ﻋﻠﻤي به نامِ چيدمان قفسه فروشگاهي

مﺤﻞ قرارگيريِ يك كاﻻ با احتﻤال فروش رفتن يا نرفتنِ آن رابطه مستقيﻢ دارد .توليدكننده ها ديگر ﺻرفاً به تنﻈيﻢ سفارش از خرده
فروش ها بسنده نﻤي كنند ،و در ﻋوض فروشنده هاي انﺤصاري خود را به نﺤوي آموزش ميدهند تا مﺤصوﻻت را تا حداكثر ميزان
مﻤكن در معرض ديد مﺸتري قرار دهند .از آنجايي كه فروشگاه هاي بزرگ امروزه اغﻠب به ﺻورت هايپرماركت ها درآمده اند و
ارائهء كاﻻها به مﺸتريان به شكﻞ سِﻠف سرويﺲ  Self-Serviceاست بنابراين ديگر ﭘاي فروشنده در ميان نيست و كاﻻها خودشان معرف
خودشان هستند ،بنابراين اگر قرار است كاﻻ خودش با مﺸتري ﺻﺤبت كند و او را به خريد ترغيب كند ،بايد به گونه اي در قفسه
فروشگاهي چيده و ﻋرضه شود كه جذابيت ﻻزم را براي مﺸتري داشته باشد.

تﺤقيقات نﺸان ميدهند كه نﺤوهء چينﺶ كاﻻها در قفسه فروشگاهي روي رفتار مﺸتريان تﺄﺛير مي گذارد .در گذشته اﻋتقاد بر اين بود كه
اولويت با ارتفاع چينﺶ كاﻻها ،ارتفاع چﺸﻢ مﺸتريان بزرگسال است و اولويت ها بعدي ،ارتفاع كﻤر ،ارتفاع زانو و ارتفاع مچ ﭘا بود .واضح
است كه امكان ﻋرضه و نﻤايﺶ هﻤهء كاﻻهاي يك فروشگاه در ارتفاع هﻢ سطح با چﺸﻢ بزرگساﻻن تقريباً غيرمﻤكن است ،ضﻤن اينكه ﺛابت
شده است كه ﻋوامﻞ ديگري نيز در واكنﺶ مﺸتريان به قفسه هاي فروشگاهي و موقعيت و وضعيت آنها دخيﻞ هستند ،از جﻤﻠه اندازه و
ﻇاهر بسته بندي كاﻻها ،اينكه كاﻻي مورد نﻈر تبﻠيﻎ شده است يا خير ،اينكه كاﻻ چقدر ﻻزم است در معرض ديد باشد )يعني چقدر ﭘتانسيﻞ
ارائهء خود به چﺸﻢ مﺸتري را دارد( و هﻤچنين بازارِ هدف.

در يكي از مطالعات ،يك آبﻤيوهء خانوادهء سنگين را از ارتفاع كﻢ )قابﻞ دسترس( اما غيرقابﻞ رؤيت به ارتفاع باﻻتر ولي قابﻞ رؤيت انتقال
ن اين
دادند و در كﻤال شگفتي مﺸاهده شد كه ميزان فروش آبﻤيوه نه تنها افزايﺶ نيافت ،بﻠكه به دليﻞ بدقﻠق و مﺸكﻞ شدنِ برداشت ِ
آبﻤيوه سنگين از قفسه هاي باﻻتر ،فروش آن تا  ١٥درﺻد كاهﺶ يافت.

قفسه هاي فروشگاهي ﭘايين تر فرﺻت هاي خوبي را براي فروش كاﻻهاي خاص به كودكان فراهﻢ مي آورند .براي مثال ،قرار دادن
مﺤصوﻻت شكﻼتي در قفسه فروشگاهي ﭘايين و قابﻞ رؤيت ساختنِ اين مﺤصوﻻت براي كودكان و نوجوانان ،فروش آنها را بين  ١٤تا ٣٩
درﺻد افزايﺶ داد.

در ارتفاﻋات حد متوسط قفسه فروشگاهي ،تنوعِ ميزان قابﻞ رؤيت و در معرضِ ديد بودن ،نقﺶ كﻠيدي دارد .براي مثال ،انتقال ژله از
ارتفاع كﻤر به ارتفاع چﺸﻢ در قفسه فروشگاهي ١٢ ،درﺻد به فروش هفتگي آن اضافه نﻤود .اين موضوع ﺛابت كرد كه تغيير در ميزان
قابﻞ رؤيت و در معرض ديد بودنِ كاﻻ روي ميزان فروش آن تﺄﺛيرگذار است .به نﻈر مي رسد توليدكنندگان بر سر تصاحب قفسه
هاي فروشگاهي ﭘرفروشتر با يكديگر رقابت دارند چنانكه گويي به سﻤتي مي رويﻢ كه قفسه هاي فروشگاهي را با قيﻤت هاي مﺨتﻠف
مانند آﭘارتﻤان هاي مسكوني اجاره دهيﻢ ،مانند اقدامي كه برندهاي  Lakmeو  Max Factorانجام دادند.

