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 بخش معرفي -1
 

 

 نام و نشاني شركت 

 نام خودتان يا مالكین، مديران و پرسنل كلیدی 

 نشاني، شماره تلفن، دورنگار و پست الكترونیكي 

 خالصه مديريتي -2

كننده انواع مبلهای سلطنتي و ايتالیايي روناک لیندا و (( تولیدكیوتست  شركت تولیدات مبل )) 

 پرشین میباشد .

همچنین انواع سرويس های چوبي شامل : دراور ، میز ناهارخوری ، انواع صندلي ، پاتختي ، میز 

 كامپیوتر ،

 و . . . میباشد .

 1221ضای زيربنای كارخانه عبارت است از دو ساختمان اصلي و جدا از هم واقع در زمیني به ف

 متر واقع شده است .

 921متر برای تولید اولیه محصول میباشد ، ساختمان دوم با فضای  011ساختمان اول با بنای  

 متر به دو بخش رويه كوبي  رنگ زني تقسیم میشود .

متر  211اين ساختمان ها بنای كارخانه میباشند اما يک ساختمان ديگرهم در مكاني به وسعت 

 ه از ان به عنوان انبار استفاده میشود .بناخواهد شد ك

 نفر پرسنل میباشد كه در بخش های مختلف مشغول به كار هستند . 211اين شركت دارای 

اين شركت هنوز هیچ پشتوانه مالي ندارد اما امید است كه در مدت كوتاهي  اين مشكل را 

برطرف كنیم .



 

 

 نوع صنعت، سازمان، محصوالت و خدمات -3

( محل احداث با اين كه نزديک به محل مسكوني میباشد 1ن نقاط قوت ما اين است كه :از مهم تري

 مشكلي برای عموم مردم ايجاد نخواهد كرد . 

( جابه جايي كاالی ساخته شده از كارگاه به نمايشگاه بسیار راحت و اسان بوده و با سريع ترين  2

 زمان ممكن انجام میشود . 

ترين تولیدی مبلمان در اين منطقه میباشیم از اين رو رغابت ما با ( ما تنها ترين و بزرگ  3

 ديگران كاهش میابد اما اين باعث نمیشود كه ما از خود  كم كاری نشان دهیم . 

اما مشكالتي هم وجود دارد كه برای ان ها راهع هايي پیدا خواهیم كرد ، از جمله مشكالت ما اين 

 . دشوار میباشد وبايد از مسافت های دور تهیه شود تهیه مواد اولیه كمي ( 1است كه : 

 ( ما تبلیغات گسترده ای انجام نداده ايم و اين خود بسیار مهم است . 2

ما قصد داريم خود را كامال با علم روز هماهنگ كنیم به همین دلیل يكي از كارهايي كه ما انجام 

ساخت كه جابه جايي انها بسیار راحت خواهیم داد اين سات كه محصوالتمان را به صورتي خواهیم 

تر باشد به عنوان مثال محصول را بسته بندی كرده و در محل مربوطه توسط بروشوری كه برای 

 ان تهیه گرديده و در اختیار مشتری قرار داده ان را به راحتي میتوان نصب كرد .

محصوالت خود را نیز هش دهیم با اين كار عالوه بر اين كه میتوانیم هزينه ی جابهجايي را بسیار كا

 جالب جلوه داده و در مشتری ايجاد رغبت خواهیم كرد .

 مشتريان 

مشتريان ما عالوه بر عموم مردم  نمايشگاه ها داخل شهر و خارج شهر میابشند همچنین شعبه های 

ن را در خارج از استان ايجاد خواهد شد كه عالوه بر مشتريان داخل شهر  مشتريان خارج از استا

 نیز میتوانیم تامین كنیم . 

 اندازة بازار 

خوشبختانه در اين زمینه میزان تقاضای بازار بسیار زياد میباشد  و نمیتوانن گفت كه روز اين 

 میزان تقاضا كاهش میابد .

به همین دلیل در مورد كاهش میزان تقاضا مشكلي وجود نخواهد داشت فقط در برخي از فصل 

 تقاضا بسیار افزايش میابد كه بايد در فصول ديگر اين تقاضا تامین شود . های سال اين میزان

 



 

 

 تخمین سهم بازار و فروش 

 تقاضا برای بازار صنايع چوب زياد میباشد.

ماه يكبار فروش خود را بررسي كنیم و محصوالت جديد تولید نمايیم و  6ما سعي كرده ايم هر 

بینیم اگر مشتری از كار ما ناراضي است علت آن همچنین هر يک ماه يک بار بررسي كنیم وب

 چیست  وآن را رفع كنیم.

اگر  كه به كاری خاص عالقه مند بودند در جهت توسئه ی ان میكوشیم و اگر از كاری ناراضي 

 بودند با دقت فراوان اشكاالت ام را رفع میكنیم از اين رو محصوالت ما بسیار رونق میابد .

 ارزيابي آينده بازار 

تمام تالش ما اين است كه بتوانیم با تولید محصوالت خوب و با كیفیت در آينده بزرگترين تولید 

كننده مبلمان و سرويس چوب در استان بشويم و بتوانیم بازار های ساير شهر ها را در اختیار 

 بگیريم وهمچنین مشتريانمان از كار ما راضي باشند .

ای ما در حال پیشرفت هستند و ما اگر میخواهیم بهترين البته بايد در نظر بگیريم ساير رقب

 باشیم بايد تالش بیشتری كنیم

البته در صورت عملي شدن اين ها میتوانیم در جهت صادرات اين كاال ها به كشور های ديگر نیز 

 قدم برداريم .

 تهديدها( ها و خطرهارقابت، حساسیت( 

باعث نمیشود كه ما ناامید شويم از اين رو بايد با  در كار ما رقبای بسیاری وجود دارد اما اين

همكاری و تالش بسیار از انان پیشي بگیريم و به بازار كار خود رونق دهیم به گونه ای كه ما 

 برترين باشیم و انان ارزوی اين را داشته باشن كه بتوانند با ما رقابت كنند .

بود از اين رو ما چندين برنامه راه گشا البته صحبت هايي كه انجام شد بدون برنامه نخواهد 

داريم كه به توضیح انها میپردازيم : اولین كاری كه ما میتوانیم بكنیم اين است كه كاركنان با 

لیاقت و اموزش ديده ای را به خدمت بگیريم و همچنین قدمي نو برای اموزش اين كاركنان 

 .بال محل كار خود احساس مسئولیت كنند برداريم به گونه ای كه هر كدام از اين كارگران در ق

 

 

 



 

 

 سازیتسطیح و محوطه

 

 قیمت كل قیمت هر متر يا متر مربع متراژ مورد نیاز شرح عملیات

 9111111 91111 1111 تسطیح و خاكبرداری

 94111111 01111 011 ديواركشي

 9111111 91111 111 كشيخیابان

 1 1 1 بندیجدول

 1 1 1 فضای سبز

 1121111 12111 01 پاركینگ

 19111111 21111 011 روشنايي محوطه

 02121111 192111 2201 جمع

 

 ساختمانها

 

ف
ردي

 

 متراژ تعداد نوع ساختمان

مصالح مورد 

 نیاز

هزينه هر متر 

 مربع

 مالحظات هزينه كل

 ساختمان تولیدی 1
3 011  121111 3121111

1 

 

 ساختمان اداری 2
1 111  111111 1111111

1 

 

  1 1 1 1 1 ساختمان رفاهي 3

  4611111 121111  01 1 انبار مواد اولیه و قطعات يدكي 9

 انبار كاالی ساخته شده 2
3 911  01111 2011111

1 

 

  1 1 1 1 1 ساختمان پست برق 6

  2211111 111111  21 1 ساختمان نگهباني 0

  1 1 1 1 1 ساختمان مسكوني 0

 ساير ... 4
      


