
 

 

 

 بسمه تعالی

 

 

 اء تعطیالت رسمی کشور (ن) به استث01صبح الی  02و روزهای جمعه  02صبح الی  9فعالیت دائمی شوروم شنبه تا پنج شنبه 

 :نفر بوده که شامل 6تعداد پرسنل اختصاص داده شده به این امر 

  :خدمات ساختمانیسال تجربه در حوزه ی مدیریت بازاریابی و فروش محصوالت و  02مدیر شوروم 

 /نفر مسئولیت امور داخلی مربوط به شوروم را داشته که تجربه کافی و تسلط نسبی به  0فروش:  کارشناس فنی

محصوالت و خدمات مربوط به ساختمان را دارند )این افراد زمان عقد قرارداد توسط واحد فنی و فروش شرکت 

 همکار، آموزش های الزم را خواهند دید(

  نفر مسئول جذب و افزایش مخاطب آموزش دیده در حوزه  بازاریابی  خدمات مربوط به صنعت  0متخصص:  بازایاب

 ساختمان )فعالیت در خارج از شوروم(

  :نفر مسئول جمع آوری داده های بازار،  برای ارائه خدماتی دیگر به مشارکت کنندگان در  0کارشناس بازاریابی

 شوروم )فعالیت در خارج از شوروم(

در صورت تفاهم همکاری مبنی بر حضور مشارکت کننده در شوروم، انجمن در راستای حمایت و افزایش سهم بازار مشارکت 

کننده، از ارائه محصوالت مشابه توسط شرکت های رقیب خودداری میکند. بی شک رعایت کیفیت کاال/خدمات و استاندارد های 

 دت خواهد داشت. انجمن تاثیر بسزایی در ادامه همکاری بلند م

پس از انعقاد قرارداد حضور در شوروم، امکان همکاری در بازاریابی و فروش محصوالت )بصورت دریافت سهمی از فروش 

 توسط انجمن( وجود خواهد داشت. بدیهی است جلسه ای مجزا پیرامون این مهم تنظیم خواهد شد. 

 

 

 

 



 

 

 

 

خدمات متنوع به مخاطبین خود )که شامل ساختمان سازها، پیمانکاران جز و کل، انجمن صنفی معماری برنامه ای مدون در ارائه 

معماران، اعضای نظام مهندسی، شرکت های ساختمانی و انبوه سازان، دانشجویان فعال در بازار کار، مالکین و سرمایه گذاران( 

 دارا میباشد که به اختصار به شرح زیر میباشد:

 ه صورت رایگانبرگزاری کارگاه های آموزشی ب 

 برگزاری ضیافت های مختلف 

 معرفی رسمی شوروم و خدمات آن از طریق راه های ارتباطی انجمن با مخاطبان 

 برگزاری مسابقات مرتبط 

  برگزاری جلسات آشنایی، هم اندیشی و تبادل نظر با حضور اعضا برای افزایش دامنه کاری و بررسی فرصت های

 های مختلف مخاطبین در محل شورومکاری بصورت دوره ای توسط گروه 

 

 

 مزایای شرکت در شوروم

 )تعهد انجمن مبنی بر همکاری با یک شرکت )در زمینه ی یک محصول یا خدمات خاص 

 متمایز شدن نسبت به رقبا 

  اخذ تائیدیه انجمن صنفی معماری و معرفی رسمی مشارکت کننده توسط انجمن 

 ت گسترده انجمن با بخش خصوصی و دولتی و معرفی مشارکت کنندگان در ایجاد بازارهای جدید با توجه به ارتباطا

 شوروم به این بخش ها

  در نظر گرفتن اولویت برای مشارکت کنندگان در شوروم در تمامی ایونت هایی که توسط انجمن برگزار شده یا انجمن

 به عنوان حامی معنوی حضور خواهد داشت

  قابل اعتماد در حوزه ی معماری و ساختمان بطور رایگانامکان استفاده از بانک های اطالعاتی 

 

 

 



 

 

 

  امکان استفاده از مشاوره های بازاریابی، فروش و توسعه کسب و کار برای محصول یا خدمات خاص شرکت در

 بازار فعلی و آینده با در نظر گرفتن تخفیف ویژه

  بازاریابی و فروش محصوالت و خدمات تعامل و استفاده از نیروهای مجرب و آموزش دیده شاغل در واحد

 ساختمانی انجمن صنفی معماری

  بهره مندی از ابزار تبلیغات انبوه انجمن بصورت رسمی 

  مخصوص جلسات در محل شوروم برای مشارکت کنندگان  فضایدر نظر گرفتن 

 شاور عضو/طرف قرار دادن مشارکت کنندگان در اولویت انتخاب کاالها و خدمات ساختمانی توسط شرکت های م

 قرارداد با انجمن در پروژه های بزرگ

 

 تبلیغات و اطالع رسانی

  معرفی در وب سایت رسمی انجمن 

 اطالع رسانی توسط نظام مهندسی ساختمان استان تهران به اعضاء نظام مهندسی 

 اطالع رسانی توسط نظام کاردان های ساختمان به اعضاء نظام کاردان ها 

  ایمیل و پیامک به اعضاء بانک اطالعاتی سازندگان استان تهراناطالع رسانی از طریق 

  اطالع رسانی توسط شبکه های مجازی رسمی انجمن 

 ارتباطات مدیران انجمن صنفی معماری با فعالین صنف و سازندگان طی سالیان گذشته 

 )تبلیغات محیطی )با همکاری مشارکت کنندگان در شوروم 

 تبطمعرفی شوروم در مجالت معتبر مر 

 معرفی شوروم در نشست ها ونمایشگاه های تخصصی توسط انجمن 

ر متخصص در حوزه ساختمان و جایگاه سازی شوروم انجمن صنفی معماری به عنوان خانه ا ی امن و مورد اعتماد افراد غی

 معماری

 




