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4 توصیه درباره تامین محصوالت
نویسنده: ژان بقوسیان - تیم تحریریه مدیرسبز

1. اگر الزم شد گروه محصوالت را تغییر بدهید!
شرکت نوکیا قبل از تولید موبایل، چکمه های مخصوص کارگران می فروخت، همچنین 

گزینه های زیاد دیگر مانند دستمال کاغذی را امتحان کرد. شرکت هاینز تولیدکننده 

و فروشنده سرکه بود. وقتی فهمید اغلب خریداران بزرگ، سرکه را برای تهیه سس 

گوجه فرنگی تهیه می کنند، خودش تولید سس گوجه فرنگی را شروع کرد و در این 

زمینه به موفق ترین تولیدکننده دنیا تبدیل شد.

ما شاید صاحب یک کسب وکار کوچک هستیم و به راحتی نتوانیم محصوالتی که 

از محصوالت طول عمر  برخی  کنید که  کامال تغییر دهیم؛ ولی توجه  را  می فروشیم 

بگذاریم و سراغ  کنار  را  آن ها  اتمام طول عمرشان،  از  قبل  باشد  دارند و شاید الزم 

محصوالت دیگری برویم. 
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مثال امروز افراد بسیار کمی حاضر می شوند ضبط صوت و کاست های آن را بخرند، 

درصورتی که سال ها قبل بازار آن بسیار پررونق بود.

پس متعصبانه سعی نکنید به فروش محصوالتی که در حال انقراض هستند ادامه 

بدهید. شاید کافی باشد سالی یک بار جلسه برگزار کنید و تصمیم بگیرید که آیا 

الزم است تغییری در محصوالت بدهید یا خیر.

2. راحتی استفاده خیلی مهم است!
همیشه دنبال تامین محصوالت و خدماتی باشید که استفاده از آن ها نسبت به 

گزینه های مشابه آسان تر است. سادگی در محصوالت و خدمات، اهمیت بسیار 

زیادی دارد که شاید به آن توجه نمی کنیم.

شرکت هاینز دِر قوطی کچاپ ها را از باالی قوطی به پایین آن انتقال داد تا نیازی 

ایده  نباشد. همین  برای خروج سس کچاپ  برگرداندن سس و منتظر ماندن  به 

به ظاهر بی اهمیت فروش را متحول کرد.

3. به یک تامین کننده وابسته نشوید!
بهتری  بفروشید، همیشه دنبال گزینه های  تا  را خریداری می کنید  اگر محصوالت 

برای تهیه محصوالت باشید. همیشه سعی کنید بیش از یک تامین کننده داشته 

باشید و حتی اگر تامین کننده دوم کمی گران تر می فروشد، گاهی از او خرید کنید 

تا در صورت لزوم بتوانید محصوالت الزم را تامین کنید.

4. کیفیت را فدای قیمت نکنید!
درباره کیفیت محصول باید تصمیم مهمی بگیریم. کیفیت چقدر باال باشد؟ واضح 

است هرچه کیفیت  باالتر برود، قیمت محصول هم بیشتر می شود.
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می دهد.  ارائه  ساختمان  راه پله  تمیزکاری  خدمات  که  داریم  شرکتی  کنید  فرض 

برای کیفیت باالتر الزم است از کارگرانی حساس تر به تمیزی و حرفه ای تر استفاده 

کنیم که احتماال مبلغ بیشتری می گیرند. همچنین می توانیم از شوینده های بهتر 

و باکیفیت تری استفاده کنیم. حتی می توانیم پس از پایان کار از خوشبوکننده ای 

استفاده کنیم تا بوی مواد شوینده را در راهروها از بین ببرد. برای کار حرفه ای تر 

می توانیم از نردبان های گران و بهتری استفاده کنیم که سبک تر هستند و کارگران 

کمتر خسته می شوند.

واضح است اگرخدمات ما در این حد باشد، مبلغ تمیزکاری راهروها بیشتر از حد 

معمول می شود. آیا بهتر است محصوالت ارزان تر باشند و با کیفیتی معمولی؟ یا 

عالی باشند و مبلغی باالتر از بازار داشته باشند؟ هر گزینه مشتریان خودش را دارد.

بگذارید تجربه خودم را هم بگویم. تقریبا تمام کسب وکارهای موفقی که با آن ها کار 

کرده ام، وسواس زیادی روی کیفیت دارند و واضح است که قیمت محصوالتشان 

هم بیشتر از قیمت های رایج است.

از  و  بدهیم  ارائه  کیفیتی که می توانیم  عالی  ترین  با  را  کنیم محصول  پس سعی 

وجود  عده ای  درنهایت  نترسیم؛ چون  کیفیت  بردن  باال  برای  آن  قیمت  افزایش 

دارند که کیفیت برایشان خیلی مهم است و حاضرند برایش پول خوبی بپردازند. 

بهتر است چنین افرادی مشتریان شما باشند.
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