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  Focusتمرکز        

توشکض یکی دیگش اص استشاتژی ّبی ثبسص 

ALDI      است. ایي فشٍضگبُ ّب فقطظ

ثش سٍی کبالّبی هبیحتبج ػطوطَهطی ٍ      

 سٍصاًِ ثبصاس توشکض داسًذ.

دس ایي فشٍضگبُ ّب غطشفطِ ای ثطشای        

پَضبک ، لَاصم خبًگی، لَاصم آضپضخبًِ 

، لَاصم صَتی تصَیشی ٍجَد ًذاسد ثطب    

ًطیطبصی ثطِ           ALDIایي استشاتطژی 

فضبی ثسیبس صیبد ثشای فشٍضگبُ ّطبی    

خَد ًذاضتِ ٍ ّویي اهش ًیطض کطوط       

ضبیبًی ثِ ثحث کبّص ّضیٌِ ّب ًوَدُ 

 است. 

دس ایي فشٍضگبُ ّب ثِ عَس هیبًطگطیطي    

کطِ ایطي       قلن کبال ٍجَد داسد    0011

کبالّب اص تبهیي کٌٌذگبًی تْطیطِ هطی      

ضَد کِ سغح کیفیت هٌبست ٍ قیوت 

ثسیبس هٌبسجی سا اسائطِ هطی کطٌطٌطذ.          

قلن  00111) هقبیسِ ضَد ثب هیبًگیي  

-Walکطبال دس فططشٍضطگطبُ ّطبی             

Mart’s  ) 
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 :ALDIآلذی 

  ALDIفشٍضگبُ ّبی صًجیشُ ای   

ثشًذ  01ی  ضشکت آلوبًی ٍ یکی اص 

اٍل فشٍضگبُ ّبی صًجیشُ ای خطشدُ    

 01فشٍضی دس دًیب ثَدُ ٍ ثیطص اص      

سبل است کِ دس دًیبی تطجطبست ثطب      

هَفقیت ّبی چطوگیشی فؼبلیت هی 

 00کٌذ.ّن اکٌَى ایي صًجیطشُ دس       

ضؼجِ هطغَل  0111کطَس ثب ثیص اص 

ثِ فؼبلیت ثَدُ ٍ آلوبًی ّب اص آى ثطِ  

ثشًذ اٍل تطجطبسی      01ػٌَاى یکی اص 

خَد دس دًیب ًبم هی ثطشًطذ. اٍلطیطي        

فشٍضگبُ تبسیس ضذُ دس ضْش اسطي  

 هی ثبضذ. 0090آلوبى ٍ دس سبل 

ایي هجوَػِ ثب دٍ گشٍُ تجبسی اصلی 

ضوبلی ٍ  جٌَثی   دس  کطَس   آلوبى 

فؼبلیت کشدُ ٍ توبهی ضؼجِ ّب تحت 

ًظبست   ٍ هذیشیت   ّوبٌّگ   ٍ 

یکچبسچِ ایي دٍ گشٍُ ّستٌذ.        
  

 مقایسٍ آلذی تا يال مارت 

 رَثری َسیىٍ
 Low Cost Leadership 

سّجشی ّضیٌِ ٍ اسائِ حذاقل قطیطوطت    

هوکي ثِ ثبصاس سا هی تَاى ثبسص تطشیطي     

ًبهیذ، ثصَستی کطِ     ALDIاستشاتژی 

ایي فشٍضگبُ ّب ثِ اسصاى فطشٍضطی دس     

توبهی کطَسّب ضْشت داسًطذ.هطذیطشاى     

ALDI ثب استشاتژی  حزف صٍائذ“no 

frills           تَاًستٌذ ثطِ هطیطضاى قطبثطل

تَجْی ّضیٌِ ّب سا کبّص دّطٌطذ.دس      

ایي فشٍضگبُ ّب خجشی اص سشٍیس ّبی 

ثستِ ثٌذی، تجبدالت اسصی ٍ ًقذ کشدى 

چ ، صٌذٍق اهطبًطبت هططتطشیطبى،          

ًوبیطگشّبی تجلیغبتی ٍ ساّطٌطوطبیطی،     

سشٍیس ّبی ًگْذاسی کطَدک ٍ ...          

ًیست.سیبست سجذّبی خشیذ اجطبسُ     

ای کِ هطتشیبى ثشای گشفتي پَل خَد 

هججَس ثَدًذ سجذ ّبی خشیطذ سا ثطِ       

هکبى اصلی خَد ثبصگشداًٌذ اص اثذاػطبت  

 ثَد.ایي فشٍضگبُ ّب 

http://www.kyansoftco.com/default.aspx
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  Differentiationتمایس

دس ضیَُ اسائِ کبالّبی غیش هبیحتبج  توبیض

سٍصاًِ هبًٌذ پَضبک، لَاصم خبًگی ٍ صَتی 

تصَیشی یکی اص جزاة تشیي اسطتطشاتطژی    

ثشای ثطبصاس ٍ هططتطشیطبى            ALDIّبی 

است.دس اثتذای ّش ّفتِ )دٍضٌطجطِ ّطب(        

فْشستی اص کطبالّطبی خطبصطی کطِ دس            

فشٍضگبُ ّب ثشای آًْب غشفِ ای ٍجَد ًذاسد 

ثب قیوت ّبی ثسیبس هٌبست اسائِ هی ضَد 

ٍ ایي کبالّب دس سٍص چْبسضٌجِ دس توبهطی  

فشٍضگبُ ّب دس هحل ٍیژُ ای چیذهبى هی 

ضًَذ. ایي کبالّب تب سٍص ضٌجِ دس فشٍضگبُ  

ّب ثفشٍش هی سسذ ٍ اص ثبقیوبًذُ آًْب دس   

دٍضٌجِ ثؼذ اثشی ًیست.ثب تَجِ ثِ تؼطذاد   

فشٍضگبُ ّب ایي فشایٌذ یکی دیگش اص جٌجِ 

ّبی قذستوٌذ سبصهبى کِ لجستطیط  آى     

است سا ًوبیبى هی سبصد. ّوچٌیي ثب ایطي   

فشایٌذ استشاتژی تَصیغ ًیض ثب قطَیطتطشیطي     

  ضکل خَد اجشا هی ضَد

Www.kyansoftco.com 

 تازاریاتی راتطٍ ای 
Relational Marketing  

 

ثبصاسیبثی ساثغِ ای ٍ ثطشًطذ ّطبی            

خصَصی سا هی تَاى قلت استشاتطژی  

 ًبهیذ. ALDIتجبسی 

Private-label branding    &
Relational Marketing  

دس حقیقت ثب ایي استشاتژی، توشکض ثش 

سٍی تبهیي کٌٌذُ است تطب هصطشف     

 کٌٌذُ ٍ هطتشی.

دس ایي فطشٍضطگطبُ ّطب خطجطشی اص             

تخفیفبت هتٌَع ٍ سٍضْبی تشٍیج ٍ   

کبست ّبی اهتیبص هطتشیبى ًیست ٍ   

ثِ جبی آى  سٍش ّطبی ّطوطکطبسی       

کویسیًَطی دس فطشٍش ، پطیطص             

خشیذّبی حطجطیطن ٍ دساص هطذت           

)سبلیبًِ یب چٌذ سبلِ( ثطب تطبهطیطي           

 کٌٌذگبى ثسیبس ٍجَد داسد.

 

ثطِ      ALDIجزاثیت ّوکبسی ثطب      

اًذاصُ ای است کِ ثؼضی اص تطبهطیطي    

کٌٌذگبى هحصَالت خَد سا فقظ ثطِ  

ایي ضشی  تجبسی هغوئي ٍ خطَش  

 حسبة اسائِ هی کٌٌذ.

الجتِ ػذم تَجِ ثِ هطتشیبى ثطبػطث     

اًتقبدّبیی ًیض ضذُ است ٍلی هذیشاى 

ALDI  : ػقیذُ داسًذ 

قیمت مىاسة ي کیفیت ي تازگیی  

محصًالت ما تا مشتریان سخیه  

 می گًیذ 

http://www.kyansoftco.com/default.aspx
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تررسی ي ارزیاتی استفادٌ از خط وماد در تُثًد کارایی شثكٍ 

 َای تًزیع کاال
 

ًبسسبییْبی سیستن تَصیغ ثبػث ثشٍص هطکالت اقتطصطبدی ثطشای      

ػبهِ هشدم ضذُ است.خصَصأ کِ حسي جشیبى تَصیغ ثؼطضطی اص     

کبالّب، اص جولِ کبالّبیی کِ سْن ثیطتشی دس سجذ هصطشفطی ٍ       

ّضیٌِ خبًَاسّب داسًذ هی تَاًذ ثِ اًظجبط اقتصبدی، اجتوبػطی ٍ    

فشٌّگی هٌجش گشدد ٍ کبسایی ٍ ثْشُ ٍسی کل سا دس جبهؼِ استقبء 

دّذ.ضشٍست ثْیٌِ سبصی سیستن تَصیغ ٍ استقبء کبسایی ضطجطکطِ     

تَصیغ دس کطَس، صبحجٌظشاى ٍ سیبستگضاساى اقتصبدی کطَس سا ثِ 

اتخبر اقذاهبت ٍ ساّکبسّبی هختلفی دس جْت سبهبًذّی تطَصیطغ،   

ٍا داضتِ است )ایجبد ًظبم ضوبسُ گزاسی کبال ٍ خذهبت (هٌجولِ 

ٍ عجیؼی است اتخبر ّش سیبست ٍ ساّکبسّبیی هی ثبیستی پطس  

 اص حوبیت ٍ ّذایت، اسصضیبثی گشدد.
 

لزا ثِ دلیل ًقص ٍیژُ ای کِ خظ ًوبد دس ثْجَد کبسایی ضجکِ ّبی تَصیغ داسد اص ی  عشف، ٍ آثبس سَیی کِ ػذم 

کبسایی ضجکِ ّبی تَصیغ ثش قیوت کبالّب، اتالف هٌبثغ،کبّص قذست خشیذ،آضفتگی دس هکبًیضم ثبصاس ٍ ثبالخشُ ثشٍص 

ًَسبًبت دس ثْبی کبال، خذهبت ٍ ًبسسبیی دس سیستن اقتصبدی کطَس هی گزاسد اص عشف دیگش، هَجت گشدیذ  کِ هَسسِ 

هغبلؼبت ٍ پژٍ ّطْبی ثبصسگبًی، اًجبم پژٍّص دس حَصُ چٌیي عشحی سا  دس ساستبی اقذاهبت خَد دس  هسیش ًَیي 

.                                              قشاسدّذسبصی ثبصسگبًی کطَس ٍ استقبی کبسایی سیستن تَصیغ، دس دستَس کبس خَد 
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ضشکت کیبى ّوچَى سبلْبی گزضتِ دس ّفتویي ًوبیطگبُ تخصصی کبال ٍ تجْیضات فشٍضگطبُ  

ّبی صًجیشُ ای فؼبلیتی هستوش داضتِ ٍ سؼی ثش ایي داسد تب دس ایي دٍسُ ًیض ّوچَى گزضطتطِ   

 حضَسی پش سًگ ٍ قذستوٌذ داضتِ ثبضذ.

 

در محی    6909دی ماٌ  99تا  60از ایه سً کیان شما را تٍ تازدیذ از غرفٍ ایه مجمًعٍ کٍ از تاریخ 

 ، طثقٍ ايل دعًت می ومایذ. 44دائمی ومایشگاٌ َای تیه المللی تُران ساله 

 کیان وامٍ 
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