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یادداشت

ــاظ  ــروش از لح ــکوفایي ف ــروش،  ش ــبکه ف ــي ش ــي و بالندگ توانای
کمــي و کیفــي را بــه دنبــال خواهــد داشــت و ضعف آن نیــز موجب 
پریشــاني در عرضــه بیمــه خواهــد بــود . متاســفانه صنعــت بیمــه 
ــه افزایــش ســهم خــود در تولیــد ناخالــص ملــی نشــده  موفــق ب
اســت. همــه شــرکت هــای بیمــه  موظفنــد ســهم خــود را از تولیــد 
ناخالــص داخلــی گرفتــه و ضریــب نفــوذ بیمــه ای را افزایــش دهند. 
هــدف مــا نیــز در بیمــه "مــا" فــروش هوشــمندانه و ارائــه خدمــات 
بیمــه ای در باالتریــن کیفیــت؛ همطــراز بــا خدمــات بانــک ملــت 
ــره  ــم در صــورت به ــوان ســهامدار عمــده اســت و معتقدی ــه عن ب
منــدی حداکثــری از ظرفیــت هــای بانــک ملــت ، قــادر خواهیــم 

بــود منافــع کلیــه ذینفعــان را تامیــن نماییــم. 
بــا فــروش بیمــه  نامــه کار شــبکه فــروش آغــاز مي شــود و حفــظ 
ــه خدمــات مناســب در صــورت وقــوع  و نگهــداري مشــتري و ارائ
ــازار انحصــاري توســط شــرکت   خســارت گام بعــدي در توســعه ب

بیمــه "مــا" اســت.
در راســتای اســتراتژی تعییــن شــده ، در 9 ماهــه اول ســال 97 ، 
حــق بیمــه تولیــدی  شــرکت نزدیــک بــه 67 درصــد رشــد نســبت 
بــه مــدت مشــابه در ســال گذشــته داشــته اســت، از ابتــدای ســال 
ــته  ــه در رش ــق بیم ــد ح ــد رش ــا 880 درص ــون ب ــا کن ــاری ت ج
باربــری، کشــتی و هواپیمــا مواجــه بــوده و پرتفــوی رشــته عمــر و 

ســرمایه گــذاری حــدود 2۴ درصــد افزایــش یافتــه اســت.
بیــش از 113 درصــد تحقــق بودجــه و 25 درصــد  رشــد در فــروش 
تعــداد بیمــه نامــه نشــان از عملکــرد خوب شــبکه فروش ارزشــمند 
و پرســنل بــا دانــش و بــا انگیــزه شــرکت اســت. همچنین بــا وجود 
جــذب  مشــتریان بزرگــی از جملــه وزرات صنعــت و معــدن، بانــک 
مهــر اقتصــاد و  ایرالیــن همــا، پرداخــت خســارت مدیریــت شــده و 

نســبت بــه گذشــته کمتــر بوده اســت.
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بــا هــدف توســعه بــازار و دسترســی هرچه بهتر بیمــه گذاران،  شــعبه 
بیمــه "مــا"  در شــرق تهران افتتاح شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"، مراســم افتتاحیــه بــا حضــور 
مدیرعامــل، رییــس هیــات مدیــره، معاونیــن و تعــدادی از نماینــدگان 

اســتان تهــران  برگــزار شــد.
در ایــن مراســم حجــت بهــاری فــر، مدیرعامــل بیمه "مــا"  با اشــاره به 
نقــش پررنگ شــبکه فــروش، بر لــزوم حمایــت از شــعب و نمایندگان 
تاکیــد کــرد و گفــت: توانایــي و بالندگــي شــبکه فــروش،  شــکوفایي 
فــروش از لحــاظ کمــي و کیفــي را بــه دنبــال خواهــد داشــت و ضعف 
آن نیــز موجــب پریشــاني در عرضــه بیمــه خواهــد بــود . متاســفانه 
صنعــت بیمــه موفــق بــه افزایــش  ســهم خــود در تولیــد ناخالــص 
ملــی نشــده اســت. همــه شــرکت های بیمــه  موظفند ســهم خــود را 
از تولیــد ناخالــص داخلــی گرفتــه و ضریــب نفــوذ بیمــه ای را افزایش 
ــه  دهنــد. هــدف مــا  نیــز  در بیمــه "مــا" فــروش هوشــمندانه و ارائ
خدمــات بیمــه ای در باالتریــن کیفیــت؛ همطــراز بــا خدمــات بانــک 
ملــت بــه عنــوان ســهامدار عمــده اســت و معتقدیــم در صــورت بهــره 
منــدی حداکثــری از ظرفیــت هــای بانــک ملــت ، قــادر خواهیــم بــود  

منافــع کلیــه ذینفعــان را تامیــن نماییم. 
وی خاطرنشــان کــرد: بــا فــروش بیمه نامــه کار شــبکه فــروش آغــاز 
مي شــود و حفــظ و نگهــداري مشــتري و ارائــه خدمــات مناســب در 
صــورت وقــوع خســارت گام بعــدي در توســعه بــازار انحصاري توســط 

شــرکت  بیمــه "مــا" اســت.
بهــاری فــر  افــزود: در راســتای اســتراتژی تعییــن شــده ، در 9 ماهــه 
اول ســال 97 ، حــق بیمــه تولیــدی  شــرکت نزدیــک بــه 67 درصــد 
رشــد نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال گذشــته داشــته اســت، از 

ابتــدای ســال جــاری تــا کنــون بــا 880 درصــد رشــد حــق بیمــه در 
رشــته باربــری، کشــتی و هواپیمــا مواجــه بــوده و  پرتفوی رشــته عمر 

و ســرمایه گــذاری حــدود 2۴ درصــد افزایــش یافتــه اســت.
مدیرعامــل بیمــه "مــا" در ادامــه تصریــح کــرد: بیــش از 113 درصــد 
تحقــق بودجــه و 25 درصــد  رشــد در فــروش تعــداد بیمه نامه نشــان 
از عملکــرد خــوب شــبکه فــروش ارزشــمند و پرســنل بــا دانــش و بــا 
انگیــزه شــرکت اســت. همچنیــن بــا وجــود جــذب  مشــتریان بزرگی 
از جملــه وزرات صنعــت و معــدن، بانــک مهــر اقتصــاد و  ایرالیــن هما، 
پرداخــت خســارت مدیریــت شــده و نســبت بــه گذشــته کمتــر بوده 

ست. ا
دکتــر حمیــد تاجیــک رییس هیــات مدیــره بیمه "مــا" فراهــم کردن 
بســتر مناســب بــرای فعالیــت در حــوزه بیمه هــای خــرد و ســودده، ، 
گســترش فــروش بیمــه هــای عمــر و ســرمایه گــذاری و وصــول بــه 
موقــع مطالبــات را بســیار حائــز اهمیــت دانســت و بــر لــزوم دانــش 

افزایــی و مدیریــت دانــش تاکیــد کــرد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بانــک ملــت و بیمــه "مــا" عضــوی از یــک 
خانــواده بــوده و بــه هیــچ وجــه از هــم جــدا نیســتند، افــزود: بانــک 
ملــت ســازمان باکیفیــت و بــا دانشــی اســت . بیمــه "مــا" بــه واســطه 
تبــادل دانــش بــا بانــک ملــت، دســتاوردهای بســیاری را کســب کرده 
اســت کــه از مهمتریــن آن هــا مــی تــوان بــه اخــذ رتبه یــک توانگری 
مالــی بــا تاییــد بیمه مرکزی و شــفافیت بورســی، بــر اســاس آمارهای 

منتشــره توســط اداره نظــارت بــر ناشــران بورســی ، اشــاره کــرد.
در ایــن مراســم  صالــح شــیری، معــاون شــبکه فروش و توســعه بــازار 
ضمــن تشــریح برنامــه هــای کان شــرکت ، تــاش بــرای رســیدن به 

پورتفــوی پیــش بینی شــده را بســیار حائــز اهمیت دانســت.

شعبه بیمه "ما" در شرق تهران افتتاح و راه اندازی شد
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نمایشــگاه آثار پژوهشــی پرســنل بیمــه "ما"با محوریت شــناخت و درک مســائل 
نوظهــور در صنعــت بیمــه و نحــوه برخــورد بــا آنهــا  در راســتای اهــداف  مرکــز 

آینــده پژوهــی ایــن شــرکت برپا شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" ، در ایــن مراســم کــه بــا حضــور حجــت 
بهــاری فــر مدیرعامــل بیمــه "مــا" و دکتــر حمیــد تاجیــک رییس هیــات مدیره 
برگــزار شــد، از آثــار پژوهشــی پرســنل و  نماینــدگان این شــرکت رونمایی شــد.

بهــاری فــر ضمــن اشــاره بــه لــزوم راه انــدازی  مرکز آینده پژوهشــی در شــرکت 
بیمــه "مــا"، هــدف از تاســیس ایــن مرکــز را  ترســیم مســیر  آینــده  شــرکت  و 

تحقــق پیشــتازی در صنعــت  عنــوان کرد.
وی افــزود:  مرکــز آینــده  پژوهــی بــا هــدف شــناخت و درک مســائل نوظهــور در 
صنعــت بیمــه و نحــوه برخــورد بــا آنهــا، مطالعــه  در خصــوص رشــد فنــاوری در 
آینــده و بهــره  گیــری از آن بــرای انجــام تحقیقــات کاربــردی و پذیــرش و درک 
اهمیــت ایده هــا بــرای خلــق و شــکل دهــی آینــده ای برتــر و مطلــوب طراحــی 
شــده و زیــر نظــر معاونــت برنامــه  ریــزی و فنــاوری شــرکت ماموریت خــود را به 

انجــام خواهد رســاند.
ــار پژوهشــی  ــی نمایشــگاه آث ــراز خرســندی از برپای ــر تاجیــک ضمــن اب دکت
پرســنل  گفــت: تحــوالت دنیــا در زمینــه فنــاوری؛ حرکت همــگام با تحــوالت ، 
لــزوم دانــش افزایــی ، مدیریــت دانــش و همگرایــی و همدلی مجموعــه همکاران 
را نیــاز دارد.امیــدوارم در ســال هــای آینــده شــاهد اتفاقاتــی از ایــن قبیــل در کل 
صنعــت بیمــه و در راســتای تبــادل اطاعــات میــان تمــام کارشناســان صنعــت 

باشیم.
در انتهــای مراســم، اپلیکیشــن مدیریــت هوشــمند و ارزیابــی عملکرد بیمــه "ما" 
معرفــی شــد. محمــد جعفریــان معــاون برنامــه ریــزی و فنــاوری بیمــه "مــا" در 
ایــن خصــوص گفــت: شــرکت بــا توجــه بــه اهمیــت دریافــت آنایــن نظــرات 
مراجعیــن از کیفیــت خدمــات دریافــت شــده وانجام به موقع و مناســب، نســبت 

بــه طراحــی و راه انــدازی اپلیکیشــن اقــدام کــرد.

ترسیم مسیر آینده و تحقق پیشتازی در صنعت با 
تاسیس مرکز آینده پژوهی

ــح شــیری معــاون شــبکه فــروش و توســعه  صال
ــر  ــی امی ــا همراه ــا"  ب ــه "م ــرکت بیم ــازار ش ب
شــفیعی از شــعبه زاهــدان ایــن شــرکت بازدیــد و 
در جلســه ای بــا پرســنل و نمایندگان سیســتان و 

بلوچســتان بــه بحــث و گفــت وگــو پرداخــت.
 بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" ، در ایــن 
دیــدار،  صالــح شــیری ضمــن تاکیــد بــر اهمیــت 
ــروش در شــرکت هــای بیمــه   ــگاه شــبکه ف جای
گفــت: شــبکه فــروش  یکــی از مهــم تریــن دارایی 
هــای شــرکت هــای خدماتی محســوب می شــود 
و برقراری تعامل ، رســیدگی به مشــکات و تقدیر 
از تــاش هــای بــی وقفــه شــان، یــک مســئولیت 

اخاقــی بــزرگ بــرای همــه مــا مــی باشــد. 
 وی خاطرنشــان کــرد: در برنامــه راهبــردی 
شــرکت، توجــه ویــژه و خاصــی بــه شــبکه فروش 
و نقــش نماینــدگان در کیفیــت عملکــرد شــرکت 
شــده اســت.با توجــه بــه پویایــی صنعــت بیمــه و 
بــروز اتفاقــات و ریســک هــای جدیــد، ما نیــز باید 
بــروز بــوده و نماینــدگان و  کارشناســان میزهــای 
بیمــه ای خــود را توانمندتــر ســازیم کــه ایــن امــر 
ــی و  ــای بازاریاب ــداوم دوره ه ــوزش م مســتلزم آم
ــی  ــری م ــه ای گ ــت اصــول حرف ــروش و  رعای ف

باشــد..
 گفتنــی اســت  سرپرســت  شــعبه زاهــدان ، در 
ــرد  ــی از عملک ــه گزارش ــن ارائ ــه ضم ــن جلس ای
ــا و  ــت ه ــعبه، درخواس ــته ش ــال گذش ــک س ی
ــتان را  ــروش اس ــبکه ف ــدگان ش ــان نماین نیازه
بــه اطــاع معــاون شــبکه فــروش و توســعه بــازار 

ــاند. ــرکت رس ش

حضور معــاون شــبکه فروش و توســعه 
بــازار بیمــه “مــا” در شــعبه زاهدان
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بیمه "ما" در میان برگزیدگان اولین دوره اعطای جایزه تعالی ارتباطات بازاریابی و برندینگ 

 ســومین کنفرانــس ارتباطــات بازاریابــی و برندینــگ، 25 و 26 دی 
مــاه بــا حضــور پروفســور علــی اکبــر فرهنگــی پــدر علــم مدیریــت 
ارتباطــات در دانشــکده مدیریــت دانشــگاه تهــران برگــزار  و محمــد 
جعفریــان معــاون برنامــه ریــزی و فنــاوری بیمــه "ما"  بــه نمایندگی 

از شــرکت موفــق بــه دریافــت جایــزه ملــی تعالــی شــد.    
ــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" ، در ایــن کنفرانــس کــه  ب
بــا هــدف  ایجــاد زمینــه مناســب بــرای تعامــل، تبــادل و انتقــال 
تجربیــات و ارائــه دســتاوردهای محققــان و پژوهشــگران در حــوزه 
ــی  ــی و برندینــگ و معرف ــات و ارتباطــات بازاریاب ــی ، تبلیغ بازاریاب
برگزیــدگان  جایــزه تعالــی ارتباطــات و بازاریابــی برگــزار شــد، بیمه 

"مــا" موفــق بــه دریافــت جایــزه ملــی تعالــی شــد.
بــه نقــل از پایگاه خبــری کنفرانس ارتباطــات بازاریابــی و برندینگ ، 

دکتــر مســعود کیماســی دبیــر علمــی کنفرانس، بــا اعــام اینکه در 
ســومین کنفرانــس ارتباطــات بازاریابــی و برندینــگ برای نخســتین 
بــار جایــزه تعالــی ارتباطــات بازاریابــی و برندینــگ بــه بنگاه هــای 
ــای  ــودن فعالیت ه ــو ب ــد، از همس ــدا ش ــده اه ــادی برگزی اقتص
ــای  ــاد برنامه ه ــازمان، ایج ــتراتژی های س ــا اس ــگاه ب ــی بن بازاریاب
ترفیعــی ســاختاریافته در نتیجــه فعالیت هــای ارتباطــات بازاریابــی، 
ــا  شناســایی درســت مخاطــب، تولیــد و توســعه پیــام متناســب ب
مخاطــب، بســتر مناســب بــرای عرضــه پیــام و میــزان اثربخشــی 
ــوان  ــه عن ــازمان ب ــق س ــی در توفی ــات بازاریاب ــای ارتباط برنامه ه
شــاخص های مــورد توجــه در فرآینــد شناســایی بنگاه هــای 

شایســته دریافــت ایــن جایــزه نــام بــرد.

بــا عنایــت بــه گزارشــات اعــام شــده ، میــزان رشــد 
حــق بیمــه آتــش ســوزی بیمــه "مــا"  تــا دی مــاه 97  
ــه میــزان 82  ــه مــدت مشــابه ســال قبــل ب نســبت ب

درصــد رشــد داشــته اســت
ــوری  ــا" ، ان ــه "م ــی بیم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مدیــر بیمــه هــای آتــش ســوزی بــا تاییــد ایــن خبــر 
ــاه  نخســت ســال 1397  ــا" در ده  م ــت: بیمــه "م گف
بــا رویکــردی متفــاوت موفــق بــه کســب رشــد 81.65 

ــده اســت . ــوزی ش ــش س ــته آت درصــدی در رش
انــوری ضمــن اشــاره بــه نقش شــبکه فــروش در فروش 

هــر چــه بهتــر بیمــه نامــه تصریــح کــرد: ایــن امــر بــا اســتفاده از 
تــوان بــاالی شــبکه فــروش ، پشــتیبانی ســتاد و شــعب ، شــرکت 
در مناقصــات بیمــه ای و اعمــال  سیاســت هــای صحیــح بازاریابــی 

محقــق شــده اســت .
وی در ادامــه اضافــه کرد:ارائــه طــرح هــای مختلف بیمه ای، بررســی 
ــه مشــتریان  ــه مشــاوره ب ــه صــورت حرفــه ای ، ارائ ریســک هــا ب

رشد 82 درصدی بیمه های آتش سوزی با سیاست های صحیح بازاریابی

بــزرگ در زمینــه مدیریــت ریســک و کنتــرل عوامــل ایجــاد خطــر 
، آمــوزش هــای سیســتمی بــه شــبکه فــروش از عمــده اقدامــات 

راهبــردی در پیشــرفت و رشــد ایــن رشــته بــوده اســت. 
انــوری  افــزود: بــا توجــه بــه مدیریــت ریســک مناســب و کنتــرل 
ــه 10.13 در  خســارات،  نســبت خســارت از 16.87 در ســال 96 ب

ســال 97 تقلیــل یافتــه اســت .
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ــه  ــه ماه ــرد ن ــوص عملک ــده در خص ــام ش ــزارش اع ــاس گ براس
شــرکت بیمــه "مــا"، ایــن شــرکت  اســتراتژی خــود را از افزایــش 
ســهم بــازار بــه افزایــش ســودآوری همــراه  بــا ارائــه هرچــه بهتــر 

ــر داده اســت. ــره وری تغیی ــش به ــات و افزای خدم

اطاعــات عملکــرد نــه مــاه ابتدایــی ســال جــاری نشــان از رشــد 
ــد حــق بیمــه در شــرکت دارد.  رشــدتولید حــق بیمــه در 9  تولی
ــا ســال هــای گذشــته؛ از  ماهــه نخســت ســال  97 در مقایســه ب
زمــان تاســیس شــرکت کــه همــه دارای رشــد منطقــی بــوده انــد، 
رشــد بــی نظیــری اســت. در ایــن بــازه زمانــی، ۴63 میلیــارد تومان 
حــق بیمــه تولیــد شــده  اســت  کــه 66 درصــد رشــد نســبت بــه 
ــته و حــدود 113 درصــد از  ــته داش ــال گذش ــدت مشــابه در س م
برنامــه تولیــد  را محقــق کــرده اســت. همچنیــن بــر اســاس آمــار 
ــان خســارت  ــارد توم ــا پرداخــت حــدود 187 میلی ــه شــده،  ب ارائ
ــدگان، نســبت خســارت ، 3.5 واحــد  ــذاران و زیان دی ــه گ ــه بیم ب

نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته کاهــش یافتــه اســت.
  بــا توجــه بــه  لــزوم گســترش فــروش بیمــه هــای عمــر و ســرمایه 
گــذاری بــه عنــوان محصــول اســتراتژیک شــرکت کــه تاثیــر بســیار 
مهمــی بــر اقتصــاد کان کشــور، اقتصــاد خانــوار و افزایــش ضریــب 
ــبکه  ــترش ش ــه گس ــدام ب ــا«  اق ــه »م ــواده دارد، بیم ــت خان امنی
فــروش در قالــب جــذب نماینــدگان بیمــه هــای عمــر و ســرمایه 
گــذاری کــرده اســت . در همیــن راســتا قریــب بــه 1500 نماینــده 
جــذب شــده کــه در تاریــخ بیمــه »مــا« بــی ســابقه بــوده و همیــن 
ــد  2۴  ــی و  رش ــای زندگ ــه ه ــتر  بیم ــروش بیش ــب ف ــر موج ام
درصــدی پرتفــوی بیمــه هــای  عمــر و ســرمایه گذاری شــده اســت.

یکــی از ارکان توانمنــدی شــرکت هــای بیمــه ، ترکیــب مناســب 
پورتفــوی بیمــه ای اســت ؛ بــر همیــن اســاس و در راســتای 
ــر رشــته هــای مغفــول صنعــت  اهــداف تعییــن شــده و تمرکــز ب
ــا محاســبه دقیــق ریســک موفــق  بیمــه ، شــرکت بیمــه »مــا«  ب
بــه افزایــش 80 درصــدی حــق بیمــه تولیــدی بیمــه هــای آتــش 
ســوزی شــده و  توانســته پرتفــوی بیمــه بدنــه اتومبیــل را در نــه 
ــه مــدت مشــابه  ــی ســال جــاری 93 درصــد نســبت ب ــاه ابتدای م
ســال گذشــته افزایــش دهــد. همچنیــن  از ابتــدای ســال جــاری تــا 
کنــون بــا 880 درصــد رشــد حــق بیمــه در رشــته باربــری، کشــتی 

ــده   ــوده اســت.به منظــور ترســیم مســیر  آین ــا مواجــه ب و هواپیم
ــز  ــال 1397 مرک ــت، در س ــتازی در صنع ــق پیش ــرکت  و تحق ش
آینــده پژوهــی در بیمــه »مــا«  طراحــی و راه انــدازی شــده اســت 
مرکــز آینــده پژوهــی بــا هدف شــناخت و درک مســائل نوظهــور در 
صنعــت بیمــه و نحــوه برخــورد بــا آنهــا، مطالعــه  در خصوص رشــد 
ــات  ــام تحقیق ــرای انج ــری از آن ب ــره گی ــده و به ــاوری در آین فن
کاربــردی و پذیــرش و درک اهمیــت ایده هــا بــرای خلــق و شــکل 
دهــی آینــده ای برتــر و مطلــوب طراحــی شــده اســت تــا بــا دعــوت 
ــا تجربــه در کنــار نیروهــای جــوان، علمــی و  از اســاتید خبــره و ب
انعطــاف پذیــر ســازمان ، ارائــه دهنــده طــرح هــای نویــن بــوده  و 
در کارهــای جدیــد پیشــتاز باشــد. ایــن مرکــز بــا بهــره گیــری از 
اتــاق فکــر و هســته  هــای پژوهشــی طراحــی  و در چهــار محــور 
پژوهــش ، خلــق ایــده، ترویــج و آمــوزش و شــتاب دهــی کســب و 

کار  فعالیــت خــود را انجــام خواهــد داد.
ــانی  ــروی انس ــذب نی ــی درج ــته گزین ــرای شایس ــزی ب برنامه ری
ــی و  ــنل، طراح ــای پرس ــعه و ارتق ــه ای، توس ــص و حرف متخص
ــام  ــازی نظ ــاده س ــور پی ــه منظ ــاغل ب ــدی مش ــرای طبقه بن اج
ــازو  ــرای س ــی و اج ــازمانی، طراح ــت س ــاالری و عدال ــته س شایس
کارهــای ارتقــای انگیــزه و وفــاداری منابــع انســانی، ارتقــای 
ــا پیــاده  توانمنــدی و ســطح دانــش فنــی و تخصصــی کارکنــان ب
ســازی نظــام مدیریــت دانــش، ایجــاد امنیــت شــغلی و  شــفافیت 
در مســیر ارتقــای شــغلی کارکنــان و دســتیابی بــه مزیــت رقابتــی 
از طریــق کارآمدتــر کــردن کارکنــان ســتاد و شــعب از مهم تریــن 
اســتراتژی هــای ســازمان در خصــوص منابــع انســانی اســت.تدوین 
ــان در  ــازی کارکن ــعه و توانمندس ــدف  توس ــا ه ــی ب ــند آموزش س
ــند  ــی س ــه عملیات ــن برنام ــی ، تدوی ــای تخصصــی و فن ــوزه ه ح
راهبــردی منابــع انســانی و  برگــزاری دوره هــای آموزشــی تخصصی 
در حــوزه هــای عمومــی و مدیریتــی، تدویــن دســتورالعمل درجــه 
ــه منظــور تعییــن حداکثــر حــدود  بنــدی شــعب و  نماینــدگان ب
اختیــارات قابــل ارائــه و اعطــای تســهیات انگیزشــی  بــه آنهــا در 
ــرد  ــی، عملک ــروش و بازاریاب ــرد ف ــد عملک ــی مانن ــب مولفه های قال
ــرل ریســک  و عملکــرد توســعه کســب و کار  ــی، عملکــرد کنت مال
ــرکت  ــت ش ــت کیفی ــتم مدیری ــج آن در سیس ــده و نتای ــام ش انج

ــن خصــوص اســت. نشــان از فعالیــت هــای انجــام شــده در ای

استراتژی بیمه "ما" ؛ افزایش سودآوری همراه با ارائه هر چه بهتر خدمات
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اخبار شعب

اخبار شعب

شعبه زاهدان

شعبه بندر عباس

شعبه تنکابن

 شعبه سنندج

برگزاری جلسه ماهیانه با نمایندگان شعبه

برگزاری جلسه با  نمایندگان در راستای جذب 
نمایندگان فروش بیمه های عمر و سرمایه گذاری

ــا معــاون  جلســه نماینــدگان و کارشناســان شــعبه ب
ــر پشــتیبانی ــازار و مدی شــبکه فــروش و توســعه ب

حضور رییس شعبه رشت بیمه رازی در شعبه
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اخبار شعب

شعبه اردبیل

شعبه کرمان

شعبه قشم

شعبه زاهدان

اسپانسری نمایندگی 2293 از تیم سپاه پاسداران 
در جام حماسه 9 دی 

برگزاری کاس دوره نمایندگان بیمه های 
عمر و سرمایه گذاری 

بازدید از دفتر نمایندگی 2708 با حضور 
رییس و کارشناسان شعبه

جلسه ماهیانه سرپرست شعبه زاهدان با 
نمایندگان 
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صنعت بیمه

اخبار  بیمه مرکزی

در موضــوع فرهنــگ ســازی مباحــث زیرســاختی و جــدی مطــرح اســت و 
مــا معتقدیــم فرهنــگ رانندگــی در کشــور نیــاز بــه بازنگــری جــدی دارد.

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل بیمــه مرکــزی، 
دکتــر غامرضــا ســلیمانی در دیــدار بــا ســردار محمــد رضــا مهمانــدار _ 
رییــس راهنمایــی و رانندگــی تهــران بــزرگ، ضمــن قدردانــی از تــاش 
هــای پلیــس در خصــوص اصــاح فرهنــگ رانندگــی در کشــور تصریــح 
کــرد: خوشــبختانه پلیــس و صنعــت بیمــه بــرای تغییر رفتــار راننــدگان و 

ــد. ــاز کرده ان ــی را آغ ــای خوب ــات فعالیت ه ــش تلف کاه
رییــس کل بیمــه مرکــزی افــزود: مــا در بحــث فرهنــگ ســازی از مقاطــع 
ابتدایــی تــا تحصیــات تکمیلــی مفاهیــم بیمــه ای و روش هــای کاهــش 
تصادفــات در کتاب هــای درســی گنجانــده شــده و ادامــه ایــن مســیر بــه 

کمــک پلیــس و دســتگاه هــای مرتبــط نیــاز دارد.
رییــس شــورای عالــی بیمــه ضمــن تشــریح فعالیــت هــای صــورت گرفته 
در حــوزه فرهنگســازی توســط بیمــه مرکــزی و صنعت بیمه، خاطرنشــان 
کرد:متاســفانه هزینــه فرهنــگ ســازی در کشــور مــا باالســت و مــا انتظــار 
داریــم رســانه هــای گروهــی بــا درک حساســیت موضوع کاهــش تصادفات 

بــه ایــن مقولــه ورود جــدی تــری داشــته باشــند.
وی اســتفاده از فنــاوری هــای نویــن و اپلیکیشــن هــای پایــش خودروهــا را 

رییس کل بیمه مرکزی:
هزینه فرهنگ سازی در کشور باالست

یــک ضــرورت جــدی دانســت و گفــت: همــکاری گســترده پلیــس و بیمــه 
می توانــد پرونــده هــای تصادفــات جعلــی و رونــد تقلبــات بیمــه ای را بــه 

میــزان چشــمگیری کاهــش بدهد.
وی در پایــان بــا اشــاره بــه تغییــر رویکــرد صنعــت بیمــه از خــودرو محــور 
بــه راننــده محــور ابــراز امیــدواری کــرد بــا شناســایی راننــدگان پرریســک، 

تلفــات ناشــی از تصادفــات، کنتــرل شــود.
ــس  ــس پلی ــدار - ریی ــا مهمان ــردار محمدرض ــت س ــن نشس ــه ای در ادام
ــای صنعــت بیمــه در  ــت ه ــزرگ_ فعالی ــران ب ــی و رانندگــی ته راهنمای
کاهــش تصادفــات و ســاماندهی ترافیکــی را ارزشــمند ارزیابی کــرد و افزود: 
ترافیــک تهــران را نمــی شــود بــا ابــزار ســنتی اداره کــرد و مــا اعتقــاد داریم 
بایــد از ظرفیــت هــای مــردم و نهادهــای عمومــی بیشــتر اســتفاده شــود.

وی بــا ابــراز خرســندی از حضــور رییــس کل بیمــه مرکزی و مدیــران بیمه 
در مجموعــه پلیــس راهنمایــی و رانندگی نســبت بــه تعامل بیشــتر این دو 

)پلیــس و صنعــت بیمه( تاکیــد کرد. 
گفتنــی اســت در ایــن دیــدار رییــس کل بیمه مرکــزی و همراهــان از واحد 
مانیتورینــگ و همچنیــن بخش های مختلــف راهنمایی و رانندگــی بازدید 

کرد.

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در جهــت تقویــت نظــارت بــر اجــرای 
سیاســت هــای کلــی اصــل ۴۴ قانــون اساســی طــی اباغیــه ای مهم، 
وظایــف دبیرخانــه اجرایــی شــورای عالــی اجــرای ایــن سیاســت هــا 
را از ســازمان خصوصــی ســازی منفــک و بــه معاونــت امــور اقتصــادی 

وزارت اقتصــاد محــول کــرد.
ــه  ــل بیم ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
مرکــزی بــه نقــل از شــبکه اخبــار اقتصــادی و دارایــی ایــران )شــادا(، 
در اباغیــه فــوق خطــاب بــه معــاون امــور اقتصــادی وزارتخانــه مــی 
ــی  ــورای عال ــی ش ــه اجرای ــف دبیرخان ــیله وظای ــن وس ــم: بدی خوانی
اجــرای سیاســت های کلــی اصــل ۴۴ قانــون اساســی موضــوع تبصــره 
)2( مــاده ۴1 قانــون اصــاح مــوادی از قانــون برنامــه چهــارم توســعه 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جمهــرس اســامی ایــران و اجــرای 

ــد  ــر فرآین ــارت ب ــش نظ ــرای افزای ــاد ب ــر اقتص ــم وزی ــتور مه دس
ــازی؛ ــی س خصوص

وظایــف دبیرخانــه اجرایــی شــورای عالــی اصل 
44 بــه معاونــت امــور اقتصــادی منتقل شــد

سیاســت های کلــی اصــل ۴۴ قانــون اساســی بــه آن معاونــت محــول 
مــی شــود. مقتضــی اســت، نســبت بــه برنامــه ریــزی و حســن اجرای 

وظایــف بــا همــکاری ســایر دســتگاه هــای مرتبــط اقــدام گــردد.
ــرای  ــی اج ــورای عال ــی ش ــه اجرای ــزارش، دبیرخان ــن گ ــر ای ــا ب بن
سیاســت های کلــی اصــل ۴۴ قانــون اساســی، در ســال هــای اخیــر 
ــزوم  ــه ل ــه ب ــا توج ــه ب ــود ک ــازی مســتقر ب ــازمان خصوصی س در س
تفکیــک ارکان اجرایــی و نظارتــی اجــرای سیاســت های کلــی اصــل 
ــی  ــاء اثربخشــی ارکان نظارت ــع آن ارتق ــه تب ــون اساســی و ب ۴۴ قان
آن و همچنیــن بررســی اثــرات اقتصــادی نحــوه اجــرای ایــن قانــون، 
ــرر  ــی مق ــور اقتصــادی و دارای ــر ام ــد وزی ــتور جدی ــه موجــب دس ب
شــد بــه معاونــت امــور اقتصــادی )دفتــر مطالعــات بخــش عمومــی( 

منتقــل شــود.
گفتنــی اســت، شــورای عالــی اجــرای سیاســت های کلــی اصــل ۴۴ 
ــه عنــوان یکــی  ــون، ب ــر اســاس مــاده ۴2 ایــن قان ــون اساســی ب قان
ــون اساســی اســت، از  ــون اصــل ۴۴ قان از ارکان نظارتــی اجــرای قان

وظایــف و اختیــارات وســیعی برخــوردار اس
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گوناگون

10 راه عالی برای کنترل خشم

کنتــرل کــردن خشــم کار بســیار ســختی اســت. وقتــی کســی 
ــمانتان را  ــو چش ــون جل ــرد، خ ــان را می گی ــو راهت ــان جل در خیاب
می گیــرد؟ وقتــی فرزندتــان حرفتــان را گــوش نمی کنــد، فشــارخونتان 
حســابی بــاال مــی رود؟ عصبانــی شــدن حالتــی کامــًا طبیعــی و ســالم 
اســت  امــا خیلــی مهــم اســت کــه بــه طریقــی مثبــت بــا آن برخــورد 
کنیــد. عصبانیتــی کــه کنتــرل نشــود، می توانــد هــم بــرای ســامتی   و 

هــم زندگیتــان مضــر باشــد.
ــه  ــن 10 نکت ــا ای ــد؟  ب ــان آماده ای ــردن عصبانیتت ــرل ک ــرای کنت ب

ــد. ــروع کنی ش

        1. قبل از اینکه چیزی بگویید فکر کنید.

در زمــان عصبانیــت ممکــن اســت چیزهایــی را بــه زبــان بیاوریــد کــه 
ــد دقیقهســکوت  ــوید. چن ــا حســابی پشــیمان ش ــن آنه ــداً از گفت بع
کنیــد، چیــزی بــه زبــان نیاوریــد و فکرتــان را جمــع کنیــد و بگذاریــد 

ــن کار را انجــام دهــد. ــان هــم همی طرف مقابلت

       2. وقتی آرام تر شدید، عصبانیتتان را ابراز کنید.

ــه  ــان را ب ــد، ناراحتی ت ــر کنی ــح فک ــن و واض ــتید روش ــی توانس وقت
طریقــی قاطــع، امــا نــه هجومــی ابــراز کنیــد. نگرانی هــا و نیازهایتــان 
را بــه روشــنی و وضــوح کامــل بــدون اینکــه موجــب ناراحتــی 

ــد.  ــرح دهی ــرای او ش ــوید، ب ــل ش طرف مقاب

       3. کمی ورزش کنید.

ــت  ــب عصبانی ــه موج ــترس هایی ک ــه اس ــه تخلی ــمی ب ــت جس فعالی
ــان در  ــد عصبانیتت ــاس می کنی ــر احس ــد. اگ ــک می کن ــود کم می ش
ــه انجــام  ــی را ب ــا زمان ــد ی ــاده روی بروی ــه پی ــش اســت، ب حــال افزای

ــد. ــاص دهی ــان اختص ــی موردعاقه ت ــت فیزیک فعالی
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گوناگون

       4. به خودتان استراحت دهید.

اســتراحت کــردن فقــط بــرای بچه هــا نیســت. در طــول ســاعت هایی 
از روز کــه فوق العــاده برایتــان اســترس زا اســت، زمانــی بــرای 
ــه  اســتراحت اختصــاص دهیــد. چنــد دقیقــه اســتراحت و ســکوت ب

ــد. ــدا  کنی ــری پی ــرد احســاس بهت ــد ک شــما کمــک خواه
و ذهن آماده و آرام تری برای حل مشکات داشته باشید.

       5. راهکارهای ممکن را بررسی کنید.

ــد،  ــز کنی ــرده تمرک ــان ک ــه دیوانه ت ــزی ک ــه روی چی ــه جــای اینک ب
ــان  ــب فرزندت ــاق نامرت ــا ات ــد. آی ــل کنی ــکل را ح ــد مش ــعی کنی س
عصبانیتــان کــرده اســت؟ در آن را ببندیــد. آیــا همســرتان هــر شــب 
ــه  ــد. ب ــر بگذاری ــامتان را دیرت ــه ش ــد؟ برنام ــر می آی ــام دی ــرای ش ب
ــل  ــز را ح ــچ چی ــا هی ــت نه تنه ــه عصبانی ــوید ک ــادآور ش ــان ی خودت

ــد. ــم می کن ــر ه ــه بدت ــد، بلک نمی کن

       6. از ضمیر "من" استفاده کنید.

ســعی کنیــد تــا جایــی کــه می توانیــد بــه طرف مقابــل خــود احتــرام 
بگذاریــد و بــرای انتقــاد کــردن از دیگــران ســعی کنیــد در کام آن هــا 
را مقصــر ندانیــد و بــرای توضیــح مشــکل خــود جماتتــان را بــا ضمیر 
"مــن" شــروع کنیــد. مثــًا بــه جــای گفتــن جملــه "تــو هیچوقــت در 

ــه کمــک نمی کنــی" بگوییــد: "مــن ناراحــت شــدم کــه  کارهــای خان
ــرای جمــع کــردن میــز شــام کمــک کنــی  ــه مــن ب ــدون اینکــه ب ب

گذاشــتی رفتــی." 

       7. کینه به دل نگیرید.
بخشــش ابــزاری بســیار قــوی اســت. اگــر اجــازه دهیــد کــه عصبانیــت 
و ســایر احساســات منفــی بــر احساســات مثبــت شــما غلبــه کننــد، 

خواهیــد دیــد کــه بــا تلخــی و ناعدالتــی خودتــان نابــود شــده اید، امــا 
اگــر بتوانیــد کســی کــه شــما را اذیــت کــرده اســت ببخشــید، هــر دو 
شــما می توانیــد از آن موقعیــت درس بگیریــد. منطقــی نیســت کــه از 
همــه آدم هــا توقــع داشــته باشــید در همــه شــرایط همانطــوری رفتــار 

کننــد کــه شــما دوســت داریــد.

        8. برای خالی کردن فشار، شوخ طبعی کنید.

ــد. از  ــک می کن ــارعصبی کم ــا فش ــه ب ــه مقابل ــده ب ــوخی و خن ش
ــا چیــزی کــه عصبانیتــان کــرده اســت  ــرای مواجهــه ب شــوخ طبعی ب

ــد. اســتفاده کنی
 البتــه از طعنــه و ریشــخند دوری کنیــد زیــرا ممکــن اســت موجــب 
ــر  ــز را بدت ــه چی ــده و هم ــران ش ــات دیگ ــدن احساس ــه دار ش جریح

کنــد.

        9. مهارت های تمدد اعصاب را تمرین کنید.

ــد، از  ــان می کن ــی هســتید و خشــمتان قلی ــه شــدت عصبان ــی ب وقت
مهارت هــای تمــدد اعصــاب کمــک بگیریــد. تمرینــات تنفــس عمیــق، 
تجســم یــک تصویــر آرامش بخــش یــا تکــرار کلمــه یــا عبارتــی کــه 
آرامتــان می کنــد، بســیار بــه دردتــان خواهــد خــورد. حتــی می توانیــد 
موســیقی آرامش بخــش گــوش دهیــد، در دفترچــه خاطراتتــان 

بنویســید یــا چنــد حرکــت یــوگا را تمریــن کنیــد. 
 

        10. بدانید چه زمان نیاز به کمک دارید.

ــت.  ــخت اس ــا س ــه آدم ه ــرای هم ــت ب ــرل عصبانی ــن کنت یادگرفت
ــث  ــت و باع ــرل اس ــارج از کنت ــما خ ــت ش ــان عصبانی ــه نظرت ــر ب اگ
ــا  ــداً پشــیمان شــوید ی ــه بع ــد ک ــی بزنی ــه کارهای می شــود دســت ب
بــه اطرافیانتــان آســیب برســانید، حتمــاً از متخصــص کمــک بگیریــد.
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مقاله

بازاریابــی، علــم تاثیرگــذار بــر رفتــار مصــرف کننده اســت. به بیــان دیگر، 
ــر نگــرش،  ــی، تغیی ــه هــای بازاریاب ــا و برنام ــاش ه هــدف از تمامــی ت
انگیــزش، دانــش و ســرانجام روش و رفتــار مشــتریان و خریــداران اســت. 
در نگــرش کان، فعالیــت هــای بازاریابــی نــه تنهــا بــر مصرف کننــدگان، 
ــه تغییــرات فراگیــر در  ــوده و ب ــر ســایر ذی نفعــان تاثیرگــذار ب بلکــه ب
جوامــع بشــری منتهــی مــی گــردد. برایــن اســاس، هــدف از تســلط بــر 
دانــش رفتــار مصــرف کننــده، فراتــر از تاثیرگــذاری بــر تصمیمــات خرید 
و اســتفاده از کاالهــا و خدمــات اســت. مــا در هــر زمــان ناچــار بــه انتخاب 
یــک گزینــه و راه حــل هســتیم امــا آنچــه کــه مهــم اســت تصمیمــات ما 
بــه نوعــی برگزینــه هــای ســایر افــراد تاثیــر میگــذارد. آشــنایی بــا مبانــی 
تحلیــل و بکارگیــری تکنیــک هــای رفتــار مصــرف کننــده، می توانــد در 
ایــن زمینــه یاریگــر مــا باشــد. بســیاری از ســازمان هــا و جوامــع موفــق 
امــروز، بــا صــرف میلیــون هــا دالر هزینــه در زمینــه تحقیقــات و مطالعــه 
شــیوه هــای تاثیرگــذار بــر رفتــار مصــرف کننــدگان، بــه موفقیــت هــای 
چشــمگیری در ایــن حــوزه دســت یافتــه انــد. فشــرده ایــن مطالعــات و 
تحقیقــات نشــان مــی دهــد که اســاس رفتــار مصــرف کننــده در 5 عامل 

خاصــه مــی شــود:

1- شناسایی مشکل 
2- جستجوی اطاعات 

3- ارزیابی گزینه ها 
۴- تصمیــم خریــد )گزینــه هــای 2، 3، ۴ بعنــوان گرایــش خریــدار هــم 

تعریــف مــی شــود(
5- رفتار پس از خرید 

4-تمایل مصرف کنندگان به پرداخت مبلغ بیشتر: 

تمایــل مصــرف کننــدگان بــه پرداخت مبلغ بیشــتر عبارتســت از مقداری 
کــه یــک مشــتری تمایــل دارد بــرای یــک برنــد در مقایســه بــا برندهــای 
دیگــری کــه منافــع مشــابهی عرضــه مــی کننــد، پرداخــت کنــد. ادبیــات 
مربــوط نشــان مــی دهــد کــه ارزش ویــژه برنــد تاثیــر قابــل توجهــی بــر 
تمایــل مصــرف کننــدگان بــه پرداخــت قیمــت بیشــتر دارد. ارزش ویــژه 
برنــد موجــب کاهــش حساســیت مشــتری نســبت بــه افزایــش قیمــت 
شــده و باعــث مــی شــود کــه تمایــل بیشــتری بــه پرداخــت قیمــت باالتر 

داشــته باشــد، زیــرا آنهــا بــا خریــد ایــن محصــول ارزش منحصــر بفــردی 
ایجــاد کــرده و بــاور دارنــد کــه هیــچ محصــول جایگزیــن دیگــری نمــی 

توانــد ایــن ارزش را ارائــه دهــد.

5-تاثیر مجاری توزیع بر رفتار مصرف کنندگان 

ــد کاال،  ــرای خری ــده ب ــم مصــرف کنن ــر تصمی ــر ب ــل موث یکــی از عوام
مجــاری توزیــع یــا همان محیــط فیزیکی فروشــگاه اســت. محــرک هایی 
ماننــد رنــگ، صــدا، نــور، ترتیــب قرارگیــری افــراد و اجنــاس و مــواردی از 
ایــن دســت مــی توانند بــر رفتار مصــرف کننده تاثیرگــذار باشــند. مجاری 
توزیــع از طریــق فرایندهــای حســی بــر ادراکات مصــرف کننــده اثــر مــی 
گذارنــد. شــاید مهــم تریــن وظیفه فروشــنده، کنتــرل محیط فروشــگاهی 
ــاً رفتارهــای مصــرف  ــا و نهایت ــا، باوره ــر نگــرش ه ــر ب ــه منظــور تاثی ب
کننــدگان بــه روش مطلــوب باشــد. یکــی از عواملــی کــه تــا انــدازه ای از 
طریــق فروشــگاه هــا قابــل کنتــرل اســت، ادراک از ایمنــی محــل فــروش 
اســت. بــرای مثــال، پارکینــگ مناســب در نزدیکی فروشــگاه، نــور و دمای 
مناســب فروشــگاه و مــواردی از ایــن دســت، آرامــش و اطمینــان خاطــر را 
بــرای خریــداران افزایــش مــی دهنــد. همچنیــن، افــراد نمونــه پژوهش بر 
ایــن باورنــد کــه مســائلی ماننــد بســته بنــدی مناســب محصــول، تــاش 
فیزیکــی، مســافت و زمــان الزم بــرای یافتــن یــک منبــع مناســب عرضــة 
محصــول، چنــد واســطه ای بــودن و انحصــاری بــودن منبــع عرضــه نیــز 
از مــواردی هســتند کــه ممکــن اســت در ایــن امــر موثــر باشــند. منبــع 
مشــروع و کارآمــد عرضــه محصــول مــی توانــد بــه فاصله نزدیک شــخص 
بــه منبــع دسترســی بســتگی داشــته باشــد. بنابرایــن، مســافت و زمــان 
صــرف شــده بــرای خریــد مهــم اســت. مســافت نــه تنهــا بــه دسترســی، 
انتخــاب، آزادی بــرای انتخــاب و اســتطاعت خریــدار بســتگی دارد، بلکــه 
بــه زمــان الزم بــرای رســیدن بــه محصــول دلخــواه نیــز ربــط دارد کــه 
در برخــی مــوارد بــه مهــم تریــن عامــل تبدیــل مــی شــود. کارایــی خرید 
زمانــی پدیــد مــی آیــد کــه خریــدار قابلیــت دسترســی کلــی بــه عرضــه 
ــا انتظــارات خــود داشــته باشــد. بنابرایــن، شــرکت  ــق ب کننــده را مطاب
هــای تولیدکننــده محصــوالت بایــد توجــه ویــژه ای بــه مجــاری توزیــع 
خــود داشــته باشــند. یکــی از مجــاری توزیعــی کــه افــراد نمونــه پژوهش 
عاقــه زیــادی بــه آن نشــان داده انــد، اســتفاده از روش هــای خریــد نوین 
ماننــد خریــد اینترنتــی اســت. در ایــن زمینــه، تــاش بــرای راه انــدازی 
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و توســعه فروشــگاه هــای اینترنتــی محصــوالت مــی توانــد بــه ســهولت 
ــان کمــک  ــورد نظرش ــه محصــوالت م ــدگان ب دسترســی مصــرف کنن
قابــل توجهــی کنــد. بعــد از چنــد مبادلــه موفــق، مصــرف کننــدگان بــه 
عرضــه کننــدگان کاالهــا اعتمــاد می کننــد. زمانی کــه اعتمــاد آنها جلب 
شــد، آنهــا مــی داننــد کــه ایــن شــرکت هــای مجــازی قــادر بــه تامیــن 
ــه آنهــا متعهــد مــی شــوند.  نیازهــا و خواســته هــای شــان هســتند و ب
اگــر چــه مصــرف کننــدگان اینترنتــی عمدتــاً در تعامــل با سیســتم های 
کامپیوتــری هســتند و نمــی تواننــد بــه طــور فیزیکــی کاالی واقعــی را 
لمــس کننــد ولــی بــا اســتفاده از اطاعاتــی کــه فروشــگاه هــای دیجیتال 
فراهــم آورده انــد مــی تواننــد بــه شــکل الکترونیــک تصمیم گیــری کنند؛ 
کــه در بیــن همــه مــوارد، شــیوه توزیــع بســیار مهــم اســت. توزیــع زمانی 
ــازار بــه فروشــگاه هــای  شــدید اســت کــه محصــوالت بــرای پوشــش ب
زیــادی فرســتاده مــی شــوند. بــرای بدســت آوردن تصویــر یــک محصــول 
و کســب حمایــت خــرده فروشــان بزرگ، شــرکت ها بیشــتر تمایــل دارند 
انحصــاری و بــا حســن انتخــاب توزیــع کننــد تــا اینکــه بــه شــدت توزیع 
کننــد. ایــن موضــوع بســیار جــای بحــث دارد کــه انــواع خــاص توزیــع، 
مقتضــی انــواع خــاص محصــوالت اســت. بــه هرحــال زمانی کــه محصول 
در فروشــگاه هــای بیشــتری در دســترس باشــد، مشــتریان بیشــتر راضی 
خواهنــد شــد، زیــرا محصــوالت در زمــان و مکانــی کــه آن را مطالبــه می 
کننــد بــه ایشــان عرضــه خواهــد شــد. توزیع شــدید زمانــی را کــه مصرف 
کننــدگان بایــد صــرف جســتجوی و رفتــن بــه فروشــگاه هــای مختلــف 
کننــد، کاهــش مــی دهــد کــه ایــن موجــب راحتــی خریــد مــی شــود و 
دسترســی بــه محصــول را آســان تــر مــی کنــد. چنانچــه شــدت توزیــع 
افزایــش یابــد، مصــرف کننــدگان زمــان و مــکان ســودمندتری داشــته و 
ــاً  ــد کــرد. افزایــش ارزش غالب ارزش بیشــتری از محصــول ادراک خواهن
ناشــی از کاهــش آن چیــزی اســت که مشــتری باید بــرای بدســت آوردن 
محصــول قربانــی کنــد. چنیــن ارزش افزایــش یافتــه ای منجــر بــه بــاال 
رفتــن رضایــت مشــتری، کیفیــت ادراک شــده و وفــاداری بــه برنــد و در 

نتیجــه بــاال رفتــن ارزش ویــژه برنــد مــی شــود. 

6- تاثیر ترویج و تبلیغات بر رفتار مصرف کنندگان 
ــه ایــن  ــوان ب ــی، ترویــج و تبلیغــات را مــی ت در میــان ابزارهــای بازاریاب

جهــت کــه بیشــتر در معــرض دیــد قــرار دارد، بــه عنــوان ابــزار مهمــی 
ــر مصــرف کننــده درنظــر گرفــت. هــدف اصلــی  ــرای تاثیــر گــذاری ب ب
ــر مصــرف  تبلیغــات، فــروش بیشــتر محصــول از طریــق تاثیرگــذاری ب
کننــده اســت. ازایــن رو، بــرای بــرآورده کــردن ایــن هــدف، بازاریابــان باید 
برنامــه هــای تبلیغاتــی خــود را بــه دقت طراحــی و تدویــن کننــد. امروزه 
یکــی از مهــم تریــن مســائلی کــه بایــد در مقولــة تبلیغــات مدنظــر قــرار 
داد، اعتمــاد بــه تبلیغــات از ســوی مشــتری اســت. تبلیغاتــی کــه از بیــان 
واقعیــت محصــول خــودداری مــی کننــد، ممکــن اســت بــه منفی شــدن 
نگــرش مشــتری نســبت بــه محصــول بینجامنــد. از آنجایــی کــه بــازار با 
مــازاد انــواع محصــوالت روبه روســت، بیشــتر شــرکت هــای تولیــد کننده 
ادعاهــای مشــابهی در مــورد کارکردهــای محصــوالت و خدمــات خــود 
دارنــد؛ بنابرایــن، ایجــاد تمایــز در محصــوالت بــرای شــرکت هــا براســاس 
ویژگــی هــای عملکــردی بســیار دشــوار گردیــده اســت. بنابراین، شــرکت 
هــای تولیــد کننده محصــوالت می توانند از طریق نشــان دادن شــخصیت 
واقعــی برنــد خــود، تغییــرات مثبتــی در نگــرش مصــرف کننــده ایجــاد 

 . کنند

7-تاثیر شخصیت برند بر رفتار مصرف کنندگان 
شــخصیت برنــد بــر رفتــار مصــرف کننــدگان نقــش مثبــت و معنــاداری 
دارد. خریــداران عاقــه منــد هســتند از برنــدی اســتفاده کنند کــه جایگاه 
مناســبی در بیــن رقبایــش داشــته باشــد. یکــی از خواســته هــای انتخاب 
محصــول، برنــد معتبــر اســت. در صنایــع، برنــد هویــت ویــژه ای بــرای 
یــک محصــول مــی آفرینــد و آن را بــه گــروه خاصــی از جامعــه پیونــد 
مــی دهــد. اســاتید مدیریــت محصــول معتقدنــد کاالهــا عــاوه بــر کاربرد 
ظاهــری، بــرای خریــداران تشــخص و اعتمــاد بــه نفــس مــی آفرینــد. لذا 
آنهــا آمــاده هســتند بهــای متفاوتــی بــرای آن بپــردازد. همچنیــن نمونــه 
هــای پژوهشــی ابــراز مــی کننــد برنــدی را خریــداری مــی کننــد کــه 
شــناخته شــده باشــد ایــن بــدان معنــی اســت کــه نــام تجــاری برتــر بــه 
طــور ناخــودآگاه بــرای آنهــا بــه مفهــوم کیفیــت بهتــر محصــول اســت. 
آنهــا بــاور دارنــد کــه در مقابــل پــول خــود چیز بــا ارزشــی دریافــت کرده 
انــد و نمونــه هــای پژوهــش معتقدنــد اگــر برند مــورد عاقــه خــود را پیدا 

نکننــد از خریــد محصــول صــرف نظــر مــی کنند. 




