«مطالعات موردی بازارهای در حال ظهور»
آیا ایکیا میتواند تجربه خدماتی خود را با فرهنگ هند وفق دهد؟
ایکیا بزرگترین فروشگگگ ان یرهیرنای دریا ،به دلیل قیمت های معقول و اسگگگ ا و ا اا باربردی به با طراحی
مینیمالیستی سوئدی پیورد خوردن ،برردی شناخته شدن است.
شهرت دی ر این بمپاری ،سفری سیاحتی ا ست به با هربار سر یدن به مغاین های ایکیا ،مراجعین آن را تهربه
میبن ند .ابثر مردم بر این باور رد به همین تهر به ،خر ید بردن در ایک یا را ای سگگگایر فروشگگگ ان ها مت مایز و
منحصربفرد میبند .در حقیقت ،تهربه سفر در فروش انهای پر پیچ و خم ایکیا ،ب شف بردن هر گوشه و بناری
به در فروش ان وجود دارد ،پیدا بردن باالی مورد رظر و بعد حمل آن تا صندوق ،به خاره بردن ،ا سم ل بردن و
درست بردن وسیلههای خریداری شدن ،تهربه ایکیا را برای مشتریارش به تهربهای دلنشین ت دیل بردن است.
در سگگگال گهشگگگته رزدیک به  775میلیون رفر ای ایکیا دیدن بردنارد و باتالوگهای این بمپاری با  210میلیون
رسخه در سال ،ای بتا مقدس پرطرفدارتر است.
ایکیا  362فروشگگگ ان در رزدیک به  50بشگگگور جهان دارد .سگگگال  2013برای ایکیا ،با فروش جهاری بالغ بر 28
میلیارد یورو ،ربوردار بهترین فروش بودن ا ست1و این در حالی ا ست به اروپا  70در صد سهم فروش ایکیا را به
خود اختصگگگاا دادن اسگگگت( .ای هر 10خاره در اروپا ،یکی ای آرها حتما محصگگگولی ای ایکیا را در خود جای دادن
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است).
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فروش مح صوالت ایکیا درآمریکای شمالی ،چین و رو سیه ریز ر شد چ شم یری دا شته ا ست .با این حال ،این
شگگگربت در پی گسگگگترش قلمرو خود و رفوذ به مناطق جغرافیایی جدید اسگگگت تا بتوارد رفوذ خود در دریا را
بیشتربند.
ایکیا در رظر دارد تا در سال  ،2020فروش خود را به دو برابر بر سارد3و یکی ای راهکارهای منطقیاش پیدا بردن
فرصتهایی ،در بایارهای روظهور است .اخیرا ایکیا اعالم بردن به قصد دارد فروش انهای خود را در هند گسترش
دهد 4.در حالی به پتارسگگیل فروش به یک میلیارد مشگگتری تاین برای ایکیا فراهم میشگگود ،چالشهای ییادی ریز
برای این بمپاری وجود دارد.
یکی ای تعهدهای ایکیا ،ارائه محصگگوالتی مشگگابه ،با قیمتهای یکسگگان ،در تمامی فروشگگ اهایش ،بدون در رظر
گرفتن موقعیت مکاری فرو ش انها ا ست .دی ری ،ا صرار ایکیا برای فراهم بردن شرایطی یک سان در تهربه خرید
5

برای مشتری است.

به منظور ارائه این خدمات ،ایکیا سگگعی دارد تناسگگ تعداد فروشگگندگان رسگگ ت به تعداد مشگگتریان در تمامی
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فروش انهایش یکسان باشد .عالون بر این ،ایکیا بر روی آمویش و پیشرفت ریروی بار خود تابید ییادی دارد.

ایکیا در را ستای تالش برای گ سترش بیزینس خود ،تالش دارد خدمات ،مح صوالت و قیمتهای م شابهی را در
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سرتاسر دریا ارائه دهد و به این منظور ای استراتژیهای بایاریابی و محصوالت استارداردی استفادن میبند.
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ای طرفی دی ر ،این بررد به تط یق دادن مدلها و طراحیهای خود با فرهنگ بومی شهرت دارد .در ایاالت متحدن
آمریکا ،طرح اولیه مسیر ابتشافی فروش ان ،بسیار یمانبر و خسته بنندن بود .در رتیهه ،ایکیا مسیرهای میانبر و
8

تابلوهای راهنمای بهتری را برای خریداران فراهم رمود.

در چین ،رمای ش انهای دائمی ایکیا دارای پ شهبند ،چاپ ا ستیک و آ رماهای تزئینی ه ستند و این ر شاندهندن
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تط یقپهیری طراحی معاصر سوئدی با خاره سنتی چینی است.

این رکته ش یه به ا ستراتژی ر ستورانهای یرهیرنای مکدورالد ا ست .هن امی به مح صولی در یک بایار طرفدار
دارد ،شربت ای وارد بردن آن محصول در بایارهای دی ر دریا ،ترسی ردارد.
رموره دی ر ،م ل تختخوا شگگگویی اسگگگت به ایکیا با سگگگلیقه آمریکاییها طراحی بردن بود .در رهایت ،این
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محصول آرچنان مح و شد به در اروپا به ارداین آمریکا فروش رفت.

علیرغم موفقیت این بمپاری ،به گفته سرپر ست طراحی ایکیا ،آقای ماربوس ار من ،این شربت با بحرانهایی
مواجه شگدن اسگت .به دلیل افزیش سگفر ،مهاجرت و توسگعه ارت اطات به لطف اینتررت ،سگوالی مطرح میشگود
طراحی ا سکاردیناویایی دقیقا چی ست و دقیقا چه روع ای تهربه و ت صویری را ق صد دارد ب ساید و ای آن ر هداری
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بند؟

«تجربه خدماتی ایکیا»
در حالی به ایکیا یک فروش ان شناخته شدن یرهیرنای در یمینه وسایل منزل است ،خود را به روعی یک شربت
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خدماتی میپندارد به تهربه خرید منحصربهفرد و خاصی را برای مشتریارش فراهم رمودن است.
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هدف این شربت « ساختن یردگی رویمرن بهتر برای تعداد ییادی ای افراد» است .برای رسیدن به این هدف ،ایکیا
سعی در طراحی اس ا و ا اا یی ا با قیمت مناس دارد .یکی ای فابتورهایی به ایکیا ای آن برای مدیریت تهربه
مشتریارش استفادن میبند ،تربی و چیدمان فروش انهایش است.
مراجعهبنندگان باید در سفری پرپیچ خم وارد شورد به هرچه در آن پیش میرورد و م سیری را به روی یمین
مشخص شدن است طی میبنند ،این پیچ و تا برایشان بای می شود و همه جای فروش ان را میبینند .ال ته ،این
سگگفر برای خسگگته بردن شگگما ریسگگت .دلیلی علمی در این دیوار ی ایکیا رهفته اسگگت .یماری به مراجعین تمام
م سیر فرو ش ان را طی میبنند ،در حقیقت به روعی مه ور می شورد به به آیتمهای موجود در فرو ش ان ر اهی
بیاردایرد .در حقیقت ،این همان چیزی اسگگگت به ای آن با عنوان تهربه یاد میشگگگود .در بایاریابی به این تهربه
.14
«سرویس اسکیپ»13گفته میشود
جال اسگگت بدارید یماری به ایکیا برای اولین بار مفهوم «تور ط یعی» خود را پیادن برد ،وسگگعت فروش گ اهایش
رویدن هزار متر مربع بود .امروین ،میار ین وسعت این فروش انها به دو برابر و چیزی حدود  40هزار متر مربع فضا
15

رسیدن است.

یکی ای مزیتهای ت لیغاتی در چیدمان فرو ش انهای ایکیا این ا ست به خریداران ت شویق می شورد تا با آیتمهای
موجود در فرو ش ان ارت اط برقرار بردن ،آنها را امتحان بنند و به راحتی ت صور بنند به آن و سیله در خاره شان
چ وره به رظر میرسگگگد .یکی دی ر ای اسگگگتراتژیهایی به به بمک این ایدن آمدن« ،ابسگگگپرینس روم»16یا همان
اتاقهای ش یه سایی شدن در فروش انهای ایکیا هستند .این اتاقها به خریداران این فرصت را میدهد تا ق ل ای
خرید ،ب ینند یک وسیله در خارهشان ،دقیقا چ وره به رظر میرسد.
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عالون بر اینکه این روش ب سیار باربردی و مورد توجه بودن ا ست ،این مدلهای ش یه سایی شدن به دلیل ارت اط
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لمسی و رزدیک ،باعث برار یختن تهربه احساسی در مشتریان ریز میشود .

مفهوم «اتاق تهربه» 18،به ابعاد دی ر فروشگگگ انهای ایکیا ران پیدا بردن و یکی ای آنها «بیچن پلنر»19روین ایکیا
است .این سیستم درحقیقت به شما این امکان را میدهد تا ابعاد حقیقی آشپزخارهتان را در بامپیوتر وارد رمایید
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و تصویر مهایی آشپزخاره خود را ،ق ل ای خرید آن ب ینید.

یکی دی ر ای سرویسهای اری شمند ایکیا ،اپلیکی شن گو شیهای هو شمند ا ست به به شما این اجاین را میدهد
وسگگیله مورد رظرتان را در خاره خود به صگگورت مهایی ب ینید21.این مزیت ای دیدگان متخصگگصگگان تهربه فراواقعی
23

یا هایپر رئال22رام گرفته و به تهربه بلی خرید ای بررد ایکیا میافزاید.

در ست ای همان دقیقه اولی به به ایکیا وارد می شوید ،فرو ش ان به هر و سیلهای سعی دارد شما را با محیط و
و سایل درگیر رماید و با م شتریان ارت اط برقرار بند .بخ شی ای این رابطه ،به باور این شربت ،فر صت ب شف و
شهود در فرو ش ان با سرعت مورد دلخوان خودتان ا ست .میتوارید به سرعت ای قف سهها ع ور بنید یا یک روی
بامل را در ایکیا ب هرارید .ویژگی دی ر ،یمین بایی بودبان و رسگگتوراری با قیمتهای معقول اسگگت .درحقیقت،
هدف اصلی تنها فروش یک محصول به مشتری ریست و ایکیا سعی دارد با فراهم بردن فضایی دلپهیر و خدماتی
متنوع ،تهربه را برای مراجعهبنندگان لهتبخش رماید.
ایکیا م شتریان وفادار و طرفداران بی شماری دارد به حتی بی شتر آنها را میتوان عا شقاری سینه چاک بر شمرد.
همین تحمیل م شتریان ،برای برقراری ارت اط با فرو ش ان ،به طری عهی ی باعث جه بی شماری طرفدار به این
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شربت شدن است .هن امی به ای ایکیا خرید میبنید ،درحقیقت با تمامی جن ههای این خرید در تعامل هستید.
ای پیدا بردن وسگگگیلهی مورد رظرگرفته تا بردن به خاره و جفت و جور بردن آن ای روی برگه راهنما (به معموال
مسیری سخت و دشوار است).
این سگگرمایهگهاری در ریرویبار و یمان ،باعث به وجود آمدن پدیدنای به رام «تا یر ایکیا»24شگگدن اسگگت 25.الیم به
گفتن ا ست ،به رظر میر سد ا شخاا واب ست ی ییادی به و سایلی به ای ایکیا خریداری بردنارد ر شان میدهند و
این ،در رتیههی تعاملی ا ست به در هن ام خرید دا شتهارد .عمل م شاربت در ساخت تو سط خریداران ،یکی ای
اریشهای ایکیا ا ست و شرایط را برای ساختن یک رابطه و گ سترش آن فراهم میبند .همین مدیریت ارت اط با
26

مشتری و تا یرگهاری بر تهربه آرها است به ایکیا را برجستهتر ای سایر رق ایش میرماید.

شگگگاید مهمتر ای همهی اینها ،توارایی ایکیا به محول رمودن بخش ییادی ای وظیفهی حملورقل و مراحل تولید
محصگگوالتش به مشگگتریان مشگگتاق اسگگت (درحقیقت این بار به روعی ،اسگگتفادن ای ریروی بار مهاری محسگگو
میشود) .با این حال ،این تقسیم بار با مشتری یکی ای مزایای ایکیا محسو شدن و بیزینس ال و و دلیل موفقیت
27

ایکیا است به باعث میشود ،با قیمتهای بمتر همچنان سود الیم خود را به دست آورد.

ا ستراتژی «یک سایز ،منا س همه» درگه شته با موارعی مواجه شدن ا ست .در عرب ستان سعودی ،ب سیاری ای
خریداران در ابتدا متوجه رمی شدرد به چرا با وجود باربناری به بیبار در فرو ش ان ای ستادنارد ،مه ور ه ستند
28

به خریدشان را خودشان تا خودروهایشان حمل بنند.

در چین ،ب سیاری ای م صرفبنندگان ای اینکه مه ور بودرد تا ب ستهبندیهای سن ین را با و سایل رقلیه عمومی
حمل بنند ب سیار رارا ضی بودرد .ب سیاری ای گزارشها ریز حابی ای آن ا ست به ب سیاری در جفت و جور بردن
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و سیلههای خریداری شدن خود دچار م شکل شدنارد و دلیل آن ،عمدتا راآ شنا بودن به ابزاری ا ست به شربت
29

برای اسم ل بردن قطعات در اختیارشان گهاشته است.

هنوی رامشخص است به وابنش مشتریان هندی به این شیون سرویس دهی ایکیا چ وره خواهد بود.

«خردهفروشی در هند و استراتژی ایکیا»
هند بشگوری با فرهنگهای متفاوت اسگت و جمعتی بالغ بر  1.2میلیارد رفر دارد .اقتصگاد پویا این بشگور دارای
چشماردای گستردنای است و رشد حقیقی آن حدودا  6درصد است (با در رظرگرفتن ررخ فعلی ،ارتظار میرود به
30

جزء  5اقتصاد برتر دریا تا سال  2030باشد).

گ سترش قوی اقت صاد در دهههای گه شته ،باعث ر شد ا ستارداردهای یردگی شدن و ق شر متو سط و تال ش ری را
شکل دادن ا ست به در پی برطرف بردن ریایهای م صرفی شان ه ستند (تقری ا  30میلیون هندی درآمد خالص
31

رزدیک به  30هزار دالر آمریکا داررد).

تمایالت و مدهای روی رظیر گ سترش شهرر شینی ،درآمدهای باالتر ،م صرفگرایی باالتر و درخوا ست بی شتر برای
32

برردهای خارجی ،دالیلی است به آیندنی ره چندان دور هند را ،ت دیل به بایار هیهانار یزی بردن است.

صگگنعت خردنفروشگگی ،بخش عظیمی ای اقتصگگاد هند را شگگکل میدهد و تولید رزدیک به  10درصگگد محصگگوالت
33

داخلی با بهبارگیری  8درصد جمعیت بشور را بر عهدن دارد.

خردنفروشی در هند در حال حاضر به  2بخش تقسیم میشود سایمانیافته و غیر سایماریافته.
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ق سمت غیر سایمانیافته ،تحت سلطه فرو ش انهای خ صو صی ،با رام فرو ش انهای بیرارا و همچنین بیو سکها،
34

فروشندگان خیاباری و برردهای ملی را شامل میشود (این گرون شامل تکس و مالیات ریز می شود).

دستهی سایمانیافته شامل فروش انهای دارای جوای بس ( شامل مالیات دهندگان) و برردهای ملی میباشند.
این دسگگته شگگامل فروش گ انهای بزرگ یرهیرنای ،سگگوپرماربتهای بزرگ و هایپرماربتها ریز میشگگود .به رظر
میرسد ،سهم سایمانیافتهها تنها  3تا  5درصد ای بل حهم فروش است با این حال ارتظار میرود به این سهم
35

به  20درصد تا سال  2020برسد.

در حالی به ای سگگال  ،2008هند ای میان بحران اقتصگگادی در جهان ظهوربرد ،به رظر میرسگگد به فرصگگتهای
عظیمی را برای خردنفرو شی فراهم میبند .برآورد شدن ا ست به تا سال  ،2016این سهم؛  675میلیارد دالر
36

آمریکا اریش داشته باشد.

در حالی به خردنفرو شی به صورت بلی ،بخش عظیمی ای اقت صاد هند را ت شکیل میدهد ،متا سفاره برای ایکیا،
بایار فروش وسگگایل خاره بسگگیار بوچک اسگگت و تنها ریم درصگگد ای بل فروش ،با رت ه  14در جهان را به خود
اختصاا دادن است.
این شربت همچنین با بم ود مدیریت منسهم و اتحاد درون سایماری مواجه است و حسا شدن است به تولید
37

بل م لمان در هند با  85درصد ای سهم تولید بل ،در مالکیت تولیدبنندگان داخلی و صنایع دستی است.

اما در ست مثل خردنفرو شی ،به صورت بلی ،این بخش برای ر شد قابل مالحظهای آمادن شدن ا ست و گزار شات
حابی ای آن ا ست به بین سالهای  2016تا  26 ،2019در صد ر شد خواهد دا شت به به معنی اری شی برابر با
 36میلیارد یورو است.
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38دارای  15تا  20درصگگگد ای
ای برردهای معروف م لمان و اسگگگ ا منزل تولید داخل میتوان به گادرج اینتریو (
 43وایپرو44اشارن برد.
سهم بایار فروش) ،یوآرای 39،م لمان یوشا لکسوس40،دوریان41،دامرو42،اوک و
در بخش سگگگایمان یافته تولیدات داخلی 5000 ،شگگگربت تولیدبنندن عالون بر  10،500وارد بنندنی م لمان
مشگگگغول به فعالیت هسگگگتند .این سگگگایمانها در بایار رقابتی ،خود را جا ارداخته و اریش های خود را با بینش
هندیها تط یق دادنارد .با این حال ،هیچ تولیدبنندنی م لمان یرهیرنای به صورت خ شت وگلی در داخل هند
وجود ردارد به ای فروش اهی بوچک شروع به بار بردن باشد و خود را در وسعت جغرافیایی گستراریدن باشد.

45

بیرظم و عدم ترتی فروش م لمان در هند بدین معنا ا ست به پتار سیل ب سیار ییادی برای سرمایهگهاران وجود
دارد تا با استفادن ای مدیریت مناس و بودجه قابل ق ولی به بایار هند رفوذ بنند.
ایکیا اعالم بردن اسگگت به قصگگد دارد فروشگگ انهایی را در پایتخت ملی منطقه یعنی بم ئی ،بن لور و حیدرآباد
افتتاح بند .ط ق گزارشها هند با ایالتهای بارراتابا و تالر ارا توافقرامهای در این راستا امضا بردنارد.
این شربت ،یکی ای اولین شربتهایی بود به توارست ای مزیتهای تصمیم دولت در سال  ،2012م نی بر اجاین
ارهام تهارت به شربتهای صد در صد خارجی ،استفادن رماید (پیش ای این ،شربتهای خارجی به یک شریک
46

محلی هندی برای ارهام تعامالت تهاری احتیاج داشتند).

شربت ایکیا پشتی اری باملی ای مقامات دولت محلی دریافت رمودن است و این مسالهای بسیار مهم است.
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این سریمین رویگاری با عنوان سریمین «مهوی راج»47شناخته می شد .ا صطالحی به به شکنههوار بودن رورد
بار اداری و خط قرمزهای فراوان اشگگگارن دارد به شگگگربتهای خارجی برای تهارت در هند مه ور به ارهام آن
48

بودرد.

ارتظار میرود ا ستراتژی اولیهی ایکیا در هند  1،5میلیارد یورو بایدن دا شته با شد و این در حالی ا ست به برای
بایگ شایی هر فرو ش ان ،به  80میلیون یورو بودجه احتیاج ا ست .همچنین ای یماری به موقعیت مکاری فرو ش ان
تعیین شود حدود سه سال یمان ریای است تا مشتریها بتوارند به این فروش ان وارد شورد.
ضمنا ایکیا ت صمیم گرفته ا ست ب سیاری ای مواد اولیهی خود را به صورت بومی و تولید داخل همان ب شور تهیه
رماید و با این بار برای تامینبنندگان داخلی ریز اشگگگتغالیایی رماید .ایکیا میگوید تمربز بر آن اسگگگت به
تامینبنندگان باالقون و توارا را پیدا رمودن و در عین حال تامین بنندگان فعلی را تقویت و گسگگترش دهیم .هند
49

بیش ای  25سال است به برای بمپاری ایکیا رقش تامینبنندن را ایفا میبند.

هند ای رظر هزینههای تولید ،اریانترین تولیدبنندن در بل جهان است و ای این رو است به آن را به مق صدی به
50

شدت هیهانار یزی برای تهارت بردن است.

با این حال این بشور ،مقصدی بدون ریسک و خطرات احتمالی ریست .در حالی به اقتصاد این بشور شاهد رشد
سریعی است ،رمیتوان فراموش برد به هند ،بشوری فقیر با مشکالت داخلی فراوان است .یکی ای این مشکالت
51

ییرساختهای این بشور به خصوا مسیرهای ارت اط جادنای و خطوط قطارهایش است.
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ظرفیت محدود در بندرهای هند باعث می شود تا تعداد رویهای بی شتری یمان سپری شود تا مح صولی به آرها
52

برسد.

در رتیههی این با ستیها ،ب سیاری ای شربتها ،به ویژن خردن فرو شان آرالین ،در حال ارهام سرمایهگهاریهای
ا سا سی در م شاغل له ستیکی خود شان ه ستند53.ف ساد ریز به عنوان یک م شکل همی ش ی ،باعث باهش ر شد و
54

عاملی بایدارردن برای سرمایه گهاران خارجی میشود.

مقررات سن ین را میتوان به عنوان مارعی دی ر تلقی رمود .به طور متو سط ،شروع یک تهارت در هند  27روی
طول میبشد .میار ین این یمان ،برای بشورهای متعلق به سایمان همکاری و توسعه اقتصادی ) (OECDحدودا
ر صف این مدت یمان ا ست و حدود  12روی طول میب شد .ورود به مراحل دریافت مهویهای الیم برای شروع
55

ساخت و سای جدید امکان دارد تا  196روی به طول بیارهامد.

قوارین بار ریز قدیمی و محدودبنندن شناخته میشورد .این مسئله ،مدیریت ریروی بار را برای شربتها دشوار و
پرهزینه میبند.
دولت هند با ارهام اصالحات در تالش است تا فضای بس وبار را به ود بخشد .اما برای بسیاری ،این پیشرفت
56

بسیار بند به رظر میرسد.

مدیر اجرایی ارشد ایکیا (مدیر عامل) ،آقای پیتر آگنفال ای استراتژی این شربت ابرای ر راری میبند و میگوید
این شگگگربت هنوی در مرحله «تعریف بررامه ورود» با توجه و دررظر گرفتن ریای بایار بشگگگور به هند اسگگگت .او
میگوید
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ایکیا در فرو ش انها و بایارهای موجود متمربز شدن ا ست57.اما رو شن ا ست به ایکیا پتار سیل عظیمی را در بایار
هند مشاهدن میبند.
یکی دی ر ای مدیران اجرایی گفته اسگت هند یک بایار مهم برای این شگربت اسگت و ما در حال حاضگر در حال
تعریف بررامه ورود خود به بایار این بشگگور هسگگتیم .مهمترین اولویت ما پیدا بردن مکان مناس گ فروش گ انها با
قیمت مناس و در شهرهای بزرگ است به دسترسی شان به وسایل رقلیه عمومی آسان و دارای ش که جادنای
58
.پیش بینی می شود اولین فرو ش ان ایکیا در سال  2016افتتاح شود .شایعاتی حابی بر آن ا ست به
خوبی با شد
59

این فروش ان در شهر حیدرآباد خواهد بود.

تالشهایی برای درک معنی «خدمات» در بستر هندی
در رظر ایکیا ،تزریق بردن تهربه خدماتی به هند آن هم با س ک خودش ،ر اید خیلی سخت با شد .هندیها به
خدمات و تهربههای بد و رامعقول عادت داررد .در برر سی اخیر ر شان دادن شدن ا ست به  74در صد ای م شتریان
هندی رضایتمندی خود را ای سرویس دریافت شدن اعالم بردنارد .حتی وقتی این سرویس به ارداین بافی رضایت
بخش ر ودن و یا حتی بد بودن است.
خدمات و سرویسدهی ،چیزی ا ست به این رویها اهمیت رویافزوری پیدا بردن ا ست و هندیها هر روی بیش ای
60

پیش اعالم میبنند به آمادنارد تا در ایای خدمات بهتر هزینهی باالتری پرداخت رمایند.

ایکیا برای درک بهتر م صرفبنندگان هندی و سالیق شان ،رمایندگاری را برای دیدار با م شتریان بالقون در هند
فرسگگتادن اسگگت تا بتوارند اطالعاتی دربارن خواسگگتههای آنها به دسگگت بیاورد و درک بند به ای منظر هندیها
خدمات خو و لهتبخش دقیقا چ وره اسگگگت .برای به دسگگگت آوردن این اطالعات آرها حتی ای خارههای آران
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بایدید میبنند تا دریافت بهتری ای آرچه به هندیها به آن «یردگی خار ی» میگویند ،دا شته با شند و آن را با
61

چیزی به ایکیا آن را «خاره» صدا میبند ،مقایسه رمایند.

این شربت همچنین در بعضی ای شهرهای بزرگ با مقامات محلی در حال گفت و است و امیدوار است تا به درک
بهتری ای بایار هند ،برای ارهام تهارت برسد.
62

یکی ای مهمترین ابتکارهای عمل ایکیا ،ایهاد مربز توسعه محصول جدیدی در هند است.

مطالعات اخیر ر شان دادنارد به ر رش م صرفبنندگان هندی در مورد یک فرو ش ان خاا ،ارت اط م ستقیمی با
محل و راحتی آن فرو ش ان و همچنین قابل اعتماد بودن آن فرو ش ان دارد .بمکر سان بودن باربنان فرو ش ان
فابتور دی ری اسگگگت به خریداران هندی به آن توجه میبن ند  63.همچنین رشگگگان دادن شگگگدن اسگگگت به
مصرفبنندگان هندی فروش انهای بزرگتر را؛ حتی در مقایسه با فروش انهایی به تمیزتر هستند و پیشنهادات
64

ت لیغاتی و برردهای بخصوا را در خود جای دادنارد را ترجیح میدهند.

آرها همچنین شگگرط «ک توقف» را بیشگگتر ای هرجای دی ری در خود رهادینه بردنارد و فروش گ انهایی را ترجیح
65

میدهند به تمامی ریایهایشان را در خود جای دادن باشد.

در یک مطالعه مشگگخص شگگد ،تعداد افراد جواری به ای یک فروشگگ ان بزرگ با رام تهاری شگگناخته شگگدن دیدن
بردنارد ب سیار بی شتر ای افراد م سن بودن و ب ساری به حداقل دو ساعت در فرو ش ان ماردنارد بیان بردنارد به
خرید یک فعالیت سگگگرگرمبنندن و راهی برای رهایی ای اسگگگترس اسگگگت66.این خدمات و تهربه مسگگگرت بخش
میتوارند توسط ایکیا در هند فراهم شود.
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بسیاری ای ویژگیهای رفتاری م صرفبنندگان در خریدهای عمومی و رویمرن شان ریز وجود دارد به میتوان این
رفتارها را به رویکرد آنها ،دربارنی خرید اسگگ ا منزل و م لمان تعمیم داد .در رتیهه ،خردنفروشگگان محلی ریز
سگگعی در اسگگتفادن خالقاره ای ررگها داررد و میدارند تا چه ارداین ای اهمیت دادن به یی ایی بصگری در تهارت و
جل رظر مشتری تا یرگهار است.
امروین ب سیاری ای فرو شندگان م لمان و و سایل خار ی در هند ،اهمیت چیدمان ،طراحی (دیزاین) خو و وجود
ویترینهای سه بعدی در فرو ش انهای شان را درک بردنارد و میدارند تا چه ارداین در بایاریابی و ترغی به خرید
67

تا یرگهار است .ال ته این مساله چیزی است به ایکیا سالهاست به آن پی بردن است.

محیط و اتمسفر فروش ان به شکل فزایندنای در حال ت دیل شدن به یک عنصر مهم است و این محیط است به
68

تعیینبنندنی محل خرید هندیهاست.

هند به آ و هوای گرم و مرطو خود معروف است .مانهای تابستان به دلیل بم ود برق ،بدترین فصل محسو
69

می شود.

فروشگگگ ان هایی به بتوارند دمای محیط را مدیریت بردن و آن را مناسگگگ

حال مراجعین تنظیم بنند برتری

بیشتری رس ت به سایرین خواهند داشت .اگر ایکیا بتوارد ییرساختها و پشتی اری خدمات مورد ریای برای تکثیر
این گوره محیط را فراهم بند ،تهربهی خدمات آن حتما مورد پسند خریداران هندی واقع میشود.
م شاور مک بینزی ،معتقد ا ست به با ر شد و تو سعه هند و شهروردارش ،درحالیبه آنها پولدارتر و قدرتمندتر
میشورد ،دریافت خدمات به بخش مهمی ای یردگی رویارهی آنها ت دیل میشود.
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این در حالی اسگگگت به مردم میخواهند باالهای با بیفیتی مصگگگرف بنند و یردگی خود را ای طریق تهربیات
رویارهی بهتر ،مارند بایدید ای بافهها و رفتن به سگگگینما به ود بخشگگگند.در این حالت ،مردم را میتوان مصگگگرف
بنندنی تهربه در رظر گرفت.

70

جای خو شحالی ا ست به دولت هند اعالم رمودن به ایکیا اجاین میدهد بافه و ر ستورانهایی دا شته با شد و مواد
غهایی بفروشگگد اما فروش غهاهای بسگگتهبندی آمادن در ایکیا غیرمهای اسگگت71.اما این رکته به آیا ای رظر مصگگرف
بنندگان هندی تهربه خدمات ایکیا قابل ق ول اسگگگت و یا آرکه ریای به جای زین بردن خدماتی بهتر در این
فروش ان وجود دارد ،چیزی است به هنوی رمیتوان آن را بیان برد.
معمای غیرقابل حل برای ایکیا
به لطف جهاری شدن ،م صرفبنندگان هندی به طور فزایندنای تحت تأ یر غر قرار گرفتهارد و تالش داررد تا ای
72

س ک یردگی غربی تقلید بنند؛ حتی برای هندیهایی به تا بهحال به خارج ای بشور سفر رکردنارد.

خرید بردن ای مرابز خرید ،فرو ش انهای بزرگ و هایپر ماربتها رایجتر شدن ا ست و مطالعات ر شان میدهد به
در هندیها تمایلی برای خرید به مارکهای خارجی به وجود آمدن اسگگگت و روی به روی در حال رشگگگد اسگگگت.
73

همچنین به شکل فزایندنای آمادن ارهام خریدهای راگهاری و بیبررامه هستند.

همچنین گزارش شگگگدن اسگگگت به مصگگگرفبنندگان هندی بیش ای پیش به بیفیت باالتر و طراحی بهتر در
محصگگوالت م لمان مورد رظر خود عالقه پیدا بردنارد .خرید بردن ،روی به روی بیشگگتر به عنوان امری لهتبخش
تلقی میشگگود و دی ر آن عمل مشگگقت بار به به صگگورت وظیفه ارهام میشگگدن اسگگت ،ریسگگت .همچنین به رظر
میرسد افراد جوانتر (بین  16تا  35سال) رس ت به سالخوردگان بیشتر به خرید اهمیت میدهند.
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این میتوارد رکته خوبی برای ایکیا با شد تا در سریمینی به تقری اً  50در صد ای جمعیت آن ییر  25سال سن
داررد ،سگگرمایه گهاری رماید .با این حال ،درآمد خالص در هند هنوی رسگ تاً بم اسگگت و مصگگرف بنندگان هندی
همچنان در پی برطرف رمودن ریایهای اولیه و بسگگگ

درآمد بیشگگگتر هسگگگتند74.اقدامات اولیه ایکیا در جهت

تو سعهی بینالمللی در دهه  1960و  1970به طور م شخص با رام «آیمایش و خطا» شناخته شد و این شربت
هموارن سگگعی داشگگته تا ران خود را به وسگگیله همارندسگگایی بیزینس ال و و تغییر اسگگتراتژیهای بایاریابی در
75

بشورهای جدید تعیین رماید.

امروی ،این شربت با اطمینان مدعی ا ست به آریوی گ سترش دادن دیزاین ا سکاردیناویایی با قیمت پایین را در
طیف فرهن ی باالیی به خوبی ترجمه بردن است.
اگر تقلید صادقارهترین شکل چاپلوسی باشد ،ایکیا احتماال خوشحال است به در حال حاضر میدارد در بسیاری
ای خارههای مهلل هندی پر اسگگت ای محصگگوالتی به در داخل هند تولید شگگدنارد اما طراحی آن ها بایتولیدی ای
طرحهای ایکیا اسگگت .با این وجود رمیتوان اطمینان داشگگت به خریدار هندی به تهربه خدماتی ایکیا اشگگتیاقی
ر شان دهد و ای گهرردان ساعتها وقت در فرو ش انهای عظیم ایکیا و در رهایت جفت و جور بردن خریدهایش،
آن هم ای روی دستورالعمل بدون بالم ،لهت ب رد.
سواالت:
سوال .1چه چیزی باعث میشود تا تهربه خدمت شربت ایکیا بیرظیر باشد؟
سگگوال .2با توجه به چه شگگاخصها و آمار مرت ط با جمعیت ،بررامههای توسگگعه ایکیا در هند میتوارد جها تر
باشد؟

and Rashmi, 2010; Sinha, 2001; Punwatkar and Varghese, 2014
and Foss, 2011

74
Mann

75
Jonsson

سوال .3چه چیزی هند را به مکاری دشوار برای تهارت ت دیل میبند؟ برخی ای عواملی به بررامههای ورود ایکیا
به بایار هند را پیچیدنتر میبند بدامارد؟
سوال .4به طور بلی به رظر شما ایکیا در هند موفق خواهد بود؟
دربارن رویسندگان
 77لسگگتان دریافت برد .همچنین
«تام مک رامارا»76دبترای خود را در رشگگته مدیریت عملیات ای دارشگگ ان اوپن ار
 78مدرس مهمان در آبادمی ملی رظامی فرار سه در سنت
وی ا ستادیار دار شکدن مدیریت و بایرگاری مدر سه رن و
سیر ،بویتکودان فرارسه79بود.
پیش ای این ،وی در شگگربت فورچون 80500بار میبرد .عالیق پژوهشگگی او شگگامل تولید و مدیریت اسگگتراتژیک
است .شما میتوارید با تام مک رامارا با آدرس ایمیل ییر در ارت اط باشید
tom.mcnamara@esc-rennes.fr
ایررا دسگگکوبز81،اسگگتادیار بایاریابی و اسگگتاد دارشگگکدن مدیریت در دارش گ ان اقتصگگاد پراگ82در جمهوری چک بودن
است.
تحقیقات او راشی ای عالقه طوالری مدت او به تعقیرات اقتصاد پایدار و تغییر اجتماعی است.
 83در «تغییر استراتژیک»84منتشر شدن است.
مقاالت او در مهله «یورو ماربتینگ» و
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برگرداردن شدن ای مهموعه مقاالت «مطالعه موردی بایارهای روظهور» ای ارت شارات امرالد .ترجمه شدن در شربت
همورا.

