
 

 

 ست؟یچ یخرده فروش تیریمد

 

اه خود را از فروشگ مد نظر یکند کاالها یکمک م انیاست که به مشتر روندی یخرده فروش تیریمد

کردن  وارد یتمام مراحل الزم برادربردارنده  نی. ابخرندخود  یاستفاده شخص یبرا یخرده فروش یها

 است.آنها  دیخر یازهایبه فروشگاه و برآوردن ن انیمشتر

. ستین یکار ساده ا قیدق میتنظ نیماش کیسازمان مانند  کیداند که اداره  یم یهر کس در خرده فروش

 کیه ب ازین ی، فروشندگان متعدد و انتظارات مشتر یکیزیف یفروشگاه ها نیتریو یدگیچی، پ بالعکس

 دارد. یتجارت خرده فروش یراه انداز یبرا کیاستراتژ کردیرو

 

 یکاالها انیدهد که مشتر یم نانیشود و اطم یم زماندر  ییصرفه جوموجب  یخرده فروش تیریمد

 گردند. یبه خانه بازم از خرید خود یو راض بیابند یمورد نظر خود را به راحت

 خود ، تیظرف نیدر باالتر یاز عملکرد سازمان خرده فروش نانیاطم ندیفرآ یخرده فروش تیریمد

 .باطن )دفتر کار( با لذت روبرو است اتیعمل یبه مصرف کنندگان هدف خود و هماهنگ یخدمات ده

ند ، ک یرا منحصر به فرد م یخرده فروش تیری. آنچه مدمی باشدهر مشاغل ، هدف رشد سودآور  مانند

 کنندگان ، محصوالت و خود تجارت است. نی، تأم انیمشتر نیتار بودن اختالفات ب

 

تواند  یم یخرده فروش تیریمد یبرا کیاستراتژ کردیرو کیکه چگونه  میندازیتر ب قیدق ینگاه دییایب

 شما باشد انیبه نفع شرکت و مشتر

https://mr-seyedi.com/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C


 

 

 ست؟یچ یخرده فروش تیریدامنه مد

 

 ست.امبدل گردیده رشد در صنعت  نیعتریاز سر یکیاقتصاد به  ریبا رشد چشمگ یخرده فروش تیریمد 

ار خواست و خرده فروش در دنیا  می باشدبازار  نیو نوظهورتر نیبازار هند جذاب تر یخرده فروش

از  یدیتا نسل جد میکندتالش  شرکت  نیاست. ا نهیزم نیدر ا دهیاز متخصصان آموزش د یشتریتعداد ب

ها به آن زیو هدف آن تجه به وجود آوردرا  یالملل نیب بریهوشمند با کال یحرفه ا یها یخرده فروش

 شود. یدنبال م دنیاکه در سراسر  شیوه هایی می باشد نیبهتر

 

 است؟ ازین یخرده فروش تیریچرا به مد

 

و  یسازمانده یبه خوب دیکاالها با ان،یمشتر تلف شدن زمانو  یضرور ریغ یتجواز جس ممانعت یبرا

شود تا  یم یمشترضمانت برای و  زماندر  ییصرفه جوباعث  یخرده فروش تیریشوند. مد مرتب

 برگردند.به خانه  یو راض بیابند ینظر خود را به راحت خدمات و محصوالت مد

 

 ت،یریکند. مد یم ممانعتدر فروشگاه  ضرور ریهرج و مرج غبه وجود آوردن موثر از  تیریمد کی

را درباره  اطالعات الزم دیکند. خرده فروش با یکنترل م یادیزاندازه ش مغازه را تا فرو حد یاثر بخش

 شوند داشته باشد. یکه وارد فروشگاه م ییکاالهاتمامی 

 



ختص ی که میدر قفسه ها دیبا… با توجه به اندازه، رنگ، جنس، وزن و اندازه و  دماتو خ محصوالت

 یمحصوالت را به خوب دمانیفروشگاه و چ یمرتب شوند. طراح یبه خوبآن ها قرار داده شده است 

کوچک متشکل از  یبه گروه ها دی. دامنه محصوالت موجود در فروشگاه بادیکن یزیبرنامه ر

 یم یشتر. مندیگو یمو طبقه بندی هم   یگروه ها دسته بند نی. به ابندی گردد  میمحصوالت مشابه تقس

رد محصول مو اد،یز یرفته و بدون کمک گرفتن و جستجو ویژهبخش  کیبه سمت قفسه  یتواند به سادگ

 بردارد. از قفسه مورد نظر پیدا کرده ونظر خود را از

 

  ست؟یچ یخرده فروش تیریمد یشغل یها نهیگز

 

 یزندگ کانها و م از بخش وسیعی فیط دربردارندهاست که  ایپو به صورت صنعت کی یخرده فروش

 ، یدر خدمات نظارتقادر هستند  یخرده فروش تیریاست. داوطلبان با مد دنیا یشرکتها نیبزرگتر

ده خر تیریکار کنند. مد شروع به یو خدمات ادار تیری، حمل کاال ، فروش ، مد یارتباط با مشتر

 به وجود آورده است.در سراسر جهان  یفرصت شغل ونیلیم 2از  شیب یفروش

 

 

 ست؟یچ یشغل ینقش ها

 

 یخرده فروش ریمد 

 فروشگاه ریمد 

 تتجار یخرده فروش ریمد 

 نیتام رهیزنج لگریتحل 



 کننده عیتوز یابیبازار 

 انبار  ریمد 

 ریتصو غاتیتبل رانیمد 

 کاال  ریمد 

 بخش  ریمد 

 

 مزایای خرده فروشی:

 

 بخشد یانسجام را در کل شرکت بهبود م یخرده فروش تیریمد .1

 

ی م است که شما  نیمناسب ا یخرده فروش تیریمد یاستراتژ کیداشتن  یاصل یایاز مزا مورد دیگر

 قرا دهید.صفحه  کیدر  شهیمختلف خود را هم یها میت توانید

 یکاتومات با  یتقر اتیرسد عمل یکه به نظر م ی، تا حد شود میشما به وضوح مشخص  یندهایفراکل 

 .است

 یها میت وجود ، نی. با اضروری نباشدشما  میت یاستقالل برا نیکه تأم به معنی این نیست نی)توجه: ا

 ین روبرو مآکه با  موقعیتیدر هر  با  یاستاندارد را مستند کنند تا تقر یاتیمراحل عمل دیمختلف شما با

 شوند ، آن را دنبال کنند.

می  یزیدر هر زمان مسئول چه چ شانیها یمیدانند که آنها و هم ت یم میت یاعضاتمامی آنجا که  از

 ینزومکار شلوغ  کیبزرگتر ، و نه به عنوان  ریآنها تالش خود را به عنوان کمک به تصو پس باشند،

 تماشا می کنند.، 

مده ع شیمنجر به افزا قادر می باشد، که  گرددحس جامعه در کل سازمان  جادیا قادر است موجب نیا

 شود. یکل یبهره ور

 

 می افزاید.را  یمشتر تیرضا یخرده فروش تیریمد .2

 را که از یارزش شهیهم یحاصل شود مشتر نانیاست که اطم نیا ی، کار خرده فروش یسمت مشتر در

 را دریافت می کند.تجارت شما انتظار دارد 

 

 عبارتند از: مورد توجه است،بخش از کار خرده فروشی که در  یاصل یها جنبه

 

 یفروشگاه دمانیچ یطراح  

 کاال  فروش 

 یمشترسمت از  یبانیخدمات و پشت ارائه 



. دیفعال باش نایمشتر یازهاین نیتأم یخود برا فرایند، مهم است که در  موارد نیهمه ا تفاق افتادنا یبرا

که منجر به  -دهد  ینشان م یشتریشما واکنش ب میت کردیمناسب ، رو یخرده فروش تیریبدون مد

 گردد. یمصرف کنندگان م یدیناام

 

 میافزایدرا  یتجربه مشتر یخرده فروش تیریمد .3

فزودن ا یبرا شتری، تمرکز خود را بر مسافت ب انیمشتر یازهاین نیفراتر از تأم یخرده فروش تیریمد

 متمرکز کرده است. شاید شما در هر زمان یتجربه آنها با نام تجار

 

 روابط قیتعم یارتباط و تعامل برا یبرقرار .4

،  انیحفظ مشتر یحداقل کارها برا ینه بر رو یخرده فروشدر بخش مدیریت  خوب  تیری، مد اساسا  

 میشود.رکز شوند ، متم ریشما درگ یکه با نام تجار وقتآنها در هر  یبرا یعال یبلکه بر ارائه تجربه ا

 

 به وجود می آورد.امکان رشد تجارت را  یخرده فروش تیریمد .5

الت ، شما با محصو انیباشد و مشترشدن در حال اجرا  یشما با حداکثر بازده یداخل یندهایفرآ اگر

باز خواهد  به طور کامالرشد  چهی، در ارتباط برقرار کنند شما به آنها می دهید که یاتیخدمات و تجرب

 شد.

 

 

 تی: تنها راه موفقافتهیسازمان  یخرده فروش

 

رده خ فعالیت هایشود.  ی" تلقی"خرده فروش قادر استرا بفروشد  ییشرکت کاال کیکه  یهر نمونه ا

 د.در نظر گرفته می شو ییکاربر نها ای یعرضه کننده و مشتر نیصرفا  عمل واسطه بودن ب یفروش

 

 د دارد.وجو افتهیسازمان  ریو غ افتهیسازمان  یخرده فروشفعالیت  نیب اصلیتفاوت  کیحال ،  نیا با

 یتهایکه فعالیک سری سازمان هایی هستند ،  افتهیسازمان  یخرده فروش ی، شرکتها در معنای گسترده

 یمحل راتمقرو شرکت خود را مطابق با  گسترش داده اندرا  یاساس یهای، استراتژ نظم داده اندخود را 

 نموده اند.ثبت 

 

 یها هیهستند که فاقد رو یی، شرکت ها افتهیسازمان  ریغ یخرده فروش یمقابل ، شرکت ها در

 نشود. ایاستاندارد هستند ، که ممکن است توسط قانون رسما  شناخته شود 

 



 کی یازنسبت به راه اند یشتریبه تالش و ابتکار ب افتهیسازمان  یشرکت خرده فروش کی جادی، ا بله

 یبرا درازمدت تیموفق یتالش اضاف نیدارد. البته ، ا ازین افتهیسازمان  ریغ یفروشگاه خرده فروش

 کند. یم نیتجارت شما را تضم

 

 

 

 نقل قول در مورد خرده فروشی :

 

ن خود به عنوامی کرد  " یبار "خرده فروش نیاول یبراکه سام والتون  یهنگام ""

ر به نظ دیفروخت ، بع یم ریبه خانه ش ریپسر جوان بود ، و از گاو خانواده ش کی

نقل قول  نیقرن بعد مردم "بهتر کی با  یتصور کرده باشد که تقر یورسد که  یم

که در  یکودک میبدان نکهیا یبرا ندکن یسام والتون" را در گوگل جستجو م یها

 دهیو پد ی، رهبر یمشغول به کار است ، در مورد رقابت خرده فروش ریش ریمس

،  میشناس یکه همه ما آن را تحت عنوان تجارت والمارت م یخرده فروش یجهان

 .داشته است یچه نظر

رد ، کافتتاح  کایآمر ی، آکادم لیوالتون را در بنتونو مهیسام والتون پنج و د یوقت

 یخرده فروش یامپراتور کینبود ، بلکه تولد  یکار خرده فروش کیفقط شروع  نیا

گستره  یدارا Walmart یا رهیزنج یخرده فروش یبود. امروزه فروشگاه ها

  .در جهان است یفروش دهشرکت خر نیبزرگتر Walmart است و شرکت یجهان



"" 
 

 اصول خرده فروشی

 

 می باشد. فرد در تجارت شما نیمهمتر یمشتر 

و  ندهایشما فرا یتسلط بر درک مشتر یرمز هر خرده فروش موفق را در دست دارد و برا یمشتر

 در نظر داشته باشید. دینتوا یوجود دارد که م یادیز یها هیرو

مرکز تجارت شما باشد  ستییبا یاست. مشتر یتسلط بر مشتر  یاصل خرده فروشمهم ترین ،  نیبنابرا

آنها در هر  یباشد. شناختن آنها و تمرکز بر رو یحول آن مشتر دیبا دیده یکه شما انجام م یو هر کار

پادشاه  یمشتر - دیده گسترشخود را  میکند تجارت و ت ی، به شما کمک م دیده یکه انجام م یکار

 است.

 است اتیجزئ یوشخرده فر 

 ییجا نیا -است"  اتیجزئ یاست که "خرده فروش نیا یاصول در خرده فروش نیاز معروف تر یکی

شما  د؟یتمرکز کن یاتیبر چه جزئ دیو با دیکن یم دایپ یشتریب اتیاست که چالش وجود دارد: چگونه جزئ

. دیکن یفروش ردهتجارت خ کیاداره  اتیو جزئ یو بهبود درک خود از مشتر یشروع به آدرس ده دیبا

 . کسب نماید طور صحیحرا به  اتیتمرکز کند و در اکثر مواقع جزئ اتیدر جزئ دیهر خرده فروش با

 4 Ps دیرا درک کن. 

ه شما ب یاصل خرده فروش نیا.هنوز اعتبار دارد  و دیرینه وجود دارد که  یمیقد اریاصل بس کی نیا

، مکان  متیمحصول ، ق  :PS 4. دیرا درک کن یتجارت خرده فروش کی یکل یها هیکند تا پا یکمک م

 یها هی، تا پا به وجود آید یمشتر یبرا ستییکه با شما هستند یاصل یها نهیزم ن مواردی. اغاتی، تبل

 تهیه کند.موفق را  یتجارت خرده فروش کی یاساس

،  ازهایکه ن ییخواهد آنها را بخرد و دامنه کاال یشما م یکه مشتر دیدار ازین ییشما به کاالها - محصول

 یشما سودآور یبرا دیمحصوالت با نیشما را برآورده کند. همچن انیمشتر یخواسته ها و خواسته ها

 .دیتجارت موفق داشته باش کی دیداشته باشند تا بتوان

کسب و کار شما را برآورده  یازهایتمام نسازگار باشد و  یابیبازار باتیدر کل ترک دیبا متیق - متیق

بتوانند محصوالت  انیتا مشتر دیکن یگذار متیق حیدامنه محصول خود را در سطح صح دیکند. شما با

 .کنند  یداریشما را خر

 کی، چه در  دیخود قرار ده انیمشتر اریمحصوالت خود در اخت دیخر یرا برا یمکان دیشما با - مکان

 . یکیتجارت الکترون تیوب سا ای، کاتالوگ  یکیزیفروشگاه ف

بتواند به آن  یکه مشتر یمناسب ، در مکان متیبا ق - دیکرد هیرا ته یکه محصول یهنگام - غاتیتبل

 . دیکن غیو تجارت و محصوالت خود را تبل دییمورد به آنها بگو نیدر ا دیبا -کند  دایپ یدسترس

 دیکن یخود ط یمشتر یرا برا یشتریمسافت ب 



حال ، دانستن آنها  نی. با اآغاز می گردد  یبا شناخت و شناخت مشتر یبه مشتر یخدمات عال ارائه

 یخدمات مشتر دیبا تیموفق ی. برادیارائه ده یمشتربه  از خدمات  ترشیب دیشروع سفر است و شما با

 لهااصل بر اساس سا نی". ادیبرو یمشتر یبرا گرید لیما کی" دی. شما بادیرا ارائه ده یسطح جهان

 دهند ، بنا شده است. یارائه م یکه خدمات مشتر یمختلف یمهایبا ت یو همکار یتجربه با مشتر

 مکان ، مکان ، مکان 

 یم یمرحله از سفر شما معرف نیکه در ا یخرده فروش ییو اصل نها عنوان نمودیم ما در باال مکان را 

 اصلی ترین و ضروری تریناز  یکی نیحکم کرده است که ا خیاست: مکان ، مکان ، مکان. تار نیکنم ا

. داردشما  تیدر موفق یا عمده ریاست و هنوز هم تا به امروز تأث یکیزیفروشگاه ف کی تیعوامل موفق

آنچه  یعنی -شود  یم نییمحصول شما تع یها یمکان فروشگاه شما با توجه به مارک و استراتژ نیبهتر

 گذارد.  یم ریفروشگاه شما تأث تیموقع یبر رو دیبفروش دیقصد دار

 یایهمچنان فرصت ها را در دن تکنولوژی نی، ا لیتجارت موبا  با پیدایش تکنولوژی های نوین از جمله

 ؟در این زمینه  برآییداز عهده عقب ماندن  قادر هستید ایدهد. آ یم رییتغ یخرده فروش
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