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مقدمه

اهداف جایزه ملی صنعت کفش ایران

صنعــت کفــش ایــران ،صنعتــی کــه در دهههــای نهچنــدان دور بــا شــکوه
و عظمتــی مثــال زدنــی در ســطح ملــی و منطقهای مایــه افتخــار و غرورمان
بــود ،سالهاســت از جایــگاه واقعــی خــود فاصلــه گرفتــه اســت جایگاهــی
کــه رقبــای جهانــی بــا هوشــمندی در آن رخنــه کــرده و بــازار جــذاب
ایــران را عرصــه تاختوتــاز خــود قــرار دادهانــد .بررســی رونــد تاریخــی
شــاخصهای اقتصــادی ایــن صنعــت حاکــی از آن اســت کــه ســرانه تولیــد
ملــی و متوســط قیمــت صــادرات پایپــوش ایرانــی در  5ســال اخیــر افــت
قابــل توجهــی داشــته اســت در حالیکــه پتانســیلهای موجــود در صنعــت
نشــان از توانایــی رشــد ایــن شــاخصها دارد.
از جملــه مهمتریــن مزیتهــای صنعــت کفــش ایــران میتــوان بــه تــوان
اشــتغالزایی بــاال ،ســرمایه کــم بــرای راهانــدازی یــک بنــگاه ،پتانیســل
ارزآوری ،انــدازه بــازار داخلــی (ایــران بــا ســهم 18درصــدی بیشــترین میزان
مصــرف در بیــن کشــورهای خاورمیانــه را دارد) و امــکان تامیــن بیــش از
 80درصــد مــواد اولیــه مــورد نیــاز صنعــت کفــش در داخــل کشــور اشــاره
نمــود .علیرغــم مزیتهــای رقابتــی صنعــت کفــش ایــران ،فعــاالن ایــن
صنعــت بــه دالیــل متفــاوت موفــق بــه بالفعــل کــردن کامــل آن نشــدهاند.
شــناخت پاییــن از آینــده ،تالطمهــای شــدید محیــط ،تغییــرات ســریع
عوامــل موثــر بــر تصمیمگیــری ،تحریمهــا ،مدیریــت ســنتی ،فناوریهــای
قدیمــی ،کمتوجهــی بــه آمــوزش ،سیســتمهای نویــن بازاریابــی و فــروش
و تحقیــق و توســعه از جملــه مهمتریــن عواملــی هســتند کــه مانــع رشــد
مــورد انتظــار از صنعــت شــدهاند.
جایــزه ملــی صنعــت کفــش ایــران بــا هــدف شناســایی و معرفــی
بهترینهــای صنعــت کفــش و ارائــه شــاخصهای رقابتپذیــری در
ســطح جهانــی توانایــی خلــق چشــماندازی نــو در صنعــت را دارا اســت،
چشــماندازی کــه بــا ارزیابیهــای ســاالنه میتوانــد میــزان رشــد هــر
بنــگاه را ســنجید و انحــراف از مســیر تعالــی را بهصــورت عملیاتــی و
کاربــردی ترســیم نمــود ،تا بــا راهبردهــا و راهکارهــای هوشــمندانه صنعتی
خــاق و ثروتآفریــن خلــق نمــود.

صنعــت کفــش ایــران بــه عنــوان یکــی از صنایــع موفــق در دهههــای
گذشــته بــا امــکان اشــتغالزایی و ارزآوری چشــمگیر همــواره مــورد توجــه
سیاســتگذران بــوده اســت .جایــزه ملــی صنعــت کفــش بــا ایجــاد پویایــی و
رقابــت در بیــن بنگاههــا توانایــی ایجــاد نقشـهراهی بــرای توســعه و رشــد
مجــدد صنعــت را دارا میباشــد.

مزایای حضور در جایزه ملی صنعت کفش
 .1شبکه فروشگاهی دیجیتال مارکتینگ
فــروش و عقــد قــرارداد در فروشــگاههای دیجیتالــی بــه منظــور توســعه
شــبکه فــروش (برتریــن فروشگاههــای آنالیــن ایــران)
 .2پخش تیزر تبلیغاتی رایگان
پخــش تیــزر تبلیغاتــی در شــبکههای داخلــی صداوســیما بــه مــدت
 900ثانیــه در تلوزیــون و رادیــو (بــه تعــداد محــدود)
 .3عضویت در باشگاه شرکای تجاری آرا
باشــگاه شــرکای تجــاری آرا متشــکل از شــرکتها و ســازمانهای
دولتــی و خصوصــی اســت کــه خدمــات ویــژهای جهــت توســعه
کسبوکارهایشــان ارائــه میشــود
 .4تبلیغات مجازی
اطالعرسانی به صورت ایمیل مارکتینگ و شبکههای اجتماعی
 .5حق اشتراک
عضویــت و حــق اشــتراک یــک ســاله رایــگان در تشــکلهای حامــی
جایــزه ملــی صنعــت کفــش
 .6مشاوره در حوزههای بازاریابی و فروش
مشاوره توسط افراد متخصص دانشگاهی پس از ارزیابی
 .7مصاحبه خبری در نشریه پیشران
مصاحبــه خبــری بــا مدیــران ،پوشــش رویدادهــای مهــم ،معرفــی
محصــوالت و خدمــات بــه صــورت تخصصــی بــا محوریــت آیندهپژوهــی
 .8چاپ آگهی تبلیغاتی
چــاپ آگهــی تبلیغاتــی محصــوالت و خدمــات در ماهنامــه پیشــران بــا
طراحــی رایــگان و ارســال و ارایــه بــه ســازمانها و شــرکتهای معتبــر
 .9آموزش مجازی
ارایه آموزش مجازی در یکی از بخشهای فروش و بازاریابی
ثبتنام کنندگان تا تاریخ  10مهر ماه در فرایند جایزه ملی
صنعت کفش از مزایای طرحهای  8 ،7و  9بهصورت رایگان
برخوردار خواهند شد.

