
 ها زیبایی خالق نام به         

 

 است برخوردار ای ویژه جایگاه از نیز فارسی ادبیات و زبان در برند 

 گوید می سعدی مثال برای 

 هرگز نمیرد نکونام مرد یا سعید 

 نبرند نکویی به نامش که است آن مرده  

 ساخت که بوده ارزشی و نوآوری عامل یک هرکدام نددار وجود حال تا گذشته از بزرگی برندسازان ما کشور در 

 ایران برند صاحب خیامی آقای مرحوم چون بزرگانی گذشته در. اند پیموده تمام و تام صورت به را عمل تا نظر

 برند صاحب برخورداراقا   حاج صاحب برند ارج، مندارج، اقای  آزمایش آقای  آزمایش برند صاحب،  خودرو

 محصوالت پایداری آقای حاضر حال در و...  و ملی کفش برند صاحب ایروانی، آقای  الکتریک پارس محصوالت

 بلکه نداشته توجه خودشان زمانی برهه به فقط اینها و گلرنگ فضلیآقای  کاله سلیمانی آقای میهن لبنی

 در را راهشان که اجرایی مدیران که اندکرده کار دائمی و بلندمدت زمانی های دوره برای کارستان کردند کاری

 سود سبک فقط بزرگان این هدف باشند داشته توجه باید مهم این به دهند می ادامه اقتصادی بنگاههای همان

 متجلی شانای کردار و گفتار پندار در که است بوده آنها هنر برند ارتقای و مراقبت حفظ ایجاد بلکه است نبوده

 .است شده

 تاریخچه 

 شهر در را مارت وال فروشگاه اولین والتون سام ۱۹۶۲ سال در رسدمی قرن نیم از بیش به مارت وال برند سابقه 

 والتون مدیریت با مارت وال ۱۹۷۹ سال در یعنی بعد سال ۱۷. کرد تاسیس آمریکا آرکانساس ایالت در راجرز

 ماه در. بود ای العاده فوق فروش زمان آن برای که یابد دست دالر میلیارد یک معادل ساالنه فروش شد موفق

 .دارد ادامه هم هنوز و معرفی را خود جهان فروش خرده بزرگترین عنوان به والمارت ۲۰۰۲ سال ژانویه

 کار شرکت این در نفر میلیون ۲ از بیش و  دارد متفاوت نام ۵۵ با جهان سراسر در شعبه هزار ۱۱ مارت وال 

وبست پرایس  ژاپن در یو سی نام با انگلستان در مکس وال نام با مکزیک در والمارت مثال عنوان به. کنندمی

 نقاط ترین دورافتاده در مردم حتی که طوری به داشته آمریکا در وسیعی بسیار گسترش و پیشرفت برند این

 فروشنده یک عنوان به ۱۹۴۰ سال در را خود کار والتون سام والمارت موسس .دارند دسترسی آن به نیز آمریکا

 با او ۱۹۴۵ سال. کرد فعالیت فروشگاه این در ماه ۱۸ و آغاز ایووا ایالت  (j.c.peny) پنی سی جیدر فروشگاه 



 ایشان به. بودند فرانکلین بن ای زنجیره های فروشگاه صاحب و محلی فروشان خرده که شد آشنا باتلر برادران

 خرده زمینه در ارزشی با تجارب و داد ادامه همکاری این به سال ۱۷ دادند را شان برند نمایندگی پیشنهاد

 به را والمارت فروشگاه اولین ۱۹۶۲ سال در اینکه تا دآور دست به غذایی مواد فروشی خرده ویژه به فروشی

 .کرد تاسیس (Walmart discount city)  را مارت وال تخفیف شهر عنوان

 

 

 فراوان تالش با ۱۹۶۸ سال در برساند عدد ۲۴ به را مارت وال های فروشگاه تعداد شد موفق او سال۵ طول در

آنچه بیش از هر چیز در کند  تاسیس  آرکانساس ایاالت از خارج در را مارت وال های فروشگاه اولین توانست

سال را  ۲۲ . ویاستن تامل بر انگیز است ، عالقه او به یاد گیری و کسب تجربه و صبر و شکیبایی مورد والتو

 صرف آموختن کرد تا بالخره کسب و کار مستقل خود را راه اندازی کرد.

 سوال:

، انجمن ها، اصناف به ویژه در دهه اخیر با انتقاد های فراوانی از سوی رقبا شفعالیتوال مارت در طول 

کارمندان و حتی مقامات دولتی رو به رو شده است . برخی کارشناسان وال مارت را مخرب اقتصادی شهری می و

 ح دهید:شده است در این باره توضی ها به شکایت و تشکیل پرونده هم کشیده ند و گاه نارضایتیندا

استاد دانشگاه آیووا این نتیجه بدست آمده با ورود وال مارت در برخی شهر ها فعالیت  راستوندر بررسی پروفسو

متوقف می شود و ضربه کامال ازگذشت ده سال ازافتتاح اولین فروشگاه وال مارت در آنها پس خرده فروشان 



ک را با وال مارت به شهر های کوچ دیگری ورود سختی به اقتصاد آن شهروارد می شود همین استاد در تحقیق

اجتناب ناپذیر است و فروشندگانی که خود  تعبیرورود راه آهن مقایسه کرد و اینگونه نتیجه گیری کرد که این 

در ۲۰۰۹در پژوهشی که در سال  به حیات خود ادامه دهند. دننرا با این تغییرات هماهنگ می کنند می توا

پس ازبررسی های دقیق به این نتیجه رسیدند که هرگاه وال مارت وارد  محققانگرفت  دارموث صورتدانشگاه 

درصد در  ۱۷درصد در سوپرمارکت ها ۴۰بازار جدید می شود میزان متوسط فروش درفروشگاه های بزرگ 

وشگاه درصد کاهش می یابد. بر اساس تحقیق در دانشگاه ملبورن قیمت پایین محصوالت در این فر۶داروخانه ها 

ها ابتدا تمام رقبا را از میدان بیرون می کند و بعد از گذشت چند سال قیمت ها با افزایش قابل توجهی مواجه 

  .دنضرر می کنمشتری ها نیز می شوند و این یعنی اینکه 

عده زیادی معتقدند که وجود یک فروشگاه وال مارت برای هر شهری نعمتی است بسیاری معتقدند که بهترین 

هزار شغل در ۲۱۰وال مارت توانسته  کارها تخریب خالق استوال مارت بر کسب و تاثیر برای بیان  رتعبا

هر مخارج ساالنه  آمریکا به وجود آورده و به خاطره قیمت پایین محصوالت در فروشگاه های آن در خارج

مدا باعث حذف ل مارت تعآنچه مشخص است اینکه وا کند.دالر صرفه جویی ۲۵۰۰خانواده آمریکایی متوسط 

ک هستند که باید خود را با کسب و کارهای بزرگ کسب و کارهای های کوچ کسب وکاری نشده است، و این

 د.نهماهنگ کن

 

 کارمند تعداد این رضایت کسب شک بدون دارد جهان سراسر در کارمند میلیون ۲ از بیش ترما وال  :سوال

  است؟ داده انجام اقداماتی چه زمینه این، وال مارت است سختی کار



 ۲ از بیش والمارت بگوییم است بهتر بلکه ندارد وجود کارمند نام به چیزیوال مارت  در که کنم اشاره باید ابتدا

 در خود رابطان از قدردانی برای شوند ومی شناخته نام این با مارت وال در شاغل افراد زیرا دارد رابط میلیون

 هزار یا سال یک حداقل کهرابط  هر به آن اساس بر که گرفت پیش در را سود تقسیم سیاست ۱۹۷۱ سال

 هنگام به که گیردمی تعلق فروشگاه از سود یسهم مشخض فرمولیبر اساس  کند کار هایش فروشگاه در ساعت

 .کند دریافت را آن سهام یا نقد صورت به تواندمی مارت وال ترک

. باشد می فروش در عملکرد اساس بر بلکه نیست مراتب سلسله و درجه اساس بر والمارت در حقوق زایشاف 

 را خود های راهکار و پیشنهادات دنتوانمی رابطان که دارد وجود شرکت این در باز در به نام سیاستی چنینهم

 .کنند انتقاد خود مدیران از راحتی به دنتوان می حتی و کنند منتقل مدیران به راحتی به

  

 :سوال

 :بدهید توضیح ها دسته این از یک هر درباره است زیادی های بندی تقسیم و ها شاخه دارای مارت وال 

 بین مارت وال Sam’s Club  کالب سامز ،آمریکا مارت وال:است عملیاتی بخش سه دارای ارتم وال 

 المللی



 بخش این به مربوط فروش از درصد ۸/۶3 -۲۰۱۰ سال در است برند این قسمت بزرگترین آمریکامارت وال  

 .هستند والمارت بازارهای و مرکزها، ابر فروشی، ارزان شامل که، شود می تقسیم شاخه زیر سه به و است بوده

 .گیرد می جای دسته این در نیز walmart.com نشانی به مارت وال اینترنتی بخش البته 

 نوع این. گیرد می قرار استفاده مورد فروشی عمده های فروشگاه برای بیشتر که است نامی  کالب سامز 

 مارت وال نهایت درو  ددندا می اختصاص خود به را ۲۰۱۲ سال در مارت وال فروش از درصد ۵/۱۱فروشگاه ها 

 فروش از درصد ۷/۲۴ نیز بخش این و شود می جهان سراسر در مارت وال های فروشگاه شامل که المللی بین

  "است خانوادگی شرکت یک وال مارت یادآور می گردد " شد می شامل را ۲۰۱۰ سال

 :سوال 

 کند؟ می فعالیت چگونه و است چگونه مارت وال توزیع سیستم 

 های قیمت و بازاریابی استراتژی کلیه. است برخوردار مارت وال در نزد اهمیتی قابل و ویژه بسیار جایگاه از توزیع

 سیستم سوی از ها فروشگاه محصوالت از درصد ۸۵ حدود.می باشد توزیع قوی سیستم علت به برند این پایین

 می دریافت را محصوالت سو یک از پیشرفته های فناوری از استفاده با و د،شو می تامین والمارت خود توزیع

 و کامیون هزار 3 از بیش والمارت. نمایند می ارسال ممکن زمان کمترین در را سفارشات دیگر سوی از و کنند

 .است نکرده سپاریبرون را خود توزیع سیستم رقیبانش خالف بر و دارد تریلی هزار ۱۲

 



  

 چیست؟ مارت وال اقدام این دلیل

 این طراحی با حقیقتدر . است ها هزینه کاهش و ها نمایندگی با مستقیم ارتباط شرکت این دالیل از یکی 

 روی کنترل افزایش دیگر دلیل.  شوند می حذف توزیع کانال از ها فروش عمده اضافی های هزینه سیستم

 .است آن قیمت و محصول

 سوال:

 چیست؟ مارت وال بازاریابی برنامه شدن بهتر برای شما پیشنهاد 

 طبقه برای برندی  را مارت وال کنندگان مصرف. است محصول انتخاب کنم اشاره آن به باید که مسئله  اولین 

 فروشگاه ۱۵۰۰ در  ۷ متر نام به بخشی ایجاد با مارت وال نمسئوال قبالً -دانند می جامعه متوسط یا درآمد کم

 ناکامی این دلیل.   شدند مواجه شکست با عمل در که آوردند روی قیمت گران کاالهای و جواهرات فروش به

 کاالی خرید کشش مردم و واقع درآمد کم مناطق در ها فروشگاه این از بسیاری زیرا. بود نادرست بازار تحقیقات

 البته. کند توضیح نیز جامعه پردرآمد قشر به را خود محصوالت باید تل ماروا بنابراین. نداشتند را گران و لوکس

 رسدمی نظر به .گیرد قرار نظر مد باید مناسب های فروشگاه در آنها ارائه و محصوالت درست انتخاب به توجه

 آلمان اتفاق تا باشد داشته بیشتری توجه باید الملل بین بازار در ماند خواهد رقیب بی ها سال آمریکا در والمارت

 زیادی مشتریان شان محصوالت پایین قیمت و کردند عمل نقص بی گذاری قیمت بحث در  .نشود تکرار دوباره

  را جذب کرده است.

               



 

 :گرفته صورت کارهایی چه بری دزد بحث در 

 وارد فروشانخرده به را سنگینی فشارهای که است معضلی در واقع اما است اهمیتی کم مسئله ظاهراًبری  دزد 

 خود هایفروشگاه تمام در و نموده بسته مدار های دوربین نصب به اقدام پدیده این از جلوگیری برای. کندمی

 آن بهای از نیمی بگیرد را کاال دزدی جلوی بتواند رابطی اگر که ترتیب بدین گرفته، پیش در را جالبی سیاست

 .بود خواهد او خود به متعلق کاال

 :سوال 

 نیست؟ والمارت برند بر پایانی روش این آیا شود می ها بازار در قالب شیوه دارد کم کم آنالین خرید شیوه 

 والمارت پیشرفته آمازون های نگرانی مهمترین از یکی که داشتیم خبرها در اخیراً -نیستم موافق تحلیل این با 

 تقریبا امروزه. آورد خواهد دست به آن از را بیشتری سهمیه تدریج به مارت وال که بازاری است، آنالین بازار در

. شود می ارائه آفالین شکل به هم و آنالین صورت به هم مارت وال فروش و بازاریابی های استراتژی تمام

 در سعی مختلف های استراتژی با و داده تشخیص خوبی به را کنندگان مصرف خرید شیوه در تغییر والمارت

 .دارد آنالین بازار در خود سهم گسترش

 :آنها از مورد چند 

 اینترنتی های خرید برای انتقال سیستم اندازی راه 

 کاهش مختلف های مناسبت به اینترنتی ویژه تخفیفات 

 اینترنتی رقیب بزرگترین با ارتباط کاهش منظور به آمازون، ازکیندل فابر  و تبلت خرید 

 و داده پاسخ کنندگان مصرف خرید های محرکبه  بازار تحوالت در کامالً والمارت بینید می که همان گونه 

 .است کرده اجرا و طراحی را آنالین بازار در نفوذ بر مقتضی استراتژیهای

 

 پایان قسمت دوم     

 

 تهیه کننده: عباس گلشنی


