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نت ننواز افزا یکیفروش تکن شیافزا یها کیاز تکن گرید یکی  شیهستتتتت ت

 ایو  یقرنه کشتتت ،یمناستتت ت ای یجشتتتنواره فروش ف تتت  یبرگزار قیفروش از طر

 ایها من والت و ها و فروشگاهها، شرکتنوع جشنواره نیباشد. ا یم ژهیفروش و

 کند. شتریرا ب ودتا فروش خ کنندینرضه م یادینس تا ز فیخدمات خود را با تخف

 ایو من تتتوالت خانتتتتاز را و  دیدوبار جشتتتنواره فروش برگزار کن ای کی انهیستتتال

ست و که تعد یمن والت شده ا ف ل  ازیکه در پا تازیمن والت ف   ایاد آز کم 

من تتوالت  نیا کند،یم دایکاهش پ ندهیآ یو فروش انها در روزها میمربوطه هستتت

 .دیدر جشنواره فروشتاز قرار ده نترییپا متیرا با ق

 شتریفروش ب یبرا یراه ،یجشنواره و قرنه کش

 تیم تنریریه اقیانوس آبی
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شنواره یهمه یاز برگزار هدف نرفا فروش بآز ج سود کردز ن شتریها  . ستیو 

و  ازیج ب انتماد مشتتتتتر یاستتتتت برا یها راهجشتتتتنواره یموارد برگزار یدر برخ

 یبعد یهادیخر یآناز برا بیترغ

س نکته سال  یدر برگزار تیبا اهم اریب شده در  شنواره برگزار  شنواره تعداد ج ج

شد. برخ یم کنند که آز جشنواره  یجشنوراه برگزار م یاز کسب و کارها بقدر یبا

جشنواره  کی یدهند.وقت یاز دست م انشازیافراد و مشتر یخود را برا تیها اهم

تکرار نشود و  شتریدوبار ب ای کیدارد که  تیو جذاب تیاهم ازیمردم و مشتر یبرا

خود را  دیخر ازیاز حد مشتر شیباشد، چرا که در نورت تکرار ب ابیکم یبه ن ارت

نتتورت شتتخ  با شتترکت در  نیاندازند.در ا یم قیبه تعو یبعد یبه جشتتنواره ها

جشتتنواره احستتاس برنده  طیو شتترا یها تیجشتتنواره و بهره مند شتتدز از مز نیا

 داشت. هدخوا یشدز و سوداور

ش ای کی انهیسال ش یدو بار برنامه قرنه ک شته با  زین ی. در خ وص قرنه کشدیدا

 .میریرا در نظر بگ ینکات دیبا

 .دیکن نییرا تع یقرنه کش زیتوجه به مخاطب و بازارهدفتاز نوع جوا با

 

باشتتد به ننواز ملال ما  یو تکرار یا شتتهیک  دین ا یمربوط به قرنه کشتت زیجوا نوع

نه کشتتتت زهیجا  یبازارهدف یبرا ،یمعمول ایو  متیق نییپا ییخود را خودرو یقر

بازارهدف جذاب  نیا یانتتتتا برا زهیجا نیو ا میریگ یلوکس و ثروتمند در نظر م

هم خواهد  اندهیشتد ب که ز اهدنخو یموضتوع نه تنها بان  ستودآور نیو ا ستت،ین

 بود.
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خود  ییخوب و طا ازیخود با مشتتتتتر نیمخاط  یبرا زهیجا نیبردز به بهتر یپ یبرا

 یتواند باشتتد که برا یم یزیچه چ زهیجا نیبهتر دیو از نگاه آز ها ب ن دینتتن ت کن

 بازارهدفتاز جذاب باشد.

وجود  یبه مقوله قرنه کشتتتت یمنف یها نگاه تیشتتتتهرها و فرهن  ها و قوم یبرخ

 یآز بررس غاتیکاز در خ وص ت   یها نهیو هز یقرنه کش یدارد، ق ل از برگزار

 تیو مق ول تیدر منظقه و بازارهدف شتتتما من وب یقرنه کشتتت ایکه آ دیکن قیو تنق

 ر؟یخ ایدارد 

زودتر و  دیبه خر بیرا ترغ انتازیترشتتتما مشتتت یجشتتتنواره و قرنه کشتتت یبرگزار با

خود  دیخواهند شد که هم خر یرقابت کینما وارد  ازیکرد و مشتر دیخواه شتریب

از شما داشته باشند و با  یشتریب دیطور خر نیاز شما انجام دهند و هم عتریرا سر

 .دیرس دیخواه یشتریب یو سودآور ینگیکار شما به نقد نیا
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