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Գյուղմթերքի հարակայուն շուկայավարում



Մոդուլ 5. Գյուղմթերքի հարակայուն շուկայավարում

1. Մարքետինգի դերը և սահմանումը

2. Մարքետինգը և գյուղատնտեսական ոլորտը

3. Մարքետինգի ռազմավարությունը կայուն 

գյուղատնտեսական արտադրանքների համար

4. Գյուղատնտեսական մարքետինգի պլանավորումը

5. Արդյունքների չափումը և ճշգրտումը

Խոսնակ՝ Ջուլիետա Պետրոսյան, ICARE հիմնադրամ 



Մարքետինգի դերը և սահմանումը

Ինչպես է արտադրանքը բերվում շուկա

Ապրանքի վերլուծություն

Բիզնեսներ, որոն դեր ունեն մարքետինգի մեջ

Ինստիտուցիոնալ վերլուծություն

Մարքեթինգի ընդհանուր առաջադրանքներ

Գործառույթային վերլուծություն

Մարքեթինգային 

գործունեության 3 

մոտեցումները





Հաճախորդի ցանկությունները բացահայտելու, 
կանխատեսելու և բավարարելու կառավարման 

գործընթաց է

Institute of Marketing

Մարքետինգի 

սահմանումը



Աճող գներ

Օգտագործելով և կառավարելով 
հեղինակությունը

Իմանալ քո լսարանը

Ձեռք բերել 
վստահելիություն

Իմանալ ինչն է կիրառելի

Սովորել շուկան

ՄԱՐԿԵՏԻՆԳԻ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ՕԳՈՒՏՆԵՐԸ



Մարքետինգը և գյուղատնտեսական ոլորտը

• Գյուղատնտեսական շուկայավարումը միավորում է 

արտադրողներին և սպառողներին մի շարք գործողությունների 

միջոցով և, հետևաբար, դառնում է տնտեսության կարևոր տարր:



Մարքետինգը և գյուղատնտեսական ոլորտը

Գյուղատնտեսական 

մարքետինգը

Գյուղատնտեսությունը

Շուկայավարումը



Շուկայի 

կառուցվածքը

Մարքետինգի 

համակարգը

Ֆինանսներ
Ինստիտութիոնալ

Տեխնիկական
Տնտեսական 

նկատառումներ

Գյուղատնտես
ական մասը

Շուկայավարումը



Գյուղատնտեսակ
ան մարքետինգ

Ռեսուրսների 
արդյունավետ 
օգտագործում

Ֆերմայի 
եկամտի 

աճ

Շուկայի 
ընդլայնում

արդյունաբե
րության աճ

Գնային 
ազդակ

Նոր 
տեխնոլոգի

աների 
կիրառում

Ավելացող 
եկամուտ



Կանաչ մարքեթինգը վերաբերում է արտադրանքի մշակման

և գովազդի գործընթացին՝ հիմնված դրանց իրական կամ

ակնկալվող բնապահպանական կայունության վրա



Շուկայահանման ռազմավարությունը

կայուն գյուղատնտեսական արտադրանքների համար 

-
Ֆերմերի շուկա

-

Համայնքի կողմից աջակցվող 
գյուղատնտեսություն

-
Վաճառք ֆերմայում և զբոսաշրջություն

-
Համացանց / էլ-փոստ / Սոց. հարթակ

-
Կոոպերատիվ մարքեթինգ

-
Սեզոնային ընդլայնում

-

Վաճառք ռեստորաններին և 
հաստատություններին

-
Գնել-տեղականը արշավներ



Գյւղատնտեսական շուկայավարման պլանավորում

Ներկա վիճակի 

վերլուծություն

ՈՒժեղ կողմեր

Թույլ կողմեր

Հնարավո-րություններ

Սպառնալիքներ

ՈՒժեղ կողմեր

Թույլ կողմեր



Գյւղատնտեսական շուկայավարման պլանավորում

Որոշել 

թիրախային 

շուկան

Իմանալ 

հաճախորդներին

⮚ Ժողովրդագրական

չափանիշներ

⮚ Հոգեբանական

չափանիշներ

✔ Հետաքրքրությունների շրջանակ

✔ Սովորություններ

✔ Անձի վերլուծություն



Մարքետինգի նպատակները

Խելացի գործելաոճ



Ֆինասների պլանավորումը և արդյունքների չափումը 

Ֆինանսական ռեսուրսների բաշխում 

մարքեթինգային նպատակներին 

հասնելու համար՝ առանց կորուստի

Մարկետինգային 

ռազմավարությունների իրականացման 

համար ծախսերի և ծախսերի 

հաշվառում

❖ Ներդրումների վերադարձը (ROI)

❖ Մեկ հաղթանակի արժեքը

❖ Արժեքը մեկ կապարի համար

❖ Մեկ փոխարկման արժեքը

❖ Հաճախորդի կյանքի արժեք

❖ Մեկ ձեռքբերման արժեքը



Հարցեր



Շնորհակալություն ուշադրության համար
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This presentation was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of ANATOLIKI - Organization for local development and do not

necessarily reflect the views of the European Union.


