شماره  .،12بهمن و اسفند  .،2931صص 39-221

مطالعات مدیریت ورزشی

وضعیت بهکارگیری استراتژیهای آمیختۀ ترویج در بخش تولیدی صنعت ورزش
زهرا امینی روشن ،1اسماعیل شریفیان ،2طهمورث نورایی
 -2کارشناس ارشد مدیریت ورزشی
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 1و  -9استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
تاریخ دریافت31/21/21 :

تاریخ پذیرش32/21/13 :

چکیده
ورزش از مؤثرترین عوامل اثرگذار در رشد اقتصادی و درآمدزاترین صنایع در قرن  12به شمار
میرود .هدف از اجرای این پژوهش مقایسۀ میزان استفاده از استراتژیهای آمیختۀ ترویج و
نحوۀ بهکارگیری آنها در شرکتهای تولیدکنندۀ ورزشی است .روش تحقیق از نوع توصیفی
 تحلیلی بود که به شکل میدانی انجام شد .برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامهای محقق-ساخته با مقیاس لیکرت استفاده شد .روایی پرسشنامه با نظرسنجی از استادان و متخصصان
بازاریابی و بازاریابی ورزشی ( 21نفر) سنجیده شد و پایایی آن با استفاده از روش آلفای
کرونباخ محاسبه گردید ( .)α= 1/ 13جامعۀ آماری پژوهش شامل شرکتهای تولیدکنندۀ
محصوالت ورزشی ( )N=211بود که تعداد  211شرکت نمونۀ تحقیق را تشکیل میدادند .به-
منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون تحلیل واریانس مکرر استفاده شد .یافتهها نشان داد
در میان استراتژیهای آمیختۀ ترویج ،از استراتژی فروش حضوری بیشترین و از استراتژی
تبلیغات و بازاریابی مستقیم کمترین استفاده شده است .بهطور کلی میتوان گفت استفاده از
فنون و شیوههای بازاریابی و استراتژیهای ترویج در بخش تولیدی صنعت ورزش محدود
است و بخش تولیدی صنعت ورزش برای رسیدن به وضعیت مطلوب به تالش بیشتری نیاز
دارد.
واژگان کلیدی :آمیختۀ ترویج  ،بخش تولید ،صنعت ورزش

 نویسندۀ مسئول

Email: z.aminiroshan@yahoo.com
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مقدمه
در ابتدای هزارۀ سوم جهان ورزش متحول شده و اکنون از مهمترین مقولههای اقتصادی جوامع
محسوب میشود ( .)1-4صنعت ورزش با در دست داشتن عامل محرکی همچون برگزاری
مسابقات ورزشی ،امکان بهرهگیری از فرصتهای تبلیغاتی و رسانهها را فراهم کرده که خود
بستر الزم برای تعامل بین صنعت ،تجارت و ورزش را ایجاد کرده است و پلی راهبردی در مسیر
توسعۀ ورزش و رونق اقتصادی آن به شمار میرود ( .)5برخورداری ورزش از توانمندیهای
منحصر به فرد سبب شده تا سرمایهداران و صاحبان صنعت و ثروت بیش از پیش به این بازار
سودآور رو آورند ( )6بهطوری که نگاه اقتصادی به صنعت ورزش و متعاقب آن برنامهریزی
بازاریابی از ضروریات این رشته است ( )7که هدف آن رضایت و ایجاد تقاضا برای محصوالت
است ( .)8در عصر حاضر ،ورزش بهعنوان بخشی اقتصادی ،چه از بعد عملی و چه سرگرمی ،در
تولید و مصرف کاالها و خدمات ورزشی و توسعه اقتصادی جوامع مختلف نقش اساسی دارد و
هم اکنون یکی از مؤثرترین عوامل اثرگذار در رشد اقتصاد ملی و از درآمدزاترین صنایع در قرن
 11به شمار میرود ()9؛ بهطور مثال ،ورزش در ایاالت متحدۀ امریکا در سال  1212به صنعتی
 414میلیارد دالری تبدیل شده است و این نشان از رشد سریع این صنعت در جهان دارد
( .)12صنعت ورزش شامل گروهی از فعالیتهای بازاریابی است که محصوالت و خدمات
ورزشی را با هدف سودآوری تولید میکنند ( .)11همچنین صنعت ورزش را میتوان شامل تمام
محصوالت ،کاالها ،خدمات ،مکانها و طرحهایی در نظر گرفت که در حوزۀ ورزش به مشتری
عرضه میشوند ( .)11این صنعت شامل سه بخش است که عبارتاند از :فعالیتهای اجرایی در
ورزش ،تولیدات ورزشی و ترویج ورزش ( .)11بازاریابی از عوامل مؤثر بر توسعه و گسترش
ورزش است .بازاریابی با شناسایی نیازهای اجتماعی و انسانی و تأمین این نیازها سروکار دارد
( .)14یکی از مفاهیمی که به موفقیت در بازاریابی کمک شایانی میکند آمیختۀ بازاریابی است.
از مدلهای رایج و پایدار چارچوب آمیختۀ بازاریابی ،مدل  4pو مدل  7pاست .مدل  4pبه
چارچوب مککارتی معروف است که آن را تحت عنوان  4pمعروف به نامهای محصول ،قیمت،
توزیع و ترویج ،خالصه و طبقهبندی میکنند .هر کدام از این عناصر خود شامل آمیختهای از
عناصر در داخل خود است که در نتیجه میتوان به آنها آمیختۀ محصول ،آمیختۀ قیمت،
آمیختۀ توزیع و آمیختۀ ترویج گفت .آمیختۀ ترویج راههایی است که از طریق آن شرکت با
مصرفکننده ارتباط برقرار میکند و شامل تبلیغات ،روابط عمومی ،پیشبرد فروش ،فروش
شخصی و بازاریابی مستقیم است ( .)15وقتی محصول جدیدی به بازار عرضه میشود ،بازاریابی
وارد عمل میشود و با استفاده از ابزارهای ترویجی مصرفکننده را به خرید محصول جدید
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ترغیب میکند ( .)16از لحاظ تئوریهای اقتصادی هدف اصلی ترویج تغییر محل و شکل
منحنیهای تقاضا و درآمد برای محصوالت شرکت است تا جایی که در بعضی از جوامع بزرگ-
ترین بخش هزینههای بازاریابی به برنامههای ترویج اختصاص دارد .حتی در بسیاری شرکتها
هزینۀ کل ترویجها بیش از هزینۀ کل تولید است ( .)17برنامهریزی بازاریابی به جزء جدایی-
ناپذیر سازمانها تبدیل شده است .در میان این برنامهها ،برنامههایی که برای ترویج سازمان و
محصول طراحی میشوند جایگاه و اهمیت خاصی دارند ( )18-12و تأثیر مستقیم و سریع بر
بازار دارند ()12؛ بنابراین برای برقراری ارتباط مطلوبتر ،شرکتها باید از آمیختۀ ترویج مناسب
استفاده کنند؛ زیرا با آمیختۀ ترویج میتوان تصویر خدمات ارائهشده را در ذهن مشتریان تقویت
نمود که بخش تولید صنعت ورزش نیز از این قاعده مستثنی نیست (.)11
با این حال ،فعالیتهای بازاریابی و ترویجی برای ورزش و تولیدات ورزشی در کشور ما کم و
محدود است .بهطور کلی در دنیا محققان زیادی در مورد شناسایی عناصر و ویژگیهای آمیختۀ
بازاریابی تحقیق کردهاند که البته کمتر به تحقیق در زمینۀ آمیختۀ ترویج پرداختهاند ،اما با
وجود این ،نتایج بیانگر اختالف در دیدگاههای آنان است؛ بهعنوان مثال جی هرن کیم)1211(1
معتقد است عنصر فروش حضوری عاملی مهم در افزایش میزان فروش و ترویج محصول است
( )11در حالی که هوسو )1229( 1بیان میکند که عنصر پیشبرد فروش مهمترین عامل در بین
عوامل آمیختۀ ترویج است ( .)11ایزابل بویل )1211( 1تبلیغات را مهمترین عامل و مؤثرتر از
پیشبرد فروش معرفی کرد ( .)11شو هساین لیائو ( )1211نیز بازاریابی مستقیم را بهدلیل
هزینۀ کمتر ،معرفی محصوالت بیشتر و همچنین برقراری رابطۀ بهتر با مشتریان خاص مؤثرتر
دانست ( .)14همچنین گودرزی ( )1192نیز اظهار کرد که از نظر ایجاد آگاهی ،تبلیغات با
ضریب اولویت  2/16و روابط عمومی با ضریب اولویت  2/114از نظر ایجاد عالقه و تمایل،
پیشبرد فروش با ضریب اولویت  2/159و از نظر سوق دادن مشتریان به خرید فروش شخصی
با ضریب اولویت  2/44بیشترین اهمیت را در میان سایر عوامل آمیختۀ ترویج در ورزش دارند
( .)15در کشور ما بحث علم فرهنگ بازاریابی ورزشی در ابتدای مراحل تکامل خود قرار دارد و
با وجود ورود ورزش به عرصۀ حرفهای هنوز نتوانسته از فنون بازاریابی برای محصوالت خود به-
صورت کامل استفاده کند؛ از این رو ،این پژوهش بر آن است تا با توجه به اهمیت این حوزه،
نبود رویۀ یکسان در تحقیقات و خأل مطالعاتی استراتژیهای آمیختۀ ترویج را در بخش تولید

1. Ji-Hern Kim
2. Tsuen-Ho Hsu
3. Isabel Buil
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صنعت ورزش بررسی کند و به این سؤال پاسخ دهد که میزان استفاده از استراتژیهای ترویج در
بخش تولیدی صنعت ورزش چگونه است.
روش پژوهش
این پژوهش به روش توصیفی  -تحلیلی و بهصورت میدانی اجرا شده است .جامعۀ این تحقیق را
شرکتهای تولیدکنندۀ محصوالت ورزشی ایران تشکیل میدادند ( .)N=182اطالعات مربوط به
این شرکتها از طریق سایت رسمی وزارت صنایع ،سایت رسمی وزارت بازرگانی و بانک
اطالعات ورزش کشور(کتابی با همین نام) در سال  1189جمعآوری شد .حجم نمونه بر اساس
جدول مورگان و روش نمونهگیری تصادفی بود.
ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامۀ محققساختهای بود که سؤاالت آن با مطالعۀ دقیق
ادبیات تحقیق و طی جلسات بحث و بررسی با دستاندرکاران و استادان دانشکدههای تربیت
بدنی در این حوزه بهدست آمد .پرسشنامۀ مورد نظر برای تعیین روایی (محتوا و صوری) به
رؤیت استادان بازاریابی ( 5نفر) و بازاریابی ورزشی ( 5نفر) رسید و ضریب پایایی آن با روش
آلفای کرونباخ ( )α= 2/ 89محاسبه شد .پرسشنامه در دو بخش تنظیم شد :بخش اول شامل
اطالعات جامع در مورد شرکت و بخش دوم سؤاالت اصلی تحقیق را در بر میگرفت که شامل
 11سؤال مرتبط با استراتژیهای ترویج بود و بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم شد.
در پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد .به-
منظور سازمان دادن ،خالصه کردن و طبقهبندی نمرات خام و توصیف اندازههای نمونه ،تنظیم
جدول توزیع فراوانی ،درصدها و محاسبۀ شاخصهای پراکندگی نظیر میانگین ،انحراف معیار و
1
نمودارها از آمار توصیفی استفاده شد و در بخش آمار استنباطی از آزمون تحلیل واریانس مکرر
1
و آزمون مقایسهای بونفرونی 1استفاده شد .تحلیلهای آماری توسط نرمافزار اس پی اس
نسخۀ  18و در سطح معنیداری  P<2/25انجام شد.
نتایج
با توجه به یافتهها ،مشخص شد میانگین سابقۀ فعالیت شرکتها  11 /6+ 8/ 64سال با حداقل
یک سال و حداکثر  14سال سابقه بود .همچنین مالکیت تمامی شرکتها خصوصی بود و
شرکتهای دولتی در آن سهمی نداشتند .با توجه به شکل  1مشخص شد میزان تحصیالت
1. Repeated measure
2. Bounferoni
3. SPSS
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بیشتر مدیران در حد لیسانس ( )%41/6بوده و تحصیالت در حد دیپلم ( )%17و فوق دیپلم
( )%11و فوق لیسانس و باالتر ( )% 7/4در رتبههای بعدی قرار دارند.

شکل .2درصد توزیع فراوانی افراد بر اساس میزان تحصیالت

گسترۀ فعالیت شرکتهای مطالعهشده در این تحقیق شامل گسترۀ استانی ،ملی ،فراملی
محدود و بینالمللی بود که توزیع آن در شکل 1نشان داده شده است.

تعداد

شکل .1پراکندگی و گسترۀ فعالیت شرکتها

همانطور که در شکل  1مشاهده میشود فعالیت در سطح ملی بیشترین سهم را به خود
اختصاص داده و بین فعالیت در سطح استانی ،فراملی محدود و بینالمللی تفاوت چشمگیری
وجود ندارد.
در زمینۀ حیطۀ کاری شرکتها یافتهها به این صورت است که تولید پوشاک در رتبۀ نخست

مطالعات مدیریت ورزشی شماره  ،12بهمن و اسفند 2931

211

( ،)%45/8تولید تجهیزات در رتبۀ دوم ( ،)%42/1تولید کفش در رتبۀ سوم ( )%6/66و ارائۀ
خدمات در رتبۀ چهارم ( )%1/11قرار دارد .همچنین در زمینۀ انحصاری بودن یا نبودن
محصوالت یافتهها نشان میدهد  91/66درصد از کل شرکتها انحصاراً تولیدات ورزشی دارند و
 8/44درصد از آنها محصوالتی بهجز محصوالت ورزشی را نیز تولید میکنند.
دربارۀ استفاده شرکتها از واحد بازاریابی بهمنظور بازاریابی محصوالتشان یافتهها نشان میدهد
شرکتهایی که از واحد بازاریابی استفاده میکنند باالترین رتبه را به خود اختصاص دادهاند
( )%42/1است و همچنین مشاهده میشود تعدادی از شرکتها وظیفۀ این واحد را با واحدهای
دیگری جایگزین کردهاند.
بر اساس نتایج آزمون تحلیل واریانس مکرر مشخص شد بین میزان استفاده از استراتژیهای
آمیختۀ ترویج در بخش تولید صنایع ورزشی ایران تفاوت معنیداری وجود دارد.
جدول  .2آزمون همگونی کوواریانس
اپسیلون
کران پایین

2/152

1

2

هین-فلت

2/899

9

گرین هاوس-گیزر

2/872

4

معنیداری

2/221

درجۀ

کای

آزمون

تأثیرات

آزادی

اسکوار

موخ لی

درونگروهی

9

41/947

2/691

عاملها

بر اساس یافتههای جدول :1
 بین میزان استفاده از استراتژی تبلیغات با سایر استراتژیهای آمیختۀ ترویج در بخشتولیدی صنعت ورزش ایران تفاوت معنیداری وجود دارد.
 بین میزان استفاده از استراتژی پیشبرد فروش با سایر استراتژیها در بخش تولید صنایعورزشی ایران تفاوت معنیداری وجود دارد.
 بین میزان استفاده از استراتژی روابط عمومی با سایر استراتژیها در بخش تولید صنایعورزشی ایران تفاوت معنیداری وجود دارد.
 بین میزان استفاده از استراتژی بازاریابی مستقیم با سایر استراتژیها در بخش تولید صنایعورزشی ایران تفاوت معنیداری وجود دارد.
 بین میزان استفاده از استراتژی فروش شخصی با سایر استراتژیها در بخش تولید صنایعورزشی ایران تفاوت معنیداری وجود دارد.
1. Epsilon
2. Lower-bound
3. Huynh-Feldt
4. Greenhouse-Geisser
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جدول  .1آزمون تعقیبی مربوط به استراتژیهای آمیختۀ ترویج
سایر عناصر

تبلیغات

پیشبرد
فروش

روابط عمومی

بازاریابی
مستقیم

فروش
شخصی

اختالف

انحراف

سطح

میانگین

استاندارد

اطمینان

فاصلۀ اطمینان
در سطح %39
حد باال

حد پایین

پیشبرد فروش
روابط عمومی
بازاریابی مستقیم
فروش شخصی
تبلیغات
روابط عمومی
بازاریابی مستقیم

-2/657
-2/171
-2/221
-1/572
2/657
2/185
2/659

2/275
2/257
2/269
2/282
2/275
2/286
2/294

2/221
2/221
2/99
2/221
2/221
2/211
2/221

-2/411
-2/129
2/122
-1/141
2/871
2/511
2/919

-2/871
-2/515
-2/196
-1/799
2/441
2/218
2/189

فروش شخصی

-2/911

2/89

2/221

-2/662

-1/167

تبلیغات
پیشبرد فروش
بازاریابی مستقیم
فروش شخصی
تبلیغات
پیشبرد فروش
روابط عمومی
فروش شخصی
تبلیغات
پیشبرد فروش
روابط عمومی

2/171
-2/186
2/175
-1/198
-2/221
-2/659
- 2/175
-1/571
1/572
2/912
1/198

2/257
2/286
2/274
2/285
2/269
2/294
2/274
2/292
2/282
2/289
2/285

2/221
2/211
2/221
2/221
2/99
2/221
2/221
2/221
2/221
2/221
2/221

2/515
-2/218
2/587
-2/954
2/196
-2/189
-2/161
-1/116
1/799
1/167
1/441

2/129
-2/511
2/161
-1/441
-2/122
-2/919
-2/587
-1/819
1/141
2/662
2/954

بازاریابی مستقیم

1/571

2/292

2/221

1/819

1/116

بحث و نتیجهگیری
یافتهها نشان دادند بین هر پنج عنصر آمیختۀ ترویج در ارتباط با استفاده از آنها تفاوت معنی-
داری وجود دارد .همانگونه که نتایج بررسیها و جداول آماری نشان میدهند ،عامل فروش
شخصی بیشترین میزان استفاده را در میان سایر استراتژیهای ترویج در بخش تولیدی صنعت
ورزش ایران دارد و استراتژی پیشبرد فروش در جایگاه دوم قرار دارد ،همچنین استراتژیهای
بازاریابی مستقیم و تبلیغات کمترین کاربرد را داشتند .بیشتر شرکتها از تکنیکهای فروش
شخصی مانند فروش حضوری ،مذاکرات تجاری ،استفاده از دکههای فروش محصوالت و
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برگزاری جلسات گروهی برای فروش بیشتر محصوالت استفاده میکردند .نتایج این تحقیق با
نتایج تحقیق حق پرست ( )1179که روی انتخاب و بررسی آمیختۀ ترویج مناسب در
شرکتهای تحقیقات بازاریابی کار کرده بود همخوانی دارد .او اعالم کرد در بین عناصر آمیختۀ
ترویج ،عنصر فروش شخصی بیشترین تأثیرگذاری را بر مصرفکنندگان دارد ( .)16همچنین
شرکتهای فعال در بخش تولیدی صنعت ورزش از استراتژی پیشبرد فروش بهخوبی استفاده
میکردند و از تکنیکهای آن مانند ارائۀ تخفیف به مشتریان ،جایزۀ فروش برای شعبهها ،جایزۀ
فروش برای نمایندگیها و فروشگاهها در قبال فروش بیشتر ،برنامههای ترغیبی ،اعطای
نمونههای رایگان و شرکت در نمایشگاهها استفاده میکنند .نتایج این تحقیق با نتایج
کیتیمایتری ( )1229که بر میزان تأثیرگذاری عوامل آمیختۀ ترویج روی مشتریان تحقیق کرده
بود همخوانی دارد .او به این نتیجه رسید که عناصر آمیختۀ ترویج در تصمیمگیری مشتریان
بسیار مهم و تأثیرگذارند و در میان این عناصر پیشبرد فروش مؤثرترین عامل است ( .)17این
در حالی است که از استراتژی تبلیغات و تکنیکهای این استراتژی مانند تبلیغات محیطی،
تبلیغات سیار ،تبلیغات اینترنتی ،تابلوهای تبلیغاتی ،روش حامی شدن و  ...استفاده کمی
میشود ،البته قابل ذکر است که تعداد اندکی از این شرکتها از تکنیکهای مختلف تبلیغات
بهره میگرفتند ،که اغلب آنها شرکتهایی بودند که در سطح بینالمللی کار میکردند یا در
سطح ملی فوقالعاده قوی ظاهر شده بودند و از علم نوین بازاریابی در کار خود استفاده
میکردند .نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق شیان فم ( )1222همخوانی داشت و مشابه بود.
شیان فم در تحقیقی که روی استراتژیهای آمیختۀ ترویج شرکتها و خردهفروشان کفش و
البسۀ ورزشی در بین دو کشور نیوزیلند و پرتغال انجام داد ،دریافت که استفاده از تبلیغات ،در
مقایسه با سایر استراتژیهای ترویج کاربرد کمتری در شرکتها دارد و در نیوزیلند رتبۀ سوم و
در پرتغال رتبۀ چهارم را در میان استراتژیهای ترویج دارد ( .)18از طرفی ،بیشتر شرکتهای
بزرگ تولیدکنندۀ محصوالت ورزشی در سراسر دنیا مانند شرکت نایک از استراتژی تبلیغات
برای بازاریابی بهتر محصوالت خود بهره میگیرند و آن را قویترین عامل تحریک میدانند.
تیابی دنگ در تحقیقی که در سال  1229با عنوان «برنامهریزی جدید شرکت نایک برای مقابله
با بحران اقتصادی» انجام داد ،به این نتیجه رسید که تبلیغات برای افزایش میزان و سرعت
فروش محصوالت بسیار مؤثر است و شرکت نایک از این استراتژی در فروش و معرفی بهتر
محصوالت خود استفاده میکند ( .)19تبلیغات در دوران معاصر اهمیت زیادی دارد و بهویژه
پس از رشد گستردۀ فناوری و تولد رسانههای جدید و بهکارگیری آنها ،جایگاه ویژهای را به
خود اختصاص داده و باعث افزایش سطح آگاهی افراد در مورد کاالها و خدمات جدید شده
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است؛ بنابراین برای بخش تولیدی صنعت ورزش آگاهی از رشد فناوری و رسانههای جدید و به-
کارگیری آنها برای تبلیغات ضروری به نظر میرسد .در خصوص وضعیت استفاده از استراتژی
روابط عمومی در بخش تولیدی صنعت ورزش کشور میتوان گفت که استفاده از این استراتژی
نیز مانند تبلیغات است و شرکتها بهندرت از تکنیکهای این استراتژی همچون برگزاری
جشنها و سازماندهی رویدادهای خاص ،نشر جزوه ،بروشور،کتاب ،کنفرانسهای مطبوعاتی و
انجام امور خیریه استفاده میکنند و استفاده از این عامل را خیلی موثر نمیدانند .نتایج این
تحقیق با نتایج تحقیق بروس ( )1228همخوانی دارد .او و همکارانش در تحقیقی که روی
روابط عمومی و پوشش رسانهای در لیگ راگبی استرالیا پرداختند ،اعالم کردند که با وجود
اثرات مثبت روابط عمومی ،اثرات منفی و شایعه پراکنی رسانهها بسیار مضر و مخرب است و
استفاده از آن را تحت شرایطی خاص پیشنهاد کردند ( .)12فانک ( )1225نیز اعالم کرد که
چون بیشتر شرکتها موفق به رعایت تعهدات خود نسبت به مشتریان نمیشوند؛ تأثیر منفی
روی شناخت مشتریان از نام و مارک آن شرکت خاص دارند .البته اگر شرکتها تعهدات خود را
بهخوبی اجرا کنند و محیط سالم و به دور از شایعه پراکنی باشد ،روابط عمومی بسیار مؤثر
خواهد بود و ابزاری کارآمد محسوب میشود ( )11تا جایی که برخی محققان روابط عمومی را
یکی از ابزارهای مهم بازاریابی ورزشی ذکر کردهاند و ارتباط با رسانه را از عوامل اثرگذار بر
پیشرفت دانستهاند ( .)11،11همچنین نقش آن را برای حمایت از تیم ،ایجاد وفاداری بیشتر
مشتریان ،جذب تماشاگران جدید و افزایش انگیزه مخاطبان مؤثر ارزیابی نمودهاند (.)14-16
بعضی دیگر نیز روابط عمومی از طریق پوشش رسانهای را از مؤلفههای اصلی ارتباط بین ورزش
و جامعه بیان کردهاند و بهکارگیری آن را برای برقراری ارتباط مؤثرتر ضروری دانستهاند
( )17،18و بر نقش روابط عمومی در برگزاری جشنهای ورزشی ،آگاه کردن مشتریان در
جشنها و انجام تحقیقات بیشتر در زمینۀ ارتباط با رسانه تأکید کردهاند ()7؛ در نتیجه باید در
بخش تولیدی صنعت ورزش کشور توجه بیشتری به استفاده از استراتژی تبلیغات و روابط
عمومی کرد و مفید است که مدیران بیشتر در این زمینهها سرمایهگذاری کنند تا بتوانند به-
خوبی از مزایای این دو استراتژی بهره گیرند تا در مسیر بهتر شدن محصوالت ورزشی و در
کل ،بهتر شدن صنعت ورزش کشور گام بردارند.
در زمینۀ بازاریابی مستقیم طبق نتایج ،از  111شرکت تولیدکنندۀ محصوالت ورزشی درصد
اندکی از شرکتها ،از تکنیکهای این استراتژی استفاده میکردند و بهرهگیری آنها بیشتر به
استفاده از بعضی تکنیکهای بازاریابی مستقیم مانند بازاریابی تلفنی و بازاریابی از طریق پیام
کوتاه محدود میشد.
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امروزه ،استفاده از فعالیتهای بازاریابی در ورزش کامالً ضروری است بهگونهای که استفاده
نکردن از آن به منزلۀ شکست در رقابت با رقباست؛ به عبارت دیگر ،استفاده از شیوههای
مختلف آمیختۀ ترویج جای خود را در میان تولیدکنندگان باز نکرده است و میتوان گفت در
حال حاضر آمیختۀ ترویج در بعد وسیع جایگاه مشخصی ندارد ،اما انتظار میرود شرکتها بیش
از پیش به آن توجه کنند و از آن در فعالیتهای معامالتی خود سود ببرند.
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