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 کیان نامه

 

 برگسار گردیذفريشگاٌ زوجیرٌ ای َفتمیه ومایشگاٌ بیه المللی تجُیسات 

 

دس ایه ديسٌ ثشخالف ديسٌ َبی گزؿتٍ حضًس ثبصدیذ کىىذگبن جىجٍ تخصصی تشی پیذا کشدٌ ثًد ي َمچىیه ؿشکت 

کیبن ویض تًاوؼت حضًسی پشسوگ تش اص گزؿتٍ داؿتٍ ثبؿذ ي ساَکبسَبی وًیه خًد سا دس ساػتبی اتًمبػیًن ومممًدن   

 فشيؿگبٌ َبی صوجیشٌ ای ثٍ ثبصدیذکىىذگبن اسائٍ ومبیذ.

غشفٍ ؿشکت کیبن دس ایه ديسٌ ثبصدیذ کىىذگبن خبصی ویض داؿت  کٍ می تًان ثیه ایه ثبصدیذ کىىذگبن ثٍ  ػمیمیمش    

 کـًس تًوغ ي ػییش کـًس کًمًس اؿبسٌ ومًد.

Www.kyansoftco.com 

 کیان در ومایشگاٌ  بیه المللی کاال ي تجُیسات فريشگاٌ زوجیرٌ ای
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 کیان نامه

 
ؿؼجٍ اػت  ۱2۱۶۱تؼذاد ؿؼجبت اػتبسثبکغ دس جُبن ثبلغ ثش 

ؿؼجٍ دس کبومبدا   ۱۱۱۱ؿؼجٍ آن دس آمشیکب،  ۱۱۱۱۱کٍ حذيد 

ؿؼجٍ دس طاپه ي ثقیٍ ؿؼت دس کـًسَبی مختمفما اص      4۱۱ي 

جمفٍ مکضیک، چیه، ثشیتبویب، اػتشالیب، فشاوؼٍ، آلمبن، ػشثؼتبن 

ػؼًدی، تشکیٍ، اػپبویب، اتشیؾ، اوذيوضی، یمًومبن، ؿمیمفمی،          

 . پشيویًصلىذ، مبلضی، لجىبن، امبسات متحذٌ ػشثی قشاس داسوذ

دفتش اصفی ایه ؿشکت دس ؿُش ػیبتل، آمشیکب ياقغ ؿذٌ اػت. 

وبم ایه ؿشکت اص ؿخصیت اػتبسثبکغ، یکی اص ؿخصیت َبی 

، سمبن مؼشيف َشمبن مفًیل، گشفتٍ ؿذٌ ي وـبن «مًثی دیک»

 دَذ. اػتبسثبکغ یک پشی دسیبیی داسای دي دم سا وـبن می

. 

 استارباکس ي محبًبیت جُاوی
 

مًفقیت اػتبسثبکغ تىُب ثٍ کـًس آمشیکب محذيد 

وجًدٌ ي ویؼت، ایه وبم محجًثیت ي مًفقیت جُبوی 

داسد. امشيصٌ دس خیبثبن َبی مختفا ثؼیبسی اص 

ؿُشَبی ثضسگ جُبن، کبفی ؿبح َبی اػتبسثبکغ ثٍ 

  .چـم می خًسد

 

صوجیشٌ ای  َایعمذٌ شُرت کافی شاپ 

اػتبسثبکغ، مىًی اختصبصی آوُبػت یؼىی  َش 

سا میل می کىذ ي اختصاصی خًد مـتشی قًٌُ 

سيی َش کذام اص لیًان َب وبم مـتشی وًؿتٍ ؿذٌ 

 اػتبس ثبکغ6 شعاراػت.    

ما قًٌُ را طبق سلیقٍ  شما ي برای شما درست 

 کردٌ ایم .

اػتبس ثبکغ فؼبلیت اقتصبدی خًد سا جًسی پیبدٌ 

ػبصی کشدٌ اػت کٍ ثٍ مـتشی احؼبع صمیمیت ي 

وضدیکی می دَذ. ي ایه امش ػجت می ؿًد کٍ 

مـتشی خًد سا ػضًی اص مجمًػٍ ثضسگ اػتبس ثبکغ 

 ثذاوذ.  
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 کیان نامه
Www.kyansoftco.com 

جبوت ػٍ ؿشیک دیگش پزیشفتٍ وـذ، آوُب مؼتقذ ثًدوذ کٍ يسيد ثٍ ػشصٍ 

فشيؽ وًؿیذوی، ثبػث اوحشاف مؼیش ي مبوغ اص سػیذن ثٍ َذف مًسد وظش 

 خًاَذ ؿذ. 

، ؿًالتض ثٍ تىُبیی یک ػشی کبفی ؿبح صوجیشٌ ای ۱541پغ اص آن دس ػبل 

مبلکبن اػتبسثبکغ  ۱543سا تبػیغ ومًد. دس ػبل  Il Giornaleتحت وبم 

ؿًلتض ياگزاس ومًدوذ.  Il Giornaleحق امتیبص فشيؿگبَُبی خًد سا ثٍ 

ؿًلتض ثٍ ػشػت آن دي سا ثب َم ادغبم ومًد ي ثٍ گؼتشؽ کبفی ؿبح 

 اػتبسثبکغ دس کـًسَبی مختفا َمت گمبؿت. 

ايلیه کبفی ؿبح َبی صوجیشٌ ای اػتبسثبکغ دس َمبن ػبل، دس ؿیکبگً ي 

ايلیه  ۱552کبوبدا تبػیغ ؿذوذ، دس ػبل  (Vancouver)ویض ؿُش يوکًيس 

کبفی ؿبح اػتبسثبکغ خبسج اص آمشیکبی ؿمبلی دس ؿُش تًکیً ساٌ اوذاصی 

فشيؿگبَُبی ایه ؿشکت دس کـًس اوگفؼتبن ویض ثب  ۱554ؿذ. دس ػبل 

، قًٌُ َبی اػتبسثبکغ ۶۱۱2اػتقجبل فشايان سيثشي ؿذ. دس مبٌ آيسیل ػبل 

ثٍ ػىًان ثُتشیه قًٌُ دس ػیبتل اوتخبة ؿذ ي تؼذاد ؿؼجبتؾ دس ػشاػش 

 ػذد سػیذ.  20۱۱جُبن ثٍ 

 

 

 تبسیخچٍ

ايلیه کبفی ؿبح ثب وبم اػتبسثبکغ دس 

دس ؿُش ػیبتل ثب َمکبسی  ۱53۱ػبل 

یک مؼفم صثبن اوگفیؼی ثٍ وبم جشی 

، یک مؼفم (Jerry Baldwinثبلذيیه)

ي  (Zev Siegel)تبسیخ ثٍ وبم صي ػیگل 

وًیؼىذٌ ای ثٍ وبم گًسدين ثًکش 

(Gordon Bowker)  کبس خًد سا آغبص

ومًد. مـًق ایه ػٍ ویش دس ساٌ اوذاصی 

مکبن فًق کٍ دس آن قًٌُ خبم ي تجُیضات 

مختفا مشتجط ثب آن ثٍ فشي فشيؽ می 

ثًد.  Alfred Peetسػیذ، ؿخصی ثٍ وبم 

 Pike Placeایه فشيؿگبٌ ياقغ دس 

 کمبکبن ثٍ فؼبلیت مـغًل اػت 

مًػغ اصفی ایه ؿشکت  ۱54۶دس ػبل 

ثب  (Howard Schultz)َبياسد ؿًلتض 

پیـىُبد فشيؽ قًٌُ ي اػپشػً وًؿیذوی، 

دس کىبس قًٌُ خبم، ثٍ جمغ ؿشکب پیًػت . 

دس آن صمبن ػقیذٌ ػمًمی ثش ایه امش 

اػتًاس ثًد کٍ قًٌُ ثبیذ تىُب دس مىبصل 

 افشاد تُیٍ ؿًد، ثىبثشایه پیـىُبد ؿًلىض اص 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 کیان نامه

 کتاب پیشىُادی ایه ماٌ

 
 خریذاران در فريشگاٌ چگًوٍ رفتار می کىىذ

    وحًٌ چیذمبن محصًالت دس فشيؿگبٌ ثبیذ چگًوٍ ثبؿذ تب

 ثیـتشیه فشيؽ سا ثٍ َمشاٌ داؿتٍ ثبؿذ

 تًاویم فشيؽ اغفت محصًالت سا ثُجًد ثجخـیم چگًوٍ می 

 ٌفشيؿبن ثبیذ ثٍ طشاحی مجذد فشيؿگبٌ ثیبوذیـىذ  چشا خشد

 .ای کٍ ثب تمبیالت راتی خشیذاسان متىبػت ثبؿذ ثٍ گًوٍ

ایذ کٍ چشا ؿیش َمیـٍ دس اوتُبی  آیب تب ثٍ حبل فکش کشدٌ

فشيؿگبٌ ي ثؼیبس ديستش اص مکبن يسيدی قشاس داسد؟ مذیشان 

دَىذ ثٍ امیذ  َب ؿیشَب سا دس ایه مکبن قشاس می ػًپشمبسکت

ایىکٍ وظش خشیذاسان سا ثٍ َضاسان مًسدی کٍ دس ساٌ آوُب تب 

سػیذن ثٍ یخچبل مًسد وظش يجًد داسد، جفت کىىذ ي ثبػث 

 خشیذ آوُب ؿًوذ. 

ؿىبع خشیذاسان، ثب ایه ساَجشد مخبلا  َشة ػًسوؼه، سفتبس

اػت. اي مؼتقذ اػت کٍ ایه کبس ثبػث پشیـبوی احؼبػی 

ؿًد ي آوُب ؿیش مًسد ویبص خًد سا اص مکبن دیگشی  خشیذاسان می

خشیذاسی خًاَىذ کشد. ایه وًع تبکتیک چیذمبن کبالَب یک وًع 

کىذ. آوُب میفیبسدَب دالس خشج  کىىذگبن یبد می فشيؿبن ي تًلیذ ثذ فُمی اػت کٍ ػًسوؼه اص آن ثب ػىًان مـکل ثضسگ خشدٌ

َبیـبن ػبجضوذ. ػًسوؼه ثٍ  کىىذ تب دسثبسٌ مـتشیبوـبن ثیـتش ثیبمًصوذ ي ثب ایه يجًد اص دسک سفتبس مـتشیبن دس فشيؿگبٌ می

حًصٌ کبمال جذیذی دس تحقیقبت مصشف کىىذٌ ياسد ؿذٌ اػت ي اص آن جب کٍ ایه کبس تخصص ايػت، مؼئفٍ تؼجت ثشاوگیضی 

کىذ،   َبی مًسدی، اؿبسٌ می ویؼت. ثب تًجٍ ثٍ ایىکٍ اي ثٍ مًاسد ياقؼی پیچیذٌ ثب پـتًاوٍ تحقیقبت، جذايل، آمبس ي داػتبن

اغفت خًاوىذگبن، متقبػذ خًاَىذ ؿذ کٍ اص سيؽ اي اػتیبدٌ کىىذ. ایه یک مجحث حیبتی ثشای خشدٌ فشيؿبوی اػت کٍ ثٍ 

 مىذ َؼتىذ. يػیفٍ دسک ثُتش خًاػتٍ خشیذاسان ي تبمیه آن ػالقٍ افضایؾ فشيؽ ثٍ
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کیان در ديمیه کىفراوس خردٌ فريشی   

 کیان نامه

 ديمیه کىیشوغ خشدٌ فشيؿی ایشان ثش گضاس ؿذ

ؿشکت کیبن دس ثضسگتشیه سيیذاد ػفمی ي اقتصبدی کـًس دس صمیمىمٍ   

 »ديمیه کىیشاوغ خمشدٌ فمشيؿمی ایمشان          «  خشدٌ فشيؿی ثب وبم  

حضًسی پشسوگی داؿتٍ اػت ي ثبحضًس ؿخمصمیمت َمبی ػمفمممی            

ثشجؼتٍ، ػشمبیٍ گزاسان ي مذیشان فشيؿگبٌ َبی صوجیشٌ ای ي ؿشکت 

َبی تبمیه کىىذٌ تجُیضات ثشگضاس ؿذ. ایه کىیشاوغ ثب ػمخمىمشاومی      

 دکتش سضًی، سئیغ داوـکذٌ کبس آفشیىی داوـگبٌ تُشان افتتبح ؿذ.

اص مطبلجی کٍ دس ایه کىیشاوغ ثٍ آن اؿبسٌ ؿذ میتًان ثٍ  محًسَب ي ػًامل متىًع تبثیشگزاس ثش ایه صىؼت َمچًن مًقؼمیمت   

 Retailیبثی فشيؿگبَی ي امالک ي مؼتقالت، ػیؼتم َبی فشاوـیض خشدٌ فشيؿی، اػتشاتظی َبی ثبصاس یبثی ي خشدٌ فشيؿی )

Marketing Strategies     مًسد تحفیل ي ثشسػی قشاس گشفت.دس ایه کىیشاوغ مؼبئل تخصصی تشی َمچًن مذیشیت ػمجمذ)

کبال ي مذیشیت صوجیشٌ تبمیه، مذیشیت مىبثغ اوؼبوی دس صىؼت خشدٌ فشيؿی، تکىًلًطی َبی ػخت افضاسی، جبیگبٌ ي ومقمؾ     

(، مذیشیت مبلی، مذل َبی کؼت ي کمبس خمشدٌ      Value Retailتجُیضات دس فشيؿگبٌ داسی وًیه، ثبصاسیبثی مجتىی ثش اسصؽ) 

فشيؿی تًػط ػخىشاوبن مختفا مطشح ؿذ ي ؿشکت کىىذگبن دس دي پىل پشػؾ ي پبػخ ثبحضًس اػضب دس ایه ػشصٍ ؿشکمت  

ومًدوذ. دس کىبس ایه کىیشاوغ ػفمی، ومبیـگبَی اص ػشضٍ کىىذگبن ي تبمیه کىىذگبن تجُیضات فشيؿگبٌ َبی صومجمیمشٌ ای           

تًلیذکىىذٌ وشم افضاس َبی جبمغ فشيؿگبَی ایمشان، ثمٍ       پرسابقٍ تریه ثؼىًان   «  کیان وًر رایاوٍ   »ثشگضاس ؿذ کٍ ؿشکت 

 ػىًان یکی اص اػپبوؼش َبی اصفی ایه کىیشاوغ حضًس پشسوگی داؿت .

Www.kyansoftco.com 

 کیان وامٍ 
90،  بُمه   5شمارٌ   

خیابان سُريردی شمالی-آدرس دفترمرکسی : تُران  

ساختمان  کیان وًر رایاوٍ-27پالک -کًچٍ بسطامی  
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