
 

 

 در رویدادهاي تبلیانواع  فروش یریتبر مدمطالعه تطبیقی 

 ارائه الگو در ایران وبزرگ ورزشی 

  2، لیال زکی زاده1ناهید اتقیا

 21/3/1398: تاریخ پذیرش    17/1/1398: تاریخ ارسال

  چکیده
ورزشـی کشـورهاي    بزرگ رویدادهاي در بلیت فروش مدیریت تطبیقی مطالعههدف پژوهش حاضر، 

بـه روش   و کـاربردي  هـدف،  مبناي بر پژوهش این. و ارائه یک الگو متناسب با شرایط ایران بود یاسراسر دن
کلیه کشورهاي سراسر دنیا بودند و نمونه آماري این پژوهش عبارت بودنـد   جامعه آماري .بوده است کیفی

  .، استرالیا، چین، کره جنوبی، فنالند، کانادا، قطر، آلمان، ترکیه و ایرانانگلستاناز آمریکا، 
ملـی   هـاي  یتـه کمرسـمی   هاي یتسا وب ،يا کتابخانهمطالعه  ،اتجهت گردآوري اطالع پژوهش ابزار
، برگه یادداشت و ثبت مشاهدات اسـنادي معتبـر   المپیک المللی بین یتهکم تحت مطالعه، يکشورهاالمپیک 

اي به روش ترکیبی گروه  جانبه چند کنترل از ها آن سقم و صحت بررسی و اطالعات آوري جمع جهت .بود
نشـان داد کـه در کشـورهاي منتخـب دنیـا از       پـژوهش  نتـایج  .شـد  اسـتفاده  متمرکز و الگـوبرداري تطبیقـی  

، نتایج و ها روشاستفاده شده است که هر یک از این  بلیتمختلفی جهت مدیریت، تهیه و توزیع  هاي شیوه
نظیر جلوگیري از ایجاد بازار سیاه، کنترل و امنیت تماشاچیان، احتـرام بـه    اند داشتهرا به همراه وردهایی ادست

هـاي   در نهایـت بـا توجـه بـه یافتـه     . مزایاي مطـرح شـده   رویداد، درآمدزایی و سایرشأن تماشاچیان، امنیت 
  .ارائه گردید بلیتپژوهش، الگویی متناسب با وضعیت موجود در ایران جهت ارتقا مدیریت فروش 
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 فـروش بلیـت،  گـروه متمرکـز،    بزرگ ورزشـی،  یدادهايرو تطبیقی، يالگوبردار :کلیديهاي  واژه

  یریتمد

  
  مقدمه

نفـر را بـه عنـوان بـازیکن،      هـا  میلیونامروزه رویدادهاي ورزشی مختلف در سراسر دنیا 
مشـارکت حـداکثري در ورزش سـبب    . کننـد  مـی تماشاچی و هوادار به سمت خود جذب 

اخیر با وجـود حـق    هاي سالاگر چه در . شود میاقتصادي صنعت ورزش  هاي جنبهتقویت 
اوج فاصله گرفته است بـا   نقطهي کسب درآمد از ها روشپخش تلویزیونی و حامیان مالی، 

 تـرین  مهـم از  فروشـی  بلیـت این حال هنوز هم در رویدادهاي ورزشی بـا سـطوح مختلـف،    
ورزشی  هر سازمانرگ حیات  همین دلیل به ).22( شود میکسب درآمد محسوب  هاي راه

بیشترین جریان  بلیتفروش  که یآنجائاز ). 2(است  بلیتیا برگزارکننده مسابقات، فروش 
ات نیـروي  درآمدزایی را براي واحـدهاي ورزشـی دنیـا بـه همـراه دارد، توجـه روي اقـدام       

، هـا  فعالیتاز  اي مجموعه فروشی یتگفت بل توان می ؛ و)11(است فروش متمرکز گردیده 
و کنترل است که از درون اهداف برگزاري رویدادها شکل  دهی سازمان، ریزي برنامهشامل 

لحـاظ   مـردم بـه   ور جلب توجـه منظبه  بلیت گذاري قیمت، توزیع و ارتباطات به و گیرد می
در برگـزاري رویـدادهاي   از سـویی  ). 3(شـد  ختم خواهـد  و کیفی مناسب با اهداف کمی 

 فروشـی  بلیـت و  آینـد  مـی ورزشی، تماشاگران جزء عوامل اساسی این رویـدادها بـه شـمار    
کنـد   مـی رویـدادها ایفـا    آمیز موفقیتمستقیم یا غیرمستقیم نقش مهمی در برگزاري  طور به
درونـی و   هـاي  محـدودیت کـه   کنـد  مـی در تحقیق خود به این نکتـه اشـاره    یفراهان ).15(

معنـاداري بـر رفتـار     تـأثیر رفتـاري   هـاي  انـدازه درونی و بیرونـی و نیـز    هاي محركبیرونی، 
  ).7(دارند تماشاگران هنگام حضور در ورزشگاه 
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با توجه به شرایط اقتصادي کشورها، یکی از عوامل مهم در میزان حضور تماشـاچیان و  
، نحـوه پرداخـت   بلیـت قیمت  یینو تعاست  ياقتصاد یرمتغرویدادهاي ورزشی  بلیتخرید 

مگیري داشته چش تأثیرات بلیتمیزان فروش د بر توان میبه مردم  بلیتآن و چگونگی ارائه 
، شـهرها ابـزار توسـعه اقتصـادي     تـرین  مهمورزشی به عنوان یکی از  یدادهايرو .)12(باشد 

بـه   یبـا نگـاه  ). 8(اسـت  در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفتـه   اي قارهکشورها و حتی 
% 1/1وضعیت اقتصادي صنعت ورزش ایران، سهم صنعت ورزش از تولید ناخالص داخلـی  

ایـن سـهم در    حـالی کـه  هـانی اسـت در   جطـور معنـاداري کمتـر از شـاخص     ه است که بـ 
 بـر فـروش  دیگري که  یرهاياز متغ. درصد است 4/4تا  75/0کشورهاي مختلف در حدود 

بــه آب و هــواي روز مســابقه، زمــان مســابقه، عملکــرد تــیم و  تــوان مــی، اثرگذارنــد بلیــت
از اهمیت  در سراسر دنیا ورزش). 9(کرد ورزشی اشاره  هاي یوماستادمسابقه و  هاي یژگیو

اکثر مردم عالقـه زیـادي بـه حضـور در رویـدادهاي      در ایران نیز بسزایی برخوردار است و 
در زمینـه   یژهو بهوجود مدیریت نامناسب  یلبه دلورزشی و تماشاي زنده مسابقات دارند اما 

ناخوشایندي از هجـوم مـردم و رفتـار خشـن نیروهـاي       يها صحنهشاهد  یگاه بلیتفروش 
در  فروشـی  بلیتاز طریق گیشه که روش مرسوم  بلیتفروش . هستیم ها ورزشگاهامنیتی در 

از بـین رفـتن سـالمت     به نـوعی  اد بازار سیاه وج، ایباعث اتالف وقت رود یمه شمار ایران ب
دسـتیابی بـه اهـداف بـا حـداکثر       یهر سـازمان روشن است که امروزه در . شود میاقتصادي 

سازمانی است و بـراي رسـیدن بـه ایـن مقصـود بایـد        رسالت ترین مهمکارایی و اثربخشی، 
قـانون   44بـا توجـه بـه اصـل     ). 6(سازمان طبق برنامه خاصی انجام شـود   هاي فعالیتتمامی 
، سـازي  خصوصـی ورزشی مبنـی بـر    هاي یونکنفدراسدولت و  تأکیدکشور ایران و اساسی 
در حـال  . خصوصـی ندارنـد   هـاي  بخشجز ایجاد درآمد از طریق  اي چاره ها باشگاهتمامی 

 یآنجـائ و از  کنـد  می تأمینرا  ها باشگاهمنبع ناچیزي از درآمد  فروشی بلیتحاضر در ایران 
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در شـرایط   شـود  مـی  تـأمین دولتـی   يهـا  سـازمان بیشتر توسط  ها باشگاهمالی  هاي ینههز که
 هـا  آنمعتبر ورزشی حمایـت نکنـد، ادامـه حیـات      هاي یمتو  ها باشگاهکنونی اگر دولت از 

  ).1(نیست  یرپذ امکان
روزافزونـی در حـال تجـاري     طـور  بـه ورزش با توجه به این نکته که در دنیاي امـروزي  

، رونـد  یمـ شـدن   يا حرفهورزشی به سمت  ينهادهاشدن است و طی سالیان متمادي بیشتر 
کثیري از مردم را جذب خود کـرده و تجـارت    يها گروهنظیر فوتبال  يا حرفه يها ورزش

ه بـ  يمختلفی که برگزاري هر رویداد يدستاوردها از ).5(دارد همراه ه میلیارد یورویی را ب
 ،ییدرآمـدزا ، شخصـیت اجتمـاعی،   توسعه اقتصـادي  ،به ارتقا فرهنگی توان میهمراه دارد 

 ییدرآمـدزا  ینـدهاي فرا تـرین  مهمیکی از . سیاسی و بسیاري موارد دیگر اشاره کرد روابط
عبارت است  باشد یمدر رویدادهاي ورزشی که درآمد مستقیم حاصل از دیدار تماشاچیان 

  ).19( یتبلاز فروش 
از طریـق گیشـه    عمـدتاً در ایـران   بلیت، فروش 1391سال پور طالب  مطابق با تحقیقات

 .کنـد  مـی رویداد را خریـداري   هاي یتبلو یا اینکه یکی از حامیان مالی کل  شود میانجام 
 يهـا  سـال  در .باشـد  یمـ  ها ورزشگاهشیوه در جهت تشویق تماشاچیان براي حضور در  ینا

ه و تا حـدودي موفـق   فوتبال و والیبال انجام گرفت يها رشتهاینترنتی براي  بلیتاخیر فروش 
اینترنتی در لیـگ برتـر فوتبـال یکسـري      فروشی بلیت سازي یادهپدر خصوص بوده است اما 

انـد و وجـود    بندي شـده  فنی و رفتاري طبقه ،، سازمانیدسته مالی 4انع وجود دارد که در مو
ـ  .)6(اسـت  بـوده   تـر  پررنگ به سایر موانع موانع فنی نسبت  یـان ب 1391رحـیم زاده   ینهمچن

همراه دارد هنوز این فناوري در ه اینترنتی ب فروشی بلیتبا وجود تمامی مزایایی که  نمود که
ه مسـابقات ورزشـی بـ    بلیتفروش اینترنتی  است که در حالی ینو اکشور ما ارزشی ندارد 
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امـروزه در سـطح    شـده و لیگ برتر فوتبال کشور مورد غفلت واقع  يها رقابتخصوص در 
ه خصـوص بـ  ه جدیـد بـ   هـاي  شـیوه بـه   بلیـت فـروش   اي حرفه هاي لیگویژه در ه جهان و ب

اسـتراتژي   هـاي  شـاخص توجـه بـه    بـا  .صورت اینترنتی به یک تخصص تبدیل شـده اسـت  
قهرمانـان اروپـا درصـد    در لیـگ   اي حرفـه ي هـا  باشـگاه  هاي سایت وببازاریابی آنالین در 

درصـد و در لیـگ ایـران صـفر      8/43در لیگ قهرمانان آسیا  درصد بوده، 100 فروشی بلیت
  .)5(است درصد بوده 

 اي مطالعـه حاضـر سـعی بـرآن دارد تـا بـا      ، پژوهش با توجه به اهمیت مطالب ذکر شده
در مسابقات بزرگ ورزشی مهم جهـان، بـه تحلیـل     بلیتتطبیقی در حوزه مدیریت فروش 

 ، فنـاوري و هـا  زیرسـاخت ، انسانی، مالی، مدیریتی مختلف منابع هاي زمینهوضع موجود در 
به  ها یافتهاز  گیري بهرهتحقیقات و بازاریابی پرداخته و سپس با استفاده از نظرات محققان و 

 .ی براي ایران بپردازددر مسابقات ورزش بلیتارائه یک الگو در حوزه فروش 

  روش تحقیق
و بـه لحـاظ    اسـت  از جملـه تحقیقـات کیفـی    و کـاربردي  هدف، مبناي بر پژوهش این
 مطالعـه  و بررسـی  بـه  اي کتابخانه مطالعه صورت به دارد قصد کهباشد  می نگر گذشتهزمانی 
 مطـرح  کشورهاي در بلیت فروش مدیریت با رابطه در شده گرفته کاره ب هاي شیوه تطبیقی

 ارتقا و ها روش بهبود به و رداختهپ ورزشی المللی بین رویدادهاي نیز و دنیا سراسر منتخب و
 اطالعات، گردآوري شیوه حسب بر همچنین .نماید کمک ایران در فروشی بلیت هاي شیوه

 اي بـه گونـه  ترکیبی گـروه متمرکـز و الگـوبرداري تطبیقـی و      روش نوع از پژوهش، روش
 و کشـور  داخـل  در موجود وضعیت بررسی با و موردي مطالعه صورت به که است تحلیلی

 اینترنتـی،  مختلـف  هـاي  سـایت  از پـژوهش  ایـن  در کـه  گیـرد  می انجام منتخب کشورهاي
، برگـه یادداشـت و نیـز ثبـت مشـاهدات      گونـاگون  مقـاالت  و کتب و اطالعاتی هاي بانک
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مزایـا و   نظـري  با استفاده از میـانی و سپس با تطبیق نتایج مذکور . است شده استفاده اسنادي
  .دپیشنهادي مطرح ش يالگو نقاط قابل بهبود در کشورهاي تحت مطالعه،

  ي تحقیقها یافته
کشـور   10پژوهش با استفاده از بررسـی رویـدادهاي بـزرگ ورزشـی در      ني ایها یافته

  .باشد میمنتخب و تحلیل وضعیت ایران به شرح ذیل 

 در رویدادهاي ورزشی در ایران فروشی بلیتتکاملی  سیر. 1

را  بلیـت تکاملی فـروش   با توجه به مطالب ارائه شده در فصل دوم چنانچه بخواهیم سیر
در ایـران   بلیـت در رابطه با رویدادهاي ورزشی در ایران بررسی کنـیم بایـد گفـت فـروش     

ا خریداري یک رویداد ر هاي بلیتیا اینکه حامیان مالی  شود میعمدتاً از طریق گیشه انجام 
رویـداد بـه تماشـاي آن     بلیـت ند بدون پرداخت وجهی در قبـال  توان مینموده و تماشاچیان 

 گیـرد  میفوتبال و والیبال صورت  هاي رشتهاینترنتی براي  بلیتاخیراً شیوه فروش . بپردازند
دارد و فنی وجود و تا حدودي موفق نیز بوده است اما هنوز هم مشکالت زیرساختی، مالی 

)6.(  

 در رویدادهاي ورزشی در چین فروشی بلیتتکاملی  سیر. 2

انجام ) از طریق گیشه(ابتدا به روش سنتی  یتبلدر چین نیز همانند سایر کشورها فروش 
توسعه یافت  فروشی یتبل يها روش یرسابه  المللی بینو در برگزاري چندین رویداد  شد یم

. رسمی مسابقات و غیره هاي سایت وب یقاز طر یتبلاز جمله فروش اینترنتی، فروش 
 یتبلموفق در فروش، مدیریت و توزیع  هاي شیوهکه یکی از  دارد یم یانحاضر بپژوهش 

هوشمند و چند منظوره با استفاده از شبکه ادهاك و سیستم  یتبلرویدادها، فروش 
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وجه به اهداف در این شیوه با ت. پکن بوده است 2008المپیک  هاي بازيدي در  آي اف        آر
تا در صورت لزوم فرد شناسایی  شود میبر روي آن ذخیره  بلیتامنیتی، عکس و نام دارنده 

یک ساعت مچی است که در آن نوعی سیستم میکروچیپ  بلیتبخش دوم . گردد
ین در ا. کند میمگنتیک در نوار مربوطه کار ه که با استفاده از انرژي الکتروجاسازي شد

مورد  کنندگان شرکتهم وجود دارد و در صورت بروز مشکل از ناحیه  اس پی یج سیستم،
هوشمند فرآیند انتقال  بلیتاستفاده از  با .گردد یممشکوك به سرعت ردیابی و شناسایی 

. انجام شد یراحت بهغذا و نوشیدنی به مربیان و ورزشکاران و ورود و خروج تماشاچیان 
دي که با استفاده  آي اف ا استفاده از سیستم آرب 2008ل پس از موفقیت المپیک پکن در سا

شانگهاي نیز از این روش استفاده شد و  2010از امواج رادیویی است، در نمایشگاه جهانی 
هوشمند کمک شایانی به  بلیت. براي این رویداد مهم به فروش رسید بلیتمیلیون  70

این . کنندگان داشت تمسئولین برگزاري در جهت کنترل جمعیت و امنیت شرک مدیران و
ها،  گذاردن اطالعات مربوط به زمان و ساعت مسابقه، موقعیت صندلی اختیار شیوه با در

 در ورزشاطالعات اشخاص و هویتی تماشاچیان باعث جلوگیري از بروز جرم و جنایت 
  .)20(است شده  ها یوماستادویژه  به

 در رویدادهاي ورزشی در استرالیا فروشی بلیتتکاملی  سیر. 3

، 1956استرالیا میزبان بسیاري از مسابقات و رویدادهاي ورزشی نظیر المپیک تابستانی 
 رو ازاین. بوده است 2015و  1992سیدنی، جام جهانی کریکت  2000المپیک تابستانی 

براي  فروشی بلیت. رویدادها تجارب ارزشمندي را دارند برگزاري درمسئولین استرالیایی 
 المپیکمنشور  66طبق قانون . هاي المپیک وظیفه بسیار سنگینی است رویدادي چون بازي

رایگان در  صورت بهرا  ها بلیتتعدادي از  شود می، کمیته برگزاري مسابقات متعهد 1997
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ه میهمانان ویژ مختص مسئولین و ها بلیتاین  که دهدالمپیک قرار  المللی بیناختیار کمیته 
. هاي ملی المپیک، ورزشکاران و حامیان مالی است کمیته ،المللی بینهاي  نظیر فدراسیون

که این میزان  گیرد میصندلی به صورت رایگان در اختیار گروه رسانه قرار  15000تعداد 
همچنین کمیته برگزاري به صورت قراردادي . شود میها را شامل  درصد کل صندلی 13

 هاي اتاقها و خریداران  به حامیان مالی، هتل ها بلیتمشخصی از ملزم به فروش تعداد 
به صورت رایگان توزیع  ها بلیتبخشی از  رو ازاین. مسابقات است مکان درها  هتل
ي ها بلیتبنابراین مسئولین برگزاري بایستی با مدیریتی صحیح، فروش و توزیع  ؛شوند می

استرالیا براي این رویداد . را انجام داده تا بتوانند به درآمدزایی مناسبی دست یابند مانده باقی
 شرکت خصوصی نظیر جرج پترسون بیتس، هاي شرکتاز تحقیقات بازاریابی با مشارکت 

تحقیقاتی وول کات و شرکت خدماتی تحقیق و تجزیه مدیا اسکیپ استفاده نمود و با 
اعمال کند که  بلیتکلیدي را در رابطه با فروش  هاي تراتژياسانجام این تحقیقات توانست 

  :از اند عبارت راهبردهااین 

  و واکنشی مؤثر فروشی بلیتتحویل فرایند 

  و  اي رسانهارائه یک ترکیب تبلیغاتی و بازاریابی مستقیم با استفاده از شرکاي
 حامیان مالی

  ي المپیکها یتبلدرباره سادگی و اهمیت خرید  کنندگان مصرفآموزش به 

  از طریق روابط عمومی و تبلیغات مطبوعاتی فروشی بلیتتقویت برابري فرایند 

  مطرح هاي رشتهایجاد عالقه و سرگرمی در 

  المپیک و خرید زودتر  هاي بازيایجاد هیجان در جامعه درباره اهمیت حضور در
 ها بلیت
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  فروشی بلیتتشکیل گروه 

  حضور در المپیکترویج حس هیجانی و امکان شرکت و  

میلیون دالر  600هاي المپیک سیدنی نه تنها به هدف خود یعنی  کمیته برگزاري بازي
درصد  9/87هاي المپیک رقم زد یعنی به  استرالیا رسید بلکه رکوردي جدید را در بازي

  ).21( دست یافت بلیتفروش 

 در رویدادهاي ورزشی در کانادا بلیتسیر تکامل فروش . 4

از جمله کشورهایی است که در برگزاري و میزبانی رویدادهاي ورزشی  کانادا نیز
و المپیک  1998زمستانی  المپیک ،1976تجارب ارزشمندي دارد، المپیک تابستانی 

در خصوص المپیک زمستانی . باشد میکانادا  هاي میزبانیاز جمله  2010زمستانی ونکوور 
هدف اصلی براي این  2باید گفت  فروشی بلیت حوزه در آن موفقو برگزاري  2010

 - 2با هدف حضور هرچه بیشتر تماشاچیان و  فروشی بلیتبرنامه  - 1رویداد عبارت بودند از 
از  ها بازياین  فروشی بلیت .ها بازيآوري  حمایت از ایجاد درآمدهاي مالی با به صحنه

 13در  بلیتش اولین مرحله از فرو. سوي کمیته ملی المپیک کانادا، مدیریت و اجرا شد
 فروشی بلیتاز این مطلب که برنامه  کردن حاصلبراي اطمینان . انجام گرفت 2008اکتبر 

به درستی انجام گرفته و قابل دسترس براي تمام مردم کانادا بوده است این مرحله شامل 
 6در  بلیتمرحله دوم فروش . هاي خریدار بود تصادفی براي تمام افراد و گروه کشی قرعه
به صورت  ها بلیت. صورت گرفت 2009نوامبر  14و مرحله سوم در  2009ي جوال

  .رسیدند الکترونیکی به فروش می

  به شرح ذیل بوده است فروشی بلیتاهداف این شیوه:  
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  ي استفاده نشدهها بلیترساندن  حداقلبه  
  رساندن ظرفیت تماشاچیان حداکثربه  
 فراهم کردن خدمات مورد نیاز  
  ها بلیت غیرمجازرساندن فروش مجدد  حداقلبه  
  ها بلیترساندن پتانسیل فروش  حداکثربه  

میلیون دالري براي کانادا بود و  258درآمدزایی  بلیتهدف کمیته برگزاري از فروش 
سایت رسمی مسابقات المپیک ( شدندفروخته  ها بلیتدرصد  96که  است آناین نشانگر 

  ).ونکوور 2010زمستانی 

 در رویدادهاي ورزشی در کره جنوبی بلیتتکاملی فروش  سیر. 5

هایی چون  باشد و میزبانی می آسیا درقدرتمند ورزشی  کشورهاي ازیکی  جنوبی کره
 عهده بررا  2014هاي آسیایی  ي باز و 2002جام جهانی فوتبال  1988المپیک تابستانی 

جهت فروش باالي  نوبیج کره). سایت رسمی کمیته ملی المپیک کره جنوبی( استداشته 
هاي تلویزیونی، فروش  به تبلیغات از طریق رادیو، برنامه 2014مسابقات اینچئون  بلیت

 سپاري بروناینترنتی و در نهایت  هاي سایت وبتبلیغات در اماکن ورزشی، مدیریت 
  :قرار گرفته شده است مدنظرمسئله مهم  2 سپاري بروندر رابطه با . پرداخت

 .ارزیابی و تعیین شوند بایست میمنابع موجود در داخل تشکیالت که 
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 بازاریابی هاي برنامههزینه اجراي 

و ارتقاء مدیریت آن و  بلیتبا استفاده از این شیوه کره جنوبی توانست در حوزه فروش 
شایان ذکر است کلیه امور مربوط به مسابقات مذکور . موفق عمل کند بلیتتوزیع مناسب 

  :شدند سپاري برونسوي بخش ورزش کره جنوبی به شرح ذیل از 

  از رادیو ها بازيانجام برنامه پخش خبر 

  تلویزیون هاي برنامهپخش مسابقات از طریق 

  ها رسانهفروش تبلیغات در اماکن ورزشی و 

  رادیویی هاي برنامهفروش  
  اینترنتی هاي سایت وبمدیریت  
  14(حقوق حامیان مالی رسمی(. 

 در رویدادهاي ورزشی در آلمان بلیتسیر تکاملی فروش . 6

سنتی،  فروشی بلیتی چون های شیوهدر بسیاري از کشورهاي اروپایی از جمله آلمان از 
 بلیتکه همگی در ارتقاء فروش  ها اینو مانند  بلیت فروش پیشفصلی،  الکترونیکی، بلیت 

با  بلیتمطالعه عنوان گردیده، فروش  این دراي که  اما شیوه ؛شود می، استفاده مؤثرندبسیار 
شیوه،  این در. باشد می) ام تی هاي اي دستگاه( خودکار بلیتفروش  هاي پایانهاستفاده از 

است که داراي مانیتور متصل به جریان الکتریکی است و صفحه  اي پایانهسیستم شامل 
ند به توان میتریان مانیتوري لمسی که اطالعات بر روي آن به نمایش گذاشته شده و مش

همچنین اطالعات . را تهیه کنند موردنظررویداد  بلیتروز  از شبانه ساعتی هرآسانی در 
و موارد دیگر در اختیار مردم قرار  بلیت ، تعدادبلیتمربوط به نوع رویداد، صندلی، قیمت 
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 زاعتباري یا کارت بانکی را نی هاي کارتخودکار،  بلیتفروش  هاي دستگاه. گیرد می
در این شیوه نیازي به حضور کارمند . دهند میچاپ شده را تحویل  بلیتو  پذیرند می

  .)23. (باشد میفروش ن

 در رویدادهاي ورزشی در فنالند بلیتسیر تکاملی فروش . 7

از طریق گیشه بسیار مرسوم است و تماشاچیان عادت دارند  بلیتدر فنالند شیوه فروش 
. گیرد میمسابقات را تهیه کرده و احتماالً تغییر این شیوه به کندي صورت  بلیتتا در گیشه 

بـا اسـتفاده از    بلیـت هـاي فـروش    هاي تجاري یا کانـال  از طریق نمایندگی بلیت فروش پیش
مطـابق بـا تحقیقـات    . کننـده در بـردارد   را بـراي برگـزار   هـایی  هزینهتشکیالت خود مسابقه 

 تماشـاچیان  حضـور بر میزان  بلیت فروش پیش تأثیرفته آکادمیکی که در فنالند صورت گر
 دهـد  میتعهد را افزایش  اوالً بلیت فروش پیشطبق این تحقیقات . کامالً تصدیق شده است

در آن روز  بلیـت خرید  گیري تصمیمبه عنوان مثال آب و هواي روز مسابقه ممکن است بر 
شـده باشـند تماشـاچیان تـرجیح      از قبـل خریـداري   هـا  بلیتبگذارد در حالی که اگر  تأثیر

همیشه مسابقاتی وجود دارند  ثانیاً. با هر شرایط آب و هوایی به دیدن مسابقه بروند دهند می
در طـول ایـن مسـابقات تماشـاچیانی     . از حد معمول هستند تر فریبندهکه مشخصاً جذاب و 

، احتمـاالً  بلیت فروش پیشبدون . کنند میمسابقات حضور پیدا ن در معموالً که دارندوجود 
 هـاي  قسـمت ویژه تجمع زیاد جمعیـت در   وجود دارد به اي کننده خستهطوالنی و  هاي صف

، بلیـت  فـروش  پـیش از قبل وجـود داشـته باشـد یعنـی همـان       بلیتاگر اختیار تهیه . ورودي
 .)12( ببرندخود را تهیه و از تماشاي زنده مسابقات لذت  بلیتبود  خواهند تماشاچیان قادر

 متحده یاالتادر رویدادهاي ورزشی در  بلیتتکاملی فروش  یرس. 8
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، انجمن ملی بسـکتبال،  بال در آمریکا با عنوان لیگ اصلی بیس اي حرفهلیگ اصلی و  4
لیگ ملی فوتبال، لیگ ملی هاکی و برگزاري مسابقات و رویدادهاي ورزشی نقـش اصـلی   

شـیوه   4 متحـده  ایاالتورزشی  هاي سازماناز سوي . در فرهنگ و نگرش عموم مردم دارند
  :از اند عبارتبه کار گرفته شده که  بلیتمهم و برجسته جهت افزایش فروش 

 افتراقی گذاري قیمت 

 فصل بلیت پذیر انعطاف گذاري قیمت 

 برگشت پول هاي ضمانت 

 ها سایت وب اساس بر فروشی بلیت  

 گذاري قیمتافتراقی هسته اصلی رویکرد مبتنی بر بازاریابی براي  گذاري قیمتدر *
مفهوم شناخت و تفاوت قیمت استراتژي  اساس براین روش  .است اي حرفه هاي ورزش

متفاوت است و  ها قیمتتعریف شده که در خصوص خدمات مشابه هزینه  گونه ایناست و 
  .نباشد ها هزینهقیمت متناسب با تفاوت در  هاي تفاوتاین در شرایطی است که 

در  بلیتفصل، رویکردي سنتی نسبت به مجموعه قیمت  پذیر انعطافبسته *
 شود میمختلفی ارائه  هاي بسته ها بازيدر این شیوه با توجه به انواع . است متحده ایاالت

  :زیر هاي بستهنظیر 

  گرم تابستان هاي شب، بسته مسابقات حریفان قدر و بسته ها یکشنبهبسته روز بازي، بسته 

که یک سازمان ورزشی محصولی تفریحی را  دارد میضمانت برگشت پول بیان *
از طریق منابع مرتبط با آن سازمان  ها آنو  که طرفداران خواهان آن هستند کند میعرضه 

که دو طرف بدانند داد و ستد  آید میو این فرآیند تا زمانی به کار  کنند میداد و ستد 
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خدماتی، تضمینی است براي  هاي ضمانت. مربوطه در فرایند تبادل منصفانه است
بوده  مؤثرناراضی و این روش بسیار  کنندگان مصرفبه  بلیتبازگرداندن هزینه خرید 

  .است

 اي فزاینده طور بهورزشی  هاي سازماندر این شیوه  ،سایت وباز طریق  بلیتفروش *
و با استفاده از  کنند میاستفاده  ها سایت وباز اینترنت و  بلیتت ارتقاء فروش جه

در عملیات فروش موفق عمل  بلیتتکنولوژي اینترنت جهت فروش یا فروش مجدد 
مرتبط با زمان  هاي هزینهباعث کاهش  ها سایت وبخرید اینترنتی و استفاده از . اند نموده

 بلیتداران جهت تهیه تالش فردي و مشکالتی که طرفتحقیق، زمان سفر، زمان انتظار، 
 ).17( شود میدارند 
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متعددي همچون فروش از طریق گیشه، بلیت الکترونیکی و مانند  هاي شیوهدر انگلستان 
ي ارائه شده در این مطالعـه، فـروش بلیـت همـراه بـا      ها روشیکی از  شود میاستفاده  ها ینا

گانه است یعنی فرد بلیت رویـداد  ین روش عملکردي دوفروش بلیت در ا. است یکش قرعه
ایـن شـیوه انگیـزه بسـیار     . کنـد  مـی نیز شـرکت   یکش قرعهرا تهیه نموده و با همان بلیت در 

. تشـویق شـوند   هـا  بلیـت  تـا نسـبت بـه خریـد ایـن نـوع       کند میزیادي در تماشاچیان ایجاد 
ي هـا  روشدیگـر   از .گـردد  یبرمـ تاریخچه این سیستم فروش بلیت به مسابقات سوارکاري 

این شیوه تهیه . بلیت اشاره کرد فروش یشپبه  توان میرایج در انگلستان جهت فروش بلیت 
. صـورت گیـرد   فروشـی  بلیت هاي یشهگ، تلفن همراه یا ها یتسا وبد از طریق توان میبلیت 

و ارائه بلیت که در ایـن شـیوه بـه لحـاظ امنیتـی از       ها يبازهمچنین ایجاد سایت مخصوص 
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و کلیه حقـوق ایـن سـایت متعلـق بـه آن سـازمان        آید یم به عملبروز بازار سیاه جلوگیري 
  ).11(در انگلیس  2005ورزشی است نظیر جام جهانی راگبی 

  در رویدادهاي ورزشی در ترکیه بلیتسیر تکاملی فروش . 10

، سیستم رود میکالسیک و سنتی که در ترکیه به کار  فروشی بلیت هاي شیوهعالوه بر 
 فروشی بلیت هاي سیستممطرح شده که یکی از  پردازش آنی و کنترلیسهمیه  فروشی بلیت

در رویدادهاي بزرگ ورزشی که چندین مسابقه هم زمان در یک . شده است ریزي برنامه
افزایش  بلیتهدف این شیوه فروش . از این سیستم استفاده کرد توان می شود میروز اجرا 

هایی که مخاطبان زیادي ندارند و یا تشویق مردم براي  ویژه ورزش تعداد تماشاچیان است به
اجتماعی پائین تري  –که از سطح اقتصادي  هایی مکانحضور در رویدادها در 

رویدادهاي ورزشی  بلیتدر واقع، تعداد تماشاچیان، درآمد حاصل از فروش . برخوردارند
را براي  بلیتاین سیستم به مدیریت رویداد اجازه فروش بیشتر از یک . دهد را افزایش می

  .دهد میهمان صندلی در همان رویداد 

ري مربوط به مسابقه و تاریخ و نام محل مسابقه و هویت با نشان تصوی ها بلیتاین 
ورزشی به صورت  هاي سالناست و  بعدي تکیا  دوبعديبا بارکد  بلیتدیجیتالی شماره 

، ها سالنآنالین با هم مرتبط شده و یا یک مدیریت مرکزي وجود دارد و ظرفیت اشغال 
مدرن است و  فروشی بلیت هاي شیوهاین سیستم از . شوند میکنترل  ها خروجیو  ها ورودي

این سیستم یک مدل . کند دیدگاهی جدید را به مدیریت و اقتصاد ورزشی معرفی می
مثبتی بر درآمدهاي رویداد داشته  تأثیرو  باشد میبازاریابی با هدف افزایش تعداد تماشاچی 

  ).19( است
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 در رویدادهاي ورزشی در قطر فروشی بلیتسیر تکامل . 11

و  کـرد  یمـ اسـتفاده   اي یشـه گ فروشـی  بلیـت همانند سایر کشورها قطر نیز ابتدا از شـیوه  
الکترونیکی رونق یافـت امـا نکتـه     فروشی بلیتبا ایجاد تکنولوژي جدید اینترنت،  یجتدر به

که این کشور  آن استجالب توجه در مطالعات اخیر در رویدادهاي ورزشی قطر حاکی از 
، 2011آسیا  يها ملتبسیار مهمی را بر عهده گرفته نظیر جام  هاي نییزباماخیر  هاي سالدر 

آسـیا توسـط    يهـا  ملـت جـام   هاي بازي هاي بلیتکلیه  ذکر است، شایان 2022جام جهانی 
AFC  دوحــه در بخــش . رســمی کنفدراســیون آســیا فروختــه شــد یتســا وبو از طریــق

میلیـارد   17و  ها ورزشگاهمیلیارد دالر صرف  3هزینه زیادي را متحمل شده و  ها یرساختز
در واقـع  . جام جهـانی آمـاده گـردد    هاي بازياین کشور شده تا براي  يها هتلدالر صرف 

کـار چنـدانی انجـام     بلیتمدیریتی فروش  هاي شیوهو ارتقاء  بلیتقطر در خصوص فروش 
توجه نموده و با انجام میزبانی به دنبال جذب  یرساختیز يها پروژهنداده است بلکه بر روي 
  .)10( باشد میتماشاچیان از سراسر دنیا 

  هاو پیشنهاد گیري یجهنتبحث، 

نتیجه گرفـت   توان میتحت مطالعه  يکشورهاصورت گرفته در  هاي یبررسبا توجه به 
، امنیـت در  بلیـت در امـر مـدیریت فـروش     اي کننـده  یلتسـه نـد نقـش   توان مـی  ها که دولت

داشـته   بلیـت و بسـیاري دیگـر از مراحـل عرضـه      بلیتبرگزاري رویدادها، صدور و توزیع 
 هـاي  بـازي و در  باشـد  مـی زیر نظر دولـت   یماًمستقنظیر نقش بانک مرکزي چین که . باشند

بانـک   را با هماهنگی بخش چاپ اسـکناس  بلیتامنیتی ضد جعل  يها طرح 2008المپیک 
با  ندتوان می ها دولت ها ورزشگاهو تماشاچیان  منیتحفاظت و ا در بخشهمچنین . انجام داد
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رم و از بـروز جـ  ادهـاك  هوشـمند و شـبکه    بلیـت نظارت دقیق و با استفاده از شیوه فـروش  
ــوگیري  ــت در ورزش جل ــد جنای ــران در ). 20(کنن ــالدر ای ــا س ــاهد  1974و  1968 يه ش

 یـک  پس از آن تـاریخ  که یدرحال .آسیایی بودیم هاي بازيآسیا و  يها ملتبرگزاري جام 
وزارت ورزش و جوانان با دولـت و مجلـس    چنانچه .یما نداشتهدر این حد  را میزبانی ینچن

را حـل   هـا  یزبـانی مموجود در جهت برگزاري مسابقات و انجـام   يها چالشبتواند مسائل و 
 یافت دست توان میري چشمگی هاي یتموفقکند در حوزه ورزش و کسب درآمد بیشتر، به 

)4.(  
 در را مـردم  حضـور  موجبات ها دولت میان صحیح و مناسب ارتباط که است واضح پر

 اتحادیه دانید یم طور که همان. آورد یم فراهم مسابقات تماشاي جهت مختلف کشورهاي
 ها آن و کرده فراهم را اروپا مردم تردد براي الزم تسهیالت اروپا داخل در ویزا لغو با اروپا

 از يا نقطـه  هـر  در شخصـی  اتومبیـل  بـا  یا و هواپیما قطار، بلیت خرید با ندتوان می راحتیه ب
 امکـان  ایـن  کـه  حـالی  در کننـد  تماشا ورزشی استادیوم در را خود نظر مورد رویداد اروپا
 بـه  .اسـت  همراه گوناگونی معضالت با یا و نیست مهیا دیگر يها قاره مردم از بسیاري براي

 هـا  یتسـا  از خیلـی  بـا  ارتبـاط  برقـراري  امکـان  ایران بر ها یمتحر وجود دلیله ب مثال عنوان
 دلیله ب ای و کنند تهیه را مسابقات بلیت اینترنت طریق از ستندتوان مین ما مردم و نبود ممکن
 براي کارت ویزا مانند اعتباري يها کارت داشتن امکان سیاسی مشکالت و ها یمتحر همین

 در را شـان  عالقـه  مـورد  رویـداد  بلیـت  سـتند توان مـی ن مـا  مـردم  هم باز و نبود فراهم همگان
  .کنند تهیه دیگر کشورهاي

ند بـه  توان میچاپی مانند روزنامه و مجله مخاطبان زیادي دارند  يها رسانهکه  از آنجائی
ـ  بلیـت مدیریت و ارتقـا و تبلیـغ مسـابقات و فـروش      هاي راهعنوان یکی از   .شـمار آینـد  ه ب

ــیاري رویــدادها برگــز ینمســئول ــد تبلیغــات توان م ــع ن ــتو نحــوه فــروش و توزی را در  بلی
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خـوبی را   یرسـان  اطـالع و مجالت به چاپ برسانند و از این طریق  یراالنتشارکث يها روزنامه
تحت مطالعـه ذکـر نشـده     يکشورها هاي یتفعالاین مورد در هیچ یک از  ؛ کهانجام دهند

، این رسانه محدود تماشاگران رویدادهاي ورزشیبا توجه به فرهنگ ایران و دسترسی . بود
انجام شود که هم امکـان خریـد    ها باشگاهترکیبی با فروش از طریق گیشه و  صورت بهباید 

  .صورت پذیرد ها باشگاهاینترنتی فراهم باشد و هم فروش از طریق گیشه و 
 نـد توان مـی  هـواداران  و تماشاگران اینترنتی، صورت به ورزشی مسابقات بلیت خرید در

 براي ها یتسا وب و ارتباطی مراکز از استفاده با مسابقات، دیدن و ها ورزشگاه به رفتن براي
 معـروف  و يا حرفه هاي یگل سطح در حاضر حال در. کنند اقدام خود نظر مورد بلیت تهیۀ
 و اسـت  شـده  تبـدیل  عـادي  امـري  یک به مسابقات يها بلیت فصلی و اینترنتی فروش دنیا،

 درآمـد  منبـع  ایـن  از بیشـتر  يبـردار  بهره و بلیت فروش چگونگی سمت به ها پژوهش اغلب
 يهـا  تـالش  هـم  هنـوز  و شـود  مین تلقی عادي امري روش این ایران در البته. است پیشرفته

. دارد وجود متعددي موانع راه این در و نگرفته صورت فناوري این یريکارگ به براي جدي
 مختلـف  کشورهاي در بلیت اینترنتی فروش گسترش بر مبنی تحقیق این نتایج زمینه این در
 راسـتا  هم ایران در اینترنتی فروشی بلیت به توجهی کم مورد در نهمکارا و چن تحقیقات با
  .)16(باشد  می همگرایی داراي و

ي ذکـر شـده از   هـا  روشکه کلیه  رود یم، امید با توجه به حل شدن موضوعات تحریم
ریالی  –دوسویه فراهم شود و امکان استفاده از تبادالت ارزي  هاي بلیتو خرید  قبیل رزرو

ایرانی همراه  هاي یمتکه همین گام باعث توسعه حضور  گردددو طرف مهیا  هاي بانکبین 
 بخـش  الهـام و از سـوي دیگـر    آورد یمـ را فـراهم   المللـی  بـین در مجامع  ها آنبا تماشاگران 

 .در داخل ایران خواهـد بـود   المللی بینایجاد شده براي اخذ میزبانی رویدادهاي  یرساختز
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، میـزان حضـور   عوامل برگزاري رویداد موفق ترین مهماز اولین و  یکیکه واضح است  پر
 رابطـه  بلیـت  قیمـت  زنده است که این عامل طبق منحنی زیـر بـا   در یک مسابقه تماشاچیان

آن حضـور   تبـع  بـه میزان فـروش آن و   رود یم باالتر بلیتهرچه قیمت  یعنی .دارد معکوس
  .)18( یابد یمتماشاچیان کاهش 

  

  

  

 

  
  

  

نقش بسزایی در میزان فـروش   بلیتکه در پژوهش حاضر مشاهده شد قیمت  طور همان
مختلف فصل نظیر آنچـه در آمریکـا    يها بستهارائه  .و حضور تماشاچیان در رویدادها دارد

د توانـ  مـی افتراقی با در نظر گرفتن قدرت خریـد مـردم    گذاري قیمترایج است و نیز شیوه 
توجه به مطالعـات   با .)17( یدآبه حساب  بلیتدر میزان فروش  يا کنندهعامل مهم و تعیین 

ها و در ایران به سه روش فروش از طریق گیشـه، اسپانسـر   بلیت، وضعیت فروش انجام شده
  .گیرد میفروش اینترنتی صورت 
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فروش بلیت از طریق گیشھ - ١

فروش بلیت اینترنتی - ٢

حامیان مالی - ٣

و قابلیت اجراي سریع را دارا میباشند انداولویت اول با رنگ سبز نشان داده شده  -1
.با سرمایه گذاري میان مدت و قابل تخصیص می باشد که در کوتاه مدت نیز قابل اجرا خواهد بود حداقلیي رنگ  آبی نیازمند اولویت دوم با  - 2
رویدادها خواهد بود کنندگانبرگزار   بلندمدت ریزیهاياولویت سوم با رنگ قرمز نیازمند زیر ساختهاي الزمه میباشد و جزء برنامه  -3

1

برون سپاري 

متغییرهاي فروش 
دربلیت بهینه 

رویدادهاي 
ایرانورزشی 

بلیتتبلیغ و فروش 
از طریق موبایل اتوماتیکبلیت 

هوشمند و بلیت 
چند منظوره

با استفاده از  
AdHocشبکه 

بلیتپیش فروش 
همراه با قرعه کشی

کنترل سهمیه و پردازش
آنی جهت

رویدادهاي ورزشی 
چندگانه

بسته هاي انعطاف پذیر 
فصل

بسته هاي مخصوص 
هواداران

  

در  بلیتفروش  هاي شیوهدر خصوص الگوي پیشنهادي که با مطالعه و بررسی 
رنگ سبز، آبی  3منتخب انجام شده است موارد مطروحه به ترتیب اولویت در  يکشورها

  :باشد میکه این ترتیب اولویت متناسب با شرایط ایران به شرح ذیل  اند شدهو قرمز ارائه 

  :از اند عبارت اند شدهموردي که به رنگ سبز نمایش داده  5

o  فروشی بلیتحوزه  در یابیبازارتحقیقات  
o  از طریق موبایل بلیتتبلیغ و فروش  
o مخصوص هواداران بلیت يها بسته  
o فصل یرپذ انعطاف بلیت يها بسته  
o یکش قرعههمراه با  بلیت فروش یشپ  
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در ایران با قابلیت اجراي سریع  بلیتمذکور در رابطه با فروش  هاي شیوه سازي یادهپ
مدیریت  با خاصی ندارند و یرساختزهمراه است چرا که نیازي به امکانات، تسهیالت و یا 

خودکار  بلیتمورد  2. مسابقات استفاده نمود بلیتجهت فروش  ها آناز  توان میصحیح 
سپاري که به ترتیب در  خودپرداز و شیوه برون يها دستگاهیا اتوماتیک با استفاده از 

زمند که نیا اند شدهبا رنگ آبی نشان داده  گیرد میکشورهاي آلمان و کره جنوبی انجام 
گانه فوق  5نسبت به موارد  ها روشو اجراي این  باشد می مدت کوتاه گذاري یهسرمااقل  حد

که مختص یعنی کنترل سهمیه و پردازش آنی  مورد آخر 2و  دارد یازنبه زمان بیشتري 
شمند با ي هوها بلیترویدادهاي چندگانه است و در کشور ترکیه صورت گرفته و نیز مورد 

با رنگ قرمز نشان  پکن 2008المپیک  هاي بازيبه کار رفته دراستفاده از سیستم ادهاك 
 هاي یزير برنامهبا  و باشد یمي الزم ها زیرساختنیازمند وجود  ها آنو اجراي  اند شدهداده 

استفاده کنند و بدین ترتیب فروش  ها روشتوانند از این  ، برگزارکنندگان میبلندمدت
  .خوبی دست یابند ییدرآمدزارویداد را مدیریت کرده و به  بلیت

لوده کردن هزاران کاغذ و آ از انتشار این پژوهش شده درمطابق با الگوي ارائه 
جلوگیري  کامالً بلیتاحتمالی در فروش دوباره  يخطاهاو همچنین افزایش  زیست یطمح
گفت که این الگو با رویکرد سبز، به تقویت رابطه بین ورزش با  توان میلذا  کند می
از دیگر موارد مهمی که در . کند میو رابطه تعاملی مشتري با فروشنده کمک  زیست یطمح

که با توجه به  چرا باشد یمذکر کرد کارایی باالي آن  توان میمورد الگوي پیشنهادي 
دسترسی به حجم ) میلیون نفر 45حدود ( يمجازدر فضاي  ها یرانیاحضور گسترده 

فراوانی را در زمینه  يور بهرهد توان میگسترده مخاطبان و نیز تهییج و تبلیغ در این فضا 
از دیگر مواردي که این الگو به درستی بدان . در پی داشته باشد ها باشگاهبراي  بلیتفروش 
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با توجه به . باشد یم بلیتفروش  يها روش بندي یتاولوپرداخته توجه به زمان و 
 بندي یتاولواین الگو با  بلیتدر زمینه مدیریت فروش  ها باشگاهاحتمالی  هاي محدودیت

که با توجه به امکانات موجود و  دهد یماین امکان را  ها باشگاهفروش به  يها کانال
را انتخاب کرده و به مرور زمان الگوي مذکور را در  ها یوهشترین  خود مناسب يها حداقل

  .یرندکارگ بهمسابقات خود  فروشی بلیتمدیریت 

 بـا  آن توزیـع  و فـروش  بخـش  در ایـران،  در فروشـی  بلیـت  فرآینـد  امـروزه  شک بدون
 حاضـر  يهـا  باشگاه و برتر لیگ سازمان فوتبال، فدراسیون .روست روبهموانعی  و مشکالت

 اسـتفاده  هـا  باجـه  دربلیـت   توزیـع  و فروش هاي روش ترین یمیقد از همچنان برتر لیگ در
 و هـواداران  نارضایتی جمله از فراوانی مشکالت آمدن وجود به باعث موارد این کنند و می

 حاضر پژوهش کلی نتایج نهایت در. شده است ها آن براي زیاد بسیار انرژي و وقت اتالف
 نیازمنـد  فوتبـال  فدراسـیون  و لیـگ  سـازمان  برتـر،  لیـگ  هـاي  باشـگاه  که است آن گر یانب

 منظـور  بـه  اصـلی  هـاي  توسـعۀ زیرسـاخت   و کـارگیري  بـه  بـراي  نـوین  ساختاري يانداز راه
و همچنـین اسـتفاده از    باشـد  مـی اینترنتـی   فروشی بلیت فناوري گسترش و پشتیبانی استفاده،

  .موانع موجود را رفع نمایدد بسیاري از مشکالت و توان میالگوي پیشنهادي این پژوهش 

  که شود میلذا پیشنهاد 
ورزشـی جهـت افـزایش     هـاي  یوماسـتاد و  هـا  باشـگاه مسئوالن بازاریابی و فروش  )1

دیداري و  يها رسانهجمله ممکن از  هاي یلپتانسو جذب تماشاگران از تمامی  بلیتفروش 
  .الکترونیکی بهره بگیرند يها رسانهچاپی و  يها رسانه شنیداري،
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ورزشی، ابتدا قیمت  یدادهايرو بلیتبا دایر کردن تارنمایی براي فروش اینترنتی  )2
را ساماندهی نموده و همچنین از مواهب آن از جملـه ایجـاد محیطـی امـن، سـالم و       ها بلیت

  .فراهم آمدن کلیه امکانات بهره کافی را بگیرند
ت رفـاهی و  بـه مـواردي از جملـه امکانـا     یـدادها رو بلیـت  گذاري قیمتدر زمینه  )3

  خدماتی، جذابیت و اهمیت رویداد توجه شود
ــابی و    )4 ــروش و بازاری ــه ف ــه تمــامی کســانی کــه در زمین ــن تحقیــق ب در نهایــت ای
کـه از الگـوي    کنـد  مـی توصـیه   باشـند  یمـ  ورزشـی فعـال   یـدادهاي رو بلیت گذاري قیمت

 .در این تحقیق استفاده نمایند یشنهادشدهپ
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