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در ختم این فصل شام با مسایل ذیل آشنا خواهید شد:
– مارک های تجارتی چیست و چرا آنها مهم هستند؟
– چگونه می توانید تعهد عالمت تجارتی خویش را تعیین کنید؟
– چگونه می توانید تعهد عالمت تجارتی خویش را به صورت تصویری به دیگران انتقال
دهید؟
– چگونه می توانید تجارت خویش را ترویج و تبلیغ کنید؟
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 .1مقدمه
درچند ماه گذشته ،خواب رویا به یک تجارت کوچک موفق تبدیل شده است .او مرتباً از دو دکاندار
فرمایش دریافت می کند و کار با دکاندار سومی را رشوع کرده است .بر عالوه ،رویا دو مشرتی
شخصی نیز دارد .او از منطقه اش شش تولید کننده را استخدام کرده ،و برای خانواده اش یک در آمد
ثابت ایجاد کرده است .کمک آمنه و شفیق فرمایشات رویا را با اعتامد به نفس یاد داشت می کند و
محاسبات را انجام می دهد .رویا از شفیق و آمنه ابراز سپاس می کند .خانواده و اجتامع رویا به او
افتخار می کنند.
زمانی که رویا فرمایش اجرا شده را به دکان اختصاصی لباس فروشی سنتی زنانه تحویل می
دهد ،مشرتی ای را می بیند که زیباترین جاکت چپنی ابریشمی را از دستکولش بیرون می کند.
این مشرتی رویش را به سوی دوستش کرده ،می گوید« :من همین لحظه این جاکت ابریشمی را
برای محفل خریدم .آیا شام درباره رشکت ابریشم چیزی شنیده اید؟» مشرتی مارکی را که در داخل
ِ
جاکت بلقیس پیامن
جاکت به آن ضمیمه شده ،به دوستش نشان می دهد و می گوید« :طرح این
عالی است .او جاکت های مقبول عرصی را با چپن ابریشمی پر رنگ و دست دوزی سنتی می
سازد .شام آنرا خواهد پسندید».
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رویا مارک رشکت ابریشم را در داخل جاکت می بیند.

رویا امیدوار است که روزی مردم درباره محصوالت او نیز چنین صحبت کنند ،اما دربارۀ شناخنت
محصوالتش توسط مردم نگرانی دارد چون تجارتی او نامی و مارکی برای محصوالتش ندارد ،آن
چنان که محصوالت رشکت ابریشم دارد.
رویا با برگشنت به خانه ،با آمنه دربارۀ رشکت ابریشم صحبت می کند .او از آمنه می پرسد که چگونه
می توان مطمنئ شد که مردم محصوالت او را می شناسند و آنها را به دیگران معرفی می
کند .آمنه می گوید که رویا نیز باید مانند رشکت ابریشم ،برای تجارتش یک عالمت تجارتی بسازد.
مخصوصا اگر او می خواهد که محصوالت خودش را تولید کرده و آنها را بفروشد .رویا هرگز درباره
عالمت تجارتی چیزی نشنیده است.
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 .2عالمت تجارتی چیست؟
آمنه توضیح می دهد که عالمت تجارتی عبارت از اعتبار و یا شهرت یک تجارت می باشد .این چیزی
است که بر اساس آن مشرتیان می توانند هنگام خرید محصوالت ،به یک تجارت اعتامد کنند.

یک عالمت تجارتی چیست؟
عالمت تجارتی عبارت از اعتبار و یا شهرت یک تجارت یا چیزی است که مشرتیان از
یک تجارت توقع دارند .این محصوالت می تواند با ارائه خدمات همراه باشد .عالمت
تجارتی از دو چیز ساخته شده است:
– تعهد مارک تجارتی -تعهد عالمت تجارتی عبارت از تعهد یک تجارت به مشرتیانش می
باشد.
– شناخت مارک تجارتی -شناخت عالمت تجارتی عبارت از یک نام ،عکس ،و یا لیبلی
می باشد که تعهد یک تجارت را به مشرتیانش معرفی کرده و از آن منایندگی می کند.

داشنت مارک تجارتی ،به مشرتیان کمک می کند تا در زمان خریداری محصولی بداند که چه
چیزی باید توقع داشته باشند و یا چه چیزی به آنها تعهد می شود .عالمت تجارتی به مشرتیان در
تصمیم گیری برای خریداری محصوالت کمک می کند.
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آمنه از رویا می پرسد« :درباره لباس هایی که در ترکیه و یا در چین ساخته می شوند چی فکر
میکنید؟
رویا جواب می دهد« :لباس هایی که در ترکیه ساخته می شود ،در مقایسه با لباس های ساخت
چین ،دارای کیفیت بهرت قیمت گران تر است».
آمنه« :خوب ،اگر شام به دنبال لباس با کیفیت عالی تری باشید ،چه کار می کنید؟»
رویا« :روی لباس دنبال مارک استانبول فیشن می گردم تا بدانم که این ساخت ترکیه است».
رویا اضافه می کند« :زمانی که دنبال لباس ارزان تری هستم ،مارک ساخت چین را جستجو می
کنم».
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آمنه می پرسد« :آیا می توانی دربارۀ محصولی دیگری فکر کنید که آنرا به خاطر نام ،لیبل و یا
عالمت تجارتی اش خریداری می کنی؟» رویا برای یک دقیقه فکر میکند و سپس چشم هایش
برق میزند.
«چای الکوزی! من همیشه از این چای می خرم؛ چون می دانم که چای با کیفیت و با طعم
خوب به دست می آورم .و تربوز جالل آباد؛ همیشه این تربوزها ،شیرین ترین طعم را دارد».

رویا« :من می دانم ،آمنه جان .زمانی که این نام ها و لیبل ها را می بینم ،دربارۀ چیزی که خریداری
می کنم ،اطمینان دارم و می دانم که چه را خریداری می کنم .اگر من نام این محصوالت راکه
ندانم و یا هیچ لیبلی وجود نداشته باشد ،منی دانم که کیفیت آن چطور خواهد بود .بنابرین باید
تحقیقات بیشرتی انجام دهم تا ببینم که آیا این محصول را خریداری کنم یا نه.
اما چای الکوزی یک رشکت بزرگ است .آمنه جان ،آیا رشکت کوچکی مثل رشکت من نیز می تواند
عالمت تجارتی داشته باشد؟»
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آمنه« :عالمت تجارتی شام اعتبار و یا شهرت شامست .برای داشنت اعتبار و یا شهرت ،تجارت بزرگ
رضوری نیست».
در همین لحظه ،رویا صدای پدرش را می شنود که در بیرون خانه با عارف صحبت می کند .عارف
کسی است که مببه چاه آب آنها را ترمیم می کند .عارف دارای شهرت نیک است .افراد زیادی عارف
را به پدر رویا معرفی کردند .متام این افراد گفتند که عارف تنها کسی است که آنها برای ترمیم مببه
چاه آب به او اعتامد دارند.
رویا از پدرش تقاضا می کند تا از عارف بپرسد که شهرت اش را چگونه بدست آورده است و چگونه
مشرتیان جدیدی پیدا می کند .عارف به پدر رویا می گوید که او مانند ترمیم کاران دیگر نیست .او
برای درست ترمیم کردن مببه وقت زیاد را اختصاص می دهد تا دوباره نشکنند .عارف رفتار دوستانه
دارد؛ پابند وقت است و برای ترمیم مببه ،قیمت مناسبی می گیرد .این چیزی است که عارف به
مشرتیان تعهد می کند و همین طور مشرتیانش یاد گرفته اند که از او توقع کار خوب داشته باشند.
آنها به عارف اعتامد دارند و او را به دیگران معرفی می کنند .عارف همیشه خدمات رسیع و قابل
اعتامد در برابر قیمت مناسب عرضه می کند.
هر چند تجارت عارف کوچک است ،اما قدرمتند است .زمانی که مردم نام او را می شنوند ،می
توانند توقع خدمات خوب را از او داشته باشند.

مارک های تجارتی تجارت های کوچک ،اغلب بر اساس شهرت مالک این تجارت ها
استوار است.

رویا درباره تعهد شبه دکانداران و مشرتیان و توقع آنان از خود فکر میکند .او از آمنه جان تقاضا می کند
تا در ساخنت یک عالمت تجارتی به او کمک کند.
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 .3تعهد مارک تجارتی
آمنه برای رویا توضیح می دهد که برای ساخنت یک مارک تجارتی ،باید تعهد عالمت تجارتی اش
را بداند .تعهد عالمت تجارتی چیزی است که مشرتیانش می توانند از او توقع داشته باشند و یا
برای انجام آن به او باور دارند .تعهد مارک تجارتی ،تعهدی است که رویا به مشرتیانش می دهد.
مشرتیان عارف به او اعتامد دارند که او رس وقت به کار میآید ،قیمتی مناسبی میگیرد و مببه های
چاه آب آنها را طوری ترمیم میکند تا دوباره نشکنند.

تعهد یک عالمت تجارتی خوب دارای دو پیش رشط است:
برای مشرتیان معنا دار باشد؛ این مارک ،انجام کاری را تعهد می کند که برای آنها مهم
است.
همچنین نشان می دهد که شام چگونه از رقیبان خویش متفاوت تر و بهرت هستید.

آمنه می گوید که برای تعیین تعهد عالمت تجارتی رویا دو مرحله وجود دارد:
مرحله  .1موضوعاتی را شناسایی کنید که برای مشرتیان شام مهم هستند.
مرحله  .2کارهایی را شناسایی کنید که تفاوت میان رویا و رقیبانش را نشان دهد.
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مرحله  .1چه چیزی برای مشرتیان شام مهم است؟
آمنه توضیح می دهد که مشرتیان در زمان خریداری محصوالت متفاوت ،معیارهای متفاوتی را
مدنظر دارند .آنها زمانی که جراب می خرند ،شاید به طرح توجهی نداشته باشند؛ اما شاید هنگام
خریداری لباس ها ،به طرح توجه داشته باشند.

رشایط عمومی که مشرتیان و دکانداران در زمان خریداری محصوالت به آنها توجه
دارند:
.1سبک یا ُمد روز بودن
 .2طرح :شکل ،اندازه ،رنگ ،نقش الگو ،بی مانند بودن
 .3کیفیت :مواد ،مهارت ،متام کاری و یا اختتام
 .4خدمات :دوستانه ،محرتمانه ،قابل اعتامد
 .5قمیت :با ارزش
 .6مسایل دیگر :چه چیزی دیگر؟
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آمنه از رویا می پرسد که مشرتیان و دکانداران در زمان خریداری لباس های دست دوزی سنتی مانند
محصوالت او ،به چه چیزی توجه دارند .آمنه ،در ساخنت یک فهرست به رویا کمک می کند:

 .1سبک یا برابر با ُمد روز :لباس ها مطابق معیارهای ُمد روز باشد

 .2طرح :لباس ها کم نظیر و دارای رنگ های جذاب و طرح سنتی باشد
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 .3کیفیت :مهارت ها و متامکاری (دست کاری تکمیلی) ،دارای کیفیت عالی باشد

 .4خدمات مشرتیان :خدمات مشرتیان دوستانه ،محرتمانه و قابل اعتامد باشد

 .5قیمت محصوالت :قیمت ها با سطح کیفیت مناسب باشد
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مرحله دوم  :شام چه کاری را بهرت انجام می دهید؟
چگونه از رقیبان شام متفاوت تر هستید؟
آمنه از رویا می خواهد تا به فهرست رشایطی نگاه کند که مشرتیان و دکانداران به آن توجه دارند و
کاری را شناسایی کند که در انجام آن بهرتین مهارت را دارد -کاری را که از هرکس دیگر بهرت انجام
می دهد -و کارهایی را که رقیبانش بهرت انجام می دهند .رقیبان رویا ،مناینده گان فروش و تولید
کننده گان دیگری هستند که محصوالتی هامنند محصوالت رویا تولید کرده و آنها را به فروش می
رساند.
رویا نقشه ای را برای مقایسۀ محصوالت خویش با محصوالت رقیبانش ترسیم می کند.
رویا کارهایی را شناسایی می کند که بهرت انجام می دهد

مشرتیان درباره چه چیزی
دقیق هستند؟

استایل
من چه کاری را بهرت انجام
می دهم؟
رشکت های رقیب من چه
کار ها را بهرت انجام می
دهند؟

طرح

کیفیت

خدمات

X

X

X

X

قیمت

X
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رویا درباره سبک و فیشن زیاد منی داند ،طوری که بعضی رقیبان اش می دانند ،اما مشرتیان طرح
های دست دوزی سنتی او را می پسندند .او به خاطر کیفیت دست دوزی اش تعریف و تحسین
می شود؛ مخصوصاً برای دست دوزی قندهاری و تار شامر خود .یکی از دکانداران به رویا گفته
است که دست دوزی او در میان بهرتین دست دوزی هایی است که او تا هنوز دیده است.
رویا همیشه رفتار محرتمانه دارد و محصوالتش را همیشه مطابق وقت تعیین شده تسلیم می
دهد .او فکر میکند که خدمات او از خدمات رقیبان اش بهرت است؛ چوناغلب دکانداران به دلیل تحویل
محصوالت در وقت تعیین شده،از او تقدیر می کنند .به هر حال ،قیمت های محصوالت دست دوزی
رویا از قیمت محصوالت بعضی از رقیبان اش بلندتر است.
رویا در طرح ،کیفیت و خدمات از همه بهرت است .این بدین معناست که رویا می تواند سطحی از
طرح ،کیفیت و خدمات را به مشرتیان و دکانداران تعهد کند که رقیبان اش قادر به این کار نیستند .او
بهرت از رقیبان اش معیارهایی را بر آورده می کند که مشرتیانش به آن توجه دارند.
حاال رویا می تواند تعهد عالمت تجارتی اش را تعریف کند:
– لباس های دستی سنتی و دست دوزی با متام کاری با کیفیت عالی (طرح و کیفیت)
– دست دوزی قندهاری و تارشامر ،با عالی ترین کیفیت (طرح و کیفیت).
– خدمات قابل اعتامد (خدمات).
آمنه به رویا می گوید که اگر او بهرت از رقیبان اش به برآوردن تعهد مارک تجارتی ،یا برآوردن رشایط،
طرح ،کیفیت و خدمات ادامه دهد ،شهرت نیک به دست میاورد .بدین ترتیب ،مشرتیان و دکانداران
زیادی را که به این مسایل توجه دارند جلب خواهد کرد.
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 .4شناخت عالمت تجارتی شام
حاال که رویا تعهد عالمت تجارتی اش را می داند ،او نیازمند یافنت راهی برای انتقال این تعهد به
مشرتیان و دکانداران در زمانی است که خودش در آنجا حضور منی داشته باشد -بطور مثال زمانیکه
اشخاص دیگر محصوالت او را در بازار به فروش میرسانند.
آمنه میگوید که او نیاز به شناخت عالمت تجارتی دارد .آمنه توضیح میدهد که شناخت عالمت
تجارتی عبارت از منایش عینی عالمت تجارتی است که شامل نام ،لوگو (سمبول) یا لیبل محصول
که پیام تعهد عالمت تجارتی شام را به مشرتیان انتقال می دهد می شود.
از آنجاییکه شناخت عالمت تجارتی شام از تعهد عالمت تجارتی شام منایندگی می کند ،باید با
رنگ ،انواع خط ها (شکل خط نوشتاری) و تصاویری طراحی شود که آن تعهد را انعکاس می دهد.
مثالً اگرتعهد عالمت تجارتی شام ،عرضه لباس های مدرن است و شام از یک طرح سنتی در لوگوی
خویش استفاده می کنید ،مشرتیان رسدرگم خواهند شد.

شناخت مارک تجارتی
– تعیین مناد برصی عالمت تجارتی
– نام ،لوگو و یا لیبل
– رنگ ها ،نوع خط ها (شکل نوشتاری) و تصاویری که شام از آنها برای نام ،لوگو و
لیبل استفاده می کنید.
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آمنه دو لیبلی رانشان می دهد که در دو جوره لباس ضمیمه شده است؛ یکی از ترکیه که نام
استانبول درآن نوشته شده و دیگری از چین .او از رویا می پرسد که لیبل ها چگونه تعهد عالمت
تجارتی را به منایش میگذارد.

رویا برای لحظه ای مکث کرده و سپس می گوید« :لیبلی که روی آن ساخت چین ،نوشته شده
بسیار ساده بوده و در آن از هیچ رنگ و طرحی استفاده نشده است .این انعکاس دهندۀ کیفیت و قیمت
کمرت محصول است .لوگوی استانبول از کیفیت عالی تری ساخته شده و جذاب تر است .رنگ های
این لوگو ،شکل نوشتاری و طرح هندسی آن عرصی بوده و نشانی از سنت/فرهنگمحلی دارد .لوگو،
منایانگر افتخار ،کیفیت ،شکل و قیمت بلند تر است».
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رویا مکث کرده و با لبخند می گوید« :الکوزی به صورت مفشن نوشته شده واز کیفیت و طعم عالی
چای منایندگی می کند».
آمنه از رسعت یادگیری رویا متاثر است .او به مزاح می گوید که رویا باید یک فروشنده چای الکوزی
باشد!
رویا درباره نام گذاری تجارت اش فکر می کند .چی چیزی نام و تعهد عالمت تجارتی اش را انتقال
خواهد داد؟
آمنه به رویا می گوید که دکانداران از محصوالت او به نام «دست دوزی رویا» یاد می کنند .آمنه
پیشنهاد می کند که او با نام گذاری تجارتش به نام «دست دوزی رویا» شهرت نیک فعلی اش را که
براساس کیفیت عالی و خدمات خوب استوار است ،انکشاف دهد.
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رویا این نظریه را می پسندد ،مخصوصا از آنجاییکه رویا به معنای «خیال» است و رویا خوابش را با
ایجاد تجارتی به حقیقت مبدل می کند.
رویا تصمیم می گیرد که لوگوی او باید یک حرف ( )Rدست دوزی شده باشد؛ چون تخصص او دست
دوزی است .او حرف ( )Rرا در پارچه در داخل یخن لباس هایش برای مشرتیان شخصی اش با تار
ابریشمی دست دوزی خواهد کرد که نشان دهندۀ کیفیت آن است .او از تاری که با پارچه همخوانی
دارد ،استفاده خواهد کرد تا لوگویش بر طرح لباس ها تاثیر بد نگذارد.

لوگوی رویا
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 .5تبلیغ تجارت
رویا به دکان مخصوص پیراهن تنبان فروشی می رسد تا پارچه ها را برای فرمایش بعدی اش بگیرد،
اما دکاندار مرصوف صحبت با خیاطی است که به دنبال کار اضافی می گردد .خیاط به دکاندار
منونه های کارش را نشان می دهد .خیاط هنگام ترک دکان ،یک کارت کوچکی را به دکاندار می
دهد و می گوید که هر وقت خواست ،به او زنگ بزند.

خیاط به دکاندار یک کارت رشکت خویش را می دهد.
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رویا هنگام بازگشنت به خانه از آمنه ،درباره کارت می پرسد .آمنه توضیح می دهد که خیاط کارتش
راکه در آن نام و معلومات متاس اش نوشته شده ،به دکاندار می دهد تا دکاندار در آینده ،برای دادن
کار با او متاس بگیرد.
رویا بیشرت کنجکاو شده است .آیا یک کارت رشکت/تجارت می تواند ،تجارت او راترویج دهد و موجب
انکشاف آنشود؟ او از آمنه تقاضا میکند تا دربارۀ روش های ترویج تجارت ،بیشرت توضیح دهد.
(الف)  :پیام خویش را تعیین کنید.
آمنه توضیح می دهد که در زمان بازار یابی و یا ترویج تجارت اش ،دانسنت چگونگی انتقال پیام به
مشرتیان مهم ترین چیز است .شام می خواهید که مردم نام تجارت شامرا بدانند .آنان باید مهم
ترین پیام در تعهد عالمت تجارتی و روش های بر قراری متاس با شام را بدانند .انجام این کار برای
رویا آسان است:
– نام تجارت :دست دوزی رویا
– تعهد مارک تجارتی :دست دوزی قندهاری و تارشامر با عالی ترین کیفیت
– معلومات متاس -رویا عبدل0799886474 ،
(ب) برای فروش محصوالت خویش ،ابزار فروشاتی بسازید.
آمنه می گوید که مرحله بعدی انکشاف ابزار فروشات یا مواد تبلیغاتی است تا پیامش را به مشرتیان
انتقال دهد .رویا می تواند هامنند خیاط ،یک کارت رشکت/تجارت بسازد ،فهرست محصوالتش را تهیه
کند و منونه های محصوالتش را به مردم نشان دهد .رویا هم چنان می تواند با چاپ لوگوی تجارتش
بر بسته بندی محصوالت ،تجارتش را ترویج و تبلیغ کند .نصف جهان ،یک موسسه غیرحکومتی است
که آمنه قبال محصوالتش را به آن می فروخت .نصف جهان ،لوگوی خویش را بر کاغذ سلوفانی
چاپ می کرد که برای بسته بندی محصوالت از آن استفاده می کرد.
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نِصف جهان لوگویش را روی بسته بندی محصوالتاش چاپ می کند.

آمنه به رویا می گوید که ابزاری را برای فروشات انتخاب کند که برای مشرتیان و دکاندارانی که
محصوالتش را خریداری می کنند ،مفید باشند .اما اگر دکانداران کارت های رشکت/تجارت رانزد
خویش نگذارند ،ارزش ساخنت را نخواهد داشت.
آمنه هم چنان به رویا می گوید که ابزار فروشات ،منایانگر عالمت تجارتی او نیز هستند .به این ترتیب،
آنها باید طوری طراحی و چاپ شوند که کیفیت عالی محصوالت او را انعکاس دهند .اگر چاپ روی
محصوالتش نامرتب باشد ،دکانداران فکر خواهند کرد که دست دوزی اش نیز نامرتب است.
رویا مشوره آمنه را مدنظر می گیرد .او تصمیم می گیرد تا کارت رشکت/تجارت را برای دادن به
دکانداران و مشرتیانی چاپ کند که در آینده به او فرمایش بدهند و از این طریق متاس بگیرند.
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آمنه به رویا می گوید که کارت تجارت ،اغلب در برگیرنده معلومات ذیل است:
– نام تجارت و لوگو
– عنوان و نام
– شامره تلفن
– آدرس شام (اگر شام دفرت یا دکان داشته باشید).
– آدرس ایمیل
– مهم ترین پیام در تعهد عالمت تجارتی شام.
آمنه اضافه می کند که بعضی از کارت های رشکت/تجارت ،حتا در برگیرندۀ فهرست محصوالت و
خدمات ،نقاشی ها یا عکس های تجارت شامست ،اما این نقاشی ها و عکس ها باید تنها زمانی
استفاده شود که دارای کیفیت عالی باشد و تعهد عالمت تجارتی را انعکاس دهد.
یکی از دوستان رویا برای مسائل کاری ،از شامره تلفن شوهرش استفاده می کند ،اما رویا مثال آمنه را
تعقیب می کند و موبایل دومی را خریداری می کند .رویا از این موبایل برای مسایل کاری استفاده
می کند و آنرا در اوقات خارج از ساعات رسمی کار خاموش می کند .رویا از این شامره در کارت
رشکت/تجارتش استفاده می کند .رویا آدرس ایمیل ندارد.

محصوالت:
یخن پیراهن تنبان ،سیت لباس دست دوزی سنتی ،دست دوزی فرمایش بر اساس تقاضای مشرتی ،بلوز
لباس محفلی با سیت لباس های دست دوزی سنتی.

R

دست دوزی قندهاری و تار شامر با عالی ترین کیفیت

رویا عبدل ،مالک | شامره تیلیفون 0799886474

کارت رشکت  /تجارت رویا
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رویا پالن می کند که کارت رشکت/تجارتش را با کاغذ سلوفانی ضمیمه کند که برای بسته بندی
محصوالت استفاده می کند .این کار تعهد عالمت تجارتی او به دکاندار یادآوری خواهد کرد تا دوباره
به او فرمایش بدهد.این کارت رشکت/تجارت زمانی مفید خواهد بود که تجارتش رشد کند و او در آنجا
حضور ندارد تا با مشرتیان داد وستد تجارتی کند.
عالوه بر این ،رویا تصمیم می گیرد تا با فهرست کردن محصوالت و دست دوزی های خویش ،یک
فهرست محصوالت تهیه کند .بدین ترتیب ،دکانداران و مشرتیان می دانند که کدام محصوالت را به
رویا فرمایش بدهند .همزمان با رشد تجارت رویا ،او می تواند فهرست های جداگانه محصوالتش را
برای دکانداران و مشرتیان بسازد.
رویا در فهرست محصوالت هامن معلوماتی را اضافه می کند که در کارت رشکت/تجارتش گنجانیده
است تا مردم بتوانند با او متاس بگیرند.
بعضی مردم فهرست محصوالت شانرا با دست می نویسند ،اما رویا محصوالتش را در چاپخانه
محلی اش چاپ می کند ،تا کیفیت عالی عالمت تجارتی اش را انعکاس دهد.
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دست دوزی قندهاری و تار شامر با عالی ترین کیفیت
رویا عبدل ،مالک | شامره تیلیفون 0799886474

فهرست محصوالت و منونه های دست دوزی
محصوالت دست دوزی:
یخن پیراهن تنبان
سیتهای لباس های دست دوزی سنتی
لباس های محفلی با سیت های لباس های دست دوزی سنتی
بلوز
محصوالت فرمایشی
محصوالتی که به صورت فرمایشی ساخته می شوند:
قندهاری

تار شامر

وال دوزی

139

فصل چهارم

در ختم ،رویا بهرتین منونه های دست دوزی هایش را داخل یک دستکول جمع می کند .او این
دستکول را همیشه با خودش نگه می دارد تا در صورت عالقه مندی مشرتیان و یا دکانداران جهت
آشنایی با کار های او ،دست دوزی هایش را به آنها نشان دهد .بر عالوه او لباس هایی را می پوشد
که با دست دوزی های خودش ساخته شده است .مخصوصا زمانی که او از دکانداران دیدن می
کند ،یا به بازار می رود و مردم از این طریق ،کیفیت کار او را می بینند.

ابزار فروشات
– شناخت عالمت تجارتی خویش را در ابزار فروشات خویش انعکاس دهید ،از نام،
لوگو ،نوع خط (شکل خط نوشتاری) و رنگ های مشابه در متام ابزار فروشات
استفاده کنید.
– ابزار فروشاتی را بسازید که ساده ،روشن و قابل خواندن باشد.

(ج) از ابزار فروشات برای ترویج و تبلیغ تجارتخویش استفاده کنید.
آمنه به رویا می گوید که اطمینان یافنت از دیدن و استفادۀ ابزار فروشات او توسط مشرتیان و دکانداران،
آخرین مرحله تبلیغ تجارتش است .رویا از قبل تصمیم گرفته است که چگونه از کارت رشکت/تجارت،
فهرست محصوالت و منونه های کارش برای تبلیغ تجارتش استفاده کند .آمنه ورویا را تشویق می
کند تا دربارۀ راه های دیگری فکر کند که می تواند از آن جهت در انکشاف دادن تجارتش استفاده کند.
آیا رویا می تواند برای توزیع کارت رشکت/تجارتش ،از خانواده و دوستانش استفاده کند؟ آیا می تواند
برای فروشات محصوالتش به دکانداران و تولید کننده گانی که تجارت های بزرگ تری مانند رشکت
ابریشم دارند ،زنگ بزند؟ آیا در بازار زنانه مناینده های فروشاتی هستند که به فروشات محصوالت وی
به مشرتیان عالقه مند باشند؟ آیا منایشگاه های دیگری وجود دارد که او بتواند درآنها رشکت کند؟
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تبلیغ محصوالت
 .1پیامی را که می خواهید انتقال دهید ،تعیین کنید (نام ،تعهد مارک تجارتی،
معلومات متاس)
 .2ابزار فروش را آماده سازید تا این پیام را انتقال دهد (کارت رشکت/تجارت ،منونه
ها ،فهرست های محصوالت ،بسته بندی).
 .3ابزارفروش خویش را برای مشرتیان و دکانداران توزیع کنید.

ضای مشرتی ،بلوز

محصوالت:
فرمایش بر اساس تقا
سنتی ،دست دوزی
لباس دست دوزی
دست دوزی سنتی.
پیراهن تنبان ،سیت
با سیت لباس های
یخن
لباس محفلی

دست دوزی قندهاری
رویا عبدل ،مالک |

ندهاری و تار شامر با

دست دوزی ق

عالی ترین کیفیت

مالک | شامره تیلی
رویا عبدل،

فون 0799886474

فهرست محصوالت

و تار ش

امر با عالی ترین کیفیت

شامره
تیلیفون 0799886474

و
منونه های دست دوزی

مح
صوالت دست دوزی:
یخن پیراهن تنبان
سیتهای لباس
لباس های های دست دوزی سنتی
مح
فلی با سیت های لباس
بلوز
های دست دوزی سنتی
محصوالت فرمایشی
مح
صوالتی که به صورت ف
قندهاری

رمایشی ساخته می شوند:

تار شامر

وال دوزی
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آمنه با نگاه کردن به رویا می گوید« :رویاجان؛ ما درباره معلومات مهم بحث کرده ایم .بگذار تا با
استفاده از مثال ابریشم ،چیزهایی را که درباره آن بحث کرده ایم ،بررسی کنیم .مشرتیای که در
دکان مخصوص پیراهن تنبان فروشی بود ،دربارۀ تعهد عالمت تجارتی ابریشم چه گفت؟»
رویا در جواب گفت« :مشرتی گفت که ابریشم طرح های عرصی را با پارچه چپن سنتی و دست
دوزی ترکیب می کند تا جاکت های زیبا و مفشنی را تولید کند».
آمنه می پرسد« :تعهد عالمت تجارتی آنها چگونه در نام و لیبل آنها انعکاس می یابند؟ شناخت
عالمت تجارتی آنها چیست؟»
رویا می گوید« :خوب ،نام ابریشم در زبان دری ،انعکاس دهندۀ کیفیت عالی سبک است و لیبل
ابریشم و دست ساخته شده در افغانستان ،با روش نوشتاری عرصی نوشته شده است .حرف الف،
با تار دست دوزی تزیین شده بود که انعکاس دهنده ترکیب ُمد عرصی با پارچه های سنتی و دست
دوزی است».

لوکوی ابریشم
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آمنه با افتخار لبخند زده و می گوید« :این کامالً درست است .من زمانی برای رشکت ابریشم دست
دوزی می کردم .من به یاد دارم که مالک رشکت ،بلقیس پیامن ،کارت رشکت/تجارت داشت که به
مشرتیان می داد و شامل فهرستی از محصوالتش بود که در آن تصاویر و قیمت های محصوالتش
گنجانیده شده بودند و بلقیس این فهرست را با خودش به منایشگاه هایی می برد که در آنجا با
تعدادی زیادی از مشرتیانش آشنا شده بود.
رویا جان ،تجارت من در چند سال گذشته بسیار رشد رسیع کرده است .من فکر می کنم که تجارت
شام نیز می تواند به همین رسعت رشد کند».

ابراز فروشات رشکت ابریشم
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 .6یادداشت های مربی (تریرن) :مترینات
بخش دوم .محاسبه مصارف
 .2.1می توانید درباره کدام محصوالت دیگری فکر کنید که دارای لوگوها و یا لیبل ها هستند؟
 .2.2از لوگو و یا لیبل ،شام چه برداشتی درباره یک محصول دارید؟
 .2.3آیا لوگو و یا لیبل در خریداری یک محصول به شام کمک می کند؟
بخش سوم .تعهد عالمت تجارتی شام
 .3.1هنگام خریداری محصوالت شام ،مشرتیان و دکانداران به چه رشایطی توجه دارند (سبک ،طرح ،کیفیت،
خدمات ،قیمت یا رشایط دیگر)؟
 .3.2مقایسه کنید و ببینید که شام و رقیبان شام چگونه این رشایط را برآورده می سازید .شام در انجام کدام کار
از همه بهرت هستید؟ از منونۀ رقابت و تعهد مارک تجارتی ،در بخش منابع این طرزالعمل استفاده کنید.
 .3.3تعهد عالمت تجارتی شام چیست؟
بخش چهارم .شناخت عالمت تجارتی شام.
 .4.1به اطراف خانه خویش و یا بازار ببینید و دو لوگویی را انتخاب کنید که دوست دارید .نام تجارتی و لوگو،
چه چیزی را دربارۀ عالمت تجارتی به شام القا می کند؟
 .4.2نام تجارت شام چیست ؟ این نام چگونه تعهد عالمت تجارتی شام را انعکاس می دهد؟
 .4.3کدام نوع از تصاویر (سمبول ها) ،رنگ ها و نوع خط ها (شکل های خط نوشتاری) ،تعهد عالمت تجارتی
شام را انعکاس می دهد؟ آیا می توانید متام آنها را یکجا کرده و یک لوگو بسازید؟
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بخش پنجم  .تجارت خویش راتبلیغ کنید.
 .5.1می خواهید برای تبلیغ تجارت خویش ،چه پیامی را به مشرتیان و دکانداران انتقال دهید؟
 .5.2جهت انتقال پیام ،می توانید از کدام ابزار فروش استفاده کنید؟ کارت رشکت/تجارتی را برای خویش
طراحی کنید و فهرستی از محصوالت را برای تجارت خویش بسازید.
 .5.3چگونه می توانید از این ابزار فروش برای تبلیغ تجارت خویش به مشرتیان و دکانداران استفاده کنید؟
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