتــی ســرویسهای مجموعــه
ــوده ــهنم ــودارائ ــروشخ ــعف ــتمجام سیس
ــه ــهب ــنمجموع ــاتای ــهبخشــیازامکان ک

ــت. ــراس ــرارزی ق

y	ثبــتفاکتــورفــروش)بــاجزییــات
کامــل(

y	فراخوانــیفهرســتکاالهــایــاکاالی
ــاص خ

y	،ــی ــهاطالعــاتقیمت ــکاندسترســیب ام
ــه ــایمربوط ــنه ــاتوپروموش تخفیف

ــهکاالهــا ب
y	ــیفهرســتاطالعــاتمشــتریان فراخوان

یــامشــتریخــاص
y	امکاندسترسیبهاطالعاتباشگاه

مشتریان)سیستمامتیازدهیمشتریانو
اعتبارمشتری(

y	امکانارائهتاریخچهخریدوفعالیت
مشتریان



»ارائهدهندهیسیستمجامعمدیریتفروشاگههایزنجیرهایوهایپرمارکتها«



بــا آپادانــا« رفــاه »نگیــن شــرکت
ســرمایهگذاری »هلدینــگ مشــارکت
ــه ــترالیا«ک ــد »RHC اس ــاه«وبرن رف
تجربــهســالهاحضــوردربازارهــای
بینالمللــیوکســبدانــشمدیریــت
ــرهای ــدرنزنجی توســعهفروشــگاههایم
ــی« ــنترایران ــومس ــتین»ه رادارد،نخس
تهــران، شــیان منطقــهسرســبز در را
ــن ــتای ــت.گفتنیس ــردهاس ــیسک تاس
ــداد ــهزودیتع ــرداردب ــرکتدرنظ ش
ایــنفروشــگاههایمــدرنراکــهبــا
نــامتجــاری»روژهــومســنتر«درایــران
فعالیــتمیکننــد،درسراســرکشــوربــه

ــشدهــد. ۲۰شــعبهافزای
رســالتاصلــیرفــاهکــهنســلجدیــدی
ــی ــوازمخانگ ــگاههایعرضــهل ازفروش
ــه ــیرود،ب ــمارم ــهش ــیونب ودکوراس
ارمغــانآوردنتجربــهایکامــالمتفــاوت
ازفرآینــدانتخــابوخریــدلــوازمو
ــود ــانخ ــرایمخاطب ــزلب ــزاتمن تجهی

است.

فروشــگاه»روژهــومســنتر«حاصــل
بهبــود و عملکــرد ســالها تجربــه
لــوازم فروشــگاههای جدیــد نســل
ــش ــتوانهدان ــاپش ــهب ــتک ــیاس خانگ

چه برندهایی از 
سیستم جامع مدیریت 
فروش کیان، استفاده 

می کنند



ــترالیایی ــیواس ــانایران ــیازمتخصص جمع
موفــق نمونههــای از الگوبــرداری بــا و
در اســت. شــده تشــکیل صنعــت، ایــن
ــت ــزرگصنع ــایب ــانامه ــهب ــاممقایس مق
بــا را  »RHC« میتــوان  فروشــگاهی
،Home Depot،IKEA برندهایــیماننــد

کــرد. مقایســه  ACE و   Home Pro
کــه اســت ضــروری نکتــه ایــن ذکــر
فروشــگاه »RHC« بــراســاسنیــازخــاص
ــدرت ــنق ــرگرفت ــادرنظ ــرانوب ــازارای ب
خریــدمصرفکننــدهایرانــی،نســبتبــهبقیــه
برندهــاویژگیهایــیداردکــهعبارتانــد

از:

• ازنظــرقیمــتدرســطحیپایینتــر	
ازبرندهــاییادشــدهقــراردارد.

• ــر	 ــطحیباالت ــوعدرس ــرتن ازنظ
 IKEA ازفروشــگاههاییماننــد
شــده چیدمــان و برنامهریــزی

است.



ــد یــک کاال  ــرای خری ــه ب ــاری را ک ــن ب آخری
ــان  ــد هم ــا خری ــدید و ب ــگاهی ش وارد فروش
ــاد  ــدید، به ی ــارج ش ــا خ ــم، از آنج ــک قل ی
ــورد  ــد کاالی م ــد خری ــه قص ــما ب ــد؟ ش داری
ــا  ــا آنج ــوید، ام ــگاه می ش ــان وارد فروش نیازت
ــه  ی  ــه در کیس ــد ک ــرک می کنی ــی ت را در حال
خریدتــان اقــام دیگــری هــم هســت کــه اصــا 
ــی  ــن اتفاق ــتید. ای ــا را نداش ــد آنه ــد خری قص
ــم.  ــه کرده ای ــا آن را تجرب ــه ی م ــه هم اســت ک
ــل  ــا، در مح ــد م ــات خری ــیاری از تصمیم بس
پیشــامد  ایــن  و  می شــوند  گرفتــه  خریــد 
کاالهاســت  اســتادانه ی  چیدمــان  به خاطــر 
کــه مــا را مثــل آهن ربــا به ســوی خــود 
ــی  ــه معرف ــه، ب ــن مقال ــد. در ای ــب می کنن جل
بخش هایــی از اصــول چیدمــان فروشــگاه 

می پردازیــم.
ــز  ــا مرک ــگاه ی ــک فروش ــه وارد ی ــار ک ــر ب ه
از  جدیــدی  انــواع  می شــویم،  خریــد 
ــد  ــرض دی ــه در مع ــم ک ــوالت را می بینی محص
ــادی  ــگاه ها توجــه زی ــده اند. فروش ــته ش گذاش
ــد.  ــوالت می کنن ــان محص ــرح و چیدم ــه ط ب
ــه  ــه ب ــه ماهران ــی ک ــه؟ محصول ــه ن ــرا ک چ
ــداران را  ــه خری ــود، توج ــته ش ــش گذاش نمای
ــتر  ــِد بیش ــه خری ــا را ب ــد و آنه ــب می کن جل
ــی  ــه وارد یک ــار ک ــر ب ــد. ه ــب می کن ترغی
بــا  می شــویم،  فروشــگاه  ها  راهروهــای  از 
ــه رو  ــوالت روب ــتادانه ای از محص ــِش اس نمای
می شــویم، حتــی اجناســی کــه در حــراج 
چشــمگیری  و  جــذاب  چیدمــان  هســتند، 
دارنــد کــه فــرد را ناخــودآگاه بــه ســمت خــود 

. می کشــد
وقتــی کار بــه چیدمــان اســتراتژیک محصوالت 
ــنجیده و  ــیار س ــد بس ــز خری ــد، مراک می رس
ــرا روش هــای  ــد، زی حساب شــده عمــل می کنن
مختلــف نمایــش محصــوالت، برایشــان بســیار 
مهــم اســت. بــرای مثــال، اجنــاس پرفــروش را 
ــی  ــه به راحت ــد ک ــرار می دهن ــی ق در مکان های
ــِن تبلیــغ تنقــات و  ــا حی قابل رؤیــت باشــند ی
ــی  ــوش رو، نمونه های ــنده های خ ــا، فروش غذاه

تعــارف  مشــتریان  بــه  بــرای چشــیدن  را 
می کننــد.

حــراج  محصــوالت نیــز بهانــه ی دیگــری بــرای 
چیدمان هــای خــاص در فروشــگاه ها و مراکــز 
خریــد اســت. »یکــی بخــر، یکــی ببــر«: ایــن 
پیــام تبلیغاتــی نوشــتاری در بــاالی ســکوهای 
حــراج، بــرای مشــتریان بســیار جــذاب اســت. 
زمانی کــه چیدمــان یــک کاال بــه لحــاظ بصــری 
ــودآگاه  ــور ناخ ــردم به ط ــد، م ــمگیر باش چش
بــه ســمت آن کاال جــذب می شــوند و آن را در 
ــد  ــز خری ــد. مراک ــد خــود می گذارن ســبد خری
ــته  ــوالت ، آن دس ــی محص ــان نمایش ــا چیدم ب
ــی  ــه تفنن ــد ک ــرار می دهن ــدف ق ــردم را ه از م
ــه  ــر هفت ــد. آخ ــد می کنن ــه خری ــدون برنام و ب
مراکــز  در  وقت گذرانــی  و  پرســه زنی  کــه 
خریــد بــه اوج خــود می رســد، نــوِع چیدمــان 
کاالهاســت کــه بــر میــزان فــروش آنهــا تأثیــر 

می گــذارد.
برخــی از رایج تریــن تکنیک هــای چیدمــان 
ــان  ــا آس ــایی  آنه ــه شناس ــگاه ها ک در فروش

ــد از: ــت، عبارتن اس

چیدمان زاویه دار؛
چیدمان رنگی؛

ظروف و تکیه گاه ها

1. چیدمان زاویه دار
ــد،  ــت کنی ــوالت دق ــان محص ــه چیدم ــر ب اگ
خواهیــد دیــد کــه چیدمــان بیشــتِر محصــوالت، 
ــر،  ــت. به عبارت دیگ ــی اس ــا پلکان ــه دار ی زاوی
ــن ســطح خــود  ــو در پایین تری ــان از جل چیدم
و از عقــب در باالتریــن ســطح خــود اســت. از 

ــش  ــرای نمای ــک ب ــن تکنی ای
محصــوالت بیشــتر در یــک 

ــود. ــتفاده می ش ــر اس فضــای کمت
ایــن  بــه  محصــوالت  چیدمــان 

جذابیــت  افزایــش  باعــث  روش، 
تنــوع  می شــود.  آنهــا  فراوانــی  و 

ــوع  ــه تن ــز ب ــوالت نی ــته بندی محص بس
ــد. ــک می کن ــا کم ــه دار آنه ــان زاوی چیدم

2. چیدمان رنگی
زمانی کــه بــه  عنصــر رنــگ در چیدمــان کاالهــا 
ــگ در  ــوع رن ــه تن ــا متوج ــد، باره ــت کنی دق
چیدمــان انــواع کاالهــا می شــوید. محصــوالت 
کــه  می شــوند  چیــده  به گونــه ای  معمــوال 
ــز  ــذاب و هوس انگی ــان، ج ــان درخش رنگ ش
قــرار دادن  بــا  کار  ایــن  برســد.  به نظــر 
انجــام  هــم  کنــار  در  متضــاد  رنگ هــای 

می شــود.

بــرای مثــال، در یــک فروشــگاه بــزرگ، بعیــد 
اســت دســته ی بزرگــی از ســبزیجات ســبزرنگ 
ــار  ــا در کن ــگ را یک ج ــای همرن ــا میوه ه ی
ــبزرنگ را  ــبزیجات س ــوال س ــد. معم ــم ببینی ه
ــه ای  ــل  دلم ــا فلف ــز ی ــای  قرم ــار ترب ه در کن

ــد. ــز و زرد می چینن ــی، قرم نارنج
تکنیــک رنگ هــای متضــاد در ترکیــب بــا 
ــی رود.  ــه کار م ــه دار ب ــان زاوی ــک چیدم تکنی
چیدمــان محصــوالت به صــورت هنرمندانــه  
وسوســه  را  مــا  و  اســت  شــده  چیــده 
می کنــد. بااین حــال، بیشــتر مــا نمی دانیــم 

تاثیر چیدمان 
کاال در بازدهی 

فروش 



بــرای چیدمــان محصــوالت چقــدر فکــر 
ــاظ  ــه لح ــا ب ــت ت ــده اس ــزی ش و برنامه ری
بصــری، منظــره ی جذابــی بــرای مــا بــه نمایش 
ــی از  ــا یک ــگ چیدمان ه ــود. رن ــته ش گذاش
ــداران را  ــه خری ــت ک ــی اس ــن عوامل مهم تری

بــه ســمت خــود می کشــاند.
3. سبدها و جعبه ها

چیدمــان  بــرای  بــزرگ  فروشــگاه های 
و  ســبدها  از  با دقــت  محصوالت شــان 
بــه  وقتــی  می کننــد.  اســتفاده  جعبه هــا 
ــبدها  ــد، س ــگاه می کنی ــوالت ن ــان محص چیدم
ــرای  ــه ب ــد ک ــی را می بینی ــای متنوع و جعبه ه
ــده  ــتفاده ش ــا اس ــوالت از آنه ــش محص نمای
ــرای  ــزاری ب ــن ســبدها و جعبه هــا اب اســت. ای
خلــق تصاویــر رنگارنگی از محصــوالت تازه ی 
ــا اینکــه ســبدها و جعبه هــا  مزرعــه هســتند. ب
نگهدارنــده ی محصــوالت هســتند، امــا کاربــرد 
اصلــی آنهــا ایــن  اســت کــه تکیه گاهــی بــرای 
ــه  ــت ب ــر بادق ــند. اگ ــش محصــوالت باش نمای
ــه  ــد ک ــد دی ــد، خواهی ــگاه کنی ــبدها ن ــن س ای
کامــا از محصــول پُــر نشــده اند. معمــوال 
ــا  ــل ی ــاف نخ ــا الی ــبدها را ب ــن س ــل ای داخ
مــواد دیگــری پـُـر می کننــد. چــرا؟ چــون ســبد 
محصــول زمانــی جــذاب به نظــر می رســد 
کــه پـُـر و لبریــز از محصــول باشــد، نــه زمانــی 
کــه مجبــور باشــید بــرای دیــدن محصــول بــه 
داخــل ســبد َســَرک بکشــید. از طــرف دیگــر، 
ســبِد لبریــز از محصــول ســنگین اســت و طبیعتا 
بــه محصوالتــی کــه در زیــر ســبد قــرار دارنــد، 
فشــار وارد می شــود و محصــوالت آســیب 
ــا در  ــتفاده از پُرکننده ه ــن، اس ــد. بنابرای می بینن
داخــل ســبد ها و جعبه هــا منطقــی اســت، 
در غیراین صــورت بایــد ســبد محصــول را 
ــا محصــوالت  ــی کــرد ت به طــور منظــم پروخال

ــد. ــیب نبینن ــن آس زیری

ــوالت  ــان محص ــه چیدم ــه ب ــد دقیق ــر چن اگ
ــه  ــد، متوج ــت کنی ــزرگ دق ــگاه ب ــک فروش ی

برنامه ریــزی و تفکــِر پشــت آن می شــوید. 
ــت،  ــاس قومی ــان براس ــری از چیدم ــر عنص ه
ــی  ــات جمعیت شناس ــی و اطاع ــادات غذای ع
ــما  ــر ش ــت. به نظ ــده اس ــی ش ــتریان طراح مش
ــت؟  ــده چیس ــان حساب ش ــن چیدم ــدف ای ه
ــن  اســت کــه همــه ی مشــتریانی کــه  هــدف ای
ــا 3  ــل ب ــد، حداق ــگاه می گذارن ــه فروش ــا ب پ
یــا ۴ محصــول از فروشــگاه خــارج شــوند کــه 

ــب  ــادی نصی ــت زی ــد، منفع ــن نباش ــر چنی اگ
نمی شــود. فروشــگاه 

چیدمــان محصــوالت در فروشــگاه ها تصادفــی 
نیســت. ایــن چیدمــان اساســا به شــیوه ی 
خاصــی انجــام می شــود کــه مشــتریان را 
ــرای  ــک ب ــد و بدون ش ــب کن ــد ترغی ــه خری ب
ــز  ــی نی ــای روان شناس ــام آن از تکنیک ه انج

ــود. ــه می ش ــک گرفت کم
1. شــما هیچ وقــت از همــان دری کــه وارد 
نمی شــوید.  خــارج  شــده اید،  فروشــگاه 
ــد  ــه قص ــی را ک ــر کاالی ــی اگ ــن، حت بنابرای
خریــدش را داریــد، درســت در نزدیکــی درب 
ــت آن  ــرای پرداخ ــد، ب ــگاه باش ورودی فروش
بایــد مســیری را طــی کنیــد تــا بــه صنــدوق دار 
ایــن مســیر کوتــاه، چیدمــان  برســید. در 
ــد و  ــب می کن ــان را جل ــا نظرت ــذاب کااله ج
ــا  ــه آنه ــه ب ــد ک ــی را می بینی ــاال کاالهای احتم
نیــاز داریــد یــا فرامــوش کرده ایــد آنهــا را در 

ــد. ــود بگنجانی ــد خ ــت خری فهرس

ــای  ــزرگ، غرفه ه ــگاه های ب ــتِر فروش 2. بیش
گل یــا غــذا را نزدیــک درب ورودی قــرار 
ــا  ــا آنه ــی ب ــد، زمان ــن ترفن ــا ای ــد.   ب می دهن
روبــه رو می شــوید کــه ســبد خریدتــان خالــی 
ــمت  ــدن، به س ــال جذب ش ــس احتم ــت، پ اس

آنهــا بیشــتر اســت.

تــازه،  نان هــای  و  میوه هــا، ســبزیجات   .3
نخســتین چیزهایــی هســتند کــه پــس از ورود 
ــن  ــما ای ــر ش ــد. به نظ ــگاه می بینی ــه فروش ب
اتفــاق تصادفــی اســت؟ قطعــا نــه! هــدف ایــن 
نــوع چیدمــان ایــن  اســت کــه وقتــی شــروع به 
خریــد می کنیــد، احســاس طــراوت و شــادابی 
کنیــد. دلیــل دیگــر خوشــامدگویی، بــا رایحه ی 
گل هــا و غذاهــا ایــن  اســت کــه اشــتهای شــما 
ــزه ی  ــود و انگی ــاز ش ــان ب ــح بزاق ت ــا ترش ب

ــرای خریــد تفننــی بیشــتر شــود. شــما ب
۴. مــواد فاسدشــدنی از قبیــل گوشــت، مــرغ، 
پنیــر و لبنیــات کــه همیشــه در فهرســت خریــد 
شــما هســتند، در انتهــای فروشــگاه قــرار 
ــد  ــوب می دانن ــگاه خ ــان فروش ــد. صاحب دارن
کــه شــما بــرای رســیدن بــه صندوقــدار 
ــن  ــه همی ــد. ب ــر بزنی ــد میان ب ــت داری دوس
دلیــل چیدمــان محصــوالت را طــوری طراحــی 
می کننــد کــه شــما مجبــور شــوید بــرای 
خریــد کاالهــای همیشــگی تان تــا انتهــای 

ــد و در  ــه فروشــگاه بروی ــیر ب ــن مس ای
چیدمــان کاالهایــی 

قصــد  کــه 
خریدشــان را 

نداریــد، 

ــوید. ــه  ش ــاید وسوس ــا ش ــد ت ــی بیندازی نگاه
5. چقــدر راهروهــای فروشــگاه  را کــه هریــک 
ــتند،  ــا هس ــی از کااله ــوع خاص ــوص ن مخص
ــا چــای کــه جــزو  می شناســید؟ مثــا قهــوه ی
خریدهــای همیشــگی شــما هســتند، در وســط 
ــی  ــی تصادف ــن طراح ــد. ای ــرار دارن ــرو ق راه
ــرو  ــط راه ــا وس ــد ت ــما مجبوری ــت. ش نیس
ــازی  ــه نی ــه اجناســی ک ــد و ناخــودآگاه ب بیایی
ــه  ــار کــه ب بــه آنهــا نداریــد، نــگاه کنیــد. این ب
ــن موضــوع توجــه  ــه ای ــد، ب فروشــگاه می روی
کنیــد کــه تمــام کاالهایــی کــه هم ســطح  چشــم 
شــما چیــده شــده اند، معمــوال گران تــر از 
بقیــه هســتند. اجناســی کــه صاحبــان فروشــگاه 
مایــل بــه فــروش بیشــتر آنها هســتند، هم ســطح 
چشــم شــما چیــده می شــوند. بــرای مثــال، در 
راهــروی غــات، غات فلــه در طبقــات پایین، 
ــی )کورن فلکــس( در  ــه ی معمول غــات صبحان
ــا  ــران ب ــه ی گ ــات صبحان ــاال و غ ــات ب طبق
برندهــای معــروف هم ســطح چشــم شــما 
چیــده می شــوند. نکتــه ی دیگــر این ســت 
ــه ای  ــگاه ها به گون ــتِر فروش ــی بیش ــه طراح ک
ــپ  ــه چ ــت ب ــتریان را از راس ــه مش ــت ک اس
ــی  ــن طراح ــطه ی ای ــد. به واس ــت می ده حرک
ــاده،  ــت ج ــمت راس ــی در س ــن رانندگ و تمری
ــال  ــه احتم ــم، ب ــه می خری ــی ک ــتِر اقام بیش

زیــاد در ســمت راســت راهــرو قــرار دارنــد.

آب بنــات  و  )برشــتوک(  کورن فلکــس   .۶
همیشــه در یــک راهــرو چیــده می شــوند. 
ــه یــک طبقــه  از مــواد غذایــی  چــرا؟ چــون ب
تعلــق دارنــد؟ خیــر! موضــوع طبقه بنــدی 
»فرزندان شــان«  بــرای  والدیــن  نیســت. 
ــا  ــا ب ــی از آنه ــد. بعض ــس می خرن کورن فلک
ــه  ــس ب ــد کورن فلک ــرای خری ــان ب فرزندان ش
ــه  ــد ب ــادر و فرزن ــد. ورود م ــگاه می آین فروش
ــاِب  ــدن انتخ ــر واقع ش ــی مؤث ــرو یعن ــن راه ای
چیدمــان، چــون مــادر بــه ســراغ کورن فلکــس 
ــگ  ــای رنگارن ــراغ آب نبات ه ــه س ــد ب و فرزن
ــا  ــش بچه ه ــه ی خواه ــا صحن ــی رود. حتم م

از مــادر و بگومگوهایشــان را در ایــن 
ــد. ــا دیده ای راهروه

7. آیــا بــه تابلــوی »ویــژه« 
ــرای محصوالتــی کــه  ب

قــرار  حــراج  در 
ــه  ــد، توج دارن

کرده ایــد؟ 



ایــن تابلــو آن قــدر هــم ویــژه نیســت. پولــی که 
ــه ی  ــد محصــوالت فل ــا خری ــد ب گمــان می کنی
بــه حــراج گذاشــته شــده، ذخیــره می کنیــد بــا 
ــی  ــاوت چندان ــوالت تف ــی محص ــت اصل قیم
نــدارد. تابلــوی »ویــژه« فقــط غریــزه ی طبیعــی 
مــا را بــرای خریــد قلقلــک می دهــد و باعــث 
می شــود بــه خودمــان بگوییــم: »وای! زده 
حــراج ویــژه! فــردا دیگــه نمی تونــم بــا همیــن 
ــزی  ــا چی ــه تنه ــپس ب ــش!« س ــت بخرم قیم
ــد  ــت: »وای! بای ــن  اس ــم، ای ــر می کنی ــه فک ک
بــدون معطلــی بخرمــش! ولــی … بهــش نیــاز 
نــدارم! بیخیــال چــون ارزونــه می خرمــش 
ــه دردم  ــه روزی ب ــا ی ــار ت ــش کن و می ذارم

ــوره!« بخ

ــوک  ــا بل ــرم ی ــرو، ه ــر راه ــای ه ۸. در انته
برنــد  یــک  محصــول  از  بزرگــی  بســیار 
ــان  ــات، چیدم ــد. گاهی اوق ــاص را می بینی خ
ــی  ــرو منطق ــک راه ــای ی ــول در انته آن محص
به نظــر نمی رســد. به طــور مثــال چیدمــان 
ــاص  ــد خ ــویی یــک برن ــای لباس ش پودره
ــان  در انتهــای راهــروی تنقــات! شــاید چیدم
هرمــی آن جالــب باشــد، امــا مناســب راهــروی 
ــروف  ــد مع ــک برن ــی ی ــت. گاه ــات نیس تنق
از  هم خانــواده  اش  برندهــای  تمــام  بــا  را 
محصــوالت مختلــف در یــک راهــرو کنــار هــم 
می بینیــد، امــا در وســط فروشــگاه، جایــی کــه 
ــوارد صاحــب  ــن م ــدارد. در ای ــق ن ــه آن تعل ب
برنــد بــرای قرار گرفتــن محصوالتــش در وســط 
ــه فکــر  فروشــگاه، پــول پرداخــت می کنــد و ب
چیدمــان پالــت در حســاس ترین راهــروی 

ــگاه است. فروش

ــه  ــیقی عاق ــنیدن موس ــه ش ــا ب ــه ی م 9. هم
در  همیشــه  نیســت؟  این طــور  داریــم، 
ــنیده  ــیقی ش ــم موس ــدای مای ــگاه ها، ص فروش
می شــود. ترفنــد جالبــی اســت. صــدای مایــم 
موســیقی بــه گام برداشــتِن آهســته ی مــا و البتــه 

ــد. ــک می کن ــتر کم ــام بیش ــد اق خری

ــت  ــای اس ــه گونه ــا ب ــی راهروه 1۰. طراح
ــد شــروع  ــا ســبد خری ــی مشــتریان ب ــه وقت ک
ــدون  ــد ب ــد، بای ــا می کنن ــدم زدن در آنه ــه ق ب
منحرف شــدن، بــه طــرف بــاال یــا پاییــن 

ــد. ــت  کنن ــرو حرک راه

آزمایشــی  و  جدیــد  غرفه هــای   .11
ــد،  ــم می کنن ــما را ک ــرعت ش ــه س عاوه بر اینک
ــما  ــد ش ــرض دی ــد را در مع ــوالت جدی محص

می دهنــد. قــرار 

ــان  ــردم زم ــلوغ، م ــگاه های ش 12. در فروش
کمتــری را صــرف خریــد می کننــد، کمتــر 
ــد  ــر خری ــد، کمت ــی می پردازن ــد تفنن ــه خری ب
و  نیســتند  خوش برخــورد  زیــاد  می کننــد، 
عصبی  مــزاج می شــوند. در بیــن ملــل مختلــف، 
همــه  از  شــلوغ  مکان هــای  در  هندی هــا 
صبورترنــد، برعکــس، صبــر اروپایی هــا در 

ــت. ــر اس ــه کمت ــی از هم ــن مکان های چنی
www.cheto.com :به نقل از وب سایت 



»ارائهدهندهیسیستمجامعمدیریتفروشاگههایزنجیرهایوهایپرمارکتها«

 تهران، سهروردی شمالی، خیابان دکترقندی، نبش کوچه هیجدهم، پاک یک
۰21-۸۸51۸7۸2

www.kyansoftco.com

برخیازمشتریانما


	_GoBack
	_GoBack

