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WHAT IS GREEN MARKETING

Unfortunately, a majority of people believe that green marketing refers
solely to the promotion or advertising of products with environmental
characteristics. Terms like Phosphate Free, Recyclable, Refillable, Ozone
Friendly, and Environmentally Friendly are some of the things consumers
most often associate with green marketing. While these terms are green
marketing claims, in general green marketing is a much broader concept,
one that can be applied to consumer goods, industrial goods and even
services. For example, around the world there are resorts that are beginning
to promote themselves as "ecotourist" facilities, i.e., facilities that
"specialize" in experiencing nature or operating in a fashion that minimizes
their environmental impact [May 1991, Ingram and Durst 1989, Troumbis
1991].

؟ بازاریابی سبز چیست

با  تبلیغات محصوالت  و  ترقی  به  بازاریابی سبز فقط مربوط  اکثریت مردم معتقدند که  متاسفانه، 
خصوصیات محیطی می باشد. عباراتی مانند بدون فسفات، قابل بازیابی، قابل پر کردن دوباره، 
بی خطر برای الیه اوزون، و بی خطر برای محیط بعضی از چیزھایی ھستند که مصرف کنندگان 
اغلب به بازاریابی سبز نسبت می دھند. درحالیکه این عبارات ادعاھای بازاریابی سبز است و 
کاالھای مصرفی،  در  تواند  که می  است  تری  مفھوم خیلی گسترده  بازاریابی سبز  کلی  بطور 
ھایی  بندی  طبقه  جھان  در سراسر  مثال،  برای  گردد.  اعمال  خدمات  حتی  و  صنعتی  کاالھای 
وجود دارد که با ترقی دادن خودشان بعنوان تسھیالت اکوتوریست، یا بعبارت دیگر تسھیالتی که 
حداقل می  به  را  محیط  روی  بر  تاثیرات  که  میکنند  ای عمل  به شیوه  یا  طبیعت ھستند  خاص 
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