عنوان :
بررسی میزان تاثیر نشان تجاری و کیفیت بسته بندی در افزایش فروش و رضایت مشتریان در تولیدات
غذایی در شهر اصفهان
چکیده مقاله :
امروزه سازمان هایی که خواهان موفقیتند در جستجوی راهها و روش هایی هستند که بتوانند رهبری بازار
را در کنترل خود آورند .یکی از راههای نیل به موفقیت آنان به دست آوردن رضایت مشتری است .نشان
تجاری محصول ،بسته بندی و ویژگی های ظاهری یک محصول عواملی هستند که می توانند بر رضایت مشتری
مؤثر باشند .این عوامل خود می توانند منجر به افزایش فروش و سود آوری بیشتر برای سازمان ها و صنایع
تولیدی می شود .پژوهشگر با اذعان بر مطالب عنوان شده  ،پژوهش حاضر را در راستای همین مسأله و جهت
تعیین »رابطه استفاده از نشان تجاری ،بسته بندی )ویژگی های ظاهری محصولات( با میزان فروش و رضایت
مشتریان در حوزه ی محصولات غذایی از دیدگاه مشتریان در شهر اصفهان« انجام داده است .جامعه آماری
این پژوهش کلیه شهروندان اصفهانی در تابستان  1396تشکیل دادند .از جامعه مزبور ابتدا  14منطقه
شهر اصفهان مشخص شد ،سپس تعداد 260نفر به صورت نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری بر
اساس تمرکز جمعیت در هر منطقه انتخاب شد .ابزارهای مورد استفاده در پژوهش ،شامل پنج پرسشنامه
مؤلفه جمعیت شناختی )با  4سؤال( ،میزان فروش )با  14سؤال( ،رضایت مشتری)با  16سؤال( و نگرش به نشان
تجاری ،بسته بندی )ویژگی ظاهری محصولات با  8سؤال( بودند .روشهای آماری مورد استفاده ضریب همبستگی
پیرسون ،تحلیل رگرسیون همزمان و گام به گام ،آزمون tو تحليل واريانس بودند .نتایج نشان داد که بین
استفاده از نشان تجاری ،بستهبندی )ویژگی ظاهری محصولات( با میزان فروش رابطه معنادار وجود
داشت) .(p<05/0بین بستهبندی با رضایت مشتری رابطه معنادار بود .همبستگی چندگانه بین نشان تجاری،
بستهبندی و ویژگیهای ظاهری با میزان فروش بوده و معنادار بود ) .(p<001/0همچنین همبستگی چندگانه
بین نشان تجاری ،بستهبندی و ویژگیهای ظاهری با رضایت مشتری بوده و معنادار بود ).(p<05/0
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