جدول مشخات مرصف کننده
نام رشکت:

مرصف کننده گان شام کی ها اند؟

آیا شام محصوالت خویش را به این
مرصف کننده گان به فروش می
رسانید؟

آنها کدام محصوالت شام را بیشرت
خریداری می کنند؟

شام چگونه به این مرصف کننده گان
می رسید؟ مناینده گان فروشی را
که به منظور رسیدن به این مرصف
کننده گان استفاده می کنید کی
ها اند؟

مرصف کننده گان
افغانی

مرصف کننده گان
خارجی که در
افغانستان سکونت
دارند

مرصف کننده گان
منطقوی (کشور های
همسایه)

مرصف کننده گان بین
املللی

فهرست تولید کننده:
نام رشکت:

نام تولید کننده

معلومات متاس

مهارت

مالحظات در باره تولید کننده

فهرست عرضه کننده:
نام رشکت:

مواد

عرضه کننده

معلومات متاس

حد اوسط مصارف

وقت که برای عرضه
اجناس رضورت است

فهرست محصول
نام رشکت:

کود محصول

محصول

مشخصات

رنگ

مواد

اندازه

صفحه مشخصات محصوالت

						
						
نام محصول:
						
کود محصول:
مشخصات محصول (نام خانوادگی کلکسیون یا مجموعه این استایل)						
						
رنگ:
						
اندازه:
مواد:
محصوالت دیگری که در این کلکسیون و یا خانواده قرار دارند

مواد مورد نیاز

کود ها

تعداد

مصارف مستقیم مواد

مرصف

مجموع مصارف مستقیم مواد:
کار های که باید در دوران روند
تولید محصوالت انجام یابند

وسایل مورد نیاز

کارگران مورد نیاز

تعداد ساعت
های کاری

مزد ساعتوار

مصارف مستقیم
کار  /کارکر

مجموع مصارف مستقیم کارگر
مجموع مصارف تولیدات محصوالت
دستورالعمل ساخت عالمت تجارتی

دستورالعمل دسته بندی کردن و عالمت زدن محصوالت

مدیریت کیفیت
جدول مدیریت کیفیت را ببینید

فرمایش خریداری محصول

						
منرب فرمایش خریداری
تاریخ:
						
از جانب:
آدرس:
شامره تیلفون:
آدرس ایمیل:
						
به:
آدرس:
شامره تیلفون:
آدرس ایمیل:
کود محصول

تعداد

مشخصات محصول

قیمیت هر واحد (واحد
پولی ____)

مجموع قیمت (واحد
پولی ___)

مجموع فرعی
مصارف انتقال
مالیه
مجموع

رشایط انتقال

رشایط پرداخت

تایید شده توسط:
						
امضا______________________ :
					
نام_______________________ :

تاریخ تحویل دهی  /ارسال

بِل مشرتی

				
به:
آدرس:
شامره تیلفون:
آدرس ایمیل:
				
از جانب:
آدرس:
شامره تیلفون:
آدرس ایمیل:
				
منرب فرمایش خریداری:
منرب بل مشرتی:
تاریخ صادره بل مشرتی:
				
رشایط پرداخت:
				
تاریخ تحویل دهی محصول:
کود محصول

تعداد

لوگوی رشکت را در اینجا اضافه کنید

مشخصات محصول

قیمیت هر واحد (واحد
پولی ____)

مجموع فرعی
مصارف انتقال
مالیه
مجموع
مبلغ قابل پرداخت

مجموع قیمت (واحد
پولی ___)

گزارش ماهوار ذخیره اموال

				
						
ماه:
						
ذخیره اجناس آماده شده
کود محصول

مشخصات

مقدار جنس
موجوده
(در رشوع ماه)

مجموع محصول
تولید شده

مجموع محصول
فروخته شده

مقدار جنس
موجوده
(در ختم ماه)

ذخیره مواد های موجوده
کود محصول

مشخصات

مقدار مواد
موجوده
(در رشوع ماه)

مجموع مواد
خریداری شده

مجموع مواد
مرصف شده

مقدار مواد
موجوده
(در ختم ماه)

پالن تولید محصوالت

									
تاریخ رشوع:
نام پالن تولید محصول (باید با شامره فرمایش خریداری یکسان باشد)
نام مشرتی:
شامره متاس مشرتی:
تاریخ تحویل دهی  /تسلیم دهی محصول:
مشخصات محصول
مشخصات محصول

کود محصول

تعداد محصول که فرمایش داده شده اند

مواد های که باید فرمایش داده شوند و زمان تحویل دهی آنها

تعداد محصول موجود در ذخیره گاه

تعداد محصول که باید ساخته شوند

وسایل و تجهیزات که باید فرمایش داده شوند و زمان تحویل دهی آنها

تقسیم اوقات کار های تولید
کار

تاریخ رشوع

تاریخ ختم

شخص مسئول

									
تقسیم اوقات کاری تولیدات

									
زمان تعیین شده
وظایف

فرد/افراد مسئول

تاریخ ها

جدول مدیریت کیفیت محصول
کود محصول

منونه محصول

مشخصات محصول

تصویر

چه کسی باید کیفیت محصول را
بررسی کند؟

 .1مواد های خام و دیگر اجزا

 .2مهارت کاری

 .3طرح

 .4متامکاری  /اختتام

معیار های کیفیت
معیار ها یا سطح کیفیت

عالی ترین کیفیت

پاین ترین کیفیت

چه زمانی باید کیفیت یررسی
گردد؟

چه کسی باید کیفیت محصول
را بررسی کند؟

صفحه بررسی کیفیت
کود محصول:
مشخصات محصول:
منرب فرمایش خریداری:

رده بندی معیار های محصول

 .1بسیار متفاوت از منونه
هر محصول را با منونه اصلی مقایسه کرده و هر رشط/معیار را بر اساس درجه بندی که در طرف راست قرار دارد ،از  4-1منره دهید .هر جنس/محصول که  2یا کمرت از  2منره می گیرد به صورت خودکار  .2متفاوت از منونه
 .3تقریبا شبه  /مانند منوده است
رد میشود .شام می توانید که محصولی را که منره های  3دارد را نیز متناسب با سطح توقعات مشرتی تان خواهد بود.
 .4مانند  /شبه منونه است
چه زمانی
چه کسی
بررسی
درجه بندی محصوالت ()4 - 1
بررسی
بررسی را
تکمیل شد
معیار ها
چه چیزی باید بررسی شود؟
محصول  1محصول  2محصول  3محصول  4محصول  5صورت بگیرد؟ انجام دهد؟ (امضا)
 .1مواد های خام و اجزا/ترکیبات

 .2مهارت کاری

 .3طرح

 .4متامکاری
قبول شد (بررسی گردد)
 .5بررسی نهایی
مجموع محصول که قبول شده اند_____________________ :
مجموع محصول که رد شده اند______________________ :

مصارف خویش را محاسبه کنید

				
 .1فهرست مصارف

مصارف مستقیم

مصارف غیر مستقیم

 .2مصارف مستقیم موادها
مقدار مواد الزم برای
هر محصول

مواد های که باید خریداری گردند

قیمت هر واحد

مصارف مستقیم مواد
ها

مجموع مصارف مستقیم
 .3مصارف مستقیم کار  /کارگر
کار های روند تولید

تعداد ساعت های
کاری

کارگران مورد رضورت

مزد ساعتوار

مرصف مستقیم کار

مجموع مصارف مستقیم کار  /کارگر
 .4مجموع مصارف مستقیم (مجموع مصارف مستقیم = مجموع مصارف مستقیم مواد  +مجموع مصارف مستقیم کار  /کارگر)   .
مجموع مصارف مستقیم مواد ها

مجموع مصارف کار  /کارگر

 .5مصارف غیر مستقیم
مصارف غیر مستقیم

ماهوار

مجموع مصارف غیر مستقیم:

ساالنه

مجموع مصارف مستقیم

محاسبه کردن کم ترین درصدی قیمت نهایی
الف :محاسبه کردن کم ترین درصدی قیمت نهایی
مجموع مصارف مستقیم (سال گذشته)

متام مصارف سال گذشته را محاسبه کنید
(از جدول ب در پاین استفاده کنید).

مجموع مصارف غیر مستقیم (سال گذشته)

متام مصارف غیر مستقیم سال گذشته را
محاسبه کنید

کم ترین درصدی قیمت نهایی جهت تامین مصارف
غیر مستقیم

متام مصارف غیر مستقیم ÷ مصارف
مستقیم 100 x

تنظیم کردن تغییرات غیر مرتقبه در مصارف

جهت تنظیم کردن تغییرات غیر مرتقبه در
مصارف امسال درصدی را جمع و یا آنرا
منفی کنید

افزایش مصارف و فایده  /منفعت غیر مرتقبه

جهت نشان دادن تغییرات غیر مرتقبه در
مصارف و فایده حداقلی درصدی را اضافه
کنید.
کم ترین درصدی قیمت نهایی

ب :مجموع مصارف مستقیم سال گذشته
محصوالت

مصارف مستقیم هر محصول

تعداد محصوالت که به فروش
رسیده اند

مجموع

مجموع مصارف مستقیم

محاسبه سود و زیان ساالنه
محاسبه فایده و زیان ساالنه
مجموع فروشات
مجموع مصارف مستقیم
مجموع مصارف غیر مستقیم
فایده  /منفعت (فروشات  -مجموع مصارف مستقیم  -مجموع مصارف غیر مستقیم)

جدول جریان پول نقد
جریان پول نقد
پول موجود
فروشات
قرضه ها
منابع دیگر
مجموع پول های نقدی آمده
مواد ها
کار  /کارگر
وسایل و آذوقه
ارتباطات
ترانسپورت
کرایه
بل های مصارف مانند برق ،آب
و گاز و غیره
بازاریابی
معاشات کارمندان
تجهیزات  /وسایل دفرت

مجموع پول های مرصف شده
پول موجود در ختم ماه

حمل

ثور

جوزا

رسطان

اسد

سنبله

پول آمده

پول مرصف شده

میزان

عقرب

قوس

جدی

دلو

حوت

جدول مشخصات مرصف کنندگان
مرصف کنندگان شام کی ها اند؟
آیا شام محصوالت خویش را به این مرصف کننده گان به
فروش می رسانید؟
مرصف کننده گان شام در کدام گروه سنی قرار دارند؟
()+51 ,50-35 ,34-20 ,19-11 ,10-6 ,5-0
آیا آنها زنان هستند یا مردان؟

مرصف کنندگان افغان

مرصف کننده گان خارجی که در
افغانستان زندگی می کنند

سطح درآمد آنها چقدر است؟ (پائین ،متوسط ،باال).
آنها درباره چه چیزی دقیق هستند ،چه چیزی را می خواهند یا به چه چیزی نیاز دارند؟ این معیار ها را در نظر داشته باشید.
( .1فیشن عالی ،مطابق الگوی بازار) سبک
(.2عرصی ،سنتی ،الهام گرفته از فرهنگ ،رنگ) .طرح
.3کیقیت (مواد های خام ،مهارت های کاری ،مهارت های
صنعت کاری).
.4انحصاری  /ویژه (بی بدیل ،به صورت فرمایشی ساخته
شده ،تعداد معدود)
 .5پیامد های محیط زیست (مرصف کمرت مواد ،استقاده
دوباره موادها ،جمعآوری مجدد مواد ها ،تداوم پذیر).
.6پیامد های اجتامعی (محصوالت در کجا و چگونه
ساخته می شوند).
.7خدمات مشرتی (رسیع ،محرتمانه ،قابل اعتامد ،پالیسی
مناسب برگشت محصول).
 .8قیمت های محصول
آنها کدام محصوالت شام را بیشرت خریداری می کنند؟
شام چگونه به این مرصف کننده گان دسرتسی پیدا می
کنید؟ از کدام مناینده گان فروش جهت رسیدن به آنها
استفاده می کنید؟

مرصف کننده گان منطقوی

مرصف کنندگان بین املللی

مقایسه با رقبا
معیار های خریداری مرصف
کننده گان مورد هدف

 .1استایل

 .2طرح

 .3کیفیت

 .4انحصاری  /ویژه گی

 .5پیامد های محیط زیستی

 .6پیامد های اجتامعی

 .7خدمات مشرتی

 .8قیمت ها

مقایسه محصوالت با محصوالت رقبا

رده بندی عملکرد
بهرتین

رده بندی عملکرد

بهرت

ضعیف

 .1استایل

 .2طرح

 .3کیفیت

 .4انحصاری /
ویژه گی

 .5پیامد های
محیط زیست

 .6پیامد اجتامعی

معیار های که مشرتیان درباره آنها دقیق هستند

 .7خدمات
مشرتی

 .8قیمت ها

فهرست قیمت ها
تاریخ:
							
واحد پولی:
عکس

کود محصول

رشایط اضافی خریداری:

محصول

مشخصات محصول

[ لوگوی رشکت را اینجا اضافه کنید]
رنگ

مواد

اندازه

قیمت

قالب پالن بازاریابی
قالب پالن بازاریابی
مرصف کننده مورد هدف
مرصف کننده مورد هدف شام کیست؟
ساخنت مارک تجارتی
شام چگونه عالمت تجارتی خویش را به محصوالت جدید خویشضمیمه می کنید (آنرا در لیبل یکجا با لوگوی رشکت خویش می دوزید،
روی چوب و یا جواهرات مهر می کنید ،لیبل فلزی روی جواهرات می
سازید ،لیبل های خورد و یا مارک های محرک)؟
چگونه رشایط بسته بندی و جعبه بندی محصوالت شناخت عالمتتجارتی شام را انعکاس خواهد داد؟
تعیین کردن قیمت ها
قیمت های محصوالت خویش را براساس مرصف این محصوالتو قیمت های بازار محصوالت رقابتی تعیین کنید - .آیا قیمت های
محصوالت شام باالتر ،پاین تر و یا با قیمت های محصوالت رقابتی
برابر باشند؟
تبلیغ و ترویج محصوالت جدید (روابط عمومی ،رسانه های اجتامعی ،بازاریابی مستقیم و برنامه های مخصوص  /ویژه)  
محصول خویش را چگونه ترویج و تبلیغ می کنید؟
 رشایط عکاسی جدید را شناسایی کنید. دستورالعمل خریدار تدوین کنید و یا آنرا تجدید  /به روز کنید. یک ویب سایت بسازید و یا آنرا تجدید  /به روز کنید.سایت های اجتامعی جدیدی را راه اندازی کنید و یا از سایت هایموجود استفاده کنید و پالنی را جهت به روز نگه داشنت آن بسازید.
 یک برنامه بازاریابی برقی را ایجاد کنید.فعالیت های بازاریابی اضافی ای را جهت هدف قرار دادن مشرتیانخویش شناسایی کنید.
روش های تبلیغات محصوالت به مرصف کننده گان را شناساییکنید.
برنامه های محصوصی را پالن گذاری کنید (مانند تحفه های منونهای ،ویدیو ها درباره داستان محصول و یا پروسه تولید ،تخفیف برای
پرچون فروشی های که محصوالت شام را در سابت های رسانه های
اجتامعی به منایش می گذارند).
مکان (کجا و چگونه محصوالت خویش را به فروش می رسانید)
آیا شام محصوالت خویش را از طریق کانال های فروشات مستقیم بهمرصف کننده گان و یا مناینده گان فروش به فروش می رسانید؟ اگر
چنین است ،چگونه این کار را انجام می دهید؟  -آیا شام کانال های
جدید فروشات را هدف قرار می دهید؟ اگر چنین است ،چگونه این
کار را انجام می دهید؟ آیا پالن دارید که در منایشگاه ها و یا دیگر
منایشگاه های تجارتی رشکت کنید؟ چگونه محصوالت خویش را در
دکان شخصی و یا غرفه خویش در بازار به فروش می رسانید؟

جدول کانال های فروشات :فروشات مستقیم به مرصف کننده گان
محلی

عالمت بزنید

سفارت (منایشگاه ها)
موسسات غیر حکومتی
(منایشگاه ها)
پایگاه های نظامی (منایشگاه
ها)
هوتل (منایشگاه ها)
پوهنتون  /دانشگاه (منایشگاه
ها)
دکان پرچون فروشی و یا
کارگاه شخصی
غرفه شخصی در بازار

عالمت
بزنید

بین املللی

منطقوی (کشور های
همسایه)
منایشگاه ها برای مرصف
کننده گان منطقوی
دکان پرچون فروشی شخصی
(در کشور دیگر)
متاس های شخصی

تجارت برقی

تجارت برقی

دیگران (ترشیح کنید)

بررسی شود

منایشگاه ها برای مرصف
کننده گان بین املللی
متاس های شخصی

دیگران (ترشیح کنید)

غرفه شخصی در بازار زنانه
متاس های شخصی
تجارت برقی
دیگران (ترشیح کنید)

جدول کانال های فروشات :فروشات به مناینده گان فروش
محلی
دکاندار در بازار
دکان پرچون فروشی برای
افغان ها
دکان پرچون فروشی برای
خارجی ها
تاجر افغان (فروش به مشرتیان
محلی)
موسسات غیر حکومتی
دیگران (ترشیح کنید)

عالمت بزنید

منطقوی (کشور های
همسایه)
پرچون فروش

عالمت
بزنید

بین املللی
پرچون فروش

تاجر افغان (فروش به مشرتیان
منطقوی)
وارد کننده

تاجر افغان (فروش به
مشرتیان بین املللی)
وارد کننده

موسسات غیر حکومتی

موسسات غیر حکومتی

دیگران (ترشیح کنید)

دیگران (ترشیح کنید)

بررسی شود

ردیابی مقدار فروشات از طریق کانال های فروشات
کانال های فروشات مستقیم به
مرصف کننده گان

حمل

ثور

جوزا

رسطان

اسد

سنبله

میزان

عقرب

قوس

جدی

دلو

حوت

مجموع

درصدی فروشات

مجموع فروشات مستقیم به
مرصف کننده گان
کانال های فروشات به مناینده
گان فروش

مجموع مقدار قروشات به
مناینده گان فروش
مجموع فروشات

حمل

ثور

جوزا

رسطان

اسد

سنبله

میزان

عقرب

قوس

جدی

دلو

حوت

مجموع

درصدی فروشات

ردیابی فروشات از طریق محصوالت
کود محصول
کلکسیون:

مشخصات محصول

حمل

ثور

جوزا

رسطان

اسد

سنبله

میزان

عقرب

قوس

جدی

دلو

حوت

مجموع فروشات کلکسیون
کلکسیون:

مجموع فروشات کلکسیون
کلکسیون:

مجموع فروشات کلکسیون

مجموع فروشات

مجموع

درصدی فروشات

رسوی رضایت مشرتی
رسوی رضایت مشرتی
لطفا میزان رضایت خویش را از تجارت درجه بندی کنید و پیشنهادات خویش را درج کنید.
درجه ها  = 1عدم رضایت  = 10رضایت کامل
سوال های رسوی رضایت مشرتی

رده بندی
1

.1در کل ،شام از ما به عنوان یک رشکت تا چه جدی
رضایت دارید؟
 .2از خدمات مشرتی ما تا چه حدی رضایت دارید؟
.3از طرح های محصوالت ما تا چه حدی رضایت
دارید؟
.4از کیفیت محصوالت ما تا چه حدی رضایت
دارید؟
.5آیا فکر می کنید که ما ارزش های مناسبی پیشکش
می کنیم؟
 .6شام کدام ویژه گی ما را بیشرت می پسندید؟
 .7ما چه کار ها را بهرت می توانیم انجام دهیم؟

پیشنهادات  /نظریات

2

3

4

5

6

7

8

9

10

فهرست مشرتی
نوع مشرتی

کشور

نام رشکت و شخص ارتباطی

شامره تیلفون ،شامره فکس،
آدرس اسکایب

آدرس ایمیل

آدرس و آدرس انتقال محصول
(در صورت متفاوت بودن)

ویب سایت

پیشنهاد
دارای
اولویت

منبع

جدول تعیین کردن اهداف تجارت
مترکز تجارت

حاال در چه جایگاهی قرار دارید؟ وضعیت امسال

فروشات

فروشات ساالنه

مصارف

مصارف ساالنه

فایده /منفعت

سود ساالنه و یا تفاوت سود

فروشات :محصوالت جدید

کدام محصوالت و کتیگوری/دسته محصوالتشام بیشرتین فروش را دارند و آیا می توانید آنها
را انکشاف دهید؟
کدام محصوالت جدیدی را می توانید تولیدکنید؟ آیا تولید کدام یکی از محصوالت خویش را
باید توقف کنید؟

فروشات :مشرتیان جدید و
فعلی

در کدام یکی از کانال های فروشات بیشرتین
میزان فروشات را دارید؟ آیا می توانید میزان
فروشات خویش را در این کانال ها افزایش دهید؟
کدام کانال های جدید فروشات را می توانید
آزمایش کنید؟

بازاریابی

فعالیت های کلیدی بازاریابی شام چیست؟ چگونه
می توانید فعالیت های بازاریابی خویش را بهرت
سازید؟

روند تولید

مصارف کلیدی روند تولید محصوالت چیست؟
آیا فرصت های برای کاهش دادن مصارف وجود
دارند؟

کیفیت

تعداد مسایل کیفیت (برگشت محصوالت ،شکایاتمشرتیان ،ردیابی داخلی).
 -مسئله عمده کیفیت برای شام کدام است؟"

رضایت مشرتی

منره که از رسوی رضایت مشرتیان بدست آمدهاست.
 -تعداد شکایات مشرتیان"

می خواهید به کجا بروید؟
اهداف سال آینده

می خواهید به کجا برسید؟ اهداف شام برای سال آینده

پالن کاری
تاریخ:
مترکز تجارت:

هدف نهایی
فروشات :محصوالت
جدید
فروشات :مشرتیان
جدید و فعلی
بازاریابی
روند تولید
کیفیت
رضایت مشرتی

هدف قابل پیامیش  /اندازه
گیری

فعالیت

شخص مسئول

رضب االجل

بودیجه مورد
نیاز

در مسیر
درست برای
رسیدن به
هدف

پیشنهادات  /نظرات

بودیجه برای پالن کاری
مبلغ

جنس

مجموع بودجه پالن کاری

تخمین ابتدایی بودجه برای پالن کاری
سال جاری (حقیقی)

جنس
مجموع فروشات
مجموع مصارف مستقیم
مجموع مصارف غیر مستقیم
مجموع مصارف
درصدی فروشات
فایده  /منفعت
تفاوت فایده  /منفعت

سال آینده (تخمینی)

دو سال بعد (تخمینی)

درصدی رشد فروشات
فروشات سال گذشته
فروشات امسال
درصدی رشد فروشات

حمل

ثور

جوزا

رسطان

اسد

سنبله

میزان

عقرب

قوس

جدی

دلو

حوت

مجموع

صفحه آزمایش کردن محصوالت

					
نام شخص آزمایش کننده:
محصول:
مرصف کننده مورد هدف:
					
					
 .1کدام طرح و ترکیب رنگ ها را بیشرت می پسندید؟
					
					
به این پرسش ها برای طرح و ترکیب رنگ های که بیشرت می پسندید جواب دهید.
 .2چه چیزی را درباره طرح بیشرت می پسندید؟
					
					
 .3چه تغییراتی را در صورت لزوم دید در طرح محصول ایجاد خواهید کرد؟
الف :کارکرد و یا کاربرد
ب :طرح
ت :مواد
د :رنگ
ج :متامکاری
ه :اندازه
ی :کیفیت
					
 .4آیا محصول جدید با کلکسیون ترکیبی درستی خواهد بود؟
 .5آیا شام محصول جدید را خریداری خواهید کرد؟ ایا مرصف کننده مورد هدف من محصول جدید را خریداری خواهد کرد؟
 .6مشرتیان چه قیمتی را برای این محصول پرداخت خواهند کرد؟
 .7پیشنهادات اضافی:

فهرست بازبینی برای صادرات
 .1آیا تجارت شام برای مدت زمانی در بازار محلی موفق بوده است؟
 .2آیا شام دارای یک برنامه مناسب مدیریت کیفیت هستید؟ آیا شام دارای یک روند تولید نیرومند و مدیریت خوب جریان
پول نقدی هستثید؟  
 .3آیا بازار جدید مورد هدف خویش را می شناسید؟ آیا کسی از رشکت شام هنوز از این بازار بازدید کرده است؟ رقیب شام در
این بازار کیست؟
 .4چرا محصوالت شام برای مرصف کننده گان مورد هدف شام رضایت بخش/جذاب ،رقابتی و قابل اعتامد خواهد بود؟ تعهد
عالمت تجارتی شام چیست؟
 .5آیا جهت برآورده ساخنت رشایط و اولویت ها در بازار جدید مورد هدف خویش باید محصوالت خویش را اصالح کنید و یا
آنها را تغییر دهید؟
 .6آیا کانال های فروشات را (منایشگاه ها ،تاجران ،پرچون فروشان) شناسایی کرده اید تا از طریق آنها به مرصف کننده گان
مورد هدف خویش برسید؟ آیا از انرتنیت جهت پیدا کردن دکان های پرچون فروشی و فروش محصوالت خویش به آنها
استفاده کرده اید --و یا به صورت شخصی از این دکان ها بازدید کرده اید؟
 .7آیا می توانید مشرتیانی را در خارج ار افغانستان پیدا کنید ،با آنها ارتباط برقرار کنید و برای آنها خدمات ارایه کنید؟
 .8آیا می توانید قیمتی را برای محصوالت خویش تعیین کنید که بتوانید آنها را صادر کنید و مصارف خویش را نیز تامین کنید؟
 .9آیا شام رهنمود خریدار که دارای فهرست قیمت های محصوالت باشد دارید؟ آیا از رسانه های اجتامعی استفاده می کنید و
یا در سایت های انرت نیتی حضور دارید؟ آیا عکس های محصوالت شام دارای کیفیت عالی اند؟
 .10آیا زمان ،پول و منابع اضافی دیگر را برای تبدیل شدن به یک صادر کننده موفق در اختیار دارید؟
 .11آیا تجارت شام در افغانستان راجسرت است؟ جهت راجسرت کردن تجارت خویش از اداره حامیت از رسمایه گذاری (ایسا)
بازدید کنید.

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

بل نرخنامه

				
به:
آدرس:

جانب:
از
آدرس:

شامره تیلفون:
آدرس ایمیل:
				
منرب بل:
تاریخ بل:
کشور مبدا:
طریقه انتقال:
رشایط پرداخت:
واحد پولی:
تاریخ تحویل دهی محصول:
کود محصول

شامره تیلفون   :
آدرس ایمیل:

تعداد

مشخصات محصول

قیمیت هر واحد

مجموع قیمت

مجموع فرعی
فیس انتقال ،مدیریت و بیمه محصوالت
گمرکات وارداتی و مالیات
دیگر مصارف
مجموع
			
___________________
				
نام ذکر شده

___________________
امضا

				
___________________
				
عنوان  /مقام در رشکت

___________________
تاریخ

بل تجارتی

				
به:
آدرس:

جانب:
از
آدرس:

شامره تیلفون:
آدرس ایمیل:
				
منرب بل:
تاریخ بل:
کشور مبدا:
طریقه انتقال دادن محصوالت:
وزن خالص:
وزن ناخالص:
رشایط پرداخت مصارف:
واحد پولی:
کود محصول

شامره تیلفون   :
آدرس ایمیل:

تعداد

مشخصات محصول

قیمیت هر واحد

مجموع قیمت

مجموع فرعی
فیس انتقال ،مدیریت و بیمه محصوالت
گمرکات وارداتی و مالیات
دیگر مصارف
مجموع
			
___________________
				
نام ذکر شده

___________________
امضا

				
___________________
				
عنوان  /مقام در رشکت

___________________
تاریخ

فهرست بسته بندی کردن محصوالت

				
منرب فرمایش خریداری
منرب بل
تاریخ بل
طریقه انتقال
تعداد صندوق ها و حجم آنها
انتقال به:

منرب جنس

انتقال از:

کود محصول

مشخصات محصول

تعداد
فرمایش
داده شده

تعداد
فرستاده
شده

وزن هر
واحد

مجموع وزن

شامرش اجناس_____________________ :
مجموع وزن_____________________ :

_____________________
امضای تاییدی:

_____________________
تاریخ

