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راهبردهاي بازاريابي و برندسازي توريسم حالل 
در كشورهاي اسالمي

                                                 دكتر رحيم سرور                                                       شراره نوراني    
دانشيار،گروه جغرافياي واحد شهرري                 دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافياوبرنامه ريزي توريسم

دانشگاه آزاد اسالمي                                 واحد علوم و تحقيقات،دانشگاه آزاد اسالمي

چكيده
وجود  رغم  به  كه  است  اين  توريسم  زمينه  در  ما  اساسي  مسائل  از  يكي 
ظرفيت هاي فراوان در زمينه هاي مختلف گردشگري، چرا هنوز از جايگاه بايسته 
و  برندسازي  منظر  از  مي توان  را  سوال  اين  به  پاسخ  يك  نيستيم؟  برخوردار 
بازاريابي بررسي كرد. در واقع مي توان گفت كه ورود ما به عرصه گردشگري 
سياستگزاري،  عرصه هاي  ذي نفعان  تمامي  توافق  مورد  اصول  يكسري  با  همراه 
اقتصادي، فرهنگي و مديريت زيرساخت ها نبوده و نيست و اقدامات مقطعي و 
موردي در خالء يك عزم جدي بر ورود به اين بازار عظيم نتوانسته اثربخشي 
الزم را داشته باشد. از طرف ديگر شاهد هستيم كه ايكريك در چند سال اخير 
عرصه  در  حالل  برند  ترويج  و  ايجاد  بر  تأكيد  با  را  چشمگيري  فعاليت هاي 
همچون  حالل  خدمات  همچنين  و  آرايشي  و  داوريي  پزشكي-  غذايي،  مواد 
گردشگري و بانكداري حالل آغاز كرده است. كه به نظر مي رسد بعد از تثبيت 
شدن موضوع غذاي حالل، اينبار بخش توريسم حالل - حسب يكسري تشخيص هاي 
درست- در اولويت قرار گرفته است. در اين مرحله آغازين، يك گفتمان بيش 
از اسناد نويسي مي تواند به ايجاد يك اجماع در محافل مختلف كمك كرده و 
برند گردشگري حالل را بيش از يك سند سازماني و كار اداري، به يك باور 

عمومي براي تمامي دست اندكاران اين عرصه تبديل سازد.
هدف نويسنده معرفي 10 استراتژي ورود در حوزه برندسازي و بازاريابي 
گردشگري حالل مي باشد و براي اين منظور طيف وسيعي از اسناد و مدارك 

داخلي و خارجي مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است.
براي  حالل  گردشگري  حوزه  در  ورود  كه  مي دهد  نشان  تحقيق  يافته هاي 
كشور ايران بسيار سهل و ممتنع مي باشد، و در عين سادگي و وجود ظرفيت هاي 
سطوح  در  مسائلي  اقتصادي،  سودآور  حوزه  اين  در  ورود  جهت  باال  بسيار 
جّدي  عزمي  كه  دارد  وجود  فرهنگي  و  اقتصادي  ساختي،  زير  سياستگزاري، 
شئونات  در  حالل  مفهوم  بازتوليد  و  كردن  نهادينه  رهگذر  از  تا  مي طلبد  را 
مختلف، به عملياتي ساختن آن نه تنها در نشان گزاري و نمادهاي شكلي، بلكه 

در رفتارهاي فردي، جمعي و سازماني بپردازد. 
كشورهاي  برندسازي،  بازاريابي،  حالل،  گردشگري  كليدي:  واژه هاي 

اسالمي، ايران.

مقدمه
بازار اسالمى بسيار عظيم و در عين حال بسيار متفاوت است. يكى از 
به  كه  مى دهد  نشان  است  شده  انجام  كه  تحقيقاتى  جالب  بسيار  يافته هاى 

رغم تعداد عظيم و تمركز فراوان مسلمانان در كشورهاى مختلف هيچگونه 
ميان  در  نمى شود.  ديده  كشورها  اين  در  يكنواختى  اسالمى  بازار (ماركت) 
اين  جمعيت جهان فرم هاى مختلفى از نظام توليد، توزيع و مصرف وجود 
بسيار  نياز  بنابراين  نشده اند.  بررسى  و  مطالعه  كامل  طور  به  هنوز  كه  دارد 
و  دارد  وجود  دنيا  در  منفصل  ماركت هاى  بزرگترين  از  يكى  دريافتن  براى 
سعى در فراهم نمودن زمينه اى براى رساندن اين بازار به برند و بازاريابى 
تخصصى هست. بسيارى از كشورهاى مسلمان تمايل به جايگزينى زمينه هاى 
و  دارند  پايدارتر  و  شكوفاتر  اقتصادى  آوردن  دست  به  براى  خود  تجارى 
اين ميسر نخواهد شد مگر با وابستگى كمتر به صنايعى كه بر اساس منبع 
انرژى براى آنها بوجود آمده است. در طى دهه 90 شاهد شروع رقابت در 
زمينه برندهاى آسيايى از كشورهاى مختلف مانند: مالزى، سنگاپور، اندونزى 
و ... بوده ايم. شايد تعجب برانگيز نباشد اولين نشانه هاى برندهاى موفق از 
كشورهاى اسالمى واقع شده در خاورميانه و آسيا در حال اختالط هستند. 
به همان نسبت پتانسيل هاى بسيار وسيع كه از طرف جمعيت عظيم مسلمان 
به نمايش گذاشته شده،  توجه بسيارى از كشورهاى غربى را به خود جلب 
طالب  اسالمى  كشورهاى  غربى،  برندهاى  به  عالقه  وجود  با  است.  كرده 

داشتن برندهاى مخصوص خودشان هستند، كه داليل آن عبارتند از : 
1. برندهاى غربى اغلب با ارزش هاى اسالمى و يا دينى آنها مغايرت دارد 
كه اين مغايرت در زمينه هاى زيادى مانند : مهمان نوازى، غذا، نوشيدنى ها و 

فرآورده هاى پزشكى و دارويى وجود دارد.
2. كشورهاى اسالمى خواهان خلق برندهاى جهانى خودشان هستند زيرا آنها را به 
عنوان سرمايه هاى تجارت استراتژيك و نمايندگان برندهاى ملى خودشان مى دانند.

3. رشد ميزان تحصيالت در كشورهاى داراى بيشترين و يا كمترين ميزان 
مسلمان  انگيزه اى براى رقابت با برندهاى شناخته شده با قدمتى طوالنى در 
زمينه تجارت، توليدات و سرويس هاى مختلف در اين كشورها شده است. 
به عنوان نتيجه گيرى كلى مى توانيم ببينيم كه موج قابل توجهى از تقاضا 
در كشورها و كمپانى هاى اسالمى در زمينه تكنيك هاى بازاريابى و مهارت هاى 
در  بين المللى  حضور  براى  فقط  نه  پشتوانه  اين  كه  دارد.  وجود  برندسازى 
است  گردشگري)  (همچون  حالل  و  اسالمي  خدمات  تجارت،  زمينه هاى 
بلكه براى تثبيت ماهيت اصلى اين كشورها و فرهنگ خودشان نيز مى باشد. 

هدف و روش تحقيق
 (Marketing) بازاريابى  راهبردهاى  بررسى  مقاله  اين  اصلى  هدف 
تأكيد  با  اسالمى  كشورهاى  در  حالل  توريسم   (Branding) برندسازى  و 
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جمع آورى  براى  و  بوده  تحليلى   - اسنادى  تحقيق  نوع  مى باشد.  ايران  بر 
اطالعات طيف نسبتًا وسيعى از اسناد و مدارك خارجى و در مواردى داخلى 

مورد بررسى و تحليل قرار گرفته است.
 يافته هاى اين تحقيق نشان مى دهد كه جهان اسالم و به ويژه كشورهاى 
اسالمى داراى ظرفيت هاى زيادى در زمينه بازاريابي و برندسازي در زمينه 
با  متناسب  آنها  بازتوليد  و  شناخت  به  هنوز  كه  هستند  حالل  گردشگري 
شرايط جهانى و حتى منطقه اى خود اقدام نكرده اند، البته اقداماتى در يك 
دهه اخير توسط اعضاي سازمان كشورهاى اسالمى- از جمله ايران -  آغاز 
شده ولى در هر حال به نظر مى رسد كشورهاى اسالمى براى تداوم رشد 
اقتصادى خود چاره اى جز ورود به حوزه بازاريابى و برندسازى توريسم حالل 
به پشتوانه سرمايه هاى اجتماعى، تاريخى، فرهنگى و اقتصادى خود در كنار 

قبول برخى مقتضيات ناشى از رهگذر جهانى شدن اقتصاد و فرهنگ ندارند.

 راهبردهاي برندسازي و بازاريابي توريسم حالل
راهبردهاي برند سازي و بازاريابي طيف وسيعي از اقدامات را در سطوح 
كالن، ميانه و خرد در بر مي گيرد كه مي تواند به تناسب شرايط جغرافيايي، 
تاريخي و سياسي از كشور و منطقه اي به كشور و منطقه ديگر متفاوت باشد، 
ما در اينجا سعي خواهيم كرد با ملحوظ داشتن تجربيات و شرايط ايران در 
عرصه گردشگري يكسري راهبرد هايي را معرفي نمائيم كه مي تواند مبناي 

اقدامات و سياستگزاري هاي بعدي قرار بگيرد.

 راهبرد اول: يك نام خوب و مرتبط با برند انتخاب نماييد
نام هاي برند بسيار مهم مي باشند و در فرآيند برندسازي نياز به توجه 
دقيق دارند كه هم در مورد برندهاي اسالمي و هم غيراسالمي كامًال صادق 
است، همان گونه كه شركت اوگيل وي (Ogilvy) براي شاخه برند اسالمي 
خود نام نور را انتخاب كرد. ساير برندهاي اسالمي نيز نشان دهنده اين توجه 
دقيق هستند. MTC نام خود را به Zain تغيير داد كه به معني زيبا- خوب و يا 
اعجاب انگيز در عربي است. Fulla به معني عطر گل مي باشد كه اولين طرح 
عروسك را در برابر برند باربي در كشورهاي اسالمي طراحي، توليد و به 
بازار عرضه داشت و توانست نقش مؤثري در تغيير انتخاب مسلمانان از يك 
برند غربي به يك برند اسالمي ايفا كند. و يا مي توان از شركت  Ummah كه 
به معني امت و جمعيت مسلمانان است نام برد كه توانست با توليد شكالت 

نقش بارزي را در بين مسلمانان در نوع انتخاب ايفا نمايد.
از  يكي  كه  برد  پي  مهم  نكته  اين  به  مي توان  مثالها  و  توضيح  اين  با 
راهبردهاي توريسم حالل توجه به اسامي مختلفي است كه به تمامي ذينفعان 
اسم  يا  و  مكان  اسم  تا  گرفته  هتل  اسم  از  توريسم  حوزه  مدخالن  ذي  و 
پيشينه  برگرفته از  اين اسم گذاري الزم است  اختصاص مي يابد كه  شركت 
تاريخي و ارزش هاي جامعه اسالمي و به نوعي به تبليغ بخشي از ارزش هاي 
به  كه  نباشد  هم  نوعي  به  البته  و  بپردازد  اسالم  دوستانه  انسان  و  بنيادي 

تحريك ساير اديان و يا ساير فرق اسالمي بپردازد.
ابعاد  تعريف  و  راهبرد  از  خاصي  نوع  تعيين  مذكور  موارد  بر  عالوه 
ساختارهاي  با  بايستي  گردشگري  ابعاد  گسترش  مي باشد،  نظر  مد  نيز  آن 

ديگر  طرف  از  باشد  سازگار  ما  فرهنگي  و  اجتماعي  شرايط  و  جغرافيايي 
توريسم نبايستي به نابرابري هاي فضايي، اقتصادي و اجتماعي منجر شود، 
لذا تأكيد بر راهبردي كه بتواند به نوعي تمامي اين مزيت ها و محدوديت ها 

را در بربگيرد به نظر مي رسد كه راهبرد توريسم حالل خواهد بود.

راهبرد دوم : در بازار محلي خود شماره يك باشيد
و  جهاني  رتبه  يافتن  از  قبل  بين المللي  برندهاي  از  اندكي  بسيار  تعداد 
بين المللي ، در بازارهاي محلي خود شماره يك نبوده و رتبه اول را نداشته اند. 
 KFC- Mcdonalds- Colgate- Nike- كه شامل برندهاي برجسته مانند

Coca- Cola و غيره است. 

براي يك بار كه توانستيد دنياي مصرف كنندگان را درك كرده و دنباله رو 
آن باشيد، بعد از آن دستيابي به همسايگان منطقه اي براي شما آسان تر خواهد 
شد. يا در حوزه توريسم براي اولين بار كه تورهاي دسته جمعي در انگلستان 
رايج مي شود راهبرد جلب رضايت ساكنان محلي اولويت اول تور گردان ها 
بود و همين نگرش به موضوع توانست آنها را در رتبه برتر جهاني قرار دهد.
پس توجه به جزئيات درهر برنامه برندسازي از يك طرف و نيز تأكيد بر 
تداوم  در  مهم  اصل  سطوح  ترين  پايين  در  حتي  كنندگان  مصرف  رضايت 
عبارت  به  مي باشد  حالل  توريسم  توسعه  در  موفقيت  روند  پايدارسازي  و 
ديگر محلي عمل كردن ولي جهاني انديشيدن يكي ديگر از راهبردهاي مهم 
در ورود به عرصه گردشگري حالل مي باشد. به عنوان مثال در اينصورت 
برنامه هاي  يا  و  تورگرداني  نحوه  يا  و  هتل  در  پذيرايي  نحوه  به  نمي توان 
زمانبندي بي تفاوت بود چرا كه بنا به اصل فيزيك كوانتوم اتفاقات كوچك 
در حوزه توريسم كه به مثابه يك سيستم پيچيده احتمال آميز عمل مي كند، 

مي تواند اثرات بزرگي به همراه داشته باشد.

راهبرد سوم : منطقه اي شده و سپس سعي در جهاني شدن نماييد.
نماييد  كسب  خانگي  بازارهاي  در  را  يك  رتبه  توانسته ايد  اگر  معموالً 
خواهيد توانست بازارهاي منطقه اي را بدست آوريد. در اين قسمت برندها 
بايستي دقيق باشند از آنجاييكه منطقه مي تواند بسيار بزرگ باشد، براي مثال 
نصف جمعيت دنيا در آسيا زندگي مي كند، بنابراين نزديك ترين همسايه ها و 
يا آن كشورهايي كه روابط خوبي با شما دارند هدف قرار دادن جزو برنامه 
شما مي شود و مي توانيد درك كنيد كه مصرف كننده هاي اين كشورها چگونه 
رفتار مي كنند. براي مثال قدم مشخص بعدي براي برند zain كه در كويت 
شروع به كار كرد گسترش به منطقه MENA (خاورميانه و شمال آفريقا) بود. 
حوزه  در  بازاريابي  و  برندسازي  گفت  مي توان  نتيجه،  عنوان  به  پس 
رويكردي  حركت  يك  مستلزم  حوزه ها  ساير  همچون  حالل  گردشگري 
بر  مبتني  بايستي  آن  گام هاي  اولين  كه  است  گام  به  گام  و  مراتبي  سلسله 
به  بخشي  رونق  و  محلي  جامعه  به  بخشي  توسعه  مشتريان،  رضايت 
جهاني  سپس  و  منطقه اي  بازارهاي  در  حضور  و  باشد  داخلي  گردشگري 
حركت  يك  بدون  نمي توان  و  مي باشد  قبلي  سطوح  در  موفقيت  به  منوط 
درست مبتني بر رضايت مندي مشتري در سطوح محلي و منطقه اي به فكر 

حضور در بازارهاي جهاني بود.
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راهبرد چهارم: برند خود را ابتدا با ورود به بازارهاي اسالمي شكل 
دهيد

دانستن اصول و ارزش هاي قوانين شريعت به درك ما از ماهيت بازارهاي 
اسالمي كمك خواهد نمود. اگرچه تفسير قوانين شريعت و آئين نامه مجاز حالل 
ممكن است در بعضي كشورهاي مسلمان مشكل باشد نكته مهم اينجاست كه 
شما قدرت درك و تفهيم بيشتري از مسلمانان نسبت به غيرمسلمانان در بسياري 
از زمينه ها داريد و خيلي راحت تر مي توانيد آن ها را قبول كنيد. شما آرامش 
نحوه  بيشتري داشته و برند خود را بر اين اساس مي توانيد بسازيد. اصوالً 
تعريف و تعيين حدود و ثغور حالل نمي تواند در دايره تنگ نظري هاي برخي 
از فرق اسير شود،حالل جامع ترين و كامل ترين بيان براي سبك زندگي يك 
است  الزم  بنابراين  مي شود،  محسوب  زندگي  شئونات  تمامي  در  مسلمان 
– همچون روندي كه براي برند غذاي حالل طي شد -  براي جا انداختن 
برند حالل در حوزه گردشگري يك تعامل و همفكري اساسي بين تمامي 
كشورهاي اسالمي صورت بگيرد و به نظر مي رسد تنها از اين طريق مي توان 
به تبيين صحيح ابعاد آن پرداخت، همين حركت خود به منزله تحقق وحدت 
رويه و سپس سهولت امر استانداردسازي زير بخش هاي آن نيز خواهد بود. 
پس برند حالل گردشگري وقتي شكل خواهد گرفت و پايدار خواهد ماند 
كه ابتدا خود كشورهاي اسالمي تمامي ابعاد آن را قبول داشته و بر حفظ 
موازين و استانداردهاي آن كوشا باشند وسپس مي توان به ورود در بازارهاي 

جهاني اميدوار بود.

در  موجود  خالء  بيابيد  دربازار  محكم  موقعيت  يك  پنجم:  راهبرد 
بازار را پر نموده و يك راه ديگر پيشنهاد نماييد.

 به اين شيوه عمل نمودن اغلب براي يافتن يك موقعيت مستحكم در 
بازار مفيد است و شما را از رقابت مستقيم با برندهاي مشهور و صاحب 
نام دور نگه خواهد داشت. هميشه خالء و فضاهاي خالي وجود دارد كه 
برآورده  را  كنندگان  مصرف  از  برخي  نيازهاي  نتوانسته اند  بزرگ  برندهاي 
براي  اسالمي  مشابه   ،Fulla براي  زيادي  فرصت هاي  فضاهايي  چنين  كنند. 
دسترس  از  نيز  لوكس  بسيار  بازارهاي  حتي  آورد  بوجود  باربي  عروسك  

بازرگانان مسلمان دور نبوده است. 
در همين راستا هستند بسياري از افرادي كه هرگز روي خوشي با توريسم 
شكل گرفته بر مبناي الگوهاي غربي ندارند و همين نقطه حركت و ورود 
به بازار توريسم جهاني مي تواند باشد، حتي مي توان در اين قبيل فضاهاي 
به ظاهر مختصري كه به دست مي آيد به طرح نگرش ها و رويه هاي جديد 
براي گردشگران پرداخت و با معرفي اصل سالمت و امنيتي كه از رهگذر 
گردشگري حالل بدست مي آيد نسبت به بازاريابي در بين تمامي متقاضيان 
گردشگري اقدام كرد به اين شرط كه تنها به طرح ظواهر موضوع توريسم 
حالل بسنده نشود بلكه آنچه كه در دين مبين اسالم راجع به سالمت و پاكي 
غذا، جايگاه مهمان و مهمان نوازي، اصل نظافت و پاكي، اصل حفظ آداب 
تهيه غذا، آداب كشتار حيوان، اصل تهذيب نفس، اصل پاكي روزي و نظاير 

آن آمده ، عملياتي شده و به منصه ظهور و درك عيني برسد. 

راهبرد ششم : به يكپارچه سازي بخش ها و اقدامات بيانديشيد
موفقيت گردشگري به عنوان يك صنعت، مالزم بوده با حضور هماهنگ 
همه  جّدي  عزم  برونداد  و  نتيجه  توريسم  صنعت  واقع  در  بخش ها،  ساير 
بخش هاي زير ساختي، اقتصادي، تصميم گيري، سياستگزاري، حمل و نقل و غيره 
بصورت هماهنگ در اين بازار مي باشد. پس نمي توان تنها با فعال سازي يا 
توجيه كامل يك بخش به موفقيت نايل شد، فعال سازي گردشگري حالل 
قبل از هرچيز مستلزم حالل بودن تمامي بخش ها و زيربخش هاي آن است 
و البته قبل از هر چيز مستلزم يك عزم و اراده سياسي مي باشد كه به نهادينه 
شدن اصل هماهنگي بين بخش هاي مختلف بپردازد. به عنوان مثال نمي توان 
از حالل سازي خدمات هتل داري صحبت كرد ولي به سيستم حمل و نقل 
هوايي و يا زميني آن بي تفاوت بود، و يا نمي توان پذيرايي با غذاي حالل 
در يك غذا خوري را با يك رفتار ناشايست مدير غذا خوري حرام كرد. و 
يا نمي توان صرفًا با نصب يكسري نمادهاي اسالمي در يك مركز پذيرايي و 
توريستي ادعاي حالل بودن خدمات را داشت. حالل سبك زندگي و رفتار و 
نماد شانيت وااليي است كه دين مبين اسالم به جايگاه انسان بخشيده است.

راهبرد هفتم : از ارزش هاي اسالمي براي ارتباط و تأثير گذاري بر 
سايرملل استفاده نماييد

يك شركت داراي برند اسالمي از جاذبه ها و ارزش هايي استفاده مي كند 
كه نه تنها براي مسلمانان بلكه براي غيرمسلمانان نيز داراي گيرايي مي باشد. 
امانتداري  راستگويي،  انسان،  شأن  به  احترام  شرافت،  حقيقت،  مثال  براي 
و  تأكيد  مورد  جهان  ملل  تمامي  توسط  كه  هستند  ارزش هايي  آن،  نظاير  و 
توصيه قرار گرفته است، و تعداد بسيار انگشت شماري از  شهروندان ممكن 
است با اين ارزش ها مخالف باشند و يا تحت تأثير رواني و عاطفي آن قرار 
راستگويي،  نيكي،  همچون  اسالم  جهان  ارزش هاي  طرح  بنابراين  نگيرند. 
حفظ كرامت نفس، دوري از هرگونه فتنه گري، دوري از دنيا پرستي، توجه 
محيط  و  مهمان  حيات،  حرمت  حفظ  آخرت،  به  توجه  موازات  به  دنيا  به 
در  اوليه  اصول  جزو  بايستي  احساسات،  كنترل  و  تنش  از  دوري  زيست، 
عملياتي ساختن گردشگري حالل باشد و تمامي بخش ها و ذي نفعان اين 
حوزه به نحوي به بازتوليد اين ويژگي هاي در رفتار، توليد و ارائه خدمات 
بپردازند. با رعايت اين مؤلفه ها جهانگردان با طيب نفس و امنيت خاطري 

خاص مقصد هاي كشورهاي اسالمي را انتخاب خواهند كرد.

راهبرد هشتم: به ارزش هاي خود پايبند باشيد ولي ارتباطات خود 
را تغيير دهيد.

دنيا يك بازار بزرگ است ولي جمعيت مسلمانان يك بازار بزرگ نيست. اين 
پارادوكس ها حقيقت دارند- بازار مسلمانان كه ما دريافتيم يكنواخت و يكدست 
نيست. بنابراين وقتي شما برند خود را خلق، رشد و مديريت مي نماييد ارزش ها 
و اموري را انتخاب كنيد كه مورد قبول مسلمانان هستند ولي ارتباطات خود را در 
بخش هاي ديگر جهان طوري مديريت كنيد كه بتواند جمعيت محلي را جذب 
نمايد. انعطاف پذيري و سازگاري كليدهاي موفقيت  هستند طوري ارزش ها را 
تغيير دهيد كه بتوانيد آن ها را براي برقراري ارتباط با افراد محلي ارتقاء دهيد. يك 
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آژانس تبليغاتي خوب قادر خواهد بود كه در انجام اين كاربه شما كمك كند.
استراتژي منعطف مستلزم توجه به اين واقعيت است كه اصوالً تدوين راهبردها 
و برنامه هاي گردشگري حالل نمي تواند و نبايستي صرفاً بازارهاي اسالمي را 
هدف قرار دهد بلكه در همين كشورهاي اسالمي هستند گروههاي زيادي 
كه مسلمان نيستند ولي به هر حال در يك فضا و كشور اسالمي زندگي كرده اند 
و مي توانند از رهگذر انعطاف پذيري روش هاي شما  جزو بازار شركت هاي 
هم  مسلمان  غير  كشورهاي  خصوص  در  موضوع  همين  بگيرند،  قرار  شما 
مصداق دارد مثًال در چين يا روسيه به ترتيب 43 و 23 ميليون نفر زندگي 
مي كند كه هر يك به تنهايي 3 برابر برخي كشورهاي اسالمي، مسلمان دارند. 
ساير  روي  بايستي  آنها  كنار  در  و  هستند  مهم  بازارها  قبيل  اين  بنابراين، 

جمعيت و گروه هاي اجتماعي اين قبيل كشورها هم برنامه ريزي كرد. 

B خود را ارتقاء بخشيد
2
B راهبرد نهم : تجارت و برند

دارند  آن  دستيابي  به  سعي  كه  كمپاني هايي  از  بهتر  را  خود  بازار  شما 
مي شناسيد، بنابراين از اين تخصص خود استفاده كرده و به برندهاي ديگر 
كمك كنيد تا به بازار شما داخل شوند. در اين روند سعي كنيد يك عامل 
آرزومند  غربي  برندهاي  از  بسياري  باشيد.  متخصص  يك  و  دهنده  شتاب 
بويژه  هستند.  همكاري  آوردن  بوجود  و  اسالم  دنياي  برندهاي  با  همكاري 
در مورد مؤسسات اسالمي كه نياز به راهنمايي، اطالعات و نوآوري دارند، باالتر 
از همه آنها احتماالً اطالعات بسيار كمي در مورد فرهنگ كشور شما و قوانين 
مربوط به بخش هاي مختلف ماركت شما دارند، پس شما مي توانيد پيشنهادهاي 
خود را ارائه دهيد. بر اين اساس قرار نيست جهت راه اندازي برند توريسم 
حالل تمامي كارهاي مربوط به اين عرصه وسيع را خود مان انجام دهيم چرا كه 
بازاريابي صنعتي يا تجاري بيش از بازاريابي تجارت براي مشتري جواب مي دهد، 
در اين راهبرد مي توان از امكانات ساير شركتها و مؤسسات با تجربه در زمينه 

جذب و پذيرايي و ايجاد جاذبه ها و ظرفيت هاي توريستي استفاده كرد.

راهبرد دهم : اولين حركت هاي متفاوت بودن را خلق نماييد
و  مكان  قيمت،  انسان،  عامل  چهار  بنيان  بر  را  بازاريابي  اساس  اگر 
عرصه  به  آنها  از  هريك  اعتبار  به  مي توان  صورت  اين  در  بدانيم  پيشرفت 
از  برخي  روي  مي توان  مردم  زمينه  در  كرد،  پيدا  ورود  حالل  گردشگري 
كشورها حساب باز كرد و يا در زمينه قيمت مي توان به خلق مزيت در جزاير 
خليج فارس اقدام كرد، در زمينه مكان مي توان بر تنوعات جغرافيايي تأكيد 
كرد و باالخره از رهگذر تداوم و نوآوري مي توان به پايدار سازي گردشگري 
بودن  متفاوت  ايران  همچون  كشوري  براي  اصوالً  ورزيد.  مبادرت  حالل 
بخشي جدايي ناپذير از تاريخ، جغرافيا، فرهنگ و ساير مؤلفه هاي فرهنگي 
آن مي باشد. در واقع مشخصه اصلي اين كشور و سرزمين تنوع آن است پس 

مي توان از هر نظر از اين مزيت بهره برد.
 

بر  تأكيد  با  اسالمي  برندسازي  و  بازاريابي  جمع بندي (آينده 
تحوالت حوزه توريسم)

اينجا الزم است اشاره اي كوتاه به روند و آينده نگري تحوالت توريسم 

براي سال 2020 در منطقه خاورميانه داشته باشيم:
از آنجايي كه ممكن است خاورميانه با كاهش قيمت نفت در طول 20 
يا 30 سال آتي مواجه شود، بسياري از كشورها، توسعه توريسم را به عنوان 
فرصتي براي غلبه بر كاهش احتمالي درآمدها و استفاده از امكانات طبيعي، 
فرهنگي، تاريخي و اسالمي تلقي مي كنند. مقاصدي كه رشد سريعي را تجربه 
مي كنند، نظير دوبي وقطر، دست اندركاران گردشگري و سرمايه گذاران اين 
بخش را تشويق مي كنند تا به توسعه زيرساخت ها و روبناها پرداخته و به اين 
ترتيب فضاي كافي جهت پذيرايي از 81/4 ميليون گردشگري كه پيش بيني 
شده است در سال 2020 از منطقه خاورميانه بازديد كنند را فراهم آورند. هر 
چند رشد گردشگري با مسافت طوالني از گردشگري درون منطقه اي سرعت 
بيشتري خواهد داشت اما گردشگري در ميان مناطق عربي با رشدي معادل 1/5 
برابر همه توريسم هاي بين المللي رشد خواهد نمود. پيش بيني UNWTO در 

مورد صنعت گردشگري خاورميانه براي سال 2020 نشان مي دهد كه:
مبداء بيش از 25 ميليون نفر(37 درصد) از گردشگران ورودي خاورميانه 

از كشورهاي منطقه خواهند بود. 
22 ميليون نفر (32درصد) از گردشگران ورودي خاورميانه را گردشگران 

اروپايي تشكيل خواهند داد.
توريست  ميليون   17 با  گردشگري  مقصد  بزرگ ترين  همچنان  مصر 
بين المللي خواهد بود كه ساالنه 7/4 درصد رشد خواهد داشت و عربستان 

سعودي 12 ميليون گردشگر را پذيرا خواهد بود. 
دوبي، بحرين و اردن بين 5 تا 8 ميليون گردشگر بين المللي را جذب 

خواهند كرد. 
عمان، لبنان و سوريه 3 تا 4 ميليون توريست خواهند داشت و ليبي يك 

ميليون گردشگر را جذب خواهد كرد. 
اقتصاد  تحوالت  روند  بلكه  گردشگري  بازار  رهگذر  از  تنها  نه  پس 
جهان  هاي  ظرفيت  متوجه  برندسازي  بعدي  موج  كه  مي دهد  نشان  جهاني 

اسالم خواهد بود. 
از آنجائيكه جهان در حال گذر از يك سري اقتصادهاي نسبتًا بسته به 
سمت اقتصاد يكپارچه و جهاني مي باشد، فشار روز افزوني روي شركت ها 
برندهايشان  موقعيت  ساختن  قوي تر  اميد)براي  و  بيم  با  دولت ها (همراه  و 
وجود دارد كه به مرور زيادتر هم خواهد شد. پيش بيني مي شود كه فعاليت 
دولت ها  و شركت هاي معظم جهاني جهت حضور در بازارهاي كشورهاي 

اسالمي بيشتر خواهد شد. 
با مشاهده رقابتي كه بين كشورهاي مختلف منطقه مانند بحرين، دوبي، 
موقعيت  يك  آوردن  بدست  براي   ... و  سنگاپور  مالزي،  لندن،  كنگ،  هنگ 
ضرورت  به  مي توان  بهتر  دارد،  وجود  منطقه اي  يا  جهان  سطح  در  كانوني 
بنيان هاي  تا  مي رود  كه  شرايطي  برد،  پي  جديد  شرايط  در  نقش آفريني 
مالي،  خدمات  قوي  مركز  به  نفت  صادركننده  صرف  از  را  منطقه  اقتصادي 
تجاري و گردشگري تبديل نمايد. البته نمي توان منكر اين واقعيت بود كه 
و  شركتها  بين  رقابت  واقع  در  مي شناسيم  كشورها  رقابت  اسم  به  كه  آنچه 

مؤسساتي است كه هريك خواهان سهم بري بيشتر از اين بازار هستند.
آتي  دهه  دو  تا  كه  دارد  آن  از  حكايت  جمعيتي  تحوالت  آينده نگري 
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طرف  از  و  گذشت  خواهد  نفر  ميليارد   2 مرز  از  جهان  مسلمانان  جمعيت 
ديگر نقش آفريني جّدي اين كشورها در ورود به عرصه هاي جديد سياسي 
كه همراه با تغيير نگرش ها و طرح مطالبات جديد در كنار افزايش ظرفيت هاي 
سرمايه هاي  و  برند  صاحبان  بتدريج  كه  شده  سبب  بود،  خواهد  اقتصادي 
بزرگ در جهان متوجه اين قبيل كشورها شده اند و به نوعي مي توان شاهد 
نوعي رقابت بين كشورها و شركتهاي بزرگ غربي در تالش براي سهم بري 
بيشتر از اين بازار بود. شرايط جديد ايجاد شده نوعي فرصت براي جهان 
خود  ساختارهاي  تقويت  و  اصالح  با  كه  مي رود  بشمار  ايران  بويژه  اسالم 
در تمامي سطوح و بخش ها از اين فرصت ها به خلق مزيت بپردازد. پيشينه 
تاريخي، شرايط اقليمي، موقعيت جغرافيايي ايران و توانمندي هاي خوب آن 
درعرصه پزشكي، غذا، هنر را  نمي توان با ساير مناطق و كشورهاي اسالمي 
مقايسه كرد اين امكانات مي تواند تحت لواي يك برند اصلي به اسم حالل 

بسيج شده و به بازساخت و تقويت زير مجموعه هاي خود بپردازد.
مالزي  برونئي ،  مانند  كشورهايي  بوسيله  رونده اي  پيش  حركت هاي 
عرصه  كردن  استاندارد  و  گواهي  صدور  كردن،  آزمايش  زمينه  در  ايران  و 
فعال در توليد انواع مواد غذايي و محصوالت دارويي و آرايشي حالل آغاز 
شده است كه تداوم اين راهبرد در حوزه خدمات حالل، مي تواند بازارهاي 

جديدي را ايجاد نموده و به راه اندازي عرصه هاي فعاليتي جديد بپردازد. 
اگر به صدر اسالم نگاهي داشته باشيم خواهيم ديد كه تأكيد خاصي در دين 
اسالم به تجارت، گردشگري، حفظ مالكيت و رونق بخشي به كانونهاي شهري 
وجود داشته و دارد. در واقع تجارت بخشي از روحيه مسلمانان بوده و هست 
كه در مسير ورود به اقتصاد جهاني و نقش آفريني فعال در اين عرصه قرار 
گرفته  و اين پشتوانه اي است كه مي توان روي آن كار كرد و به فرهنگ سازي 
پرداخت. فرهنگ ايران زمين و عنصر ايراني هميشه در طول تاريخ با تجارت 
از طريق راه هاي دور آشنا بوده و توانسته نقش برتري در اين زمينه ايفا نمايد 
و همين ظرفيت مي تواند مبنايي براي بازتوليد و فعال سازي جّدي در مسير 
توريسم و خدمات حالل در مقياس منطقه اي و جهاني قرار بگيرد به شرط 
اينكه بتدريج از اقتصاد وابسته به نفت خود را برهانيم و به اصالت هايي رجوع 
كنيم كه مبناي يك اقتصاد برتر تجاري در مقياس قاره اي و منطقه اي بوده است. 
تجارت  يا  صنعت  براي  بازاريابي  طريق  از  بازاريابي  راهبرد  شرايط  اين  در 
مي تواند راه ها را كوتاه تر كرده و مشاركت با برندهاي معروف زمينه صرفه 
هاي اقتصادي و زماني زيادي را به همراه داشته باشد. مي توان مدعي شد كه 
بخش هاي  نزديك  آينده  در  اسالمي  برندسازي  و  بازاريابي  بخش  مهم ترين 
مربوط به شيوه زندگي آن هاست. برندهاي غربي كامًال پتانسيل هاي اين بخش 
را دريافته اند و در جهت اعتباربخشي به غذا، وسايل آرايشي ، مراقبت هاي 
بهداشتي ، فردي وساير گروه توليدات مربوط به زندگي، فعاليت هاي رو به 
رشد دارند. بزرگ ترين نياز به برندهاي اسالمي كه مي توان تشخيص داد رقابت 
در توليد كردن و يا تجارت نيست بلكه تكنيك ها و مهارت هاي بازاريابي و 
برندسازي مي باشد. اين يك خالء آموزشي مي باشد كه نياز به تكميل شدن 
دارد. دنياي تجارت اسالمي هم اكنون در مرحله اي شبيه به رشد آسيا در دهه 
پاياني قرن بيستم دارد. برندسازي و بازاريابي يك دنباله روي نااميد كننده از 
كيفيت و تأثير تلقي مي شد و به عنوان يك آگهي تبليغاتي تاكتيكي مطرح و 

يك سودآوري و تفكر كوتاه مدت به حساب مي آ مد، كه مخالف سرمايه گذاري 
برند سازي و تفكر بلند مدت  بود. برندسازي به عنوان يك فعاليت استراتژيكي 
مجاز در نظر گرفته نمي شد و برندها به عنوان يك بحث بازاريابي غير مشهود 
يا فانتزي به حساب مي  آمدند كه حمايت هاي مالي موجهي نداشت. در حالت 
كلي مديريت برند و بازاريابي، فعاليت هاي مهمي در جهت رشد و سودآوري 

پايدار در نظر گرفته نمي شدند.
ديدگاه كنوني كشورهاي در حال توسعه تغيير يافته است و بازاريابي و 
برندسازي شروعي براي رهبري مسير هدايت به استراتژي گروهي و جمعي 
است. هيئت مديره هاي شركتها دريافته اند كه برندها سرمايه هايي هستند كه 
آنها  و  دارند  اعتبار  و  ارزش  كمپاني  يك  مادي  دارايي  و  ارزش  برابر  چند 
ملزم به رفتاري شايسته در برابر برندسازي و بازاريابي هستند چرا كه آن ها 
پايدار  و  بلندمدت  اعتبارات  آمدن  بوجود  باعث  كه  مي باشند  سرمايه هايي 
مي شوند. آيا ايران مي تواند يك جهش و پيشرفت عظيم را در عرصه توريسم 
حالل دريابد؟ اگر اين كار را انجام ندهد از يكي از بزرگ ترين فرصت هاي 
توسعه در بزرگ ترين بازار جهاني محروم خواهد شد، ولي بسيار خوشبينانه 
مي توان گفت كه اين تحول شدني است، و قطعًا دنياي اسالم و در كنار آن 
ايران را در مركز موج بعدي برندسازي جهاني خواهيم ديد، به شرط اينكه 
ارزش هاي حالل را در زير بخش هاي توريسم (براي اولين بار به مركزيت 

جزيره كيش )به معني واقعي كلمه پيگيري و اجرايي نمائيم.
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