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د دغه لوست په پای کې به تاسې له الندې مسایلو رسه آشنا شئ:
– سوداګریزې نښې څه دي او ولې مهمې دي؟
– د خپلې سوداګریزې نښې ژمنه څه ډول ټينګولی شئ؟
– د خپلې سوداګریزې نښې ژمنې په مستند ډول نورو ته څه ډول لېږدولی شئ؟
– خپله سوداګري څه ډول اعالنولی شئ؟
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 .1رسيزه
د څو وروستیو میاشتو په لړ کې رویا په دې وتوانېده ،چې خپل خوب په بریالۍ سوداګرۍ بدل کړي.
نوموړې په منظمه توګه له دوو هټۍوالو څخه سپارښتنې ترالسه کوي او له درېیم هټۍوال رسه
یې کار پیل کړی دی .پر دې رسبېره رویا دوه شخيص پېرېدونکي هم لري .هغه د خپلې سیمې
شپږ تنه تولیدوونکي ګامريل او د خپلې کورنۍ لپاره یې ثابت عواید رامنځته کړي دي .رویا په پوره
ډاډ رسه سپارښتنې یاددښتوي ،محاسبات تر رسه کوي او له شفیق او آمنې څخه مننه کوي .د رویا
کورنۍ او ټولنه پر هغې ویاړي.
کله چې رویا تر رسه شوې سپارښتنه د ښځینه دودیزو جامو پلورنې هټۍ ته سپاري ،هغه پېرېدونکې
ګوري ،چې له خپل دستکول څخه تر ټولو ښکلی ورېښمین چپني جاکټ بهر رابايس .دغه
پېرېدونکې خپل دوست ته وايي« :ما همدا اوس د محفل لپاره یو ورېښمین جاکټ وپېره .آیا تاسې د
ورېښمو په اړه څه اورېديل دي؟» پېرېدونکې په جاکټ کې ټومبل شوې نښه خپل دوست ته ښکاره
کوي او وايي« :د بلقیس پیامن د جاکټ دغه ډيزاین غوره دی .نوموړې ښکلې عرصي جاکټونه،
چې په ورېښمو رسه په الس ګنډل شوي ،جوړوي .تاسې به یې خوښ کړئ».
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رویا د ابرېشم رشکت نښه په جاکټ کې ګوري.

رویا هیلهمنده ده ،چې یوه ورځ به خلک د نوموړې محصوالتو په اړه هم ورته څرګندونې وکړي؛ خو
د خلکو لهخوا د خپلو محصوالتو پېژندنې په اړه اندېښنه لري .نوموړې خپلې سوداګرۍ ته نوم او
محصوالتو ته نښه نهلري؛ خو ابرېشم یې بیا لري.
رویا کور ته په ستنېدو له رویا رسه د ابرېشم په اړه خربې کوي .هغه له آمنې څخه پوښتنه کوي،
چې څه ډول کېدای يش خلک د دې محصوالت وپېژين او هغه نورو ته ور معريف کړي .آمنه
وايي ،چې رویا هم باید د ابرېشم په څېر خپلې سوداګرۍ ته سوداګریزه نښه جوړه کړي .په ځانګړي
توګه که دا غواړي خپل محصوالت تولید او هغه وپلوري .رویا هېڅکله د سوداګریزې نښې په اړه څه
نهدي اورېديل؟
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 .2سوداګریزه نښه څه ده؟
آمنه ،رویا ته روښانوي ،چې سوداګریزه نښه د یوې سوداګرۍ نیک او ښه پېژندنه ده .د دې پر بنسټ
پېرېدونکي د محصوالتو پېرلو پر مهال پر یوې سوداګرۍ باور کولی يش.

سوداګریزه نښه څه ده؟
سوداګریزه نښه د يوې سوداګرۍ له ښې پېژندنې څخه عبارت ده ،چې پېرېدونکي یې
له یوې سوداګرۍ څخه هیله لري .ښايي دغه محصوالت د خدماتو وړاندې کول له ځانه
رسه ولري .سوداګريزه نښه له دوو شیانو څخه جوړه شوې ده:
– د سوداګریزې نښې ژمنه– پېرېدونکو ته د یوې سوداګرۍ ژمنه
– د سوداګریزې نښې پېژندنه – یو نوم ،انځور یا هم لېبل ،چې پېرېدونکو ته د سوداګریزې
نښې استازیتوب کوي.

د سوداګریزې نښې درلودل له پېرېدونکو رسه مرسته کوي ،څو د محصول د پېرلو پر مهال پوه
يش ،چې د څه يش هیله لري یا هم هغوی ته د څه يش ژمنه ورکول کېږي .سوداګریزه نښه له
پېرېدونکو رسه د محصوالتو پېرلو په برخه کې مرسته کوي.
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آمنه له رویا پوښتنه کوي« :د هغو جامو په اړه چې په ترکیه کې جوړېږي څه فکر کوئ؟ یا هم
هغه جامې ،چې په چین کې جوړېږي؟»
رویا ځواب ورکوي« :هغه جامې چې په ترکیه کې جوړېږي د چین په پرتله ښه کیفیت لري او بیه
یې هم لوړه ده».
آمنه« :ښه ،که تاسې د غوره کیفیت درلودونکو جامو په لټه کې و اوسئ څه به وکړئ؟»
رویا« :پر جامو د استانبول فېشن نښې پسې ګرځم ،څو پوهه شم ،چې په ترکیه کې جوړ شوي
دي».
رویا زیاته کړه« :کله چې د ارزانه جامو په لټه کې یم ،د چین جوړ شوي نښې پسې ګرځم».
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آمنه :پوښتنه کوي« :آیا کولی شئ د یوه بل محصول په اړه فکر وکړې ،چې هغه د نوم ،لېبل یا هم
سوداګریزې نښې له امله پېرې؟» رویا یوه دقیقه فکر کوي او وروسته وايي:
«الکوزی چای ،زه تل دغه چای اخلم؛ ځکه پوهېږم چې ښه کیفیت او طعم لري .د جاللآباد
هندواڼې ،دا هندواڼې تر ټولو تل خوږې دي».

رویا« :زه پوهېږم آمنه جانې! کله چې دغه نومونه او لېبلونه ګورم د هغه څه په اړه چې پېرم یې
ډاډ لرم او پوهېږم ،چې څه وپېرم .که زه د دغو محصوالتو په نوم پوه نهشم او یا هم هېڅ لېبل
ونهلري نه پوهېږم چې کیفیت به یې څنګه وي .لهدې امله باید زیاتې څېړنې تر رسه کړم ،څو
وګورم ،چې دغه محصول وپېرم او که نه.
خو د الکوزی چای یو لوی رشکت دی .آمنه جانې! آیا زما د رشکت په څېر یو کوچنی رشکت هم
کولی يش سوداګریزه نښه ولري؟»
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آمنه« :ستاسې سوداګریزه نښه ستاسې نیکه پېژندنه ده .د ښې پېژندنې درلودلو لپاره لویه سوداګري
مهمه نهده».
په همدې حال کې رویا د خپل د پالر غږ اوري ،چې له خونې بهر له عارف رسه خربې کوي .عارف
هغه څوک دی چې د کوهي د اوبو مببې جوړوي .عارف ښه شهرت لري .عارف د ډېرو خلکو له
خوا د رويا پالر ته معريف شوی دی .دغو ټولو ویيل ،عارف یوازینی کس دی چې د کوهي د اوبو
مببې رغولو په برخه کې پرې باور لري.
رویا له خپل پالر څخه غوښتنه کوي ،څو له عارف څخه وپوښتي ،چې څه ډول یې خپل شهرت
ترالسه کړی او څه ډول نوي پېرېدونکي پیدا کوي؟ عارف د رویا پالر ته وايي ،هغه د نورو کارکوونکو په
څېر نهدی .دی د مببې جوړولو لپاره زیات وخت لګوي ،څو بیا خرابه نهيش .عارف له خلکو رسه
ښه چلند لري ،تل په ټاکل شوي وخت پر کار راځي او د مببې رغولو په بدل کې مناسبه بیه اخيل.
دا هغه څه دي ،چې عارف له خپلو پېرېدونکو رسه ژمنه کړې او پېرېدونکي یې هم په یاد لري،
چې له ده څخه د ښه کار هیله ولري .دوی پر عارف باور لري او هغه نورو کسانو ته معريف کوي.
عارف تل د مناسبې بیې په بدل کې چټک او د باور وړ خدمات وړاندې کوي.
که څه هم د عارف سوداګري کوچنۍ ده؛ خو ځواکمن دی .کله چې خلک د ده نوم اوري ،کولی
يش له ده څخه د ښو خدماتو هیله ولري.

د کوچنیو سوداګریو نښې ډېری مهال د دغو سوداګریو د خاوندانو په نومونو والړې دي.

رویا هټۍوالو او پېرېدونکو ته د خپلې ژمنې او له دې څخه د هغوی هیلو په اړه فکر کوي .نوموړې
له آمنې هیله کوي ،څو د یوې سوداګریزې نښې جوړولو په برخه کې وررسه مرسته وکړي.
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 .3د سوداګریزې نښې ژمنه
آمنه روښانوي ،چې د یوې سوداګریزې نښې جوړولو لپاره باید د سوداګریزې نښې پر ژمنې پوهه
يش .د سوداګریزې نښې ژمنه له الرې پېرېدونکي کولی يش له هغې څخه هیله ولري او یا هم
د تر رسه کولو لپاره پر دې باور ولري .د سوداګریزې نښې ژمنه هغه ژمنه ده ،چې رویا یې خپلو
پېرېدونکو ته ورکوي .د عارف پېرېدونکي پر نوموړي باور لري ،چې په ټاکل شوي وخت رايش،
مناسبه بیه واخيل او د کوهیو د اوبو مببې داسې جوړې کړې ،چې بیا ماتې نهيش.

د یوې سوداګریزې نښې ژمنې دوه رشطونه لري:
د پېرېدونکو لپاره معنی لرونکی دی ،دغه نښه د هغه کار تر رسه کېدو ژمنه کوي ،چې د
هغوی لپاره مهم دی.
همداراز د دې ښکارندويي کوي ،چې تاسې څه ډول له خپلو سیاالنو څخه غوره او ښه
یاست.

آمنه وايي ،د رویا د سوداګریزې نښې ژمنې ټاکلو لپاره دوه پړاوونه شته:
لومړی پړاو .هغه موضوعات وپېژنئ ،چې پېرېدونکو لپاره مو مهم دي.
دویم پړاو .هغه کارونه وپېژنئ ،چې د رویا او سیاالنو ترمنځ توپیر پهډاګه کوي.
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لومړی پړاو .د پېرېدونکو لپاره مو څه مهم دي؟
آمنه وضاحت ورکوي ،چې پېرېدونکي د بېالبېلو محصوالتو پېرلو پر مهال ،جال جال معیارونه په پام
کې نیيس .هغوی چې کله یو جنس پېري ښايي ډيزاین ته یې پاملرنه ونهلري؛ خو کېدای يش د
جامو د پېرلو پر مهال ډيزاین یې په پام کې ونیيس.

عمومي رشایط ،چې پېرېدونکي او هټۍوال د محصوالتو پېرلو پر مهال ورته پاملرنه
لري:
 .۱سټایل یا د ورځې له مود رسه برابر
 .۲ډيزاین :بڼه ،اندازه ،رنګ ،بېلګه ،بېسارې
 .۳کیفیت :توکي ،وړتیا ،وروستی کار
 .۴خدمات :دوستانه ،له درناوي ډک ،د باور وړ
 .۵بیه :با ارزښته
 .۶نور مسایل :نور څه؟
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آمنه له رویا څخه پوښتنه کوي ،چې د نوموړې په الس ګنډل شویو محصوالت په څېر د جامو
پېرلو پر مهال ،کومو شیانو ته پاملرنه لري .آمنه له رویا رسه د یوه لست په جوړولو کې مرسته کوي:

 .1سټایل یا د ورځې له مود رسه برابر :جامې د ورځې د مود له معیارونو رسه برابر وي.

 .۲ډیزاین :بېساري جامې ،چې زړه راښکونکي رنګونه او دودیز ډيزاینونه ولري.

126

رویا خپلې سوداګرۍ ته اعالنات کوي

 .3کیفیت :له غوره کیفیت رسه وړتیاوې او وروستی کار.

 .4د پېرېدونکو خدمتونه :دوستانه ،له درناوي ډک او د باور وړ د پېرېدونکو خدمتونه

 .5د محصوالتو بیه :بیې د کیفیت له کچې رسه مناسبې وي.
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دویم پړاو .تاسې کوم کار په ښه توګه تر رسه کولی شئ؟
څه ډول له خپلو سیاالنو رسه توپیر لرئ؟
آمنه له رویا څخه غوښتنه کوي ،چې د هټۍ وال او پېرېدونکي د پاملرنې وړ د رشايطو ليست ته
وګوري او هغه کار وپېژين ،چې په تر رسه کولو کې یې ښه وړتیا لري؛ هغه کار ،چې له بل هر چا
یې په ښه توګه تر رسه کوي او هغه کارونه چې سیاالن یې تر رسه کوي .د رویا سیاالن د پلورنې نور
استازي او تولیدوونکي دي ،چې د رویا محصوالتو په څېر محصوالت تولیدوي او پلوري.
رویا د خپلو سیالو محصوالتو رسه د خپلو محصوالتو پرتله کولو په موخه یوه نقشه جوړوي.

رویا هغه کارونه پېژين ،چې په سمه توګه یې تر رسه کوي

پېرېدونکي کومو شیانو ته
پاملرنه کوي؟

سټایل
زه کوم کار په ښه توګه تر
رسه کولی شم؟
زما سیاالن کوم کار په
ښه توګه تر رسه کولی
يش؟

ډيزاین

کیفیت

خدمتونه

X

X

X

X

بیه

X
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رویا د خپلو یو شمېر سیاالنو په څېر په سټایل او فېشن زیاته نه پوهېږي؛ خو پېرېدونکي د نوموړي
په الس ګنډل شوي ډيزاینونه خوښوي .نوموړې د خپلو اليس ګنډلو کیفیت په ځانګړي توګه د
کندهاري اليس ګنډلو او تار شمېرلو لهامله ستایل کېږي؛ .یوه هټۍوال رویا ته وویل ،د نوموړې اليس
ګنډل تر ټولو غوره اليس ګنډل دي ،چې تر دې دمه یې لیديل دي.
رویا تل له هغو کسانو رسه کار کوي ،چې له نوموړي رسه له درناوي ډک چلند کوي او تل خپل
محصوالت په ټاکل شوې نېټې سپاري .هغه فکر کوي ،چې د سیالو محصوالتو په پرتله د نوموړې
محصوالت غوره دي؛ ځکه په ټاکل شوي وخت د محصوالتو سپارلو پر مهال هټۍوال يې ستاینه
کوي .په هر حال د رویا په الس ګنډل شویو محصوالتو بیه د سیالو محصوالتو په پرتله لوړه ده.
رویا په ډيزاین ،کیفیت او خدماتو کې له ټولو غوره ده .دا په دې معنی ده ،چې رویا کولی يش د
ډیزاین ،کیفیت او خدماتو یوه کچه خپلو پېرېدونکو او هټۍوالو ته ژمنه ورکړي؛ خو سیاالن یې د دغه
کار د تر رسه کېدو توان نهلري .هغه د خپلو سیاالنو په پرتله په ښه توګه معیارونه تر رسه او پيل کوي.
دا هغه معیارونه دي ،چې سیاالن یې ورته پاملرنه نهلري.
اوسرویا کولی يش د خپلې سوداګریزې نښې ژمنه تعریف کړي:
– له غوره کیفیت او وروستي کار رسه په الس ګنډل شوي دودیزې جامې (ډیزاین او کیفیت).
– تر ټولو غوره کیفیت رسه کندهاري اليس ګنډل او تار شمېرنه (ډیزان او کیفیت).
– مهربان ،له درناوي ډک او د باور وړ خدمتونه(خدمات).
آمنه رویا ته وايي ،که د خپلو سیاالنو په پرتله په غوره توګه د سوداګریزې نښې ژمنه یا هم د ډیزاین،
کیفیت او خدماتو عرضه کولو په عميل کولو رسه ښه شهرت ترالسه کړي؛ ډېر پېرېدونکي او
هټۍوال به جلب کړي ،چې دغو مسایلو ته پاملرنه لري.
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 .4ستاسې د سوداګریزې نښې پېژندل
اوس چې رویا د خپلې سوداګرۍ د نښې پر ژمنه پوهېږي؛ نوموړې هټۍوال او پېرېدونکي په
داسې وخت کې د دغې ژمنې لېږدولو ته اړتیا لري ،چې خپله نه وي – نوم ،لوګو یا لېبل ،چې
ستاسې د سوداګریزې نښې ژمنه پېرېدونکو ته لېږدوي .
له هغه ځایه ،چې ستاسې د سوداګریزې نښې پېژندنه ،ستاسې د سوداګریزې نښې له ژمنې
څخه استازیتوب کوي؛ باید داسې رنګونه ،ليکبڼې (فونټونه) او انځورونه ډيزاین يش ،چې دغه ژمنه
منعکس کړي .د بېلګې په توګه ،که ستاسې د سوداګریزې نښې ژمنه د عرصي جامو وړاندې کول
دي او تاسې پهخپلې لوګو کې له یوه دودیز ډيزاین څخه استفاده کوئ ،مشرتیان به ګنګس يش.

د سوداګریزې نښې پېژندل
– د سوداګریزې نښې د لیدلو (برصي) بېلګې ټاکل
– نوم ،لوګو یا لېبل
– رنګونه ،لیکبڼې او هغه انځورنه ،چې یې د نوم ،لوګو او لېبل په برخه کې کاروئ.
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آمنه په دوو جوړو جامو کې دوه ډوله ټومبل شوي لېبله ښکاره کوي ،چې يې د ترکيې او د
استانبول نوم پرې ليکل شوی بل يې د چني ده .نوموړې له رویا څخه پوښتنه کوي ،چې څه ډول
لېبلونه د سوداګریزې نښې ژمنه نندارې ته وړاندې کوي.

رویا یوه شېبه چوپه شوه او وروسته یې په موسکۍ انداز کې وویل« :هغه لېبل ،چې په هغه کې د
چین نوم لیکل شوی ډېر ساده و او په هغه کې هېڅ رنګ او ډیزاین نه دی کارول شوی .دا د محصول
د ټيټ کیفیت ښکارندويي کوي .د استانبول لوګو غوره کیفیت لري او جذابه ده .د دغه لوګو رنګونه،
د لیکنې بڼې او هنديس ډيزاین یې عرصي دی او د دې ښکارندويي کوي ،چې ډېر دودیز نه دی.
لوګو د ویاړ ،کیفیت ،بڼې او غوره بیې ښکارندویه ده».
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رویا چوپه شوه او په موسکۍ انداز یې وویل« :الکوزی په فیشني توګه لیکل شوی او د چای له غوره
کیفیت او طعم څخه استازیتوب کوي».
آمنه د رویا د زدهکولو له چټکتیا څخه اغېزمنه شوه .نوموړې په ټوکو رسه وايي ،رویا باید د الکوزي
چای یوه پلورونکې يش!
رویا پر خپلې سوداګرۍ د نوم اېښودو په اړه فکر کوي .کوم نوم د نوموړې د سوداګریزې نښې ژمنه
به ولېږدوي؟
آمنه ،رویا ته وايي ،هټۍوال د نوموړي محصوالت د «د رویا اليس ګنډل» په نامه یادوي .آمنه
وړاندیز کوي ،چې پر خپلې سوداګرۍ د «د رویا اليس ګنډل» د نوم په اېښودو رسه خپل اوسنی ښه
شهرت ،چې د غوره کیفیت او ښه خدماتو پر بنسټ یې ګټلې ،پراختیا ورکړي.
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رویا دغه نظریه خوښوي؛ په ځانګړي توګه دا چې رویا د «خیال» په معنی ده او رویا خپل خوب د
سوداګرۍ په رامنځته کولو رسه په واقعيت بدلوي.
رویا پرېکړه کوي ،چې د نوموړې لوګو باید د ( )Rتوري رسه په الس ګنډل شوې وي؛ ځکه تخصص
یې اليس ګنډل دي .نوموړې د ( )Rتوری خپلو شخيص پېرېدونکو لپاره د جامو په دننه کې له
ورېښمین تار رسه به وګنډي ،څو د کیفیت ښکارندويي یې وکړي .هغه به له ټوکر رسه ورته تار
وکاروي ،څو لوګو یې د جامو پر ډيزاین اغېز ونهکړي.

د رویا لوګو
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 .5د سوداګرۍ اعالن
رویا د کمیس او پرتوګ پلورنې ځانګړۍ هټۍ ته رسېږي ،چې خپلې راتلونکې سپارښتنې لپاره ټوکر
ترالسه کړي؛ خو هټۍوال له هغه خیاط رسه په خربو بوخت دی ،چې د اضايف کار په لټه کې
ده .خیاط هټۍوال ته خپلې کاري بېلګې ښکاره کوي .خیاط هټۍ پرېښودو پر مهال هټۍوال ته یو
کوچنی کارت ورکوي او وايي ،هر کله دې چې وغوښتل زنګ وهه.

خیاط هټۍوال ته یو بزنس کارت ورکوي.
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رویا کور ته له ستنېدو وروسته له آمنې څخه د کارت په اړه پوښتنه کوي .آمنه ورته وايي ،چې خیاط
خپل کارت ،چې په هغه کې یې نوم او د اړیکو معلومات لیکل شوي هټۍوال ته ورکوي ،څو په
راتلونکې کې هټۍوال ده ته د کار ورکولو په صورت کې زنګ ووهي.
رویا نوره هم ځېرکه شوې ده .آیا یو بزنس کارت د نوموړې سوداګري پراخولی يش؟ نوموړې له
آمنې څخه غوښتنه کوي ،څو د سوداګرۍ پراختیا په برخه کې ورته زیات معلومات ورکړي.
(الف) :خپل پيغام وټاکئ.
آمنه وضاحت ورکوي ،چې په سوداګرۍ اعالن کې د پېغام د لېږدولو پر څرنګوايل د پېرېدونکو
پوهېدل تر ټولو مهمه مسله ده .تاسې غواړئ ،چې خلک مو د سوداګرۍ په نوم پوه يش .هغوی
باید ستاسې د سوداګریزې نښې په ژمنه کې تر ټولو مهم پیغام او له تاسې رسه د اړیکو د ټينګو پر
الرو چارو پوه يش .د رویا لپاره د دغه کار تر رسه کول آسانه دي:
– د سوداګرۍ نوم :د رویا اليس ګنډل
– د سوداګریزې نښې ژمنه :په غوره کیفیت رسه کندهاري اليس ګنډل او تارشمېرنه
– د اړیکو معلومات – رویا عبدل۰۷۹۹۸۸۶۴۷۴ ،
(ب) د خپلې پلورنې پر وسایلو نښه اېښودنه وکړئ.
آمنه وايي ،بل ګام د پلورنې د وسایلو یا تبلیغايت توکو پراختیا ده ،څو پیغام یې پېرېدونکو ته ولېږدوي.
رویا کولی يش د خیاط په څېر یو بزنس کارت جوړ کړي او د خپلو محصوالتو لست جوړ او د
محصوالتو بېلګې خلکو ته ښکاره کړي .همداراز رویا کولی يش د محصوالتو پر بستهبندۍ د خپلې
سوداګرۍ د لوګو په چاپولو رسه خپله سوداګري اعالن کړي« .نیمه نړۍ» یوه غیر دولتي موسسه
ده ،چې آمنې پرې مخکې خپل محصوالت پلورل« .نیمه نړۍ» خپله لوګو پر هغه سلوفان چاپوه،
چې د محصوالتو بستهبندۍ لپاره یې ترې ګټه پورته کوله.
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نیمه نړۍ خپله لوګو د محصوالتو پر بستهبندۍ چاپوي.

آمنه ،رویا ته وايي ،هغه توکي دې خپلو پلورنو ته غوره کړي ،چې پېرېدونکو او هټۍ والو ته د
محصوالتو پېرېولو په وخت کې ګټور وي .خو که هټۍوال بزنس کارتونه پهخپلو هټیو کې ونهسايت؛
د جوړولو ارزښت به ونهلري.
آمنه همداراز رویا ته وايي ،د پلورنې توکي د سوداګریزې نښې ښکارندويي هم کوي او دغه توکي
باید داسې ډیزاین او چاپ يش ،چې د نوموړې د غوره محصوالتو کیفیت منعکس کړي .که د
محصوالتو پر مخ یې چاپ ناپاکه وي ،نو هټۍوال به فکر وکړي ،چې اليس ګنډل یې هم ناپاک
دي.
رویا د آمنې مشوره په پام کې نیيس .نوموړې پرېکړه کوي ،څو خپل بزنس کارت هغو هټۍوالو او
پېرېدونکو ته د ورکړې لپاره چاپ کړي ،چې په راتلونکې کې ورته سپارښتنې ورکوي او لهدې الرې
وررسه اړیکه ټینګه کړي.
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آمنه رویا ته وايي ،په بزنس کارت کې الندې معلومات ليکل شوي وي:
– د سوداګرۍ نوم او لوګو
– عنوان او نوم
– د ټېلېفون شمېره
– ستاسې پته (که تاسې دفرت یا هټۍولرئ)
– برېښنالیک
– ستاسې د سوداګریزې نښې په ژمنه کې تر ټولو مهم پیغام
آمنه زیاتوي ،چې ځینې بزنس کارتونه حتی د محصوالتو لست ،خدمتونه ،نقايش یا هم سوداګریز
انځورونه لري؛ خو دغه انځورونه او نقاشۍ یوازې هغه مهال باید وکارول يش ،چې غوره کیفیت
ولري او ستاسې د سوداګریزې نښې ژمنه منعکس کړي.
د رویا یوه ملګرې د کاري مسایلو په برخه کې د خپل خاوند د ټېلېفون له شمېرې څخه استفاده
کوي؛ خو رویا د آمنې مثال څاري او دویم موبایل یې اخيستی دی .رویا له دې مبایل څخه يوازې
د کاري مسایلو لپاره کار اخيل او له رسمي وخت پرته دغه مبایل بند وي .رویا له همدې شمېرې
څخه په بزنس کارت کې استفاده کوي .نوموړې برېښنالیک نهلري.

محصوالت:
د کمیس پرتوګ یخن ،په الس ګنډل شوي د دودیزو جامو سیټ ،د پېرېدونکي د سپارښتنې پر بنسټ اليس
ګنډل ،د جامو محفيل بلوز په الس ګنډل شوي د دودیزو جامو له سیټ رسه.
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د رویا بزنس کارت
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رویا په پام کې لري ،چې خپل بزنس کارت رسه سلوفان یو ځای کړي ،چې د محصوالتو بستهبندۍ
په برخه کې ترې کار اخيل .د نوموړې دغه کار به هټۍوال ته د دې د سوداګریزې نښې ژمنه ور
ياده کړې ،څو بیا ورته سپارښتنه ورکړي .دغه بزنس کارت به هغه مهال ال ګټور يش ،چې په خپله
د پېرېدونکو رسه په راکړه او ورکړه کې موجوده نه وي.
پر دې رسبېره رویا پرېکړه کوي ،څو د خپلو محصوالتو او اليس ګنډلو په لست کولو ،د محصوالتو یو
لست چمتو کړي .پهدې ترتیب رسه هټۍوال او پېرېدونکي پوهېږي ،چې کوم محصوالت رویا ته
وسپاري .د رویا د سوداګرۍ له ودې رسه جوخت نوموړې کولی يش د خپلو محصوالتو جال لست
هټۍوالو او پېرېدونکو ته چمتو کړي.
رویا د محصوالتو په لست کې هامغه معلومات زیاتوي ،چې په بزنس کارت کې یې لیکيل دي،
څو خلک وکولی يش له نوموړې رسه اړیکه ټينګه کړي.
ځینې کسان د خپلو محصوالتو لست په الس لیکي؛ خو رویا د خپلو محصوالتو لست د سیمې په
چاپخونه کې چاپوي ،څو د نوموړې د سوداګریزې نښې غوره کیفیت منعکس کړي.
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د محصوالتو لست او د اليس ګنډلو بېلګې
په الس ګنډل شوي محصوالت
د کمیس او پرتوګ یخن
په الس ګنډل شوي دودیزو جامو سيټونه
محفيل جامې په الس ګنډل شوي دودیزو جامو سیټ رسه.
بلوز
فرمایيش محصوالت
هغه محصوالت ،چې په فرمایيش توګه جوړېږي:
کندهاري

تارشمېر

وال ګنډل
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په پای کې رویا د خپلو اليس ګنډنو بېلګې په یوه دستکول کې ټولوي .نوموړې تل دغه دستکول له
ځانه رسه لري ،څو د پېرېدونکو یا هټۍوالو لېوالتیا په صورت کې د نوموړې له کارونو رسه د آشنايۍ
لپاره خپلې السې ګنډنې هغوی ته ښکاره کړي .پر دې رسبېره نوموړې داسې جامې اغوندې،
چې په الس ګنډل شوي وي؛ په ځانګړي توګه هغه مهال ،چې نوموړې له هټۍوالو څخه لیدنه
کوي یا بازار ته ځي .خلک له دې څخه د نوموړې کاري کیفیت ګوري.

د پلورنې توکي
– د پلورنې په وسایلو کې د خپلې سوداګریزې نښې پېژندنه منعکسه کړئ .د پلورنې په
ټولو وسایلو کې له ورته نوم ،لوګو ،ليکبڼې او رنګونو څخه کار واخلئ.
– د پلورنې داسې توکي جوړ کړئ ،چې ساده ،روښانه او د لوستلو وړ وي.

(ج) د خپلې سوداګرۍ اعالن لپاره د پلورنې له توکو څخه استفاده وکړئ.
آمنه ،رویا ته وايي ،د هټۍوالو او پېرېدونکو لهخوا د نوموړې د پلورنې توکو له لیدلو او کارولو څخه
ډاډ ترالسه کول ،د سوداګرۍ د تبلیغ وروستی ګام دی .رویا له وړاندې څخه پرېکړه کړې ده ،چې له
بزنس کارت ،د محصوالت له لست او له خپلو کاري بېلګو څخه د سوداګرۍ اعالن په موخه څه ډول
استفاده وکړي .د آمنې لهخوا نوموړې هڅول کېږي ،څو د هغو نورو الرو چارو په اړه فکر وکړي،
چې ښايي په کارولو یې سوداګرۍ پراختیا او وده وکړي.
آیا رویا د خپلو بزنس کارتونو ويشلو لپاره د کورنۍ او ملګرو له شبکې څخه استفاده کولی يش؟ آیا
پر هټۍوالو او د ابرېشم رشکت په څېر تولیدوونکو ته چې لویې سوداګرۍ لري د خپلو محصوالتو
پلورنې په موخه زنګ ووهي؟ آیا په ښځینه بازار کې پر پېرېدونکو د محصوالتو پلورنې لپاره د پلورنې
لېواله استازي شته ؟ آیا د نوموړې د ګډون لپاره نور نندارتونونه شته؟
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د محصوالتو اعالن
 .۱هغه پیغام وټاکئ ،چې غواړئ ولېږدوئ (نوم ،د سوداګریزې نښې پېژندنه ،د اړیکو
معلومات).
 .۲د پلورنې توکي برابر کړئ ،څو دغه پیغام ولېږدوي (بزنس کارت ،بېلګې ،د محصوالتو
لستونه ،بستهبندي).
 .۳د پلورنې توکي مو پر پېرېدونکو او هټۍوالو ووېشئ.

ښتنې پر بنسټ اليس
محصوالت:
پېرېدونکي د سپار
ودیزو جامو سیټ ،د
جامو له سیټ رسه.
پرتوګ یخن ،په الس ګنډل شوي د د ګنډل شوي د دودیزو
د کمیس
حفيل بلوز په الس
ګنډل ،د جامو م

تر ټولو غوره کیفیت

رسه کندهاري

ال
يس ګنډل او تار شمېرنه

رویا عبدل ،مالک | د ټېل
ېفون شمېره 0799886474
تر ټولو غوره کیفیت

رسه کندهاري اليس

ګنډل او تار شمېرنه

ک | د ټېلېفون ش
رویا عبدل ،مال

مېره 0799886474

د

محصوالتو لست
او د اليس ګنډلو بېلګې

په الس ګ
د کم نډل شوي محصوالت
یس او پرتوګ یخن
په الس ګنډل ش
محفيل جامې وي دودیزو جامو سيټونه
په الس ګنډل شوي
بلوز
دودیزو جامو سیټ رسه.
فرمایيش محصوالت
هغه محصوالت ،چې په ف
کندهاري

رمایيش توګه جوړېږي:

تارشمېر

وال ګنډل
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څلورم څپرکی

آمنه رویا ته په کتلو رسه وايي« :رویا جانې! موږ د زیاتو مهمو معلوماتو په اړه بحث وکړ .اجازه راکړه،
چې د ابرېشم له بېلګې څخه په استفادې ،د هغو شیانو په اړه مو چې خربې کړي و ارزو .د دودیز
کمیس پرتوګ پلورنې په ځانګړې هټۍ کې هغه پېرېدونکي د ابرېشم د سوداګریزې نښې ژمنې
په اړه څه وویل؟»
رویا په ځواب کې وویل« :پېرېدونکي وویل ،ابرېشم عرصي ډیزاینونه د دودیز چپن له ټوکر او اليس
ګنډلو رسه ترکیبوي ،څو ښکيل او فېشني جاکټونه تولید کړي».
آمنه پوښتنه کوي« :د هغوی د سوداګریزې نښې ژمنه څه ډول په نوم او لېبل کې منعکس کېږي؟
د هغوی د سوداګریزې نښې پېژندنه څه ده؟»
رویا وايي« :ښه ،په پښتو ژبه کې د ورېښم نوم د سټایل د غوره کیفیت منعکسوونکی دی .د ابرېشم
لېبل او په افغانستان کې په الس جوړ شوی په عرصي لیکنبڼې رسه لیکل شوی دی .لومړی توری
په الس ګنډل شوي تار رسه ښايسته شوی و ،چې په دودیزو ټوکرو او اليس ګنډلو رسه د مډرن مود
د ترکیب منعکسوونکی دی».

د ابرېشم لوګو
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آمنه په ویاړ رسه موسکۍ شوه او ویې ویل« :دا په بشپړه توګه سمه ده .یو وخت ما د ابرېشم رشکت
لپاره اليس ګنډل کول .زه په یاد لرم ،چې د رشکت خاوندې بلقیس پیامن بزنس کارت درلود ،چې
پېرېدونکو ته یې ورکاوه او د هغو محصوالتو لست په کې شامل و ،چې په هغه کې د محصوالتو
بیې او انځورونه ځای شوي وو .بلقیس دغه لست له ځانه رسه هغو نندارتونونو ته وړه ،چې هلته
له زیات شمېر پېرېدونکو رسه آشنا کېده.
رویا جانې! په وروستیو څو کلونو کې سوداګرۍ په چټکۍ رسه زیاته وده کړې ده .زه فکر کوم ،چې
ستاسې سوداګري هم کولی يش په چټکۍ رسه وده وکړي».

د ابرېشم رشکت د پلورنې توکي
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 .6د روزونکي( ټرېرن) یاددښتونه :مترینونه
دویمه برخه .سوداګریزه نښه څه ده؟
 .۲.۱د لوګو او لېبلونو درلودونکو کومو محصوالتو په اړه فکر کولی شئ ؟
 .۲.۲له لوګو یا لېبل رسه تاسې له محصول څخه څه اخیستنه لرئ؟
 .۲.۳آیا د یوه محصول په پېرلو کې لوګو یا لېبل له تاسې رسه مرسته کوي؟
درېیمه برخه .ستاسې د سوداګریزې نښې ژمنه
 .۱.۱پېرېدونکي او هټۍوال ستاسې د محصوالتو د پېرلو پر مهال کومو رشایطو ته پاملرنه لري( .سټایل ،ډيزاین،
کیفیت ،خدمتونه ،بیه ،یا نور رشایط).
 .۱.۲پرتله کړئ او وګورئ ،چې تاسې او سیاالن مو څه ډول دغه رشایط پوره کوي .تاسې د کوم کار په تر رسه
کولو کې له ټولو غوره یاست؟ د دغې کړنالرې د رسچینو په برخه کې د سوداګریزې نښې ژمنه او سیالۍ له
بېلګې څخه استفاده وکړئ.
 ۱.۳ستاسې د سوداګریزې نښه ژمنه څه ده؟
څلورمه برخه .ستاسې د سوداګریزې نښې هویت
 .۴.۱د خپل کور شاوخوا یا هم بازار ته وګورئ او د خوښې وړ دوه لوګو ګانې غوره کړئ .سوداګریز نوم او لوګو
د سوداګریزې نښې په اړه څه در رسوي؟
 .۴.۲ستاسې د سوداګرۍ نوم څه دی؟ څه ډول دغه نوم ستاسې د سوداګریزې نښې ژمنه منعکسوي؟
 .۴.۳کوم ډول انځورونه ،رنګونه او لیکبڼې ستاسې د سوداګریزې ژمنه منعکسوي ؟ آیا کولی شئ دغه ټول رسه
يوځای یوه لوګو ترې جوړه کړئ؟
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پنځمه برخه .خپله سوداګري اعالن کړئ
 .۵.۱غواړئ د خپلې سوداګرۍ اعالن لپاره پېرېدونکو او هټۍوالو ته کوم پیغام ولېږدوئ؟
 .۵.۲د خپل پیغام لېږد لپاره د پلورنې له کومو توکو کار اخيستلی شئ؟ د ځان لپاره یو کارت ډيزاین کړئ او خپلې
سوداګرۍ لپاره د محصوالتو یو لست جوړ کړئ.
 .۵.۳څه ډول کېدای يش د پلورنې له دې وسیلې څخه پېرېدونکي او هټۍوالو ته د خپلې سوداګرۍ اعالن په
برخه کې استفاده وکړئ؟
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