چهار چشم انداز برای توسعه مراکز خرید

مراکز خرید یا  shopping mallها میتوانند خود را به
عنوان پایههای داد و ستد مدرن مطرح کنند اگر رهبران
آنها بتوانند نحوه افزایش سطح مشارکت مشتریان را به
روشی جدید مدیریت کنند.
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PUTTING YOU FIRST

بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند که رشد و توسعه مراکز خرید به زودی متوقف شده و
تمامی مراکز خرید موجود با نابودی مواجه خواهند شد .از سوی دیگر ،از نظر بسیاری دیگر،
امروز فرصتی جدید برای مراکز خرید مهیا شده است و صفحهای جدید از کتابچه توسعه این
مراکز نگاشته خواهد شد.
امروزه با حجم باالی نوآوری و سرعت ابداع تکنولوژیهای نوین و از سوی دیگر با قرار دادن
تمرکز اصلی بر روی مشتریان ،مراکز خرید میتوانند تبدیل به مفهومی جدید شوند:
"فضاهای تعاملی برای مصرفکنندگان"
”“Consumer Engagement Spaces
یعنی :فضاهایی که کاربریهای گوناگونی را به صورت یکجا ارائه میدهند که همگی آنها
برای برطرف کردن نیازهای امروز و آینده نسلهای مختلف خریدکنندگان طراحی شدهاند.
همانطور که سالهای گذشته نشان داد e-commerce ،سهم بسیاری را از انواع روش
خرید به خود اختصاص داده است و پیشبینی میشود تا سال  2030یک سوم از سهم بازار
خردهفروشی به فروش آنالین اختصاص داده شود .بنابراین امروز زمانی است که برندهای
سنتی رهبر بازار به فکر یافتن نظم و روشی نوین برای کسب و کار خود هستند .از سوی
دیگر حتی کسانی که به عنوان استارت آپهای دیجیتال کسب و کار خود را آغاز کرده
بودند ،در پی یافتن روشی فیزیکی برای حضور خود در بازار هستند ،البته ،روشی کامال
متفاوت از رویکردهای متداول و رایج در بازار و با نگاهی نوآورانه.
موفقیت در آینده متعلق به کسانی خواهد بود خواستار شکستن الگوها و روشهای گذشته
باشند و آیندهای کامال منطبق با خواستهها و نیازهای مشتری و مصرفکننده ترسیم کنند.
مراکزی ک ه اینچنین به سمت موفقیت حرکت خواهند کرد ،چگونه خواهند بود؟ به نظر
میرسد مراکز خرید موفق در آینده در چهار گروه و دسته اصلی تقسیمبندی شوند:
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 .1مراکز مقصد :فضاهای وسیعی که حول یک جذابیت اصلی و گسترده
گرد آمدهاند.

این همان مفهوم سنتی "تجربه فروشگاه گل سرسبد" میباشد .ولی به جای یک مغازه یا
فروشگاه ،گل سرسبد یا لنگر anchorمیتواند یک تجربه اجتماعی بسیار جذبکننده باشد؛
شاید یک زمین اسکی ،یک ترن هوایی ،یک فضای کنسرت یا یک موزه؛ یا هر فضای دیگری
که مهیا کننده سرگرمیهایی مبتنی بر خلق تجربیات تأثیرگذار باشد .چنین فضایی که خالق
چنین تجربیاتی باشد ،میتواند همچنین انکرهایی تخصصی همچون ،Bass Pro Shop
 ،Low’sیا  REIباشد؛ جایی که کشف ،آموزش و تجربه اجزای کلیدی تجربه برند هستند.
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( Bass Pro Shopمراکز تخصصی زنجیرهای فروش ابزار ماهیگیری ،شکار ،قایقرانی و
کمپ به همراه خلق تجربه بودن در طبیعت؛ ماهیگیری؛ آشپزی ،کارگاههای مهارتی و غیره)
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 The Home Depotو ( Lowe’sاولین و دومین مراکز خرید زنجیرهای یا هایپرمارکت-
های زنجیرهای بزرگ در آمریکا مخصوص فروش ابزار تخصصی تعمیر و نگهداری ساختمان)

( REIهایپرمارکتهای زنجیرهای ابزار ،تجهیزات و لباس مخصوص کمپ ،سفر و کوهنوردی)
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نمونهای از مراکز خریدی که در دنیا با کانسپت "مرکز مقصد" توسعه یافته و یا در حال
توسعه هستند ،شامل موارد زیر میباشند:
 Xanadu -در مادرید اسپانیا

  Mall of the Emiratesدر دبی the American Dream Center -در نیورجرسی میامی
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 .2مراکز نوآوری :فضاهای "هوشمندی" که دیتای اشتراکی مستأجرین
به منظور خلق پیشنهادات ارائه شده هدفمند به مشتریان به کار رود.

مشاهده دقیق افرادی که گروه هدف استفاده از مرکز خرید هستند ،میتواند تمام داستان
موفقیت آن مرکز خرید را بازگو کند! متخصصین انسانشناسی ،روانشناسی فرهنگی و مردم-
شناسی در مراکز خرید به صورت مکرر خریداران و استفادهکنندگان از فضا را مورد مشاهده
قرار میدهند ،رفتارهای آنها را ضبط و ثبت میکنند و تمامی نمونههای رفتاری و حرکتی
آنها از فضایی به فضای دیگر را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهند تا بتوانند برای برندها و
فروشگاهها بازخوردی بر پایه زمان واقعی خلق کنند .در این فرمت ،آزمایش بتا تبدیل به یک
کسب و کار میشود :درصد مشخصی از فضا ممکن است برای جمعآوری و ذخیره آزمایش-
هایی مورد استفاده قرار گیرد که بعدا نتایج آن به عنوان اطالعات مورد نیاز خلق کانسپتهای
نوین مورد استفاده قرار گیرد .در عوض ،استفادهکنندگان نیز این فرصت و امتیاز را خواهند
داشت که تکنولوژیهای جدید را مورد استفاده قرار دهند ،به کارشناسان دسترسی داشته
باشند و شاید حتی به ازای در اختیار قرار دادن اطالعات ارزیابی محصوالت یا تجربیات خرید
شخصی ،از تخفیفهای خرید بر روی اقالم و محصوالت جدید برخوردار شوند.
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 .3مراکز ارزشی :فضاهایی که هویت – و بنابراین مستأجرین خود -را
مطابق با ارزشهای اشتراکی استفادهکنندگان خود میسازند.

در مراکز خرید ارزشمحور ،یک "ایده" به جای نام یک برند تبدیل به انکر میشود .این
ایده مبتنی بر ارزش میتواند سیاسی باشد ،به عنوان مثال حقوق حیوانات ،یا میتواند اخالقی
یا بر پایه هویت یک اجتماع بنا شود ،به عنوان مثال تیمهای ورزشی ،و بدین نحو تمام
فروشگاههای دیگر میتواند خلق تجربه مشتریان خود را بر اساس همان ایده مرکزی و اصلی
بنا کنند.
برخی از کسب و کارهایی که امروزه از این رویکرد برای مدیریت و جایگاهسازی خود استفاده
کرده اند شامل موارد زیر هستند:
  Great Food Hallدر چین  the Market Hallدر پورتلند  Markthalدر هلند (تکیه بر هنر مدرن و نمایش تکنولوژی در شهر رتردام ،که در مقایسهبا دیگر شهرهای هلند ،مهد تکنولوژی و فناوری میباشد).
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 ( Eatalyبا تکیه بر کانسپت  ،slow foodغذای سالم ،خلق تجربه لذت بخش از صرفغذا و کیفیت ارگانیک محصوالت)
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 .4مراکز الیف استایل؛ که گروه جمعیتی خاصی را هدف قرار دادهاند.

این فضاها ،فضاهای خرده فروشی هستند که بخشبندی ویژهای از مصرفکنندگان را مورد
هدف قرار می دهند :به عنوان مثال ،جوانان شهری امروزی ،دهه  40سالههای پرمشغله،
بازنشستگان و غیره .چنین مراکز خریدی به شدت مبتنی بر الیف استایل گروههای سنی
خاصی از مخاطبان هستند و تمام ویژگیهای آن قشر را در تمامی ابعاد مرکز ازجمله امکانات،
نوع محصوالت ،نوع خدمات و غیره مد نظر قرار میدهند .به عنوان مثال ،در مراکزی که
گروه مخاطب اصلی خود را افراد مسن قرار دادهاند ،مواردی همچون خدمات پزشکی،
داروخانه ،امکانات استراحتی ،انواع بیمه مناسب با این قشر ،فضاهای نشستن و گردهمایی و
امکاناتی از این دست باید افزایش یابد .در ژاپن ،توسعهدهندگانی همچون  Aeon Co.برای
بسیاری از مراکز خرید در دست ساخت ،با چنین رویکردی جایگاهیابی مجدد انجام دادهاند
و آنها را مناسب با گروه بازنشستگان و افراد مسن جامعه طراحی مجدد کردهاند.

9

