
موارد مشخصی در یک  آوریجمعبرای  وکارهاکسببازاریابی است که توسط  هایروشچاپ کاتالوگ یکی از 

اینکه حداقل یکی از مواردی که در کاتالوگ وجود دارد به  منظوربهکاغذ پرینت شده یا در فروشگاه آنالین است 

روی  شدهنوشتهاستفاده از اطالعات تماس مستقیم با  طوربه هاکنندهمصرفآن فروخته شود.  کنندهدریافت

واسطه بین  عنوانبهاز کاتالوگ ها  هابازاریاب. بعضی از کنندمیرا خریداری  شدهارائهکاتالوگ، کاال یا خدمات 

ا خودشان تولید ر که تعدادی محصول وکارهاکسبز و بعضی ا کنندمیاستفاده  وکارهاکسبو  کنندهمصرف

تالوگ تبلیغاتی گرفته تا کاتالوگ اطالعاتی از کا .کنندمیمخصوص به خودشان را طراحی  کاتالوگ کنندمی

 تانیابیبازارتا شما بتوانید بر اساس اهداف  کنیدمیمعرفی  هاآنانواع مختلفی دارند که در ادامه  هاآن یهمه

 انتخاب کنید که کدام مورد برای شما بهتر است.

 

 کاتالوگ چاپی:

در این کاتالوگ  قرار است چه نوع محصوالتی کندمیکه اعالم  شودمیبا یک جلد شروع  معموالًی کاتالوگ چاپ

بعضی دیگر از  کهدرحالیمثل لباس  شوندمیبعضی از کاتالوگ ها تنها شامل یک نوع محصول  معرفی شوند.

حاتی از محصوالت وجود . در چاپ کاتالوگ باید تصاویر و توضیشوندمیکاتالوگ ها شامل محصوالت متفاوتی 

کوچکی  هاینمونهداشته باشد، نوشتن قیمت و اطالعات تماس هم بسیار مهم است. بعضی از کاتالوگ ها شامل 

و بهداشتی. ممکن است چاپ کاتالوگ یک روش قدیمی برای  آرایشیلوازم مخصوصاً شوندمیاز محصوالت 

افزایش  5102هاروارد، چاپ کاتالوگ از سال  بیزینسبازاریابی به نظر برسد اما بر اساس تحقیقات دانشکده 

 چشمگیری داشته است.

 

 کاتالوگ آنالین:

و تبلیغات  کاالها، هاقیمت روزرسانیبهبرای  هاتولیدکنندهچاپ و پست و توانایی  هایهزینهدر  جوییصرفهبرای 

. محصوالت در کاتالوگ آنالین درست کنندمیاز کاتالوگ آنالین استفاده  وکارهاکسببا سرعت بیشتر بعضی از 

محصوالت را بر اساس نوع،  توانندمی هاکنندهمصرفاما  دارندتوضیحو  شوندمیمثل کاتالوگ چاپی درسته بندی 

با استفاده  سریعاًکه  دهدمیاجازه  هاکنندهمصرفکنند. کاتالوگ آنالین به  بندیدستهو غیره  ولیدکنندهتقیمت، 

آنالین پرداخت کنند. صورتبهمجازی محصوالت را خریداری کنند و هزینه را از یک سبد خرید   

 

 کاتالوگ های تک شرکتی



 مثالعنوانبه. کنندمیکه محصوالت زیادی دارند، کاتالوگ های خودشان را طراحی و چاپ  هاشرکتبعضی از 

، دارو و غیره. این آرایشیلوازمکفش، ، لوازم ورزشی، خانگیلوازملوازم آشپزخانه،  یتولیدکنندهی هاشرکت

 سریعاً هاکنندهمصرفممکن است در چاپ کاتالوگ محصوالت مشابه را در یک گروه قرار دهند تا  هاتولیدکننده

 چیزیکدنبال  خریدارهارا پیدا کنند یا محصوالت را در کل کاتالوگ پخش کنند تا وقتی  خواهندمیچیزی که 

ت را ببیند و احتمال خرید هیجانی باال برود. در این روش چاپ کاتالوگ خود خاص هستند بقیه محصوال

 یهزینهکد تا  مدیریت میو خدمات مشتریان را  کندمیرا ارسال  هاآن، کندمیرا بررسی  هاسفارش تولیدکننده

پرداخت نکند. کنندگانتوزیعیا  فروشانعمدهبه   

 

 کاتالوگ های چند شرکتی

( محصوالت کنندمیچاپ و پخش کاتالوگ فعالیت  ٔ  درزمینهیی که هاشرکتی کاتالوگ )هاشرکتبعضی از 

یی که محصوالت کمی دارند هم بتواند از طریق هاشرکتتا  کنندمیی مختلف را در کاتالوگ چاپ هاتولیدکننده

یشتری را در کاتالوگ تا محصوالت ب دهدمیاجازه  هاکنندهتوزیعچاپ کاتالوگ فروش داشته باشند. این روش به 

در رقابت هستند را در یک  باهمدهند. گاهی در این نوع کاتالوگ ممکن است چند نوع کاالیی که  ارائه هایشان

و  کنندمیدریافت  هاکنندهمصرفاز  مستقیماًی چاپ کاتالوگ درآمد حاصل از فروش را هاشرکتصفحه ببینید. 

خودشان  انبارهایاز  مستقیماًرا  کاالها هاکنندهتوزیع. بعضی از دهندمی هاتولیدکنندهبخشی از این مبلغ را به 

خود  یعهدهو بعضی دیگر قسمت مدیریت ارسال؛ برگشت و خدمات مشتریان را به  کنندمیارسال 

.زارندمی هاتولیدکننده  


