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 شال مد یو ملزومات فروشگاه ها زاتیتجه

تجهیزات بایدی یک مغازه و فروشگاه که قطعا به سود دهی و همچنین خلق تجربه خوب  این متندر 

برای مشتری برای فروش بیشتر و راحت تر نیاز هستش، قید شده است که تماما برای یک فروشگاه 

سود ده واجب میباشد. اگر سرمایه و منابع کمتری دارید، مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده است 

 نید در مرحله بعدی و بعد از راه اندازی مغازه یا فروشگاه خود تامین نمایید.را میتوا

 حسابداری و انبار داری :

تورهای هر مغازه ای برای پیشرفت، توسعه و عدم کحسابداری و انبار داری یکی از مهمترین فا

بار، ن، موجودی انورشکستگی میباشد و شما با داشتن یک نرم افزار حسابداری، همیشه مقدار سود و زیا

 فروش روزانه، هفتگی، ماهیانه و هزینه های جاری فروشگاه خود را با جزئیات در اختیار خواهید داشت.

 هزار تومان 055نرم افزار حسابداری هلو فروشگاهی پایه : 

 میلیون تومان 7الی  3معمولی :  پ تاپل

 تومان 0.055.555پرینتر لیزری سیاه سفید : 

 هزار تومان 055:  خواندستگاه بارکد 

 امنیت مغازه و فروشگاه :

 تومان 0.355.555متر حداقل یک عدد دوربین :  00دوربین مدار بسته به ازای هر 

 میلیون تومان 0گیت و دستگاه دزد گیر : 

 میلیون تومان 0بیمه آتش سوزی و سرقت و مسئولیت مدنی : جمعا 

 خلق تجربه برای مشتری :

 هزار تومان 055:  عدد ۲کاور )خوشبوکننده هوا( سید دستگاه

 میلیون تومان 4)با آب جوش( : کن  آبسرد

 میلیون تومان 0ی : کاغذ وانیل ،ی کیسه ای، چاتکنفره + شکالت، قهوه ییرایپذ زیم

 تومان ونیلیم ۱ : کیپخش موز  یو بلندگو برا باند

 هزار تومان 055:  متصدی مغازه ین برادکلا ای عطر
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 میلیون تومان 0ساز :  قهوه

 ملزومات بازاریابی اینترنتی و شبکات اجتماعی :

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

 تومان ونیلیم ۵ و ارسال پیامک( :

 هزار تومان 055 : نترنتی+ ا مودم

 ملزومات مغازه و فروشگاه :

 هزار تومان 055 : سطل زباله

 تومان 055.555:  و... ار و اتود، زونکنکو خود a5و  a4: کاغذ  ریتحر  لوازم

 هزار تومان 055تومان الی  هزار ۰۳۳ثابت :  تلفن خطگوشی و 

 هزار تومان ۱۵۳ : حساب نیماش

 مغازه و فروشگاه : چیدمان

 تومان 005.555برای میز و کانتر فروش :  شال مد کیکوچ پرچم

 تومان 055.555ایستاده و بزرگ شال مد )برای کنار آبسرد کن( :  پرچم 

 میلیون تومان 0میز کشودار متصدی مغازه )برای جایگاه لبتاب، پرینتر، لوازم اداری و..( : 

 میلیون تومان 0:  (ایسانسور ترجیها ) یعیطب ای یعدد گلدون مصنوع ۲ حداقل

 ملزومات فروش و کمک فروش :

 هزار تومان 405عدد( :  0555کارت ویزیت )

 هزار تومان 405عدد( :  0555کارت کش بک : )

 هزار تومان 355عدد( :  055ساک دستی : )

 هزار تومان 055عدد( :  0555بروشور معرفی : )

 هزار تومان 455عدد( : 0ژورنال محصوالت )

 تومان ونیلیم ۵ )برای نمایش تصاویر محصوالت و همچنین دوربین مدار بسته (: ونیز یتلو

 دکور برای ارائه محصوالت به مشتری :
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سیستم فروش شال مد فروشگاهی میباشد و یک تجربه خرید خوب برای مشتری بوجود می آورد. دکور 

این سیستم فروشنده نیازی ندارد اجناس را تک به تک باز  رشال مد قفسه ای نیست و رگالی میباشد. د

درصد افراد درون گرا هستند  05کند و به مشتری نمایش دهد، در سیستم قفسه ای آمار نشان داده که 

و از اینکه از فروشنده بخواهند مدل های بیشتری را برایشان باز کند، اجتناب میکنند و مغازه را ترک 

رگالی میباشد و تمامی محصوالت به همراه قیمت در رگال ها چیده شده اند و  میکنند. دکور شال مد

تمامی اجناس را ورق بزند و خودش هر کدام را که صالح میداند در مقابل  مشتری به راحتی میتواند

آینه تست کند. همچنین میتواند از روی ژورنال تصاویر محصوالت را روی سر مدل مشاهده کند و 

ویزیون تصاویر محصوالت را مشاهده نماید. بعد از تصمیم به خرید، کاالی انتخابی خود همچنین در تل

 را به فروشنده تحویل دهد.

 
سبک میتوانید دکور را انجام دهید. سبک اول از طریق  0دکور شال مد هزینه زیادی ندارد و شما در 

که روی تمامی دیوار های مغازه نصب ، مشابه تصویر زیر می باشد. خور رگال شیار دار و دیوار پوش های

 تی نصب نمایید.حمیگردد. شما روی این دیوارهای رگالی، هر رگال، قفسه، باکس و... میتوانید به را
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 عدادیتسبک دوم : میتوانید تمامی مغازه و فروشگاه را با رنگ یا یک کاغذ دیواری بپوشانید و سپس 

مشخص نصب کنید، که رگال ها روی ستون ها قرار بگیرند و "ستون رگال" روی دیوار ها با اندازه های 

محصوالت نیز روی رگال ها، به وسیله چوبکار چیده میشوند. تصویر ستون رگالی هم در زیر برایتان قرار 

 داده ایم.
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در کل سبک اول پیشنهاد میشود به دلیل اینکه هم قابلیت کم و زیاد کردن ارتفاع رگال ها وجود دارد 

همچنین رگال ها به سمت چپ و راست هم حرکت میکنند. سبک دوم هم کامال نمایش خوبی دارد و 

 و تنظیم ارتفاع هم میشود ولی رگال ها به چپ و راست حرکت نمیکنند.

تمامی شال و روسری ها نیز به وسیله چوبکار گیره دار در رگال های مغازه چیده میشوند. که تصویر 

 برایتان قرار داده ایم. چوبکار گیره دار را نیز

  عدد 055چوبکار گیره دار : حداقل 
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رنگ تمامی دیوار های مغازه چه کاغذ دیواری باشد و چه دیوار پوش شیاردار، پیشنهاد میشود حتما 

کرم رنگ باشد. همچنین تمامی نور ها و چراغ های مغازه میبایست رنگ زرد باشد. )چراغ و نور زرد 

 میز تر و اجناس زیبا تر به نظر برسد.باعث میشود، مغازه ت

متر دارد، پیشنهاد میشود یک دکور مشابه تصویر زیر برای کارهای ساده  05اگر فروشگاه متراژ بیشتر از 

با رنگ های زیاد در نظر گرفته شود، که مشتریان محصوالت ساده، به راحتی انتخاب خودشان را انجام 

 دهند.
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  جمع بندی : تمامی موارد یاد شده از اهمیت ویژه ای برای هر مغازه ای برخوردار میباشد. موارد

قرمز رنگ را میتوان در الویت های بعدی خریداری کرد. جمع سرمایه برای تهیه وسایل مغازه 

یاز درصد موارد مورد ن 05میلیون تومان میباشد که اگر مغازه دار بوده باشید، بالغ بر  45حدود 

 را از قبل دارید.


