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چکیده:
ساختن نام تجاری قدرتمند در زمینه ورزش در ایران ،هدف بسیاری از سازمانهای ورزشی است .فوایدی از جمله آسیی
پذیری کمتر در برابر اقدامات بازاریابی رقابتی ،همکاری و پشتیبانی واسیهه ررانیه مهلیو تیر و فرصیتهیای تصیمی و
رسترش نام تجاری را در بر خواهد داشت .هدف این پژوهش ،شناسایی ویژریهای نیامهیای تجیاری داخلیی و خیارجی
پوشاک ورزشی از دیدراه بازیکنان وفادار به نام تجاری در سیزدهمین لیگ برتر فوتبال ایران میباشد .روش تحقیق ایین
پژوهش آمیخته(کیفی-کمی) بود .جامعه آماری آن را بازیکنان شرکت کننده در سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال اییران
تشکیل میدادند .نمونه پژوهش 091نفر از بازیکنان وفادار به نام تجاری پوشاک ورزشی لیگ برتر فوتبال ایران بودند .ابزار
)α =1/بود .روایی صیوری و محتیوایی
جمع آوری اطالعات پرسشنامه وفاداری به نام تجاری یوزلو()0101با پایایی (
پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید بازاریابی ورزشی مورد تائید قرار ررفت .تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق با استفاده از
آزمون کلمورراف اسمیرنف و آزمون تی همبسته در سهح معنییداری  1/10انجیام شید .یافتیه هیای تحقییق نشیان داد
نامهای تجاری آدیداس ،نایک و پوما در اولویت اول تا سوم خرید پوشاک ورزشی بازیکنان فوتبال وفادار بیه نیام تجیاری
بوده درحالیکه نامهای تجاری ایرانی شکاری ،مجید و کفش پوما در اولویتهای بعدی خرید قرار میریرند .ویژریهیای
کیفیت ،رضایتمندی بعد از استفاده از آن و تنوع تولید نام تجاری و میزان فروش پوشاک ورزشی مه ترین ویژریهیا در
وفاداری به نام تجاری پوشاک ورزشی میباشد .بین عامل کیفیت کفش و لباس ورزشی از دیدراه بازیکنان وفادار بیه نیام
تجاری پوشاک ورزشی در باشگاههای لیگ برتر فوتبال تفاوت معنیداری وجود دارد.
مدیران و برنامهریزان صنعت تولید داخلی پوشاک ورزشی برای افزایش وفاداری به نام تجاری باید به عوامل کیفیت خو
و رضایتمندی و تنوع تولید پوشاک ورزشی توجه نموده و با استفاده استراتژیهای ترویج ،خدمات و قیمیتریذاری نیام
تجاری خود را در میان مشتریان رسترش دهند و همچنین به این وسیله آنها میتواننید زمینیه افیزایش نیر وفیاداری
مشتریان و در نتیجه حفظ منافع بلندمدّت بنگاه اقتصادی خود را فراه آورند.
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