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  : شرازگ نیا هیهت زا فده -1

ــری   ــدف تش ــا ه ــزارش ب ــن گ ــالی    حای ــردش م ــازار وگ ــدازه ب ــازار ان ــاب ــام عاون ــرب نیش  یق

ایـــه برآوردوتخمینـــی از میـــزان   ونیـــز ار  نآ ابـــ طبترمـــ ياهـــ  تصـــرف یســـرربو

هریـــک از اســـتان هـــاي کشـــور در ســـنوات مـــورد بررســـی تهیـــه شـــده   رد خریـــدآن

  .است 

  :مزایاي استفاده ازاین گزارش  -2

 در کشور  فلتخم تاونس رد لوصحماطالع از گردش مالی  -

  امکان آشنایی با فرصت هاي موجود در این حوزه  -

 امکان ارزیابی وتعیین جایگاه سازمان ازنظرسهم بازار -

 پروژه هاي برنامه ریزي استراتژیک امکان استفاده از نتایج این گزارش براي اجراي -

 تادراوو

 امکان هدف گذاري براي سازمان وواحدهاي مرتبط  -

  :شده استسئواالتی که دراین گزارش به آنهاپاسخ داده  -3

 چقدر است ؟  تالوصحم نیااندازه بازار  -

 از کجاست؟  تالوصحم نیامنابع تامین  -

 می کنند ؟ يرادیرخ نآزاچقدر ) اشخاص حقیقی وحقوقوي(مردم  -

 چقدر است ؟به تفکیک مشتریان  تالوصحم نیاگردش مالی  -

کشور اندازه بازار این کسب وکار درهریک از استان هاي  1403تا  1390بین سال هاي  -

 چقدر است ؟

 چقدر است ؟ نآ تادراوه هاي هزین -

   لوصحم نیا تادراو راکو بسک حرط زا هنومن کیآشنایی با  -
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  :روش تهیه گزارش  -4

پیمایشـــی ، آمـــاري ، پـــیش بینـــی ، بـــراي تهیـــه ایـــن گـــزارش ازروش هـــاي مختلـــف 

  .استفاده شده است  DATA MININGیا تخمین وبرآوردوداده کاوي

ــاي         ــروه هـ ــط گـ ــده توسـ ــع آوري شـ ــات جمـ ــتفاده از اطالعـ ــا اسـ ــزارش بـ ــن گـ ایـ

ــاتی ســـایت بیـــزنس مـــانیتور ایـــران      وپـــردازش  تهیـــه) focused group(مطالعـ

  .ارایه گردیده است در نهایت تصویري کامل از اندازه بازار آن .شده است 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گزارش این   واجزاي نگاه سریع به مندرجات

Quick view to this report  

  وضعیت  عوامل ومشخصه ها

  دارد

در  یقرب نیشام عاوناچشم انداز اندازه بازار

  ناریا

  

    درایران وجهان  تاریخچه این محصول

ارزش ریالی این (برآورداندازه بازارتخمین و

تا 1390محصول در ایران طی سال هاي 

1403 (  

  

  انجام برآوردها ي ریالی به تفکیک 

  استان هاومراکزاستان ها

  

    صفحات اکسلی محاسبات 

گزارش تحلیل فضاي کسب وکاروبیان 

SWOT ي آنها 

  

نگاهی به روش هاي واستراتژي هاي فروش 

   محصول

 

   یتآ تاونس رد اضاقت یسررب

  

    فهرست مندرجات گزارش 

 مقدمه  -1

 تاریخچه  -2

 بیان فرصت هاوتهدیدها  -3

 بررسی نقاط قوت وضنعت این کسب وکار  -4

نگاهی به معروف ترین رقباي بازار  -5

 وعملکردآنها 

در  لوصحم رازاببرآورد وپیش بینی اندازه  - 6

 ایران 

انواع محصول وکاربردهاي  رازاببرآورد سهم  -7

  آن در ایران 

 ار ناریا رد تیقفوم ناکما لوصحم نیا ایآ -8

 ؟ دراد

 هب دورو يارب مزال ياه تخاسریزو تاناکما -9

  راکو بسک نیا

 ري نتیجه گی -10

  منابع ومآخذ -11
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  :منابع مورداستفاده درتهیه این گزارش -5

  :درتهیه این گزارش حسب موردازمنابع مختلف زیراستفاده شده است 

تحقیقات میدانی و محاسبات داده کاوي انجام شده توسط کارشناسان سایت بیزینس  -

 مانیتور ایران

  ناگربخ يور رب هدش ماجنا ياه شهوژپو تاعلاطم ماجنا -

 سازمان ملل متحد -

 سایت مرکزآمارایران -

 وزارت صنعت ، معدن وتجارتسایت  -

 سایت گمرگات کشور -

 آمارواطالعات منتشره توسط سایرمراکزاطالع رسانی -

 آمارمنتشره درسایت هاي تخصصی این حوزه -

  :فواصل زمانی بازنگري گزارش  -6

ــل زمـــانی     ــزارش درفواصـ ــن گـ ــازنگري ونتـــایج آن    6ایـ ــاه یکباربـ مـ

  .دراختیارمتقاضیان محترم قرارخواهدگرفت 

  :این گزارش  وخریدنحوه تماس 
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  :سایت 
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  :تلگرام
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  هشت فرصت هاستبایران ، 


