گزارش
علیرضا تهمورسی

اثر رقابت منفی بر توسعه تبلیغات!
مقاله حاضر ،از سلســله مقاالت توسعه تبلیغات صنعت چرم و کفش است که مقدمهای از آن در اولین نسخه
در نشــریه شــماره  226مهرماه  95تقدیم حضور مخاطبان و فعاالن این صنعت شد .شاید مناسب باشد به

منظور حفظ یکپارچگی و انتقال سیســتمیمفاهیم ،در ابتدا مروری بر نکات اصلی آن مقاله داشــته باشــیم.
در مقاله مزبور بر این نکته تمرکز شــد کــه صنعت تبلیغات در

تبلیغات بود که منجر به جذب مشــتری شــده و در بازار رقابتی

و با قابلیت رشــد و تغییر بوده که طــی دوران مختلف تاریخی

این دوره که محور مقاله جاری نیز اســت ،حضور پررنگتر رقبا

تمامیکســبوکارها ،فارغ از نــوع آن به صورت موجودی زنده

تحت اثر عواملی همچون ســایق مخاطبان ،فرهنگ حاکم بر

جامعه ،میزان توســعهیافتگی ابزارهای اطالعرســانی و از همه
مصرف کاالی ایرانی ضامن اشــتغال فرزندانمان

مهمتر میزان توســعهیافتگی نگرش مدیران و صاحبان کســب
و کار اســت .همچنین برای روشنتر شدن

موضوع ،مطالعه مورد شرکت آدیداس مورد
نقد و بررســی قرار گرفت .شرکت آدیداس
به واســطه توجه ویژه خود به گسترش بازار

و حصول ســهم بیشــتری از آن ،سه دوره

طالیــی را در نحوه بــه کارگیری ابزارهای
رسانهای و طراحی تبلیغات پشت سر گذاشته

اســت .در دوره نخست که قبل از سالهای

 1980است ،هدف این شــرکت استفاده از
ابزارهای رســانهای و تبلیغات جهت معرفی

شــرکت و بیــان توانمندیهــای آن بوده

اســت .به وضوح در تبلیغات این دوره شرکت مشاهده میشود

که عبارات ،کلمات ،شــعارها و تصاویر به کارگرفته شده بیشتر
جنبه اطالعرسانی داشــته که اعالن حضور در بازار را به همراه

داشته است .دوره دوم که به قبل از سالهای  2003بازمیگردد،
با توســعه و رشد ابزارهای رســانهای و همچنین علوم رایانه در
حوزه طراحی گرافیک و انیمیشن ،جذب مخاطبان از طریق ایجاد

جذابیتهای بصری و هنری مورد هدف قرار گرفت ،از مهمترین
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ویژگیهای این دوره برای شــرکت آدیداس ،خلق آثار هنری در

قابلیت خودنمایی آسانتر و پرقدرتتر کرده است .نکته مهم در

در این دوره زمانی است .در دوره اول تعداد رقیبان برای شرکت
بزرگــی همچون آدیداس بــه انــدازه دوره دوم نبوده و فضای
رقابتی دوره دوم به شــدت بیشتر از هر زمان دیگری بوده است.

قطعا برای رســیدن به سهم بیشــتر بازار توجه به تبلیغات باید

منطبــق بــا آن انجام میدهند .شــاید مثال شــرکت آدیداس

آدیداس نشان میدهد که محتوای تبلیغاتی در این دوره عمدتا بر

اخیر خــود از ارزشهایــی همچون ورزش ،تندرســتی ،راحتی

همراه با محتوای جذاب و هدفمند طراحی باشد .عملکرد شرکت

ویژگیهای محصول ،بیان کیفیت و راحتی محصوالت بوده که

کمتر در دوره اول به آن توجه شده است .البته این تغییر رویکرد

طی دوره  20سال اخیر تنها در مورد صنعت چرم و پوشاک نبوده
و سایر کسب و کارهای دیگر نیز وارد یک رقابت جهانی شدهاند.
به طوری که تبلیغات به عنوان یکی از تضامین موفقیت در نظر
گرفته میشــود و اما در دوره آخر(دوره ســوم) که طی  10سال

یکــی از بهترین مثالهای این موضوع باشــد کــه در تبلیغات

و آســایش و امثال آن اســتفاده کرده اســت .به طوری که در
تبلیغات این شــرکت کمتر از نماد یا نام و نشــان خود شرکت

اســتفاده شده و بیشــتر بر موضوعات ارزشــی تمرکز میشود.
یکی از ابعاد مهمیکه در شــکاف رویکــردی تولیدکنندگان و

صاحبان کســب و کار در دوره ســوم مورد توجه است ،مقایسه

و تحلیــل توام دو شــاخص درجه رقابــت درون صنعت و دوره

اخیــر تا به امروز ادامه دارد ،نوع برخــورد و مواجهه با ابزارهای

سوم توســعه صنعت تبلیغات(مطالب بیان شــده) است .تجربه

عمال میتوان گفت شاخص اصلی در این دوره معرفی غیرمستقیم

فضای رقابتی(تعداد باالی رقبا و فعاالن) موجود حاکم است؛ در

رسانهای ،شــکل دیگری برای شرکت آدیداس پیدا کرده است.

محصوالت و بیان ارزشهای انســانی اســت .به عبارت دیگر
باید به این نکته توجه کرد که دهه گذشــته به دلیل گســترش

ارتباطات جمعی ناشــی از فنآوری اطالعات و همچنین ارتقای

سطح کیفی و کمیزندگی جوامع ،رویکرد و دانش عمومیمردم

جهانی نشــان میدهد دو نوع رویکرد توســعه کســب و کار بر
حالت اول که فضا یک فضای رقابتی بوده و حضور گســتردهای

از فعاالن به چشم میخورد ،یک رویکرد مبتنی بر کسب ارزش

افزوده بیشــتر معطوف بوده و در رویکــردی دیگر نبود نگرش
توســعه یافته و ســطح پایین فعالیت اقتصادی وجــود دارد .در

ارتقا یافته و ارزشهای بشــر قدری دستخوش تغییر شده است.

شــکل زیر این دو رویکرد با شماره  1و  2نشان داده شده است.

محصوالت به تنهایی موجب رضایتمندی مشــتریان نیست و

توجه به فاکتورهای بیان شــده دوره ســوم (ارزشهای انسانی

از ایــنرو دیگر توســعه موضوعاتی همچــون کمیت و کیفیت
آنچه در تعامل با ســبک زندگی مشــتریان است نیز مورد توجه

خواهــد بود .برخی از تولیدکنندگان پیشــرو ،ایــن نوع تغییرات
را درک کــرده و تبلیغــات و نحوه معرفی محصــوالت خود را

در رویکرد  1که کشــورها و بنگاههای توسعهیافته وجود دارند،

و ،)....کانون توجه صنعتگران و صاحبان کسب و کار است .در این
حالت رشد بنگاه همراستا با توسعه کیفیت زندگی مشتریان بوده

و رقابت در بهترین شــکل آن دیده میشود .در حالت  ،2باوجود

موفقیــت در دنیای کار بــرای افرادی که ب ه تنهایــی کار میکنند و
گروههای کاری سنتی که با اختیار محدود عمل میکنند ،بسیار پیچیده
و سخت شده است.
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ورود به دوره ســوم مطرح شده ،تولیدکنندگان و فعاالن کسب و

کار همچنان در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و به وضوح وضعیت
نابســامان و رقابت نامطلوب به چشــم میخورد .وضعیت فعلی

صنعت چرم و کفش کشور نشــان میدهد ،ویژگیهای صنعت
کفش و چرم کشور بیشتر در این قسمت دیده میشود .البته باید
به این نکته توجه کرد که اگرچه روند جهانی در دوره ســوم قرار

دارد ،اما ساختار کسب و کاری و عقبماندگی صنعتی کشور از نظر

توسعه تبلیغات همچنان در دوره دوم قرار گرفته است .به همین

دلیل شکل زیر وضعیت فعلی صنعت چرم و کفش ایران را در دو
دوره سوم و دوم نشان میدهد .در مورد دو حالت  3و  4که کمتر

شباهتی با وضعیت صنعت چرم و کفش کشور دارد ،مناسب است
مصرف کاالی ایرانی ضامن اشــتغال فرزندانمان

به این مطلب اشاره شــود که همچنان بهرغم رقابت محدودتر،

همچنان دو تفاوت عمده در رویکرد توســعهای میان شرکتها

وجود دارد .در حالت  3که شــرکتها و صاحبان کســب و کار
توسعه یافته قرار دارند ،با وجود فضای رقابتی کمتر(که به واسطه

ماهیت کســب و کار شکل گرفته اســت) همچنان فکر رشد و

توسعه هدفمند در دوره سوم وجود دارد .در سوی دیگر در حالت

 4که شرکتهای کمتر توســعهیافته دیده میشود ،نبود چالش
رقابت منجر به آن شده تا برخی از شرکتها به سهم فعلی بازار

خود بسنده کرده و اقدامیدر جهت رشد و شکوفایی خود نکنند.
معضلی که حالت  4را تهدید میکند ،رشد ناگهانی تعداد فعاالن

بوده که منجــر به ایجاد یک فضای رقابتی در ســالهای آتی

خواهد شد .در صورتی که شــرکتها در این حالت برنامهریزی
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بلندمدت نداشــته باشــند با معضالت ناحیه  2مواجه میشوند.

از مطالب فــوق میتوان چنین نتیجهگیری کرد که صنعت چرم

وضعیت موجود و مشکالت و نگرانی برای بقا و ...در اولویت باشد.

عدم توسعهیافتگی عمدتا دچار رشد بدون توسعه بوده است .این

و کفش کشــور در یــک دوره بحرانی ناشــی از رقابت منفی و

و کفش کشور که دارای پیشینه و اصالت تاریخی است ،به دلیل
موضوع زمــان تحریمها به اوج خود میرســد .افزایش نرخ ارز

در دوران تحریمهــا و نبود صرفه اقتصادی جهت واردات کفش

در نتیجه تحلیلهای فوق چنین به نظر میرسد که صنعت چرم

همچنین متاثر از فضای کســب و کاری نامطلوبی قرار دارد که
بعضا فکر توسعه تبلیغات و اطالعرسانی ،کمتر مورد توجه بخش

و چــرم منجر به ایجاد یک فرصت بــرای تولیدکنندگان داخلی

قابل توجهی از بنگاهها(بیشــتر بنگاههــای خرد و کوچک) قرار

تولیدی در قالب بنگاههای خرد و کوچک افزایش یافت .این رشد

وجــود دارند که به ایــن موضوعات توجه داشــته و هزینههای

شد .به طوری که طی سالهای  1391تا  1394رشد بنگاههای
فزاینده کمتر به صورت توســعهیافته اتفاق افتاده و بیشتر منجر

گرفته است .البته در این میان شرکتها و تولیدکنندگان موفقی
قابــل توجهــی را انجام میدهنــد .اما آنچه در فرآیند توســعه

به شــکلگیری یک رقابت منفی شده است .این وضعیت منجر

جهانی مشاهده میشــود ،بسیاری از شــرکتهای کشورهای

میان قشر قابل توجهی از تولیدکنندگان کمرنگتر شود و فرار از

توجه به حــوزه تبلیغات را محور برنامههای خــود قرار دادهاند.

به آن شــد تا توجه به تبلیغات و توسعه برندینگ و امثال آن در

درحال توســعه که طی ســالهای اخیر موفق ظاهر شــدهاند،

رویهها و سیاســتهای اداری آنقدر در سیســتمهای کاری ما جا
خــوش کردهاند که نیاز به تغییر زیــادی در نوع نگرش و تفکرمان
هست تا آنها را دگرگون ،تعدیل یا حذف کنیم.
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