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کشور  ازاریابی و فروش کاالها و خدما ورزشیبکه در وضعیت اقتصادي دشوار ، پیشران  روشگاه هاي ورزشیفبا درود بر مدیران 
ش ستهیمی با صنایع واب صنعت ورزش، کاال و خدمات و  شید انجمن  ضر می با ستح شنواره برترین  د. همانطور که م برگزاري ج

ستور کار دارد و  صنعت ورزش در د سطح کیفیت و نوآوري در کاالها و خدمات در حوزه  صنعت ورزش را با هدف ارتقاي  هاي 
به همین منظور پرسشنامه ارزیابی اقتصادي را تهیه و در اختیار شما قرار می دهد تا با تکمیل آن و ارسال به دبیرخانه ، انجمن 

 چه بهتر برگزار شدن جشنواره یاري فرمائید. را در هر

صورتیکه هر یک از  ضمن در  شرح زیر تقدیم می گردد ، در  سش ها و ابهامات احتمالی روش تکمیل به  سخ به پر به منظور پا
ضربدر  شند با عالمت  شما نمی با سب و کار  شخص فرمائید تا داوران محترم در امتیاز دهی نهایی(×) شاخص ها در حوزه ک  م

 مورد بررسی قرار داده و نتیجه ارزیابی اعالم گردد:

و سال هاي بعد واحد بوده   525 شما روشف، فرض کنید در سال پایه میزان  1396پایه راهنماي تهیه درصد نسبت به سال 
  به ترتیب در جدول زیر باشد:

 .ثبت نمائید "درصد"محرمانه بودن اطالعات حق شماست و استدعا داریم به صورت 

 کمتر بیشتر درصد تعداد سال
  مثبت 3/18 621 1397
 منفی  7/5 495 1398
  مثبت 8/23 650 1399
  مثبت 37 720 1400

 
 
 
 

 
 
 

شده، همان سال را به عنوان شما در یک یا دو سال گذشته تاسیس  روشگاه فنکته بسیار مهم : در صورتی که 
 سال پایه قرار دهید.

 

 

 

 بعدمقدار سال  مقدار سال پایه

 مقدار سال پایه

100 
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  گاه ـــ کت/ فروش ـــر بت................................................... نام ش ماره ث ـــ نه کســــب  /ش ماره پروا ـــ  : ..................................ش
 ملی:..............................................شناسه 

 ............................:نوع شرکت :   سهامی خاص             مسئولیت محدود:        تعاونی:       سایر: تاریخ ثبت  
 یر یرعــامــل/ مــد ــام مــد یریــت  فروشـــگــاهن تر مــد ف مراه/د ه فن  ل ت : ............................................................. شـــمــاره 

...................................................: 
 ..............................................................................................(برند)نام تجاري.................................................................................... 
 /فروشگاهنشانی شرکت........................................................................................................................... :.............................. 
     :مالک                مستاجر             وضعیت مکان 

  مساحت بخش امور اداري و تجاري :................................................ فروشگاهمساحت................................................ 
  ـــگاهتعداد کارکنان در ـــتیبانی................................  ................................ بازاریابی و فروش.......................فروش بخش اداري و پش

 امورمالی...........................
  وضعیت شرکت :    خصوصی           دولتی         تعاونی          
  گواهینامه/پروانه فعالیت ، مرجع صدور و تاریخ صدور (پیوست)آخرین 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

 :.............................................................. شماره تلفن همراه........................................... فروشگاهنام و نام خانوادگی نماینده شرکت/

 نماینده ...................................................................../مدیر فروشگاه..................................................................مدیرعامل/اینجانب 

صحت مندرجات را شنواره را تکمیل و  ضور در ج ست اطالعات مورد نیاز براي ح شنامه پیو س همراه و تائید  ضمن مطالعه پر
 پیوست هاي درخواستی ارسال می نمایم.

 

 ....................................................................................:  فروشگاه مدیر /نام و امضاي مدیر عامل

  1400تاریخ:.........../......../ 

ن است در فروشگاه شما موضوعیت نداشته باشد و الزم یه پاسخ یه آنها بعضی از موارد این پرسشنامه ممک :1نکته بسیار مهم 
 بنویسید. "موضوعیت ندارد"نبوده و فقط روي آن موارد 

فروشگاه ها در گستره فضاي مجازي توانسته اند مسیر چابک سازي و کوچک سازي و تبدیل به یک برند  :2نکته بسیار مهم 
ار کاال را کمینه نموده و خدمات بســیار جالب و جذابی را به مشــتریان بره فروشــگاه و انمعتبر را تجربه کرده و هزینه هاي اجا

  ارائه نمایند.

سیار مهم  صورتی که :  3نکته ب شیدر  شگاه ورز ست ، همان  فرو شده ا سیس  شته تا سال گذ  را شما در یک یا دو 
 به عنوان سال پایه قرار دهید.
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 )100(درصد نسبت به  میزان انحراف از برنامهبرنامه ریزي فروش و عملکرد و  .1

 عملکرد برنامه  سال
میزان 
 انحراف

 توضیحات

1397 100    
1398 100    
1399 100    
1400 100    

 )سال پایه( 1396نسبت به سال  بیشترین درصد فروش محصوالت و خدمات در استان هاي (شهرستان هاي) کشور .2

 ............. ............ ................ ............. .......... تهران سال
1397       
1398       
1399       
1400       

 :(تعداد) نمایندگی هاي فروش در شهرستان ها  .3

 ............. ............ ................ ............. .......... تهران سال
1397       
1398       
1399       
1400       

 (سال پایه)  1396میزان رشد فروش نسبت به سال  .4

 کمتر بیشتر درصد سال
1397    
1398    
1399    
1400    

 (سال پایه) 1396سال  1396میزان رشد سرمایه در گردش نسبت به سال  .5

 کمتر بیشتر درصد سال
1397    
1398    
1399    
1400    
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  (سال پایه) 1396نسبت به سال  ها/کارگاه هاي تولیدي،شرکت میزان رشد سرمایه گذاري در  .6

 

 

 

 

 (سال پایه) 1396میزان صادرات محصوالت و خدمات به سایر کشورها نسبت به سال  .7

 کمتر بیشتر درصد سال
1397    
1398    
1399    
1400    

 نمایشگاه هاي بین المللی داخلی و خارجی :شرکت در  .8

 تعداد نمایشگاه سال
1397    
1398    
1399    
1400    

 نام نمایشگاه ها:

 نام نمایشگاه سال

1397 
 
 
 

1398 
 
 
 

1399 
 
 
 

1400 
 
 
 

 کمتر بیشتر درصد سال
1397    
1398    
1399    
1400    
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 :(سال پایه) 1396نسبت به سال  وضعیت صادرات به کشورهاي دیگر ، درصد صادرات به میزان فروش .9

 سال
درصد صادرات 

 به فروش
 نام کشورهاي مقصد

1397      
1398      
1399      
1400      

 
 

  CRMمدیریت ارتباط با مشتریان جایگاه  .10
 الف ) مدیریت برگشتی کاال از مشتریان            

 

 

 

 

 

 

 ب ) بانک اطالعات مشتریان                      

 سال
ارتباط با 

 مشتریان قبلی
 (تعداد)

تبدیل 
مشتري با 
بازاریاب 
 (درصد)

میزان رضایت 
مشتریان 
 (درصد)

انتقال بازخورد 
مشتریان به 
 تولیدکنندگان

 (تعداد)
1397     
1398     
1399     
1400     

 

  

 سال
برگشتی  درصد

از فروش 
 (تومان)

برگرداندن وجه 
 مشتريبه 

 (تعداد)

 معاوضه
 (تعداد)

1397    
1398    
1399    
1400    
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 به ویژه براي فروش اینترنتی و فضاي مجازي وضعیت خدمات پس از فروش در تهران و شهرستان ها .11

و فضاي مجازي دارد، سازوکار خدمات پس در صورتی که فروشگاه در شهرستان ها نمایندگی فروش و یا فروش اینترنتی 
 فروش را مشخص فرماید. از

 شهرستان ها
 نمایندگی فروش

 نام برند
 خدمات پس از فروش

 ندارد دارد اینترنتی دارد
      
      
      
      
      
      
      

 کشورهاي دیگر 

 نام برند نمایندگی فروش نام کشورها
 خدمات پس از فروش

 ندارد دارد
     
     
     
     
     
     

 

 و خدمات پس از فروش روش اجرایی بررسی شکایات و برگشتی ها از مشتریان و کسب و ارتقاي رضایت مشتریان .12

 توضیحات:

 سال
درصد برگشتی 

 از فروش
  مهمترین دلیل برگشتی

1396   
1397   
1398   
1399   
1400   
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 و موسسه هاي خیریه دارید مختصر و مفید ارائه فرمائید:در صورتیکه ارتباط با دستگاه هاي اجرایی و دانشگاه ها  .13

 

 

 

 می باشید ، مشخص نمائید: گواهینامه هاي ملی و بین المللی اخذ شده در صورتی که داراي  .14

 الف ) استاندارد ملی محصول/ استانداردهاي بین المللی محصول

 

 

 

 و............... ISO  ،EFQM ب) گواهینامه هاي بین المللی مدیریت :
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