
1401فروردین 
به صورت مشترک تهیه و منتشر IRANFMCGاین گزارش با همکاری بین دو شرکت مشاوره مدیریت ایلیا و مجموعه 

نبع مالکیت مادی و معنوی این اثر متعلق به این دو مجموعه بوده و استفاده از مطالب آن تنها با ذکر م. شده است
الزم به ذکر است که مطالب مندرج در این گزارش بر اساس روش تحقیق مشخص شده در گزارش. بالمانع است

.  منتشر شده است و دو مجموعه فوق الذکر هیچ مسئولیتی در قبال استفاده از نتایج این مطالعه ندارند

چیپس و ماست؛ 
ترکیب خرید نوستالژیک ما

تیتحلیلی جامع بر وابستگی کاالها در ترکیب سبدهای خرید سوپرمارک
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مارکتیکاالهای سوپر استراتژی شرکت های تولیدکنندهمدیران▪

تیسوپرمارککاالهای مدیران توسعه و بازاریابی تولیدکنندگان ▪

یسوپرمارکتو فروشندگان کاالهای فروشگاه ها، کنندگانتامین▪

اهدافمخاطبان

*آشنایی با استراتژی باندلینگ▪

رمارکتیایجاد بینش نسبت به سبد خرید ترکیبی مشتریان سوپ▪

دمشتریان در سبد خریترجیحاتآشنایی با ▪

باندلینگ در ایرانظرفیت هایشناخت ▪

نگبرندیبهبود تصمیمات استراتژیک، تبلیغات و ▪ فروشی و کاالهای سوپرمارکتیهای خردهمندان به حوزهو عالقه▪

سوپرمارکتیمحققان حوزه کاالهای ▪

الق اصطالحی است که به فروش ترکیبی چند آیتم در قالب یک بسته واحد اط(:Bundling)باندلینگ *
.از این استراتژی جهت ترغیب مشتریان به خرید بیشتر آیتم ها استفاده می شود. می شود
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خالصه 
مدیریتی

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

.باندلینگ می تواند اثرات مخرب عرضه یک محصول جدید به بازار را کاهش دهد▪

.خریداری شده استیک محصول بیش از، هاسفارشدرصد از 63در سبد خرید سوپرمارکتی مشتریان تهرانی، در▪

.درصد از مواقع، به تنهایی خریداری شده است41این محصول در . سیگار بیشترین نسبت خرید تکی را دارد▪

.وجود داشته استسوپرمارکتیهایسفارشدرصد از 50کاالی شیر، پنیر، ماست، بیسکوییت و بستنی  در 5▪

پفکو چیپس( 2دستمال کاغذی و دستمال توالت ( 1: عبارتند ازسوپرمارکتیجذاب در سبد خرید کاالی هایترکیبزوج ▪

خامه و کره( 5و کیک شیرکاکائو(4دارطعمماستو چیپس( 3

.  است، ارائه شدهماست طعم دارو چیپسترکیبی در سبدهای خرید شامل برندهایبیشترین ▪

.در سبدهای خرید میسر استهاآنو تحلیل هاترکیبموجود، امکان دستیابی به انواع هایتحلیلو هادادهبه کمک ▪

ده چکیده نتایج به  دست آم 
در ای   ن مطالع   ه، در لیس   ت 

.روبرو ارائه شده است



گزارشفهرست

5

10

27

گدرباره استراتژی باندلین

بررسی سبد خرید تهرانی ها 

پیوست

1

2

3
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درباره 
نگاستراتژی باندلی

«باندلینگاستراژیدرباره »بخش 
:به موضوعات زیر پرداخته است

معرفی باندلینگ▪

باندلینگهایمزیت▪

اموفق باندلینگ در دنیهاینمونه▪
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های یکی از استراتژیاستراتژی باندلینگ 
ها است موثر در بهبود سود شرکت

باندلینگ

افزایش سهم بازار

بهبود رضایت مشتری

ایجاد ارزش جدید

کاهش هزینه های حمل و نقل

در هزینه بازاریابیجوییصرفه

افزایش وفاداری مشتری

کاهش موجودی انبار

. چگونگی افزایش سود، یک سوال همیشگی در تجارت است

ه    ا اس    ت ک    ه ب    ا عن    وان ی    ک اب    زار اس    تراتژیک ب    رای ش    رکتبان    دلینگ
زمانی که دو ی ا چن د. شناخته شده است" بندیبستهادغام چند کاال در یک "

، گ رددم یعرض ه ( ت رعمدتا با قیمت ی پ ایین)محصول مجزا در قالب یک بسته 
. استفاده شده استباندلینگاستراتژی به اصطالح از 

نس بت ت رک مه ای عملی اتی ایجاد شده از چن د محص ول دارای هزین هیبسته
می توانندهاشرکتبه عرضه محصوالت به شکل جداگانه است بدین ترتیب 

.سود بیشتری بدست آورند

ا 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  
ش ده و تمای ل خری د مش تری را ه اآنتر تر، باعث جذابیت بیشقیمتی پایین

. دهدمیافزایش 

، دارای می گ   رددک   ه از ادغ   ام دو ی   ا چن   د محص   ول ایج   اد بس   ته ایهمچن   ین 
ب  ا قیمت  ی رق  ابتی دهن  دهتش  کیلتم  ام محص  والت ه  ایمزی  تو ه  اج  ذابیت
ش  دهادغ  امک  ه محص  والت مش  ابه رقب  ا ب  ا بس  ته گ  رددم  یای  ن س  بب . اس  ت

.که در بسته وجود داردمحصوالتیرقابت کنند نه فقط با یکی از 
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م میان محصوالت دو ی ا چن د برن د مس تقل انج اتواندمیباندلینگاستراتژی 
عرف ی در این روش محصوالت در یک بسته واحد قرار گرفته و به بازار م. شود
.شوندمی

م در ، محصوالت چند برند متفاوت در نقش مکمل هباندلینگدر این نوع از 
ای ن ام ر موج ب . گیرن دم یهمدیگر ق رار بسته قرار گرفته و تحت تاثیر برتری

گ  ردد محص   والت ب  ا س   رعت جایگ  اه مطل   وب و منحص  ربفردی را در ذه   ن م  ی
ه ای عملی اتی باع ث ها پیدا کنند و با افزایش فروش و کاهش هزینهمشتری

.افزایش سود شوند

. دچن د برن د مختل ج وج ود دار بان دلینگکاربردی متعددی در م ورد هایمثال
رکت همکاری ب ا ش می دهدنشان سامسونگبه عنوان نمونه، گزارش شرکت 

AKG خ ود، نس ل جدی د ه ایگوشیاین شرکت در کنار هندزفریو قرار دادن
نس ل قبل ی در پ ی ه ایگوش یموفق آمیز بوده و افزایش فروش را نس بت ب ه 

.داشته است

موفق AKGوسامسونگهمکاری میان 
تبوده و باعث افزایش فروش شده اس
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بان    دلینگاس    تراتژی  ( آفالی    نآنالی    ن ی    ا )خرده فروش    یکس    ب و کارهایدر 
موف ق زی ادی هاینمونه. به همراه آوردمجموعه هامزایای زیادی برای می تواند

چن  د بن  دیبس  تهوج  ود دارد ک  ه محص  والت خ  ود را ب  ه ش  کل ه  افروش  گاهاز 
. می دهندمحصول با تخفیج به مشتریان ارائه 

ه  افروش گاهمحص  ول ی ک روش قاب  ل اعتم اد ب  رای ف روش ک  اال در بن دیبس ته
بن دیبس تههمانطور که هنر فروش در طول زم ان تکام ل یافت ه اس ت، . است

یل رقابت اکنون، به دل. محصوالت به طور پیوسته محبوبیت پیدا کرده است
وع جذب مشتری، ای ن موض قیمت هایشدید بین بازیگران تجارت و افزایش 

.بیش از همیشه اهمیت پیدا کرده است

آم   ازون روش   ی هوش   مندانه ب   رای اف   زایش ف   روش و بن   دیبس   تهاس   تراتژی 
.کاهش هزینه عملیاتی در محصوالت ارزان قیمت خود است

آم ازون خری دهایدرص د از ک ل  ۵ که می دهدنشان مک کنزییک تخمین از 
ه یگفت  و طب  ق می ش  ودخری  د محص  والت ترکیب  ی انج  ام توص  یه هایاز طری  ق 
.درصد است۶۰حدود توصیه ها، موفقیت در فروش این فارستر

آمازون با استفاده از استراتژی باندلینگ
موجب کاهش هزینه عملیاتی خود در 

محصوالت ارزان قیمت شده است
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ت می توان   د اث    رابان   دلینگ
عرضهههه یهههک مح هههو  مخ   رب 
.به بازار را کاهش دهدجدید

یک   ی از کاربرده   ای بان   دلینگ در معرف   ی ی   ک محص   ول جدی   د ک   ه 
.باشدکننده درک نشده است، میارزش آن توسط مصرف

به ای ن ص ورت ک ه محص ول جدی د را در کن ار ی ک محص ول محب وب
ر ک  ه ارزش آن توس  ط مش  تری درک ش  ده، در قال  ب ی  ک بس  ته ق  را

گردد ک ه قیم ت می دهند و بسته ادغامی این دو محصول باعث می
.و هزینه های محصول جدید مناسب تر شود
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بررسی سبد 
تهرانی هاخرید 

«اتهرانی هبررسی سبد خرید »بخش 
:به موضوعات زیر پرداخته است

تکی و چند کاالییهایسفارشبررسی ▪

ترین کاالهای ترکیبی سوپرمارکتیبررسی سبد خرید پرفروش▪

ترین سبدهای ترکیبی از کاالهای سوپرمارکتیبررسی جذاب▪
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، سوپرمارکتیهایسفارش% 37در 
.تنها یک کاال خریداری شده است

ل ترین میزان فروش تکی نسبت به ک کمو ترینبیشکاال با 10روروبهنمودار 
ت ک آی تم ب ودن در س بد خری د"منظور از فروش تکی. دهدنشان میرافروش

.است" فروشگاه ها
ش ته سیگار بیشترین خرید را به شکل تک ی داشودمیکه مشاهده طورهمان
مواق ع هم راه %59مواقع ب ه ص ورت تک ی و در % 41بدین صورت که در . است

تمال نظیر زیتون یا دس همینطور کاالهایی. با کاالی دیگر خریداری شده است
.حوله عمدتا به همراه کاالهای دیگر در سوپرمارکت ها خریداری می شوند

رخرید کاال همراه با کاالی دیگ X%X%خرید کاال به تنهایی
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41%

36%

28%

28%

27%

26%

25%

25%

25%

24%

59%

64%

72%

72%

73%

74%

75%

75%

75%

76%

سیگار
پوشک بزرگسا 

المپ 
توتون و تنباکو

کمپوت
پوشک بچه

چسب
ژ  و اسپری مو

کشحشره
تیغ اصالح

5%

5%

5%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

95%

95%

95%

94%

94%

94%

94%

94%

94%

94%

زیتون
دستما  حوله
دستما  توالت

خیارشور
غذای کودک
سس کچاپ

مربا
الزانیا

کنسرو سبزیجات
پاستا

63%37%

از درصهههههههههههههههههههههههههههههههههههههد 63در 
، س وپرمارکتیهایسفارش

بیش از ی ک ک اال خری داری
.شده است

از درصهههههههههههههههههههههههههههههههههد 37در 
سوپرمارکتیهایسفارش

تنه   ا ی   ک ک   اال خری   داری 
.شده است
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از مواقع، درصد41سیگار در 
.خریداری شده استبه تنهایی 
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شیر پنیر ماست بیسکوییت بستنی

از سبدهای خرید درصد 50کاالی زیر در 5
.استسوپرمارکتی وجود داشته
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84%

16%

خرید شیر همراه 
با کاالی دیگر

خرید تکی شیر

مرغ و شیرتخم
یسوپرمارکتاز سبدهای خرید درصد 3

و شیر بوده استمرغتخمشامل 

شیر

پنیر و شیر

یسوپرمارکتاز سبدهای خرید درصد 4
شامل پنیر و شیر بوده است

ماست و شیر

یسوپرمارکتاز سبدهای خرید درصد 4
شامل ماست و شیر بوده است

نان و شیر

سوپرمارکتیاز سبدهای خرید درصد 2
شامل نان و شیر بوده است

خامه و شیر

یسوپرمارکتاز سبدهای خرید درصد 3
شامل خامه و شیر بوده است

17%

17%

12%

11%

، اندخریدهافرادی که شیر 
اندخریدهماست هم 

اند، افرادی که شیر خریده
اندپنیر هم خریده

اند، افرادی که شیر خریده
اندخامه هم خریده

اند، افرادی که شیر خریده
اندنان هم خریده

12%
اند، افرادی که شیر خریده
اندتخم مرغ هم خریده

خریداری شده، شیراز مواقع که درصد 84
همراه با کاالی دیگری بوده است

75%
سبدهای خرید 
بدون شیر

25%
سبدهای خرید 

با شیر
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خامه و پنیر

ی از سبدهای خرید سوپرمارکتدرصد 2
شامل خامه و پنیر بوده است

پنیر

ماست و پنیر

ی از سبدهای خرید سوپرمارکتدرصد 2
شامل ماست و پنیر بوده است

شیر و پنیر

ی از سبدهای خرید سوپرمارکتدرصد 4
شامل شیر و پنیر بوده است

و پنیرمرغتخم
از سبدهای خرید سوپرمارکتی درصد 1

شامل تخم مرغ و پنیر بوده است

کره و پنیر

از سبدهای خرید سوپرمارکتیدرصد 2
شامل کره و پنیر بوده است

35%

19%

16%

15%

اند، افرادی که پنیر خریده
اندشیر هم خریده

اند، افرادی که پنیر خریده
اندماست هم خریده

اند، افرادی که پنیر خریده
اندکره هم خریده

اند، افرادی که پنیر خریده
اندتخم مرغ هم خریده

16%
اند، افرادی که پنیر خریده
اندخامه هم خریده

خریداری شده، پنیراز مواقع که درصد 88
همراه با کاالی دیگری بوده است

88%
خرید پنیر همراه
با کاالی دیگر 87%

سبدهای خرید 
بدون پنیر

13%
سبدهای خرید 

با پنیر

12%
خرید تکی پنیر
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96%

نوشابه و ماست

یسوپرمارکتاز سبدهای خرید درصد 2
شامل نوشابه و ماست بوده است

ماست

پنیر و ماست

یسوپرمارکتاز سبدهای خرید درصد 2
شامل پنیر و ماست بوده است

شیر و ماست

سوپرمارکتیاز سبدهای خرید درصد 4
شامل شیر و ماست بوده است

چیپس و ماست

سوپرمارکتیاز سبدهای خرید درصد 1
و ماست بوده استچیپسشامل 

و ماستتخم مرغ

سوپرمارکتیاز سبدهای خرید درصد 1
و ماست بوده استتخم مرغشامل 

39%

21%

15%

12%

اند، افرادی که ماست خریده
اندشیر هم خریده

اند، افرادی که ماست خریده
اندپنیر هم خریده

اند، افرادی که ماست خریده
اندتخم مرغ هم خریده

اند، افرادی که ماست خریده
اندچیپس هم خریده

19%
اند، افرادی که ماست خریده
اندنوشابه هم خریده

89%
سبدهای خرید 
بدون ماست

11%
سبدهای خرید 

با ماست

11%
خرید تکی ماست

89%
خرید ماست 
همراه با کاالی 

دیگر

خریداری شده، ماستاز مواقع که درصد 89
همراه با کاالی دیگری بوده است
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و بیسکوییتصبحانهشکالت
سوپرمارکتیاز سبدهای خرید درصد 1

وده و بیسکوییت بصبحانهشکالتشامل 
بیسکوییتاست

پنیر و بیسکوییت

سوپرمارکتیاز سبدهای خرید درصد 1
شامل پنیر و بیسکوییت بوده است

تکیک و بیسکویی

یسوپرمارکتاز سبدهای خرید درصد 2
شامل کیک و بیسکوییت بوده است

ماست و بیسکوییت

سوپرمارکتیاز سبدهای خرید درصد 1
شامل ماست و بیسکوییت بوده است

تبستنی و بیسکویی

سوپرمارکتیاز سبدهای خرید درصد 1
ستشامل بستنی و بیسکوییت بوده ا

27%

19%

13%

12%

افرادی که بیسکوییت 
انداند، کیک هم خریدهخریده

افرادی که بیسکوییت 
انداند، پنیر هم خریدهخریده

افرادی که بیسکوییت 
اند، بستنی هم خریده

اندخریده

افرادی که بیسکوییت 
اند، ماست هم خریده

اندخریده

15%
افرادی که بیسکوییت 

اند، شکالت صبحانه خریده
اندهم خریده

91%
سبدهای خرید 
بدون بیسکوییت

9%
سبدهای خرید 

بسکوییتبا 

86%
ت خرید بیسکویی
همراه با کاالی 

دیگر

14%
خرید تکی 
بیسکوییت

خریداریبیسکوییتاز مواقع که درصد 86
شده، همراه با کاالی دیگری بوده است
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81%

19%

خرید بستنی 
همراه با کاالی 

دیگر

یخرید تکی بستن

ماست و بستنی

یسوپرمارکتاز سبدهای خرید درصد 1
شامل ماست و بستنی بوده است

بستنی

نیبیسکوییت و بست

سوپرمارکتیاز سبدهای خرید درصد 1
ستشامل بیسکوییت و بستنی بوده ا

شیر و بستنی

یسوپرمارکتاز سبدهای خرید درصد 2
شامل شیر و بستنی بوده است

و بستنیچیپس

سوپرمارکتیاز سبدهای خرید درصد 1
و بستنی بوده استچیپسشامل 

کیک و بستنی

یسوپرمارکتاز سبدهای خرید درصد 1
شامل کیک و بستنی بوده است

27%

13%

12%

11%

اند، افرادی که بستنی خریده
اندشیر هم خریده

اند، افرادی که بستنی خریده
اندبیسکوییت هم خریده

اند، افرادی که بستنی خریده
اندکیک هم خریده

اند، افرادی که بستنی خریده
اندچیپس هم خریده

12%
اند، افرادی که بستنی خریده
اندماست هم خریده

92%
سبدهای خرید 
بدون بستنی

8%
سبدهای خرید 

با بستنی

، خریداری شدهبستنیاز مواقع که درصد 81
همراه با کاالی دیگری بوده است
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دستمال کاغذی با دستمال توالت چیپس با پفک دارچیپس با ماست طعم کیک با شیرکاکائو خامه با کره دارکیک با شیر طعم پنیر با کره بیسکوییت با کیک میوهچیپس با آب مرغ با کرهتخم بیسکوییت با شکالت صبحانه خامه با قارچ پنیر با خامه چیپس با ماءالشعیر ماست با دوغ بستنی با پفک پنیر با پنیرپیتزا مرغپنیر با تخم بیسکوییت با پفک نوشابه با دوغ

ها از سوپرمارکت هاتهرانی*ترکیب خرید جذاب20
ک از کاال

ی هر ی
ی کاالها به  احتمال خرید تک

احتمال خرید ترکیب
ها
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احتمال خرید تکی هر یک از کاالهااحتمال خرید ترکیبی کاالها به

(احتمال رخ دادن ترکیب خرید)نسبت دفعات خرید ترکیب کاالیی به کل سفارش ها 

X

X%

:بطور مثال
ب  اهم دارطع مماس  تو چی پسس فارش هااز % 0.6در 

ه ا ب اهم خریداری شده است و احتمال خرید جف ت آن
.ها استاحتمال خرید تکی آنبرابر5

اتفاق افتاده باشندهاسفارشبه دفعات بسیار باال در ( 2ترین احتمال خرید توام نسبت به خرید تکی می باشند و دارای بیش( 1منظور از ترکیب خرید جذاب، ترکیب های دوتایی از کاالها هستند که * 

دارشیرطعم
کیک

کره
پنیر

بیسکوییت
کیک

چیپس
میوهآب

مرغتخم
کره

بیسکوییت
صبحانهشکالت

خامه
قارچ

خامه
پنیر

چیپس
ماءالشعیر

دوغ
ماست

بستنی
پفک

پنیر
پیتزاپنیر

پنیر
مرغتخم

بیسکوییت
پفک

نوشابه
دوغ

کاغذیدستمال
توالتدستمال

چیپس
پفک

چیپس
دارطعمماست

کاکائوشیر
کیک

خامه
کره

ترین ترکیب های مورد از جذاب5در ادامه گزارش، 
تر قرار گرفته استخرید مورد بررسی دقیق
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توالتدستمالو کاغذیدستمالاحتمال خرید 
احتمال خرید هر یک به برابر14در کنار هم 

صورت تک است 

0.5
درصد

ی، از کل سفارش های سوپرمارکتدرصد 0.5در 
توالتدستمالکاغذی و دستمال

با هم خریداری شده اند

درصد32
بوده، توالتدستما شامل هاسفارشاز درصد 1.7

کاغذیدستما از مواقع همراه با درصد 32که در 
.خریداری شده است

درصد23
بوده، کاغذیدستما شامل هاسفارشاز درصد 2.3

توالتدستما از مواقع همراه با درصد 23که در 
.خریداری شده است
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در کنار هم پفکو چیپساحتمال خرید 
ت احتمال خرید هر یک به صورت تک اسبرابر 6

1.2
درصد

، سوپرمارکتیسفارش هایاز کل درصد 1.2در 
شده اندبا هم خریداری پفکو چپیس

درصد39
بوده،پفکشامل هاسفارشاز درصد 3.1
چیپساز مواقع همراه با درصد 39که 

.خریداری شده است

درصد18
بوده، چپیسشامل هاسفارشاز درصد 6.6
خریداری پفکاز مواقع همراه با درصد 18که 

.شده است
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در کنار هم طعم دارماستو چیپساحتمال خرید 
ت احتمال خرید هر یک به صورت تک اسبرابر 5

0.6
درصد

، سوپرمارکتیسفارش هایاز کل درصد 0.6در 
شده اندبا هم خریداری طعم دارماستو چپیس

درصد31
بوده، دارطعمماستشامل هاسفارشاز درصد 1.8

خریداری چپیساز مواقع همراه با درصد 31که 
.شده است

درصد8
بوده، چپیسشامل هاسفارشاز درصد 6.6
دارطعمماستاز مواقع همراه با درصد 8که 

.خریداری شده است
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و کیک در کنار همشیرکاکائواحتمال خرید 
احتمال خرید هر یک به صورت تک است برابر 3

1.1
درصد

، سوپرمارکتیسفارش هایاز کل درصد 1.1در 
شده اندو کیک با هم خریداری شیرکاکائو

درصد25
بوده،شیرکاکائوشامل هاسفارشاز درصد 4.3
خریداری کیکاز مواقع همراه با درصد 25که 

.شده است

درصد14
بوده،کیکشامل هاسفارشاز درصد 7.4
شیرکاکائواز مواقع همراه با درصد 14که 

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

1.3
درصد

، سوپرمارکتیسفارش هایاز کل درصد 1.3در
شده اندکره و خامه با هم خریداری 

درصد21
بوده،کرهشامل هاسفارشاز درصد6.3
خریداری خامهاز مواقع همراه با درصد 21که 

.شده است

درصد17
بوده،خامهشامل هاسفارشاز درصد 7.9
خریداری کرهاز مواقع همراه با درصد 17که 

.شده است
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. در سبدهای خری د میس ر اس تهاآنو تحلیل هاترکیبموجود، امکان دستیابی به انواع هایتحلیلو هادادهبه کمک 
ب ا ک دام برندش انمتوج ه ای ن موض وع ش وند ک ه توانن دم یس وپرمارکتیتولیدکننده محص والت هایشرکتبطور مثال 

کااله ا احتم ال ت رمناس بفیزیک ی و آنالی ن ب ا چی دمان ه ایفروش گاهط ورهم ینو بیش تر خری داری ش ده اس تبرندها
.  فروش را افزایش دهند

.با یکدیگر پرداخته شده استدارطعمماستو چیپسترکیبی برندهایبه عنوان نمونه در ادامه گزارش به تحلیل 
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بیشتر باهم خریداری شده است؟دارطعمماستوچیپسدر ترکیب خرید برندهاییچه 

اتف اق دارطع مماس تو چی پسبرن دهایخری د مختل ج می ان ترکیهب 83ش ده، آوریجم عموج ود در اطالع ات دارطع مماس تبرند 13و چیپسبرند 13از 
.افتاده است

ترکیب او ، 2زنیدمیحدس 
هستند؟برندهاکدام 

؟ ؟ ؟ ؟
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بیشتر باهم خریداری شده است؟دارطعمماستوچیپسدر ترکیب خرید برندهاییچه 

متش کل دارطع مماس تو چیپسترکیب ترینپرتکرار•
.  استکالهو مزمزبرندهایاز 

، ماس  ت طعم دارو چی  پسترکیب ه  ایاز درصههد 20در •
.باهم خریداری شده استکالهو مزمزبرندهای

، دارطع  مماس  تو چی  پسه  ایترکی  باز درصههد 19در •
.باهم خریداری شده استدامدارانو مزمزبرندهای
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؟شوندمیخریداریهمزمانبطورباهممواقعبیشتربرندهاییوکاالهاچه▪

؟دهدمیافزایشراهاآنخریداحتما کاالهاییچهباند ▪

است؟مفیدشمانظرموردمح والتبرای،باندلینگاستراتژیآیا▪

هستند؟کدامجغرافیاییمختلفمناطقدرکنندگانم رفرفتاراساسبرمحبوبهایباند ▪

دهیم؟افزایشراخریداحتما آنالینوفیزیکیهایفروشگاهشلفدرکاالهامناسبچیدمانباچگونه▪

هستند؟کدامهاکنندهم رفخریدسبددرریالیوتعدادینظرازپرخریدهایآیتم▪

است؟چقدرایراندربرندهاوکاالهاازیکهروزنیوریالیبازاراندازه▪

است؟چقدرتهرانمختلفمناطقدربرندهاوکاالهاازیکهروزنیوریالیبازاراندازه▪

است؟کدامجغرافیاییمختلفمناطقدرکنندهم رفرفتاراساسبرمحبوببرندهای▪

است؟چگونه...وتعطیلایام،هامناسبتهفته،آخرساعت،روز،تفکیکبهسوپرمارکتیهایسفارش▪

:به سواالت زیر پاسخ دهیمتوانیممیما با تحلیل سبدهای خرید 
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پیوست

«پیوست»بخش 
:به موضوعات زیر پرداخته است

روش انجام تحقیق▪

افزار مورد استفادهالگوریتم و نرم▪

هاشرکتمعرفی تیم پروژه و ▪
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روش انجام

تحقیق

مطالعهههههههههههههههات اولیهههههههههههههههه 
و اهمیت موضوع

دلینگ در گام اول به منظور تدوین این گزارش به بررس ی و مطالع ه ادبی ات موض وع در زمین ه اس تراتژی بان 
و الملل  یب  ینگی  ری چه  ارچوب اص  لی پ  ژوهش از مق  االت علم  ی، گزارش ه  ای ب  ه منظ  ور ش  کل. پرداخت  ه ش  د

تن ی ب ر بر اساس بررس ی های ص ورت گرفته، در ای ران مطالع ه ج امعی مب. مصاحبه با خبرگان بهره گرفته شد
داده در خص و  بررس ی ترکیب ه ای خری د س وپرمارکتی دی ده نش  ده اس ت و انتظ ار م ی رود ک ه ای ن گ  زارش

.مقدمه ای بر انجام تحلیل های گسترده تر و کاربردی تر برای فعاالن این حوزه باشد

هادادهجمع آوری 
47ف  روش ه  ایدادهIRANFMCGمعتب  ر ب  ا حج  م معن  ادار، ب  ا همک  اری ش  رکت ه  ایدادهب  رای دس  تیابی ب  ه 

ای ن داده ه ا ش امل اطالع ات . میلیون فاکتور بررسی گردید1سوپرمارکت در سطح شهر تهران شامل بیش از 
. بوده است1400ماهه از اواسط آبان تا اواسط دی 2خرید مشتریان در بازه زمانی 

ه شایان ذکر است که در این تحلیل داده های هایپرها، فروشگاه های زنجیره ای و دکه های فروش لح ا  نش د
.است و صرفا اطالعات سوپرمارکت ها در نظر گرفته شده است

.استIRANFMCGاستفاده شده در این گزارش، متعلق به شرکت هایدادهحق مالکیت 

پردازش داده ها
جمع بندی و تحلیل

پس س شده از سوپرمارکت های تهران مورد پردازش اولیه و تحلیل های توصیفی قرار گرفته واحصاهایداده
، قواع د 0/005ب ا اس تفاده از الگ وریتم آپری وری ب ا در نظ ر گ رفتن کمین ه پش تیبان Rapidminerاف زار در نرم

.معتبر برای تحلیل ترکیب های کاالیی استخراج گردید

س یل این مطالعه برای اولین ب ار در ای ران ب ا ه دف شناس ایی پتان
. صورت گرفته استسوپرمارکتیمحصوالت باندلینگ

و ، اهمی  تبان  دلینگدر ای  ن گ  زارش ابت  دا ب  ه معرف  ی اس  تراتژی 
. موف ق اس تفاده از ای ن اس تراتژی پرداخت ه ش ده اس تهایتجربه

ترین کاالهای س وپرمارکتیسپس  به بررسی سبد خرید پرفروش
ت  رین ترکیب ه  ای خری  د س  وپرمارکتی پرداخت  ه و در نهای  ت ج  ذاب

وج    ه تم    ایز ای    ن مطالع    ه، ت    ریناص    لی. معرف    ی گردی    ده اس    ت
ک  امال علم  ی و  ه  ایروشمعتب  ر و اس  تفاده از ه  ایدادهآوریجم  ع
در س     بد خری     د کااله     ای بان     دلینگب     رای تحلی     ل ک     اویداده

.ایرانیان استسوپرمارکتی
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(Apriori)آپریوریالگوریتم
گی فرآین   د شناس   ایی ارتب   او ب   ین محص   والت را ک   اوش قواع   د وابس   ت

(AssociationRuleMining )الگوریتم ه   ای مختلف   ی ب   رای . می نامن   د
( Apriori)پیاده سازی کاوش قواع د وابس تگی ایج اد ش ده اند و آپری وری 

ک  ه الگ  وریتم آپری  وری تحلی  ل می کن  د. یک  ی از ای  ن الگوریتم ه  ا اس  ت
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

را نی    ز خری    داری ( Y)را خریده ان   د، محص    ول ( X)اف   رادی ک    ه محص    ول 
والت ه  دف اص  لی الگ  وریتم آپری  وری ی  افتن ترکیب  ی از محص  . کرده ان  د

است که اغلَب با هم خریداری می شوند، که ما به آن ها مجموع ه اق الم
. می گوییم( FrequentItemset)مکرر 

یدهسنجمهمشاخصسهتوسطآپریوریالگوریتمازمنتجقوانین
:می شوند

(Support)پشتیبان▪
(Confidence)اطمیناندرجه▪
(Lift)مکرراقالمرخدادجذابیت▪

 (Support)پشتیبان
پش  تیبان از تقس  یم تع  داد رخ  دادهای . تک  رار ش  ده اس ته  ادادهنش انگر آن اس  ت ک  ه ی  ک مجموع ه اق  الم چن  د ب  ار در مجموع ه 

در رکورده اب ر ک ل تع داد  X∪Yش امل رکورده ایای ن مق دار ب ه عن وان کس ر . ش ودم یهمزم ان ب ر تع داد ک ل رخ دادها محاس به 
ح  اوی آن ق  انون تراکنش ه  ااز 0.1%باش  د، ب  دین معناس  ت ک  ه تنه  ا 0.1%ب  رای مث  ال اگ  ر پش  تیبان ی  ک م  ورد . اس  تدیتاس  ت
.هستند

 (Confidence)درجه اطمینان
. اس تهاطمینان شاخصی است از اینکه یک قاعده چند بار درس ت ب ود. این مقدار، مقیاسی از استحکام قواعد وابستگی است

% 80ب رای مث ال اگ ر اطمین ان ی ک قاع ده وابس تگی . اس ت Xبه کل تعداد رکورده ای ش امل X∪Yحاویتراکنش هایکسر تعداد 
.نیز می شوند Yهستند، شامل Xاز تراکنش هایی که حاوی۰۰ %باشد، بدین معناست که 

(Lift)جذابیت رخداد اقالم مکرر 
ت از در واقع این ش اخص نس بتی اس . است که میزان جذابیت یک قانون را از منظر احتمال رخداد اقالم مکرر می سنجدایآماره

. هریک از اقالم به صورت تکیدادنرختوام اقالم به احتمال دادنرخاحتمال 
ر است باشد، بدین معناست که احتمال خرید کردن دو آیتم به صورت ترکیبی بیشت1هر چه مقدار این شاخص بیشتر از عدد 

.از احتمال خرید کردن تکی هر یک از آیتم ها

RapidMinerافزارنرمازاستفادهباوابستگیقواعدکاوشتحقیقایندر Studioیکپارچهمحیطیکنرم افزاراین.استشدهسازیپیادهاست،دادهعلمزمینهدرافزارینرممحصولیککه9.10.1.0ورژن
.کندمیفراهمکنندهبینیپیشتحلیلوتجزیهوکاویمتنعمیق،یادگیریماشین،یادگیریداده ها،سازیآمادهبرای

مورد استفادهافزارنرمو الگوریتم
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آرمان اسدی
دیتاارشد حوزه تحلیل گر

شرکت مشاوره مدیریت ایلیا

دانشوراننازیال
استراتژیک و توسعهریزیبرنامهمدیر 

IRANFMCGشرکت 

فرزاد دادخواه
مدیر عامل
IRANFMCGشرکت 

سعید سلیمی
دیتاحوزه گرتحلیل

شرکت مشاوره مدیریت ایلیا

امیر ابراهیم زاده
دیتامدیر تیم 

شرکت مشاوره مدیریت ایلیا

واال خسروی
کاویدادهکارشناس 
IRANFMCGشرکت 

تیم اجرایی

گزارش
و ایج اد ه اچ الشبرای تهیه و انتشار این گزارش و به منظور رف ع 

الزم، تیم  ی متش  کل از دو ش  رکت مش  اوره م  دیریته  ایظرفی  ت
.اندکردهبا یکدیگر همکاری IRANFMCGایلیا و مجموعه 

امی   دواریم، ای   ن گ   زارش ک   ه ب   رای اول   ین ب   ار، ب   ا چن   ین محت   وا و 
آم    اری در ای    ران ارائ    ه ش    ده، باع    ث دس    تیابی ب    ه ه    ایتحلی    ل
.شودسوپرمارکتیجدید در صنعت کاالهای هاییبینش

اطب ان مشتاقانه منتظر دریافت هرگونه بازخورد و دیدگاه شما مخ
.ارجمند هستیم

ت   رتخصص   یعمی   ق و ه   ایتحلی   لهمچن   ین ب   ه منظ   ور داش   تن 
.در تماس باشیدIRANFMCGبا شرکت ایلیا یا توانیدمی



IRANFMCG
ر و مدیریت کسب و کارهای مختلج و مرتبط با این ح وزه، نظی FMCGتجربه در حوزه هاسال

چن  د ش  رکت ان  دازیراهای  ران، م  ارکتیس  وپر فرانچ  ایزو توس  عه اول  ین و بزرگت  رین ان  دازیراه

کااله   ای کنن   دهتوزی   عو کنن   دهت   امینه   ایش   رکتپخ   ش، تعام   ل و همک   اری ب   ا بس   یاری از 

ه  ایح  لب  ا ه  دف ارائ  ه راه IRANFMCGمنج  ر ب  ه تاس  یس ش  رکت 92، در س  ال تندمص  رف

.گردید FMCGمبتنی بر تکنولوژی در حوزه

آن در نق    او ان    دازیراهو فروش    گاهیص    ندوق اف    زارن    رمای    ن ش    رکت در ابت    دا ب    ا تولی    د 

، توس  عه و ج  ذب س  ازییکپارچ  هته  ران فعالی  ت خ  ود را آغ  از نم  ود و نهایت  ا ب  ا کلی  دیف  روش

دهن     دهارائ     هب     ه عن     وان 1400در س     ال ،(Blueriverretail.com)خ     ارجی گ     ذاریس     رمایه

پخ ش، ه ایشرکتبه ،(Application Service Provider)افزارینرمزیرساختی هایسرویس

از معتب  ر در ب  ازار، توانس ته روزان  ه ب  یشفینت کمش  تریان و ه  ایباش گاهآنالی  ن، ه  ایپلتف رم

با ارائه محص والت متن وع 1401را مدیریت کند و در سال ( و خریدایداده)تراکنش2،000،000

.در ایران برخواهد داشتFMCGگامی موثر در جهت ارتقاء حوزه افزارینرم



ب  ه 1386ش  رکت بین الملل  ی مش  اوره م  دیریت ایلی  ا از س  ال 
خ دمات . ارائه خدمات حرفه ای پژوهش و مش اوره می پ ردازد

ار، ایلی  ا در زمین  ه طراح  ی و توس  عه کس  ب وکار، مطالع  ات ب  از 
طراح    ی و پیاده س    ازی اس    تراتژی، بهب    ود عملک    رد، تح    ول 
دیجیت       ال، پیاده س       ازی راهکاره       ای ن       وآوری، م       دیریت 

پوی   ایی و . س   رمایه های انس   انی و توس   عه س   ازمانی اس   ت
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

، شرکت ایلیا
مجموعه ای پیشرو در عرصه مشاوره مدیریت در ایران

ش    رکت ایلی    ا ب    ا توج    ه ب    ه داش    تن تیم    ی متخص    ص از
حوزه ه   ای م   رتبط ب   ا کس   ب و کار و دیت   ا، قابلی   ت انج    ام 
پروژه ه   ای تحقیق   اتی و اجرای   ی در حوزه ه   ای اس   تراتژی، 

ب و کار تحقیقات بازار، منابع انسانی و هوشمندسازی کس 
.را دارد

یلی ا برای کسب اطالعات بیشتر در خص و  قابلیت ه ای ا
در انج         ام پروژه ه         ای مبتن         ی ب         ر داده در ص         نعت 

.می توانید با ما تماس بگیریدFMCGخرده فروشی و 

پروژه های دیتا در شرکت ایلیا

www.ilia-corporation.com
office@ilia-corporation.com

218865172998 +

www.iranfmcg.com
info@iranfmcg.com

218853236498 +


