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4 عامل برای بیشتر شدن تقاضا نسبت به عرضه
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

رستوران هایی هستند که مردم برایشان صف می کشند. محصوالتی هستند که باید 

از چند ماه قبل، سفارششان دهید. بلیت هایی هستند که اولین روز فروش، همه شان 

از آزاد شدن، قیمتشان سر  فروخته می شوند. سهام هایی هستند که بالفاصله بعد 

به فلک می کشد. ماشین هایی هستند که قبل از ساخته  شدن، فروخته می شوند و 

ملک هایی هستند که موقعی فروش می روند که بیشتر از چند خط روی کاغذ نیستند… 

بعضی ها دنبال مشتری نیستند. بلکه این مشتری است که دنبال آن هاست. در دنیایی 

که انتخاب های زیادی داریم، چرا این اتفاق می افتد؟ چرا با وجود انتخاب های زیادی 

که داریم، مردم برای بعضی از این انتخاب ها صف می کشند، بیشتر پول می دهند یا 

از قبل، رزروشان می کنند؟ چرا این آدم ها و محصوالت این قدر خواهان دارند؟ علت 

این اتفاق پدیده ای است به نام »بیشتر شدن تقاضا نسبت به عرضه«.
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نامتعادل برسیم؛ یعنی  باید به شرایط  برای بیشتر شدن تقاضا نسبت به عرضه 

تعداد خریداران از فروشندگان بیشتر باشد. 4 عامل برای به هم زدن تعادل بازار به 

صورتی که تعداد خریداران از فروشندگان بیشتر شود، وجود دارد:

عامل یک: نوآوری
یکی از راه های بیشتر شدن خریداران نسبت به فروشندگان، ایجاد کاالیی جدید 

بازار وجود نداشته و همین حاال به آن احتیاج است؛ یعنی  است که تا حاال در 

فقط یک فروشنده )شما( و گروهی از خریداران جدید که خواهانش هستند، وجود 

دارند. در نتیجه، تعداد خریداران از فروشندگان بیشتر است.

هیچ وقت به این نکته توجه کرده اید که پرتماشاگرترین فیلم هفته، همیشه یک 

فیلم جدید است؟ حتی اگر فیلم های جدید به پای فیلم های کالسیک نرسند، مردم، 

تجربه چیزهای جدید را می خواهند. نیازی نیست کاالی جدید و شاخصی که تولید 

می کنید، خارق العاده و در تعداد زیاد باشد.

زیرکانه باشد. می توانید همراه بقیه کاالها بسته بندی اش کنید.  نوآوری می تواند 

می توانید کاالیی جدید از یک بازار دیگر بیاورید. می توانید کاالیی را که مردم قبال 

دیده اند، با ویژگی جدید ارائه کنید.

3 نوع نوآوری
1. نوآوری محصول. برای کاالیی سرمایه گذاری می کنید که مردم قبال آن را ندیده اند، 

یا کاالی موجود را به شیوهای جدید تغییر می دهید. مثال »جورج لوکاس« کارگردان 

فیلم جنگ ستارگان، بعد از اکران آن، مجموعه ای از شخصیت ها و محصوالت را 

اختراع کرد.

و  سریع تر  را  کارها  که  دهید  تغییر  جوری  را  موجود  کاالی  سیستم.  نوآوری   .2

https://modiresabz.com


3

مطمئن تر کند. مثال فیسبوک سیستمی خالقانه برای دنبال کردن همه دوستانتان، 

به  اضافه سیستمی جالب برای تبلیغات است.

3. نوآوری در برند. یک کاالی نه چندان جالب را به کمک شیوه جدید بسته بندی، 

تبدیل به کاالیی خواستنی کنید. مثال »رالف لورن« تیشرت های معمولی پولو را از 

طریق برندسازی تبدیل به گران ترین و باالترین سطح مد کرد.

عامل دو: رابطه
دومین راه برای اطمینان از بیشتر شدن خریداران نسبت به فروشندگان این است 

که در بازارتان خریداران را جوری، مال خودتان کنید و چنان رابطه مستحکمی با 

خریداران برقرار کنید تا به شما وفادار باشند و پیشنهاد بقیه فروشندگان را رد کنند.

تصاحب رابطه، روشی قدرتمند است برای بیشتر کردن تقاضا نسبت به عرضه، سه 

 راه برای تصاحب کردن وجود دارد:

1. تاثیرگذارتر شوید. سعی کنید به قدری تاثیرگذار باشید که دیگران را با ایده ها و 

پروژه هایتان همراه کنید.

2. بیشتر شناخته شوید. از طریق رسانه، تبلیغات و دیگر فعالیت های برندسازی، 

جاذبه کاری یا شخصی تان را توسعه دهید.

3. به جا معامله کنید. وقتی معامله انجام شد، مشتریان دنبال بقیه فروشندگان 

و  می بخشد  قوت  را  کسب وکارتان  مشتریان،  درازمدت  رضایت  کسب  نیستند. 

ارزشمند می کند.
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عامل سه: تسهیالت
نیازهای بازار را به بهترین شکل ممکن جواب دهید. این یعنی به موقع در جای 

درست با هدف برآوردن نیازهای مصرف کنندگان قرار داشته باشید. این کار، باعث 

خریداران،  چون  می شود؛  فروشندگان  به  نسبت  خریداران  تعداد  شدن  بیش تر 

تمایلی به صرف وقت، پول و انرژی برای پیدا کردن بقیه فروشندگان ندارند.

آمازون، کتاب فروشی های سنتی را تقریبا به نابودی کشاند؛ چون روند خرید کتاب 

را سهولت بخشید. کتابی که آنالین می خرید با کتابی که از کتاب فروشی می خرید، 

هیچ فرقی ندارد؛ ولی آسانی و سادگی خرید از آمازون، آن را در اولویت قرار داده 

است.

سهولت به سه شیوه اتفاق می افتد:

1. توزیع بهتر. یعنی یک کسب وکار، چیزی را در دسترس خریدارانش قرار دهد که 

انرژی، تالش و زمان کمتری برای خریدش احتیاج است.

بگیرد،  قرار  در دسترس  بیشتری  اطالعات  بازار. هرچه  مورد  در  بهتر  اطالعات   .2

مساله  این  ضمن،  در  می رسانند.  بازار  رهبران  به  را  خود  کوچک تر،  شرکت های 

را  بازار  در  مختلف  گزینه های  نبیند  لزومی  مشتری،  یک  که  می دهد  رخ  موقعی 

بررسی کند.

3. خودکارسازی. وقتی است که رویدادها سریع تر یا خودکار اتفاق می افتند؛ این 

می تواند ساختار یا سیستم های جدید آنالین یا آفالین باشد.

عامل چهار: قیمت
این زمانی اتفاق می افتد که شما قادر به برهم زدن تعادل قیمت باشید. شما روی 

کاالیی سرمایه گذاری کرده اید که دیگران ندارند. شما هنوز می توانید کاالهایتان را 

https://modiresabz.com


5

به قیمتی پیشنهاد دهید که سودآور باشد؛ ولی آن قیمت، پایین تر از آن است که 

دیگر عرضه کنندگان بتوانند به آن برسند.

سه روش برای کم کردن هزینه ها و درعین حال حفظ حاشیه های سود وجود دارد:

مانعی  طبیعی،  به صورت  که  اموالی  روی  زیرکانه  سرمایه گذاری  سرمایه گذاری.   .1

برای یک تازه وارد به حساب می آیند، این امکان را به شما می دهند که هزینه هایتان 

که هزینه  تجهیزاتی  و  کنید. خرید خانه  را حفظ  و حاشیه های سود  کنید  کم  را 

کرایه شان زیاد است همیشه می تواند باعث کاهش قیمت ها شود.

2. بهسازی. رفع موارد پرهزینه ای که ارزش کاال را در چشم مشتری کم می کنند، هم 

حاشیه سود را باال می برد، هم باعث کم شدن قیمت ها می شود.

3. خودکارسازی. استفاده از سیستم ها و تکنولوژی به جای استفاده از انسان ها، راه 

قدرتمندی برای کم نگه داشتن هزینه های باالسری و زیاد نگه داشتن حاشیه سودها 

است.
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