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مهندسی فروش

مدیریت بهره برداری

مهندسی خرید و تدارکات
و تهاتر

معماری

پیمان مدیریت و مدیریت پروژه

سرمایه گذاری

مهندسی بازاریابی و فروش،
فعالیتی کامالً خالقانه در
حیطه بازاریابی است.

دکارت در فلسفه برنامه
ریزی بر مبنای صفر این
فلسفه را مطرح میکند که در
تجارت و فروش باید همواره
درباره آنچه بر نام تجاری
محصول یا بازار اثر میگذارد،
دوباره اندیشی شود.

در یک تعریف ساده ،مهندس بازاریابی
و فروش کسی است که اطالعات فنی و
تکنیکی کافی در مورد محصولی که
قصد فروش آن را دارد داشته و در
مورد ارتباط برقرار کردن با مخاطب
بالقوه آن محصول ،آموزشهای الزم را
دیده باشد.

برای پیدا کردن راههای جدید ورود به آینده و ساختن
محصوالت و محیطهای تازه که منافع آن متوجه ما باشد و
نه رقیبان ،باید موقتاً هرچه در ذهن داریم را خارج کنیم و
ذهن را صفر کنیم (اندیشههای سال قبل خود را نابود
کرده و با خالقیت به باز آفرینی و ابداع اقدام نماییم.).

خالقیت به معنای تغییر رفتار دیروز است نه
انتقاد از رفتار گذشته و مهندسی بازاریابی و
فروش بر مبنای خالقیت فردی شکل گرفته
است.

از جمله خدمات بسیار مهمی که
شرکت عمران مسکن اطلس
طوس به کارفرمایان ارائه
مینماید ،اجرای بندهای فعالیت
مهندسی بازاریابی و فروش و ارائه
مشاوره فنی -مهندسی در این
فرآیند میباشد.

در واقع فروش یکی از عوامل زیر
مجموعه بازاریابی است به عبارتی
فروش انتهایی ترین عملیات بازاریابی
در یک معامله است ،ولی در عین حال
شروع یک رابطه صادقانه و بلند مدت با
مشتریان است.

آنچه مهندسی بازاریابی و فروش
را از فعالیتهای سنتی بازاریابی و
فروش جدا مینماید ،تفکر
استراتژیک و بلند مدتی است که
در پس فرآیند نهفته است و آن را
به صورت یک فرآیند یکپارچه و
منسجم شکل داده است.
از آن جایی که مهندسی بازاریابی
و فروش ،مقوله ای نو در صنعت
ساختمان به شمار میرود ،در حال
حاضر بسیاری از فعاالن صنعت
ساختمان با فرآیند و فعالیتهایی
که در آن صورت میپذیرد
آشنائی کافی ندارند.

چرا که در تمام مراحل اجرای پروژه
امکان ارائه اطالعات و مشاوره در
خصوص طراحی و اجرای بهینه با
توجه به نیاز بازار و پیش بینی آتی در
بخشهایی همچون تعریف کاربری و
موضوع کانسپت پروژه ،تحلیل
حالتهای مختلف فازبندی پروژه
برای نزدیکی به تعریف چارچوب
کسب و کار کارفرما و یا بهبود
شاخصههای مالی پروژه مانند IRR
,NPV ,ROIبا توجه به طرح و بازار
هدف و غیره را شامل میشود.

اجرایی شدن فرآیند مهندسی بازاریابی و فروش
زمانی بیشتر معنا پیدا میکند که شرکت مجری
مهندسی بازاریابی و فروش ،پیش از آغاز طراحی
و ساخت پروژه ،در کنار تیم شرکت مالک و
سرمایه گذار حضور داشته باشد.

مطالعات فرصت یا  Opportunity Studiesبه مطالعاتی
اطالق میگردد که به دنبال شناسایی سریع و ارزان حقایق
برجسته بازار در یک فرصت سرمایه گذاری است.
طی نوسانات بازار امالک و مستغالت ،برای بسیاری از
سرمایه گذاران ،صاحبان شرکتهای ساختمانی و نهادهای
دولتی ساخت و یا سرمایه گذاری در پروژههای ساختمانی
تبدیل به مسأله ی پرچالشی شده است.
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بسیاری از پروژهها در میانه ساخت و
ساز متوقف شده و یا سالها بدون
پیشرفت فیزیکی باقی میمانند،
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بسیاری از پروژههای ساختمانی پس از
اتمام ،از استقبال عمومی مناسبی برخوردار
نمی شوند و سود حاصل از فروش یا
واگذاری بسیاری از پروژهها منطبق با پیش
بینی و سطح توقع سرمایه گذاران نیست

در حال حاضر باتوجه به تغییر رفتار
مصرف کننده در کشور و تغییر
شرایط بازار ،مخاطرات زیادی متوجه
پروژه هایی است که بدون انجام
مطالعات تخصصی اقدام به شروع
سرمایه گذاری مینمایند.
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و یا حتی بسیاری از این پروژهها بعد از دوره
کوتاهی رونق با مشکل عدم رضایت ساکنین و
مستأجرین مواجه میشوند که این موضوعات همگی
سرمایه گذاری کالن در این صنعت را تبدیل به
انتخابی با ریسک باال کرده است.

"مطالعات فرصت" خدمتی است
که در پی پاسخگویی و یا حل
چنین معضالت و مسائلی است.
مطالعات فرصت در یک
بازه زمانی کوتاه،
انتخابهایی را پیش روی
سرمایه گذار قرار میدهد
که بهترین گزینههای ممکن با توجه به
تواناییها و محدودیتهای گروه
کارفرما ،شرایط موجود بازار امالک و
مستغالت ،دانش بروز و تجربه چندین
ساله تیم مشاوره تلقی میشوند.

و در نهایت این پروژه نیاز به
چه ابزارهایی از بازاریابی،
برندینگ و فروش دارد.

پروژه متناسب با شرایط
و امکانات شما باید
دارای چه هویتی باشد،
از لحاظ فیزیکی چگونه
تعریف شود،

بهترین کاربریهای
ممکن برای این پروژه
کدامها هستند،

بهترین روش تأمین مالی
چیست،
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بهترین شرایط پرداخت و قیمت
گذاری با باالترین درصد بازگشت
سرمایه و پایین ترین ریسک
کدامها هستند،

بهترین بازههای زمانی برای
فروش یا واگذاری چه
زمانهایی هستند،
روشهای مدیریت سرمایه گذاری چیست،

مطالعات فرصت چکیده ای از دانش ،تجربه ،پژوهش ،مطالعات
بازار و همفکری و تعامل نظر با تیم کارفرما است
که نتیجه آن خلق سناریوهای توسعه و در نهایت سناریوی برتری
است که میتواند به عنوان راهنما یا  brief designای برای
گروههای اجرایی و از همه مهم تر مشاور طراحی و معماری مورد
استفاده قرار گیرد
و ریسکهای حاصل از سرمایه گذاری را کاهش دهد.

مرحله اول
بررسی اهداف کلی پروژه

برگزاری جلسات کارگروه

تشکیل کارگروه

متشکل از نمایندگان کارفرما و کارگزار فروش

مرحله دوم
تحقیقات بازار

تعریف کانسپت کلی پروژه

برگزاری جلسات کارگروه

آشنایی با مدل تجاری کارفرما

تعریف اهداف کلی پروژه

تحقیقات کمی

تحقیقات کیفی

بررسی کانسپت

تجارب ملی

تأیید کارفرما
T.O.W.S
تجارب بین المللی

تأیید کارفرما

تعریف سناریوهای توسعه

ارائه و بررسی حداقل  5سناریو جهت نزدیک شده به
ایده های منطبق با اهداف کلی پروژه

تحلیلهای مالی سناریو

انتخاب سناریوی
برتر

برگزاری جلسات کارگروه

بررسی توجیه پذیری سناریو
بررسی کلی ریسکهت

توجیه نبودن طرح

مردود بودن طرح

تأیید توجیه پذیری ایده
تهیه Brief Design

ارئه گزارش نهایی به
کارفرما
خاتمه پروژه
اصالح ایده

برگزاری کارگروه سوم

تحقیقات بازار یکی از
روشهای بررسی اجمالی
خواستهها ،نیازها و باورهای
مصرف کنندگان است.

تحقیقات بازار روشی برای
مطالعه و جمع آوری اطالعات در
رابطه با نیازهای مصرف
کنندگان توسط تولیدکنندگان و
فعاالن عرصه بازار است.
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از یافتههای تحقیقات بازار
میتوان در راستای تصمیم
گیری برای بازاریابی یک
محصول ویژه بهره برد.

تحقیقات بازار منسجم ،کیفی و
همراه با استراتژیهای توسعه
ای؛ نقطه آغاز پیشبرد تمامی
پروژههای کارگزار فروش در
حوزههای مهندسی بازاریابی و
فروش و همچنین مطالعات
فرصت میباشد.

میزان عرضه و تقاضای بازار امالک و مستغالت،
انواع قیمتگذاری در صنعت ساختمان و شناسایی
مشتریان بالقوه و بالفعل از ابعاد مختلف اجتماعی و
اقتصادی و شناسایی نیازهای آنها از جمله

بخشهای بسیار تأثیرگذار در شکل گیری شالوده
مدیریت استراتژیک پروژهها توسط شرکت عمران
مسکن اطلس طوس میباشد.

تدوین استراتژیهای بازاریابی و فروش در
هر دسته بندی نیازمند درک عمیق نیازها،
سالیق و انگیزههای آن بازار میباشد.
از این روش برای دسته بندی بر حسب
تفاوتهای جغرافیایی ،جمعیت شناسی
(سن ،جنسیت ،نژاد و غیره) ،تفاوتهای
شخصیتی ،تفاوت در مصرف و تفاوت در
انگیزههای مختلف خرید در بازار امالک و
مستغالت استفاده میشود.

دسته بندی بازار در واقع تقسیم بندی
بازار یا جمعیت به زیر گروههایی با
انگیزههای مشترک است.

تهیه پالن راه اندازی و بهره برداری از مراکز تجاری

Tenant mixترکیب بندی واحدهای تجاری
تعیین سرانه فضا برای کاربری ها و اصناف

ارزیابی امالک با رویکرد ساخت و ایجاد اماکن تجاری

Anchor shopsجانمایی فروشگاههای کلیدی

مطالعات امکان سنجی تخصصی ساخت پروژه های تجاری
مطالعات بازار پروژه های تجاری
تعیین الگوی ساخت و مدل کاربری متناسب با اقتصاد و بازار در
پروژه های تجاری
برنامه ریزی ساخت و تهیه پالن تجاری  Business planمجتمع
های تجاری

▪

خدمات بررسی فرصتهای سرمایه گذاری تجاری ()PFS

▪

انجام مطالعات پایه پروژه ها ،امکان سنجی ،مدل سازی
اقتصادی پروژه ها

▪

انجام مطالعات بازار پروژه های تجاری و چند منظوره

▪

برنامه ریزی ساخت ،راه اندازی و بهره برداری از مراکز
تجاری

تمایالت جدید بازار حرکت به سمت باال یا پایین
در یک بازار در یک دوره زمانی مشخص است.
تخمین اندازه بازار ممکن است در شرایطی که
نوآوری جدید به بازار ارائه میشود دشوار تر باشد.

در این شرایط ،نتایج با بررسی مشتریان بالقوه یا
دسته بندی مشتریان به دست میآید.

 SWOTیک تحلیل مکتوب از نقاط قوت ،ضعف،
فرصتها و تهدیدهای موجود در یک نهاد کسب و
کار است.

 SWOTیک تحلیل مکتوب از نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها
و تهدیدهای موجود در یک نهاد کسب و کار است.
در این حالت این تحلیل به سازمانها نشان میدهد که
چطور آمیخته بازاریابی خود را برنامه ریزی کنند.

شاخص دیگری که با تحقیقات بازار
تحلیل ریسک
تحقیق محصول

تحقیقات تبلیغات
مدلسازی آمیخته بازاریابی
آزمون شبیه سازی شده بازاریابی

مشخص میشود کارآیی بازاریابی است.
این شاخص شامل موارد زیر است:

تحلیل رقبا

مدلسازی انتخاب
تحلیل مشتری
(دسته بندی مشتریان هدف)

خدمات راه اندازی و بهره برداری از مراکز تجاری شامل
برنامه ریزی فازبندی شده و ارائه گام به گام خدمات در
قالب سه بخش مجزا و متعاقب یکدیگر میباشد که در ذیل
به آنها اشاره گردیده است.
➢ فاز مقدماتی ،فرایندهای مطالعه محور مطالعات بازار و
اقتصاد و تهیه مبانی طراحی و معماری
➢ فاز اجرایی ،فرایندهای عملیاتی ،خدمات واگذاری و راه
اندازی مجتمع
➢ فاز بهره برداری

•مروری گذار بر گذشته ساخت و بهره برداری مراکز تجاری در ایران،

بیانگر این واقعیت است که هدف از اینگونه سرمایه گذاری ها صرفاً،
بازگشت سرمایه از طریق ارزش افزوده ناشی از فروش واحدهای تجاری
مستقر در این مراکز بوده است .در این میان ،سرمایه گذاران مراکز
تجاری ،نیازی به برنامه ریزی و پیش بینی های الزم در بخش های مرتبط
با حوزه بهره برداری و فعالیت های تجاری آتی مراکز را نداشته و راه حل

فروش بهترین ضمانت بازگشت سرمایه گذاری محسوب میگردید .با
گذشت زمان و تغییر شرایط ،معادالت حاکم بر بازار مراکز تجاری در
کشور نیز دگرگون شده و به تبع آن ،سرمایه گذاران اینگونه مراکز،
نیازمند برنامه ریزی صحیح در بخشهایی گردیده اند که تا کنون از دید
ایشان مغفول مانده بود.

تدوین و پیاده سازی آیین نامه ها و
دستورالعملهای مورد نیاز در مجتمع
مطالعات و امکان سنجی
تدوین چارت سازمانی مجتمع و ارائه شرح
وظایف اختصاصی برای هر واحد

ایجاد و اجرای روشهای ارزیابی عملکرد
کارکنان

مشاوره و راه اندازی از زمان ساخت تا
بهره برداری

مشاوره بهره برداری و رونق بخشی

مشاوره مارکتینگ

مشاوره واحد خدمات

واحد IT /BMS

مشاور منابع انسانی

باشگاه مشتریان

مشاور معماری داخلی  .مشاور حقوقی و
مشاور مالی اداری

اثرات مدرنیسم بر فضاهای شهری با ساختوساز و افزایش انواع
مختلفی از مجتمعهای تجاری و مالها قابلمشاهده است .این فضاهای
عمومی و تجاری درگذر زمان دچار تغییرات در سطح ،مقیاس و

عملکرد شدهاند.
مشاوره در راستای مدیریت بهره برداری از مجتمع های چندمنظوره با روند شکل
گیری این اماکن آغاز و امری نوظهور در عرصه ی مدیریت در کشور به شمار می
رود؛ حال آنکه با توجه به خاصیت بین رشته ای بودن آن ،نیاز به کسب دانش و
مهارت های بسیاری در حوزه های ی مختلف ،از مدیریت و اقتصاد تا مهندسی می
باشد .از آنجا که در حال حاضر پایگاه علمیِ ضابطه مندی در راستای ایجاد دانش و
مهارت در افراد متقاضی کسب این عنوان موجود نیست

• واحد خرید و تهاتر ارتباطات و مناسبات قوی و حرفه ای را با تولیدکنندگان و تأمین کنندگان
تخصصی کاال و خدمات برقرار کرده است.هدف ،در انتخاب و حفظ رابطه با این منابع ،شناسایی

کارفرمایان و پیمانکاران متعهد بوده تا در بازه های زمانی تعیین شده و هزینه های مناسب بر
ارزش های وعده شده به پیمانکاران و کارفرمایان محترم وفادار بمانیم  .ما مفتخریم که با حفظ
روابط بسیار قوی و حرفه ای با تأمین کنندگان و پیمانکاران خود توانسته ایم طی سال های بسیار در
پروژه های متفاوت با آنان همکاری مستمر داشته و با گسترش سریع دامنه های آن ،در ایجاد و
رشد زمینه های مناسب ،کسب و کار پویا داشته باشیم.

• بخشی از مشکالت مربوط به سرمایه گذاری در پروژههای ساختمانی به
کمک تهاتر در پروژه ها برطرف میشود .تهاتر میتواند نقش سرمایه
گذاری اولیه و کاهش نقدینگی مورد نیاز پروژه را داشته باشد  .تهاتر
واحدهای در دست احداث پروژه ها با محصوالت دارای کیفیت و
برندهای مطرح ،نه تنها باعث تامین اقالم موردنیاز پروژه و افزایش

ظرفیت سرمایه گذاری خواهد شد .بلکه حضور برندهای معتبر سبب
ترغیب حضور سایر تولیدکنندگان معتبر ،افزایش کارایی مجموعه و
تضمین برگشت سرمایه در یک بازه زمانی کوتاه تر خواهد شد.

سرمایه گذاری و مهندسی مالی
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

مقایسه تطبیقی روشهای مختلف تأمین مالی
طراحی ابزارهای مالی جدید متناسب با نیازهای هر
پروژه
کنترل و نظارت بر مدیریت جریان نقدینگی و پایش
بر اساس شرایط ذینفعان کلیدی بر اساس مدل انجام
مطالعات
مشاوره و کارگزاری در زمینه روش های تآمین مالی
شرکتی و پروژه ای
مشاوره و کارگزاری در زمینه جذب سرمایه گذاری
خارجی
مشاوره در خصوص چارچوب مذاکره و انعقاد
قرارداد با سرمایه گذاران
برگزاری نمایشگاه های سرمایه گذاری ،نشست های
سرمایه گذاری

خدمات در زمینه تعریف پروژه و مطالعات امکان سنجی
خدمات تعریف پروژه برمبنای بررسی های بازار و پتانسیل های سرمایه گذاری در پهنه های
شهری
خدمات مطالعات و تدوین گزارشات امکان سنجی متناسب با استانداردهای بین المللی در
ابعاد مکان یابی ،بازار ،فنی ،مالی ،اقتصادی ،زیست محیطی ،اجتماعی ،حقوقی و بررسی اسناد
باالدستی در قالب سناریوهای مختلف
تهیه گزارش های منظم دوره ای ارزیابی مالی -اقتصادی از پروژههای کارفرما.
ارائه گزارش های منظم تحلیلی از روندهای موثر بر متغیرهای ارزیابی پروژههای مختلف
جهت اخذ تصمیمات استراتژیک مدیران

