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اطالعات مربوط به 
برآورد اندازه بازار 

مانتو درایران
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تخمین اندازه بازار)ارزش ریالی(سالیانه مانتو درایران ازسال 1385تا1394	 

تخمین ضرایب وسرانه های مصرف مانتو دربازه زمانی فوق	 

تخمین اندازه بازار و سرانه های مصرف مانتو در استان ها و شهرهای کشور به تفکیک هر استان	 

بررسی آماری وضعیت مانتو  در بازارایران از نظر فروش	 

تصمیم گیری برمبنای حقایق وشواهد، یکی ازمعیارهای برتری سازمان 
های متعالی است .

نوع اطالعاتی که در این گزارش ارایه می شود

اطالعات موجوددرگزارش برآورداندازه بازارمانتو  در ایران
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این گزارش مشتمل برمطاب زیراست

این گزارش درپی آن است تا آماروارقام مربوط به اندازه بازار مانتو درایران راهمراه باارایه تحلیل هایی ازفضای 
کسب وکارمربوط به آن ارایه نماید.

هدف این گزارش 

- امکان ارزیابی وتعیین جایگاه سازمان ازنظرسهم بازار
- امکان استفاده ازآن برای پروژه های برنامه ریزی استراتژیک

- امکان هدف گذاری برای سازمان وواحدهای مرتبط 

مزایای استفاده ازآن

- اندازه بازار مانتو  ایران چقدراست ؟
- مصرف سرانه مانتو درمناطق واستان های کشورچقدراست ؟

- مصرف سرانه مانتو  درایران چقدراست؟

سئواالتی که دراین گزارش به آنهاپاسخ داده شده است

برای تهیه این گزارش ازروش های مختلف پیمایشی ، آماری ، پیش 
بینی ، تخمین وبرآوردوداده کاوی استفاده شده است.

روش تهیه گزارش 

درتهیه این گزارش حسب موردازمنابع مختلف زیراستفاده شده است :
- سایت مرکزآمارایران
- سایت گمرگات کشور

- سایت شرکتهای تولید کننده پوشاک
- سایت وزارت صنعت ،معدن و تجات

- آمارواطالعات منتشره توسط سایرمراکزاطالع رسانی
- داده کاوی در بازار توسط محققین سایت بیزنیس مانیتور ایران

منابع مورداستفاده درتهیه این گزارش
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این گزارش درفواصل زمانی 6 ماه یکباربازنگری ونتایج آن 
دراختیارمتقاضیان محترم قرارخواهدگرفت .

فواصل زمانی بازنگری گزارش 

تاریخ تهیه  این گزارش :
این گزارش در سال 2بار 

بازنگری می شود
)اسفندو شهریور هرسال(

پست الکترونیکی 
businessmonitor92@yahoo.com 

تلفن :22059814-22041812-22012304
نشانی :تهران -خیابان ولی عصر- روبروی پارک ملت –جنب خیابان آرامش – شماره -2665 ساختمان صورتی –

طبقه دوم – واحد17
سایت 

www.businessmonitor.ir

نحوه تماس وتهیه این گزارش 

یادآوری های مهم 

این گزارش براساس ا طالعات رسمی منتشره ونیزاطالعات موجوددرمنابع خبری کشورتهیه وتنظیم شده است.  -1
منابع ومراجع تهیه این گزارش درصفحه آخر آمده است .  -2

3-سایت www.businessmonotor.ir آمادگی داردتا این گزارش رادرمحل سازمان های متقاضی ارایه)درقالب 
یک سخنرانی ( نماید.بدیهی است هزینه ارایه به عهده کارفرمایان محترم خواهدبود.

4-این گزارش به طور منظم ودرفواصل 6 ماه یکبارموردبازنگری قرارمی گیرد.
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1- مقدمه
2-آشنایی کلی بااین کسب وکاروتحوالت آن
3-نگاهی به تاریخچه این کسب وکاردرایران
4-نگاهی به تاریخچه این کسب وکاردرجهان
5-اطالعات عمومی مرتبط بااین کسب وکار

6-بررسی عوامل محیط بیرونی شامل :
-1-6 اقتصادی ومالی

-2-6 اجتماعی – فرهنگی
-3-6 سیاسی

-4-6 علمی وتکنولوژیکی
-5-6 قوانین ومقررات
-6-6 زیست محیطی

-7-6 رفتاروخواست مشتریان)نیازهاوانتظارات، استانداردهاوالزامات(
-8-6 رفتاررقبا

)SWOT(7-بررسی وتحلیل نقاط قوت ،ضعف وفرصت هاوتهدیدهای محیطی این کسب وکار
-1-7 نقاط قوت

-2-7 نقاط ضعف
-3-7 فرصت ها
-4-7 تهدیدها

به  فرمول هاواعدادوارقام مربوط   ، باذکرمبانی محاسبات  ایران)همراه  این کاال در  بازار  اندازه  برآورد  و  8- تخمین 
محاسبات وتخمین هاوبراوردهابرای سال افق ، به همراه انجام تحلیل های آماری مرتبط که همه این محاسبات برروی 

یک یاچندصفحه اکسلی درج وضمیمه این قسمت گردیده است(
9-آشنایی بارقبای داخلی وخارجی درایران)همراه باذکر اعدادوارقام عملکردآنها(

10-سایت ها و منابع اطالع رسانی  ایرانی وخارجی مرتبط بااین کسب وکار
11-سازمان های مرتبط بااین کسب وکار

12--نمودارها، آماروارقام مرتبط بااین حوزه کسب وکار
13-پارادایم ها،الگوهاومدل های اصلی مرتبط بااین کسب وکار

منابع ومآخذمورداستفاده درتهیه این گزارش   -14

فهرست مندرجات گزارش


