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 سال جهش تولید
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 :در این شماره کلیدی عناوین

 ..میکروکپسوله کردن روش نوین. 

   D شده با ویتامین شیر غنی تاثیرات.   

 خواص تغذیه ای و بیولوژیکی شیر شتر .

 (دهان به دهان)کوچه بازاری  اهمیت بازاریابی .

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وره آموزشی پیشگیری ازکروناد  
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 خدایی هناز: متدوینمسئول کمیته 

 : الهام مدیریتهیه وتنظیم 

 دپارتمان آموزش، تحقیق و توسعه            

 

 

 

 

 

 البفهرست مط

 صفحه 

 2 سخن آغازین

 2 رویداد آموزشی

  مباحث مرتبط با تحقیقات

جهت باالبردن زمان  میکروکپسوله کردن روش نوین -

 زنده مانی باکتری های پروبیوتیک
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  مباحث مرتبط با کیفیت و آزمایشگاه

 D 4 شده با ویتامین شیر غنی تاثیرات -

  مباحث مرتبط با شیر خام

 5 خواص تغذیه ای و بیولوژیکی شیر شتر -

  مباحث مرتبط با مطالعات بازار و مدیریت

 7 دهان به دهان(کوچه بازاری ) اهمیت بازاریابی -

  ایده های عملیاتی شده در سطح شرکت

 8 دوغ شورمست -

 

 دوغ شورمست

 بسمه تعالی 

دیدگاه    

مدیر 

 عامل

 (249غررالحکم، ص )امام علی )ع(    هیچ راهی برتر از تحقیق و حقیقت جویی نیست

ایی هتردید، با توجه به حرکت شتابان و رو به رشد صنایع به ویژه صنایع لبنی، آینده متعلق به شرکتبی

خواهد بود که اهداف خود را بر پایه علم و تحقیق تنظیم نمایند، از سویی دیگر آنچه مشخص است تالش 

استعدادهای بالقوه به بالفعل، جز از طریق پژوهش میسر نخواهد شد. لذا وقفه و هدفمند به منظور تبدیل بی

رود حضور متخصصین پرتالش شرکت، عالوه بر تقویت توان کمی با استعانت از پژوهش های نو و انتظار می

 نوین به ارتقا کیفی محصوالت و افزایش تنوع در سبد محصول کمک نماید. 

 سید جعفر میر                                                                                                             

 مدیرعامل شرکت پگاه تهران                                                                                                   

 مدیر عامل محترم شرکت پگاه تهران                                                                                       
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 آموزشی  هایدوره

 زمان عنوان

 (آنالین هفته اول مرداد )اجرا به صورت  کدینگ کاال در انبار

 اواسط تیر تا اواخر مرداد دوره آموزشی راهکارهای پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا

 (غیر حضوریهفته دوم مرداد ) مالیات بر ارزش افزوده

با نگاهی به کنترل  های آندوره تفسیر آزمایشگاه شیر و فراورده 

 کیفیت

از  آنالین )اجرا به صورتهفته اول مرداد 

 (طریق اسکای روم

 هفته آخر مرداد ماه بیوفیلم ها در صنعت لبنیات

آشنایی با شیمی و قوانین بین المللی و ضوابط سازمان غذا و دارو در 

 خصوص طعم دهنده ها

هفته آخر مرداد و هفته اول شهریور  

 (اسکای روم)

 

 

 

 هیچ صدقه ای که مردم دهند از علمی که منتشر شود بهتر  :تصدّق النّاس بصدقه أفضل من علم ینشرما

 (.پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله و سلم) نیست

 

ّتملق و حسد بر مؤمن روا نیست مگر در  :ق و ال الحسد إلّا فی طلب العلملیس من أخالق المؤمن التّمل

 (.اهلل علیه و آله و سلمپیامبر اکرم صلّی ) طلب علم

 

 آلبرت اینشتین(تنها چیزی که در یادگیری من تداخل ایجاد می کند، تحصیالتم است(. 

 

 برایان تریسی(.مشکالت ما را متوقف نمی کنند، بلکه به ما آموزش می دهند( 

 

 سخن آغازین

 
 

 رویداد های آموزشی
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. برگزاری دوره آموزشی در خصوص مراقبت های 

اکرون  

 . اخذ پروانه بهره برداری مرکز آموزش جوارکارگاهی 



 

 

 

  

 نویسنده: شکوفه شریعت

 نویسنده: فاطمه بحرکاظمی
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های جهت باالبردن زمان زنده مانی باکتری میکروکپسوله کردنروش نوین 

 نویسنده: فاطمه بحرکاظمی پروبیوتیک

ای هستند که با متوازن کردن جامعه میکروبی بدن میکروارگانیسم های زنده باکتری پروبیوتیک

از نظر علم تغذیه در درمان  شود.میسالمت انسان  اثرات مفید خود را اعمال می کنند و باعث

عوامل بیماریزایی که در بزرگساالن وجود دارد و همچنین درمان کودکانی که طی روزهای اولیه 

 .گذارندتاثیرنیز شوند پس از تولد به بیماری مبتال می

 شپوش در یک های پروبیوتیکباکتریکردن فرایندی است که طی آن  میکروکپسوله 

های باکتری، حفاظت یپایدارمانی، زمان زندهاین تکنیک  ، باگیرندقرار می ایزمینه

 .یابدبهبود می یدر برابر تغییرات محیطپروبیوتیک 

 به دلیل عدمباکتری ها توان از افت تکنولوژی میکروکپسوله می با

و همچنین حساسیت به اسید پایداری در طول پروسه تولید مواد غذایی 

میکروکپسوله کردن از مواد مختلفی مثل  د. برایرآن جلوگیری کمعده 

 یک ماده پوشش دهندهبه عنوان  آلژیناتو کاپا کاراگینان، کیتوزان

ری تا طول عمر باکت می شوداستفاده پروبیوتیک تقویت باکتری  جهت

   یابد.پروبیوتیک افزایش 

اظت در برابر حف ه منظورب یوتیک )بیفیدوباکتر(به طور مثال باکتری پروب

پسوله میکروک ،در پوشش صمغی کاپا کاراگینانماست افزایش اسیدیته 

 همانطور روشاستفاده از این . می شودشده و به نمونه های ماست اضافه 

برای حفظ جمعیت میکروبی باکتری های پروبیوتیک در  که ذکر شد

، همچنین جهت برابر افزایش اسیدیته ماست در طی مدت نگهداری

می روده  - مجرای معده درحفظ و بهبود فعالیت آنها بعد از استفاده 

شمارش جمعیت میکروبی حفظ  در گزارش علمی منتشر شده ای، .باشد

اد شده در نمونه های ماست حاوی شده بیفیدوباکترها و تغییرات ایج

اد های فاقد کپسول نشان دبیفیدوباکترهای میکروکپسول شده و نمونه

تعداد های ماست حاوی بیفیدوباکترهای میکروکپسول شده نمونه

نسبت به نمونه های فاقد کپسول را از جمعیت میکروبی  بیشتری

در  اکترینشان دهنده حفظ بیشتر این بمسئله که این  برخوردار بود

استفاده از بیفیدوباکترهای  باشد.های میکروکپسوله شده مینمونه

-میکروکپسول شده در ماست می تواند منجر به حفظ بیشتر این باکتری

 .های مفید در طی مدت نگهداری و افزایش ارزش تغذیه ای ماست شود

 ترکیبات بسیار حساساز میکروکپسوله کردن جهت حفاظت از 

استفاده می شود. از نیز  معموال از ماندگاری کمی برخوردارند که

که برای غنی سازی مواد غذایی  ،مواد آنتی اکسیدانی جمله

باعث افزایش ماندگاری  . میکرو کپسوله کردناستفاده می شود

توان به بتاکاروتن اشاره ازجمله میآنها در مواد غذایی می شود. 

 کرد.

اد آنتی و موپروبیوتیک باکتری های کپسوله کردن میکرو

 محیطی های از آسیبمواد  نباعث می شود ایاکسیدان 

 طی همچنین و غذایی مواد نگهداری و فرآوری از ناشی

 .محافظت شوند گوارش دستگاه از عبور

استفاده از تکنولوژی میکروکپسوله کردن باکتری های پروبیوتیک  برگرفته از:

 .9919 در ماست.

میکروانکپسوالسیون نانوامولسیون اسانس دارچین پایدار شده توسط بتا  -

 .9918. سیکلودکسترین و کازئینات سدیم



 

 

  
 D شده با ویتامین شیر غنیتاثیرات 

 نویسنده: الهه جهدکاران

سازی  غنیگیرد، اول می صورت شکل ارزش غذایی عموماً به دو به منظور افزایش هااستفاده از مکمل

(Fortification): و دوم  نداردطور طبیعی آن ماده را  شامل افزودن ماده مغذی به غذایی است که به

در مواردی که غذای مورد نظر در مراحل تولید، ماده مغذی را از دست  :(Enrichmentسازی ) جبران

رد افزایش ارزش غذایی هدف از هر دو موگردد. در هر حال آن این ماده اضافه می جبراندهد و برای می

 .( استفاده نمودNutrificationسازی ) جای آنها از اصطالح مغذی توان بهاست که می

 سال قبل از میالد مسیح است. 400سازی مربوط به  ولین گزارش موجود از غنیا

های کشوردر به ویژه در سطح کودکان امروز عضالت بهداشتی مهم جهان از م Dکمبود ویتامین شیوع 

ذاها و غبرخی مهمترین منابع تأمین کننده این ویتامین،  توسعه از جمله ایران است.توسعه یافته و در حال 

رخوردار باز این ویتامین های مختلف در نسبتمرغ  و تخم لبنیات ،نور مستقیم آفتاب است. روغن جگر ماهی

ند که دهیشود، اما مطالعات نشان م. نور مستقیم آفتاب سبب ساختن این ویتامین در پوست میباشندمی

 .باشدنمیاثربخشی این سنتز بیش از نیمی از نیاز روزانه 

آن جمله  های مختلف صورت گرفته است که ازبا حاملکنون تا Dسازی مواد غذایی با ویتامین غنی 

 1924سال  از Dبا ویتامین  شیرسازی های غنیبرنامهاشاره نمود.  لبنیفراورده های شیر و به توان می

های متابولیک استخوان عنوان علت بیماری بهD کمبود ویتامین  از. دارددر آمریکا مرسوم و تا به حال ادامه 

(، پوکی استخوان و باألخره ضعف و Osteomalacia(، نرمی استخوان )Rickets) از جمله ریکتز

رت کاهش قدتامین در ، اما مطالعات جدیدتر مؤید تأثیر کمبود این ویاست شده یادکاهش توده عضالنی 

هش ، کا، کاهش پاسخ انسولین به گلوکز، کاهش قدرت باروریمخصوصاً ایجاد پنومونی در اطفال ایمنی

 باشد. می و ..  قدرت انقباض قلب و افزایش میزان فشار خون

این مصرف  .همراه است Dواضح شیوع کمبود ویتامین کاهش مطالعات مصرف شیر غنی شده با بر طبق  

 ها داشتهتواند اثربخشی الزم را در سالمت استخوانمقدار کافی کلسیم می ویتامین به همراه

سازی مواد با کلسیم نیز رایج ، غنیDسازی مواد غذایی با ویتامین در بعضی جوامع عالوه بر غنی .باشد

تواند می آنو توسعه فرهنگ مصرف به عنوان منبع دریافت کلسیم  Dسازی شیر با ویتامین است. لذا غنی

بل قا، سادهسازی شیر، نقش مهمی در تأمین نیاز به هر دو ماده غذایی داشته باشد. از طرفی فنآوری غنی

و کلسیم در متابولیسم استخوان  Dهای شیر نیز مستقل از ویتامین باشد. پروتئینی و نسبتاً ارزان میدستیاب

 ای دارند. جذب استخوانی نقش ارزنده و مهار باز

 

 

 :D از دالیل شیوع کمبود ویتامین

 و عدم اثر بخشی کافی آفتاب 

ر د )رنگ پوست سنتز پوستی

این مسئله موثر است به طوریکه 

شیوع کمبود در افراد غیر 

 سفیدپوست بیشتر است(

 صنعتی شدن و آلودگی هوا 

 تغییرات فصلی 

 .استصرفه بودن این روش دهنده مقرون بهنشان Dسازی با ویتامین مطالعات در زمینه ارزش اقتصادی غنی

در باال بردن میزان  Dاثربخشی شیر غنی شده با ویتامین  برگرفته از: .بزرگسـاالن تهرانـی وجود دارد % 9/89در  D درجـات مختلف کمبـود ویتـامین

 .9982. سرمی این ویتامین

از  D ارزشیابی حسی ومیزان پذیرش شیر غنی شده با کلسیم و ویتامین -

 .9919. نظر کودکان دبستانی شهر تهران
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محصولی ارزشمند برای  ،شتر و شیر آن  سازمان خواروبار جهانی از نظرنمی شود و  محسوب 4 درجه دام ، دیگر شتر بهتر است بدانیم 

 شرایط در و لیتر 6 تا 2 متوسط طور به روزانه بیابانی شرایط شتر در گزارش های علمیطبق بر  به شمار می رود.های آینده حیات بشر دهه

 .دارد رشی تولید توانایی شود، می دیده کمتر اهلی حیوانات سایر که مناطقی دراین حیوان . کنند می تولید شیر لیتر 22 تا 22 یافته پرورش

کشورهای  ،یک دارو و نه فقط غذارویکرد جهانی در خصوص مصرف شیر در پی آشنایی با خواص شیر شتر و تغییر نگرش به شیر شتر به عنوان 

 ،شودمی مصرف تازه صورت به بیشتر شتر . شیربه واردات و پرورش آن اقدام کنندنسبت  ،غربی را بر آن داشته، علی رغم عدم بومی بودن این دام

امروز شعار کشورهای  .باشد می مفید بسیار انسان سالمتی برای گاو شیر به نسبت بودن شورتر وجود با که بوده خالص نوشیدنی شتر شیر

ن منظور، شتر امروز در بیو انسان سالم نباید در مصرف دارو زیاده روی نماید. بدین  "غذای انسان باید دارو باشد"پیشرفته علمی این است 

ترکیب  .مصداق یافته است " شتر مایه سربلندی صاحبان است  "که فرمودند  ماندام های اهلی اهمیت خاصی پیدا کرده و سخن پیامبر بزرگ

موجب نوسان  موارد ، اما طرز تغذیه ی حیوان در بعضیاستثابت  ترکیباتشیر شتر با وجود اینکه ظاهرا در . شیر شتر تقریبا شبیه شیر بز است

د، نشتر و بز معموال از خار و گیاهان سخت که مورد استفاده گوسفند و گاو و .... نیست تغذیه می کن های نسبتا شدیدی در ترکیب شیر می شود.

مقدار مواد معدنی موجود  گیاهاناز است( در این گونه  از این رو به علت زیاد بودن مقدار امالح )که مقدار زیادی به صورت کلرورهای سدیم و ...

 .می باشددر شیر شتر بیش از گاو 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 خواص تغذیه ای و بیولوژیکی شیر شتر

 

پور شفیعنویسنده: فاطمه   
 مورد ،درمانی خواص دارای و مختلف سموم و دارو فاقد طبیعی غذائی چند سالی است که محصوالت

 انواع شیر ترکیب مورد در ایگسترده مطالعات .است گرفته قرار جهان سراسر در کنندگان مصرف توجه

 است. گرفته صورت انسان در آن ای اثرات تغذیه و شتر و بز گوسفند، گاومیش، مادیان، مانند شیرده حیوانات

 

 مشخصات ظاهری شیر شتر 
 و )مات(شفاف  غیر سفید، شتر شیر

 شتر شیر است، طعم مطبوعی طعم دارای

 تواند می شتر شیر شوراست، طعم گاهی

 آب به دسترسی میزان نوع تغذیه، اثر در

 نماید. تغییر دوشی شیر دفعات تعداد و

 

 شتر  شیر ترکیبات

 .است متفاوت مختلف های گزارش در شتر شیر ترکیبات

 منطقه آنالیز، مختلف هایروش اختالف می تواند دراثر این

 و سن شیردهی، مرحله نژاد، تغذیه، نوع فصل، جغرافیایی،

باشد. شیر شتر از نظر میزان بتا کازئین مشابه شیر  زایش تعداد

انسان است. باال بودن میزان بتاکازئین در شیر شتر سبب 

افزایش قابلیت هضم و کاهش آلرژی زایی در کودکان شده است 

 نها ت)محسوب می شود. ترکیب آمینو اسیدهای شیر شتر مشابه شیر گاو بوده  که این خود نیز یکی از ویژگی های منحصر به فرد این شیر
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مقدار  ت.انسان اسشیر شتر دارای اسید آمینه و اسیدهای چرب مورد نیاز . (در شیر شتر پایین تر است ،های گالیسین و سیستئیناسید امینه

و ویتامین های گروه  A,D,C,Eهای متنوعی از جمله شیر شتر حاوی ویتامینیل سفیدی رنگ شیر شتر باشد. دال از تواندمی کم کاروتن

B ویتامین  وجود. استC  ان میز جات مبدل کرده است.به سبزی و میوه آن را به عنوان منبعی جایگزین در مناطق با دسترسی محدود  در شیر

در  B 12غلظت اسید پانتوتنیک، اسید فولیک و  .می باشدتر و ریبو فالوین پایین  Aویتامین  امانیاسین در شیر شتر در مقایسه با شیر گاو باالتر 

اشتن آهن دکند اما در شیر شتر به دلیل شیر گاو به علت کمبود آهن در نوزادان ایجاد آنمی می. شتر بسیار باالتر از شیر گاو استشیر 

شیر ر ر است. میزان الکتوز و عنصر روی دشیر گاو بیشتر و از شیر گاومیش کمتکلسیم شیر شتر از  .بیشتر، این عارضه کمتر دیده می شود

کمتر از شیر انسان است. به همین دلیل افرادی که مبتال به عارضه عدم تحمل الکتوز هستند می توانند از شیر شتر بدون مشکل استفاده  شتر

 .نمایند

 خواص درمانی شیر شتر

 

 

 

استفاده شده است. در شیر پروتئین  این فراورده لبنی زادرمان کودکان مبتال به اوتیسم  فراینددر و حتی در کمک به درمان زردی، سل و آسم 

 هایحاوی مواد ضد میکروبی، فاکتور این شیر .داده و مانع از تصلب شرائین می شود کلسترول خون را کاهشویژه ای وجود دارد که میزان 

، سیداز، الکتوپراک الکتوفرین هاعواملی نظیر ایمونوگلوبولین ها ،  رشد، مواد پایین آورنده فشار خون، مواد ضد سرطان و آنتی اکسیدان است.

و  بوده گاو شیر از بیشتر بار 22 که شیر این در الکتوفرین پروتئین .باشندمیلیزوزیم و گلوکوزمیداز از عوامل  ضد میکروبی موجود در شیر 

های میکروبی و در درمان اسهال بتواند مصرف شیر شتر راود این مواد ضد میکرویی شاید جو. است ویروسی ضد و باکتریال آنتی دارای خاصیت

رژی های غذایی در آ وجود بتاالکتوگلوبولین سبب بروز .مین و فاقد بتاالکتوگلوبولین استویروسی را توجیه نماید. شیر گاو دارای آلفاالکتالبو

ه وزادان از شیر شتر توجن خشک شیرهای اخیر به تهیه شباهت های شیر شتر یا شیر انسان سبب گردیده تا در سال نوزادان انسان می گردد.

مربوط به پروتئین های شیر می باشد. مطالعات اخیر نشان می  اکثر خواص درمانی که تا به حال در رابطه با شیر گزارش شده است .خاصی شود

پتیدهای پ ر خوبی می باشند.به دست آمده از آنها نیز دارای خواص درمانی بسیا پپتیدهای فعال زیستیدهد که عالوه بر پروتئین های شیر شتر 

و در اثر هیدرولیز پروتئین ها با استفاده از آنزیم  فعال زیستی توالی اسیدهای آمینه ای هستند که دارای خواص بیولوژیکی و درمانی می باشند

 های مختلف بدست می آیند. 

 سیاست گذاری لزوم 

 العالج صعب هایبیماری درمان به کمک و کاهش جامعه، بهداشت وسالمت  سطح افزایش به تواندمی ملی سطح در شتر شیر عرضه و تولید

تولید و بسته بندی خوب این  ،خرید شیر شتر رسدبه نظر می راستا در اینکمک نماید.  خاص بیماران درمانی های هزینه کاهش نتیجه در و

 اشد.ب مند به صادرات در کشورو به ویژه عالقه حال توسعههای در های پیش روی شرکتو سیاست اقدامات می تواند از جمله سفید بیابان طالی

 موجود داروئی مواد استخراج ،هابیماری درمان در شتر شیر و ناشناخته شده شناخته اثرات بررسی محققین ضمن الزم است که از سویی دیگر

محصوالت  عرضه طریق از کشور ملی ناخالص درآمد از بخشیدور  چندان نه آینده در آنکه امید بارا مد نظر قرار دهند. تجاری  داروهای تولید و

 .گردد تامین شتر شیر از استحصالی بخش بیولوژیک

 

 

ید در برابر اس تو مقاوم انسولینشیر شتر به دلیل دارا بودن ماده شبه 

ن شیر همچنی نوع از این معده، در بهبود بیماری دیابت نوع اول موثر است.

 نیز مفید است.ها  برای تقویت عضله قلب کودکان و پیشگیری از ابتال به بسیاری از سرطان 

 

Based on: Camels for Meat and Milk Production in Sub-Sahara Africa, 1984. 

-Utilization of Mares, Ewes, Camels and Yaks’ Milk in the USSR,1952. 

-A review on medicinal properties of Camel milkWorld, 2014. 
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ی محلی در از پیش خودش را به رخ کشیده است، از یک رستوران ساده ، بیشدهان به دهانکوچه بازاری یا همان قدرت جادویی بازاریابی 

کاال، همه اسنپ و یا فروشگاه بزرگی مثل دیجی اپلیکیشن  ،بوکهای اجتماعی قدرتمندی مثل فیسشبکهشمال کشور خودمان تا ظهور و بروز 

 .اندنوعی تحت تأثیر جادوی قدرتمند بازاریابی دهان به دهان بودهبه

 

 

 

  

در حقیقت در بازاریابی دهان به دهان، محصول شما باید به قدری قدرتمند باشد تا مشتریان دلیلی برای تعریف و صحبت درباره محصول شما 

کند آن را به دوستان و آشنایان خود د؟ سعی میافتزمانی که مشتری از محصول یا خدماتی رضایت داشته باشد، چه اتفاقی می د.داشته باشن

 !گذاردمعرفی کند و در این راه از اعتبار خود مایه می

 

 

 

 

 

 بازاریابی دهان به دهان در دنیای دیجیتال

خرید کردن از برند شما های های اجتماعی و فضای سایبری از خوبینوع جدیدی از بازاریابی دهان به دهان وجود دارد که در آن مردم در شبکه

. در بازاریابی دهان به دهان مردم تبلیغ برند شما کنندتراز خود بیشتر اعتماد میرده و هممشتریان همواره به افراد هم .کنندصحبت می

 ترریعسدنیای دیجیتال بسیار بازاریابی دهان به دهان در . اندپولی دریافت نکردهشوند که در قبال تبلیغ کار شما طرف میرا از زبان افرادی بی

بخش اعظمی از بازاریابی  .شود و در مدت زمان کمی مورد بازدید تعداد زیادی از افراد قرار خواهد گرفتای سنتی پخش میاز بازاریابی توصیه

گذارند، تجربیات تلخ و شیرین خود را با هم به اشتراک می . جاییکه مردمافتدهای اجتماعی اتفاق میدهان به دهان در دنیای دیجیتال در شبکه

 .حضور دارند اینفلوئنسرهاتر اینکه و از همه مهم )به اشتراک بگذارند( های شما را دوباره با دوستانشان شیر کنندتوانند پستمیو 

 

کوچه بازاری  اهمیت بازاریابی

 دهان به دهان()

ها، پیشنهادهای کنندهاز مصرف ۲2% 

شان را بیشتر از هر نوع دوستان یا خانواده

 .کنندمیدیگری از تبلیغات باور 

 نویسنده: فاطمه جابری

 :این آمار ساده، یکی از قدرتمندترین حقایق در بازاریابی را در خود پنهان کرده است

 .ترین سرمایه بازاریابی شما، پایگاه مشتریان فعلی شماستبزرگ

 Word Of همان مخفف WOMM بازاریابی دهان به دهان یا

Mouth Marketing  به طور کلی یعنی تأثیرگذاری فعال و

وگوهای حول یک برند، سازمان، محصول برانگیختن طبیعی گفت

 .و یا رویداد

 

 74% دانندگیری خریدشان میعنوان عامل کلیدی تصمیمها، تعریف و تمجید از یک کاال را بهکنندهاز مصرف. 

 12% کنندشان را بیشتر از هر نوع دیگری از تبلیغات باور میها پیشنهادهای دوستان یا خانوادهکنندهاز مصرف. 

  اندخرید یک محصول در نظر گرفته گیریبازاریابی دهان به دهان را به عنوان عاملی تأثیرگذار در تصمیمبه بعد میالدی،  19متولدین دهه. 

 %8% ها بوده استکنندهبخش در خرید محصوالت آنالین، به خاطر خواندن نظرات دیگر مصرفاز نظرات اطمینان. 

 72% دهدوکار افزایش میشان را نسبت به یک کسباطمینانی یک موضوع، کننده دربارهگویند خواندن نظرات یک مصرفمی. 

 

ق بحث و سپس مشتادهان به دهان به دنبال ایجاد موضوعی قابل یبازاریاب

 هستند. کردن مردم برای صحبت در مورد آن

 .9918. مطالعه مروری بر انواع روش های بازاریابی ویروسی برگرفته از:

 .9918. مصرف تاثیر بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی بر تصویر نام تجاری محصوالت تند -

- https://www.novin.com/ 7 
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 دوغ شورمست

 

وان که می تاز نمونه محصوالت تولیدی در سطح شرکت پگاه تهران 

ک ی به عنوان نمونه عینی صنعتی شدن و رسیدن به تولید انبوه

است. این محصول در ابتدای  شورمستاز آن یاد کرد دوغ  ایده

ریاچه دپیشنهاد و به بازار ورود یافت. این نام برگرفته از نام  19دهه 

 % در است. این دریاچه طبیعی شورمست در شهرستان سواد کوه

شهر پل سفید و در ارتفاعات مشرف روستای کیلومتری غرب 

است. این محصول با فرایندی متفاوت تولید و  شورمست واقع شده

 با الهام از طبیعت نامگذاری شد.
 نویسنده: مرکز تحقیق و توسعه
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