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با ختم این فصل با موضوعات ذیل آشنا می شوید:
– چگونه می توانید محصوالت جدیدی تولید کنید؟
– چگونه می توانید درباره انواع محصوالتی تحقیق کنید که می خواهید آنها را تولید
کنید؟
– چگونه می توانید محصوالت جدیدی را طراحی کنید؟
– چگونه می توانید محصوالت جدید را آزمایش کنید؟
– چگونه می توانید برای محصوالت جدید بازاریابی کنید و آنها را بفروشید؟
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 .1مقدمه
رویا پالن کاری خویش را تعقیب می کند تا مقدار فروش محصوالت خویش را افزایش دهد .به عنوان
بخشی از پالن ،رویا تصمیم می گیرد که محصولی جدیدی را بسازد ،اما او منی داند کارش را از
کجا آغاز کند .او از آمنه جان مشوره می خواهد.
آمنه جان می گوید ،ساخنت یک محصول جدید ،شیوۀ مهمی برای حفظ عالقه مندی دکانداران
و مشرتیان به تجارت شام است؛ مخصوصا زمانی که خود شام محصوالت خویش را برای فروش
می سازید .دکانداران و مشرتیان محصوالت جدیدی را می پسندند که انعکاس دهندۀ فصل سال و
یا تازه ترین الگوی فیشن باشند.
آمنه هر سال محصول جدیدی می سازد .دکانداران و مشرتیان می دانند که آمنه همیشه محصول
جدید و با طرح های زیبا برای فروش دارد؛ بنابرین آنها به خریداری محصوالت آمنه ادامه می دهند.
آمنه توضیح می دهد که برای ساخت یک محصول جدید ،دو راه عمده وجود دارد:
 .1محصوالت فعلی خویش را اصالح کنید -در حالی که شکل عمومی و ُمد آن را حفظ می کنید،
در جزییات محصول خویش تجدید نظر منایید  .این کار به معنای تغییر رنگ ،مواد و یا اندازۀ
محصول است .مثالً رویا می تواند سیت لباس های دست دوزی سنتی خویش را با ترکیبی از رنگ
های متفاوت برای لباس های محفلی اش بسازد.
 .2محصوالت کامال جدید بسازید  -محصولی رابا طرح و یا شیوۀ بسازید که هنوز آنرا به فروش نرسانده
اید .رویا می تواند لباس های سنتی طفالنه بسازد.
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برای تولید محصوالت جدید دو راه وجود دارد:
 .1محصوالت فعلی خویش را اصالح کنید:
– رنگ محصول را تغییر دهید؛
– مواد ساخت محصول را تغییر دهید؛
– اندازه محصول را تغییر دهید؛
 2محصوالت کامال جدید ایجاد کنید.

 .2محصول کامال جدید ایجاد کنید – رویا می تواند لباس های دست
دوزی سنتی طفالنه بسازد.

 .1محصول فعلی خویش را اصالح کنید – رویا می تواند سیت لباس های
دست دوزی سنتی اش را با رنگ های جدید برای لباس های محفلی
بسازد.

دو روش ایجاد محصول جدید
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 .2ساخنت محصول جدید
آمنه برای رویا توضیح می دهد که ساخنت یک محصول جدید در برگیرندۀ چهار مرحله عمده است:
– مرحله اول :تحقیق؛ معلومات الزم را برای کمک در تصمیم گیری جهت تولید محصول مورد
نظر ،جمعآوری کنید.
– مرحله دوم :طرح؛ تالش کنید منابع الهام بخش و یا مفکوره های جدید متفاوتی پیدا کنید و طرح
های متفاوتی بسازید.
– مرحله سوم :آزمایش و تولید؛ بهرتین طرح ها را آزمایش کنید و موفق ترین آنها را بسازید.
– مرحله چهارم  :تبلیغ و فروش؛ محصوالت جدید خویش را تبلیغ کنید و آنها را بفروشید.
تعقیب کردن این مرحله ها به شام کمک می کند تا مطمنئ شوید که محصوالت شام موفق
است.
آمنه به رویا یادآوری می کند که محصول جدید او ،باید انعکاس دهنده تعهد عالمتتجارتی اش باشد.
اگر او محصوالت ،با کیفیت کمرتی تولید کند ،این کار به شهرت نیک او به عنوان یک تولید کنندۀ عالی
آسیب خواهد رساند.
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مرحله اول :تحقیق
آمنه می گوید« :رویا جان ،پیش از این که یک محصول جدید تولید کنید ،باید تحقیق کنید که مردم
کدام نوع محصول را خریداری خواهند کرد .اجازه دهید تا تحقیقی را که انجام داده بودیم ،آن را
بازبینی کنیم و کارهای الزم را به آن اضافه کنیم».
آمنه از رویا چند سوال می پرسد:
 .1کدام یکی از محصوالت شام بیشرت موفق است؟ معلومات پیگیری کردن فروشات خویش
را بازبینی کنید (در باره پیگیری کردن فروش ،به فصل پنجم مراجعه کنید) .آیا می توانید رنگ،
اندازه ،مواد و یا مشخصات محصوالت خویش را برای ساخت یک محصول جدید اصالح کنید؟ آیا
محصوالت مشابه دیگری وجود دارد که شام می توانید آنرا بسازید ؟

پیگیری فروشات رویا از طریق محصوالت
محصول
فروش محصوالتی که رشد
آن رسیع است [مرتبط با سیت
های لباس های دست دوزی]

فروشات (افغانی)

یخن پیراهن تنبان

سیت لباس دست دوزی سنتی

لباس های محفلی با سیت لباس دست دوزی
سنتی
بلوز

مجموع فروشات

120,600
39,200
7,000

محصوالت سنتی که بیشرت
فروش دارد [مرتبط با پیراهن
تنبان ،سیت های لباس و لباس
های محفلی]

1,200

168,000

رویا با دیدن معلومات پیگیری کردن محصوالتش ،می داند که محصوالت سنتی بیشرتین فروش را
دارد و فروشسیت های لباس های دست دوزی سنتی او با بیشرتین رسعت در حال رشد است.
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 .2برای محبوب ترین محصوالت شام ،مشرتیان مورد هدف شام چه کسانی اند؟ مشرتیان مورد
هدف شام افرادی هستند که تعهد عالمت تجارتی و انواع محصوالتی را که شام می سازید می
پسندند .آنها افرادی هستند که محصوالت شام را خریداری و استفاده می کنند .اگر شام محصول
خویش را به دکانداری بفروشید ،مشرتیان مورد هدف شام ،مشرتیان مختلف این دکاندار است.

مبشرتیان مورد هدف شام کیستند؟
– آیا آنها زنان هستند و یا مردان؟
– آیا آنها جوان ،میان سال و یا بزرگ سال هستند؟
– آیا آنها درآمد های پائین ،متوسط و یا باال دارند؟
– آنها از کجا هستند؟
– آنها در زمان خریداری محصوالت در باره چه چیزی بیشرت محتاط هستند و دقت دارند؟
– آنها محصوالت مورد نیاز شان را از کجا خریداری می کنند؟

مشرتیان مورد هدف رویا برای محصولی که بیشرتین رشد را دارد ،زنانی ساکن شهر کابل با در آمد
متوسط از گروه سنی  18سال تا  30سال هستند؛ یعنی مشرتیان سیت لباس های دست دوزی
سنتی .این زنان به دنبال لباس های دست دوزی سنتی را که با کیفیت عالی و اختتام درست ساخته
شده است ،می باشند .آنها لباس های مورد نیازشان را از دکان هایی خریداری می کنند که لباس
سنتی می فروشند.
زنانی که درآمد کمرت دارند ،لباس های محفلی رویا را با سیت لباس های سنتی خریداری می کنند،
اما میزان فروش رویا به این مشرتیان بسیار کمرت از میزان فروش او به زنانی است که لباس های مورد
نیاز شان را از دکان مخصوص لباس های سنتی زنانه خریداری می کنند.
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مشرتیان مورد هدف رویا برای سیت لباس های دست دوزی سنتی
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 .3دیگر چه محصوالتی مانند محصوالت شام در بازار پر فروش است؟ کدام محصوالت در میان
مشرتیان مورد هدف شام ،محبوب است؟ تفاوت این محصوالت با آنچه شام تولید می کنید ،در
چیست؟ آیا این محصوالت رنگ ،مواد و یا قیمت مختلفی دارند؟ آیا کیفیت ،شکل و یا اندازه این
محصوالت متفاوت است؟ آیا این محصوالت به شام درباره اصالح محصوالت شام مفکوره می
دهند؟
رویا در بازار سیت های البسه دست دوزی سنتی را می بیند که در طرح و نقش آن با رنگ طالئی کار
شده است .رویا هرگز در باره استفاده از تار طالیی در دست دوزی تار شامر فکر نکرده بود ،اما این کار
زیبا به نظر می رسد .او می تواند از تار طالیی برای دست دوزی سیت های لباس های محفلی
استفاده کند .بر عالوه ،رویا می تواند طرح و نقش را با رنگ طالئی به دکانداری پیشنهاد کند که دکان
مخصوص لباس های سنتی زنانه دارد.
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رویا سیت های لباس های دست دوزی سنتی را می بیند که
با تار طالیی رنگ کار شده است
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 .4آیا محصوالت جدیدی در بازار وجود دارد که شام برای تولید آنها مهارت های الزم را دارید؟ آیا این
محصوالت در میان مشرتیان مورد هدف شام محبوب است ،و یا باید شام مشرتیان جدیدی را
پیدا کنید؟
رویا می داند که لباس های طفالنه ،در دکان های مخصوص لباس های سنتی زنانه به فروش می
رسد .کار دست دوزی لباس های طفالنه مانند کار دست دوزی لباس های محفلی مغلق و پیچیده
نیست .او می تواند برای ساخت لباس های سنتی طفالنۀ بازاری ،با یک خیاط کار کند.

رویا لباس های دست دوزی سنتی طفالنه را در دکان های مخصوص
لباس های دست دوزی سنتی زنانه می بینید.
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 .5در حال حارض کدام روش ها در بازار وجود دارد؟ آیا نوع و ُمد محصوالت مانند تولیدات شام با
تغییر فصل ،تغییر می کنند؟ آیا در حال حارض ،رنگ ها و طرح های مشخصی محبوب هستند؟
رویا یک طرح و نقش جدید دست دوزی تار شامر را می بیند که تنها در لباس های محلفی نه ،بلکه
در لباس های متفاوت کار شده است .در این طرح و نقش ،دو نگین بزرگ املاس با دیگر نگین های
املاس استفاده شده است که در داخل این دو نگین بزرگ روی هم دیگر قرار گرفته اند.
نگین های بزرگ املاس توسط سه نگین خرد املاس به هم دیگر وصل شده است .رویا می تواند این
طرح و نقش را در ساخت لباس های جدید طفالنه استفاده کند.

طرح و نقش جدید دست دوزی تار شامر

رویا می گوید« :آمنه جان ،این یک تحقیق مفید بود .حاال من مطمنئ هستم که می توانم با یک
خیاط برای ساخت لباس های سنتی دست دوزی طفالنه ،با کیفیت عالی کار کنم .من ساخت این
لباس ها را با لباس های دخرتانه رشوع می کنم و طرح جدید دست دوزی تار شامر را که در بازار دیده
ام ،آزمایش خواهم کرد.
من فکر می کنم ،زنانی که از دکان مخصوص لباس های سنتی که من با آنها کار می کنم خریداری
می کنند ،لباس های جدید من را برای دخرتان شان خواهند پسندید .برعالوه ،من می توانم دکان
مخصوص لباس های طفالنه سنتی جدیدی را پیدا کنم که لباس های جدیدم را خریداری کنند».
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قبل از ساخت محصوالت جدید ،درباره موضوعات ذیل تحقیق انجام دهید:
 .1محصوالتی که بیشرتین موفقیت را در آن دارید؛
 .2مشرتیان مورد هدف؛
 .3محصوالت پرفروش مشابه محصول شام؛
 .4محصوالت پرفروش دیگر که با استفاده از مهارت هایی که شام دارید ساخته می شود؛
 .5روش بازار.
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مرحله دوم .طرح
آمنه به رویا می گوید که برای یافنت منبع الهام بخش و یا مفکوره های جدید برای ساخنت لباس
جدید دخرتانه اش ،به اطراف نگاه کند.
منبع الهام بخش و یا مفکوره های جدید آن است که به طرح های جدید شام مفکوره می بخشد
که این الهام می تواند یک رنگ ،صحبت کردن با کسی و یا یک پیراهن باشد.
آمنه می گوید« :احساس الهام بخش و یا مفکوره های جدید به شام کمک می کند تا مفکوره
های موجود را به مفکوره های جدید و متفاوت تبدیل کنید .اگر شام محصوالت مشابه با محصوالت
تولیدی هر کس دیگر بسازید ،هیچ کس آنرا نخواهد خرید».

منابع الهام بخش و یا مفکوره های جدید را پیدا کنید:
– به متام افراد و اشیای اطراف خویش نگاه کنید.
– به بازارها ،دکان ها ،اجتامع که زنده گی می کنید و به طبیعت نگاه کنید.
– به کتاب ها ،مجالت و انرتنیت نگاه کنید.
– به محصوالت دیگری نگاه کنید که شام می خواهید محصوالت مانند آنها را بسازید.
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رویا در آخر کتابچه خویش جایی را برای ثبت منابع الهام بخش و یا مفکوره های جدید ایجاد می
کند .او هرجا که می رود ،کتابچه را با خودش می برد تا بتواند مفکوره ها را ثبت و تصاویری که به او
احساس الهام بخش و یا مفکوره های جدید می دهد ،ترسیم کند .بر عالوه ،رویا اشیایی را جمع
می کند که به او حس الهام بخش و یا مفکوره های جدید می دهد  -مانند قطعه های مواد -و
آنها را در کتابچۀ خویش می گذارد.

رویا مفکوره های جدید را در کتابچه خویش ثبت می کند.

آمنه می گوید« :رویا جان زمانی که چند مفکوره را جمع منودید ،می توانید ترسیم منودن طرح
ها را در کتابچۀ خویش رشوع کنید .با انجام این کار می توانید پیرشفت خویش را مشاهده کنید».

طراحی محصوالت جدید
متام مفکوره هایی را که درباره طرح ها در ذهن دارید ،ترسیم منایید .بعضی اوقات در
ابتدا بهرتین طرح ها که از مفکوره ها به دست می آید ،فکر می کنید احمقانه و یا بی
مفهوم است.
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آمنه به رویا می گوید که چیزهایی زیادی وجود دارد که در زمان طراحی محصول جدید ،درباره
آنها باید فکر کنید:

 .1مشرتیان مورد هدف؛ چه کسانی از این محصول
استفاده خواهند کرد؟

 .2کاربرد و یا مورد استفاده؛ مشرتیان از این محصول چه
زمانی و چگونه استفاده خواهند کرد؟

 .3طرح یا شیوه؛ آیا این محصول سنتی خواهد بود و یا
عرصی؟

 .4مواد؛ از کدام مواد استفاده خواهید کرد؟
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 .5رنگ ها؛ از چه رنگ و یا ترکیبی از کدام رنگ ها استفاده
خواهید کرد؟

کیفیت عالی

 .6این محصول نیازمند کدام کارهای جزئی نهایی مانند
شاندن دکمه و یا سوزن دوزی مخصوص خواهد بود؟

کیفیت پایین

 .7این محصول دارای کدام شکل و اندازه خواهد بود؟ آیا
در بازار اندازه معیاری وجود دارد؟

 .8کیفیت؛ آیا این محصول دارای کیفیت عالی خواهد بود
و یا کیفیت پایین؟
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 .9قیمت؛ برای این محصول یک قیمت رقابتی چند است؟
آیا مرصف ساخت این محصول کمرت از این قیمت است؟
برای معلومات بیشرت درباره مصارف و قیمت ها به فصل
سوم مراجعه کنید.

 .10چه چیزی باعث شد تا این محصول را بسازید؟ آیا
محصول دیگری نیز وجود دارد که شام بتوانید آنها را با
استفاده از این احساس الهام بخش و یا مفکوره جدید،
بسازید و بتوانید آنها را به عنوان یک سیت و یا یک مجموعه
به فروش برسانید؟

دست دوزی تار شامر با عالی ترین کیفیت

 .11تعهد عالمت تجارتی  -آیا این محصول تعهد عالمت
تجارتی شام را انعکاس می دهد؟
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رویا چند نوع طرح متفاوتی را رسامی می کند .او فکر می کند که سه نوع از این طرح ها قابل تطبیق
هستند؛ مخصوصا با سه ترکیب از رنگ های که او انتخاب کرده است.
طرح اول

طرح دوم

طرح سوم

ترکیب رنگ 1

ترکیب رنگ 2

ترکیب رنگ 3

طرح های لباس های رویا در  3ترکیب متفاوت از رنگ ها
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انتخاب کردن رنگ ها:
– رنگ های زیادی وجود دارد که شام می توانید از میان آنها انتخاب کنید .این رنگ ها
را در چرخه رنگ ها در زیر ببینید.
– تحقیق کنید و ببینید که مشرتیان و دکانداران کدام رنگ ها و یا ترکیبی از رنگ ها را
بیشرت می پسندند.
– از رنگ های مشابه و یا رنگ هایی که به صورت متضاد ،در چرخه رنگ ها قرار گرفته
اند ،استفاده کنید.
– از منونه های تاریکرت و یا روشن تر رنگ های مشابه استفاده کنید.

چرخه های رنگ
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مرحله سوم .آزمایش کردن و تولید کردن محصول جدید
آمنه می گوید« :مرحله بعدی ،رویا جان ،آزمایش کردن طرح های شامست .شام منی خواهید
محصوالت جدیدی را تولید کنید که مشرتیان آنها را منی پسندند».

بهرتین طرح های خویش را آزمایش کنید:
– بهرتین طرح های خویش را با کسانی آزمایش کنید که به آنها اعتامد دارید؛ خانواداه،
دوستان ،دکانداران و یا مشرتیان .تالش کنید تا کسانی را پیدا کنید که از محصوالت
مشابه محصوالت شام استفاده می کنند؛ مانند دکانداران یا مشرتیان.
– جدول طرح های خویش را به آنان نشان دهید و یا منونه های محصوالت خویش را
بسازید؛ استفاده از روش ترسیم طرح ها ،مرصف کمرت دارد.
– مشرتیان مورد هدف خویش را تعیین کنید.
– از آنها بخواهید تا دربارۀ محصوالت شام نظر و یا پیشنهاد بدهند.
– این مفکوره ها را ثبت کنید تا بتوانید از آنها استفاده کنید و یا آنها را با یکدیگر مقایسه
کنید.
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رویا مشورۀ آمنه را تعقیب می کند .رویا با دکاندار مخصوص لباس های سنتی زنانه ،دو مشرتی
شخصی و آمنه مالقات می کند .رویا به آنها سه منونه از بهرتین طرح های خویش را برای ساخت
لباس های دخرتانه با ترکیب رنگ هایی که انتخاب کرده ،نشان می دهد .رویا مشرتیان مورد هدف
خویش را شناسایی می کند و از آنها درباره موضوعات می خواهد تا نظر بدهند:
– آنها چه چیزی را بیشرت می پسندند:
– مواد
– رنگ
– نهایی سازی محصوالت
– شکل و اندازه
– چه کسی محصوالت را خریداری خواهند کرد؟
– قیمت
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رویا طرح های خویش را با دکاندار دکان مخصوص لباس های سنتی زنانه آزمایش می کند.

رویا نظریات دکاندار را در صفحه های آزمایش محصول ثبت می کند تا بتواند بعدا ً به آنها مراجعه
کند.
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دست دوزی رویا  -صفحه آزمایش محصول رویا
نام :نسیم عادل
محصول :لباس دست دوزی سنتی دخرتانه
مشرتیان مورد هدف :زنانی که بین سن  18تا  30سال عمر داشته ،دارای درآمد های متوسط بوده و در شهر
کابل زندگی می کنند .آنها لباس های دست دوزی سنتی با کیفیت عالی را می پسندند و این لباس ها را از دکان های
مخصوص لباس های سنتی خریداری می کنند.
 .1کدام طرح و ترکیب رنگ ها بیشرت را شام می پسندید؟
ترکیب رنگ 1
طرح 1
ترکیب رنگ 2
طرح 2
ترکیب رنگ 3
طرح 3
برای اینکه مشخص شود کدام طرح و ترکیب رنگ ها را شام بیشرت می پسندید ،به این سوال ها جواب
دهید.
 .2چه چیزی را در باره طرح شام بیشرت می پسندید؟
طرح و نقش دست دوزی ،شکل لباس و کیفیت مواد
 .3در صورت الزم ،دوست دارید چه تغییراتی را در طرح محصول ایجاد کنید؟
الف .مواد :هیچ
ب .رنگ :محصوالت را با ترکیب رنگ هایی بیشرتی عرضه کنید .مشرتیان متفاوت ،رنگ های متفاوت را می پسندند.
ج .طرح و نقش دست دوزی :هیچ
د .شکل :هیچ
ه .اندازه :هیچ
ی .تغییرات دیگر :هیچ
 .4آیا مشرتی مورد هدف من این محصول را خریداری خواهد کرد؟ اگر نخیر ،پس کی خواهد خرید؟
بلی
 .5مشرتیان چه قیمتی را برای این محصول خواهند پرداخت؟ دکانداران چه قیمتی را برای این محصول
خواهند پرداخت؟
مشرتیان 700 :افغانی
دکانداران 450 :افغانی
 .6پیشنهادات دیگر.
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رویا نظریات همگی را با یگدیگر مقایسه می کند و طرح و ترکیب رنگ هایی را انتخاب می کند که
بیشرتین فروش را دارد.
رویا تصمیم می گیرد تا یک منونه لباس را بسازد و آنرا به دکانداران نشان دهد .رویا برای خریداری
مواد و پرداخت مزد خیاط از پولی استفاده می کند که در چند ماه گذشته پس انداز کرده است.
آمنه به او یاد آوری می کند که شاید قادر به فروش منونۀ محصولش نباشد ،مخصوصا اگر لباس
های دخرتانه در میان مشرتیان فروش نداشته نباشد؛ بنابرین نباید پول بیشرتی را از آنچه پس انداز کرده
است ،مرصف کند.
آمنه از رویا می خواهد که در زمان ساخنت منونه ،مصارف دقیق ساخت یک لباس را محاسبه کند
(درباره روش محاسبۀ مصارف ،به فصل سوم مراجعه کنید).
رویا از آمنه می خواهد تا او را در انتخاب قیمت برای لباس اش کمک کند (درباره روش های تعیین
قیمت محصول ،به فصل سوم مراجعه کنید) .قیمت های اغلب لباس های دست دوزی سنتی
دخرتانه ،در بازار از  500افغانی الی  800افغانی است .کیفیت دست دوزی رویا از کیفیت دست
دوزی بعضی از لباس های دیگر بهرت است .بدین ترتیب ،رویا فکر می کند که مشرتیان مبلغ 700
افغانی برای لباس های او پرداخت خواهند کرد .این قیمت در میان سایر قیمت ها بلندتر است ،اما از
قیمت های گرانرتین لباس ها کمرت می باشد.
آمنه به رویا یادآوری می کند که دکانداران قیمت کمرتی توقع خواهند داشت؛ چون آنها باید لباس
های رویا را در یک قیمت رقابتی بفروشند و مصارف شان را نیز تأمین کنند .رویا می داند که باید
قیمتی را انتخاب کند که مصارفش را تأمین کند .او تصمیم می گیرد تا لباس هایش را به قیمت 450
افغانی برای دکانداران بفروشد .در دوران روند آزمایش محصول ،این قیمتی است که مردم تخمین
کرده بودند که دکانداران برای لباس پرداخت خواهند کرد.
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آمنه به رویا مشوره می دهد که معیارهای کیفیت را برای لباس های دست دوزی سنتی دخرتانه
خویش تعریف کند -یا اینکه کیفیت خوب به چه معنا است -و این معیارها را در جدول بررسی
کیفیت ،ثبت کند.
انجام این کار به رویا کمک می کند تا اطمینان یابد که لباس هایش هر بار و همیشه با سطح کیفیت
یکسان تولید می شود ( درباره روش های بررسی کیفیت ،به فصل دوم مراجعه کنید).

برای تولیدات محصول جدید خویش آماده شوید:
– منونه ای از محصول خویش را بسازید.
– مصارف ساخت یک محصول را محاسبه کنید.
– قمیت محصول خویش را بر اساس قیمت های موجود محصوالت مشابه در بازار تعیین
کنید .مطمنئ شوید قمیتی را که تعیین می کنید ،مصارف شام را تأمین کند.
– معیارهای کیفیت محصوالت خویش را تعریف کنید.

آمنه می گوید« :رویا جان! حاال شام آماده هستید تا لباس های دخرتانه را بسازید ،تنها چیزی که نیاز
دارید ،دریافت فرمایش است».
450

محصول جدید رویا :لباس دست دوزی سنتی دخرتانه
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مرحله چهام :تبلیغ و فروش محصوالت جدید
آمنه می گوید« :اجازه دهید تا کارهایی را که برای تبلیغ و فروش محصول جدید و زیبای خویش باید
انجام دهی ،مرور کنیم».
 .1برای محصول خویش یک عالمت تجارتی بسازید؛ شناخت عالمت تجارتی خویش را روی
محصول ضمیمه کنید.
آمنه می گوید« :رویا جان ،اگر مردم بدانند که این لباس را شام ساخته اید ،آنها از با کیفیت بودن این
لباس مطمنئ خواهند شد .بر عالوه ،محصوالت شام را به دوستان شان نیز معرفی خواهند کرد».
رویا حرف ( )Rراکه دست دوزی شده ،در قسمت زیر یخن در داخل هر جوره لباس ضمیمه می کند.

رویا عالمت تجارتی اش /لوگویرشا در داخل هر یکی از لباس ها دست دوزی می کند.
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 .2ابزار فروش را انکشاف دهید و اصالح کنید.
– مونۀ محصوالت ؛چند منونه از محصول خویش را بسازید و آنها را به دکانداران و مشرتیان نشان
بدهید.
– فهرست محصوالت؛ محصول جدید خویش را به فهرست محصوالت خویش اضافه کنید.
– بسته بندی؛ روش های بسته بندی را انتخاب کنید که محصول شام را پاک و محفوظ نگه می
دارد .با ضمیمۀ بزنیس کارت/کارت تجارتی یا مهر کردن جعبه های بسته بندی ،شناخت عالمت
تجارتی خویش را به بسته بندی اضافه کنید.
– ابزار دیگر فروش؛ اگرابزار فروش دیگری را که در اختیار دارید در هنگام تولید،محصول جدید خویش،
آنرا نیز اصالح کنید.
رویا منونۀ یک محصول دارد .او فهرست محصوالت و کارت تجارتش را اصالح می کند .او محصول
جدیدش را با روش هایی بسته می کند که محصوالت سابقه اش را بسته بندی می کرد .رویا برای
این کار ،از کاغذ سلوفان استفاده می کند؛ چون کاغذ سلوفان همزمان با نشان دادن کیفیت محصول
و لیبل تجارت رویا ،محصوالت را پاک نگه میدارد .رویا یک کارت تجارت را به بسته ها ضمیمه می کند
تا در آینده کار خریداری دکانداران و مشرتیان را آسان تر بسازد.

رویا ابزار فروش را توسعه می دهد و آنرا تجدید /می کند.
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 .3محصول خویش را تبلیغ کنید؛ دکانداران و مشرتیان مورد نظر و کارهایی را که باید برای این منظور،
انجام دهید شناسایی کنید (برای معلومات بیشرت درباره تبیلغ تجارت خویش ،به فصل چهارم و
برای معلومات درباره کانال های فروش به فصل پنجم مراجعه کنید) .از شبکۀ ارتباطی خانواده،
دوستان ،دکانداران و مشرتیان استفاده کنید تا به شام کمک کنند.
رویا دکانداری را در دکان مخصوص لباس های سنتی زنانه را هدف قرار می دهد که هم اکنون نیز
محصوالت او را خریداری می کند .این دکاندار در دکانش لباس های طفالنه نیز می فروشد و طرح
های رویا را در دوران روند آزمایش محصول ،پسندیده بود.

رویا لباس خویش را به دکانداری نشان می دهد که فروشندۀ مخصوص لباس های سنتی زنانه است.

رویا یک دکان دیگر را نیز در نظر دارد که فروشندۀ مخصوص لباس های سنتی طفالنه است .رویا در
زمان برگشت از تحویل دادن یخن های پیراهن و تنبان ،یک دکان مخصوص لباس های سنتی طفالنه
را نیز می بیند .دوست رویا یک فروشنده را در این دکان می شناسد که وعده می دهد تا رویا را به آن
دکاندار معرفی کند.
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آمنه می گوید« :رویا جان ،برای تبلیغ و فروش لباس های جدید ،مفکورههای بسیار عالی دارید.
اجازه دهید تا فهرست از این مفکوره ها تهیه کنیم که فراموش نشود .ما این فهرست را به نام
پالن تبلیغ محصوالت شام نام می گذاریم .شام می توانید از این پالن ،برای پیگیری کردن پیرشفت
خویش استفاده کنید».
پالن تبلیغ و فروش رویا
 .1برای محصوالت خویش عالمت تجارتی بسازید
چگونه برای محصوالت خویش عالمت تجارتی می سازید؟
 حرف ( )Rرا در طرف داخل یخن لباس دخرتانه ،دست دوزی کنید .2ابزار فروش خویش را توسعه دهید و آنرا تجدید مناید.
کدام ابزار فروش را شام توسعه خواهید داد؟ کدام ابزار فروش خویش را اصالح خواهید کرد؟
 منونه های محصوالت خویش را بسازید همزمان با محصوالت جدید ،فهرست محصوالت و کارت تجارت خویش را نیز اصالح کنید محصوالت خویش را با کاغذ سلوفان بسته بندی کنید کارت تجارت و عالمت تجارتی خویش را با آنضمیمه کنید.
 .3محصوالت خویش را تبلیغ کنید
چگونه محصوالت خویش را تبلیغ می کنید؟
 متاس تلفونی با دکاندار مخصوص لباس های سنتی زنانه به منظور فروش محصوالت -متاس تلفونی با دکاندار مخصوص لباس های سنتی طفالنه به منظور فروش محصوالت

محصول جدید خویش را تبلیغ کنید و آن را بفروشید:
– برای محصول خویش یک عالمت تجارتی بسازید.
– ابزار های فروش خویش را توسعه داده آنرا اصالح کنید.
– تجارت خویش را برای دکانداران و مشرتیان مورد هدف خویش تبلیغ کنید.
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رویا چند روز بعد از مالقات با یک دکاندار به خانه بر می گردد .او به طرف آمنه با لبخند دیده و
می گوید« :آمنه جان! اولین فرمایشم را که ساخنت لباس های دخرتانه بود ،به دکان مخصوص
لباس های سنتی زنانه فروختم .او منونه هایم را بسیار زیاد پسندید .متام کارهای انجام تحقیقات،
طراحی و آزمایش محصوالت ،خیلی با ارزش بود».
آمنه می گوید« :تربیک باشد ،رویا جان .شام بسیار زیاد تالش کردید و در حال تبدیل شدن به یک زن
تجارت پیشه بسیار عالی هستید .ما همه به تو افتخار می کنیم».
رویا می گوید« :آمنه جان ،من به خاطر رهنامیی های شام توانستم تجارتم را بسازم .روزی ،من
با کمک کردن با دیگران برای ایجاد تجارت شان؛ دانش خویش را رشیک خواهم ساخت؛ دقیقا مانند
کاری را که شام انجام دادید».
رویا بسیار خشنود است .او شهرت نیک دارد و تجارتش نیز به حد کافی بزرگ شده و رشد کرده است
تا بتواند مصارف تحصیل فرهاد را پرداخت کند .خانواده رویا ،مخصوصا شفیق به او افتخار می کند
و کارهای رویا در اجتامعش بسیار معروف شده است.
به هرحال ،رویا منی خواهد در این نقطه توقف کند .او به بهبود و انکشاف تجارتش ادامه خواهد
داد؛ افراد بیشرتی را به کار گامشته و پول بیشرتی را برای خانواده اش بدست خواهد آورد .رویا یک
خواب بزرگی در رس دارد.
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رویا محصول جدیدی می سازد
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 .3یادداشت های مربی (تریرن) :مترینات
بخش اول :مقدمه
 .1.1دو روش کلیدی برای تولید محصوالت جدید کدام اند؟
 .1.2چگونه می توانید با تجدید کردن محصوالت فعلی خویش ،محصوالت جدیدی تولید کنید؟
 .1.3کدام محصوالت را می توانید کامال به صورت جدید بسازید؟
بخش دوم :ساخنت محصوالت جدید
 .2.1کدام مراحل را باید برای تولید کردن محصوالت جدید طی کنید؟
مرحله اول .تحقیقات
 .2.2کدام محصوالت شام بیشرت موفق هستند؟ آیا می توانید آنها را با تغییر دادن رنگ ،مواد و یا اندازه تجدید
کنید؟
 .2.3مشرتیان مورد هدف شام چه کسانی هستند؟
 .2.4درباره محصوالتی فکر کنید که مانند محصوالت شام در بازار است .تفاوت این محصوالت با محصوالت
شام چیست؟ آیا این محصوالت درباره اصالح محصوالت شام ،به شام مفکوره می دهد؟
 .2.5دیگر کدام محصوالت فروش بیشرت دارد و با مهارت های مشابه شام ساخته می شود؟ آیا شام می توانید
این محصوالت را بسازید؟
 .2.6دو منونه از روش های بازار را ارایه کنید .آیا روش های دیگری در بازار وجود دارد که بر محصوالت
شام تاثیر بگذارد؟
مرحله دوم  :طراح
 .2.7محصول جدیدی را برای ساخت انتخاب کنید و سه طرح متفاوت ترسیم منائید .
 .2.8منبع الهام بخش و یا مفکوره جدید برای طرح های شام چه بود؟
برای معلومات بیشرت درباره منابع الهام بخش و یا مفکوره جدید و طرح ،به ویب سایت طرزالعمل صنعت گری
مراجعه کنید و یا از مرکز طرح در وبسایت اداره انکشاف صادرات افغانستان بازدید کنید.
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مرحله سوم :آزمایش و تولید محصول:
 .2.9طرح خویش را با چه کسانی آزمایش می کنید؟ چرا؟
 .2.10از آنها درباره چه چیزی سوال می کنید؟
مرحله چهارم :تبلیغ و فروش محصول جدید
 .2.11چگونه برای محصول جدید خویش عالمت تجارتی می سازید؟
 .2.12کدام نوع ابزار فروش را توسعه داده و آنها را برای تبلیغ محصول جدید خویش اصالح می کنید؟
 .2.13کدام مجموعه دکانداران و مشرتیان را هدف قرار می دهید؟
 .2.14چگونه محصول خویش را برای آنها تبلیغ می کنید؟
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منابع:
در اینجا قالب ها و جدول های را می بینید که رویا از آنها در فصل های  1تا  7این رهنمود استفاده می کند.
تالش کنید تا از آنها در تجارت خویش استفاده کنید .از این قالب ها و جدول ها در کتابچه های خویش نسخه
برداری کنید و یا از آنها فوتوکاپی کنید تا بتوانید از آنها به صورت مرتب استفاده کنید .برعالوه ،شام می توانید
آنها را از ویب سایت  www.artisantoolkit.af/resourcesبدست بیاورید.
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فورمه فرمایش
تاریخ:
نام شام:
نام مشرتی و یا دکاندار
شامره تیلیفون:
تاریخ تحویلی/تسلیم دهی
جنس فرمایش داده جزئیات طرح ها
شده

تعداد

فیمت هر واحد
(افغانی)

محموع قیمت
(افغانی)

مجموع

یک منونه:

تقسیم اوقات تولیدات
ستورالعمل :متام فعالیت های روند تولید را فهرست کنید و نیز افرادی را که برای انجام دادن هر فعالیت مسئول است شناسایی کنید .با یادداشته داشته
باشید که کار بررسی کیفیت محصوالت را در تقسیم ائقات کاری خویش اضافه کنید .روز ها را در قسمت باالیی جدول بنویسید .در قسمت پاینی هر
روزی که برای انجام دادن هر فعالیت رضورت است یک حرف  xبگذارید .اگر به فضای بیشرتی برای درج کردن فعالیت ها رضورت دارید ،ستون اضافی ای
را عالوه کنید .اگر به فضای بیشرتی برای درج کردن روزها رضورت دارید ،ستون اضافی ای را عالوه کنید.
محصول  /محصوالت:
نام مشرتی و یا دکاندار:
کار  /فعالیت

تعداد:
قیمت:
فرد  /افراد
مسئول

تاریخ رشوع:
تاریخ تسلیمی:
ماه (ها)

ثبت/یادداشت خریداری مواد های اولیه
تعداد ( x )1قیمت هر واحد ( = )2مموع مصارف ()3
تاریخ

نام عرضه
کننده

جنس که
خریداری
شده است

تعداد ()1

قیمت هر
واحد ()2
(افغانی)

محموع
مصارف
(افغانی) ()3

مالحظات

چارت/نقشه بررسی کیفیت رویا
محصول:
نام دکاندار و یا مشرتی:
تعداد:
قیمت:
تاریخ رشوع:
چه چیزی باید
بررسی گردد؟

قبول و یا رد
اگر محصول مانند منونه و یا نقاشی است و
یا بسیار شبه آنها است ،انرا قبول کنید (✔).
اگر محصول از منونه و یا نقاشی است
تفاوت دارد ،انرا رد کنید (.)X

تاریخ تسلیمی/تحویلی:
چه زمانی باید این بررسی
را انجام شود؟

چه کسی باید
این بررسی را
انجام دهد؟

قبول و یا رد
(قبول = ✔ ,رد = )X

معیار ها

محصول 1

 .1مواد های اولویه
 .2مهارت های کاری
 .3طرح
 .4دست کاری تکمیلی
 .5بررسی نهایی

بعد از تکمیل شدن فرمایش

مجموع محصول که قبول شده است:

محصول نهایی و فرمایش دقیقا مثل فرمایشی
است که تقاضا شده بود

مجموع محصول که رد شده است:

محصول
1

بعد از
تکمیل شدن
فعالیت
امضا کنید:

صفحه سنجش مصارف و سود/فایده
 .1مصارف مواد های اولیه

مرصف هر واحد ( x )1تعداد محصوالت ( = )2مصارف موادهای اولیه ()3
حاصل جمع متام مواد های اولیه ( = )3مجموع مصارف مواد های اولیه ()4

مواد های مورد نیاز

تعداد محصوالت ()2

مرصف هر واحد
(افغانی) ()1

مصارف مواد های اولیه
(افغانی) ()3

مجموع مصارف مواد های اولیه ()4

 .2مصارف کار/کارگر

قیمت هر عدد ( x )5تعداد محصول ( = )6مرصف کار/کارگر ()7
حاصل جمع متام مصارف کار/کارگر ( = )7مجموع مصارف کار/کارگر ()8

کارگر مورد رضورت

فیمت هر عدد (افغانی)
()5

تعداد محصول ()6

مرصف کار/کارگر
(افغانی) ()7

مجموع مصارف کار/کارگر ()8

 .3مصارف مخفی/پنهان

حاصل جمع متام مصارف مخفی ( = )9مجموع مصارف مخفی ()10

اجناس که موجب
مصارف مخفی میشوند

مجموع مصارف مخفی
(( )10افغانی)

مصارف مخفی ()9
(افغانی)

صفحه سنجش مصارف و سود/فایده
 .4مجموع مصارف

مجموع مصارف مواد ( + )4مجموع مصارف کار/کارگر ( + )8مجموع مصارف مخفی ( = )10مجموع مصارف ()11

مجموع مصارف مواد
(افغانی) ()4

مجموع مصارف کار/
کارگر (افغانی) ()8

مجموع مصارف مخفی
(افغانی) ()10

مجموع مصارف
(افغانی) ()11

 .5سود/فایده

قیمت فروش ( - )12مجموع مصارف ( = )11سود/فایده ()13

قیمت فروش (افغانی)
()12

مجموع مصارف
(افغانی) ()11

سود/فایده (افغانی) 13

رقبا و تعهد مارک تجارتی شام
مشرتیان درباره چه چیزی محتاط
هستند؟

 .1استایل  -مد روز

 .2طرح -شکل ،اندازه ،رنگ ،الگو،
احصاری/بی بدیل

 .3کیفیت  -مواد های اولیه،
مهارت کاری ،دست کاری
تکمیلی

 .4خدمات  -دوستانه،
محرتمانه ،قابل اعتامد

 .5قیمت  -ارزش مناسب

 .6سایر موارد  -کدام موارد
دیگر؟

من چه کاری را بهرت انجام می
دهم؟

رقبای کدام کار ها را بهرت از من
نجام می دهند؟

ردیابی فروشات از طریق نقشه/چارت ردیابی فروشات
طرزالعمل :کانال های فروشات خویش را جهت فروش محصوالت به مشرتیان و دکانداران فهرست بندی کنید .مقدار فروشات خویش را به صورت
ماهوار ثبت کنید.
کانال های فروش

مجموع فروشات به
دکانداران (افغانی)

مجموع فروشات به
مشرتیان (افغانی)
مجموع فروشات
(افغانی)

حمل

ثور

جوزا

رسطان

اسد

سنبله

میزان

عقرب

قوس

جدی

دلو

خوت

مجموع
(افغانی)

ردیابی فروشات از طریق نقشه/چارت محصول
طرزالعمل :محصوالت خویش را فهرست بندی کنید .مقدار فروشان خویش را به صورت ماهوار ثبت کنید.
محصوالت

مجموع فروشات
(افغانی)

حمل

ثور

جوزا

رسطان

اسد

سنبله

میزان

عقرب

قوس

جدی

دلو

خوت

مجموع
(افغانی)

پالن کاری
طرزالعمل :هدف فروشات خویش را ثبت کنید و نیز کار های را که باید جهت رسیدن به هدف خویش انجام دهید ،یادداشت کنید .مطمنئ شوید کخ
هدف و قعالیت های شام واقع بینانه و قابل دسرتسی باشند .مطمئین شوید که منابع الزم را (زمان ،کارگر ،وسایل ،پول) برای تعقیب کردن پالن کاری
خویش در اختیار دارید.
هدف فروشات و یا هدف نهایی تجارت
هدف
 .1روش های فروشات خویش
را بهبود بخشید
 خدمات مشرتی خوب فروشات تبلیغات/ترویج فروشمحصول
 .2مشرتیان و دکانداران
جدیدی را پیدا کنید

 .3محصوالت جدیدی را
بسازید
 محصوالت فعلی را تجدیدکنید
 محصوالت کامال جدیدی رابسازید

فعالیت

رضب االجل

در وضعیت مناسبی قرار دارد.

چارت/نقشه ردیابی رشد فروشات
طرزالعمل ها :مجموع فروشات حقیقی را  1و اهداف فروشات ماعوار خویش  2تا امروز را ثبت کنید .اهداف فروشات ماهوار خویش را از مفدار
فروشات حقیقی منق/کرس کنید تا بدانید که مقدار فروشات حقیقی شام بلندتر و یا پاین تر از هدف فروشات شام است .یعنی .1 - 2
مقایسه کردن فروشات حقیقی ( )1با اهداف فروشات ()2
حمل
فروشات حقیقی ()1
هدف فروشات ماهوار
()2
باالتر و یا پائین تر از
هدف 1 - 2

ثور

جوزا

رسطان

اسد

سنبله

میزان

عقرب

قوس

جدی

دلو

خوت

مجموع
(افغانی)

صفحه آزمایش محصول
نام:
محصول:
مشرتی مورد هدف:
 .1شام کدام طرح و ترکیب رنگ ها را بیشرت می پسندید؟

به این سوال ها برای طرح و ترکیب رنگ های را که بیشرت می پسندید جواب دهید.
 .2شام چی چیزی را در باره طرح محصوالت بیشرت می پسندید؟

 .3شام کدام تغییراتی را در صورت رضورت در طرح محصوالت می خواهید بیاورید?
الف :مواد
ب :رنگ
ت :طرح و جزئیات نهایی
د :اندازه
ه :سایر موارد
 .4آیا مشرتی مورد هدفم محصومل را خریداری خواهد کرد؟ اگر نه ،چه کسی آنرا خریداری خواهد کرد؟
 .5مشرتیان چه قیمتی را برای این محصول پرداخت خواهند کرد؟ دکانداران چه قیمتی را برای این محصول
پرداخت خواهند کرد؟
مشرتیان:
دکانداران:
 .6پیشنهادات اضافی

پیشنهادات اضافی
 .1برای محصول خویش عالمت تجارتی بسازید
برای محصول خویش چگونه عالمت تجارتی می سازید؟

 .2ابزار فروشات جدیدی بسازید و یا ابزار فروشات فعلی خویش را تجدید کنید
کدام ابزار فروشات جدیدی می سازید؟ کدام ابزار فروشات فعلی خویش را تجدید می کنید؟
منونه های از محصوالت خویش را بسازید

ابزار فعلی فروشات خویش را تجدید کنید

برای بسته بندی کردن محصوالت خویش مواد
های بسته بندی الزم را انتخاب کنید و جعبه
های بسته بندی را با عالمت تجارتی (لوگو) و
معلومات متاس عالمتگذاری کنید.

 .1برای محصول خویش عالمت تجارتی بسازید
برای محصول خویش چگونه عالمت تجارتی می سازید؟

نتیجه
حاال که وسایل الزم کمکی برای ساخت یک بنیاد نیرومند برای تجارت شام و نیز آماده ساخنت تجارت شام
برای واردشدن به بازار بین املللی تهیه شده ،این به شام بستگی دارد که تجارت خویش را موفق بسازید.
از مثال رویا استفاده کنید و از وسایلی که در این رهنمود ذکر گردیده اند ،استفاده کنید و روش های را که این
رهنمود شناسایی و ارایه کرده است ،جهت آغاز و تقویت و یا توسعه تجارت خویش تطبیق کنید .عملی سازی
روش های کاری این رهنمود مفید است ،اما جهت ساخنت تجارت خویش ،شام باید درس های آموزشی را به
صورت مرتب بکار بربید .یادداشت کردن یک فرمایش ،بطور مثال ،موجب بهبود یافنت تجارت شام نخواهد
شد .اما یادداشت کردن متام فرمایشات به صورت مرتب و دائم ،زمینه ساز بهبود یافنت تجارت شام خواهد
گردید .این بدین دلیل است که شام تعهدی را که می سپارید ،هرگز فراموش منی کنید و نیز از پیش آمدن سؤ
تفاهم با مشرتیان و دکانداران جلوگیری می کنید.
شام چگونه می توانید از وسایل و روش های این رهنمود استفاده کرده و آنها را در تجارت خویش تطبیق کنید؟
به اهداف فروشات خویش که در فصل ششم آنها را تعیین کردید ،نگاه کنید و بر روش های که دارای بیشرتین
اهمیت جهت رسیدن به اهداف شامست ،مترکز کنید .به یاد داشته باشید که جهت دسرتسی به قالب های مورد
نیاز برای بهبود بخشیدن به تجارت خویش ،به منابع در ویب سایت www.artisantoolkit.af/resources
مراجعه کنید.
از شبکۀ ارتباطی خانواده و دوستان خویش به منظور به کارگیری وسایل و تطبیق روش های کاری این رهنمود
که در راستای بهبود تجارت شام ،به شام یاری می رساند ،کمک بگیرید .یک شخص راهنام و یا یک تجارت
پیشۀ با تجربه و قابل اعتامد را پیدا کنید تا درباره روش های انکشاف و بهبود تجارت ،به شام مشوره دهد.
تعهد تجارتی خویش را با عرضه کننده گان ،تولید کننده گان و مشرتیان خویش و نیز دکانداران که با آنها کار
می کنید ،بررسی کنید.
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این رهنمود را با تولید کننده گان خویش رشیک سازید تا آنها نیز بتوانند از محتوای آن مستفید شوند .بهبود
تجارت آنها و یا افزایش فهم و درک آنها از وضعیت بازار ،موجب بهبود تجارت شام نیز می شود.
اگر شام خواهان توسعه بیشرت تجارت خویش هستید ،از بخش دوم این رهنمود به عنوان یک منبع استفاده کنید.
مطمنئ شوید که شام متام فصل های این رهنمود را مطالعه کنید؛ چون هر فصل به ادامه فصل قبلی تهیه و تدوین
گردیده است.
رویا یک تجارت موفق صنعت دستی را ایجاد کرد .حاال نوبت شامست .ما به شام باور داریم!
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سپاسگزاری
طرزالعمل صنعت گری افغانستان یا طرزالعمل صنعت گری
یک ابتکار از جانب رشکت نا که یک تشبث اجتامعی بوده
که با صنعت کاران جهت بهرت ساخنت دسرتسی آنها را به بازار
به صورت مشرتک کار می کند .تیم کاری رشکت فار ایند
واید ( )Far & Wideاز الکسندر /بیلی ،دیپینا یا پادوبلس،
کتلین هالند ،هیویگ الکسندر ،میدیلین لی و کاوین ایتا
یاراج تشکیل گردیده است.
کار این پروژه در غیاب کمک های مالی اداره حرکت -نهاد
تسهیل سازی رسمایه گذاری افغانستان ،نا ممکن بود .تعهد
اداره حرکت در برابر انکشاف سکتور خصوصی بی بدیل
است .اگر تجارت ها در کشور رونق بیابند ،کشور یک آینده
بهرتی را تجربه خواهد کرد .ما از ریس اداره حرکت آقای
نسیم اکرب و متام تیم کاری این نهاد به شمول آقای رشاد
سدوزی ،خانم آمینه عادل ،خانم رویا غرجی و آقای چانس
زیلینگا سپاس گزار هستم.
میزان موفقیت این طرزالعمل به میزان تطبیق و پذیرش محلی
توسط صنعت کاران و متشبثین در رسارس افغانستان بستگی
دارد .رشیک کلیدی ما برای رسیدن به این مخاطبان اداره
ترویج صادرات افغانستان بوده است .ما از رئیس این اداره
خانم نجال حبیب یار و مشاور اسرتاتیژی صادرات برای
همکاری های متداوم آنها جهت رسیدن به این هدف
سپاسگزاریم.
نرش و تکثیر این طرزالعمل بدون سهم گیری ارزنده بنیاد
فیروز کوه و زردوزی که هر دوی آنها کار های ارزش مندی
را برای صنعت کاران در افغانستان انجام می دهند ،قادر به
انعکاس دادن حقایق که صنعت کاران افغان با آنها مواجه
اند ،نبود .رئیس بنیاد زردوزی آقای کری جن ،خانم ناهید
رشیفی ،آقای الیق صمیم و خانم حسنیه ایامن همه عمیق
ترین سپاس گزاری های ما را با خود دارند .ما از رئیس بنیاد
فیروز کوه آقای مبین غالم ،آقای تومی واید ،خانم شوشانا
استیوارت کالرک و آقای علی عمران بیات اظهار امتنان و
قدردانی می کنیم.
ما از خدمات فیزیوتراپی و احیای مجدد افغانستان بابت
همکاری زمینه سازی برای فعالیت صنعت کاران و مربیان/
تریرنان اظهار تشکری و امتنان می کنیم .ما از مارنی گوستف
من ،دان امیریکسون ،پلوشه مردمی ،لیال و صالحه فرید
تشکری می مناییم.

ما از افراد و نهاد های ذیل نیز اظهار تشکری و امتنان می
مناییم :گروه کاری حکومت ایاالت متحده امریکا برای
تجارت و عملیات های باثبات سازی بابت کمک مالی برای
نرش نسخه تصویری این طرزالعمل؛ رشکت روشن؛ بابت
باورمند بودن به این پروژه از روز های آغازش باگروپ رسانه
ای دوبی؛ بابت تولید کردن نسخه های صوتی و تصویری
و نیز همکاری عمومی؛ ایدوارد آدیو بابت اجازه دادن به ما
برای استفاده از تصاویر های شان؛ استوری ستانکزی برای
مثال الهام بخش طرح ممتاز و بی بدیلش؛ پیپا اسامل ،برایت
کار سازنده در ساخنت جواهرات عرصی افغان و برای نامه
الهام بخش اش به صنعت کاران؛ آقای محمد الله یحیا
پور ،برای همکاری های دایمی اش و سهم ارزش مندش
در راستای غنی سازی محتوای این طرزالعمل؛ خانم ذلیخا
شیرزاد از ظریف دیزاین ،بابت همکاری کردن در راستای
انکشاف دادن این طرزالعمل در مراحل متفاوت؛ و آخر امانه
کم تر خانم شگوفه یوسفزی که تجاربش در راستای ایجاد
کردن یک تجارت صادراتی موفق برای صنعت کاران افغان
یک منبع بزرگ الهام بخش بوده است.
ما از رشکا و دوستان بی شامر خود در سکتور صنایع دستی
افغان و نیز در گوشه و کنار افغان بابت همکاری ها ،مشوره ها
و پشتبانی آنها که موجب تبدیل شدن این طرزالعمل صنعت
گری به یک حقیقت را فراهم ساختند ،تشکرو امتنان می
مناییم ،این افراد شامل خانم نرگس عزیز شاهی از ابتکار
 10000خانم از گلدن ساکس ،آقای صالح محمد و خانم
مریم فکور از رشکت صالح فاین سلک ،آقای عبدالحق نیازی
از فدراسیون تجارت زنان افغان ،آقای حسیب الله صیفی زاده
از رشکت املاس آبی ،آقای یوسف برشنا از رشکت عزیزنا،
خانم مدینه محبوبی از مرکز بین املللی انکشاف اقتصادی
زنان ،خانم فریبا نارصی و خانم ملیسا پائسون از برنامه ثبات
در ساحات کلیدی رشقی اقای بالل احمد رسوری از پرامئری
جیولری (جواهرات اصلی) ،سیدایی دیزاینز ،قوضی دیزاین
و کارمندان تجارت منصفانه سوازیالند که درباره محتوای
طرزالعمل صنعت گری نظریه و فدبک ارایه کردند.
آخرین اما نه کمرتین ،ما صادقانه از صنعت گران با استعداد
افغانستان بابت تعهد ،وقت ونظریه های عالی آنها سپاس
گذاری می کنیم .آینده به شام تعلق دارد!

کریدیت /اعتبار انجام کار ها
طراحی و قالب بندی توسط لوکاس کویک یی
منایه ها توسط لیزاسینگر
قالب بندی (دری و پشتو) توسط محمد ادریس بارکزی
انکشاف محتوای بخش توسط خانم ذلیخا شیرزاد و
خانم مریم ابوالفضلی
عکاسی توسط جک سیمیکن ،جویل وان هودت،
استائی وانقویز -ابرامز ،اداره ترویج صادرات افغانستان،
هولت اینویو و تعداد بیشامر دیگر.
الهام بخش طرح توسط پیپا اسامل و والینتنا مک
کاچران
ویرایست توسط میشیل رشیور
ترجمه توسط رشکت مشورتی پارند
چاپ توسط رشکت اوج.

