(پیش بینی فروش)
(تهیه و تدوین:واحد مارکتینگ)

03132121079
09133284023

اهداف برنامه
فروش واقعي  ،نگاه به توسعه بازار ( داخلي و خارجي ) حداقل تولید اقتصادي و بخش بندي بازار از وي ژگیهاي اصلي برنامه فوق میباشد.

اهداف برنامه :
•

اهداف اصلي برنامه عبارتند از :

•

تامین نیاز بازار داخلي در دو بخش دیزلي و بنزیني ( ) AFTER SALE SERVICE

•

ورود به بازارهاي جدید داخلي و صادراتي (به ویژه عراق)

•

بکارگیري صدر صد پتانسیل هاي موجود در مجموعه کارخانجات گروه

•
•

نگاه توسعه اي در خصوص خودروهاي جدید (ال ، 90تیبا ،یورو  ، 4دانگ فنگ  ،هوو و)...
تولید و توسعه قطعات داخلي )
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•

استراتژي گروه صنعتي

استراتژي اصلي گروه توسعه بازار در بعد جغرافیایي وکاهش تنوع سبد محصول به اقالم
اصلي موتوري مي باشد .علت این امر دسترسي و مونوپل بودن قطعات اصلي موتوري
مي باشدکه سبب مي گردد برند  xدربخش قطعات موتوري به جایگاهي منحصر به
فرددر بازار دست یابد  ،بنابراین اساس استراتژي واحد فروش در بخش  AMرشد و
افزایش سهم بازار ( )BUILDاز طریق ترکز بر سبد موتوري تعریف مي گردد.

سبد منحصر به فرد موتوري (ایجاد)

سبد کاال غیر تخصصي(کاهش)

شبکه ي نمایندگي (افزایش)

هزینه هاي مازاد تامین کاالهاي خارج گروه
(حذف)
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پیش نیاز ها
همانگونه که اجراي برنامه در سنوات گذشته نشان مي دهند هر برنامه و پیش بیني براي اجرا نیازمند ابزار خاص خود میباشد این پیشنیازها به دو
دسته (نرم افزار و سخت افزار)منقسم مي گردد:
* نرم افزارهاي مورد نیاز :


 .1بازنگري دستور العملها و روشهایي که قابلیت اجرا امور را بصورت روان و ساده داشته باشد.



 .2نیروي انساني کارآمد و مطابق با نیاز هاي فعلي )بصورت انگیزشي( نیروي متخصص  QCوکارشناسي فني مجرب جهت خدمات پس از فروش و مارکتینگ و
بازاریابي (سه ویزیتور)



 .3بکار گیري دانش فني روز جهت عرضه محصوالت جدید



 .4بهبود مستمر و استقرار سیستم رضایتمندي مشتریان ( ) CRM



.5تزریق حداقل  xمیلیارد ریال جهت ایجاد گردش مالي و کاال بصورت روان



.6بروز رساني سیستم نرم افزاري انبار (به صورت انبار ورودي -موجودي -آماده ارسال و مرجوعي)



 .7برنامه جامع تبلیغات جهت جلوگیري از هدر رفت هزینه تبلیغاتي



.8برگزاري کالس و شرکت در سمینارهاي آموزشي مارکتینگ جهت ارتقا سطح پرسنل فروش
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*سخت افزار هاي مورد نیاز:



( توضیح اینکه  :با توجه به ظرفیت موجود امکان تحقق برنامه فوق بدون افزایش ظرفیت تولید و حمایت برند میسر نخواهد گردید -حداقل پیش بیني

قابل تحقق برنامه فوق

xمیلیارد ریال معادل هشتصد هزار عدد ارزیابي مي گردد.



-1توسعه فیزیکي و نرم افزاري انبار



 -2توسعه ،تجهیز و آماده سازي فضاي دفتر ( دپارتمان بازاریابي و فروش_ دپارتمان مالي -دپارتمان خدمات پس از فروش)



-3تامین تجهیزات الزم ( انبار  ،دفتر ،امور تبلیغات و)....



-4توسعه امکانات حمل و نقل و ترانسفر کاال – خودروي شرکتي
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تقسیم بندي برنامه
 برنامه AM
 -2-1 برنامه تعدادي فروش به تفکیک محصول و زمانبندي
-2-2 برنامه ریالي فروش به تفکیک تامین کننده
-2-3 جدول نقدینگي
-2-4 جدول پیش بیني هزینه تبلیغاتي
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} SWOT
-1-3شامل نقاط قوت  ،ضعف  ،فرصتها و تهدید میباشد
قوت  :توليدی بودن گروه  ،کيفيت باال و یکنواخت ،قيمت رقابتی  ،وجود ارتباطات مناسب در صنعت
،برند
ضعف  :عدم تامين نقدینگی مورد نياز ،شبکه نمایندگی ضعيف ،نا همگن بودن سبد محصوالت ،نياز
به ارتقاء سيسيتم
و آموزش ،نامتوازن بودن توانایی های نرم افزاری و سخت افزاری فعلی شرکت برای فروش ماهيانه باالتر
فرصت  :پتانسيل بازار جهت جذب سهم بازار  ،امکان توليد قطعات چدنی و آلومينيوم در گروه،
ممنوعيت واردات قطعات یدکی خودرو و افزایش قدرت توليد کنندگان داخلی
تهدید  :ریسک پذیری در وصول مطالبات  ،کاهش تعهدات مشتریان  ،باال رفتن ترم پرداخت تعهدات
مالی ،تامین شرکت هاي بازرگاني رقیب توسط تولیدکنندگان گروه
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راهکارهاي پیشنهادي
•
•
•
•
•
•
•
•

نظر به محدودیت هاي میزان فروش سال گذشته
جهت تحقق برنامه راهکارهاي ذیل ایفاد مي گردد:
شیفت تولید و تامین به سمت قطعاتي که داراي حاشیه سود باالتري براي شرکت میباشند (ال ، 90تیبا و  206و برلیانس)-تکمیل سبد محصوالت موتوري خصوصا  :انواع سرسیلندر  ،انواع واترپمپ وانواع تسمه ،انواع رینگ ،انواع پیستون و ......

توسعه سخت افزاري و نرم افزاري انبار و سازمان فروشتامین ساختار یافته و منطبق با برنامه
توسعه شبکه فروش و علي الخصوص خدمات پس از فروش
ارتقاء سطح دانش نمایندگان فعلي و رشد طولي و عرضي

نوع آوري و بکار گیري از تکنیک هاي جدید بازاریابي
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اهم موارد
•

-پیش بیني انحراف برنامه فوق مثبت و منفي  20درصد (ریالي و تعدادي ) میباشد.

•

 -برنامه فوق با تامین پیش نیازهاي تعریف گردیده قابلیت اجرا خواهد داشت.

•

 -آن قسمت از برنامه که بصورت تست بازارو پروژه مشخص گردیده است جزو برنامه فروش محسوب نمي گردد.

•

 -تحقق اجراي برنامه در  AM&EXPمنوط به عرضه محصوالت با گرید بندي و سبدکامل میباشد.
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