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مدیریت استراتژیک شرکت کاله آمل

شرکت کاله در یک نگاه
سهامی خاص: نوع شرکت

۱۳۶۲: بنیانگذاری
غالمعلی سلیمانی: بنیانگذار

آمل: شعبه مرکزی
انواع لبنیات: محصوالت

kalleh.com: وب گاه

تاریخچه

هایرآوردهفکنندگانتولیدمعتبرترینوبزرگترینازیکیبعنوانشرکتشرکت
لیتفعاجهانی،سطحدرشدهشناختهشرکتهایازیکیوکشورگوشتیولبنی

پیشدرباآغازهمانازونمودآغازآملشهرستاندر۶۲سالازراخودتولیدی
یفیت،کحفظجهتتالشوجهانیسطحدروممتازمحصوالتتولیدسیاستگرفتن

ناظرهایسازمانونهاییکنندگانمصرفنزدویژه ایاعتبارواعتمادسرعتبهتوانست
ایرانبرالوهعشرکتتولیدیفرآورده هایکهنحویبه.کندکسبکیفیتیوبهداشتی

.استشدهروبرومصرف کنندگانعمومیاقبالبانیزمنطقهکشورهایسایردر

تاریخچه

۱۳۶9 :ایجاد ایستگاه سالمتی شیر در سطح گسترده
۱۳70 : تاسیس شرکت فرآورده های لبنی
۱۳7۱ : (محصوالت بستنی)توسعه خط تولید کاله لبنی
۱۳7۲ : (محصوالت پنیر)توسعه خط تولید کاله لبنی
۱۳7۳ : توسعه خط تولید کاله لبنی( محصوالتUHT)
۱۳75 : (یرشیر خشک و پودرهای صنعتی مثل پودر آب پن)توسعه خط تولید کاله لبنی

۱۳85 :ایجاد واحدهای کسب و کار استراتژیک شرکت کاله لبنی
۱۳87 :تاسیس شرکت لبنیات کاله تهران
۱۳88 :تاسیس شرکت توزیع و فروش بانی چاو

برند کاله

آندرکهزمینیمعنایبهنخست،:معناست۲بهخودطبریگویشدرکاله
بهدوممعنایدرواستخودروگیاهانوهادرختازمملوونشدهکشتچیزی

واصالتکنندهبازگوخودناماینکهشودمیاطالقگوسفندیاگاوپستاننوك
درهکالشرکتنام.استشمالسبزسرخطهدرآشناوشیرینبسایکلمه

.استتنوعواصالت،کیفیتمترادفنیزلبنیهایفرآوردهصنعت
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هچشم انداز شرکت کال

مردمدر تمام لحظات زندگیتبدیل شدن به رهبر بازار لبنیات، حضور محصوالت ما
فیت، به وجدآوردن مشتری ازطریق بهبود مستمر با توجه به کار تیمی، صداقت، کی

خالقیت و نوآوری کارکنان شرکت
 احترام به مردم و خدمت به مردم، ایجاد نام نیک در ذهن مردم

تسناریو شرک

نمدرروشهایازاستفادهجهانی،رقابتعرصهبهورودوتوسعهسیاستتداومبا
مشتریانباارتباطمدیریت،EFQMسازمانیتعالی،KAIZEN وریبهرهمدیریت

CRM،ازبسیاریوتوزیعپیشرفتهشبکه هایاطالعاتی،جامعسیستمهای
تواناییهکنحویبه.استگرفتهقرارشرکتکاردستوردرمدیریتروزتکنیکهای

فرآوره هایشرکت.دهدافزایشبرترمحصوالتوخدماتارائهدرراشرکتآتی
.ندیشدمی اخودمشتریانخواسته هایازفراترچیزیبههموارهکالهگوشتیولبنی

خط مشی کیفیت شرکت فرآورده های لبنی کاله

انواعندگانتولیدکنبزرگترینازیکیعنوانبهکاله،لبنیفرآورده هایشرکت
قسالیونیازهابامتناسبومتنوعمحصوالتارائهکهلبنیمحصوالت

.استدادهقرارخودکارسرلوحهرامشتریانمختلف

اهداف شرکت

خش شرکت کاله در راستای جلب و حفظ رضایت مشتریان و بهبود مستمر و اثرب
:سیستم مدیریت کیفیت اهداف ذیل را مدنظر دارد

جلب رضایت کلیه مشتریان

افزایش توان رقابتی و استمرار آن جهت کسب بیشترین سهم بازار

ارائه محصول با کیفیت در تمامی گروههای لبنی منطبق بر استانداردهای ملی و کارخانه ای

طراحی و تولید و توزیع محصوالت به صورت کامال بهداشتی و به موقع

توزیع محصوالت تولید شده به تمام نقاط کشور و تسهیل دسترسی کلیه مشتریان

ایجاد و ارتقاء فرهنگ مصرف محصوالت متنوع لبنی در سطح جامعه

دیریت مشرکت کاله  به منظور دستیابی به اهداف خود، اقدام به استمرار سیستم
ل دنباکیفیت بر مبنای استاندارد نمود و عالوه برآن راهکارهای ذیل را نیز 

(E)2000؛ISO 9001:می نماید

گسترش فضاهای تولید و ارائه محصوالت جدید بر اساس نیاز جامعه
یانبهبود کیفیت با مشارکت کلیه کارکنان و پیگیری نظرات مشتر
بهبود و گسترش شبکه های بازاریابی و توزیع محصول
ه های برقراری ارتباط مستقیم با مصرف کنندگان جهت معرفی انواع فرآورد

لبنی
ز دنیاگسترش بخش تحقیق و توسعه جهت تولید انواع محصوالت لبنی رو
ارتقاء دانش و آگاهی پرسنل و فروشندگان محصوالت لبنی

نوع آوری شرکت

 در شرکت لبنی کاله هم اکنون سه واحد کسب و کار پنیر، محصوالت
وجود دارد که هریک از این واحدها با نوآوری ( UHT)پاستوریزه و فرادما 

ه بازار خود، با کیفیت ترین و متنوع ترین محصوالت را در حجم تولید باال ب
یر تمامی خطوط تولید این کارخانه به نحوی انعطاف پذ. عرضه می نمایند

طراحی شده اند که مواد اولیه از ورودی های مختلف وارد خط تولید شده و 
د گاه به طوری که تنها از طریق یک خط تولی. محصوالت متنوع خارج گردند

محصوالت لبنی شرکت کاله در حال . محصول تولید می شود۲0بیش از 
ا عدد می باشد که در برنامه های توسعه در آینده نزدیک ت۱70حاضر بیش از 

یک این تعداد محصول در صنعت لبنی کشور. دوبرابر افزایش خواهد یافت
لبنی همچنین بسیاری از محصوالت در صنعت. رقم بی نظیر به حساب می آید

ولین بار کشور مانند پنیر آمل، ماست میوه ای و سون، کفیر توسط کاله برای ا
.ارائه شده است
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پهنه گستردگی شرکت

ایرانکلصنایعدرکارخانه هابزرگترینازکهاستهکتار۱5کالهلبنیکارخانهوسعت
بهتن۱000ازبیشروزانهشیرجذبباتوانسته استکالهطرفی،از.می گرددمحسوب

بههکالشرکتعالوهبه.شودمطرحکشوردرشیرجذباصلیقطببزرگترینعنوان
قرارودخکاردستوردررالبنیفرآورده هایسراسریتوزیعکهلبنیکارخانهاولینعنوان

ازراخودمحصوالتشعبه۲۴ازبیشباومویرگیپخشازاستفادهباهم اکنون.داده است
گوناگونبخش هایدرنفر۴000ازبیشروزانه.می نمایدتوزیعهرمزگانتاآذربایجان

دستبهرالبنیفرآورده هایانواعتن۶50ازبیشتاهستندفعالیتدرحالشرکت
ولیداتتازعمده ایبخشکهشده استسببکالهمحصوالت.برسانندنهاییکنندهمصرف

گذشتهسالیانطیدرشرکتاینوشدهصادراروپابهبیشترایرانازخارجبهشرکتاین
.شده استانتخابغذاییصنایعنمونهکنندهصادرعنوانبهمستمرصورتبه

بهاماقدکهباشدمیهاییشرکتاولینجزکالهلبنیهایفرآوردهشرکت
ایهسوپرمارکتبه(واسطهبدون)مویرگیصورتبهخودمحصوالتپخش
درپخشوفروششعبه۲5ازبیشاکنونهم.استنمودهکشورسطح
وودهبفعالیتبهمشغولفروشسازماننظرزیرکشورمختلفهایاستان

اینازراکالهمحصوالتطورمستقیمبهسوپرمارکت۶5000بهنزدیک
.نمایندمیتامینسازمان

محصوالت شرکت

:نوع فرآورده های لبنی خود را در حوزه های زیر به بازار عرضه می نماید ۴00این شرکت بیش از 

نوع پنیر را به بازار عرضه می نمایند۱00شرکت کاله در حال حاضر بیش از :پنير.
 با طعم هلو،توت ) انواع ماست کم چرب، پرچرب، خامه ای، چکیده، موسیرو میوه ای :ماست

...(فرنگی و

( با طعم های کاکائو، موز، خرما، شکالت و) کم چرب، پر چرب، کم الکتوز، طعم دار: انواع شير..

(و نسکافه، زعفرانی، توت فرنگی، کرم خامه ای)انواع دسر و پودینگ با طعم های : انواع دسر...

 انواع خامه
 انواع كره
انواع بستني
انواع فرآورده ای گوشتی

شرکت لبنی کاله( IFE)ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

امتياز وزنيامتياز عاملوزنعوامل تأثير گذار داخلي

(:  S) نقاط قوت 

0.0840.32كيفيت باالی محصوالت-1
0.0540.2متنوع بودن محصوالت-2
0.0530.15در اختيار داشتن تکنولوژی باال-3
0.0740.28(سرمایه كافي) توان مالي -4
0.0440.16و تجربه افراد سازمانسطح تحصيالت-5
0.0430.12داشتن تحقيقات بازار-6
7-R&D0.0330.09
0.0540.2پيشرو بودن در صنعت-8
0.0330.09يه لبنيحضور كارخانه در یکي از بزرگترین مناطق شير و نزدیکي به عرضه كنندگان مواد اول-9

0.0640.24(كشور16)صادرات به -10
(:W)نقاط ضعف

0.0710.07قيمت باالی محصوالت-1
0.0620.12تنوع بيش از حد محصوالت-2
0.0610.06ارتباط ضعيف با مشتری-3
0.0710.07تبليغات ضعيف محيطي-4
0.0220.04(توليد،بازاریابي،فروش)  روابط نا كارآمد بين واحدهای مختلف-5
0.0520.1جابه جایي نيروی انساني و رفت و آمد زیاد در پست ها-6
0.0610.06عدم انگيزه كافي در كاركنان-7
0.0410.04عدم وجود امنيت شغلي-8
0.0320.06عدم وجود روند مشخصي جهت ارتقای شغلي كاركنان-9
0.0410.04سلسله مراتب طوالني-10

12.51جمع كل

IFEتحلیل 

5/۲آنهامیانگینوباشدمیحداکثرو۱حداقلوزنیامتیازاتجمع
عواملنظرازسازمانیعنیباشد5/۲ازکمترسازماننهایینمرهاگر.میباشد
5/۲زابیشترنهایینمرهاگرومیباشدضعفدچارالمجموعحیثمنداخلی
عالمجموحیثمندرونیعواملنظرازسازمانکهاستاینبیانگرباشد،
.باشدمیقوتدارای

فضعنقاطبرقوتنقاطغلبهبیانگرIFEماتریسازآمدهبدست۲/5۱عدد
.باشدمیشرکت

شرکت لبنی کاله( EFE)ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 
امتياز وزنيامتياز عاملوزنعوامل تأثير گذار خارجي

(:  O) فرصت ها 

0.0740.28گستردگي هرم سني جامعه-1
0.0720.14ممنوعيت واردات محصوالت لبني و حمایت از صادرات-2
0.0440.16افزایش ضریب نفوذ اینترنت-3
0.0530.15وجود بازارهای كشورهای هم جوار-4
0.0420.08امکان بسته بندی كاال مطابق با صنعت سبز-5
0.0330.09وجود بازارهای وسيع داخلي-6
0.0530.15باال رفتن مصرف سرانه-7
0.0530.15حذف یارانه ها-8
0.0730.21فرهنگ استفاده از محصوالت رژیمي-9
0.0320.06شركت در نمایشگاه های داخلي و بين المللي-10

(:T)تهدید ها 

0.0420.08ورود رقبای قوی و جدید به بازار -1
0.0710.07تحریم -2
0.0420.08نرخ تورم -3
0.0510.05نرخ ارز -4
0.0330.09هدفمند كردن یارانه ها -5
0.0620.12عدم ثبات تعرفه ها -6
0.0230.06ورود محصوالت لوكس و خارجي به بازار -7
0.0610.06واردات مواد اوليه از خارج -8
0.0720.14تبليغات گسترده رقبا -9
0.0620.12جذب نيروهای كارآمد از سمت رقبا -10

12.34جمع كل
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EFEتحلیل 

برایمتوسطامتیازومیباشد۴حداکثرو۱حداقلکهوزنیامتیازجمع
نهادهایمیاندرسازمانکهدهدمینشان۴امتیاز.باشدمی5/۲سازمانها،

نشواکدهندهنشاندیگرعبارتبه.استبرجستهموقعیتیدارایمشابه
میتهدیدهااثررساندنحداقلبهوهافرصتازاستفادهدرسازمانعالی
درسازمانموزونهایاستراتژیکهدهدمینشانهم۱امتیاز.باشد

.استنبودهتوانمندتهدیداتازپرهیزوفرصتهاازاستفاده

ماتریسازآمدهبدست2/34عددEFEهایتهدیدغلبهبيانگر
.استكالهلبنيشركتدرمحيطهایفرصتبرمحيطي

 میباشد و امتیاز متوسط برای ۴و حداکثر ۱جمع امتیاز وزنی که حداقل
نشان می دهد که سازمان در میان نهادهای ۴امتیاز . می باشد5/۲سازمانها، 

نش به عبارت دیگر نشان دهنده واک. مشابه دارای موقعیتی برجسته است
عالی سازمان در استفاده از فرصت ها و به حداقل رساندن اثر تهدیدها می

هم نشان می دهد که استراتژی های موزون سازمان در ۱امتیاز . باشد
.استفاده از فرصتها و پرهیز از تهدیدات توانمند نبوده است

 بدست آمده از ماتریس 34/2عددEFE بيانگر غلبه تهدید های
.محيطي بر فرصت های محيط در شركت لبني كاله است

شرکت لبنی کالهSWOTماتریس 
االدر اختيار داشتن تکنولوژی ب-1
وضعيت مالي مطلوب-2
تنوع محصوالت-3
كيفيت باالی محصوالت-4
بخش تحقيقات بازاریابي قوی-5
نلسطح تحصيالت و تجربه پرس-6
بخش تحقيق و توسعه قوی -7
(R&D)

كشور دنيا16صادرات به -8
پيشرو بودن در صنعت-9
حضوركارخانه دریکي -10

ر و ازبزرگترین و مهمترین مناطق شي
محصوالت لبني 

قيمت باالی محصوالت.1

تنوع بيش از حد محصوالت .2

ارتباط با مشتری نسبتاً ضعيف.3

(ATL)تبليغات محيطي ضعيف.4

جا به جایي زیاد نيروی انساني و .5
رفت و آمد زیاد بين پست ها

انعدم انگيزه كافي در بين كاركن.6

روابط ناكارآمد بين واحدهای .7
مختلف 

(تولید، بازاریابی و فروش) 

عدم وجود امنيت شغلي.1

برایمشخصایرویهوجودعدم.2
كاركنانشغليارتقای

سازمانطوالنيمراتبسلسله.3

(IFE)عوامل داخلی 

شرکت لبنی کالهSWOTماتریس 
:SOاستراتژی های 

ركز و تم( ماشين آالت) با توجه به تکنولوژی-1
روه بر خالقيت مي توان محصوالت متناسب با گ

.های سني متفاوت ایجاد كرد

با استفاده از محصوالت متنوع و بخش -2
R&Dمي توانيم جهت كسب سهم بازار مناسب

.اقدام كنيم 

با پيشرو بودن در صنعت و موقعيت -3
استراتژیکي كارخانه جهت در دست گرفتن 

.ابتکار عمل بازار اقدام نمود

با استفاده از سرمایه و توان مالي شركت و-4
ثبات در كيفيت محصوالت در نمایشگاه های

.داخلي و خارجي شركت نمود

يد، بازاریابي،تول)ایجاد سيستم مدیریتي -5
حرفه ای، تخصصي و بهره بردن از ( فروش

.پرسنل متخصص جهت ایجاد مزیت رقابتي

:WOاستراتژی های 

الت تمركز بر اقشار با درآمد باال و معرفي محصو-1
استفاده از ابزارهای معرفي ) خاص و لوكس به آنها

(.كاالی لوكس

ه ای، استفاده از سيستم مدیریت بازاریابي حرف-2

د تخصصي و سيستماتيک جهت ایجاد روابط كارآم
.بين واحدهای مختلف 

جهت استفاده ITبهره جستن از سيستم -3
.درون سازمان به منظور كاهش دیوانساالری اداری

ایجاد امکانات جهت ادامه تحصيل پرسنل و -4
.آموزش های تخصصي ضمن خدمت

استفاده از گستردگي هرم سني جامعه جهت -5
.توليد محصوالت متنوع

برگزاری نمایشگاه های موقت و دائمي داخلي و-6
.خارجي جهت معرفي محصوالت و تبليغات

. گستردگي هرم سني جامعه.1

. فرهنگ استفاده از محصوالت رژیمي.2

. افزایش ضریب نفوذ اینترنت.3

عت امکان بسته بندی كاال مطابق با صن.4
.  سبز

ممنوعيت واردات محصوالت لبني ا .5
. خارج كشور و حمایت دولت از صادرات

شركت در نمایشگاه های داخلي و بين.6
.  المللي

. حذف یارانه ها.7

. وجود بازارهای داخلي وسيع.8

. وجود بازارهای كشورهای هم جوار.9

فه ای نبود سيستم مدیریت بازاریابي حر.01
در اكثر شركتهای رقيب وتوليد 

محوربودن آنها بجای بازار محور بودن 
وفرصت ایجاد یک تحول جدی برای در 

. دست گرفتن ابتکار عمل

:STاستراتژی های 

ت با تقویت، تخصصي و علمي كردن فعالي-1
ان بازاریابي و بهره بردن از تجربيات سازمهای 

های موفق در این زمينه

با معرفي محصوالت نو، جذاب و مشتری -2
الت پسندانه و بهره بردن از تکنولوژی ماشين آ

جهت حفظ و ارتقای جایگاه برند

ایجاد تبادالت سازنده و قراردادهای بلند -3
.مدت با عرضه كنندگان مواد اوليه

دگان تهيه مواد اوليه با كيفيت از عرضه كنن-4
وفادار، مطمئن و با صالحيت داخلي

:WTاستراتژی های 

واکوشپرسنلبرایرفاهیکاری،مناسبشرایطایجاد-۱

شغلیامنیتبرقراریوسازمانباتجربه

ابیبازاریدرآمدهایازمشخصیدرصدتصویبوتعیین-۲

پروموشناموروتبلیغاتبخشبرایفروشو

تنجسبهرهوآنثباتومحصوالتکیفیتباالبردن-۳

والتمحصبارقابتبرایبندیبستهروزهایازتکنولوژی

خارجی

ازبخشیتخصیصوCRMبخشتقویتوایجاد-۴

بخشاینبهشرکتدرآمدهای

بازاربهجدیدوقویرقبایورود.1

تحریم.2

تورمنرخ.3

ارزنرخنوسانات.4

هایارانهکردنهدفمند.5

هاتعرفهثباتعدم.6

بازاربهخارجیولوکسمحصوالتورود.7

خارجازاولیهموادواردات.8

رقباگستردهتبلیغات.9

رقباسمتازکارآمدنیروهایجذب.01

شرکت لبنی کالهSWOTماتریس 
(QSPM)ماتریس کمی برنامه ریزی استراتژیک 

ST1استراتژی ST2ستراتژی اST3استراتژی ST4ستراتژی ا

TASجذابیتTASجذابیتTASجذابیتTASفرصت هاضریبجذابیت
گستردگی هرم سنی جامعه0.۲۱۳0.۱۴۲0.07----

ممنوعیت واردات محصوالت لبنی و حمایت از 0.21۳0.۱۴۲0.۲۱۳0.۱۴۲0.07

صادرات
افزایش ضریب نفوذ اینترنت0.08۲0.08۲0.08۲0.0۴۱0.0۴
وجود بازارهای کشورهای هم جوار0.1۲0.۱۲0.۱5۳0.۱۲0.05

بزامکان بسته بندی کاال مطابق با صنعت س0.۱۲۳0.08۲0.0۴----

وجود بازارهای وسیع داخلی0.12۴0.09۳0.09۳0.۱۲۴0.0۳
باال رفتن مصرف سرانه0.2۴0.۱5۳0.۲۴0.۱۲0.05
هاحذف یارانه0.1۲0.۱5۳0.05۱0.۱۲0.05

فرهنگ استفاده از محصوالت رژیمی0.07۱0.07۱0.۲8۴0.۲۱۳0.07

یشرکت در نمایشگاه های داخلی و بین الملل0.۱۲۴0.۱۲۴0.0۳--0.09۳

تهدیدات
ورود رقبای قوی و جدید به بازار0.16۴0.۱۲۳0.۱۶۴0.۱۶۴0.0۴

تحریم0.21۳0.۲8۴0.۱۴۲0.۲۱۳0.07
نرخ تورم0.0۴۱0.0۴--0.08۲0.۱۲۳
نرخ ارز0.05۱0.۱۲0.۱۲0.۱5۳0.05
هدفمند کردن یارانه ها0.0۶۲0.0۳--0.06۲0.0۶۲
عدم ثبات تعرفه ها0.18۳0.۱8۳0.۱۲۲0.0۶۱0.0۶
ورود محصوالت لوکس و خارجی به بازار0.04۲0.0۴۲0.08۴0.0۶۳0.0۲

واردات مواد اولیه از خارج0.۱۲۲0.0۶------
تبلیغات گسترده رقبا0.21۳0.۲۱۳0.۲8۴0.۲8۴0.07

جذب نیروهای کارآمد از سمت رقبا0.۱۲۲0.۱۲۲0.0۶----

جمع کل۱.9۶1.892.512.411
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TASجذابيتTASجذابيتTASجذابيتTASقوت هاضریبجذابيت

کیفیت باالی محصوالت0.32۴0.۳۲۴0.۲۴۳0.۱۶۲0.08
متنوع بودن محصوالت0.15۳0.۱5۳0.۲0۴0.۲0۴0.05

در اختیار داشتن تکنولوژی باال0.05۱0.۲0۴0.۱5۳0.05--
(سرمایه کافی)توان مالی0.28۴0.۲8۴0.۲۱۳0.۱۴۲0.07
و تجربه افراد سازمانسطح تحصیالت0.04۱0.08۲0.۱۶۴0.۱۶۴0.0۴

داشتن تحقیقات بازار0.16۴0.۱۶۴0.۱۶۴0.۱۶۴0.0۴
0.03۱--0.09۳0.09۳0.0۳R&D

پیشرو بودن در صنعت0.20۴0.۲0۴0.۲0۴0.۲0۴0.05
و حضور کارخانه در یکی از  بزرگترین مناطق شیر0.03۱0.۱۲۴0.0۳۱0.09۳0.0۳

محصوالت لبنی
(کشور۱۶)صادرات به 0.24۴0.۲۴۴0.۲۴۴0.۲۴۴0.0۶

ضعف ها

قیمت باالی محصوالت0.21۳0.۲8۴0.۲۱۳0.۱۴۲0.07
تنوع بیش از حد محصوالت0.06۱0.۱۲۲0.۲۴۴0.۲۴۴0.0۶

ارتباط ضعیف با مشتری0.۱8۳0.۲۴۴0.0۶----
تبلیغات ضعیف محیطی0.14۲0.۲۱۳0.۲8۴0.۲8۴0.07
) روابط نا کارامد بین واحدهای مختلف0.0۲----0.06۳0.08۴

(تولید،بازاریابی،فروش
ت هاجابه جایی نیروی انسانی و رفت و آمد زیاد در پس0.15۳0.۱0۲0.05۱0.۱0۲0.05

عدم انگیزه کافی در کارکنان0.06۱0.۲۴۴0.0۶۱0.0۶۱0.0۶
عدم وجود امنیت شغلی0.۱۶۴0.۱۲۳0.08۲0.0۴--
انعدم وجود روند مشخصی جهت ارتقای شغلی کارکن0.0۳۱0.09۳0.0۶۲0.0۳--

سلسله مراتب طوالنی0.0۴--------
جمع کل۲.۱۳2.822.962.791

احتماالً = 3مي توان قبول كرد؛ = 2قابل قبول نيست؛ = 1: نمره جذابيت
بسيار قابل قبول= 4قابل قبول باشد؛ 

اولویت استراتژی ها

:QSPMاولویت انتخاب استراتژی ها با روش ردیف

استراتژی های کلی

اولویت 

استراتژی 

ها
بیات بازاریابی و بهره بردن از تجربا تقویت، تخصصی و علمی کردن فعالیت های-۱۱

سازمان های موفق در این زمینه

2اولویت 

ین با معرفی محصوالت نو، جذاب و مشتری پسندانه و بهره بردن از تکنولوژی ماش-۲۲

آالت جهت حفظ و ارتقای جایگاه برند

1اولویت 

3اولویت ایجاد تبادالت سازنده و قراردادهای بلند مدت با عرضه کنندگان مواد اولیه-۳۳
۴اولویت لیتهیه مواد اولیه با کیفیت از عرضه کنندگان وفادار، مطمئن و با صالحیت داخ-۴۴

نتیجه گیری و پیشنهادات

تشرکاینبرایخارجیوداخلیعواملارزیابیماتریسازشدهحاصلرقابتیجایگاه
ازواندبتقوتنقاطبیشترتقویتبابایدشرکتاینکهدهدمینشانصنعتدر

بیترکیهایاستراتژیجایگاهاینبهتوجهبا.نمایدجلوگیریمحیطیتهدیدهای
کههمانطورزیرانمودیم،بندیاولویتراSWOTماتریسSTخانهازآمدهبدست
.استSWOTماتریسبرمنطبقخارجیوداخلیعواملارزیابیشدگفته

ژی های پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد این شرکت درقالب استرات
:تدوین شده به صورت زیر ارائه می گردد

:در قالب استراتژی ها اول باید به فعالیت های زیر پرداخته شود
لزوم تدوین یک برنامه بلند مدت و برنامه ساالنه برای شرکت، به خصوص بخش بازاریابی.
لزوم استفاده از مشاور جهت مدیران بازاریابی و استفاده از روان شناسان صنعتی.
تعریف اقدامات اصالحی روی شاخص ها
راتژی های در بخش بازاریابی توجه به بسته بندی، جایگاه سازی در ذهنیت مصرف کننده، و تدوین است

.مناسب بازاریابی
طراحی سیستم کنترلی برای واحد بازاریابی.
استفاده تؤام از استراتژی کشش و رانش.
 ایجاد پایگاه اطالعاتیMISو مستندسازی ،
اهمیت دادن به مقوله مدیریت دانش
تقویت((Marketing Intelligence بررسی تخصصی حرکات رقبا بوسیله ایجاد یک واحد ،

اختصاصی بدین منظور
۱0-فعال نمودن و علمی نمودن تبلیغات محیطی به خصوص تبلیغات بیلبوردی

:ردفعالیت هایی که در قالب استراتژی های دوم باید به آن توجه ک

یی با در جهت همگرا) یکنواختی در کیفیت، بسته بندی : در بخش استراتژی محصول
، متناسب شدن با ذائقه مشتری(بازار

رضه پیش قدمی در ارائه محصوالتی که بوسیله تولید کنندگان خارجی ممکن است ع
شوند

نوآوری در محصوالت جدید و ایجاد نیازهای جدید برای مشتری
ردم سرمایه گذاری روی کشف و پرورش محصوالتی که در آینده جایگاه عمده در مصرف م

دارند
ا و سلیقه تنوع باالی محصوالت لبنی کاله و توجه به تولید محصوالتی برای انواع ذائقه ه

ها
تولید محصوالت سالمت
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 ای خارجی رقب) بهبود ثبات کیفیت برای افزایش رقابت پذیری با محصوالت خارجی
(در بازار

 در با توجه به رشد بازار لبنیات صنعتی در داخل کشور و همچنین: رهبری بازار
.کشورهای همسایه، کاله باید به عنوان لیدر به این بازار حمله کند

امع و استفاده از تخصص در تعریف فرایندهای ج: تخصصی کردن مدیریت محصول
کامل

اده از شبکه نفوذ در بازار با استف: افزایش نفوذ در بازار از طریق تقویت شبکه توزیع
.توزیع قدرتمند و توان مالی باال

اشد، ازآنجایی که کاله در نوآوری و ارائه محصوالت جدید پیشرو می ب: توسعه بازار
را داراست( سالئق جدید) توانایی ایجاد بازارهای جدید

ها با استاندارد بودن محصوالت و تطابق آن: تولید محصول استاندارد و بهداشتی
محلی استانداردهای بهداشتی، قدرت رقابتی کاله را در مقایسه با رقبای سنتی و

.افزایش می دهد
استفاده از استراتژی های تنوع گرایی افقی، و همگون

:ردفعالیت هایی که در قالب استراتژی های دوم باید به آن توجه ک :دفعالیت هایی که در قالب استراتژی های دوم و سوم باید به آن توجه کر

ایجاد ارتباطات قوی، صمیمانه، و سیستماتیک با عرضه کنندگان مواد اولیه
ان جستجو در بازار عرضه کنندگان به صورت دوره ای جهت شناسایی عرضه کنندگ

جدید با کیفیت بهتر
ت با شناسایی دقیق، علمی و ارزیابی عرضه کنندگان مواد اولیه و قراردادهای بلند مد

آنها
 اعظمی شرکت، کاله می تواند وارد زنجیره تولید شده و قسمت( مالی)در صورت توانایی

شی از مراحل تولیدرا از جمله تولید مواد اولیه را خود به عهده گرفته تا از تهدیدهای نا
از قدرت چانه زنی عرضه کنندگان جلوگیری نماید

ستمر ایجاد سیستم کنترلی در شرکت های عرضه کنندگان مواد اولیه جهت بررسی م
کیفیت محصوالت ارائه شده

شناسایی عرضه کنندگان مواد اولیه قدیمی و قدرتمند


