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  به نام خدا

  

  سایت بیزینس مانیتورایران

  )market plan( طرح بازاریابیگزارش محتوي 

  ظروف یک بار مصرف سلولزي وگیاهیویژه 

شرکت  بازاریابی در حوزه ي  بلندمدت هاي گیري جهت به منظورارایه یک برنامه مدوناین طرح در پی ارایه 

xyz ظروف یکبار مصرف وگرفتن سهم از بازار ظروف یکبار مصرف سلولزيوبازاریابی درزمینه ي فروش 

  : می گرددتشکیل زیر قسمت  هفتاز  این برنامه. است 

  ي شرکت ومحصولها ماموریت اهداف و .1

 صنعت  تجزیه و تحلیل وضعیت .2

 ها و اهداف استراتژيپیشنهاد وبیان  .3

 هاي تاکتیکی بازاریابی برنامه .4

 طرح بازاریابی  سازي بندي، تحلیل عملکرد و پیاده بودجه .5

 مالحظات جانبی .6

 نتیجه گیري  .7

  ها اهداف و ماموریت –1

 فلسفه بنیادین سازمان -

 نمشتریا -

  چشم انداز 

 االها و خدماتک 

 هاي اساسی ارزش 

 کسب وکار وصنعت  تجزیه و تحلیل وضعیت  –2

  تجزیه و تحلیل محصول جاري -1- 2
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 و برآورد اندازه بازارمحصول تجزیه و تحلیل بازار موجود -2- 2

  برآورد اندازه بازار ظروف  

 ي توزیع تجزیه و تحلیل شبکه -3- 2

 مالی هاي تجزیه و تحلیل -4- 2

  : نکات زیر را مورد توجه قرارداد  تجزیه وتحلیل هاي مالی ، می بایست در زمینه

 صورت سود و زیان در طرح مالی 

 صورت جریان وجوه نقد در طرح مالی 

 ترازنامه در طرح مالی 

 پیش بینی فروش در طرح مالی 

 طرح کارکنان و اهمیت آن در طرح مالی 

 نسبت هاي کسب و کار در طرح مالی 

 تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر در طرح مالی 

از آنجا که ارایه اطالعات در خصوص موارد فوق ، مستلزم در اختیارداشتن اطالعات هزینه اي ومقادیر 

ین خصوص امکانپذیر نبوده مختلف مرتبط با اعداد وارقام آنها است ، ارایه تجزیه وتحلیل هاي مالی درا

  .ودشوار است 

  : دو سناریوي زیر مورد توجه قرارداد  اما ، می توان پیش بینی فروش این محصوالت را براساس

  درصدي از سهم بازار ظروف یکبار مصرف سلولزي گرفتن -سناریوي اول 

 هدفگذاري بر مبناي فروش مورد انتظار  –سناریوي دوم  

 تجزیه و تحلیل رقبا -5- 2

 ها سایر تجزیه و تحلیل -6- 2

 :گیرد در تجزیه و تحلیل محصول جاري موارد زیر مورد بررسی قرار می

 ها و صفات محصول ویژگی  

 گذاري محصول قیمت 

 هاي توزیع محصول کانال 

 محصول ات وتخفیفاتترفیع 

 خدمات اضافی محصول  

 : قرار گرفته اندزیر مورد بررسی  اطالعاتدر تجزیه و تحلیل بازار موجود 

 ها در بازار هدف گیري جهت  

 شناختی بازار هدف شناختی و روان هاي جمعیت ویژگی 

 هاي مشتریان هدف یژگیو 

 بازار هدفاندازه  وبرآورد تخمین 

 تحلیل فرآیند خرید مصرف کننده 
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 :شود ي رقبا موارد زیر بررسی می در تجزیه و تحلیل شبکه

  رقبا شامل محصول، ترفیع ، توزیع و قیمت“ آمیخته بازاریابی”وضعیت 

  : آمیخته بازاریابی برحی از رقبا را می توان به شرح جدول زیر نشان داد 

 عف و قوت رقبانقاط ض 

 بازاریابی هر یک از رقباش رو 

 :گیرد در تجزیه و تحلیل مالی موارد زیر مورد بررسی قرار می

  فروش وپیشنهاد اهداف تجزیه و تحلیل - الف

 براساس محصول  

 هاي توزیع براساس کانال 

 براساس مناطق 

 ازاربراساس سهم ب 

  : براساس موارد فوق ، پیش بینی هاي فروش را می توان طبق بندهاي زیر مورد توجه قرارداد 

 براساس محصول 

 هاي توزیع براساس کانال 

  : کانال هاي توزیع پیشنهاد می شود موارد زیر مدنظر قرار بگیرد  مورددر 

 HRC1بر فروش به تمرکز  -

 )شامل سایت واپ(تمرکز برفروش از طریق فضاي مجازي -

 استانداردکردن بسته بندي محصوالت وارایه یک الگوي خاص در این حوزه  -

 ایجاد چند شعبه ي اختصاي براي فروش محصوالت  -

 حضور قوي در فروشگاه هاي زنجیره اي  -

روف یکبار مصرف با نام تجاري ایجاد یک اپلیکیشین اختصاصی براي پوشش کل اکوسیستم ظ -

VISIT APP 
 براساس مناطق  

 براساس سهم بازار 

 تجزیه و تحلیل سود -ب

 هاي بازاریابی هزینه  

 درآمدها 

 هاي محیطی تجزیه و تحلیل مسایل و فرصت 

  ها اهداف و استراتژي  –3

  :اهداف بازاریابی شامل -1- 3

                                                           
1
 - HOTLE-RESTURANT-CATERING 
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 رسهم بازا 

 :هاي بازاریابی شامل ياستراتژ  -2- 3

  رشد بازار 

 ثبات بازار 

 ها کنترل هزینه 

 خروج از بازار 

   ما دراین حوزه شاخص هاي سنجش موفقیت 

  :شاخص هاي مرتبط با فضاي واقعی 

  : شاخص هاي مرتبط با فضاي مجازي 

 استراتژي هاي شرکت  معرفی وپیشنهاد

  استراتژي هاي مرتبط با فضاي واقعی 

  اي مرتبط با فضاي مجازي استراتژي ه -3- 3

  هاي تاکتیکی بازاریابی برنامه  –4

 ي تاکتیکی محصول شامل برنامه: 

 ي تاکتیکی توزیع شامل برنامه: 

 ي تاکتیکی ترفیع شامل برنامه: 

 تبلیغات، فروش حضوري، روابط عمومی، آگهی و غیره

 گذاري شامل ي تاکتیکی قیمت برنامه:  

 بندي، تحلیل عملکرد و اجرا بودجه  –5

  .شود حله نیز در سه گام انجام میاین مر

 ي هر یک از تصمیمات تاکتیکی بازاریابی، تفکیک بودجه بر اساس  بودجه: بندي بازاریابی شامل بودجه

  سال و ماه و تفکیک بودجه براساس محصول، توزیع، ترفیع و تحقیقات

 می شودهاي مالی  استفاده  سر و نسبت بهاز روش نقطه سر لیل عملکرد؛ در این مرحلهتح 

 شوند بندي تفصیلی کار و مسووالن انجام کار تعیین می اجرا؛ در این گام زمان.  

  جانبی اتمالحظ –6

  :این عوامل شامل موارد زیر هستند

  عوامل داخلینقاط قوت وضعف  

  عوامل خارجیفرصت ها وتهدیدهاي 
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  نتیجه گیري  -7

  : جداول گزارش فهرست 

  کل مصرف ظروف یکبار مصرف درایران در سنوات مورد بررسی تناژ - 1شماره جدول 

  اندازه بازار ریالی ظروف پالستیکی درایران در سنوات مورد بررسی - 2جدول شماره 

  اندازه بازار ریالی ظروف سلولزي وگیاهی درایران در سنوات مورد بررسی - 3جدول شماره 

  ظروف یکبار مصرف درایران ریالیاندازه بازار کل  - 4جدول شماره 

  سهم هریک از کانال هاي توزیع واقعی ومجازي براي ظروف یکبار مصرف - 5جدول شماره 

  سهم توزیع واقعی ومجازي از شبکه ي توزیع ظروف یکبار مصرف درایران - 6جدول شماره 

  کبار مصرف پالستیکی سهم شبکه هاي توزیع مجازي وواقعی از اندازه بازارریابی ظروف ی - 7جدول شماره 

  سهم شبکه هاي توزیع مجازي وواقعی از اندازه بازارریابی ظروف یکبار مصرف سلولزي - 8جدول شماره 

  سهم شکبه ي توزیع ظروف درایران - 9جدول شماره 

  B2Cو  B2Bسهم فروش ظروف یکبار مصرف درایران به روش  -10جدول شماره 

  B2Cو  B2Bدرایران به روش پالستیکی رف  سهم فروش ظروف یکبار مص -11جدول شماره 

  B2Cو  B2Bسهم فروش ظروف یکبار مصرف سلولزي وگیاهی درایران به روش  -12جدول شماره 

  درکانال ها وشبکه هاي توزیع در سنوات مورد بررسی سهم توزیع ظروف پالستیکی -13جدول شماره 

  ا وشبکه هاي توزیع در سنوات مورد بررسیسهم توزیع ظروف سلولزي وگیاهی درکانال ه -14جدول شماره 

  پیش بینی فروش شرکت براساس سهمی از بازار -15جدول شماره 

  هدفگذاري فروش براساس میزان وظرفیت اسمی تولید -16جدول شماره 

  رقبانقاط قوت وضعف  -17جدول شماره 

  ر  تهدیدها وفرصت هاي مرتبط با مصرف ظروف یکبار مصرف در کشو -18جدول شماره 

  اطالعات مرتبط با تحلیل فضاي کسب وکار ظروف یکبارمصرف -19جدول شماره 

  تحلیل اطالعات بازار -20جدول شماره 

  اندازه بازار ظروف یکبار مصرف درایران -21جدول شماره 

  اندازه بازار ظروف پالستیکی -22جدول شماره 

 اندازه بازار ظروف سلولزي وگیاهی -23جدول شماره 

  سهم هریک از کانال هاي توزیع واقعی ظروف یکبار مصرف درایران -25نمودار شماره 

  1398اندازه بازارهریک از کانال هاي خریداین محصوالت در سال  -24جدول شماره 

  )محاسبه شده براساس نظر سنجی از خبرگان در مورد شدت مصرف هریک از این کانال ها(

  1403از کانال هاي خریداین محصوالت در سال  اندازه بازارهریک -25جدول شماره 

 )محاسبه شده براساس نظر سنجی از خبرگان در مورد شدت مصرف هریک از این کانال ها(

 آمیخته ي بازاریابی براي ظروف یکبار مصرف -26جدول شماره 
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 پیش بینی فروش شرکت از ظروف سلولزي وگیاهی -27جدول شماره 

  م فروش شرکت در سنوات مورد بررسیپیش بینی شه -28دول شماره ج

  اطالعات مرتبط با اهداف بازاریابی -29جدول شماره 

 انجام اقدامات تاکتیکی در حوزه ي بازار -30جدول شماره 

 برنامه تاکتیکی محصول -31جدول شماره 

  اطالعات مرتبط با تاکتیک هاي توزیع ظروف -32جدول شماره 

  اکتیک هاي ترفیع محصوالتاطالعات مرتبط با ت -33جدول شماره 

  اقدامات قیمت گذاري محصوالت -34جدول شماره 

  هزینه هاي اجرایی تاکتیک ها -35 جدول شماره

  موجود در کسب وکار ظروف یکبارمصرف فرصت هاي -36شماره جدول 

  تهدید هاي موجود در کسب وکار ظروف یکبارمصرف -37شماره جدول 

  نمودارهاي گزارش فهرست 

  سهم مصرف ظروف یکبار مصرف درایران در سنوات مورد بررسی -1نمودار شماره 

  دلیل استفاده از ظروف یکبار مصرف -2نمودار شماره

  مصرف ظروف یکبار مصرف سلولزي وگیاهی در سنوات مورد بررسی -3نمودار شماره 

ت تناز مصرف کل ومصرف ظروف پالستیکی وسلولزي وگیاهی در کشوردر سنوا -4نمودار شماره 

  موردبررسی

  اندازه بازار ریالی مصرف ظروف یکبار مصرف پالستیکی  -5نمودار شماره 

  بازار ریالی ظروف سلولزي وگیاهی درایران اندازه -6نمودار شماره 

  سرانه مصرف ظروف پالستیکی وسلولزي وگیاهی درایران در سنوات مورد بررسی -7شماره نمودار 

  ظروف درایران در سنوات مورد بررسیسهم ریالی مصرف  -8نمودار شماره 

  سهم مصرف تناژي ظروف یکبار مصرف درایران در نسوات مورد بررسی -9ماره نمودار ش

  در کانال هاي توزیع واقعی ومجازي پالستیکی پیش بینی سهم توزیع ظروف یکبارمصرف -10ودار شماره نم

پیش بینی سهم توزیع ظروف یکبارمصرف سلولزي وگیاهی در کانال هاي توزیع واقعی  -11نمودار شماره 

  ومجازي

  پیش بینی سهم فروش شرکت در سنوات مورد بررسی  - 12نمودارشماره 

  سهم فروش شرکت از بازار براساس هدفگذاري فروش براي آن -13ه نمودار شمار

 شرکت براساس هدفگذاريیزان فروش پیش بینی م -14شماره  نمودار

  سهم مصرف انواع ظروف در کشور در سنوات مورد بررسی -15نمودار شماره 

  سهم استراتژي رقبا در مواجهه با ظروف یکبار مصرف -16نمودار شماره

  ت وتولیدسهم استراتژي هاي رقبادر حوزه ي واردا -17نمودار شماره 

  توزیع رقبا در حوزه ي  سهم استراتژي هاي -  18ودار شماره نم
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 سهم استراتزي هاي رقبا در حوزه ي فروش داخلی وصادرات -19نمودار شماره 

  سهم فضاي مجازي وواقعی در تبلیغات مرتبط با ظروف یکبار مصرف - 20نمودار شماره  

  ي در تبلیغات ظروف یکبار مصرف درایرانسهم هریک از رسانه هاي مجاز -21نمودار شماره 

 سهم هریک از رسانه هاي واقعی در تبلیغات ظروف یکبار مصرف -22نمودار شماره 

  1398کانال هاي توزیع ظروف یکبار مصرف در کشور در سال  -23نمودار شماره 

 1403ش بینی سهم کانال هاي توزیع ظروف در سال پی -24نمودار شماره 

  سهم هریک از کانال هاي توزیع واقعی ظروف یکبار مصرف درایران -25نمودار شماره 

  1398سهم  هریک از کانال هاي مصرف ظروف یکبار مصرف درایران در سال  -26نمودار شماره 

میزان مصرف هریک از کانال هاي مصرف از کل ، ظروف پالستیکی وگیاهی وسلولزي  -27نمودار شماره 

  1398درسال 

  1403سهم  هریک از کانال هاي مصرف ظروف یکبار مصرف درایران در سال  -28نمودار شماره 

کانال هاي مصرف از کل ، ظروف پالستیکی وگیاهی وسلولزي  میزان مصرف هریک از -29نمودار شماره 

 1403درسال 

  سهم مصرف هریک از استان هاي کشور -30نمودار شماره 

  یکبار مصرف در بازارپالستیکی  ظروف وزنی  سهم مصرف -31نمودار شماره 

  سهم مصرف تناژي هریک از ظروف یکبار مصرف در بازار -32نمودار شماره 

  مقایسه سهم وزنی مصرف هریک از ظروف - 33ار شمارهنمود

  اهداف ترفیعی فروش شرکت برمبناي درصدي از فروش  -34نمودار شماره 

  کل هزینه هاي ترفیع براساس فروش   -35نمودار شماره 

  پیش بینی سهم حاشیه فروش -36نمودار شماره 

  پیش بینی سهم سود شرکت  -37نمودار شماره 
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