رهنمود پالن
تجارتی )(Business plan

اجزای اصلی پالن تجارتی:
ؾفدٌ /فَصظت نطالب

نشخصات شرکت :
 تلفو هآدرس
 ىام ػصکت
 آرم ػصکت
 فَصظت نُظعان
 تاریذ تَیٌ پالن تجارتی
 تَیٌ کييسً پالن تجارتی
 ایهیل آدرس
 نُقػیت ػصکت
 رئیط ػصکت
 ظصنایٌ گشاری اةتسای ػصکت
 ظصنایٌ گشاری کلی ػصکت
 تاریذ آغاز فػالیت ٍای ػصکت
 ظَهساران ػصکت

مقدمه:
پالن تجارتی :
پالن تجارتی ظيس رظهی یک ػصکت اظت کٌ درنُرد اٍساف درازنست هػیًُ رظیسن ةٌ ایو اٍساف
نػلُنات نی دٍس .پالن ٍای تجارتی ٍهچيان نػلُنات را در نُرد فػالیت ٍای قتلی هفػلی
ػصکت،ندؿُالت تُلیسی ،نُقػیت ػصکت ،ظَم داران ،نالکیو آن ،ةازار نُرد ٍسف ه ضػیت نالی ػصکت،
نؿارف نتُقػٌ هغُایس پیغ ةیيی ػسً ػص کت نی ةاػس ةدث نی ىهایس.
ىظریه تجارتی:
ىظصیٌ تجارتی ىقطٌ نصکضی ه ػالُدً یک طصح تجارتی اظت کٌ ةسهن داػتو یک ىظصیٌ تجارتی
نؼزؽ ،طصح تجارتی تکهیل کييسً آن ىتُدً ه فاقس اغساد ه ارقام ةصای ظصنایٌ گشاران نیؼُد.
تجصةٌ ىؼان دادً اظت طصاخان طصح تجارتی در افغاىعتان تيَا ةٌ ظاٍص طصح تجاری تُجٌ داػتٌ اىس هىتایس
داػت
.
ةٌ ظاٍصآن تُجٌ کصد ةلکٌ ةایس ةٌ تَیٌ طصح تجارتی ٍم از ىظص کهی هٍم از ىظص کیفی تُجٌ
نوضوعات نﻬهی که در تﻬﯿه پالن تجارتی () Business planﺑایﺪ رعایت گردد ،شانل نوارد ذیل
نی ﺑاشﺪ :
 رالؾٌ ،نعتقیم ه دارای جضئیات ةاػس.
 ةٌ ىتیجٌ نطلُب اػارً ىهایس


اٍساف ةليسنست را  ۵تا  ۱۰ظال ةیان ىهایس.

خالصه فعالﯿت عهﺪه شرکت :


فػالیت ٍا غهسً ةایس ذکص کيیس .

 چٌ قسرپُل ضصهرت اظت
 ظصفیت تُلیس ه در آنس در پالن تجارتی نؼزؽ گصدد
نعرفی شرکت :
 تاریزچٌ ػصکت

 ىُع ػصکت
 نػصفی ندؿُل ه تکيا لُژی ػصکت
 فَصظت دارایی ٍای کلیسی ه تجَیضات ه انکاىات ػصکت
 نػصفی تیم ػصکت
نعرفی تﯿم نﺪیریتی :
 اغضای نُظعیو ػصکت ه ظَام داران اؾلی
 کارنيسان نالی ػصکت
 کارنيسان تزيیکی ػصکت

تحلﯿل خواسته های نشتری:
نؼتصیان نجهُغٌ ای از رُاظتٌ ٍای دارىس کٌ ةص اظاس آن ارزش ندؿُل یا رسنت دریافت ػسً از غصضٌ
کييس گان را ارزیاةی نی کييس.
 قیهت
 کیفیت
 ظصغت تدُیل ندؿُل
 رسنات پط از فصهش
 اخعاس اطهیيان
 نؿارف ه قاةلیت تغییصپشری

پالن ﺑازار  :تحلﯿل رقباء :
 رقتای اؾلی نا در ةازارٍای نزتلف چٌ کعاىی ٍعتيس؟
 نضیت ٍای ػصکت ػها ىعتت ةٌ ظایص رقتا ء چیعت ؟
 قُت ه ضػف ٍای رقتآء ه ػصکت ٍا
 نقایعٌ نُقػیت ػصکت در نقاةل رقتا
 از رقاةت ٍای قتلی چٌ نی تُان آنُرت ؟

تحلﯿل رقاﺑت :
 نضیت ٍای اؾلی رقتای دارلی  0کیفیت ةاال ه تجصةٌ ٍای قتلی
 نضیت اؾلی ػصکت ٍا ی افغاىی  0قُاىیو خهایت از تُلیس دارلی
 نضیت اؾلی ػصکت ٍا ی رارجی  0تُان کاٍغ نساهم قیهت ٍهصاً ةا ارتقاء کیفیت

پالن ﺑازار:
نحصول  0کیفیت ،هیژگی ٍا ،انکاىات ،ةعتٌ ةيسی ،گصىتی ٍا ،رسنات اضافی
قﯿهت  0تزفیف ٍا ،رصیس اغتتاری ،قصضٌ ٍای رصیس ،اجازً تاریص پصدارت
نکان  0تػساد نکان ٍای تُزیع ،نُفقیت نکان ٍای تُزیع ،ظطح نُجُدی ندؿُل ،ػیًُ رظاىسن
ندؿُل ةٌ نؼتصی

قﯿهت گذاری:
 قیهت ةازارندُر( )Market Pull قیهت گشاری ةصپایٌ قیهت تهام ػس ()Cost Push -قیهت گشاری جاةت ه قیهت گشاری ٍهٌ ػهُل

سﯿتم فروش شرکت :
 ظازناىسٍی فصهش
 کاىال ٍای تُزیع
 تػساد پصظيل ه تزؿؽ
 نیضان اظتقالل فصهش

پالن نالی :
 پیغ ةیيی نؿارف ٍای ػصکت رهی جسهل ىؼان دادً ػُد
 پیغ ةیيی ؾُرت جصیان پُل ػصکت رهی جسهل ىؼان دادً ػُد
 پیغ ةیيی ؾُرت خعاب نفاد هضصر ػصکت رهی جسهل ىؼان دادً ػُد
 پیغ ةیيی ةالىط تجارتی ػصکت رهی جسهل ىؼان دادً ػُد
 پیغ ةیيی ةازگؼت ظصنایٌ ػصکت طی  ۵تا  ۱۰ظال آیيسً
 نياةع هندل نؿارف نياةع نالی ػصکت رهی جسهل ىؼان دادً ػُد
 تدلیل ىعتت ٍای نالی ( رؿُؾا ىعتت نفاد هضصر )
 نؿارف اظاظی نالی آن دظتٌ از فػالیت ٍایی کٌ نُجب نؿارف ىقس نی ػُد.
 ةالىط نفاد هضصر ػصکت رهی جسهل ىؼان دادً ػُد

پالن عهلﯿاتی و ریسک :
 ػصکت ه تجَیضات نُرد ىیاز
 جصیان تُلیس
 ىیصهی کار نُرد ىیاز
 ظیتم تانیو ه تُزیع
 ظیعتم نسیصیت
 ظیعتم ظفارش گیصی ه ارائٌ رسنت ةٌ نؼتصی
پالن عهلﯿاتی  :تجﻬﯿزات و ناشﯿو االت
 ىُع ناػیو آالت نُرد ىیاز
 ػیًُ تانیو ناػیو آالت ( رصیس دظت دهم اجارً ه )....
 ارزش ٍای نُرد ىیاز

ىتیجٌ گیصی  ،تػَس ظپاری ػصکت
ظُاىح کارنيسان کلیسی ػصکت ضهیهٌ پالن تجارتی گصدد.

