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Abstract 

Over the past decades, environmental sustainability has raised at the top of the international political 
agenda and has been recognized as a key driver of innovation. As a result, the number of companies 
developing green products has been rapidly growing and consumers have shown an increasing interest 
for these products. Thus, understanding the main characteristics of green products, identifying factors 
affecting their price and consumers' willingness to pay more for them, sales channels and promotional 
tools (the 4Ps of Green Marketing) would be very useful for companies aiming at designing, developing 
and marketing green products. For this reason, deeply understanding Green Marketing would foster, on 
the one hand, cleaner production through the development of green products and, on the other hand, 
sustainable consumption through the successful marketing of them. To this aim, this study reviews the 
body of knowledge on the topic, through a systematic review of the literature. Specifically, this paper 
analyzes: 
 1) The dominant definitions of Green Marketing (and related concepts) and their evolution over time. 
 2) The different steps to build a Green Marketing Strategy. 
 3) The characteristics of Green Marketing Mix elements.  
 

Keywords: Green marketing, internet marketing, green marketing businesses, brand trust building 

 

 
 



	

 ز، استراتژي ها و عناصر آمیخته بازاریابیبازاریابی سب
 

 1دکتر سید محمد مهاجر

 2مهدي موثق

 2امید جهانیان
 

 رییس موسسه آموزش عالی ترجمان علوم1

 مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران DBAپذیر  دانش2

 

 چکیده 

 اصلی محرك عنوان به و گرفته قرار المللیبین سیاسی هايهبرنام راس در محیطیزیست پایداري گذشته، هايدهه طول در
 و بوده رشد حال در سرعت به دهندمی توسعه را سبز محصوالت که هاییشرکت تعداد نتیجه، در.  است شده شناخته نوآوري
 ناساییش سبز، حصوالتم اصلی هاي ویژگی شناخت بنابراین،.  اندداده نشان محصوالت این به ايفزاینده عالقه کنندگانمصرف
 بازاریابی 4Ps( تبلیغاتی ابزارهاي و فروش هاي کانال آنها، براي بیشتر پرداخت به کنندگان مصرف تمایل و قیمت بر موثر عوامل
 لیل،د همین به  سبز محصوالت.  بود خواهد مفید بسیار دارند را بازاریابی و توسعه طراحی، قصد که هایی شرکت براي) سبز
 طریق زا را پایدار مصرف دیگر، سوي از و سبز محصوالت توسعه طریق از را ترپاك تولید سو، یک از سبز، بازاریابی عمیق درك

 مرور طریق از موضوع، مورد در دانش مجموعه بررسی به مطالعه این منظور، این براي.  کندمی تقویت آنها موفق بازاریابی
 :تحلیل و تجزیه به مقاله این ،خاص طور به.  پردازد می ادبیات سیستماتیک

 زمان، طول در آنها تکامل و) مرتبط مفاهیم و( سبز بازاریابی غالب تعاریف) 1 

  سبز، بازاریابی استراتژي یک ایجاد براي مختلف مراحل) 2 

 . است پرداخته سبز بازاریابی آمیخته عناصر هاي ویژگی) 3 

 بر نشریات انتخاب و )Web of Scienceو  EBSCO ،Scopus( داده پایگاه سه در دانشگاهی نشریات جستجوي از پس 

 رد سبز بازاریابی تعریف که دهد می نشان نتایج.  است شده وارد بررسی در مطالعه 114 شده، ذکر اهداف با آنها ارتباط اساس
 براي راه نچندی سبز، بازاریابی ژياسترات به توجه با.  است کرده تغییر محیطی پایداري رشد به رو ارتباط به توجه با زمان طول

 یابیوقعیتم جاي به سبز برند یابیموقعیت با بیشتر ارتباط در مطالعات.  است شده شناسایی کنندگان مصرف بندي تقسیم
 نشان ایجنت سبز، بازاریابی آمیخته به اشاره با.  دانندمی تمایز براي شانسی را آن آنها از بسیاري و هستند همگرا سبز، محصول

 ايه ویژگی به توجه با باالتر قیمت پرداخت به مایل کنندگان مصرف.  دارد وجود سبز محصوالت از بسیاري انواع: که دهد می
 قشن معکوس لجستیک و بسته حلقه تامین زنجیره.  هستند طبیعی محیط قبال در آنها مسئولیت یا محصوالت عملکردي
 این  .باشند مهمی ابزار توانند می محیطی زیست هاي برچسب و است ضروري تتبلیغا محتواي دقیق تعریف.  دارند کلیدي
 و دهد یم ارائه است شده تولید سبز بازاریابی زمینه در تاکنون که دانشی مجموعه از ترکیبی و عمیق تحلیل و تجزیه مطالعه

 .دارد دانشجویان و محققان مدیران، براي مهمی پیامدهاي ترتیب، این به

 سازي برند اعتماد ،هاي فعال در بازاریابی سبزتجارت ریابی اینترنتی،ا، بازبازاریابی سبز لیدي:واژگان ک

 

 

 

 

 



	

 مقدمه

درعصر حاضر دستیابی به توسعه پایدار یکی از وظایف همگانی براي تمامی صنف ها و شرکت ها و تمامی ارگان ها به شمار می 
یک ) برند سبز(  Green Brands .است سبز برندسازي به توجه  توسعه این به دستیابی برجسته هاي مولفه از یکی رود، اما 

توسعه یافته است و به تمام محصوالت ) موسسه تحقیقاتی پایدار اروپا در وین( SERI برچسب زیست محیطی است که توسط
مارك ها و برند هاي سبز نشان از آن دارد که آن محصول به نوعی با حفاظت از محیط زیست و  .پایدار و سبز تعلق می گیرد

آن دسته از برندها هستند که به دو  Green Brands به طور کلی برندهاي سبز. شیوه هاي کسب و کار پایدار در ارتباط است
کار پایدار و برندهایی که ادعاي محافظت از و حفظ محیط زیست و کسب: اصل اساسی در اهداف توسعۀ خود پایبند هستند

 Green)محیط زیست داشته و مشتریان با خرید آنها، حساسیت و تعهد خود به محیط زیست را نشان می دهند، برند سبز
brand)  این برند ها در واقع به مصرف کنندگان این آگاهی را می رسانند که همواره نیاز به حفاظت از محیط . نامیده می شوند

 .دزیست باید بیش از هرچیزي اولویتمند و با اهمیت شمرده شو

ک این قضیه به عنوان ی ها بهاهمیت محیط زیست براي جوامع مختلف و در اولویت قرار گرفتن آن، بسیاري از شرکته با توجه ب
اند کسب وکارهاي سبز، هایی که ایجاد کردهخواهند که از آن استفاده کنند، از این رو از جمله فرصتفرصت نگریسته و می

در حقیقت تعداد این برندها که براي مشتریان حساس به حفاظت . باشدتصویر برند سبز، همچنین تبلیغات و بازاریابی سبز می
برندهاي سبز . شودهاي جدیدي از آنها متولد میت عرضه می شوند، هر روز بیشتر از گذشته شده و همواره نمونهاز محیط زیس

ها دهند، به همین دلیل بسیاري از شرکتضمن افزودن مزیتی منحصر به کاال، تصویر ذهنی و جایگاه کاالرا نزد مشتریان ارتقا می
 . هستند در پی مطرح کردن خود به عنوان برند سبز

. مورد افزایش یافت 328به  2007برند ادعاي سبز بودن داشتند، اما این عدد تا سال  5در صنایع غذایی، تنها  2002تا سال  
تصویر برند سبز بر رضایت از برند سبز و اعتماد به برند سبز اثر مثبت و معنادار دارد به بیانی شفاف تر، با وجود آنکه یک نام 

نقطه فروش منحصر به فردي را به یک محصول اضافه کند و در مراحل باالتر تصویر شرکت را نیز به عنوان  اندتجاري سبز می تو
الگوي سبز در یک جامعه گسترش دهد اما ذکر این نکته نیز الزم است که اگر یک شرکت شیوه هاي سبز خود را بیش از حد 

 شناسایی قیقت یکی از ضروریت موفقیت در کسب و کار رقابتی عصر حاضر باال ببرد، می تواند مورد انتقاد نیز قرار گیرد، در ح

. باشد هداشت تحصصی و کارشناسه مطالعات به نیاز شاید پروسه این و هستند موثر سبز برند ویژه ارزش بر  که  است عواملی
مشخصات  هنگ کمک می کند،و حساسیت عموم روي برندهاي حامی محیط زیست، به نهادینه شدن این فر توجه افزایش چراکه

یک برند سبز قدرتمند و جایگاه آن در بازاریابی اجتماعی و چالش هاي آن نیز یکی دیگر از اصولی است که باید مورد توجه 
همچنین عالوه بر به نقشی که برند هاي سبز می توانند در محافظت از محیط زیست ایفا کنند می . بیشتردولت ها قرار گیرد

ي دست یابی موفقیت در تجارت جهانی با توجه به اهمیت مسئولیت هاي اجتماعی سازمان ها، مفهوم و اهمیت توان گفت برا
 دسته بندي و انواع برندهاي سبزموسسه تحقیقاتی اینتربرند. برند سبز و ضرورت گسترش آن به شکل ویژه اي مطرح می گردد

Inter brand   عملکرد مناسب بر طبق اصول مراعات؛ پایدارى، . را منتشر کرد 2014لیست ساالنه برترین برندهاي سبز سال
 .شیوه در حرف، عمل و رابطه محصوالت انسانى و محیط زیست، عاملی براي دسته بندي برندهاي سبز است



	

 

ي تمرکز برندهاي خودروسازي روي خودروها. اندهاي مستمر از آن خود کردهصدر این لیست را برندهاي خودروساز با تالش
 20سازي وضعیت سوخت خودروهاي دیزلی و بنزینی سبب شده است تا الکتریکی و هیبریدي و البته تحقیقات براي بهینه

براي اولین بار در این لیست جایگاه نخست را برند فورد باالتر از تویوتا، هوندا و . تایی را در بر بگیرند 50درصد از این لیست 
فعال  هاي بعدي را برندهايجایگاه. اه براي سه سالی بود که توسط تویوتا تسخیر شده بوداین جایگ. نیسان تصاحب کرده است

نکته قابل توجه آنکه برخی برندهاي معتبر جهانى که با افزایش توجه به محیط . اندهاي تکنولوژي از آن خود کردهدر حوزه
رات منفى زیست محیطی محصوالت و تجهیزات خود را زیست و همزمان حمایت از تغییرات ثبت درونى و بیرونى سازمان، تاثی

زمانی که یک برند به عنوان برند سبز معرفى می گردد، به این معناست که این برند عالوه بر کیفیت،  .نیز کاهش مى دهند
ى ید بر روقیمت و اطمینان، داراى یک عامل برتر تجارى مدرن نیز باسد و آن، تعهد داشتن به طبیعت و اصول پایداري و تاک

برند سبز در کسب وکار سبزموج عظیم محیط گرایی . حفظ محیط زیست، به عنوان بخشی از استراتژي کسب و کار خود است
و گرایش هاي سبز در چند دهه اخیر، محققین بسیاري از حوزه ها را به مطالعه و تفحص در حیطه محیط زیست و فعالیت هاي 

وان علمی پیشرو از این مقوله مستثنی نبوده است و بسیاري از متغیرهاي این حوزه نیز رنگ بازاریابی، به عن. سبز واداشته است
مفهوم بازاریابی سبز و اتخاذ سیاست هایی براي جایگاه یابی در اذهان مشتریان به عنوان سازمان . و بوي سبز به خود گرفته اند

مدیران و متولیان صنایع مختلف، به عنوان گامی در جهت  و برندي حساس به حفظ حیات انسانی و مسائل زیست محیطی، براي
 .دستیابی به مزیت رقابتی پایدار در میان رقبا مطرح می شود

 

 

 



	

 بازاریابی سبز چیست؟

هاي ه با ویژگیشود کبرند سبز اشاره داشت، تصویر برند شامل نمادهایی می تصویر و سبز برند به توانمی  براي پاسخ به این سوال
وه بر عال. توان آن را تصویر ذهنی برند در ذهن مشتري دانست که با یک پیشنهاد پیوند داردبرند ارتباط دارند و می خاصی از

ساس بر این ا. این تصویر برند، مجموعه از ادراکات در زمینه برند است که ناشی از پیوندهاي برند براي مصرف کنندگان است
هاي ا و نگرانیهاي از تصورات برند در ذهن مصرف کننده که با مشارکتنه تعریف کرد، دستهگوتوان اینتصویر برند سبز را نیز می

 .زیست محیطی ارتباط دارد

 این. محورهایی که پرداختن به آنها به نهادینه شدن بحث محیط زیست بین تجار و مدیران کمک می کند متعدد هستند 
، مولفه هاي معرفی یک برند سبز، مبانی ارزش گذاري برندهاي سبز، اولویت ها محورها عبارتند از مبانی و مفاهیم برندینگ سبز

اي هو ترجیحات عمومی در مقبولیت و پذیرش برند سبز، الگوسازي در برندینگ سبز و منافع حاصل از آن، چالش ها و فرصت 
 .بکارگیري مفاهیم برندینگ سبز و در نهایت ارتباطات رسانه یی

فاظت از محیط زیست و داشتن مسئولیت اجتماعی سازمانی براي بهبود وضعیت زندگی امري کوچک و فعالیت در حوزة ح   
هاي آینده براي انتخاب و خرید کاال، توجه آنها به حمایت کنندگان در سالهاي مصرفنمایشی نیست و مطمئناً یکی از گزینه

 .هاستبرندها از اینگونه فعالیت

 .دهاي آینده بسیار بیشتر از دیگر برندها خواهد بوار برندهاي سبز در سالتوان به یقین گفت سهم بازمی

تواند براي همه یکی از بهترین انواع بازاریابی در دنیاي امروزي است که می  Green Marketingازاریابی سبز یا به طور کلی ب
هاي آن را مرور بررسی کرده و راهکارها و استراتژيبا مدیروب همراه باشید تا این مقوله را از نگاهی اجمالی . شودمفید واقع 

  .کنیم

ها مثل آلودگی هوا، محیطی از جمله انواع آلودگیامروزه تمام جوامع بشري در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکالت زیست
افزایش گرمایش جهانی و  هاي پالستیکی و غیرقابل تجزیه،ها و مواد غذایی و موارد دیگري مثل افزایش حجم زبالهآلودگی آب

هاي تجاري ها و کمپانیها، شرکتمسئول بیش از سه چهارم از این آلودگی. باشندهمچنین مسائل متعدد و مشابه دیگري می
ها به نقاط مختلف دنیا هستند که با تولید محصوالت مضر براي طبیعت و محیط زیست، باعث گسترش هرچه بیشتر آلودگی

  .شوندمی

هاي بیشتر و در بعضی موارد سختی بیشتر، هاي ارگانیک به خاطر هزینهش از حد پالستیک و عدم استفاده از جایگزینتولید بی
ها بدون توجه به وضعیت کره زمین، فقط به تولید انبوه محصوالت غیرارگانیک بپردازند تا سود کالن به شود تا کمپانیباعث می

ها ي سالمت زمین و محیط زیست قائل نیستند و صرفاً کسب درآمد بیشتر براي آنها اهمیتی برااین شرکت. دست بیاورند
 .مالك اصلی است

ها از این کمپانی. کنندهاي دیگري نیز وجود دارند که برخالف این افراد سودجو فکر میاما در این میان خوشبختانه کمپانی
در چنین تجارتی، تمرکز شرکت. کننداستفاده می ”Green Marketing“یا  »بازاریابی سبز«بازاریابی جدیدي با عنوان 

 .رسانندحصوالت ارگانیک و محصوالتی است که به طبیعت و محیط زیست آسیب نمیم گسترش و تولید روي ها

هاي زندگی شیوه"ي زمین، یک کمپین جهانی به نام به همین منظور و در راستاي حمایت از سالمت محیط زیست و سیاره

شناخته می LOHASکه با حروف اختصاري  Lifestyles of Health and Sustainability: به انگلیسی "پایدارسالم و 
ها انسان و صدها شرکت تجاري عضو شده و با حمایت از تولید کاالي طبیعی و سالم، اندازي شده است که در آن میلیونشود راه

. کننددازند و دیگران را نیز تشویق به استفاده از این قبیل محصوالت میپربه ترویج خرید و استفاده از این نوع کاالها می
وکارها را به شود و همین مسئله بسیاري از کسبها افزوده میخوشبختانه روز به روز به تعداد این نوع مشتریان و حامیان آن

 .تغییر رویه و تولید این مدل محصوالت ترغیب کرده است

هاي بیشتري دارد، اما با رشد روزافزون مشتریان این قبیل محصوالت، ها و هزینههایی چالشین بازاریابیاندازي چنبا اینکه راه
هاي بلندمدت متعددي هاي بسیار زیادي استراتژياز همین جهت، کمپانی. وکارهایی استآینده روشنی در انتظار چنین کسب

 .اندکنندگان تدارك دیدهبراي جذب این گونه مصرف

 

 



	

 یف دقیق بازاریابی سبز چیست؟تعر

شود که از لحاظ زیست هایی گفته میدر تعریف ساده از این کلمه باید گفت که بازاریابی سبز به فروش محصوالت یا سرویس
با  این نوع بازاریابی. محیطی مفید بوده و هیچ ضرري براي سیاره زمین ندارند و یا اگر هم ضرري دارند بسیار کم و ناچیز است

محیطی، بازاریابی سازگار با محیط زیست، بازاریابی قابل بازیافت و همچنین بازاریابی پایدار هاي دیگري مثل بازاریابی زیستمنا
 .نیز معروف است

ها روي سیاره زمین به صورت ساده شکل گرفت، اما این نوع درواقع بازاریابی سبز بعد از تأثیرات مخرب اقدامات منفی انسان
هاي سهامکننده محیط زیست کرده بود، با تالشهاي زیادي را متهم به تولید محصوالت آلودهبه خاطر اینکه تجارتبازاریابی 

داري، بازار اقتصادي جهان را زیر سلطه خود نگه ها سرکوب شد تا همچنان نظام سرمایهداران و رؤساي بسیاري از این کمپانی
  .دارد

اي که باید اندازي شد، اما هیچوقت نتیجهها راهط مختلف جهان براي اعتراض به این کمپانیهاي پراکنده متعددي در نقاکمپین
ها و آلوده هاي بزرگ جهان با تولید آالیندههمچنان بسیاري از شرکت. رفت، عاید هیچ انسانی نشدها انتظار میاز این اعتراض

هاي جنگلهاي شرکتاز طرف دیگر، فعالیت. ممکن هستند کردن منابع طبیعی، در حال تخریب محیط زیست به بدترین شکل
 .خواري نیز ادامه دارد و متأسفانه شاهد از بین رفتن صدها درخت به صورت روزانه در کشورهاي مختلف هستیم

 ههاي اخیر، خوشبختانه روند مناسبی در این مسیر شکل گرفتدرپی مردم و حامیان محیط زیست طی سالهاي پیاما با تالش
هاي دولتی یا خصوصی انتظار مردم با ایجاد یک فرهنگ همگانی و یک کمپین بزرگ، متوجه شدند که نباید از سازمان. است

ها تصمیم گرفتند تا خودشان دست به کار شده و با ترویج بازاریابی سبز نه تنها باعث شوند تا مشتریان آن. زیادي داشته باشند
تر و کامالً طبیعی و بدون ضرر بروند، بلکه با این کار در حال ایجاد فشارهاي اقتصادي اکیفیتهاي ببه سراغ محصوالت و سرویس

ها نیز مجبور هاي ارگانیک، آن شرکتها و تجارتها به فروشگاههاي سودجو هستند تا با انتقال مشتریان آنروي خیلی از شرکت
 .شوند در این مسیر قدم بردارند

 

 ریابی سبز چیست؟دالیل اهمیت داشتن بازا

دیدگاه اول کمک به نگهداري صحیح از منابع طبیعت و . از دو دیدگاه کلی حائز اهمیت است Green Marketingبازاریابی 
درواقع با این دیدگاه، یک کمپانی . هاي متعدد که در حال تخریب طبیعت و کره زمین هستند، استکمک به مبارزه با آلودگی
هاي فعال در این بازاریابی با تولید محصوالت سبز نه فقط به روند تولید و شرکت. ري محصول نیستتنها در حال تولید یک س
پردازند، بلکه از این طریق رسالت اجتماعی و مسئولیت انسانی خودشان را نیز به اطالع همه میفروش محصوالت خود می

 .رسانند

هاي سودجویی که با تولید انبوه محصوالت شوند تا شرکتنند و هم باعث میکها با این کار هم دیگران را تشویق به این کار میآن
اي که فعالیت داشته مینهز هر در ما به عنوان انسان. مضر و آلوده براي طبیعت، به فکر جیبشان هستند کمی به خودشان بیایند

 .باشیم باید وظیفه خودمان را براي کمک به طبیعت جدي بگیریم

اگر شما در حوزه بازاریابی سبز فعالیت داشته باشید، به مخاطبین . سودآوري و افزایش محبوبیت برند شماستدیدگاه دوم بحث 
این . ها براي شما اولویت اصلی هستنددهید که طبیعت و کره زمین و در نتیجه آن، زندگی بهتر انسانخود این پیام را می

جه رویکرد خالصانه شما شده و به سمت شما و محصوالتتان سوق پیدا کنندگان متوشود تا مشتریان و مصرفموضوع باعث می
 .کنند

پذیري شما در قبال سیاره زمین است و این دقیقاً یکی از دهنده مسئولیتهاي پاك نمایشدرضمن، تولید محصوالت و سرویس
کار شما از یک تجارت ساده به یک  دهندگان است؛ چراکه با اینها و سرویسفاکتورهاي اصلی مشتریان براي انتخاب فروشگاه

 .شویدکنندگان تبدیل میوکار قابل اعتماد براي مصرفکسب

دانیم که محصوالت سازگار با محیط زیست به جز پاك و سالم بودن، کیفیت عالی و طبیعی دارند و مشتریان از طرف دیگر می
یمیایی و مواد اولیه مصنوعی بیزار هستند و این فرصتی مردم از مواد ش. نیز همیشه عاشق محصوالت طبیعی و ارگانیک هستند

کند تا با تبلیغات هدفمند این افراد را به سمت محصوالت خود بکشانید و از همین راه وکار شما فراهم مینظیر براي کسببی
  .فروش خود را افزایش دهید

 

 



	

 

 :کنیمنگاهی متفاوت اشاره می ترین دالیل این نوع بازاریابی ازوار به مهمدر ادامه به صورت خالصه

 دسترسی به بازارهاي جدید و مخاطبین. 1

ها صدها، هزاران و در مقیاس جهانی میلیون. گشایدانگیز به روي بازارهاي جدید براي شما میاي شگفتبازاریابی سبز دریچه
ي جالبی در این مدل بازاریابی وجود هاها و فرصتموقعیت. کننده وجود دارند که به دنبال این نوع محصوالت هستندمصرف

 .ها برسیدتوانید به موفقیت زیادي در آنهاي الزم، میسازي استراتژيها و پیادهدارد که شما در صورت انتخاب صحیح آن

 هاي تجاريمزیت رقابتی در بحث رقابت با دیگر شرکت. 2

ها، همیشه مزیتی به عنوان برتر بودن به این نوع تجارت هاي ارائه شده دربه خاطر کیفیت و طبیعی بودن محصوالت و سرویس
شود تا در کنار مشتریان فعلی، مشتریان بیشتري به سراغ بررسی استفاده از این بازاریابی باعث می. نسبت رقباي دیگر وجود دارد

 .دهدتر نشان میو خرید محصوالت شما بیایند و این مسئله شما را در بین رقبا موفق

 کنندگان خاص و نادر و در نتیجه کاهش رقیبسی به مصرفدستر. 3

شود تا شما با رقباي همین مسئله باعث می. از جایی که محصوالت ارگانیک خاص و متفاوت هستند، مخاطبین خاصی نیز دارند
ي تحت ي کمتربه عبارت دیگر، بازار هدف شما توسط رقبا. خیلی کمتري براي دسترسی به این مشتریان به رقابت بپردازید

 .توانید سهم بیشتري از این بازار مستعد را به خود اختصاص دهیدپوشش قرار گرفته است و اگر شما درست عمل کنید، می

 افزایش محبوبیت و اعتمادسازي برند. 4

براي ارائه  وکار سالم و از مفهومی دیگر، متعهد بودن به مشتریانحضور در بازارهاي سبز به معنی متعهد بودن شما به کسب
 را نیز اعتماد مشتریانتوانید اعتبار برند خود را افزایش داده و به دنبال آن با همین مورد می. محصوالت باکیفیت و طبیعی است

هاي زیادي براي گفتن حرف B2Cبازاریابی توانید در مبحث در نتیجه این مورد نیز می. به بهترین شکل ممکن به دست بیاورید
 .داشته باشید

 پذیريتصویرسازي اجتماعی و نمایش مسئولیت. 5

هاي دیگر نیز به یک برند ا از دید کل اجتماع و حتی تجارتشم Green Marketingدرست مثل گزینه قبلی، با ورود به 
ارهایی وکچنین کسب. ها براي خود فراهم خواهید کردهاي متعددي براي همکاري با دیگر تجارتشوید و فرصتمعتبر تبدیل می

 .آیدیها تقدیر به عمل مهاي تجاري از آنها نیز حمایت شده و براي ترغیب دیگر شرکتحتی از طرف دولت

 

 اهداف بازاریابی سبز

مورد  چهاراین . توان اهداف کلی مبحث بازاریابی سبز را در چهار بخش اصلی و چندین بخش فرعی خالصه کرددرواقع می
 :عبارت اند از 

 هاي کسب و کار پایدارپیاده سازي روش •

 هاي اجتماعی همگانیها در مورد مسئولیتآگاه سازي مردم و کمپانی •

 هاي هنگفتبندي، هدر رفت انرژي و یا آب و دیگر هزینهي مربوط به مسائلی مثل بستههاکاهش هزینه •

 هاي سالم و سازگار با محیط زیستنشان دادن اهمیت بسیار زیاد محصوالت و سرویس •

ین روزها شد، اما اهاي تجاري در زمینه تولید محصوالت سازگار با محیط زیست اطالق میدر گذشته این عنوان فقط به فعالیت
این روزها تولید و فعالیت روي محصوالت بازیافتی که بعد از . معنی و مفهوم بازاریابی سبز گستره بیشتري را در بر گرفته است

هایی است که در این نوع تجارت ها در تولید محصوالت مشابه مجدداً استفاده کرد، یکی از روشیک دوره استفاده بتوان از آن
هاي ترین مباحث مطرح شده در بازاریابی سبز، استفاده از انرژي پاك و سوختهمچنین یکی از مهم. شودمیبه آن توجه زیادي 

 .غیرفسیلی و ارگانیک است



	

هاي این نوع بازاریابی، به گسترش آن هاي مالی و معنوي از کمپینبرندهاي فعال زیادي در این حوزه وجود دارند که با حمایت
شود تا دیگران هم به انجام وقت خوب نیست اما در این مورد و موارد مشابه دیگري که باعث میهیچریاکاري . کنندکمک می

اي براي معرفی پس اگر شما هم قصد چنین کاري را دارید، حتماً برنامه. رسدکارهاي مثبت روي بیاورند، خیلی بد به نظر نمی
هاي ریان بیشتري به دست بیاورید، بلکه به یکی دیگر از زنجیرهمحیطی خود داشته باشید تا نه تنها مشتهاي زیستفعالیت

 .متصل به هم در این کمپین بزرگ بپیوندید

وکارتان استفاده کنید و از این  کسب در Green Marketingتوانید از پیشنهادات زیر به منظور استفاده از براي این مورد می
 :مند شویدنکات مثبت بهره

هاي مختلف به دید و نظر ها را در قالب تبلیغات محصوالت خود از طریق رسانهردوستانه تولید کنید و آنهاي واضح و بشپیام
 .مخاطبین برسانید

براي این . رسانی کنیدهاي خود در این زمینه کرده و به همین طریق شروع به اطالعاز طریق محتوا اقدام به گسترش فعالیت
 .هاي اجتماعی و موارد مشابه استفاده کنید، شبکهسایت، وبالگتوانید از وبکار می

 .هاي دیگري که در زمینه بازاریابی سبز و انرژي پاك فعالیت دارند همکاري کنیدها و تجارتبا کمپانی

 .هاي آنان مشارکت داشته باشیدها و فعالیتهاي سازگار با محیط زیست حمایت کنید و در انجمنها و کمپیناز برنامه

 .و یا قابل بازیافت بگذارید) سبز(هاي پاك ز تمرکز خود را روي تولید محصوالت و سرویسبخشی ا

 .ضرر استفاده کنیدضرر و یا کماز مواد اولیه بی

 .مند شویدبهره) هاي خورشیديهاي بادي یا پنلمثل تولید برق با توربین(از انرژي پاك 

 .هاي این نوع بازاریابی به حداقل برسانیدضایعات صنعتی محصوالت خود را با استفاده از روش

 .هاي سازگار با محیط زیست، از جمله استفاده از محصوالت طبیعی گیاهی و پایدار استفاده کنیداز متدها و روش

 .دهیدبندي محصوالت را کاهش هاي مربوط به بستهمندي از این بازاریابی، هزینهبا بهره

همگام Green Marketingبایست به نوعی هویت برند خودتان را با مسائل مربوط به شما میتر باید بگوئیم که به شکل ساده
به عبارتی باید خودتان را به این نوع بازاریابی . سازي کرده و قوانین و اصول این نوع بازاریابی را سرلوحه کار خود قرار دهید

 .متعهد بدانید

برندهاي معتبر فعال در . وکارتان استفاده کنیددر تمام مراحل کسب Green Marketingبراي تأثیرپذیري هرچه بیشتر، از 
بازاریابی سبز فقط به فعالیت. اندریزي کردهها و لوگوي برند خودشان را نیز مطابق با این مسئله طرحاین بازاریابی، حتی طرح

در حقیقت بخش اعظمی از این بازاریابی . شودهاي تجاري و تولید محصوالت باکیفیت و مطابق استانداردهاي طبیعت محدود نمی
 .به نوعی یک رسالت اجتماعی براي صاحبین مشاغل است تا به صورت جهانی به سالمت سیاره زمین کمک کنند

 پایداري و ثبات به چه معناست و چه ارتباطی با بازاریابی سبز دارد؟

ن است که فعاالن این حوزه تالش زیادي براي معرفی این ویژگی یکی از فاکتورهاي اصلی بازاریابی سبز بحث پایداري و ثبات آ
ها، برخالف دیگر بازاریابی. این پایداري به استحکام یا ثبات این نوع بازاریابی اشاره دارد. کننداز طریق این بازاریابی به جهان می

 .ز نداردها به تغییرات نیاسال تا که دارد وجود عالی ثباتی همیشه Green Marketing در

در مبحث بازاریابی نوین، پایداري به استفاده صحیح از منابع به طوري که در آینده نیازي به منابع بیشتر نداشته باشیم، گفته 
وکار، بدون اینکه الزم باشد منابع فعلی خود را به پایان تر، یک تجارت مشغول در حوزه این نوع کسببه عبارت ساده. شودمی

تواند همان منابع اولیه را بازیافت کرده و حجم کمی از نیازهاي خود را به منابع نابع بیشتري در آینده برود، میرسانده و سراغ م
 .جدید اختصاص دهد

کنند و مجبور هستند نیاز خودشان هایی است که از منابع اولیه شیمیایی استفاده میها و تجارتاین مورد دقیقاً برعکس کمپانی
به همین خاطر است که مبحث پایداري در بازاریابی سبز . ت را با افزایش ورودي منابع بیشتر برطرف کنندبراي تأمین محصوال

 .هاي آن استترین ویژگییکی از مهم

 



	

 کنندگان و مشتریان امروزي به چه اندازه مهم است؟بازاریابی سبز براي مصرف

کنندگان و مشتریان از اقشار گوناگون، عالقه ند که عموم مصرفدههاي متعدد و آمار و ارقام به دست آمده نشان مینظرسنجی
حتی طبق . ها دارندخاصی به محصوالت ارگانیک و سبز نشان داده و تمایل بیشتري براي تهیه این نوع محصوالت یا سرویس

اضرند مبلغ کنندگان حتی حیک پژوهش انجام شده در این زمینه، مشخص شده است که درصد قابل توجهی از این مصرف
معموال هم محصوالت طبیعی همیشه قیمت. بیشتري براي یک محصول ارگانیک پرداخت کنند تا نمونه مشابه غیرارگانیک آن

  .درصد است 100درصد از  3هاي غیرطبیعی چیزي نزدیک به ها در مقابل نمونههاي بیشتري دارند و درصد نسبت سهم آن

طی  البته. دابیري براي افزایش سهم این نوع محصوالت در بازارهاي جهانی صورت بگیرداین مقدار به شدت کم بوده و باید ت
سهم خیلی  B2Bبازاریابی تجارت به تجارت یا هاي سازگار با محیط زیست در چند سال اخیر اوضاع محصوالت و سرویس

 .تري از بازارهاي معمول پیدا کرده استبیش

اهمیتی کنندگان با خرید محصوالت غیرطبیعی بیاینکه هنوز سهم بازاریابی سبز بسیار ناچیز است به معنی این نیست که مصرف
ش فرامو. ها براي مشتریان مالك اصلی استدرواقع در این مورد بحث اولویت. دهندخود را به محصوالت ارگانیک نشان می

اي براي انتخاب و خرید مایحتاج خود به سه فاکتور اصلی کیفیت، راحتی خرید و کنندهنکنید تحت هر شرایطی، هر مصرف
 .کندقیمت توجه می

کیفیت ها بیمحصوالت غیرارگانیک اگرچه در اغلب موارد کیفیت محصوالت طبیعی را ندارند، اما این به این معنی نیست که آن
ن را هم به خاطر داشته باشید که حجم تولید در این مدل از بازاریابی محدود و خیلی کمتر از انواع دیگر در ضمن ای! هستند
در چنین حالتی، همیشه اولویت فروش بیشتر با محصوالتی است که به صورت انبوه . ها و تولیدکنندگان دیگر استبازاریابی
متأسفانه در دنیاي مدرن ما، محصوالت انبوهی که . گیرندکنندگان قرار میتر در دسترس مصرفشوند و خیلی راحتتولید می
هاي مختلف در دسترس مشتریان قرار دارد در اغلب موارد جزو محصوالت غیرطبیعی و حتی مضر براي طبیعت در مارکت
 .هستند

شود، یک شناخته می NMIکه با حروف اختصاري ) The National Marketing Institute(مؤسسه بازاریابی ملی آمریکا 
از  درواقع این مؤسسه. مؤسسه تحقیقاتی در ایالت پنسیلوانیاي آمریکا است و تحقیقات زیادي در این زمینه انجام داده است

 Greenتا تجارت خود را با  کندهاي دولتی کمک میها و حتی سازمانهاي کاربردي، به کمپانیطریق مشاوره و ایجاد راه حل
Marketing همگام کنند. 

کنندگان درصد از مصرف 80طبق این نتایج، . این مؤسسه طی چندین سال تحقیق در این مورد نتایج جالبی را منتشر کرده است
درصد  17میان، اند که از این در هر قشري، به نوعی با محصوالت بدون خطر براي طبیعت یا همان محصوالت سبز تعامل داشته

همچنین طبق تحقیقاتی که روي این دسته از مشتریان صورت گرفته شد، . ها به مشتریان این محصوالت تبدیل شده اندآن
هاي باالي این محصوالت نیز کنار آمده و تمایل خاصی براي جایگزین کردن این نوع مشخص شد که این افراد حتی با قیمت

 .غیرطبیعی دارند کاالها با دیگر انواع کاالهاي

هاي درصد، از لحاظ فرهنگی و سواد از کل جمعیت افراد حاضر در این پژوهش در رتبه 17نکته جالب بعدي اینجاست که این 
دهد که مردمی که فرهنگ اجتماعی باالتر داشته و از قشر با سواد جامعه هستند خیلی این نکته نشان می! بسیار باالتري هستند

خواهند حتی به هاي عادي، از خطرات تهدیدآمیز محصوالت مضر براي محیط زیست آگاهی دارند و میآدم بهتر و بیشتر از
 .هاي بیشتر، در جلوگیري از این خطرات و بازگردانی سالمت به کره زمین سهیم باشندقیمت هزینه

ینکه عالقه زیادي به استفاده از محصوالت کنندگان حال حاضر با ااما متأسفانه نکته منفی ماجرا اینجاست که بسیاري از مصرف
دهد که این نوع کاالها را جایگزین محصوالت ها اجازه نمیهاي باالي این محصوالت به آنپاك دارند، اما مشکالت مالی و هزینه

گیري در خرید مترین فاکتور مشتریان براي تصمیها بزرگتوان مطمئن بود که قیمت و تعرفهبا همه این تفاسیر می. رایج کنند
 .است

 

 هاي فعال در بازاریابی سبز چیست؟راهکارهاي مناسب براي تجارت 

کنید و یا قصد ملحق ضرر براي طبیعت میهاي پاك و بیوکاري دارید که در آن اقدام به فروش محصوالت یا سرویساگر کسب
و حمایت از  Green Marketingهاي در کمپین شدن به این نوع بازاریابی را دارید، قبل از هرچیز سعی کنید با عضویت

 .هرنوع فعالیتی در این راستا، به یکی از اعضاي اصلی این انجمن بزرگ تبدیل شوید



	

ترین چالش شما براي کسب موفقیت در ها از بازارهاي جهانی اصلیتر آنقیمت باالي محصوالت ارگانیک در کنار سهم پائین
ما مطمئن هستیم تحت هر شرایطی محصوالت سبز و پاك مخاطبین بسیاري دارند، پس اولین  اما از جایی که. این مقوله است

 .کنندگان تا حد زیادي انجام شده استقدم شما براي جلب توجه مصرف

هایی وکار اقدام به تولید و پخش محصوالت یا سرویسدر بسیاري از موارد حتی ممکن است شما به عنوان یک صاحب کسب
نین درواقع اگر چ. این یعنی یک تیر و دو نشان. عین ارگانیک و سالم و باکیفیت بودن قیمت مناسبی هم دارند کنید که در

هاي کاربردي اما اگر چنین شرایطی براي شما فراهم نیست، باید استراتژي. شرایطی فراهم کنید از هر دو لحاظ برد کرده اید
 .بیشتري را به کار بگیرید

 :شود شامل سه مورد زیر می Green Marketingن نکات یک بازاریابی منحصر به فرد از نوع تریبارزترین و مهم

ا شما نباید به خاطر جذب مخاطبین بیشتر و ی. است) سبز(کیفیت اولین فاکتور هر نوع کاال یا سرویس طبیعی  :کیفیت. 1
یت ترین اصل این نوع بازاریابی همان کیفرواقع مهمد. ایجاد بستري براي فروش بیشتر کیفیت خودتان را به هر روشی فدا کنید

شما باید همان محصول با کیفیتی که به مشتریان . شودهاي غیرسبز محسوب میآن است و مؤثرترین راه براي رقابت با بازاریابی
 .ها تحویل دهیدمعرفی کردید را به آن

یا سرویس شما باید به قدري شفاف و بدون حاشیه باشد که  فرآیند تولید، آزمایش، بررسی و انتشار محصول :شفافیت کار. 2
هاي شناخته خیلی از تجارت. مشتریان و مخاطبین شما بتوانند به راحتی اطالعات کافی از آن کاال یا سرویس به دست بیاورند

کنندگان د زیادي از مصرفهاي مختلف، تعداشده در این بازاریابی، حتی با ایجاد تورهاي آموزشی و معرفی محصوالتشان به سبک
اگر چنین نگرشی اعمال . کنند تا خودشان از نزدیک با فرآیندهاي تولید و پخش این نوع محصوالت آشنا بشوندرا دعوت می

نکنید و سعی کنید با پنهان کاري و فقط با شعار دادن خودتان را یک تجارت سبز معرفی کنید، احتمال اینکه مخاطبین شما 
توانید شفافیت به خرج پس سعی کنید تا می. ا صرفاً روشی براي گول زدن برداشت کنند بسیار زیاد خواهد بوداین کار شما ر

 .داده و از پنهان کردن پشت صحنه کاري خود اجتناب کنید

 همانطور که اشاره شد، مبحث قیمت باالتر محصوالت سازگار با محیط زیست به نسبت محصوالت پالستیکی :گذاريقیمت. 3
توانید بکاهید تا بتوانید قیمت نهایی کاالي اي که میاما شما باید از هر خرج اضافه. و شیمیایی، یک چالش براي شما خواهد بود

کنندگان عاشق استفاده از محصوالت سازگار با مصرف. خودتان را تا حد امکان کاهش داده و یک تعرفه معقوالنه اتخاذ کنید
. تر بروندها کنار بیایند، مجبور میشوند تا سراغ محصوالت ارزانا اگر نتوانند از لحاظ قیمت با آنمحیط زیست و سالم هستند ام

 .وکار خواهد بودکنندگان، نقطه عطف یک کسبانتخاب قیمت صحیح به طوري که نه شما ضرر کنید نه مصرف

 

 ها و راهکارهاي مؤثر در بازاریابی سبزترین استراتژيمهم

به دلیل حساسیت این نوع . هاي مخصوصی داردنیز نیاز به استراتژي Green Marketingها، انواع بازاریابیدرست مثل دیگر 
 توانیداما راهکارهایی وجود دارند که خودتان هم می. شودبازاریابی، مشاوره گرفتن از افراد متخصص در این زمینه توصیه می

 .ریابی تدارك ببینیدانجام داده و یک استراتژي مناسب براي این بازا

 :دهیم ها را به شما توضیح میهاي بازاریابی را به شما معرفی کرده و ویژگی آنترین این تاکتیکدر ادامه مهم

 )Green Design(استراتژي طراحی سبز . 1 

ک اگر ی. ا باشدگیري شمترین تصمیمهاي اقتصادي شما در این بازاریابی قدمی بسیار مهم و شاید مهمطراحی نوع فعالیت
وکار اقدام به طراحی یک سیستم سازگار با محیط زیست کرده و از طریق آن محصوالت خود را با کمترین هدررفت انرژي کسب

هاي گرمکنها و آبها در این زمینه، استفاده از پنلترین مثالیکی از جالب. تولید کند، درواقع یک طراحی سبز انجام داده است
 .شودشود و از این رو، به چنین سیستمی یک طراحی سبز گفته میباعث کاهش مصرف انرژي می %70ه تا خورشیدي است ک

 .مصرف داشته باشیدها یک مجموعه سیستماتیک سازگار و کمشما هم باید با استفاده از این قبیل ابزارها و طراحی

 )Green Positioning(استراتژي تثبیت موقعیت سبز . 2 

 براي این مورد، یک. کنید، باید به شدت مراقب جایگاه برند خودتان باشیدفعالیت می Green Marketingاریابی وقتی در باز
یاسی کنند تا موقعیت اجتماعی، سها سعی میاستراتژي به نام استراتژي تثبیت موقعیت سبز وجود دارد که با کمک آن، کمپانی



	

را به تمام دنیا مخابره  Sustainabilityارزش و ثبات کاري یا همان مبحث  و اقتصادي خود را در بهترین حالت حفظ کرده و
 .کنند تا از این طریق به یک کمپانی مسئول و قابل اتکا تبدیل شوند

براي اینکه چنین تأثیري روي مخاطبین بگذارید، یک استراتژي جالب وجود دارد و آن هم شروع همکاري و مشارکت با 
با این کار در وهله اول شما به عنوان یک تجارت که سالمت . باشدصوصی فعال در زمینه بازاریابی سبز میهاي دولتی یا خسازمان

مزیت بعدي این است که با این کار شما پتانسیل ورود به بازارهاي بزرگ این . شویدسیاره زمین برایش اهمیت دارد تلقی می
 .آوریدنوع بازاریابی را به دست می

وقتی به این مرحله . هاي دولتی استخیلی خوب دیگري که ممکن است شامل شما شود، همکاري با سازمان و نهایتاً مزیت
به  .ترین منابع فعال در این حوزه تبدیل خواهید شدکند و به یکی از مطمئنبرسید، تجارت شما گواهینامه معتبر دریافت می

اشاره کرد که اوالً به هیچ وجه از محصوالت حیوانی استفاده  Body Shopتوان به شرکت عنوان مثال براي این مورد می
هاي سازي مردم از خطرات گرمایش جهانی زمین و مسائل مرتبط با محیط زیست فعالیتکند و در ضمن، در مسیر آگاهنمی

  .زیادي دارد

 )Green Pricing(گذاري سبز استراتژي قیمت. 3 

ر انگیزي دسازي شود، تأثیر شگفتاز فاکتورهایی است که اگر به درستی پیادهیکی  Green Marketingگذاري در قیمت
اما اگر استراتژي مناسبی در این مورد نداشته باشید، یا مجبور هستید قیمت نهایی . کنندگان خواهد گذاشتگیري مصرفتصمیم

 .محصوالتتان را کاهش دهید و یا مشتریان زیادي را از دست بدهید

گذاري محصوالت خود را با دالیل مهم موجود در استفاده از این نوع محصوالت سبز پوشش ین است که قیمتبهترین کار ا
فعالیت داشت، براي تبلیغات خود  CNGبراي مثال یک شرکت ساده آمریکایی که در فروش گاز طبیعی فشرده یا همان . دهید

هاي رایج مثل بنزین و گازوئیل تأکید اي فسیلی و سوختهاین کمپانی روي مضرات سوخت. از سیاست جالبی استفاده کرد
 .زیادي کرد

ده مضر ضرر و دیگري یک فرآورفرد و مقایسه این دو نوع سوخت که یکی طبیعی و بیاین شرکت با ساخت یک تبلیغ منحصربه
نید به صورت مغرضانه عمل ک البته فراموش نکنید که براي این اقدامات نباید. براي طبیعت است، بازخورد جالبی دریافت کرد

 .ورزي و تخریب رقبا صورت گرفته استتا مخاطبین شما فکر کنند تبلیغات شما از روي غرض

 )Green Logistics(استراتژي لجیستیک سبز . 4  

در . ودشنامند، به فرآیندهاي تدارکات محصوالت و کاالها گفته میلجیستیک که در فارسی آن را مدیریت جریان کاال نیز می
درواقع این بخش شامل . شوندبندي شده درآمده و آماده ارسال میفرآیندهاي لجیستیک، محصوالت از انبار به صورت بسته

در مورد این استراتژي شما باید قبل از هرچیز از . باشدها میبنديبندي و نوع آن بستهاستفاده از مواد اولیه مناسب براي بسته
 .فاده کنیدمواد قابل بازیافت است

نکته اول، استفاده حداقل از چسب و مواد چسبنده شیمیایی و یا . بندي محصوالت هم باید به دو نکته دقت کنیدبراي بسته
اده از مواد توانید از استفتا جایی که می. باشدها توسط مشتریان میبنديغیرارگانیک است و نکته دوم راحت باز شدن این بسته

 .هاي سبز بهره بگیریدبنديهاي مدرن و طبیعی براي بستهیکی اجتناب کنید و از روشهاي پالستیا روکش

قدم جالبی در این زمینه  Frustration-Free packagingاندازي یک سیستم لجیستیک بزرگ به نام فروشگاه آمازون با راه
شوند و از آن ار چسب و مواد پالستیکی تهیه میشوند، با کمترین مقدبندي میکاالهایی که در این سیستم بسته. برداشته است

 .باشندتر به راحتی قابل باز شدن بوده و همچنین قابل بازیافت نیز میمهم

ا تغییر داده خود ر چند سالیست که سیستم لجیستیک کاالدیجی. شودخوشبختانه چنین رویکردهایی در ایران نیز استفاده می
همچنین  .کندبندي محصوالتش استفاده میهاي قابل بازیافت براي بستههاي پالستیکی، از جعبهو به جاي استفاده از پاکت

رر و یا ضهاي بسیار زیادي نیز ظروف پالستیکی را کنار گذاشته و به جاي آن از ظروف آلومینیومی کمها و رستورانکترینگ
 .کننداند استفاده میهاي گیاهی تولید شدهي که از فرآوردههاي کاغذلیوان

 )Green Disposal(استراتژي دفع مواد ضایعاتی سبز . 5 

. مانده از روند تولید کاالها استهاي بازاریابی سبز، استراتژي مربوط به دفع ضایعات باقیترین استراتژيآخرین و یکی از مهم
ها مانده آنه استفاده از منابع طبیعی و سبز نه تنها در تولید محصوالت، بلکه در بحث دفع باقیگوید کاین استراتژي به ما می

تی و مانده را به راحتوانید مواد باقیاگر مواد اولیه شما طبیعی باشند، بعد از تولید محصوالت می. نیز به چه مقدار اهمیت دارند



	

هاي بازیافت مواد طبیعی هیچکدام از ضررها و آلودگی! د مجدداً بازیافت کنیدبدون اینکه به طبیعت و محیط زیست آسیبی برسانی
 .ها را نیز ندارندمواد پالستیکی و شیمیایی براي انسان

 

 سبزشویی چیست و چه ارتباطی با بازاریابی سبز دارد؟ 

انه حتی در متأسف! هاي دیگر استابیشویی در بازاریبا یک تعریف ساده باید گفت سبزشویی در بازاریابی سبز، معادل همان پول
شوند که تحت هر شرایطی هاي سودجوي زیادي پیدا میها و کمپانیاي نیز شرکتگرایانهچنین اقدامات خیرخواهانه و طبیعت

 .فقط به فکر جیب خودشان باشند

ده کنند، اما در پشت پرعرفی میوکار خودشان را به مخاطبین مهاي زیادي هستند که با عنوان فعالیت در این نوع کسبشرکت
و  درواقع به فرآیند گول زدن. زنندبا نابود کردن طبیعت و استفاده از مواد مضر براي محیط زیست، سودهاي کالنی به جیب می

ها، کنندگان با شعارهاي سبز و تظاهر به فعالیت به عنوان یک حامی محیط زیست و عمل نکردن به این وعدهتحریک مصرف
 .شودیی گفته میسبزشو

طر خهایی هستند که با ادعاي تولید محصوالت بیها و شرکتتوان به آن اشاره کرد، فروشگاهاي که در این مورد میمثال ساده
ت نیز اند، بلکه براي محیط زیسکنند که نه تنها از مواد ارگانیک تولید نشدهو سازگار با محیط زیست، محصوالتی را تولید می

کرده جامعه گول چنین حداقل اقشار تحصیل. شودهایی خیلی زود رو میمعموالً دست چنین کمپانی. ر هستندکامالً مض
هاي فعال در حوزه سبزشویی وجود دارد که بعد از مدتی کوتاه و بعد از هاي زیادي از شرکتنمونه. خورندهایی را نمیشرکت

 .سلب اعتماد از مخاطبین، به شدت ورشکست شدند

 

 هاي بازاریابی سبزه فعالیتنمون

 :کنیمشوند اشاره میهاي مختلفی ابداع و یا استفاده میهاي بازاریابی سبز که توسط شرکتدر ادامه به بعضی از روش

 دیجیتالی هايسیستم با هاآن کردن جایگزین و کاغذي هايرسانیاطالع و فاکتورها حذف •

 کامپیوترها در دیجیتالی صورت به مدارك و اسناد دارينگه و قدیمی هايکیس و کمدها حذف •

 پالستیکی ظروف با کاهی یا کاغذي ظروف کردن جایگزین •

 هاي ماشینی براي طبخ غذا یا نوشیدنیدستگاه از کمتر استفاده •

 هستند سازگار زیست محیط با که جدید نسل خودکارهاي جوهر از استفاده •

 ... و بادي هايآسیاب یا هاتوربین خورشیدي، هايپنل مثل زیست محیط با سازگار و سبز انرژي تولید منابع از استفاده •

 هاي تولید محصولها در چرخهاستفاده از آن دوباره و بازیافتی مواد از استفاده •

 هايروغن جاي به گیاهی هايروغن از استفاده مثال براي( غیرطبیعی محصوالت با غذایی ارگانیک محصوالت کردن جایگزین •
 )زیست محیط براي هم و هستند بهتر سالمتی براي هم که حیوانی

 

 :هاي آنانهاي فعال در بازاریابی سبز و نوع فعالیتنمونه کمپانی

 Patagoniaکمپانی . 1

Patagonia هاي ورزشی است که به خاطر استفاده از منابع طبیعی و پایدار در تولید پوشاك معروف یک شرکت تولید لباس
هاي فسیلی در روند البته این شرکت اقرار کرده است که از روي اجبار مجبور به استفاده خیلی محدود از سوخت. ده استش

این کمپانی اعالم کرده براي این مورد نیز راهکارهایی دارد که در حال آزمایش روي . هایش استفاده کرده استتولید پوشاك
 .الت تولید شده این شرکت طبیعی بوده و با محیط زیست سازگار هستنداما حداقل در حال حاضر، محصو. هاستآن



	

 Starbucksاي هاي زنجیرهشاپکافی. 2 

مخفف ( LEEDگواهینامه  2005اي است، در سال هاي کافهکمپانی معروف استارباکس که تولید کننده انواع نوشیدنی
Leadership in Energy and Environmental Design ( هاي معتبر در این زمینه است، ترین گواهینامهاز مهمکه یکی

. ستهاي این کمپانی بسیار امیدوارانه اریزيبرنامه. هایی تبدیل شد که تمامی محصوالتش ارگانیک بودندبه یکی از اولین کافه
. دهایش نداشته باشافهاي از پالستیک در روند تولید و سرو کترین استفادهاین کمپانی حتی کوچک 2020قرار است تا سال 

هزار فروشگاه سازگار با محیط زیست در کل دنیا افتتاح خواهد  10بیشتر از  2025همچنین استارباکس اعالم کرده که تا سال 
 .هایی بود که از ظروف کاغذي و طبیعی به جاي ظروف پالستیکی استفاده کرده استرستوراناستارباکس از اولین کافه. کرد

 Johnson and Johnsonکمپانی . 3

ت این شرک. شودهاي خورشیدي شناخته میاین کمپانی به عنوان دومین کمپانی بزرگ آمریکایی در زمینه استفاده از انرژي
هاي خیلی خوبی براي استفاده صحیح از هاي تحقیقاتی بسیاري در این زمینه انجام داده است و روشطی دو دهه اخیر فعالیت
گیر مقدار مواد ضایعاتی و مضر براي هاي این کمپانی، کاهش چشمنتیجه زحمات و تالش. ه داده استانرژي خورشیدي توسع

اي این کمپانی اعالم کرد برنامه 2011در سال . هاي فسیلی بوده استطبیعت و همچنین کاهش بسیار زیاد مصرف انرژي
 .ت را داردطوالنی مدت براي تبدیل شدن به برترین کمپانی سازگار با محیط زیس

 IKEAکمپانی . 4 

 جالب است. هاي تجدیدپذیر استها در حوزه بازیافت محصوالت و استفاده از انرژيترین شرکتیکی از فعال IKEAبرند معتبر 
هزاران مزرعه در  IKEA. هاي خورشیدي پوشانده شده استهاي این کمپانی در نقاط مختلف دنیا با پنلساختمان %90بدانید 
هاي پیشرفته بادي براي تولید انرژي پاك بهره ها از توربینت نقاط گوناگون در کشورهاي مختلف ایجاد کرده و در آنارتفاعا

ها یلیوناین شرکت تا کنون م. ها اشاره کردتوان به گسترش جنگلبرانگیز این کمپانی میاز دیگر اقدامات تحسین. گرفته است
 .کرده است درخت و صدها جنگل در کره زمین ایجاد

 Timberlandکمپانی پوشاك . 5

ن هاي فعال در ایکه به خاطر تولید پوشاك باکیفیت مشهور است، یکی دیگر از نمونه کمپانی Timberlandکمپانی معروف 
محصوالت این کمپانی با عناصر  %80ممکن است شما حتی متوجه این موضوع هم نشده باشید اما تقریباً بیشتر از . زمینه است

هاي باشد و کمکمی LOHASهمچنین یکی از حامیان بزرگ کمپین  Timberland .طبیعی و مواد ارگانیک تهیه شده اند
تمامی محصوالت این کمپانی کامالً طبیعی  2020مدیریت این شرکت اعالم کرده تا پایان سال . زیادي به این کمپین کرده است

 .و سازگار با محیط زیست خواهند بود

 Methodی کمپان. 6

هاي فعال در زمینه تولید محصوالت شوینده نسل جدید است که برخالف اغلب ترین شرکتیکی از جالب Methodشرکت 
این شرکت همچنین مدعی شده محصوالتش قابل . هاي دیگر، محصوالت این شرکت همگی طبیعی و غیرسمی هستندکمپانی

هاي بزرگی براي تست سالمت و کیفیت محصوالت دارد که در ت آزمایشگاهاین شرک. بازیافت و قابل استفاده مجدد نیز هستند
قبل از اینکه مواد شوینده این کمپانی وارد بازار شوند، ابتدا در این . دانان زیادي فعالیت دارندها متخصصین و شیمیآن

 .شودها تأیید میخطر بودن آنها تست شده و سالم بودن و بیآزمایشگاه

 Pepsiو  Coca-Colaي هاکمپانی. 7

ها را کاهش و به نزدیک صفر اندازي کرد که در آن استفاده از پالستیک براي بطريکمپانی کوکاکوال یک کمپین جالب راه
، خطر بودن براي سالمتی انسانهاي گیاهی جدیدي استفاده کند که به جز کماین کمپانی در نظر دارد تا از بطري. استرسانده 

این کمپین را به صورت کامل عملی کرده و  2020کوکاکوال قرار است تا سال . محیطی نیز بدون مشکل هستنداز لحاظ زیست
نیز  Pepsiترین رقیب این کمپانی یعنی در طرف مقابل، بزرگ. سیستم لجیستیک جدیدش را با سیستم پیشین جایگزین کند
و مخفی، به تولید محصوالت با صرف انرژي کمتر و به خصوص  بیکار نشسته است و با ایجاد یک طرح جالب و البته انحصاري

 .منابع آبی کمتر روي آورده است



	

 ارتباط بازاریابی سبز با بازاریابی اینترنتی در چیست؟

کاغذي  از حذف فاکتورهاي. فرض کمک بزرگی به بازاریابی سبز کرده استبه صورت پیش تجارت آنالینخوشبختانه فعالیت در 
ها بدون نیاز به صرف انرژي یا مسائلی از این قبیل، بازاریابی دیجیتالی را به یکی از برترین انواع و تسریع روند خرید و فروش
هاي زیادي در بحث بازیافت محصوالت دیجیتالی و الکترونیکی فعالیت کمپانیهمچنین این روزها . بازاریابی تبدیل کرده است

ف کاغذ را هاي قدیمی و مصرنگاريبازاریابی اینترنتی همچنین به خاطر سیستم پیشرفته مکاتبات مدرن، نیاز به نامه. کنندمی
هاي ین امکان را داده است تا با ارائه اپلیکیشنها نیز اهاي بزرگ مثل بانکاین بازاریابی همچنین به سازمان. کاهش داده است

حتاج ها براي تولید مواد مایها تا حد امکان جلوگیري کنند و هرگونه نیاز به تخریب جنگلمختلف، از رفت و آمد کاربران به بانک
 .وکارها به حداقل ممکن برسداین نوع کسب

 

 انی کمک کرد؟توان به این کمپین جهچطور بدون فعالیت در این حوزه می

تماً ح. توانیم در حفظ سالمت آن بکوشیمها و وارثان این سیاره، باید از آن محافظت کرده و از هر راهی که میما به عنوان انسان
غل حتی اگر ش. هاي تجاري در این زمینه داشته باشیم تا خودمان را جزوي از این کمپین جهانی بدانیمالزم نیست که فعالیت

 .باشید اي در این اقدام مثبت داشتهتوانید تأثیر بالقوهریست و یا یک بازاریابی کامالً اینترنتی دارید، هنوز هم میشما چیز دیگ

هاي اجتماعی سایت یا شبکههاي مختلف مثل وببهترین پیشنهاد این است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق پلتفرم
هاي دیگر را به استفاده از این نوع بازاریابی کنندگان و تجارتع بازاریابی کرده و مصرفاقدام به تولید محتوا در مورد این نو

. ه نظر برسیدپذیر بشود تا شما از دید کاربران یک برند با اعتبار و مسئولیتفراموش نکنید چنین کاري باعث می. تشویق کنیم
محیطی منتشر کرده و به آگاهی بیشتر مردم کمک کنید و هم ستهاي زیتوانید هم پیامدر نتیجه، با انجام چنین کارهایی می

 .برند خودتان را از این طریق معتبر کنید

  

 گیرينتیجه

هاي هایی مثل بازاریابی سبز از معدود راهبازاریابی. ها، کره زمین در خطر جدي قرار داردهاي تولید شده توسط انسانبا آلودگی
ه، جدا از این مسئل. توانیم در این روند سهم مثبتی داشته باشیمنوان خریدار یا فروشنده، مینجات این سیاره است و ما به ع

Green Marketing ارمان وکاگر بتوانیم به خوبی از این بازاریابی براي کسب. مصداق بارز جمله یک تیر و چند نشان است
یم و هم از طریق تولید محصوالت ارگانیک، فروش خوبی را ااستفاده کنیم، هم به زمین، طبیعت و آینده این سیاره کمک کرده

 .براي تجارتمان تضمین کنیم

 

 و مراجع: منابع

 

 . هاي مدیریت منابع سازمانیپژوهش. بررسی تاثیر توسعه محصول سبز بر عملکرد سازمانی

https://www.civilica.com/Paper-GETOROUD02-GETOROUD02_010.html  

ت، ط زیسمحی مهندسی تخصصی نمایشگاه و ملی همایش هشتمین شناختی موثر بر تمایل به خرید سبز،محیطی و روانعوامل زیست

  https://www.civilica.com/Paper-CEE08-CEE08_333.html تهران، انجمن مهندسی محیط زیست ایران،

 براي سبز ايهتکنولوژي و مهندسی المللیبین کنفرانس دومین تحلیل عوامل موثر بر نگرش نسبت به نام تجاري سبز و قصد خرید سبز،

-https://www.civilica.com/Paper-GREENTECH02 امیرکبیر، صنعتی دانشگاه تهران، پایدار، آینده
GREENTECH02_011.html  

 کنفرانس مینشش ،)کارکنان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی شیراز: مورد مطالعه(کننده در قصد خرید محصوالت سبز بینی رفتار مصرفپیش
 ویکرد علوم پژوهشی نوین، تهران، شرکت ارتباط ارغوان ایرانیان،ر با مدیریت و حسابداري لیالملبین

https://www.civilica.com/Paper-FINMGT06-FINMGT06_091.html  



	

آباد، کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداري و علوم انسانی در بز در بین شهروندان خرمبررسی عوامل موثر بر قصد خرید محصوالت س

-https://www.civilica.com/Paper-MEAHBTM01 آغاز هزاره سوم، شیراز، پژوهش شرکت ایده بازار صنعت سبز،
MEAHBTM01_114.html  

 هايژوهشپ المللیبین کنفرانس سومین کننده سبز و تمایل به خرید محصوالت پایدار با میانجیگري خودکارآمدي،بررسی رابطه مصرف 

-https://www.civilica.com/Paper-AMSCONF03 بهشتی، شهید دانشگاه تهران، حسابداري، و مدیریت در کاربردي
AMSCONF03_651.html  

للی مدیریت، لمابین کنفرانس کنندگان به محصوالت دوستدار محیط زیست،بررسی بازاریابی سبز و نقش آن در نگرش و قصد خرید مصرف

-https://www.civilica.com/Paper-MEFS01، هاي مالی، دبی، شرکت پندار اندیش رهپواقتصاد و سامانه
MEFS01_098.html  

 اقتصاد ریت،مدی المللیبین کنفرانس هاي بازاریابی سبز بر قصد خرید مجدد مشتریان در محصوالت لبنی ارگانیک،ي رابطه آمیختهمطالعه

-https://www.civilica.com/Paper-ICMEI01، ویرا پایتخت پردازایده مدیران موسسه تهران، ،صنایع مهندسی و
ICMEI01_282.html  

و  یش ملی علوم انسانی با رویکرد مدیریتبندي دوستدار محیط زیست، اولین هماتاثیر هنجارهاي شخصی بر قصد خرید محصوالت با بسته

-https://www.civilica.com/Paper-MSICONF01 ساز،اي آیندهاقتصاد مقاومتی، ساري، شرکت علمی، تحقیقاتی و مشاوره
MSICONF01_108.html  

بندي دوستدار محیط زیست، اولین همایش ملی علوم انسانی با رویکرد محیطی بر قصد خرید محصوالت با بستهزیست هايتاثیر نگرانی

-https://www.civilica.com/Paper ساز،اي آیندهمدیریت و اقتصاد مقاومتی، ساري، شرکت علمی، تحقیقاتی و مشاوره
MSICONF01-MSICONF01_107.html  

 لومع در کاربردي هايپژوهش ملی همایش دومین شده سبز و اعتماد سبز بر تمایل به خرید سبز،شده سبز، ریسک ادراكنقش ارزش ادراك

-https://www.civilica.com/Paper-AMSCONF02 کاربردي، علمی جامع دانشگاه تهران، حسابداري، و مدیریت
AMSCONF02_467.html  

 راین،اک انسانی، علوم و مهندسی المللیبین کنفرانس چهارمین ،)بتن سبز: مطالعه موردي(عوامل منتخب بر قصد خرید محصوالت سبز 

  https://www.civilica.com/Paper-EHCONF04-EHCONF04_151.html کنفرانس، دایمی دبیرخانه

ریت، رشت، المللی اقتصاد و مدیتعیین میزان اثر بازاریابی سبز بر قصد خرید محصول با نقش میانجی تصویر شرکت، دهمین کنفرانس بین

  https://www.civilica.com/Paper-ICOEM04-ICOEM04_051.html اه آزاد اسالمی واحد رشت،دانشگ

 ش علوم،جالمللی زنجیره تامین سبز، الهیجان، شرکت پیشگامان سنبین کنفرانس گري نگرش نسبت به خرید،تبیین نقش تعدیل 

https://www.civilica.com/Paper-ICGSC01-ICGSC01_071.html  

تی سهاي موثر بر قصد خرید مشتري از مواد غذایی ارگانیک در شهر تهران، نخستین کنفرانس ملی دستاوردهاي نوین در علوم زینقش مولفه

  https://www.civilica.com/Paper-NFBAS01-NFBAS01_081.html و کشاورزي، تهران، دانشگاه زابل،

 


