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پخش مویرگی

:به طور کلی پخش در بازار به دو شکل اساسی وجود دارد 
شبکه پخش دست به دست یا عمده فروشی و شبکه پخش مویرگی  

توزیع مویرگی معموالً زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که مشتریان حق انتخابشان     
تنها محدود به یک برند نباشد و محصوالت باید در هر مکان و زمانی که مشتریان 

به عبارت دیگر، اگر یک برند در دسترس نباشد،  . خواسته اند قابل دسترس باشند
.مشتري به سادگی یکی دیگر را انتخاب می کند



پخش مویرگی

توزیع مویرگی رساندن محصوالت
.تا آخرین فروشنده است
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پخش مویرگی
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پخش مویرگی
فروشانعمده با  مویرگی سیستم رقابت 

در اختیار عمده فروشان  ابزارهاي
و واسطه هاي اول

ابزارهاي در اختیار سازمان هاي فروش 
در سیستم پخش و فروش مویرگی

عامل

بر مبناي تجربه و زمان به وسیله فعالیت هاي فروش حضوري و 
ویزیتوري

جذب مشتري و مشتري یابی

موقعیت مکانی شناخته شده تبلیغات و معرفی توسط فروشندگان 
حضوري

نحوه شناخته شدن

نزدیکی به مشتریان
برخی  تمایل به خرید سنتی در میان

از مغازه داران

قیمت مناسب
به خرید از تولیدکننده در میان برخی  تمایل

از مغازه داران

ابزارهاي فروش

از مشتري و پرداخت هاي  شناخت
اعتباري

کاال تحویل درب مغازه و ضمانت هاي ترجیحی مزین



پخش مویرگی



پخش مویرگی

:مرحله زیر است 5بطور کلی فرایند مدیریت فروش مویرگی شامل 
تعریف و ایجاد پایگاه اطالعاتی به منظور جمع آوري اطالعات مربوط به فروش-1

در این گام با مطالعه داده هاي مربوط به فروش محصوالت مختلف شرکت، پایگاه 
در این پایگاه کلیه اطالعات الزم جمع آوري می . اطالعاتی تعریف و ایجاد می شود

.شود



پخش مویرگی

:مرحله زیر است 5بطور کلی فرایند مدیریت فروش مویرگی شامل 
تحلیل اطالعات و بدست آوردن روندهاي مختلف-2

در این مرحله با انجام تحلیل هاي مختلف بر روي داده هاي فروش روندهاي مختلف 
در این گام از تکنیک هاي مختلف آماري جهت تحلیل اطالعات . بدست می آید

.استفاده می شود



پخش مویرگی

:مرحله زیر است 5بطور کلی فرایند مدیریت فروش مویرگی شامل 
پیش بینی فروش هاي آتی براساس روندهاي قبلی- 3

اهداف . در اینجا براساس روندهاي قبلی، میزان فروش هاي آتی تخمین زده می شود
.بازاریابی شرکت نیز در تعیین این میزان دخیل می باشند



پخش مویرگی

:مرحله زیر است 5بطور کلی فرایند مدیریت فروش مویرگی شامل 
تعیین سهمیه و مناطق فروش-4

در این گام بازار هدف شرکت به مناطق مختلف تقسیم شده و بر اساس این مناطق 
.سهمیه فروش تعیین خواهد شد



پخش مویرگی

:مرحله زیر است 5بطور کلی فرایند مدیریت فروش مویرگی شامل 
تعیین تعداد فروشندگان و عاملین فروش -5

در مرحله پایانی تعداد فروشندگان و عاملین فروش بر اساس سهمیه هاي فروش تعیین 
.می شوند



پخش مویرگی

:مزایاي سیستم پخش مویرگی

جمع آوري اطالعات دقیقتر و به روزتر از بازار  -1
نیروهاي شاغل در توزیع مویرگی چون با آخرین حلقه ي نظام توزیع یعنی خرده فروشان ارتباط دارند         

و حتی هنگامی که در محل کسب خرده فروشان هستند امکان ارتباط آنها با مصرف کنندگان و شنیدن  
. صداي آنها بیشتر است، در معرض اطالعات دقیقتر و به روزتر هستند

پوشش بیشتر بازار -2
تفکر توسعه ي بازار بر این است که براي بلندمدت کار کند و بسترهایی را فراهم سازد تا در        

طوالنی مدت در بازار حضور داشته باشد؛ یکی از این راهها، شناخت بیشتر بازار هدف از شرکت مربوطه 
براي همین است که شرکتها هزینه هاي سرسام آور تبلیغات و ارتباطات را . و محصوالت آن است

. می پذیرند
 .حال یکی از بهترین راهها، در معرض دید مشتریان و مصرف کنندگان بودن محصوالت است      



پخش مویرگی

:مزایاي سیستم پخش مویرگی

ارتباطات گسترده تر با مشتریان - 3
با تهیه ي بانک اطالعاتی از تمام خرده فروشان، امکان ارتباطات بیشتر با آنها را فراهم می سازید؛ براي        

.  مثال از طریق ایمیل، تلفن، و فکس آخرین اطالعات را به ایشان منتقل می کنید تا دریافت کنند
. همچنین با خیال راحت تر مشوقهاي انگیزشی خودتان را به آنها می رسانید 

کاهش ریسک از دست   دادن مشتري  -4
هنگامی که شما یک بنکدار یا عمده فروش را از دست می دهید، ممکن است درصد قابل توجهی از       

سهم بازارتان را از دست داده باشید، اما اگر به هر دلیل ارتباط شما با یک خرده فروش قطع شود، فقط 
. درصد ناچیزي از سهم بازار کم می شود و امکان جایگزینی آن نیز سریعتر و ساده تر خواهد بود



پخش مویرگی

:مزایاي سیستم پخش مویرگی

کاهش سوختی پول -5
در کنار توضیحات ارائه شده، اگر با یک عمده فروش یا بنکدار مشکل مالی پیدا کنید یا خداي نکرده ایشان 

اما این احتمال در هنگام مواجهه . ورشکست شوند، بخش قابل توجهی از سرمایه ي شما درگیر می شود
. با خرده فروشان بسیار پایین است

افزایش قدرت چانه زنی شرکت–6
عمده فروشان به دلیل خریدهاي کالن، قدرت چانه زنی بیشتري داشته و امتیازات بزرگتري از شرکتها 

دریافت می کنند که میزان آن براي خرده فروشان بسیار پایین بوده و شما خودتان را اسیر شبکه ي 
. توزیع نکرده اید



پخش مویرگی

:مزایاي سیستم پخش مویرگی

کاهش احتمال شکل گیري رقباي جدید–7
در بازار شاهد هستیم که شرکتها با اسیرکردن خودشان در دست عمده فروشان و بنکداران عمالً با خرده فروشان 
ارتباطی ندارند و چون این توزیع کنندگان بزرگ هستند که بازار را در دست دارند، زمانی می رسد که آنها با 

داشتن سرمایه ي باال و دکان، خودشان را از شرکت تولیدکننده بی نیاز می بینند و بنابراین خودشان با 
احداث یا خرید کارخانه و معرفی برند خودشان رقیب قدري براي آن شرکتی می شوند که از بازار توزیع هم 

. بی خبر است

کاهش امکان زیر فروشی–8
بنکداران و عمده فروشان چون به صورت کالن خرید می کنند و بنابراین از تخفیفات الزم برخوردار می شوند، 

بعضی از مواقع از شرکت تولیدکننده به عنوان بانک راحت خود استفاده می کنند، به این معنی که پس از 
تهیه ي جنس آن را زیر قیمت مقرر شده به بازار عرضه می کنند و عمالً با کاهش سود، یا در مواردي 

. گذشت از سود، تأمین نقدینگی شان را انجام می دهند
حال این شرکت اصلی است که با معضالتی چون چندنرخی شدن جنس در بازار، کاهش قدرت فروش خودش، 

. مواجه می شود…  در اختیار قراردادن بازار به رقبا و 



پخش مویرگی

:مزایاي سیستم پخش مویرگی

جریان دائم نقدینگی–9
با پیاده سازي و اجراي نظام توزیع مویرگی، شرکتها درگیر خرده پول بیشتري نسبت به قبل می شوند و رقم  

اما درکنار کاهش ریسک که توضیح داده شد، جریان دائم و هر روزه ي پولی به  . چکها کم می شود
. شرکت است که خود در مدیریت پول و نقدینگی در بازار امروزه حائز اهمیت است

 امکان تفویض اختیار بیشتر به شعبات -10
شرکتها با به کارگیري نظام توزیع مویرگی با راه اندازي شعبات در سراسر کشور که گاه با ده شعبه ي کل  
کشور قابل پوشش است، و ارائه ي اختیارات به مدیران شعبات درست انتخاب شده و درست آموزش 

. دیده شده، امکان مدیریت بر بازار با به کارگیري اصول سرعت، دقت، و کیفیت را مهیا می سازند



پخش مویرگی

:مزایاي سیستم پخش مویرگی
گسترش سهم بازار در بین عامالن فروش بیشتر و یاوران بیشتر در بازار -
افزایش سود در بلندمدت به دلیل کم کردن هزینه هاي توزیع سیستم بنکداري و عمده فروشی و   -

 …کاهش سوختی پول، و 
افزایش چابکی سازمان و امکان سریعتر پیاده  شدن تفکرات شرکت در بازار -
پیشینه سازي فروش با به کارگیري نیروهاي شایسته و آموزش مناسب آنها -
ارائه  ي خدمات بهتر و بیشتر به مشتریان با سرعت مناسب  -
افزایش انعطاف پذیري در برابر تغییرات احتمالی بازار -
کنترل بیشتر بر هویت برند -
همترازي بیشتر هدفهاي شرکت با هدفهاي مشتریان  -
ساختن زیرساختهاي محکم در بازار -
سرعت عمل در رساندن محصوالت به خرده فروشان و حذف یا کم کردن هزینه هاي انبارداري آنها -



پخش مویرگی

:مزایاي سیستم پخش مویرگی
قابلیت حمل مستقیم و کاهش ضایعات حل مجدد -
حمایت بیشتر از خرده فروشان -
ارتقا  ي برنامه هاي ضمانت  -
ارتقا  ي امکان ترویج در محل خرده فروشیها -
مدیریت بهتر و بیشتر بر موجودي کاال و برنامه هاي انبارگردانی -
مدیریت بهتر مرجوعی ها -
پشتیبانی فروش -
امکان بیشتر تولید سفارشی -
آموزش مرتبط با محصول و تکنیکهاي فروش براي خرده فروشان -
ارتقا  ي حس همدلی بیشتر بین شرکت و خرده فروشان  -
کنترل عملکرد توزیع مویرگی با گفتگوي دوطرفه با خرده فروشان -



پخش مویرگی

:مزایاي سیستم پخش مویرگی
دقت بیشتر در انتخاب شرکاي تجاري با حضور مرتب در بازار -
ارتقاي دیدگاه فعالیت تیمی و نگرش سیستمی در سازمان -
مدیریت شایسته تر تغییر با درك بهتر از بازار و عملکرد رقبا -
و کاهش امنیت روانی براي مدیران شرکت -



پخش مویرگی

:مزایاي سیستم پخش مویرگی
نفر بار مشتري رفت و آمد می کند 190در هر سوپر مارکت تهران، به طور متوسط روزانه 

.سوپر مارکت است 30.000تهران داراي حدود 

.رفت و آمد در سوپر مارکت هاي تهران رخ می دهد 5.700.000روزانه در حدود 

.میلیارد رفت و آمد می رسد 2این رقم ساالنه به حدود 



پخش مویرگی

:معایب سیستم پخش مویرگی
.در نتیجه مدیریت و هماهنگی در این سیستم کمی مشکل است. پر هزینه و گسترده می باشد - 1

.گاهی امکان گسترش مویرگ ها به بعضی نقاط وجود ندارد - 2



پخش مویرگی

محدودیت هاي عمده استفاده از کانال فروش مویرگی
هزینه هاي بازاریابی–1

معموالً راه اندازي این کانال نیازمند صرف هزینه هاي زیادي مانند چاپ کاتالوگ، پوستر و استند،  
.تابلوهاي سردرب براي پایانه هاي فروش اصلی و هزینه هاي تبلیغاتی دیگر است

هزینه باالي استفاده از نیروي انسانی–2
به دلیل استفاده گسترده از پرسنل فروش، هزینه هاي انسانی بسیار باالستو به ویژه در ماه هاي اولیه  
راه اندازي این سیستم، پرداخت حقوق ثابت و متغیر به نیروهاي فروش، هزینه هاي زیادي را بر  

.سازمان تحمیل می نماید



پخش مویرگی

محدودیت هاي عمده استفاده از کانال فروش مویرگی
دشواري مدیریت–3

سرپرستی این تعداد نیروي انسانی و مدیریت مشتریان به نحوي که سفارشات به موقع به دست  
نیروهاي انسانی به طور پیوسته نیاز به انگیزه بخشی و کنترل  . ایشان برسد بسیار دشوار است

همچنین رضایت مشتریان در گرو ارتباط دائمی با ایشان و ارائه خدمات مناسب  . عملکرد دارند
.به آن هاست که همه و همه وظیفه مدیریت بر این کانال فروش را بسیار دشوار نموده است

نیاز به ملزومات–4
تجهیزات حمل کاال، اسناد فروش، انواع فهرست هاي قیمت و نمونه کاال تنها بخشی از ملزومات  

.مورد نیاز در استفاده از این کانال فروش می باشد



بخش بندي بازار

Market segmentation: بخش بندي مناسب بازار



بخش بندي بازار

Market segmentation: بخش بندي مناسب بازار
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بخش بندي بازار

Market segmentation: بخش بندي مناسب بازار



پخش مویرگی

آمازون و سیستم جدید توزیع مویرگی

شرکت آمازون طرح آزمایشی را آغاز کرده است که بر اساس آن سفارش هاي مشتریان در شهرهاي  
.سانفرانسیسکو و لس آنجلس توسط تاکسی تحویل داده می شود

آمازون در حالی به آزمایش این طرح جدید دست زده است که تالش می کند تا با اتخاذ روش هاي  
.جدید سرعت تحویل سفارش هاي خود را افزایش داده و در عین حال از هزینه هاي خود بکاهد

شرکت آمازون براي تحویل سفارش هاي خود در قالب این طرح جدید از اپلیکیشنی با نام فالي ویل 
FlyWheel استفاده می کند و در این طرح از تاکسیهاي داراي مجوز بهره می برد.

طرح جدید آمازون در آستانه فرا رسیدن فصل تعطیالت آخر سال صورت می گیرد که در آن فروش  
.محصوالت به سطح باالیی افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاري رویترز، شرکت آمازون در جریان تعطیالت پایان سال گذشته با انتقادهاي   
.فراوانی به دلیل تاخیز در تحویل سفارش ها روبرو شده بود



پخش مویرگی

Flywheel - The Taxi App

.ساده ترین راه براي گرفتن یک تاکسی با آي فون
درخواست یک تاکسی،

مشاهده آمدن آن به سمت شما،
اطالع رسانی وقتی که نزد شما رسید و

.پرداخت به صورت خودکار با گوشی شما



پخش مویرگی

ترکیب مناسب سبد کاالیی در پخش مویرگی

)فروش سرد یا فروش گرم(تناسب کاالها با یکدیگر از نظر نحوه فروش –1
به لحاظ فروش مستقیم و نقدي بودن نمی تواند در  ... به طور مثال بازار فروش فرآورده هاي لبنی، و

کنار کاالهایی که در بازار به صورت بلندمدت فروخته می شود مانند محصوالت کنسروي ویزیت  
.شود



پخش مویرگی

ترکیب مناسب سبد کاالیی در پخش مویرگی

دقت در مورد اثرگذاري کاالها بر یکدیگر–2
برخی کاالها به علت داشتن اسانس و رایحه و احتمال سرایت به برخی کاالها نمی توان در کنار  

بنابراین کاالهایی که انتخاب می شوند باید  . کاالهاي حساس نظیر کیک و بیسکوییت توزیع کرد
خصوصا اگر از نظر فضاي انبار و تعداد ناوگان توزیع شرکت با  . با یکدیگر انطباق داشته باشند

.  محدودیت مواجه باشد



پخش مویرگی

ترکیب مناسب سبد کاالیی در پخش مویرگی

گردش مناسب کاال در واحد صنفی–3
سرعت خروج از فروشگاه به  . الزم است تا ویزیتور در هر بار ویزیت سفارش الزم را داشته باشد      

عواملی همچون نوع کاال، برند، نرخ کاال، حاشیه سود مغازه دار، فصلی بودن کاال، بسته بندي،  
بستگی دارد که در انتخاب نوع کاال  ... تبلیغات و ترویج و توسعه فروش، رقباي کاال، اندازه بازار و

.باید تمامی این عوامل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد



پخش مویرگی

ترکیب مناسب سبد کاالیی در پخش مویرگی

انحصاري بودن برند نزد شرکت توزیعی–4
عدم رعایت مطلب فوق باعث دو نرخه شدن کاال و تداخل مجاري توزیع در بازار شده و عمالً        

تالش هاي یکی از کانال ها جهت توسعه بازار بی اثر شده و تبعات زیادي از جمله سرخوردگی  
فروشندگان به علت عدم موفقیت در ویزیت و خدشه دار ساختن شرکت به علت گران بودن  

.  قیمت ایشان در مقایسه با عمده فروشان خواهد داشت
بنابراین انحصاري بودن توزیع کاال در یک دست شدن نرخ کاال و کنترل فروش و گرفتن بهانه از  

.فروشندگان و مشتریان مبنی بر گران بودن کاال را می گیرد



پخش مویرگی

ترکیب مناسب سبد کاالیی در پخش مویرگی

جورکردن و تکمیل سبد کاالیی شرکت - 5

در بعضی شرکت ها که محصوالت فصلی توزیع می نمایند، از امکانات شرکت مانند انبار و ناوگان        
لذا کاالهایی که موجب شود این  . توزیع در بعضی فصول سال به صورت کامل استفاده نمی گردد

.  امکانات در آن فصول مورد استفاده بهینه قرار گیرد، از اولویت خاصی برخوردار هستند



پخش گرم

پخش گرم
به حالتی از فروش که در آن سفارش گیري و تحویل جنس هم زمان صورت می گیرد پخش گرم  

در این حالت معموالً از نیروهاي فروش براي سفارش گیري استفاده نمی گردد  . گفته می شود
.کار سفارش گیري را نیز انجام می دهند) راننده به همراه یک نفر دیگر(بلکه ماموران توزیع 

.در این روش، معموالً نمی توان به درستی به فعالیت معرفی محصول پرداخت



پخش گرم

مزایاي سیستم پخش گرم
کاهش هزینه 

هاي منابع 
انسانی

کاهش هزینه 
هاي منابع 

انسانی

کاهش هزینه 
هاي انبارداري
کاهش هزینه 
هاي انبارداري

تسهیل در 
فرایندهاي 

سازمانی

تسهیل در 
فرایندهاي 

سازمانی

کمتر شدن 
مشکالت 

تسویه حساب

کمتر شدن 
مشکالت 

تسویه حساب

رضایت 
مشتریان
رضایت 
مشتریان



پخش گرم

معایب سیستم پخش گرم

فروش بیش از 
حد

فروش بیش از 
حد

عملکرد سلیقه 
مدار مامور 

توزیع

عملکرد سلیقه 
مدار مامور 

توزیع

توزیع ناهمگنتوزیع ناهمگن

بروز اشتباهات 
در صدور فاکتور
بروز اشتباهات 
در صدور فاکتور



پخش گرم

موارد استفاده سیستم پخش گرم

محصوالتی که فاصله تولید و فروش آن ها کوتاه است

محصوالت داراي نام تجاري کامالً شناخته شده

محصوالتی که زمان تحویل فوري، عامل جذب مشتري است



آئین نامه فروش

تدوین آئین نامه فروش
 و فروشندگان براي سازمان که است اختیاراتی و قوانین مجموعه فروش، نامه آئین     

 می منعکس را محصوالت فروش براي سازمان شرایط و گردد می قائل خریداران
.سازد

تخفیفات اعطاي شرایط – 1
اسنادي و اعتباري هاي پرداخت شرایط – 2
کاال کردن مرجوع شرایط – 3
نقل و حمل هاي هزینه – 4
کاال تحویل زمان – 5

خرید کف و سقف میزان – 6
تسویه شرایط – 7
فروش واحد با ارتباط برقراري نحوه – 8



آئین نامه فروش

)بازاریاب و ویزیتور(نیروي فروش 
.هستند فروش نیروهاي دنبال به ماه هر و هفته هر روز، هر فروش، هاي شرکت اکثر

:مشاغل این در حضور به نسبت افراد عالقگی بی دالیل

عملکرد 
نامطلوب 

شرکت هاي 
پخش

انتظارات 
نامعقول از 

نیروي فروش

سختی کار و  
آموزش 
ناصحیح

دید منفی 
جامعه


