اووم څپرکی:
رویا نوی محصول جوړوي

لړلیک
 .1رسليک
 .2د نویو محصوالتو جوړول
لومړی ګام :د ارزونو تر رسه کول
دویم ګام :ډيزاین
درېیم ګام :آزمایښت او تولید
څلورم ګام :اعالن او پلورل

 .3د روزونکي یا ټرېرن یاددښتونه :مترینونه
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د دغه څپرکي په پای کې له الندې موضوعاتو رسه آشنا کېږئ:
– نوي محصوالت څه ډول توليدولی شئ ؟
– څه ډول کولیی شئ د هغو محصوالتو بېالبېلو بڼو په اړه ارزونه وکړئ ،چې غواړئ تولید
یې کړئ؟
– څه ډول کولی شئ نوي محصوالت ډيزاین کړئ؟
– څه ډول کولی شئ نوي محصوالت و آزمایئ؟
– څه ډول کولی شئ د نویو محصوالتو لپاره بازارموندنه وکړئ او هغه وپلورئ؟
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 .1رسليک
رویا خپل کاري پالن څاري ،څو د خپلو محصوالتو د پلورنې کچه زیاته کړي  .د پالن یوې برخې په
توګه رویا پرېکړه کوي ،چې نوی محصول جوړ کړي؛ خو نه پوهېږي  ،چې خپل کار له کوم ځای
څخه پیل کړي .نوموړې له آمنې څخه مشوره غواړي.
آمنه وايي ،د یوه نوي محصول جوړول خپلې سوداګرۍ ته د هټۍوالو او پېرېدونکو د لېوالتیا ساتلو
تر ټولو مهمه بڼه ده؛ په ځانګړي توګه چې کله تاسې خپله خپل محصوالت پلورئ .هټۍوال او
پېرېدونکي هغه نوي محصوالت خوښوي ،چې د کال د موسم منعکسوونکي او یا هم د فېشن
تر ټولو نوې بېلګه وي.
آمنه هر کال نوی محصول جوړوي .هټۍوال او پېرېدونکي پوهېږي ،چې آمنه تل له ښکلیو ډيزاینونو
رسه نوی محصول پلورلو لپاره لري؛ لهدې امله دوی د آمنې د محصوالتو پېرلو ته دوام ورکوي.
آمنه روښانوي ،چې د یوه نوي محصول جوړولو لپاره دوه اسايس الرې موجودې دي:
 .1خپل اوسني محصوالت اصالح کړئ؛ يعنې عمومي بڼه او مود یې خوندي ساتئ  ،خو د خپل
محصول په جزییاتو کې بیا کتنه وکړئ .دغه کار د محصول د رنګ ،توکو یا هم د اندازې د بدلون
په معنی ده .د بېلګې په توګه رویا کولی يش د خپل په الس ګنډل شويو دودیزو جامو سیټ د
بېالبېلو رنګونو په ترکیب رسه د محفيل جامو لپاره جوړ کړي.
 .2په بشپړه توګه نوي محصوالت جوړ کړئ؛ پهداسې ډیزاین او سټایل رسه یو محصول جوړ کړئ،
چې تر دېدمه مو نه وي پلوريل .رویا کولی يش ماشومانو لپاره دودیزې جامې جوړې کړي.
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د نوي محصول تولید لپاره دوه الرې موجودې دي:
 .1خپل اوسني محصوالت اصالح کړئ:
– د محصول رنګ بدل کړئ؛
– د محصول توکي بدل کړئ؛ او
– د محصول اندازه بدل کړئ.
 .2په بشپړه توګه نوي محصوالت جوړ کړئ.

 .۲په بشبړه توګه نوی محصول تولید کړئ – رویا کولی يش د ماشومانو
لپاره په الس ګنډل شوي دودیزې جامې جوړې کړي.

 .۱خپل اوسنی محصول اصالح کړئ  -رویا کولی يش د خپل په الس ګنډل
شويو دودیزو جامو سیټ د بېالبېلو رنګونو په ترکیب رسه د محفيل جامو
لپاره جوړ کړي.

د نوي محصول تولید لپاره دوه الرې موجودې دي
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 .2د نوي محصول جوړول
آمنه ،رویا ته وايي ،چې د یوه نوي محصول جوړول څلور اسايس ګامونو رسه رسته رسېږي:
– لومړی ګام :د ارزونو تر رسه کول؛ د پام وړ محصول تولید په اړه د پرېکړه کولو په برخه کې د
مرستې لپاره الزم معلومات را ټول کړئ.
– دویم ګام :ډیزاین؛ هڅه وکړئ بېالبېلې الهام بښوونکي رسچینې پیدا کړئ او ځانګړي ډيزاینونه
جوړ کړئ.
– درېیم ګام :آزمایښت او د تولید پروسې پیل؛ تر ټولو غوره ډيزاینونه و آزمایئ او تر ټولو بریايل
محصوالت جوړ کړئ.
– څلورم ګام :اعالن او پلورل؛ خپل نوي محصوالت اعالن او وپلورئ.
د دغو ګامونو څارل تاسې ډاډمنوي ،چې محصوالت مو بريايل دي.
آمنه ،رویا ته یادونه کوي ،چې د نوموړې نوی محصول باید د دې د سوداګریزې نښې منعکسوونکی
وي .که نوموړې په کم کیفیت رسه محصوالت تولید کړي ،دغه کار به د ده ښې پېژندګلوی ( د يوې
باکفيته توليدوونکې په توګه ) زيان ورسوي.

212

رویا نوی محصول جوړوي

لومړی ګام :د ارزونو تر رسه کول
آمنه وايي« :رویا جانې! د يو نوي محصول له توليدولو مخکې بايد ارزونه وکړئ ،چې خک به کوم
ډول محصول واخيل .راځه یوه ارزونه تر رسه بيا پرې کتنه وکړو او الزم کارونه پرې ورزیات کړو».
آمنه له رویا څخه څو پوښتنې کوي:
 .1ستاسې کوم یو محصول تر ټولو زیات بریالی دی؟ د خپلې پلورنې د څارلو پر معلوماتو بیا کتنه
وکړئ (د پلورنې څارلو په اړه پنځم څپرکی وګورئ) .آيا کولی شئ د خپلو محصوالتو رنګ ،اندازه،
توکي یا ځانګړتیاوې د یوه نوي محصول جوړولو لپاره اصالح کړئ؟ آیا هغه څه ،چې تاسې يې
جوړوئ ،دې ته ورته نور محصوالت شته ؟

د محصوالتو لهالرې د رویا د پلورلو څارل
محصول
د هغو محصوالتو پلورل ،چې
وده یې چټکه ده [په الس ګنډل
شویو دودیزو جامو سیټونو
رسه اړوند]

پلورل (افغانۍ)

د کمیس او پرتوګ یخن

په الس ګنډلو شویو دودیزو جامو سیټ
په الس ګنډل شویو جامو سیټونو رسه
محفيل جامې
بلوز

د پلورنې مجموعه

120,600
39,200
7,000

هغه دودیز محصوالت ،چې
زیات پلورل کېږي [له کمیس
پرتوګ ،د جامو له سیټونو او
محفيل جامو رسه اړوند]

1,200

168,000

رویا د محصول د څارلو معلوماتو په لیدلو رسه نه پوهېږي ،چې دودیز محصوالت یې تر ټولو زیات
پلورل شوي او په الس ګنډل شویو دودیزو جامو سیټونو پلورنه یې په چټکۍ رسه د ودې په حال
کې ده.
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 .2ستاسې تر ټولو د خوښې وړ محصوالتو د موخې وړ پېرېدونکي څوک دي؟ ستاسې د موخې
وړ پېرېدونکي هغه کسان دي ،چې ستاسې د سوداګریزې نښې ژمنه او ټول هغه محصوالت
خوښوي ،چې تاسې یې جوړوئ .هغوی ستاسې محصوالت اخيل او ترې ګټه پورته کوي.
که تاسې خپل محصول پر یوه هټۍوال وپلورئ ستاسې د موخې وړ پېرېدونکي ،د دغه هټۍوال
ټول پېرېدونکي دي.

ستاسې د هدف وړ پېرېدونکي څوک دي؟
– هغوی نارینه دي که ښځینه؟
– هغوی ځوانان ،د منځنۍ عمر درلودونکي یا د زیات عمر درلودونکي دي؟
– هغوی کم ،منځنی یا زیات عاید لري؟
– هغوی د کوم ځای دي؟
– هغوی د محصوالتو د پېرلو پر مهال د کومو شیانو په اړه ډېر احتیاط او دقت کوي؟
– هغوی د خپل اړتیا وړ محصوالت له کوم ځای څخه پېري؟

د هغه محصول لپاره ،چې تر ټولو ښه وده لري د رویا د موخې وړ پېرېدونکي په منځنۍ عاید رسه
هغه کابل میشتې ښځې دي ،چې عمرونه یې له  ۱۸څخه تر  ۳۰کلونو دي؛ یعنې په الس ګنډل
شویو دودیزو جامو سیټونو پیرېدونکي .دغه ښځې په الس ګنډل شوي دودیزې جامې په غوره
کیفیت او په سم وروستي کار رسه اخيل .دوی د خپل اړتیا وړ جامې له هغو هټيو څخه پېري،
چې دودیزې جامې پلوري.
هغه ښځې ،چې عاید یې کم دی د دویزو جامو له سیټونو رسه د رویا محفيل جامې اخيل؛
خو پر دغو ښځو د رویا د پلورنې کچه تر هغو ښځو ډېره ټيټه ده ،چې د خپل اړتیا وړ جامې د
ښځینه دودیزو جامو له ځانګړې هټۍ څخه اخيل.
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په الس ګنډل شویو دودیزو جامو سيټونو لپاره د رویا د هدف وړ پېرېدونکي.
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 .3ستاسې د محصوالتو په څېر نور کوم محصوالت په بازار کې ډېر پلورل کېږي؟ ستاسې د هدف
وړ پېرېدونکو ترمنځ کوم محصوالت زیات د خوښې وړ دي؟ د دغو محصوالتو او او د تاسې
تولیدوونکو محصوالتو ترمنځ توپیر څه دی؟ آیا دغه محصوالت په ځانګړو رنګونو ،توکو او اندازو
رسه جوړېږي؟ آیا د د غو محصوالتو کیفیت ،بڼه او اندازه ځانګړې ده؟ آیا دغه محصوالت ستاسې
د محصوالتو سمون په برخه کې کومه مفکوره درکوي؟ رویا په بازار کې په الس ګنډل شوي
دودیزو جامو سیټونه ګوري ،چې په بېلګې کې یې طالیي رنګ کارول شوی دی .رویا هېڅکله
په تارشمېر الس ګنډلو کې له طاليي رنګ څخه د استفادې په اړه فکر نه و کړی؛ خو دغه کار
ښکلی برېښي.
نوموړې کولی يش په الس ګنډل شویو محفيل جامو سیټونو لپاره له طاليي تار څخه استفاده
وکړي .پردې رسبېره رویا کولی يش چې د ښځینه دودیزو جامو ځانګړي هټۍوال ته له طاليي
رنګ رسه د بېلګو وړاندیز وکړي.
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رویا په الس ګنډل شویو دودیزو جامو سیټونه ګوري ،چې
طاليي رنګ پهکې کارول شوی دی.
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 .4آیا په بازار کې نوي محصوالت شته  ،چې تاسې يې د تولید لپاره الزمې وړتیاوې ولرئ؟
رویا پوهېږي ،چې د ماشومانو جامې د ښځینه دودیزو جامو په ځانګړې هټۍ کې پلورل کېږي .د
ماشومانو په الس ګنډل شویو جامو چمتو کول د ښځینه په الس ګنډل شویو محفيل جامو په څېر
ستونزمن نهدی .نوموړې کولی يش د ماشومانو دودیزو بازاري جامو جوړولو لپاره له یوه خیاط
رسه کار وکړي.

رویا د ماشومانو په الس ګنډل شوې دودیزې جامې د ښځینه
دودیزو جامو په ځانګړې هټۍ کې ګوري.
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 .5اوس په بازار کې کومې بیلګې شته ؟ آیا ستاسې تولیداتو په بازار کې د هر موسم په بدلون رسه
د محصوالتو ډول او مود بدلېږي؟ آیا اوسمهال مشخص رنګونه او ډيزاینونه د خوښې وړ دي؟
رویا د تارشمېر په الس ګنډل شوي یوه نوې بېلګه ګوري ،چې یوازې په محفيل جامو کې نه؛ بلکې
په بېالبېلو جامو کې کارول شوې ده .پهدې بېلګې کې د املاس د نورو کوچنیو غمیو په ګډون دوه
سرت غمي کارول شوي ،چې د دغو دوو سرتو غمیو په دننه کې د یوه بل ترڅنګ ګنډل شوي دي.
د املاسو سرت غمي د درېیو کوچنیو غمیو لهالرې له یوه بل رسه نښتي دي .رویا کولی يش دغه
بېلګه د ماشومانو د جامو په نوې بېلګې کې وکاروي.

د تار شمېر په الس ګنډل شوې نوې بېلګه

رویا وايي« :آمنه جانې! دا یوه ګټوره ارزونه وه .اوس ډاډمنه یم ،چې په غوره کیفیت رسه د ماشومانو
په الس ګنډل شویو دودیزو جامو جوړولو لپاره کولی شم له یوه خیاط رسه کار وکړم .زه د دغو جامو
جوړول د نجونو د جامو له جوړولو رسه پیلوم او د تارشمېر په الس ګنډل شوې نوې بېلګه مې ،چې
په بازار کې لیدلې ده و آزمایم.
زما په فکر هغه ښځې ،چې دودیزې جامې له دغو هټيو څخه چې زه وررسه کار کوم اخيل ،نو
زما نوې جامې به خپلو لوڼو ته خوښې کړي .پردې رسبېره کولی شم د ماشومانو په الس ګنډل
شویو دودیزو جامو نوې هټۍ پیدا کړم ،چې زما نوې جامې وپېري».
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د نوي محصوالتو له جوړولو مخکې د الندې موضوعاتو په اړه ارزونه وکړئ:
 .1ستاسې د برياليتوب تر ټولو وړ محصوالت .
 .2د موخې وړ پېرېدونکي؛
 .3ستاسې محصول ته ورته ډېر پلورل کېدونکي محصوالت؛
 .4نور هغه ډېر پېرېدونکي محصوالت ،چې د خپلو وړتياوو په کارولو رسه يې جوړوئ .او
 .5د بازار بېلګې.
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دویم ګام .ډيزاین
آمنه ،رویا ته وايي ،د نجونو نویو جامو ډیزاین ته د الهام بښوونکې رسچینې پیدا کولو لپاره دې خپل
شاوخوا ته وګوري.
آمنه وايي« :الهام بښوونکی احساس له تاسې رسه مرسته کوي ،څو شته مفکورې په نویو
اوځانګړو مفکورو بدلې کړئ .که تاسې د هر بل چا له محصوالتو رسه ورته محصوالت جوړ کړئ؛
نو هېڅوک به یې ونه پېري».

الهام بښوونکي رسچینې(منابع) پیدا کړئ:
– خپل شاوخوا ټولو وګړو او توکو ته وګورئ.
– بازارونو ،هټیو ،ټولنې او طبیعت ته وګورئ.
– کتابونو ،مجلو او انټرنټ ته وګورئ.
– نورو هغو محصوالتو ته وګورئ ،چې تاسې غواړئ هغه ته ورته محصوالت جوړ کړئ.
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رویا د خپلې کتابچې په وروستۍ برخه کې د الهام بښوونکو رسچینو ثبت لپاره یو ځای ځانګړی
کوي .نوموړې هرچېرې چې ځي خپله کتابچه له ځانه لري ،څو ويش کړی مفکورې ثبتې
او هغه انځورونه ،چې نوموړې ته الهام بښوونکی احساس ورکوي انځور کړي .پر دې رسبېره
رویا هغه توکي را ټولوي ،چې نوموړې ته الهام بښوونکی احساس ورکوي .لکه د توکو برخې
پهخپلې کتابچې کې ږدي.

رویا نوې مفکورې پهخپلې کتابچې کې ثبتوي

آمنه وايي« :رویا جانې! کله دې چې څو مفکورې را ټولې کړې ،کولی شې پهخپلې کتابچې
کې د ډیزایونونو پر کښلو کار وکړې او پیل یې کړې .د دې کار په کولو رسه کولی شې خپل پرمختګ
وګورې».
د نویو محصوالتو ډیزاین
ټولې هغه مفکورې ،چې د ډیزاینونو په اړه یې لرئ انځور کړئ .ځینې وختونه تر ټولو
ښه ډيزاینونه له هغو مفکورو څخه ترالسه کوئ ،چې فکر کوئ احمقانه یا هم په لومړي
ګام کې بېمفهومه دي.
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آمنه رویا ته وايي ،ډېر شیان شته ،چې د نوي محصول د ډيزاین پر مهال باید پرې فکر وکړئ:

 .1د موخې وړ پېرېدونکي؛ څوک به لهدغه محصول
څخه ګټه واخيل؟

 .2د استفادې وړتیا؛ پېرېدونکي به لهدغه محصول څخه
څه وخت او څنګه استفاده وکړي؟

 .3سټایل؛ آیا دغه محصول به دودیز وي یا عرصي؟

 .4توکي؛ له کومو توکو څخه به ګټه واخیستل يش؟
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 .5رنګونه؛ له کومو رنګونو یا هم د کومو رنګونو له ترکیب
څخه به ګټه واخیستل يش؟

لوړ کیفیت

 .6دغه محصول به کومو جزيي کارونو لکه د تکمې
نصبول یا هم ځانګړې ستنې ګنډولو ته اړتیا ولري؟

ټيټ کیفیت

 .7دغه انځور به کومه بڼه او اندازه ولري؟ آیا په بازار کې
يې یوه معیاري بېلګه موجوده ده؟

 .8کیفیت؛آیا دغه محصول به غوره کیفیت ولري یا ټيټ ؟
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 .9بیه؛دغه محصول لپاره د سیالۍ وړ بیه څومره ده؟ آیا د
دغه محصول د جوړولو لګښت لهدغې بیې څخه کم
دی؟ د لګښتونو او بیو په اړه د زیاتو معلوماتو لپاره درېیم
څپرکی وګورئ.

 .10د دغه محصول جوړولو المل څه دی؟ آيا بل محصول
هم موجود دی ،چې تاسې وکولی شئ لهدغه الهام
بښوونکی احساس څخه په استفادې جوړ یې کړئ او
وکولی شئ هغه د یوه سیټ یا هم یوې ټولګې په توګه
وپلورئ؟

له غوره کیفیت رسه د تارشامر اليس ګنډل

 .11آیا دغه محصول ستاسې د سوداګریزې نښې ژمنه
منعکسوي؟
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رویا بېالبېل ډوله ډيزاینونه رسامي کوي .نوموړې فکر کوي ،چې د دغو ډيزاینونو درې ډوله د عميل
کېدو وړ دي؛ په ځانګړي توګه د درېیو رنګونو له ترکیب رسه چې دې غوره کړي دي.
لومړی ډيزاین

دویم ډيزاین

درېیم ډيزاین

د رنګ ترکیب ۱

د رنګ ترکیب 2

د رنګ ترکیب 3

په  ۳جال ترکیبي رنګونو کې د رویا د جامو ډيزاینونه
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د رنګونو غوره کول:
– ډېر رنګونه شته ،چې تاسې کولی شئ یو یې غوره کړئ .دغه رنګونه ،د رنګونو په الندې
څرخ کې وګورئ.
– ارزونه وکړئ او وګورئ ،چې هټۍوال او پېرېدونکي کوم رنګونه یا هم د رنګونو ترکیب
ډېر خوښوي؟
– د رنګ په څرخ کې له ورته یا هم له متضادو رنګونو څخه کار واخلئ.
– د ورته رنګونو له روښانه یا هم تیارو بېلګو څخه استفاده وکړئ.

د رنګونو څرخ
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درېیم ګام .د نوي محصول آزمایل او تولیدول
آمنه وايي« :رویا جانې! بل ګام ستاسې ډیزاین دی .تاسې نهغواړئ داسې نوي محصوالت تولید
کړئ ،چې پېرېدونکي یې نه خوښوي».

خپل تر ټولو غوره ډيزاینونه و آزمایئ:
– خپل تر ټولو غوره ډیزاینونه له هغو کسانو رسه وآزمایئ ،چې پرې باور لرئ؛ کورنۍ،
ملګري ،هټۍوال یا پېرېدونکي .هڅه وکړئ داسې کسان پیدا کړئ چې ستاسې
محصوالتو او له ورته محصوالتو استفاده کوي لکه هټۍوال یا پېرېدونکي.
– د خپلو ډيزاینونو نقشه هغوی ته وښایاست او یا هم د خپلو محصوالتو بېلګې جوړې
کړئ .د ډیزاینونو د کښلو له تګالرې څخه استفاده کم لګښت لري.
– خپل د موخې وړ پېرېدونکي وټاکئ.
– له هغوی څخه غوښتنه وکړئ ،څو د محصوالتو په اړه مو وړاندیز وکړي.
– دغه مفکورې ثبتې کړئ ،څو وکولی شئ له هغو څخه استفاده وکړئ او یا هم له یوه
بل رسه یې پرتله کړئ

228

رویا نوی محصول جوړوي

رویا د آمنې مشوره څاري .رویا د ښځینه دودیزو جامو له ځانکړي هټۍوال ،دوو شخيص پېرېدونکو
او آمنې رسه مالقات کوي .رویا دغو کسانو ته د خپلو ډيزاینونو درې تر ټولو غوره ډيزاینونه ،چې د
غوره کړی شویو رنګونو ترکیب رسه به د نجونو جامې جوړوي ښکاره کوي .رویا خپل د موخې وړ
پېرېدونکي پېژين او له هغوی څخه غواړي ،څو د موضوعاتو په اړه نظر ورکړي:
– هغوی کوم شی ډېر خوښوي؟
– توکي
– رنګ
– د محصوالتو وروستی کار
– بڼه او اندازه
– محصوالت به څوک وپېري؟
– بیه
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رویا خپل ډیزاینونه د ښځینه دودیزو جامو له ځانګړو هټۍوالو رسه آزمايي.

رویا د هټۍوالو نظریات د محصول د آزمایښت په پاڼه کې ثبتوي ،څو وکړی يش وروسته ورته
مراجعه وکړي.

230

رویا نوی محصول جوړوي

د رویا اليس ګنډل – د رویا د محصول د آزمایښت پاڼه
نوم :نسیم عادل
محصول :د نجونو په الس ګنډل شوې دودیزې جامې
د موخې وړ پېرېدونکي :له  ۱۸څخه تر  ۳۰کلونو پورې عمر لرونکې ښځې ،چې منځنۍ عاید لري او په کابل کې
ژوند کوي .دوی په غوره کیفیت رسه په الس ګنډل شوي جامې خوښوي او دغه جامې د دودیزو جامو له ځانګړې
هټۍ څخه اخيل.
 .1کوم ډيزاینونه او د رنګونو ترکیب ډېر خوښوئ؟
د رنګونو لومړی ترکیب
لومړی ډیزاین
د رنګونو دویم ترکیب
دویم ډيزاین
د رنګونو درېیم تریکیب
درېیم ډيزاین
د دې لپاره چې ځانګړی يش کوم ډیزاین او د رنګونو کوم ترکیب خوښوئ الندې پوښتنو ته ځواب
ورکړئ.
 .2د ډیزاین په اړه کوم شی تر ټولو ډېر خوښوئ؟
د اليس ګنډنې بېلګه ،د جامو بڼه او د توکو کیفیت
 .3د اړتیا پر مهال غواړئ په ډيزاین کې کوم بدلونونه رامنځته کړئ؟
الف :توکي .هېڅ
ب :رنګ :محصوالت د ډېرو رنګونو له ترکیب رسه وړاندې کړئ .جال پېرېدونکي جال رنګونه خوښوي.
ج :د الس ګنډنې بېلګه :هېڅ
د :بڼه :هېڅ
ه .اندازه :هېڅ
ی :نور بدلونونه :هېڅ
 .4آیا زما د موخې وړ پېرېدونکی به دغه محصول واخيل؟
هو
 .5پېرېدونکي به دغه محصول لپاره کومه بیه ورکړي؟ هټۍوال به دغه محصول لپاره کومه بیه
ورکړي؟
پېرېدونکي  ۷۰۰افغانۍ
هټۍوال  ۴۵۰افغانۍ
 .6نور وړاندیزونه:
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رويا د ټولو نظریات له یوه بل رسه پرتله کوي او د هغو ډيزاینونو رنګونه غوره کوي ،چې تر ټولو زیات
پلورل کیږي .رویا پرېکړه کوي ،چې د جامو یوه بېلګه جوړه کړي او هغه هټۍوال ته ښکاره کړي.
رویا د توکو پېرلو او د خیاط د حقالزحمې ورکړې لپاره له هغو پيسو څخه ګټه اخيل ،چې په تېرو
څو میاشتو کې یې سپمې کړي دي .آمنه ورته یادونه کوي ،چې ښايي د خپل د محصول بېلګه
ونه پلورلی يش؛ په ځانګړي توګه که د نجونو جامې پر پېرېدونکو ونه پلورل يش لهدې امله نهيش
کولی له سپمې شويو پيسو څخه ډېرې ولګوي.
آمنه له رویا څخه غوښتنه کوي ،چې د یوې بېلګې جوړولو پر مهال د یوه جوړه جامو جوړولو کره
لګښت محاسبه کړي (د لګښت د محاسبې بڼې لپاره درېيم څپرکی وګورئ).
رویا له آمنې څخه غوښتنه کوي ،څو د جامو د بیې ټاکلو په برخه کې وررسه مرسته وکړي( .د
محصول د بیې ټاکلو بڼو په اړه درېيم څپرکی وګورئ) .د نجونو په الس ګنډل شویو دودیزو جامو
بیه معموال له  ۵۰۰څخه تر  ۸۰۰افغانیو ده .د رویا د الس ګنډلو کیفیت په بازار کې د نورو شته وو
په پرتله غوره دی .په دې ترتیب رسه رویا فکر کوي ،چې پېرېدونکي به د هرې جوړې جامې لپاره
 ۷۰۰افغانۍ ورکړي .د نورو ټولو بیو ترمنځ دغه بیه لوړه ده؛ خو د تر ټولو لوړو بیو درلودونکو جامو
څخه یې بیه ټيټه ده.
آمنه ،رویا ته یادونه کوي ،چې هټۍوال به د کمې بیې هیله ولري؛ ځکه هغوی باید د رویا لهخوا
ګنډل شوې جامې په یوه رقابتي بیې وپلوري او خپل لګښتونه هم تامین کړي .رویا پوهېږي ،چې
باید داسې بیه وټاکي څو لګښت یې پوره کړي .نوموړې پرېکړه کوي ،څو دغه جامې په ۴۵۰
افغانیو پر هټۍوالو وپلوري .د محصول د آزمایښت پروسې پر مهال؛ دا هغه بیه وه ،چې خلکو یې
اټکل کړی و چې هټۍوال به یې د جامو په بدل کې ورکړي.
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آمنه ،رویا ته مشوره ورکوي ،چې د خپل په الس ګنډل شويو نجونو دودیزو جامو لپاره کیفیت تعریف
کړي – یا دا چې ښه کیفیت په څه معنی دی او دغه معیارونه د کیفیت د ارزونې په نقشه کې
ثبت کړي.
د دغه کار تر رسه کول له رویا رسه مرسته کوي ،څو ډاډ ترالسه کړي ،چې هر ځل او تل د ده لهخوا
تولید شوې جامې د کیفیت له ورته کچې رسه تولیدېږي( .د کیفیت د ارزونې بڼو په اړه دویم
څپرکی وګورئ).

د خپل نوي محصول جوړولو لپاره چمتو شئ:
– د خپل محصول یوه بېلګه جوړه کړئ.
– د یوه محصول د جوړولو لګښت محاسبه کړئ.
– د خپل محصول بیه په بازار کې د شته ورته محصوالتو له بیې رسه یو شان وټاکئ.
– ډاډمن شئ هغه بیه ،چې ټاکئ ستاسې لګښت پوره کوي.
– د خپلو محصوالتو د کیفیت معیارونه تعریف کړئ.

آمنه وايي« :رویا جانې! اوسمهال تاسې چمتو یاست ،چې د نجونو جامې جوړې کړئ ،د اړتیا
وړ یوازینی شی مو د سپارښتنې ترالسه کول دي».
450

د رویا نوی محصول :په الس ګنډل شوي د نجونو دودیزې جامې
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څلورم ګام :د نویو محصوالتو اعالن او پلورل:
آمنه وايي« :اجازه راکړئ ،څو هغه کارونه چې د نوي ښکيل محصول اعالن او پلورنې لپاره تر رسه
کوې ،پرې کتنه وکړو».
 .1خپل محصول لپاره یو سوداګریزه نښه جوړه کړئ ،د خپل سوداګریزې نښې هویت پر محصول
زیات کړئ.
آمنه وايي« :رویا جانې! که خلک پوه يش ،چې دغه جامې تاسې جوړې کړي دي ،هغوی به د
دغو جامو له کیفیت څخه ډاډمن يش .پردې رسبیره ستاسې محصوالت به خپلو دوستانو ته هم
معريف کړي».
رویا د ( )Rتوری ،چې په الس ګنډل شوي د هر جوړه جامو دننه یخن الندې زیاتوي.

رویا خپله لوګو د هر جوړه جامو په دننه کې په الس ګنډي.
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 .2د پلورنې وسایلو ته پراختیا ورکړئ او اصالح یې کړئ.
د بیلګې محصوالت؛ د خپلو محصوالتو څو بېلګې جوړې کړئ او هغه پېرېدونکو او
هټۍوالو ته ښکاره کړئ.
– د محصوالتو لست؛ نوی محصول د خپلو محصوالتو لست کې ورزیات کړئ.
– بستهبندي؛ د بستهبندۍ هغه تګالرې غوره کړئ ،چې ستاسې محصول پاک او خوندي سايت.
پهدغې بستهبندۍ کې د خپل بزنس کارت یا هم د بستهبندۍ پاکټ په ټاپه کولو رسه د خپل
سوداګریزې نښې هویت پرې ورزیات کړئ.
– د پلورنې نور توکي؛ که د پلورنې نور توکي په الس کې لرئ د نوي محصول د تولید پر مهال خپل
محصول پرې اصالح کړئ.
رویا د بېلګې یو محصول لري .نوموړې د خپلو محصوالتو لست او خپل بزنس کارت اصالح کوي.
نوموړې خپل نوي محصوالت د پخوا په څېر بستهبندي کوي .رویا د دغه کار لپاره له سلوفان څخه
استفاده کوي؛ ځکه سلوفان د محصول د کیفیت او د رویا د سوداګریزې نښې ښودلو رسبېره د
نوموړې محصوالت پاک سايت .رویا یو بزنس کارت د محصول په بستهبندۍ کې زیاتوي ،څو په
راتلونکې کې د هټۍوالو او پېرېدونکو د پېرلو چارې آسانه يش.

رویا د پلورنې توکي جوړوي یا هم هغه مهالني (نوي) کوي.
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 .3خپل محصول اعالن کړئ ،هغه د پام وړ هټۍوال  ،پېرېدونکي او کارونه چې پهدې موخه یې
باید تر رسه کړئ ،ويې پېژنئ (د خپلې سوداګرۍ اعالن په اړه د زیاتو معلوماتو لپاره ،څلورم
څپرکی او د پلورنې چینلونو په اړه معلوماتو لپاره پنځم څپرکی وګورئ) .د کورنۍ ،دوستانو،
هټۍوالو او پېرېدونکو له اړیکتیايي شبکې څخه استفاده وکړئ ،څو له تاسې رسه مرسته وکړي.
رویا د ښځینه دودیزو جامو ځانګړی هټۍوال خپله موخه ټاکي ،چې همدا اوس هم د نوموړې
محصوالت پېري .دغه هټۍوال پهخپلې هټۍ کې د ماشومانو جامې هم پلوري او د محصول د
آزمایښت پروسې پر مهال یې د رویا ډيزاینونه خوښ کړي دي.

رویا خپلې تولید شوې جامې هغه هټۍوال ته ښکاره کوي ،چې د ښځينه د دودیزو جامو پلورونکی دی.

رویا یوه بله هټۍ هم په پام کې لري ،چې د ماشومانو دودیزې جامې پلوري .رویا د کمیس او
پرتوګ یخنونو له سپارلو څخه وروسته د بېرته ستنېدو پر مهال د ماشومانو دودیزو جامو له یوې
هټۍ څخه هم لیدنه کوي .د رویا یوه ملګرې د دغې هټۍ یو پلورونکی پېژين ،چې ژمنه یې
کړې ،چې رویا محصوالت به له هټۍوال رسه وپلوري.
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آمنه وايي« :رویا جانې! د نویو جامو اعالن او پلورنې لپاره ډېرې غورې مفکورې لرې .اجازه راکړئ،
څو د دغو مفکورو یو لست چمتو کړو ،چې هېرې مو نهيش .موږ به د دغه لست نوم ستاسې
د محصوالتو اعالن کېږدو .ته کوالی شې د خپل پرمختګ څارلو لپاره لهدغه پالن څخه ګټه پورته
کړې».
د رویا د اعالن او پلورنې پالن
 .1خپلو محصوالتو ته سوداګریزه نښه جوړه کړئ.
خپلو محصوالتو ته څه ډول سوداګریزه نښه جوړئ؟
 د ( )Rتوری د نجونو جامو د یخن په دننه خوا کې په الس وګنډئ .2خپل د پلورنې توکو ته پراختیا ورکړئ یا هم هغه اصالح کړئ.
د پلورنې کومې وسیلې ته به پراختیا ورکړئ؟ د خپلې پلورنې کومه وسیله به اصالح کړئ؟
 د خپلو محصوالتو بېلګې جوړې کړئ. د نویو محصوالتو له تولید رسه جوخت ،د خپلو محصوالتو لست او بزنس کارت هم اصالح کړئ. خپل محصوالت په سلوفان رسه بستهبندي کړئ ،خپل بزنس کارت او سوداګریزه نښه هم پرېورزیات کړئ.
 .3خپل محصوالت اعالن کړئ.
څه ډول خپل محصوالت اعالن کوئ؟
 د محصوالتو پلورنې په موخه د ښځینه دودیزو جامو په ځانګړې هټۍ کې له هټۍوال رسه لیدنه. -د خپلو محصوالتو پلورنې په موخه د ماشومانو دودیزو جامو ځانګړې هټۍ څخه لیدنه

خپل نوی محصول اعالن کړئ او یې پلورئ:
– خپل محصول ته یوه سوداګریزه نښه جوړه کړئ.
– د خپلې پلورنې توکو ته پراختیا ورکړئ یا یې هم اصالح کړئ.
– د خپلې سوداګري د موخې وړ پېرېدونکو یا هټۍ والو ته اعالن کړئ.
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رویا له یوه هټۍوال څخه له لیدنې وروسته کور ته ستنېږي .نوموړې آمنې ته په موسکۍ انداز
وايي« :آمنه جانې! لومړنۍ سپارښتنه ،چې د نجونو د جامو جوړول ول ،د ښځینه دودیزو جامو پر
ځانګړې هټۍ مې وپلورل .هټۍوال زما بېلګې زیاتې خوښې کړې .د ارزونو تر رسه کول ،ډيزاین او
د محصوالتو آزمایښت په ګډون ټول کارونه د ارزښت وړ وو».
آمنه وايي« :مبارک دې وي رویا جانې .تا ډېرې هڅې وکړې .او اوسمهال پر یوه غوره سوداګرې د
بدلېدو په حال کې یې .موږ ټول پر تا ویاړو».
رویا وايي« :آمنه جانې! زه ستاسې د الرښوونو په پایله کې وتوانېدم خپله سوداګري جوړه کړم .یوه
ورځ به زه له نورو رسه د خپلو پوهو په رشیکولو د هغوی د سوداګرۍ په رامنځته کېدو کې مرسته
وکړم ،دقیقا لکه څنګه چې تاسې له ما رسه وکړل».
رویا ډېره خوشحاله ده .نوموړې ښه پېژندګلوي لري او سوداګري یې هم تر دې کچې لویه شوې او
پراختیا یې موندلې ده ،چې کولی يش د فرهاد د ښوونځي لګښتونه پرې کړي .د رویا کورنۍ په
ځانګړې توګه شفیق پرې ویاړي او په ټولنه کې د نوموړې کارونه ډېر پېژندل شوي دي.
په هر حال رویا نه غواړي په همدې ځای کې ودرېږي .نوموړې به د خپلې سوداګرۍ ښهوايل او
پراختیا ته دوام ورکړي .ډېر کسان به پر کار وګامري او خپلې کورنۍ ته به زیاتې پيسې ترالسه کړي.
رویا د خپلو هيلو لپاره سرت خوبونه لري.
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 .3د روزونکي یا ټرېرن یاددښتونه :مترینونه
لومړۍ برخه :مقدمه
 .۱.۱د نویو محصوالتو تولید لپاره دوه اسايس الرې کومې دي؟
 .۱.۲څه ډول کوالی شئ د خپلو اوسنیو محصوالتو په نوي کولو رسه ،نوي محصوالت تولید کړئ؟
 .۱.۳کوم محصوالت په بشپړه توګه نوي جوړ کړئ؟
دویمه برخه :د نویو محصوالتو جوړول
 .۲.۱د نویو محصوالتو تولید لپاره کوم پړاونه باید بشپړ کړئ؟
لومړی پړاو :څېړنې/تحقیقات
 .۲.۲ستاسې کوم محصوالت زیات بریايل دي؟ آیا کوالی شئ چې د رنګ ،توکو او اندازې په بدلون رسه یې
نوي کړئ؟
 2.3ستاسې د پام وړ پېرېدونکي څوک دي؟
 2.4د هغو محصوالتو په اړه فکر وکړئ ،چې ستاسې محصوالتو ته ورته دي .ستاسې له محصوالتو رسه د دغو
محصوالتو توپیر څه دی؟ آیا دغه محصوالت ستاسې د محصوالتو اصالح لپاره مفکور درکوي؟
 2.5نور کوم محصوالت زیات پلورل کېږي او ستاسې رسه د ورته وړتیاوو په څېر جوړېږي؟ آیا تاسې کولی شئ
دغه محصوالت جوړ کړئ؟
 2.6د بازار د بېلګو دوه منونې وړاندې کړئ .آیا په بازار کې نور محصوالت شته  ،چې ستاسې پر محصوالتو
اغېز وکړي؟
دویم ګام :د محصول ډيزاین
 2.7د جوړولو لپاره نوی محصول غوره کړئ او درې ځانګړي ډيزاینونه یې جوړ کړئ.
 2.8ستاسې ډيزاین لپاره الهام بښوونکې رسچینه کومه وه؟
د ډيزاین او الهام بښوونکې رسچینو په اړه د زیاتو معلوماتو لپاره د صنعتکارانو د کړنالرې ویبپاڼه وګورئ او
یا د افغانستان د صادراتو د ترویج ادارې د ډيزاین له برخې لیدنه وکړئ.

240

درېیم ګام :د محصول آزمایښت او تولید:
 2.9خپل ډيزاین له کومو کسانو رسه آزمایئ؟ ولې؟
 2.10له هغوی څخه د څه يش په اړه پوښتنه کوئ؟
څلورم ګام :د نوي محصول اعالن او پلورل:
 2.11خپل نوي محصول لپاره څه ډول سوداګریزه نښه جوړوئ؟
 2.12د پلورنې کوم ډول توکو ته پراختیا ورکوئ او هغه د خپل نوي محصول اعالن لپاره اصالح کوئ؟
 2.13د هټۍوالو او پېرېدونکو کوم ډله تر خپلې موخې الندې راولئ؟
 2.14خپل محصول هغوی ته څه ډول اعالنوئ؟
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رسچینې:
دلته تاسې هغه چوکاټونه او جدولونه ګورئ ،چې رویا ترې له  ۱څخه تر  ۷څپرکیو پورې استفاده کړئ ده .هڅه
وکړئ ،چې لهدغو جدولونو څخه پهخپلې سوداګرۍ کې استفاده وکړئ .دغه جدولونه پهخپلو کتابچو کې وکښئ
یا یې هم فوتوکاپي کړئ ،څو وشئ کوالی په ترتیب رسه ترې استفاده وکړئ .پر دې رسبېره تاسې کوالی شئ،
چې دغه جدولونه د  www.artisantoolkit.af/resourcesله ویبپاڼې څخه هم ترالسه کړئ.
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د سپارښتنې فورم
نېټه:
نوم:
د پېرېدونکي یا هټۍوال نوم:
د مبایل شمېره:
د سپارلو نېټه:
جنس (سپارښتنه
یې شوې ده)

د ډيزاینونو جزییات شمېر

د هر واحد بیه
(افغانۍ)

مجموعي قیمت
(افغانۍ)

مجموعه

د بېلګې لپاره رسامي

د تولیداتو مهالوېش
کړنالره :د تولید بهیر د ټولو فعالیتونو لړلیک جوړ کړئ او ټول هغه وګړي په سمه توګه وپېژنئ ،چې د هر فعالیت مسوول دي .په یاد ولرئ ،چې
د محصوالتو د کیفیت ځرينې/بررسۍ کار ته پهخپل مهالوېش کې ځای ورکړئ .ورځې د جدول په پورتنۍ برخه کې ولیکئ .د جدول په ښکته
برخه کې د هرې هغې ورځې لپاره چې د کارونو تر رسه کولو لپاره ورته اړتیا لرئ  xولیکئ .که د فعالیتونو درج په موخه زیات ځای ته اړتیا لرئ،
اضايف ستون زیات کړئ .که د ورځې درجولو په موخه زیات ځای ته اړتیا لرئ ،بیا هم اضايف ستون زیات کړئ.
محصول/محصوالت:
د هټۍوال یا پېرېدونکي نوم:
کار/فعالیت

شمېر:
بیه:
مسوول
وګړی/وګړي

د پیل نېټه:
د سپارلو نېټه:
میاشتې

د لومړنیو توکو د پېرلو یاددښت
شمېر ( x )1د هر واحد بیه ( = )2د لګښتونو مجموعه ()3
نېټه

د وړاندې/
عرضه
کوونکي
نوم

پېرودل شوی شمېر ()1
جنس

د هر واحد
بیه ()2
(افغانۍ)

د لګښتونو
مجموعه
(افغانۍ) ()3

کتنې

د رویا د کیفیت د څېړنې/بررسۍ جدول
محصول:
د هټۍوال یا پېرېدونکي نوم:
شمېر:
بیه:
د پیل نېټه:
کوم شی باید
برريس يش

منل یا ردول

که محصول له بېلګې یا نقاشۍ رسه یو شان
دی یا هم تر ډېره بریده وررسه ورتهوالی ريل
ویې منئ (✔).
که محصول له بېلګۍ یا نقاشۍ څخه توپیر
لري رد یې کړئ (.)X

د سپارلو نېټه:

کوم وخت باید وځیرل/
برريس يش؟

څوک یې باید
برريس کړي؟

معیارونه

منل یا ردول
(منل = ✔ ,ردول = )X
محصول 1

 .1لومړين توکي
 .2کاري وړتیاوې
 .3ډیزاین
 .4بشپړ شوی اليس
ګنډل
 .5وروستۍ ځرينه/
برريس

د سپارښتنې له بشپړېدو
وروسته

د هغه محصول مجموعه چې منل شوي دي:

وروستی محصول او سپارښتنه له هغه څه
رسه په بشپړه توګه ورته ده ،چې سپارښتنه یې
شوې وه

د هغه محصول مجموعه چې رد شوي دي:

محصول 2

د فعالیت
له بشپړېدو
وروسته
السلیک
وکړئ

د ګټې او لګښتونو د ارزولو پاڼه
 .1د لومړنیو توکو لګښت

د هر واحد بیه ( x )1د محصوالتو شمېر ( = )۲د لومړنیو توکو لګښت ()۳
د ټولو توکو د جمعې حاصل ( = )۳د لومړنیو توکو د لګښت مجموعه ()۴

د اړتیا وړ توکي

د هر واحد بیه (افغانۍ)
()1

د محصوالتو شمېر ()2

د لومړنیو توکو لګښتونه
(افغانۍ) ()3

د لومړنیو توکو د لګښتونو مجموعه ()4

 .2د کار کوونکي لګښت

د هر واحد بیه ( x )5د محصول شمېر ( = )6د کار کوونکو لګښت ()7
د کار کوونکي د ټولو لګښتونو د جمعې حاصل ( = )7د کارکوونکي د لګښتونو مجموعه ()8

د اړتیا وړ کار کوونکي

هر عدد بیه (افغانۍ)
()5

د محصول شمېر ()6

د کار کوونکي لګښت
(افغانۍ) ()7

د کار کوونکي د لګښتونو مجموعه ()8

 .3پټ لګښتونه

د ټولو پټو لګښتونو د جمعې صاحل ( = )9د پټو لګښتونو مجموعه ()10

هغه توکي چې د پټو
لګښتونو المل کېږي

د پټو لګښتونو مجموعه
(( )10افغانۍ)

پټ لګښتونه ()9
(افغانۍ)

د ګټې او لګښتونو د ارزولو پاڼه
 .4د لګښتونو مجموعه

د توکو د لګښتونو مجموعه ( + )4د کار کوونکي د لګښتونو مجموعه ( + )8پټ لګښتونه ( = )10د لګښتونو مجموعه ()11

د توګو مجموعي
لګښت (افغانۍ) ()4

د کار کوونکي د
لګښتونو مجموعه
(افغانۍ) ()8

د پټو لګښتونو مجموعه
(افغانۍ) ()10

د لګښتونو مجموعه
(افغانۍ) ()11

 .5ګټه

د پلور بیه ( - )12د لګښتونو مجموعه ( = )11ګټه ()13

د پلور بیه (افغانۍ) ()12

د لګښتونو مجموعه
(افغانۍ) ()11

ګټه (افغانۍ) 13

سیاالن او ستاسې د سوداګریز عالمت تعهد
پېرېدونکي د څه په اړه پام کوي؟

 .1سټایل

 .2ډیزاین  -بڼه ،اندازه ،رنګ،
بېلګه ،انحصاري بې پایلې

 .3کیفیت  -لومړين توکي،
کاري وړتیاوې ،بشپړ شوي
اليس ګنډنې

 .4خدمات  -دوستانه ،له درناوي
ډک ،د باور وړ

 .5بیه  -مناسب ارزښت

 .6نورې برخې  -کوم یوه بله
برخه؟

زه کوم کار په ښه توګه تر رسه
کوالی شم؟

زما په پرتله زما سیاالن کوم کار په
ښه توګه تر رسه کوالی يش؟

د پلورنې د څارلو جدول له الرې د پلورنې څارل
کړنالره :پر پېرېدونکو او هټۍوالو د خپلو محصوالتو پلورنې په موخه د پلورنې چینلونه مو ډلبندي کړئ .په میاشتنۍ توګه د خپلو پلورنو کچه ثبته کړئ.
د پلورنې
چینلونه

پر هټۍوالو
د پلورنې
مجموعه
(افغانۍ)

پر ېرېدونکو
د پلورنې
مجموعه
(افغانۍ)
د پلورنې
مجموعه
(افغانۍ)

وری /
حمل

ثور /
غوایی

غربګولی
 /جوزا

چنګاښ /
رسطان

زمری /
اسد

وږی /
سنبله

تله /
میزان

لړم /
عقرب

لیندۍ /
قوس

مرغومی
 /جدي

سلواغه
 /دلو

کب /
حوت

مجموعه
(افغانۍ)

د محصول د جدول له الرې د پلورنې څارل
کړنالره :خپل محصوالت ډلبندي کړئ .په میاشتنۍ توګه د خپلو پلورنو کچه ثبته کړئ.
محصوالت

د پلورنې
مجموعه
(افغانۍ)

وری /
حمل

ثور /
غوایی

غربګولی
 /جوزا

چنګاښ زمری /
اسد
 /رسطان

وږی /
سنبله

تله /
میزان

لړم /
عقرب

لیندۍ  /مرغومی
 /جدي
قوس

سلواغه
 /دلو

کب /
حوت

مجموعه
(افغانۍ)

کاري پالن
کړنالره :د خپلو پلورنو موخه ثبته کړئ ،همداراز هغه کارونه یاددښت کړئ ،چې موخې ته د رسېدو په موخه باید وکارول يش .ډاډمن شئ،
چې ستاسې موخه او فعالیتونه د واقعیتونو پر بنسټ او د السريس وړ دي .ډاډمن شئ چې د خپل کاري پالن څارلو په موخه الزمې رسچینې
(وخت ،کارکوونکي ،توکي ،پيسې) په واک کې لرئ.
د پلورنې موخه یا د سوداګرۍ وروستۍ موخه
موخه
 .1د خپلو پلورنو الرې چارې
ښې کړئ.
 د پېرېدونکو ښه خدمات پلورنې د مصحول د پلورلو په موخهتبلیغات
 .2نوي پېرېدونکي او هټۍوال
پیدا کړئ

 .3نوي محصوالت جوړ کړئ.
 پر خپلو اوسنیو محصوالتو لهرسه کتنه وکړئ.
 په بشبړه توګه نويمحصوالت جوړ کړئ

فعالیت

رضب االجل

په مناسب وضعیت کې یاست

د پلورنې د ودې جدول
کړنالرې :د حقیقي پلورنې مجموعه  1او د پلورنې میاشتنۍ موخې  2تر نن ورځې ثبتې کړئ .د میاشتنۍ پلورنې موخه د حقیقي پلورنې له
کچې څخه منفي کړئ ،چې ستاسې د حقیقي پلورنې کچه د پلورنې له موخو څخه ښکته او پورته ده .یعنې 1-2
د حقیقي پلورنو پرته کول ( )1د پلورنو له موخو رسه ()2
وری /
حمل
حقیقي پلورنې
()1
د میاشتنۍ
پلورنې موخه
()2
له موخې څخه
ښکته یا پورته2
1-

ثور /
غوایی

غربګولی چنګاښ  /زمری /
اسد
رسطان
 /جوزا

وږی /
سنبله

تله /
میزان

لړم /
عقرب

لیندۍ
 /قوس

مرغومی
 /جدي

سلواغه
 /دلو

کب /
حوت

مجموعه
(افغانۍ)

د محصول د آزمایښت پاڼه
نوم:
محصول:
د پام وړ پېرېدونکی:
 .1تاسې کوم ډيزاین او د رنګونو ترکیب خوښوئ؟

د هغو ډيزایونو او د رنګونو ترکیب په اړه چې زیات یې خوښوئ الندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ.
 .2تاسې د محصوالتو په اړه کوم شی زیات خوښوئ

 .3تاسې به د اړتیا پر مهال د محصوالتو په ډيزاین کې کوم بدلونونه راولئ؟
الف :توکي
ب :رنګ
ت :بېلګه او وروستي جزییات
د :بڼه
ج :اندازه
ه :نورې برخې
 .4آیا د پام وړ پېرېدونکي به دغه محصوالت وپېري؟ که نه ،نو څوک به یې وپېري؟
 .5پېرېدونکي به دغه محصول ته څومره ارزښت /بیه ورکړي؟ هټۍوال به دغه محصول ته څومره ارزښت/بیه
ورکړي؟
پېرېدونکي:
هټۍوال:
 .6اضايف سپارښتنې

تبلیغايت پالن
 .1خپل محصول ته یو سوداګریز عالمت جوړ کړئ.
څه ډول خپل محصول ته سوداګریز عالمت جوړوئ؟

 .2د پلورنې نوي وسایل جوړ کړئ یا هم پر خپلو اوسنیو وسایلو له رسه کتنه وکړئ.
د پلورنې کوم نوي وسایل جوړوئ؟ د پلورنې کوم اوسني وسایل له رسه نوي کوئ.
د محصول بېلګې جوړې کړئ.

د پلورنې اوسني وسایل نوي کړئ

د ډلبندۍ/بسته بندۍ هغه ډول غوره کړئ ،چې
ستاسې سوداګریز عالمت/لوګو او معلومات
پهکې ځای کړی شوي وي

 .1خپل محصول ته یو سوداګریز عالمت جوړ کړئ.
څه ډول خپل محصول ته سوداګریز عالمت جوړوئ؟

پایله اخیستنه
اوس چې ستاسې د سوداګرۍ د یوه ځواکمن بنسټ جوړولو او همداراز نړیوال بازار ته ستاسې د سوداګرۍ دننه
کېدو لپاره الزم او مرستندویه وسایل چمتو شوي دي ،دا تاسې پورې اړه لري ،چې څه ډول خپله سوداګري بریا
ته رسوئ.
د دغه کړنالرې لوست ګټور دی :خو رښتینې ښېګڼه یې په ګټې اخیستو او په مرتبه توګه د هغو تګالرو په عميل
کېدو کې نغښتی دی ،چې پهکې یادونه شوې ده .د یوې سپارښتنې لپاره یو تولیدي/کاري پالن به په یوازې توګه
ستاسې د سوداګرۍ د ښهوايل المل نهيش؛ بلکې د تولید د پروسې د پالن جوړونې د مترینونو پيل کول به ستاسې
د سوداګرۍ د ښهوايل المل يش.
د وسایلو کارولو او د کاري تګالرو پيل کولو په موخه کوم سیستمونه او قاعدې باید په کار واچوئ ،چې پهدغه
کړنالره کې ښودل شوې دي؟ د هغو موخو په اړه ،چې په اووم څپرکي کې تعریف شوې فکر وکړئ او هغو
کاري تګالرو ته لومړیتوب ورکړئ ،چې له تاسې رسه مرسته کوي ،څو دغو موخو ته ورسېږئ .په یاد ولرئ د
اسنادو بېلګو ،توکو او معلوماتو په اړه ،چې د دغه طرزالعمل د کاري تګالرو پيل کېدو او ستاسې د سوداګرۍ
ځواکمنېدو په برخه کې له تاسې رسه مرسته کوي په اړه د زیاتو معلوماتو لپاره د صنعتکاري د طرزالعمل په
وېبپاڼه کې د رسچینو برخه وګورئ.
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یوه ځواکمنه اړیکتیايي شبکه جوړه کړئ ،څو ستاسې د سوداګرۍ ښهوايل په لړ کې د دغه طرزالعمل د تګالرو
په عميل کولو او وسایلو په کارولو کې له تاسې رسه مرسته وکړي .یو الرښود کس او یا یو تجربه لرونکی او د باور
وړ سوداګر پیدا کړئ ،څو د سوداګرۍ د پراختیااو ښهوايل په برخه کې تاسې ته سال درکړي.
دغه طرزالعمل له هغو کسانو رسه رشیک کړئ ،چې د اليس صنایعو په برخه کې فعالیت لري او تاسې یې پېژنئ،
څو دوی هم د طرزالعمل له محتوا څخه ګټه پورته کړي .دغه طرزالعمل له خپلو عرضه کوونکو او تولیدوونکو
رسه رشیک کړئ .د هغوی د سوداګرۍ ښهوايل یا هم د بازار له حالت څخه د هغوی د پوهې او درک زیاتوالی،
ستاسې د سوداګرۍ د ښهوايل المل کېږي.
موږ د افغانستان د اليس صنایعو برخې په ظرفیت باور لرو .موږ پر تاسې باور لرو!
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مننه
د افغانستان د اليس صنایعو یا د صنعتکارۍ کړنالره د فار
انډ وایډ ( )Far & Wideټولګې نوښت دی ،چې یو ټولنیز
تشبث دی ،چې بازار ته د صنعتکارانو د ښې السرسۍ لپاره
په ګډه کار کوي .د فار انډ وایډ ( )Far & Wideکاري ډلې
غړي الکساندر بېيل ،ډيپينا پاپادوبلس ،کټلین هالنډ ،هیوګ
الکساندر ،میډېلینيل او کاوین ایټا یاراج دي.

موږ له الندې وګړو او اورګانونو څخه هم مننه کوو :د
سوداګرۍ او باثبات کېدو عملیاتو لپاره د امریکا متحده ایاالتو
کاري ډله ،د دغه کړنالرې د انځوریزې نسخې خپرولو لپاره له
مايل مرستې؛ د روشن رشکت؛ د دوبۍ له رسنیزې ډلې څخه د
کار له لومړیو ورځو پر دغې پروژې د باور له امله او همداراز
د غږیزو او انځوریزو نسخو تولید او عمومي همکاریو له
امله؛ اډاوارډ اډيو ،د دوی له انځورونو څخه موږ ته د اجازې
راکولو له امله؛ ستورۍ ستانکزۍ ،د بېساري او غوره ډيزاین
د الهام بښوونکې بېلګې لپاره؛ ښاغلی محمدالله یحییپور،
د دغه کړنالرې د محتوا ال ښه کېدو ،دایمي همکارۍ او له
ارزښتناکې ونډې؛ د ظریف ډیزاین رشکت څخه له آغلې
زلېخا ،په بېالبېلو پړاوونو کې د دغه کړنالرې د پراختیا له امله؛
په پای کې هم له آغلې شګوفه یوسفزۍ څخه ،چې د افغان
صنعتکارانو لپاره د یوې بریالۍ صاداري سوداګرۍ رامنځته
کېدو لپاره يې تجربې سرتې الهام بښوونکې رسچینې وې.

د دغه کړنالرې د بریا کچه د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د
مشتبثینو او صنعتکارانو لهخوا د کړنالرې پيل کېدو او منلو
پورې تړاو لري .دغې موخې ته د رسېدو لپاره زموږ اسايس
رشیک د افغانستان د صادراتو د پراختیا ادارې مخاطبان دي.
موږ د دغې ادارې له مرش آغلې نجال حبیبیار او د دوامداره
همکاریو صادراتو سرتاتېژۍ لپاره د نوموړې له سالکار څخه
مننه کوو.

موږ د افغان اليس صنایعو په برخه کې له خپلو ګڼو دوستانو او
رشیکانو او همداراز د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د هغوی
له همکارۍ ،مشورو او مالتړ څخه ،چې د صنعت کارۍ دغه
کړنالره يې په یوه واقعيت بدله کړه مننه کوو .دغه وګړي
آغلې نرګس عزیز شاهي ،د ګلډن ساکس له  ۱۰۰۰۰ښځو
نوښت څخه ،ښاغلی صالح محمد او مریم فکور د صالح
فاین سلک له رشکت څخه ،ښاغلی عبدالحق نیازی د افغانو
ښځو د سوداګرۍ له فدراسیون څخه ،ښاغلی حسیبالله
سیفيزاده د املاس آيب رشکت څخه ،ښاغلی یوسف برښنا د
عزیزنا رشکت څخه ،آغلې مدینه محبويب د ښځو د اقتصادي
ودې له نړيوال مرکز څخه ،مېرمن فریبا نارصي او مېرمن
ملیسا پایسون د ختیځ په کلیدي سیمو کې ثبات له پروګرام
څخه ،ښاغلی بالل احمد رسوري له پرایمري جیولري (اصيل
ګاڼې) سیدايي ډيزاینز ،قوايض ډيزاین او د سوییس منصفانه
سوداګرۍ کارکوونکي ،چې د صنعتکارۍ کړنالرې محتوا
په اړه یې خپل نظریات او وړاندیزونه وړاندې کړي دي ،د
زړه له تله مننه کوو.

د حرکت (په افغانستان کې د پانګې اچونې آسانتیاوو رامنځته
کوونکي بنسټ) مايل ادارې له مرستې پرته د دغې پروژې
کار ناشونی و .د خصويص سکټور ودې لپاره د حرکت
موسسې ژمنه بېسارې ده .که په هېواد کې سوداګري
وغوړېږي ،افغانستان به یوه روښانه راتلونکې ولري .موږ د
حرکت ادارې له مرش نسیم اکرب او د ښاغيل رشاد سدوزي،
آغلې آمنه عادل ،آغلې رویا غرجي ،او ښاغيل چانس زیلینګا
په ګډون د دغه اورګان له ټولو همکارانو منندوی یو.

د دغه کړنالرې خپرول او وېشل د فیروز کوه او د قادر
زردوزي د بنسټونو له رغنده ونډې اخیستنې څخه پرته د
هغو واقعیتونو منعکسوونکی به نه و ،چې افغان صنعتکاران
وررسه الس او ګرېوان دي .دغو دوو بنسټونو په افغانستان
کې د صنعتکارانو لپاره رغنده او ارزښتمن کارونه تر رسه
کوي .د زردوزي بنسټ له مرش ښاغيل کريجن ،مېرمن ناهید
رشیفي ،ښاغيل الیق صمیم او آغلې حسنیه ایامن څخه د زړه
له کومې مننه کوو او منندوی یې یو .موږ د فیروز کوه بنسټ
له مرش ښاغيل مبین غالم ،ښاغيل ټومي وایډ ،مېرمن شوشانا
سټيوارټ کالرک او ښاغيل عي عمران بیات څخه هم ستاینه
او مننه کوو.
موږ د افغانستان بیارغاونې او فیزیوتراپۍ له خدماتو څخه،
چې صنعتکارانو او روزونکو یا ټرېرنانو ته د زمینې برابرولو له
امله ډېره مننه کوو .له مارين ګوسټفمن ،ډامن امیریکسون،
پلوشه مردمي ،لیال او صالحه فرید څخه هم منندوی یو.

په پای کې له افغان بااستعداده صنعتکارانو څخه لهدې
امله مننه کوو ،چې پوره ژمنتيا ،وخت او غوره مفکورې یې
درلودې .راتلونکی ستاسې ده.

د همکارانو لړلیک:
ډیزاین او ډلبندي :لوکاس کویکيل
انځورونه او توضیحات :لیزاسینګر
پښتو او دري ډيزاینونه :محمد ادریس بارکزی
د لومړۍ کچې د منځپانګې (محتوا) پراختیا :مېرمن زلېخا
شېرزاد او مېرمن مریم ابوالفضيل
عکايس :جک سیمیکن ،جویل وان هوډټ ،سټایي وانکویز-
ابرامز ،د افغانستان د صادراتو پراختیا اداره ،هولټ اینویو او
ګڼشمېر نور.
د ډیزاین الهام بښوونکي :پیپا سامل او والینټينا مک کاچران
ایډيټ :ميشل رشیور
ژباړه :پارند مشوريت رشکت
چاپ :اوج رشکت

