چیپس و ماست؛

ترکیب خرید نوستالژیک ما

تحلیلی جامع بر وابستگی کاالها در ترکیب سبدهای خرید سوپرمارکتی

فروردین 1401
این گزارش با همکاری بین دو شرکت مشاوره مدیریت ایلیا و مجموعه  IRANFMCGبه صورت مشترک تهیه و منتشر
شده است .مالکیت مادی و معنوی این اثر متعلق به این دو مجموعه بوده و استفاده از مطالب آن تنها با ذکر منبع
بالمانع است .الزم به ذکر است که مطالب مندرج در این گزارش بر اساس روش تحقیق مشخصشده در گزارش
منتشر شده است و دو مجموعه فوقالذکر هیچ مسئولیتی در قبال استفاده از نتایج این مطالعه ندارند.

مخاطبان

اهداف

▪ مدیران استراتژی شرکتهای تولیدکننده کاالهای سوپرمارکتی

▪ آشنایی با استراتژی باندلینگ*

▪ مدیران توسعه و بازاریابی تولیدکنندگان کاالهای سوپرمارکتی

▪ ایجاد بینش نسبت به سبد خرید ترکیبی مشتریان سوپرمارکتی

▪ تامینکنندگان ،فروشگاهها و فروشندگان کاالهای سوپرمارکتی

▪ آشنایی با ترجیحات مشتریان در سبد خرید

▪ محققان حوزه کاالهای سوپرمارکتی

▪ شناخت ظرفیتهای باندلینگ در ایران

▪ و عالقهمندان به حوزههای خردهفروشی و کاالهای سوپرمارکتی

▪ بهبود تصمیمات استراتژیک ،تبلیغات و برندینگ

صفحه 2

تحلیلی جامع بر وابستگی کاالها در سبدهای خرید سوپرمارکتی

* باندلینگ ( :)Bundlingاصطالحی است که به فروش ترکیبی چند آیتم در قالب یک بسته واحد اطالق
میشود .از این استراتژی جهت ترغیب مشتریان به خرید بیشتر آیتمها استفاده میشود.

▪ شرکت آمازون با استفاده از استراتژی باندلینگ باعث کاهش هزینه عملیاتی خود در محصوالت ارزان قیمت شده است.

خالصه
مدیریتی
چکیده نتایج به دست آم ده
در ای ن مطالع ه ،در لیس ت
روبرو ارائه شده است.

▪ باندلینگ میتواند اثرات مخرب عرضه یک محصول جدید به بازار را کاهش دهد.
▪ در سبد خرید سوپرمارکتی مشتریان تهرانی ،در  63درصد از سفارشها ،بیش از یک محصول خریداری شده است.
▪ سیگار بیشترین نسبت خرید تکی را دارد .این محصول در  41درصد از مواقع ،به تنهایی خریداری شده است.
▪  5کاالی شیر ،پنیر ،ماست ،بیسکوییت و بستنی در  50درصد از سفارشهای سوپرمارکتی وجود داشته است.
▪ زوج ترکیبهای جذاب در سبد خرید کاالی سوپرمارکتی عبارتند از )1 :دستمال کاغذی و دستمال توالت  )2چیپس و پفک
 )3چیپس و ماستطعمدار )4شیرکاکائو و کیک  )5خامه و کره
▪ بیشترین برندهای ترکیبی در سبدهای خرید شامل چیپس و ماستطعمدار ،ارائه شده است.
▪ به کمک دادهها و تحلیلهای موجود ،امکان دستیابی به انواع ترکیبها و تحلیل آنها در سبدهای خرید میسر است.

صفحه 3

تحلیلی جامع بر سبدهای خرید سوپرمارکتی در ایران

فهرست گزارش

1

درباره استراتژی باندلینگ

5

2

بررسی سبد خرید تهرانیها

10

3

پیوست

27

درباره
استراتژی باندلینگ
بخش «درباره استراژی باندلینگ»
به موضوعات زیر پرداخته است:
▪ معرفی باندلینگ

▪ مزیتهای باندلینگ
▪ نمونههای موفق باندلینگ در دنیا

صفحه 5

تحلیلی جامع بر وابستگی کاالها در سبدهای خرید سوپرمارکتی

استراتژی باندلینگ یکی از استراتژیهای
موثر در بهبود سود شرکتها است

صرفهجویی در هزینه بازاریابی

افزایش سهم بازار
چگونگی افزایش سود ،یک سوال همیشگی در تجارت است.
بان دلینگ ی ک اب زار اس تراتژیک ب رای ش رکته ا اس ت ک ه ب ا عن وان
"ادغام چند کاال در یک بستهبندی" شناخته شده است .زمانی که دو ی ا چن د

بهبود رضایت مشتری

محصول مجزا در قالب یک بسته (عمدتا با قیمت ی پ ایینت ر) عرض ه م یگ ردد،
به اصطالح از استراتژی باندلینگ استفاده شده است.
بستهی ایجاد شده از چن د محص ول دارای هزین هه ای عملی اتی ک مت ر نس بت

ایجاد ارزش جدید

به عرضه محصوالت به شکل جداگانه است بدین ترتیب شرکتها میتوانند
سود بیشتری بدست آورند.
از ط رف دیگ ر ق رار گ رفتن چن د محص ول در کن ار ه م ب ه عن وان ی ک بس ته ب ا
قیمتی پایینتر ،باعث جذابیت بیشتر آنه ا ش ده و تمای ل خری د مش تری را

کاهش هزینههای حمل و نقل

افزایش میدهد.
همچن ین بس تهای ک ه از ادغ ام دو ی ا چن د محص ول ایج اد میگ ردد ،دارای

ج ذابیته ا و مزی ته ای تم ام محص والت تش کیلدهن ده ب ا قیمت ی رق ابتی

افزایش وفاداری مشتری

اس ت .ای ن س بب م یگ ردد ک ه محص والت مش ابه رقب ا ب ا بس ته ادغ امش ده
رقابت کنند نه فقط با یکی از محصوالتی که در بسته وجود دارد.

صفحه 6

تحلیلی جامع بر وابستگی کاالها در سبدهای خرید سوپرمارکتی

کاهش موجودی انبار

باندلینگ

همکاری میان سامسونگ و  AKGموفق
بوده و باعث افزایش فروش شده است
استراتژی باندلینگ میتواند میان محصوالت دو ی ا چن د برن د مس تقل انج ام
شود .در این روش محصوالت در یک بسته واحد قرار گرفته و به بازار معرف ی
میشوند.
در این نوع از باندلینگ ،محصوالت چند برند متفاوت در نقش مکمل هم در
بسته قرار گرفته و تحت تاثیر برتری همدیگر ق رار م یگیرن د .ای ن ام ر موج ب
م یگ ردد محص والت ب ا س رعت جایگ اه مطل وب و منحص ربفردی را در ذه ن

مشتریها پیدا کنند و با افزایش فروش و کاهش هزینهه ای عملی اتی باع ث
افزایش سود شوند.
مثالهای کاربردی متعددی در م ورد بان دلینگ چن د برن د مختل ج وج ود دارد.
به عنوان نمونه ،گزارش شرکت سامسونگ نشان میدهد همکاری ب ا ش رکت
 AKGو قرار دادن هندزفری این شرکت در کنار گوشیه ای نس ل جدی د خ ود،
موفق آمیز بوده و افزایش فروش را نس بت ب ه گوش یه ای نس ل قبل ی در پ ی
داشته است.

صفحه 7

تحلیلی جامع بر وابستگی کاالها در سبدهای خرید سوپرمارکتی

آمازون با استفاده از استراتژی باندلینگ
موجب کاهش هزینه عملیاتی خود در
محصوالت ارزان قیمت شده است
در کس بوکارهای خردهفروش ی (آنالی ن ی ا آفالی ن) اس تراتژی بان دلینگ
میتواند مزایای زیادی برای مجموعهها به همراه آورد .نمونههای موف ق زی ادی
از فروش گاهه ا وج ود دارد ک ه محص والت خ ود را ب ه ش کل بس تهبن دی چن د
محصول با تخفیج به مشتریان ارائه میدهند.
بس تهبن دی محص ول ی ک روش قاب ل اعتم اد ب رای ف روش ک اال در فروش گاهه ا
است .همانطور که هنر فروش در طول زم ان تکام ل یافت ه اس ت ،بس تهبن دی

محصوالت به طور پیوسته محبوبیت پیدا کرده است .اکنون ،به دلیل رقابت
شدید بین بازیگران تجارت و افزایش قیمتهای جذب مشتری ،ای ن موض وع
بیش از همیشه اهمیت پیدا کرده است.
اس تراتژی بس تهبن دی آم ازون روش ی هوش مندانه ب رای اف زایش ف روش و
کاهش هزینه عملیاتی در محصوالت ارزان قیمت خود است.
یک تخمین از مککنزی نشان میدهد که  ۵درص د از ک ل خری دهای آم ازون
از طری ق توص یههای خری د محص والت ترکیب ی انج ام میش ود و طب ق گفت هی
فارستر ،موفقیت در فروش این توصیهها حدود  ۶۰درصد است.

صفحه 8

تحلیلی جامع بر وابستگی کاالها در سبدهای خرید سوپرمارکتی

بان دلینگ میتوان د اث رات
مخ رب عرضهههه یهههک مح هههو
جدید به بازار را کاهش دهد.
یک ی از کاربرده ای بان دلینگ در معرف ی ی ک محص ول جدی د ک ه
ارزش آن توسط مصرفکننده درک نشده است ،میباشد.

به ای ن ص ورت ک ه محص ول جدی د را در کن ار ی ک محص ول محب وب
ک ه ارزش آن توس ط مش تری درک ش ده ،در قال ب ی ک بس ته ق رار
میدهند و بسته ادغامی این دو محصول باعث میگردد ک ه قیم ت
و هزینههای محصول جدید مناسبتر شود.

صفحه 9

تحلیلی جامع بر وابستگی کاالها در سبدهای خرید سوپرمارکتی

بررسی سبد
خرید تهرانیها
بخش «بررسی سبد خرید تهرانیها»
به موضوعات زیر پرداخته است:
▪ بررسی سفارشهای تکی و چند کاالیی

▪ بررسی سبد خرید پرفروشترین کاالهای ترکیبی سوپرمارکتی
▪ بررسی جذابترین سبدهای ترکیبی از کاالهای سوپرمارکتی

صفحه 10

تحلیلی جامع بر وابستگی کاالها در سبدهای خرید سوپرمارکتی

در  %37سفارشهای سوپرمارکتی،
تنها یک کاال خریداری شده است.

X%

خرید کاال همراه با کاالی دیگر
59%

در  63درصهههههههههههههههههههههههههههههههههههههد از
سفارشهای س وپرمارکتی،
بیش از ی ک ک اال خری داری
شده است.

صفحه 11

در  37درصهههههههههههههههههههههههههههههههههد از
سفارشهای سوپرمارکتی
تنه ا ی ک ک اال خری داری
شده است.

تحلیلی جامع بر وابستگی کاالها در سبدهای خرید سوپرمارکتی

36%

72%

28%

المپ

72%

28%

توتون و تنباکو

73%

27%

کمپوت

74%

26%

پوشک بچه

75%

25%

چسب

75%

25%

ژ و اسپری مو

75%

25%

حشرهکش

76%

24%

تیغ اصالح

94%

6%

پاستا

94%

6%

کنسرو سبزیجات

94%

6%

الزانیا

94%

6%

مربا

94%

6%

سس کچاپ

94%

6%

غذای کودک

94%

6%

خیارشور

95%

5%

دستما توالت

95%

5%

دستما حوله

95%

5%

زیتون

 10کاال با کمترین فروش تکی

%63

%37

پوشک بزرگسا

 10کاال با بیشترین فروش تکی

همانطور که مشاهده میشود سیگار بیشترین خرید را به شکل تک ی داش ته
است .بدین صورت که در  %41مواقع ب ه ص ورت تک ی و در  %59مواق ع هم راه
با کاالی دیگر خریداری شده است .همینطور کاالهایی نظیر زیتون یا دس تمال
حوله عمدتا به همراه کاالهای دیگر در سوپرمارکتها خریداری میشوند.

سیگار

41%

64%

نمودار روبهرو  10کاال با بیشترین و کمترین میزان فروش تکی نسبت به ک ل
فروش را نشان میدهد .منظور از فروش تکی "ت ک آی تم ب ودن در س بد خری د
فروشگاهها" است.

X%

خرید کاال به تنهایی

سیگار در  41درصد از مواقع،
به تنهایی خریداری شده است.

صفحه  12تحلیلی جامع بر وابستگی کاالها در سبدهای خرید سوپرمارکتی

 5کاالی زیر در  50درصد از سبدهای خرید
سوپرمارکتی وجود داشتهاست.

بستنی

بیسکوییت

صفحه  13تحلیلی جامع بر وابستگی کاالها در سبدهای خرید سوپرمارکتی

ماست

پنیر

شیر

 84درصد از مواقع که شیر خریداری شده،
همراه با کاالی دیگری بوده است
ماست و شیر
 4درصد از سبدهای خرید سوپرمارکتی
شامل ماست و شیر بوده است

پنیر و شیر
%84

%75

سبدهای خرید
بدون شیر

%25

خرید شیر همراه
با کاالی دیگر

سبدهای خرید
با شیر

%16

خرید تکی شیر

 4درصد از سبدهای خرید سوپرمارکتی
شامل پنیر و شیر بوده است

تخممرغ و شیر
 3درصد از سبدهای خرید سوپرمارکتی
شامل تخممرغ و شیر بوده است

خامه و شیر
 3درصد از سبدهای خرید سوپرمارکتی
شامل خامه و شیر بوده است

نان و شیر
 2درصد از سبدهای خرید سوپرمارکتی
شامل نان و شیر بوده است

صفحه  14تحلیلی جامع بر وابستگی کاالها در سبدهای خرید سوپرمارکتی

17

%

افرادی که شیر خریدهاند،
ماست هم خریدهاند

17

%

افرادی که شیر خریدهاند،
پنیر هم خریدهاند

12

%

افرادی که شیر خریدهاند،
تخممرغ هم خریدهاند

12

%

افرادی که شیر خریدهاند،
خامه هم خریدهاند

11

%

افرادی که شیر خریدهاند،
نان هم خریدهاند

شیر

 88درصد از مواقع که پنیر خریداری شده،
همراه با کاالی دیگری بوده است
شیر و پنیر
 4درصد از سبدهای خرید سوپرمارکتی
شامل شیر و پنیر بوده است

ماست و پنیر
%88

%87

سبدهای خرید
بدون پنیر

%13

خرید پنیر همراه
با کاالی دیگر

سبدهای خرید
با پنیر

%12

خرید تکی پنیر

 2درصد از سبدهای خرید سوپرمارکتی
شامل ماست و پنیر بوده است

خامه و پنیر
 2درصد از سبدهای خرید سوپرمارکتی
شامل خامه و پنیر بوده است

کره و پنیر
 2درصد از سبدهای خرید سوپرمارکتی
شامل کره و پنیر بوده است

تخممرغ و پنیر
 1درصد از سبدهای خرید سوپرمارکتی
شامل تخممرغ و پنیر بوده است

صفحه  15تحلیلی جامع بر وابستگی کاالها در سبدهای خرید سوپرمارکتی

35

%

افرادی که پنیر خریدهاند،
شیر هم خریدهاند

19

%

افرادی که پنیر خریدهاند،
ماست هم خریدهاند

16

%

افرادی که پنیر خریدهاند،
خامه هم خریدهاند

16

%

افرادی که پنیر خریدهاند،
کره هم خریدهاند

15

%

افرادی که پنیر خریدهاند،
تخممرغ هم خریدهاند

پنیر

 89درصد از مواقع که ماست خریداری شده،
همراه با کاالی دیگری بوده است
شیر و ماست
 4درصد از سبدهای خرید سوپرمارکتی
شامل شیر و ماست بوده است

پنیر و ماست
%89
96

%89

سبدهای خرید
بدون ماست

%11

سبدهای خرید
با ماست

خرید ماست
همراه با کاالی
دیگر

%11

خرید تکی ماست

 2درصد از سبدهای خرید سوپرمارکتی
شامل پنیر و ماست بوده است

نوشابه و ماست
 2درصد از سبدهای خرید سوپرمارکتی
شامل نوشابه و ماست بوده است

تخممرغ و ماست
 1درصد از سبدهای خرید سوپرمارکتی
شامل تخممرغ و ماست بوده است

چیپس و ماست
 1درصد از سبدهای خرید سوپرمارکتی
شامل چیپس و ماست بوده است

صفحه 16

تحلیلی جامع بر وابستگی کاالها در سبدهای خرید سوپرمارکتی

39

%

افرادی که ماست خریدهاند،
شیر هم خریدهاند

21

%

افرادی که ماست خریدهاند،
پنیر هم خریدهاند

19

%

افرادی که ماست خریدهاند،
نوشابه هم خریدهاند

15

%

افرادی که ماست خریدهاند،
تخممرغ هم خریدهاند

12

%

افرادی که ماست خریدهاند،
چیپس هم خریدهاند

ماست

 86درصد از مواقع که بیسکوییت خریداری
شده ،همراه با کاالی دیگری بوده است
کیک و بیسکوییت
 2درصد از سبدهای خرید سوپرمارکتی
شامل کیک و بیسکوییت بوده است

پنیر و بیسکوییت
%86

%91

سبدهای خرید
بدون بیسکوییت

%9

سبدهای خرید
با بسکوییت

خرید بیسکوییت
همراه با کاالی
دیگر

%14

خرید تکی
بیسکوییت

 1درصد از سبدهای خرید سوپرمارکتی
شامل پنیر و بیسکوییت بوده است

شکالتصبحانه و بیسکوییت
 1درصد از سبدهای خرید سوپرمارکتی
شامل شکالتصبحانه و بیسکوییت بوده
است

بستنی و بیسکوییت
 1درصد از سبدهای خرید سوپرمارکتی
شامل بستنی و بیسکوییت بوده است

ماست و بیسکوییت
 1درصد از سبدهای خرید سوپرمارکتی
شامل ماست و بیسکوییت بوده است

صفحه  17تحلیلی جامع بر وابستگی کاالها در سبدهای خرید سوپرمارکتی

27

%

افرادی که بیسکوییت
خریدهاند ،کیک هم خریدهاند

19

%

افرادی که بیسکوییت
خریدهاند ،پنیر هم خریدهاند

15

%

افرادی که بیسکوییت
خریدهاند ،شکالت صبحانه
هم خریدهاند

13

%

افرادی که بیسکوییت
خریدهاند ،بستنی هم
خریدهاند

12

%

افرادی که بیسکوییت
خریدهاند ،ماست هم
خریدهاند

بیسکوییت

 81درصد از مواقع که بستنی خریداری شده،
همراه با کاالی دیگری بوده است
شیر و بستنی
 2درصد از سبدهای خرید سوپرمارکتی
شامل شیر و بستنی بوده است

بیسکوییت و بستنی
%81

%92

سبدهای خرید
بدون بستنی

%8

خرید بستنی
همراه با کاالی
دیگر

سبدهای خرید
با بستنی

%19

 1درصد از سبدهای خرید سوپرمارکتی
شامل بیسکوییت و بستنی بوده است

ماست و بستنی
 1درصد از سبدهای خرید سوپرمارکتی
شامل ماست و بستنی بوده است

27

%

افرادی که بستنی خریدهاند،
شیر هم خریدهاند

13

%

افرادی که بستنی خریدهاند،
بیسکوییت هم خریدهاند

12

%

افرادی که بستنی خریدهاند،
ماست هم خریدهاند

خرید تکی بستنی

کیک و بستنی
 1درصد از سبدهای خرید سوپرمارکتی
شامل کیک و بستنی بوده است

چیپس و بستنی
 1درصد از سبدهای خرید سوپرمارکتی
شامل چیپس و بستنی بوده است

صفحه  18تحلیلی جامع بر وابستگی کاالها در سبدهای خرید سوپرمارکتی

12

%

افرادی که بستنی خریدهاند،
کیک هم خریدهاند

11

%

افرادی که بستنی خریدهاند،
چیپس هم خریدهاند

بستنی

 20ترکیب خرید جذاب* تهرانیها از سوپرمارکتها

X

نسبت دفعات خرید ترکیب کاالیی به کل سفارشها (احتمال رخدادن ترکیب خرید)

15

14

2.5%

12

2.0%

9

1.5%

6

3

0

5
1.9

1.9

1.9

2.0

2.0

2.0

2.0

2.1

2.2

2.2

2.3

2.3

2.6

2.6

2.6

2.7

0.9%
نوشابه با دوغ

نوشابه
دوغ

6

1.0%

3.4
0.5%

0.5%

1.9%

0.6%

0.6%

0.7%

0.5%

2.1%

0.6%

1.2%

1.2%

0.7%

1.7%

2.0%

0.5%

1.3%

1.1%

0.6%

1.2%

0.5%

بیسکوییت با پفک

پنیر با تخممرغ

پنیر با پنیرپیتزا

بستنی با پفک

ماست با دوغ

چیپس با ماءالشعیر

پنیر با خامه

خامه با قارچ

بیسکوییت با شکالت صبحانه

تخم مرغ با کره

چیپس با آبمیوه

بیسکوییت با کیک

پنیر با کره

کیک با شیر طعمدار

خامه با کره

کیک با شیرکاکائو

چیپس با ماست طعمدار

چیپس با پفک

دستمال کاغذی با دستمال توالت

پنیر
بیسکوییت
پفک
تخممرغ

پنیر
پنیرپیتزا

بستنی
پفک

دوغ
ماست

چیپس
ماءالشعیر

خامه
پنیر

خامه
بیسکوییت تخممرغ
قارچ شکالتصبحانه کره

چیپس
آبمیوه

بیسکوییت
کیک

کره
پنیر

شیرطعمدار
کیک

خامه
کره

چیپس
چیپس
شیرکاکائو
کیک ماستطعمدار پفک

دستمالکاغذی
دستمالتوالت

در ادامه گزارش 5 ،مورد از جذابترین ترکیبهای
خرید مورد بررسی دقیقتر قرار گرفته است

* منظور از ترکیب خرید جذاب ،ترکیبهای دوتایی از کاالها هستند که  )1دارای بیشترین احتمال خرید توام نسبت به خرید تکی میباشند و  )2به دفعات بسیار باال در سفارشها اتفاق افتاده باشند

صفحه  19تحلیلی جامع بر وابستگی کاالها در سبدهای خرید سوپرمارکتی

0.0%

نسبت دفعات خرید سبد کاالیی به کل سفارشها

احتمال خرید ترکیبی کاالها به احتمال خرید تکی هر یک از کاالها

X%

احتمال خرید ترکیبی کاالها به احتمال خرید تکی هر یک از کاالها

بطور مثال:
در  %0.6از س فارشها چی پس و ماس تطع مدار ب اهم
خریداری شده است و احتمال خرید جف ت آنه ا ب اهم
 5برابر احتمال خرید تکی آنها است.

احتمال خرید دستمالکاغذی و دستمالتوالت
در کنار هم  14برابر احتمال خرید هر یک به
صورت تک است

0.5

 32درصد
 1.7درصد از سفارشها شامل دستما توالت بوده،
که در  32درصد از مواقع همراه با دستما کاغذی
خریداری شده است.

 23درصد
 2.3درصد از سفارشها شامل دستما کاغذی بوده،
که در  23درصد از مواقع همراه با دستما توالت
خریداری شده است.

صفحه  20تحلیلی جامع بر وابستگی کاالها در سبدهای خرید سوپرمارکتی

درصد
در  0.5درصد از کل سفارشهای سوپرمارکتی،
دستمالکاغذی و دستمالتوالت
با هم خریداری شدهاند

احتمال خرید چیپس و پفک در کنار هم
 6برابر احتمال خرید هر یک به صورت تک است

1.2

 39درصد
 3.1درصد از سفارشها شامل پفک بوده،
که  39درصد از مواقع همراه با چیپس
خریداری شده است.

 18درصد
 6.6درصد از سفارشها شامل چپیس بوده،
که  18درصد از مواقع همراه با پفک خریداری
شده است.

صفحه  21تحلیلی جامع بر وابستگی کاالها در سبدهای خرید سوپرمارکتی

درصد
در  1.2درصد از کل سفارشهای سوپرمارکتی،
چپیس و پفک با هم خریداری شدهاند

احتمال خرید چیپس و ماستطعمدار در کنار هم
 5برابر احتمال خرید هر یک به صورت تک است

0.6

 31درصد
 1.8درصد از سفارشها شامل ماستطعمدار بوده،
که  31درصد از مواقع همراه با چپیس خریداری
شده است.

 8درصد
 6.6درصد از سفارشها شامل چپیس بوده،
که  8درصد از مواقع همراه با ماستطعمدار
خریداری شده است.

صفحه  22تحلیلی جامع بر وابستگی کاالها در سبدهای خرید سوپرمارکتی

درصد
در  0.6درصد از کل سفارشهای سوپرمارکتی،
چپیس و ماستطعمدار با هم خریداری شدهاند

احتمال خرید شیرکاکائو و کیک در کنار هم
 3برابر احتمال خرید هر یک به صورت تک است

1.1

 25درصد
 4.3درصد از سفارشها شامل شیرکاکائو بوده،
که  25درصد از مواقع همراه با کیک خریداری
شده است.

 14درصد
 7.4درصد از سفارشها شامل کیک بوده،
که  14درصد از مواقع همراه با شیرکاکائو
خریداری شده است.

صفحه  23تحلیلی جامع بر وابستگی کاالها در سبدهای خرید سوپرمارکتی

درصد
در  1.1درصد از کل سفارشهای سوپرمارکتی،
شیرکاکائو و کیک با هم خریداری شدهاند

احتمال خرید کره و خامه در کنار هم
 2برابر احتمال خرید هر یک به صورت تک است

1.3

 21درصد
 6.3درصد از سفارشها شامل کره بوده،
که  21درصد از مواقع همراه با خامه خریداری
شده است.

 17درصد
 7.9درصد از سفارشها شامل خامه بوده،
که  17درصد از مواقع همراه با کره خریداری
شده است.

صفحه  24تحلیلی جامع بر وابستگی کاالها در سبدهای خرید سوپرمارکتی

درصد
در  1.3درصد از کل سفارشهای سوپرمارکتی،
کره و خامه با هم خریداری شدهاند

به کمک دادهها و تحلیلهای موجود ،امکان دستیابی به انواع ترکیبها و تحلیل آنها در سبدهای خری د میس ر اس ت.
بطور مثال شرکتهای تولیدکننده محص والت س وپرمارکتی م یتوانن د متوج ه ای ن موض وع ش وند ک ه برندش ان ب ا ک دام
برندها بیش تر خری داری ش ده اس ت و هم ینط ور فروش گاهه ای فیزیک ی و آنالی ن ب ا چی دمان مناس بت ر کااله ا احتم ال
فروش را افزایش دهند.
به عنوان نمونه در ادامه گزارش به تحلیل برندهای ترکیبی چیپس و ماستطعمدار با یکدیگر پرداخته شده است.

صفحه  25تحلیلی جامع بر وابستگی کاالها در سبدهای خرید سوپرمارکتی

چه برندهایی در ترکیب خرید چیپس و ماستطعمدار بیشتر باهم خریداری شده است؟

از  13برند چیپس و  13برند ماس تطع مدار موج ود در اطالع ات جم عآوری ش ده 83 ،ترکیهب خری د مختل ج می ان برن دهای چی پس و ماس تطع مدار اتف اق
افتاده است.

حدس میزنید  2ترکیب او ،
کدام برندها هستند؟

12%

4%

4%

4%

5%

6%

7%

7%

12%

19%

20%

 73ترکیب دیگر

ترکیب 10

ترکیب 9

ترکیب 8

ترکیب 7

ترکیب 6

ترکیب 5

ترکیب 4

ترکیب 3

ترکیب 2

ترکیب 1

20%

15%

10%

5%

صفحه  26تحلیلی جامع بر وابستگی کاالها در سبدهای خرید سوپرمارکتی

0%

درصد خرید برندهای محتلج ترکیب چیپس و ماستطعمدار

؟ ؟

؟ ؟

25%

چه برندهایی در ترکیب خرید چیپس و ماستطعمدار بیشتر باهم خریداری شده است؟

پرتکرارترین ترکیب چیپس و ماس تطع مدار متش کل
از برندهای مزمز و کاله است.

•

20%

در  20درصههد از ترکیبه ای چی پس و ماس تطعمدار،
15%

برندهای مزمز و کاله باهم خریداری شده است.

•

در  19درصههد از ترکی به ای چی پس و ماس تطع مدار،

10%

برندهای مزمز و دامداران باهم خریداری شده است.

5%

12%

4%

4%

4%

5%

6%

7%

7%

12%

19%

20%

 73ترکیب دیگر

ترکیب 10

ترکیب 9

ترکیب 8

ترکیب 7

ترکیب 6

ترکیب 5

ترکیب 4

ترکیب 3

ترکیب 2

ترکیب 1

صفحه  27تحلیلی جامع بر وابستگی کاالها در سبدهای خرید سوپرمارکتی

0%

درصد خرید برندهای محتلج ترکیب چیپس و ماستطعمدار

•

؟ ؟

؟ ؟

25%

ما با تحلیل سبدهای خرید میتوانیم به سواالت زیر پاسخ دهیم:

▪

چه کاالها و برندهایی بیشتر مواقع باهم بطور همزمان خریداری میشوند؟

▪

باند چه کاالهایی احتما خرید آنها را افزایش میدهد؟

▪

آیا استراتژی باندلینگ ،برای مح والت مورد نظر شما مفید است؟

▪

باند های محبوب بر اساس رفتار م رفکنندگان در مناطق مختلف جغرافیایی کدام هستند؟

▪

چگونه با چیدمان مناسب کاالها در شلف فروشگاههای فیزیکی و آنالین احتما خرید را افزایش دهیم؟

▪

آیتمهای پرخرید از نظر تعدادی و ریالی در سبد خرید م رفکنندهها کدام هستند؟

▪

اندازه بازار ریالی و وزنی هر یک از کاالها و برندها در ایران چقدر است؟

▪

اندازه بازار ریالی و وزنی هر یک از کاالها و برندها در مناطق مختلف تهران چقدر است؟

▪

برندهای محبوب بر اساس رفتار م رفکننده در مناطق مختلف جغرافیایی کدام است؟

▪

سفارشهای سوپرمارکتی به تفکیک روز ،ساعت ،آخر هفته ،مناسبتها ،ایام تعطیل و  ...چگونه است؟

صفحه  28تحلیلی جامع بر وابستگی کاالها در سبدهای خرید سوپرمارکتی

پیوست
بخش «پیوست»
به موضوعات زیر پرداخته است:
▪ روش انجام تحقیق

▪ الگوریتم و نرمافزار مورد استفاده
▪ معرفی تیم پروژه و شرکتها

صفحه  29تحلیلی جامع بر وابستگی کاالها در سبدهای خرید سوپرمارکتی

مطالعهههههههههههههههات اولیهههههههههههههههه
و اهمیت موضوع

روش انجام

تحقیق
این مطالعه برای اولین ب ار در ای ران ب ا ه دف شناس ایی پتانس یل
باندلینگ محصوالت سوپرمارکتی صورت گرفته است.
در ای ن گ زارش ابت دا ب ه معرف ی اس تراتژی بان دلینگ ،اهمی ت و
تجربههای موف ق اس تفاده از ای ن اس تراتژی پرداخت ه ش ده اس ت.
سپس به بررسی سبد خرید پرفروشترین کاالهای س وپرمارکتی
پرداخت ه و در نهای ت ج ذابت رین ترکیبه ای خری د س وپرمارکتی
معرف ی گردی ده اس ت .اص لیت رین وج ه تم ایز ای ن مطالع ه،
جم عآوری دادهه ای معتب ر و اس تفاده از روشه ای ک امال علم ی و
دادهک اوی ب رای تحلی ل بان دلینگ در س بد خری د کااله ای
سوپرمارکتی ایرانیان است.

صفحه  30تحلیلی جامع بر وابستگی کاالها در سبدهای خرید سوپرمارکتی

در گام اول به منظور تدوین این گزارش به بررس ی و مطالع ه ادبی ات موض وع در زمین ه اس تراتژی بان دلینگ
پرداخت ه ش د .ب ه منظ ور ش کلگی ری چه ارچوب اص لی پ ژوهش از مق االت علم ی ،گزارشه ای ب ینالملل ی و
مصاحبه با خبرگان بهره گرفته شد .بر اساس بررس یهای ص ورتگرفته ،در ای ران مطالع ه ج امعی مبتن ی ب ر
بررس ی ترکیبه ای خری د س وپرمارکتی دی ده نش ده اس ت و انتظ ار م یرود ک ه ای ن گ زارش
داده در خص و
مقدمهای بر انجام تحلیلهای گستردهتر و کاربردیتر برای فعاالن این حوزه باشد.

جمع آوری دادهها
ب رای دس تیابی ب ه دادهه ای معتب ر ب ا حج م معن ادار ،ب ا همک اری ش رکت  IRANFMCGدادهه ای ف روش 47
سوپرمارکت در سطح شهر تهران شامل بیش از  1میلیون فاکتور بررسی گردید .ای ن دادهه ا ش امل اطالع ات
خرید مشتریان در بازه زمانی  2ماهه از اواسط آبان تا اواسط دی  1400بوده است.
شایان ذکر است که در این تحلیل دادههای هایپرها ،فروشگاههای زنجیرهای و دکههای فروش لح ا نش ده
است و صرفا اطالعات سوپرمارکتها در نظر گرفته شده است.
حق مالکیت دادههای استفاده شده در این گزارش ،متعلق به شرکت  IRANFMCGاست.

پردازش دادهها
جمعبندی و تحلیل
دادههای احصا شده از سوپرمارکتهای تهران مورد پردازش اولیه و تحلیلهای توصیفی قرار گرفته و س پس
در نرماف زار  Rapidminerب ا اس تفاده از الگ وریتم آپری وری ب ا در نظ ر گ رفتن کمین ه پش تیبان  ،0/005قواع د
معتبر برای تحلیل ترکیبهای کاالیی استخراج گردید.

الگوریتم و نرمافزار مورد استفاده
الگوریتم آپریوری )(Apriori

فرآین د شناس ایی ارتب او ب ین محص والت را ک اوش قواع د وابس تگی
( )Mining Rule Associationمینامن د .الگوریتمه ای مختلف ی ب رای
پیادهسازی کاوش قواع د وابس تگی ایج اد ش دهاند و آپری وری ()Apriori
یک ی از ای ن الگوریتمه ا اس ت .الگ وریتم آپری وری تحلی ل میکن د ک ه
چگون ه دو ی ا چن د آی تم ب ا یک دیگر م رتبط هس تند ،ب ه ای ن معن ی ک ه
اف رادی ک ه محص ول ( )Xرا خریدهان د ،محص ول ( )Yرا نی ز خری داری
کردهان د .ه دف اص لی الگ وریتم آپری وری ی افتن ترکیب ی از محص والت
است که اغلَب با هم خریداری میشوند ،که ما به آنها مجموع ه اق الم
مکرر ( )Itemset Frequentمیگوییم.
قوانین منتج از الگوریتم آپریوری توسط سه شاخص مهم سنجیده
میشوند:
▪ پشتیبان )(Support
▪ درجه اطمینان )(Confidence
▪ جذابیت رخداد اقالم مکرر )(Lift

پشتیبان )(Support

نش انگر آن اس ت ک ه ی ک مجموع ه اق الم چن د ب ار در مجموع ه دادهه ا تک رار ش ده اس ت .پش تیبان از تقس یم تع داد رخ دادهای
همزم ان ب ر تع داد ک ل رخ دادها محاس به م یش ود .ای ن مق دار ب ه عن وان کس ر رکورده ای ش امل  X∪Yب ر ک ل تع داد رکورده ا در
دیتاس ت اس ت .ب رای مث ال اگ ر پش تیبان ی ک م ورد  0.1%باش د ،ب دین معناس ت ک ه تنه ا  0.1%از تراکنشه ا ح اوی آن ق انون
هستند.

درجه اطمینان )(Confidence

این مقدار ،مقیاسی از استحکام قواعد وابستگی است .اطمینان شاخصی است از اینکه یک قاعده چند بار درس ت ب وده اس ت.
کسر تعداد تراکنشهای حاوی  X∪Yبه کل تعداد رکورده ای ش امل  Xاس ت .ب رای مث ال اگ ر اطمین ان ی ک قاع ده وابس تگی %80
باشد ،بدین معناست که  %۰۰از تراکنشهایی که حاوی  Xهستند ،شامل  Yنیز میشوند.

جذابیت رخداد اقالم مکرر )(Lift

آمارهای است که میزان جذابیت یک قانون را از منظر احتمال رخداد اقالم مکرر میسنجد .در واقع این ش اخص نس بتی اس ت از
احتمال رخدادن توام اقالم به احتمال رخدادن هریک از اقالم به صورت تکی.
هر چه مقدار این شاخص بیشتر از عدد  1باشد ،بدین معناست که احتمال خرید کردن دو آیتم به صورت ترکیبی بیشتر است
از احتمال خرید کردن تکی هر یک از آیتمها.

در این تحقیق کاوش قواعد وابستگی با استفاده از نرمافزار  RapidMiner Studioورژن  9.10.1.0که یک محصول نرمافزاری در زمینه علم داده است ،پیادهسازی شده است .این نرمافزار یک محیط یکپارچه
برای آمادهسازی دادهها ،یادگیری ماشین ،یادگیری عمیق ،متنکاوی و تجزیه و تحلیل پیشبینیکننده فراهم میکند.

صفحه  31تحلیلی جامع بر وابستگی کاالها در سبدهای خرید سوپرمارکتی

فرزاد دادخواه

تیم اجرایی

گزارش

برای تهیه و انتشار این گزارش و به منظور رف ع چ الشه ا و ایج اد
ظرفی ته ای الزم ،تیم ی متش کل از دو ش رکت مش اوره م دیریت
ایلیا و مجموعه  IRANFMCGبا یکدیگر همکاری کردهاند.
امی دواریم ،ای ن گ زارش ک ه ب رای اول ین ب ار ،ب ا چن ین محت وا و
تحلی له ای آم اری در ای ران ارائ ه ش ده ،باع ث دس تیابی ب ه
بینشهایی جدید در صنعت کاالهای سوپرمارکتی شود.
مشتاقانه منتظر دریافت هرگونه بازخورد و دیدگاه شما مخاطب ان
ارجمند هستیم.
همچن ین ب ه منظ ور داش تن تحلی له ای عمی ق و تخصص یت ر
میتوانید با شرکت ایلیا یا  IRANFMCGدر تماس باشید.

صفحه  32تحلیلی جامع بر وابستگی کاالها در سبدهای خرید سوپرمارکتی

مدیر عامل

شرکت IRANFMCG

نازیال دانشوران

مدیر برنامهریزی استراتژیک و توسعه
شرکت IRANFMCG

واال خسروی

کارشناس دادهکاوی
شرکت IRANFMCG

امیر ابراهیم زاده

مدیر تیم دیتا
شرکت مشاوره مدیریت ایلیا

آرمان اسدی

تحلیلگر ارشد حوزه دیتا
شرکت مشاوره مدیریت ایلیا

سعید سلیمی

تحلیلگر حوزه دیتا
شرکت مشاوره مدیریت ایلیا

IRANFMCG
سالها تجربه در حوزه  FMCGو مدیریت کسب و کارهای مختلج و مرتبط با این ح وزه ،نظی ر
راهان دازی و توس عه اول ین و بزرگت رین فرانچ ایز س وپر م ارکتی ای ران ،راهان دازی چن د ش رکت
پخ ش ،تعام ل و همک اری ب ا بس یاری از ش رکته ای ت امینکنن ده و توزی عکنن ده کااله ای

تندمص رف ،در س ال  92منج ر ب ه تاس یس ش رکت  IRANFMCGب ا ه دف ارائ ه راه ح له ای
مبتنی بر تکنولوژی در حوزه  FMCGگردید.
ای ن ش رکت در ابت دا ب ا تولی د ن رماف زار ص ندوق فروش گاهی و راهان دازی آن در نق او
ف روشکلی دی ته ران فعالی ت خ ود را آغ از نم ود و نهایت ا ب ا یکپارچ هس ازی ،توس عه و ج ذب
س رمایهگ ذاری خ ارجی ) ،(Blueriverretail.comدر س ال  1400ب ه عن وان ارائ هدهن ده
سرویسهای زیرساختی نرمافزاری ( ،)Application Service Providerبه شرکته ای پخ ش،

پلتف رمه ای آنالی ن ،باش گاهه ای مش تریان و فینت ک معتب ر در ب ازار ،توانس ته روزان ه ب یش از
 2،000،000تراکنش (دادهای و خرید) را مدیریت کند و در سال  1401با ارائه محص والت متن وع
نرمافزاری گامی موثر در جهت ارتقاء حوزه  FMCGدر ایران برخواهد داشت.

شرکت ایلیا،
مجموعهای پیشرو در عرصه مشاوره مدیریت در ایران
ش رکت بینالملل ی مش اوره م دیریت ایلی ا از س ال  1386ب ه
ارائه خدمات حرفهای پژوهش و مش اوره میپ ردازد .خ دمات
ایلی ا در زمین ه طراح ی و توس عه کس بوکار ،مطالع ات ب ازار،
طراح ی و پیادهس ازی اس تراتژی ،بهب ود عملک رد ،تح ول
دیجیت ال ،پیادهس ازی راهکاره ای ن وآوری ،م دیریت
س رمایههای انس انی و توس عه س ازمانی اس ت .پوی ایی و
ی ادگیری در ایلی ا ،حاص ل درک عمی ق از نی از مش تریان و
طراح ی راهکاره ای متناس ب ب ا تطکی د ب ر ارتق ای س طح
استاندارد خدمات مشاوره مدیریت در کشور است.

پروژههای دیتا در شرکت ایلیا
ش رکت ایلی ا ب ا توج ه ب ه داش تن تیم ی متخص ص از
حوزهه ای م رتبط ب ا کس بوکار و دیت ا ،قابلی ت انج ام
پروژهه ای تحقیق اتی و اجرای ی در حوزهه ای اس تراتژی،
تحقیقات بازار ،منابع انسانی و هوشمندسازی کس بوکار
را دارد.
قابلیته ای ایلی ا
برای کسب اطالعات بیشتر در خص و
در انج ام پروژهه ای مبتن ی ب ر داده در ص نعت
خردهفروشی و  FMCGمیتوانید با ما تماس بگیرید.

www.ilia-corporation.com
office@ilia-corporation.com
+98 2188651729

www.iranfmcg.com
info@iranfmcg.com
+98 2188532364

