
  بوش در میان برند های معتبر دیگر

بازار لوزم خانگی بسیار گسترده و متنوع است.برندهای با کیفیتی جهانی همواره در رقابت با یکدیگر می 

مدل  4.در زیر به بررسی توجه قرار گرفته اند  باشند.در کنار این اسامی، مارکهای محلی یا لوکال نیز امروزه مورد

  از برندهای موجود در بازار می پردازیم.

 هک برند های بزرگ ای از مجموعهشرکتهایی که شامل یک برند سر شاخه و چندین برند زیر شاخه هستند. )1

سر برند  کیفیت جهانی عرضه می شوند و هم برندهای زیر شاخه تبلیغاتیهم برند سرشاخه با کیفیتی باال و 

  ر از آن را نیز یدک بکشند.و شاید کیفیتی بیشت شاخه

ی که حتی در بعض عمل می کنند سر شاخهبرند  زتخصصی تر ابسیار گاها در یک زمینه  برند های زیر شاخه

فروش جهانی یا  مثل برند سرشاخه زیر شاخه هااقالم برای خرید حرفه ای باید سراغ  اینگونه اسامی رفت.

مینه اغلب تنوع اقالم و زسلیقه و بودجه خریدار فروش می کنند.گلوبال ندارند و تنها در بعضی مناطق بنا به 

  های این گونه زیر شاخه ها نیز کمتر می باشد.

  )برندهایی که تحت مدیریت واحد یک شرکت نیمه مخفی اداره می شوند.2

منظور از نیمه مخفی شرکتهایی که فقط مدیریتی هستند و اسم خود شرکت روی لوازم خانگی دیده نمی 

ی م فعالیتآشنا و جهانی را تحت تسلط خود دارند و موازی روی آنها  م.این گونه شرکتها چندین برند ناشود

  رقابت جداگانه،تبلیغات جداگانه و حتی سیستمهای فروش جداگانه را دنبال می کنند.کنند.

دلیل  همشهور تر از خود هستند.این گونه شرکتها ب که خود سازنده لوازم خانگی برای برندهای شرکتهایی)3

و فروش به اسم خود نیستند و قادر به هزینه کردن روی محصوالت  ،رتبه پایین و نام آشنا نبودن برند خود

  بیشتر تمایل به ساخت محصوالت برای مارکهای دیگر با کیفیتهای متغیر را دارند.

  .تمهای مهندسی اداره نمی شوندسیسکه زیر نظر  یا لوکال برندهایی محلی)4

صاحبان این برندها اکثرا اجناس خود را از شرکتهایی که بیشتر لوازم با کیفیت متوسط را عرضه می کنند. 

کارخانه هایی در چین که قیمت مناسبی دارند تهیه می کنند.بعضا به دلیل اینکه رتبه برند را هم باال ببرند از 

خارج چین در ترکیه و تایلند و مالزی نیز اجناس خود را با مارک خود تهیه  شرکتهای صاحب اسم در اروپا یا

  می کنند.

  و اما بوش

محسوب میشود و هم راستا با چندین برند دیگر حرکت خود را به سمت راحتی  2بوش در این میان جزو گروه 

  ادامه می دهد. خریدارخاطر و اطمینان 
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