۴

اقتصاد کالن

دوشنبه  ۳مهر  -۱۳۹۶شماره ۵۸۷

روزنامه صبح ایران

بررسی یک پدیدهی نوظهور اقتصادی

مشتریفروشی
آفتاب اقتصای :بیش از  ۱۲ســال اســت که اقتصاد ایران در شــرایط عادی قرار ندارد .مدیریت
متفاوت دولت قبل که با تحریمها درهمآمیخته بود و همچنین دوران رکود در دولت جدید ،شرایط
ویژهای را رقم زده است .البته تالشهای بسیاری برای خروج از رکود صورت میگیرد اما صاحبان
ش از این صحبتهای از فروش
کسب و کار نمیتوانند منتظر به ثمر نشستن این تالشها باشند .پی 
مشتری صورت گرفته بود ،اما ظاهرا ً ابعاد این موضوع بسیار وسیعتر از آن است که فکر میشد .اگر
شما برای یک خدمت یا خرید یک کاال جذب یک تبلیغ شوید و به شماره تماس آنها زنگ بزنید،
تماس تلفنی مذکور به مثابهی پول نقد و یک سرمایه محسوب میشود !

مشکالت بازاریابی در ایران

کتابهای بسیاری در مورد بازاریابی در کشور ما
ترجمه شــدهاند و البته سهم تالیف در این بین
بســیار ناچیز است .یعنی تمام آنچه که براساس
قوانیــن مالی کشــورهای عموماً غربی نوشــته
شده است ،عیناً ترجمه شــده و در محیطهای
آکادمیک بــه عنوان علــم بازاریابــی تدریس
میشود ،محیطهای دانشگاهی که اتصال بسیار

ناچیزی به عالم تجارت داخلی دارند و توســط
اساتید آن به شکل مستمر فرامین بازاریابی صادر
میشود .دستورات علمی که به سختی میتوان
آنها را با شرایط واقعی بازاریابی در کشور تطبیق
داد .خود صاحبان مشاغل نیز چندان توجه کافی
به اهمیت موضوع بازاریابی ندارند.
بازاریابی همه چیز است ،اما !

شــما اگر شــغلی خدماتی دارید یا قصد فروش
کاالی را به مردم دارید و بهویژه آنکه کســب و
کاری محلی را راهاندازی کرده اید باید مسئلهی
بــازار یابی در صدر توجهات شــما قــرار گیرد.
ذهنیت تجــاری ما البته بازاریابــی را عموماً به
معنای پخش چند تراکت میبیند و ســپس به
انتظار مشــتری نشســتن .اما بازاریابی میتواند

بسیار گســترده تر از این موضوعات باشد .علم
بازاریابی در ایران عالوه بر مشــکل بومی نشدن
این علم از ســوی محیطهای داشــگاهی ،عدم
توجه کافی صاحبان مشاغل نیز هست.
مصائب بازاریابی نرمال در ایران

به غیر از اینها ساحتار بحرانی و رکودزده اقتصاد
نیز در امر بازاریابی تاثیر گذاشــته است ،چگونه

میتــوان بازاریابی درســت و اصولــی را انجام
داد ،آنهــم در زمانی که کــه مردم قدرت خرید
کافی برای انجام خریــد ندارند و تنها به خاطر
نیازهای ضروری دســت به این کار میزنند ،در
واقع زمانی که مردم نیاز مبرمی داشــته باشند
و براســاس بودجهی محدود خود اقدام به خرید
کاال و خدمت میکنند ،این موضوعی اســت که
عمومــاً در بازار یابیهای ناقــص امروزه در نظر
گرفته نمیشــود ،تبلیغات کــه بخش مهمی از
فرآیند بازاریابی اســت در کشــور ما به شکل
طنزآمیــزی بر تصاویر غیر واقعی تاکید دارد .در
صدا و سیما یک زن و شوهر در منزلی باالی دو
هزار متر و با فرزندی چشــم آبی از نژاد ژرمن و
آنگلو ساکســون برای شام تن ماهی خالی دارند
و از این موضوع بسیار هم خوشحالند .در حالی

که میتوان تبلیغ را با اســتفاده از مردم عادی و
منطبق بر روشهــای خالقانه پیش برد .چنین
وضعیتــی در تمام جوانب و ابعاد بازاریابی حاکم
است .دیگر مشکل بزرگ،
بازاریابی یعنی بیکاری پنهان

مشــکل بزرگ تر شــاید آن باشــد که اساســاً
بازاریابی در نگاه بسیاری از صاحبان مشاغل در
کشور ما ،بهویژه مشاغل خرد تر ،چندان
هم حرفه و تخصص حســاب نمیشود.
معمــوالً آگهیهــای که بــرای جذب
بازاریاب یا ویزیتور چســپانده میشود
هیچ نوع تخصــص و یا دورهای آموزش
مطمئنــی را در بر نمیگیرد .هر جوانی
که از شهرســتان آمده است و مدرک و
تخصــصای ندارد و به احتمال زیاد کار
دیگری هم برای انجام دادن ندارد ،سه
گزینه پیــش رو دارد ،یکــی کارگری،
دوم پخــش تراکت و ســوم بازاریابی یا
همــان ویزیتوری ،این در حالی اســت
که سومی هم مراتب متضمن تخصص
بسیار باالتری اســت و نیازمند آموزش
مفصل اســت ،اما بســیاری از مدیران
فروش بهویــژه در تهــران تنها به فکر
زیاد کردن ،حجمی نیروها و تعداد آنها
هستند .عدم تخصص در بازاریابی تنها
به نیروهای میدانی خالصه نمیشــود و
مدیران فروش و ســتادیها نیز چندان
در این زمینه صاحب تخصص و تجربه نیستند.
یکی از راهحلهای هر کشــوری برای خروج از
بحــران در هر کشــوری ایجاد فضای شــاداب
ماالمــال از خالقیت اســت که هــر روز در آن
ایدههــای جدیــدی ایجاد میشــود که مبتنی
بر حقوق مصرفکننده اســت .در کشــور ما اما
متاسفانه فضای کار بسیاری وجود دارد تا بتوان
این مفاهیم بدیهی را به فعاالن اقتصای آموخت.
حاضریخوری

کار لوس کــیروش در یــک کنفرانس خبری
به یــک خصوصیت برخــی از ایرانیها اشــاره
داشت":حاضریخوری"  ،این موضوع در تجارت
نیز بازتاب داشــته اســت .صاحبان مشاغل به
تازگی به جای تمرکز بر روی مسئلهی مهم بازار

یابی و یافتن راههای جدید برای جذب مشتری
به فکر " خرید مشتری " افتادهاند.
مشتریفروشی

مدتــی قبل بود که فروش خطوط تلفن در یکی
از مشــاغل در برخی رسانهها منعکس شد ،اما
ظاهرا ً ابعاد این موضوع بســیار گســترده تر از
این اســت و به یک شغل جدید الولد بدل شده
است .محمد که ســابقا در بازاریابی شبکهای (
نتــورک مارکتینگ ) فعال بــوده و دالل خرید
و فروش مشــتری اســت در اینبــاره به آفتاب
اقتصادی میگوید :این شــغل هنوز قوام و چار
چوبهای کامل خــود را پیدا نکرده اما در حال
تکوین است و اتفاقاً تعداد زیادی از مردم بهویژه
جوانان کنجکاو هر روز دربارهی این شــغل و راه
ورود به آن از من ســؤال میپرســند .مهمترین
مسئله دربارهی این شغل یافتن فروشنده خوب
است که حاضر باشد کاالی با کیفیت مدنظر ما
را بفروشد و یافتن مشتری به نسبت راحت تر از
فروشنده است .وی در ادامه گفت بنده در کارم
هر روز مسائل بیشــتری را یاد میگیرم .بخش
عمدهای از کار مــن توضیح دادنهای مفصل و
طوالنی برای سوژههای کاری است و اگر بخواهم
به شــکل ساده برای شما توضیح دهم کار ما به
این شــکل است که شما یک کسب و کار ی راه
انداخته اید که به هر دلیلی میخواهید کار خود
را جمع کنید و یا شــغل خــود را عوض کنید،
فرضاً شــما یک پیک موتوری در محلهای دارید

که تعداد باالی زنگخور دارد ،بدیهی اســت که
خطوط تلفن شــما دارای ارزش باالی اســت و
اساساً سرمایه اصلی کار شما همان خطوط تلفن
است ،کار ما این است که برای این خطوط تلفن
در همان محل مشتریهای بالقوه را پیدا کرده و
خودمان نیز معموالً مبلغی بین ده تا سی درصد
به عنوان پورسانت برداشت میکنیم.
گستره وسیع مشتری فروشی

محمد در ادامه افزود :بسیاری اوقات من به سراغ
یک مغازهدار ،مث ً
ال یک فروشنده مقاالت رفتهام
و وقتی بــه او گفتهام که حاضرم خط تلفنش را
بخرم تعجب کــرده و بعضی اوقات بدون عوض
کردن شغل هم حاضر شده است خط تلفن خود
را بفروشــد ،زیرا به پول احتیاج داشت .فرضا در
یکی از مــوارد که اخیرا اتفاق افتــاد از یکی از
فروشندگان مقاالت دانشگاهی خط تلفنش را به
مبلغ هفت میلیــون تومان خریدم و او کماکان
در همان شغل هم به فعالیت مشغول است و به
من گفت که میتوانــد دوباره با بازاریابی و کار
زنگخورش را در خطوط تلفن جدید باال ببرد.
از فروشندگان مواد غذایی تا آژانسهای کرایه
خودرو

مشاغل بســیاری هستند که مســتعد خرید و
فروش خطوط تلفن هستند .یک کترینگ بزرگ
مواد غذایی در منطقه سه شهرداری که خطوط
تلفن خود را از محمد خریده اســت به خبرنگار

آفتاب اقتصــادی گفت :ما قرار بود در این محل
یک کترینگ تاسیس نمایم و از طریق تلگرام با
محمد آشنا شدیم و او گفت که میتواند خطوط
تلفن با زنگخور باال به ما بفرشــود که از همان
ابتدا در بحث مشتری مشــکلی نداشته باشیم،
وی پــس از اعالم رضایت مــا پس از یک هفته
تماس گرفت و گفت خطوط تلفن آماده اســت،
البته آنطور نبود که ما چشمبســته خرید کنیم
و خطوط تلفن را امتحان کردیم و ظاهرا ً متعلق
به یک رســتوران در همان محل بود و زنگخور
نســبتاً خوبی داشــت و البته قیمت ده میلیون
تومانی هم با توجه به هزینهای که ما انجام داده
بودیم بهنظرمان به صرفــه و اقتصادی آمد و از
خریدی که انجام دادهایم هم راضی هستیم.
حقوق مصرفکننده و ساختارهای معیوب
اقتصادی

شاید برخی این شغل جدید را که به سرعت در
فضای مجازی در حال گســترش است در ردهی
خالقیت و بومیســازی قرار دهنــد ،اما بدیهی
است که مشتری با توجه به اعتمادی که به یک
مجموعه داشته حاضر به خرید از آنها شده است
و اکنون شــاید اص ً
ال مطلع نباشد که دارد از یک
مجموعهای نا آشــنا که هیچ اطالعی از چند و
چون کار آنها ندارد خرید میکند .ســاختارهای
معیــوب در اقتصاد ما هر روز در حال رشــد و
تکوین هستند و به نظر نمیرسد که توقفی برای
این روند قابل تصور باشد.

