
 شال مد یشال و روسر  یمدل تکفروش نسیز یب

 .دبیزینس مدل قدرت مند ترین، شفاف ترین و بهترین ابزار مدیریت و توسعه کسب و کار هستش
این بیزینس مدل تمامی کارهایی که یک فروشگاه تکفروشی شال و روسری شال مد به طور مستمر 

باید انجام دهد را بازگو کرده ایم و تمامی نماینده ها میبایست تمامی موارد این بیزینس مدل را 
 رعایت کنند تا بیشترین فروش، بهترین خلق تجربه برای مشتری را داشته باشند.

 شتریانبخش بندی م (1

 چه کسانی هستند؟ شال مدبرای چه کسانی ارزش خلق می کنیم؟ مهمترین مشتریان  شال مد

مهمانی ها، ست کردن با لباس هایشان،  و برای تمامی بانوان که میبایست برای : مصرف روزانه، مجالس

 و...  خرید کادو

 چگونه است؟ شال مدنسبت جنسیت مشتریان 

 درصد بانوان 011

 یکسان است؟ شال مدآیا مشتری و مصرف کننده در 

 درصد مشتریان مصرف کننده هستند 01

 درصد مشتریان برای کادو به دوستان و خانواده خود و یا همسر خود از شمال مد خرید میکنند. 01

 چگونه است؟ شال مدبازه سنی مشتریان 

 ن(سال )تمامی بازه های سنی به غیر از کودکا 01سال الی  01از 

 چگونه است؟ شال مددهک درآمدی مشتریان 

 میلیون( 7الی  2میلیون تومان به باال )بیشتر  2

 چگونه است؟ شال مدمنطقه جغرافیایی مشتریان 

 کیلومتری فروشگاه 1درصد شعاع  71

 درصد از همان شهر و نقاط دورتر 21

 درصد شهرهای دیگر و از طریق اینستاگرام و کانال تلگرام 1

 بندی مشتریان شما چگونه است؟اولویت 

 درصد برای مصرف روزانه و مهمانی های دورهمی 71



 درصد برای ست کردن با لباس های دیگرشان 21

 درصد برای مهمانی ها و مجالس رسمی 01

 )تبلیغات( کانال ارتباط با مشتریان (2

 ؟ از طریق چه کانالهایی مشتری رو از حضور خود و محصول خود آگاه می کندشال مد 

 آفالین : بازاریابی

و خیابان اصلی که مغازه در آن واقع  کیلومتری 3عدد در شعاع  1111پخش بروشور ماهاینه  -

 شده است.

چاپ روی کیسه پالستیکی و اهدای کیسه های پالستیکی به قسمت آرایشی و بهداشتی  -

 داروخانه ها ، مغازه های لوازم آرایش فروشی

- Sms مارکتینگ در منطقه مغازه 

 کیلومتری فروشگاه 0شهری و تبلیغات محیطی در شعاع  و بنرهای بیلبورهای -

 تبلیغات تلویزیونی استانی و شهری )این مورد در دست بررسی و جلسات حضوری میباشد( -

 مکان و تابلو خود فروشگاه -

 

 بازرایابی آنالین )دیجیتال مارکتینگ(

 های پر بازدیدتولید محتوا متنی، ویدئویی و عکسی و نشر در رسانه  -

 درجه کلیکی و بنری ) بنری، کلیکی، همسان، ریتارگت و...( )با فیلتر لوکیشن( 361تبلیغات  -

 ایمیل مارکتینگ -

 ادورز )با فیلتر لوکیشن( -

 ریپورتاژ خبری -

لیغ در تب| اینستاگرام مارکتینگ ) استوری و پست در پیج های پر بازدید با فیلتر لوکیشن  -

 اینفلوئنسر بومی(

 مارکتینگ : آپارت )با فیلتر لوکیشن( ویدئو -



 تلگرام )با فیلتر رسانه محلی و لوکیشن( -

 اپلیکیشن شیپور و دیوار -

 

 رو ارزیابی می کنه و با رقبا مقایسه می کنه؟ شال مدمشتری از طریق چه کانال هایی 

 و تبلیغات دهان به دهان مشتریان راضی تعریف و تمجیداز طریق  -

 تبلیغات و برندینگقدرت نمایی به واسطه  -

نشر رضایت های فروش و مشتریانی که خرید کرده اند، در هایالیت پیج اینستاگرام و کانال  -

 تلگرام 

 رو سفارش میده و یا خریداری می کنه؟ شال مدمشتری از طریق چه کانال هایی محصول 

 درصد( 01) از طریق حضوری داخل فروشگاه شال مد -

 درصد( 01تلگرام و چت واتس اپ )از طریق دایرکت اینستاگرام و  -

 چارچوب تعامل با مشتری -3

 انتظار برقراری و حفظ چه نوع ارتباطی را دارند؟ شال مدهر یک از بخش های مشتریان 

)به همراه ادرس  پیامک همان روز خرید مبنی بر تشکر خرید از شال مد به همراه نام مشتری -

 پیج و کانال تلگرام(

 روز بعد توضیحات کارت گارانتی شال مد به همراه لینک کارت گارانتی  3پیامک  -

 خرید کرده اند در مورد رضایت از خریدشان به مشتریانی که از شال مدروز بعد  01تماس تلفنی  -

 تاریخروز بعد بابت یادآوری استفاده از کارت نقدی شال مد به همراه مبلغ و   01پیامک  -

 خریداری شده به دست مشتری می رسد؟چگونه محصول 

 درصد( 01از طریق حضور مشتری در مغازه )  -

 درصد( 01از طریق ارسال با پیک و پست ، فروش غیر حضوری ) -

 از طریق چه کانال هایی از مشتری پشتیبانی می کنید یا خدمات پس از فروش ارائه میدین؟

 ماه گارانتی بی قید و شرط )کارت گارانتی( 6 -



 تلفنی و چت واتس اپتماس  -

 ارزش پیشنهادی -4

 چه ارزش هایی را به مشتریان ارائه می کنیم؟

تنوع باال از محصوالت برای هر سلیقه ای ) استفاده روزمره و دورهمی های دوستانه، محصوالت  -

 مناسب مجالس، محصوالت ساده و طرح دار، برای تمامی سلیقه ها(

 اطمینان مشتری از محصول با کیفیتماه گارانتی بی قید و شرط و  6 -

 با تامین محصوالت به صورت کامال دست اولتضمین قیمت  -

 فضایی فروشگاهی و همه اجناس و پرو در اختیار مشتری -

 کارت نقدی )کش بک( -

 هزار تومان 311هزار تومان و  211محصول انتخابی رایگان برای خرید های باالی  -

 و شکالتولکام و پذیرایی : چای، قهوه، شربت  -

 به حل کدام یک از مشکالت مشتریان خود کمک می کنیم؟

 خرید با هر بودجه ای )اقتضادی و اکونومی( -

 راحتی مشاهده و خرید رگالی برای افراد درون گرا -

 اجناس افرادی که سخت خرید میکنند به دلیل کیفیت -

 چه نیازهایی از مشتری را برآورده می کنیم؟

 شال یا روسری میباشد.مهمترین پوشش هر خانمی که  -

 فعالیت های کلیدی -5

 قبل از فروش :فعالیت 

 و اجناس تامین محصوالتسفارش و 

 آموزش مستمر و هفتگی به پرسنل

 محصوالت داخل فروشگاه در نرم افزار حسابداری فاکتور های خرید ثبت اسناد حسابداری و

 ی فروشگاهدر رگال هامحصوالت  چیدن



 فیزیکی فروشگاه در ژورنال جاگذاری تصاویر محصوالت

 و استوری های روزانه آپلود تصاویر محصوالت در پیج اینستاگرام و کانال تلگرام

 (22و یک مرتبه هم ساعت  01مرتبه یکبار ساعت  2نظافت روزانه مغازه )ترجیحا 

)در بخش بازاریابی کامال مشخص شده و باید یک  )آفالین و آنالین( درجه 361تبلیغات و بازاریابی 

 برنامه روتین و از پیش تعیین شده داشته باشد.

 حین فروش :فعالیت های 

 به متقاضی خرید مپذیرایی ولکا -

  به متقاضی خریدو پاسخ به پرسش های سرویس دادن و توضیحات الزم  -

 ثبت فاکتور فروش و تحویل فاکتور به همراه محصول به مشتری -

 تحویل کارت کش بک به مشتری و توضیحات الزم )کارت نقدی( -

دریافت بانک اطالعاتی از مشتری در فرم مخصوص )نام و نام خانوادگی، شماره تماس، نحوه  -

 آشنایی و...(

مشتری به همراه محصول برای استوری  یادگاری و مدلینگ تقاضا از مشتری برای گرفتن عکس -

 پیج و کانال و نمایش در تلویزیون داخل مغازه

 فعالیت های بعد از فروش :

 وارد کردن لید و اطالعات مشتریان در سامانه پیامک -

 مد شالدفتر تمام شده برای شارژ مجدد، به فروش رفته و سفارشات محصوالت  تقدیم و ارسال -

 )هر هفته شنبه(

 در بخش تعامل با مشتری مک های زمان بندی شدهارسال پیا -

 روز بعد از خرید مشتری )توضیح در چهارچوب تعامل با مشتری( 01تماس  -

 فروشگاه شال مد منابع کلیدی -6

 :منابع انسانی شامل

 ( یا تلفیقی از تمام وقت به همراهی صاحب مغازه22الی  06و  06الی  01نفر )شیفت  2فروشنده : 



 برای بررسی سند ها و فامتورهای خرید و فروش و هزینه ها هفته ای یک روزحسابرس : 

 منابع فیزیکی:

 فروشگاه

 نرم افزار حسابداری

 لبتاب

 پیرینتر

 دستگاه بارکد خوان

 دوربین مدار بسته

 آبسرد کن

 میز پذیرایی )چای شکالت، قهوه(

 عدد ۲کاور )خوشبوکننده هوا( سید دستگاه

 کیپخش موز  یو بلندگو برا باند

)برای مدیریت اینستاگرام و تلگرام ، همچنین فروش از طریق واتس اپ و غیر  لیموبا یگوش

 حضوری(

 نترنتی+ ا مودم

 ثابت تلفن خطگوشی و 

 سطل زباله

 حساب نیماش

 برای میز و کانتر فروش شال مد کیکوچ پرچم

 پرچم ایستاده و بزرگ شال مد )برای کنار آبسرد کن(

 صدی مغازه )برای جایگاه لبتاب، پرینتر، لوازم اداری و..(میز کشودار مت

 (ایسانسور ترجیها ) یعیطب ای یعدد گلدون مصنوع ۲ حداقل

 )برای نمایش تصاویر محصوالت و همچنین دوربین مدار بسته ( ونیز یتلو



 عدد 711چوبکار گیره دار : 

 منابع معنوی :

 جواز کسب

 )شماره تماس های مشتریان( بانک اطالعاتی مشتریان

 منابع مالی :

  هزینه بابت اجاره فروشگاه

 هزینه حقوق پرسنل

 هزینه تبلیغات و بازاریابی

 شرکای کلیدی : -7

 شال مد برای تامین اجناس

 شال مد برای تولید محتوا و عکاسی

 شال مد برای تبلیغات دیجیتال مارکتینگ

 )بیزینس کوچینگ( بیشتر شدن فروششال مد برای مشاوره توسعه کسب و کار و 

 شال مد برای طراحی گرافیکی

 یمدل درآمد -8

 چند وقت یک بار است؟ انچرخه خرید مشتری

ماه خرید نکنه،  2ماه یک مرتبه( )مشتری اگر بعد از  2مرتبه )یک ماه الی  01الی  6سالیانه  -

 تقریبا دیگه خرید نمیکنه(

 ؟مچگونه پول درمی آوری

 محصوالت شال و روسریبا فروش  -

 ؟پرداخت مشتریان به صورت نقدی است یا اقساط

 ینقد -

 هر جریان درآمدی چه سهمی از کل درآمدها را به خود اختصاص می دهد؟



 درصد 01فروش شال  -

 درصد 21فروش روسری  -

 ساختار هزینه ها -9

 چیست؟ شال مدهزینه های مدل کسب و کار 

 ) ............................. تومان( و دکور، تزئینات و نور اجاره مغازه

 ) ................................. تومان( هزینه بازاریابی و تبلیغات

 ) ................................. تومان( هزینه حقوق پرسنل

 ) ................................. تومان( هزینه های قبوض آب، برق، گاز، تلفن و... 

) ................................. و...(  وسایل پذیرایی شامل چی، قهوه و نسکافه و شربتهزینه های مصرفی )

 تومان(

 گران ترین منابع کلیدی کدام ها هستند؟

 منابع فیزیکی -0

 منابع انسانی -2

 گران ترین فعالیت های کلیدی کدام ها هستند؟

 ) ................................. تومان( بازاریابیفعالیت قبل از فروش یعنی تبلیغات و 

 


