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 الملخص التنفيذي -1

عد االنتهاء ب فقط صخ  لذا الصدد فنحن نوصي باستكمال الموبه، بإيجاز الملخص التنفيذي يشرح خطة العمل

 . كاملة من اعداد خطة العمل

 ]الفقرة األولى: المقدمة[

  :أسم المشروع(HA Home Made Soap)      

  :شركة الشخص الواحدالشكل القانوني. 

  :حالة الشركة 

 .شركة جديدة 

  1/11/2018تاريخ بدء مرحلة ما قبل التشغيل في 

  2019 مارستاريخ بدء التشغيل 

  (.منتجات) نشاط الشركة:تصنيف 

  :تصنيع الصابون الطبيعي العمليات 

  :مكان ومصنع إلنتاج الصابون  الموقع 
 

 [الفقرة الثانية: المهمة]

  .%100ومنتجات طبيعة  عالية تصنيع وتوزيع منتجات الصابون الطبيعي  بجودة

 [الفقرة الثالثة: الرؤية]

كبر موزعي الصابون بدولة عية من منتجات الصابون لنكون من أالشركات والمنتجات  الصنامنافسة 

 الكويت. 

 [الفقرة الرابعة: االستراتيجية] 

 :استراتيجية التسويق 
 بالتسويق سنقوم بالتركيزعلى وسائل التواصل اإلجتماعي ، من مثل:

وم كذلك سنق مشاهير التواصل اإلجتماعي.إدارة حساب اإلنستقرام ، حمالت سبونسرد إنستقرام ، 
 بتوزيع عدد من الرول اب على بعض الجمعيات التعاونية. 

 
 التفاصيل في قسم )استراتيجية التسويق(.

 :استراتيجية التسعير 
 هامش ربح منخفض يميل الى الزيادة  في الطلب على الخدمة. 
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 :استراتيجية المبيعات 
 سيتم إعتماد إستراتيحية الهجوم التسويقي : 

ق في االسوا يةالحال افسةمستغلين ضعف المنالجودة حيث  حيث سنعمد إلى إستغالل قوة منتجاتنا من 

عتماد تم إيوالشركات الكبرى كما سم يتم تغطيتها من قبل المنافسين ستراتيجية  تتناسب مع األسواق التي لإو

ويمكن  ةعنتشار السوق وتنوإسواق جديده وتحديد أنتشار في الموقعي والتي تعتمد علي اإلدفاع ستراتيجية الإ

عات ) الى قطا ئتهت على شريحة السوق الكويت وتجزالتي تم الدراسةستراتيجيات من خالل تنفيذ هذه اإل

ذه من خالل سواق  هختراق  االإصدد بعلى األسعار( ونحن قطاع اخر يركز  –قطاع يهتم بالذوق والجوده 

 بالحفاظ على جوده المنتج  لجميع القطاعات. تنوع المنتجات

 د على سياسات بيعية تنافسية تتناسب مع نمو العالمة التجارية وحجم نموها حيث  سنعمد على عتماسيتم اإل

   .البيع المباشر الى العمالء من خالل محل لبيع المنتجات 

 تصال المباشر مع الجهات الراغبة في منتجات المشروع. اإل 

  في إتمام الصفقات .  المبيعاتإستخدام رجال 

  .البيع من خالل المواقع اإللكترونية والتحصل المباشر من الخدمات اإللكترونية 

  .عرض المنتجات في الجمعيات التعاونية 

  .عرض المنتجات في الجمعيات التعاونية 

 [الخامسة: تحليل للسوقالفقرة ] 

 السوق / العمالء المستهدفين: 
  السكان بجميع فئاتهم 

  تجارة الجملة 

  تجار التجزئة 

  الجمعيات التعاونية 

 النوادي الصحية 

 النسائية والرجالية  الصالونات 

 الوزارات والفروع بجميع مناطق الدولة 

  .كل شركات القطاع العام والخاص 

  .التصدير لدول مجلس التعاون الخليجي 

 الفنادق 


