
 

 

 دستیابی به جایگاه برتر نسبت به رقبا در بازار

ّاای هفاااٍ ی  اا تاِ ؾشهاِ غْاَس        ّای جذیذی تاا داذس    دس ؿشایط کًٌَی تاصاسّای داخلی ٍ جْاًی کِ دس آى سٍص تِ سٍص ؿشکت

سدثاا ٍ ؿٌاػاایی   ّا ّوَاسُ ًاگضیش تاِ  زضیاِ ٍ  یل اض ٍتاؿ ت      ؿَد ٍ ؿشکت  ش هی  ش ٍ فـشدُ گزاسًذ، سداتت سٍص تِ سٍص ػخت هی

ّا ّؼفٌذ  ا تا اؾالم ایي هضایا، جایگاُ هفوایض ٍ تش شی ًضد هـفشیاى   ذا کشدُ ٍ اداهِ تقا دٌّاذ    هضایای سداتفی خَد دس هقایؼِ تا آى

ای خاَد  سدث ی ّای سداتفی هَثش ٍ کاسػاص، یک ؿشکت تایذ  الؽ کٌذ ٍ  ا جایی کِ اهکاى داسد دستاسُ اص ایي سٍ تشای  ْ ِ اػفشا ظی

ّا ٍ  ثل غا ،  ّا، آگْی ػایت ّای اطالؾا ی ٍ ٍب  َاى اص طشیق  ایگاُ آٍسی اطالؾا  تپشداصد  ایي اطالؾا  سا تِ طَس هثال هی تِ جوؽ

ّا ٍ ًْادّای دٍلفی ٍ ّوچٌ ي تشسػی ٍ هطالؿِ اػفشا ظی سداتفی ٍ تاصاسیاتی سدثا تِ دػات   آهاس ٍ اطالؾا  هَجَد دس تشخی ػاصهاى

 آٍسد 

کٌذ  یق ق ٍ  چِ کِ هیصَل ؿوا دس هقایؼِ تا دیگشاى تِ هـفشیاى ؾشتِ هی آٍسی اطالؾا  هَسد ً اص، تایذ دس هَسد آى  غ اص جوؽ

ّا ؿٌاػایی کٌ ذ  تِ طَس هثال، آطاًغ هؼافش ی ؿوا هوکي اػت دادس تِ  تشسػی کٌ ذ ٍ ًقاط تؿف ٍ دَ  خَد سا دس هقایؼِ تا آى

ّا دادس تِ اًزام آى ً ؼفٌذ یا ایي کاِ اص ًػاش هَدؿ ات جغشاف اایی دس      ایی هؿفثشی تاؿذ کِ ػایش آطاًغسصسٍ تل ت یک خط َّا  و

ؿشکت  ثل غا ی ؿوا تِ لیاظ د وت هوکي  ی ّای گشاف کی طشاحی ؿذُ کٌاس یک داًـگاُ هؿفثش ٍ تضسگ ٍادؽ ؿذُ اػت ٍ یا طشح

ّای  کٌ کی خالداًاِ داتاض ػافایؾ ٍ     ای ٍ هْاس  تِ خاطش طشاحی حشفِ ّا دس حذ هفَػط تَدُ، اها اػت دس هقایؼِ تا ػایش ؿشکت

 ؿٌاػایی اػت 

  ِ  ی غ اص  ؿ  ي ٍجَُ  وایض خَد اص ػایش سدثا، تایذ جایگاُ خَد سا دس تاصاس هـخص کٌ ذ  جایگاُ یک کاال، تش اػاع هاا  تشجؼاف

ک کاال هکاًی اػت کِ آى کاال دس هقایؼِ تا کاالّاای سد اة،   ؿَد  تِ ؾثاس  دیگش جایگاُ ی کٌٌذگاى  ؿشیف هی آى اص دیذگاُ هصشف

 َاى تِ  صَیش سٍؿٌی دس  ّایی اص دث ض ػَاال  صیش، هی کٌذ  تشای ایي هٌػَس، تا  اػخ تِ  شػؾ کٌٌذگاى اؿغال هی دس ارّاى هصشف

   هَسد جایگاُ هیصَل خَد دس تاصاس دػت یافت 

 کٌٌذ، تایذ کاال یا خذهت ؿوا سا خشیذاسی کٌٌذ؟ طیی کِ سدثای ؿوا ؾشتِ هیػ چشا هشدم تِ جای ػایش کاالّا ٍ خذها  ّن

 کٌ ذ؟ ؿوا چِ هضایا ٍ هٌافؿی ؾشتِ هی

 دس چِ د وفی؟

 تِ چِ کؼاًی؟

 ؿوا دس هقایؼِ تا دیگشاى چگًَِ اػت؟ آه خفِ تاصاسیاتی

ّا تِ دًثال داؿفِ تاؿاذ، اص ایاي سٍ    ذُ سا تشای آىکٌٌذگاى داؾذ ا خشیذاس آى دػفِ اص کاالّا ٍ خذها  ّؼفٌذ کِ حذاکثش فای هصشف

ّاا ًؼاثت     ش تِ آى  ش اص ً اصّا ٍ فشآیٌذّای خشیذ ٍ فایذُ سػاًذى ت ؾ سهض هَفق ت تشای جزب ٍ حاع هـفشیاى، ّواًا آگاّی ت ؾ

   تِ سدثاػت 

 اش   فَایاذ تا ؾ   ی کٌٌاذُ  ؾٌَاى اسایِ سا تِ  َاًذ ًؼثت تِ سدثا جایگاُ خَد تؼفگی داسد تِ ایي کِ ؿشکت  ا چِ حذ هیهضیت سداتفی 

ؾٌَاى هضیات   ّا تِ ّای خَد سا دس هقایؼِ تا ػایش تا شی ( طَالًی تَدى ؾوش تا شیDuracellػاصی دٍساػض )  ثث ت کٌذ، هثال تا شی

 ش اص ػایش  ا ؿؾ تشاتش ت ؾّا   کٌٌذگاى سا اص ایي کِ تا شی سداتفی تشگضیذُ ٍ تا  وشکض سٍی ایي هضیت دس آگْی  ثل غا ی خَد، هصشف



 

 

کٌذ، تٌااتشایي  اغ اص هـاخص کاشدى یاک جایگااُ هٌاػاة دس تااصاس، تایاذ تاا  ثل غاا  هٌاػاة ٍ              کٌٌذ، آگاُ هی ّا ؾوش هی تا شی

   کٌٌذگاى تِ  ثث ت جایگاُ هَسد ًػش دس تاصاس ٍ دس رّي هـفشیاى تپشداصیذ   سػاًی تِ هصشف اطالؼ

کؼة هضیت سداتفی ٍ افضایؾ فشٍؽ دس تاصاسّای هخفلف، ً اصهٌذ اجشای  وااهی هشاحاض فشآیٌاذی    ّا تِ هٌػَس  تِ طَس کلی، ؿشکت

ّای سد ة ٍ هـخص کاشدى   چشا کِ تذٍى صیش ًػش گشففي ٍتؿ ت ؿشکت  ّؼفٌذ کِ دس صیش تِ آى تِ طَس خالهِ اؿاسُ ؿذُ اػت

 َاى تِ تش شی ٍ جایگاُ هفوایض ًؼثت تِ سدثا دس ًػاش   کٌٌذگاى، ًوی ّا دس اس ثاط تا تشآٍسدى ً اص هصشف ًقاط دَ  ٍ تؿف خَد ٍ آى

 هشاحض ایي فشآیٌذ تِ ؿشح صیش اػت: هـفشیاى دػت یافت 

 هْن هـخص کشدى ؾَاهض سداتفی( ۱

 ّای سد ة آٍسی اطالؾا  هشتَط تِ ایي ؾَاهض اص ؿشکت جوؽ( ۲

  ؿ  ي ًقاط دَ  ٍ ٍجَُ  وایض ؿشکت اص ػایش سدثا (۳

  ؿ  ي جایگاُ ؿشکت دس تاصاس( ۴

  ثث ت جایگاُ ؿشکت دس تاصاس( ۵

 

 هیؼي جاٍیذ هؤیذ

 سٍصًاهِ ػشهایِ

 


