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ههتهش ثهِ         00444هجتوغ فشٌّگی سفبّی ًجن خبٍس هیبًِ )ّبیپشسبى( دس خیبثبى فذاییبى اسالم دس صهیٌی ثهِ هاهب هت          

سهبنهي    ،شهْهشثهبصی سهش دهَشهیهذُ            ،ّهبیهپهش ههبسکهت        ّبی هختلف اص جهولهِ       ثشداسی سسیذ. فشٍشگبُ شبهل ثخش  ثْشُ

 ٍ آثٌوبیی فَق انؼبدُ است کِ صیجبیی فضبی فشٍشگبُ سا دٍ چٌذاى ًوَدُ است.   دبسکیٌگ، شبح کبفی ،سستَساى ،تبالس ،ثشًذّب

ّبی هجضا ثشای ّش یک  اًذاص شوبنی ٍ جٌَثی، سشدخبًِ خَدسٍ، ثب دٍ ثبس 0544طجمِ دبسکیٌگ ثِ گٌجبیش  5ایي سبختوبى ثب 

هتش شْشثبصی  0044تبالس دزیشایی، هجوَػِ تفشیحی ٍ سستَساًی ٍ  6،  خط صٌذٍق 36اص الالم دشٍتئیٌی ٍ هَاد فبسذ شذًی، 

سبصی شذُ است، اههکهبى    ّوشاُ ثب اًجبسّب ٍ تجْیضات ٍیظُ فشٍشگبّی آى، کِ ّوگی تَسط دیوبًکبساى داخلی طشا ی ٍ دیبدُ

 تاْیل دس سفت ٍ آهذ ٍ خشیذ سا ثشای هشتشیبى فشاّن آٍسدُ است.

ای ًجن خاٍرهیاًِ )ّایپز ساى( با ّذف لذت خزیذ آساى بزای ّوِ، سطح فزٍش یکپارچهِ     ّای سًجیزُ فزٍضگاُ

هتز هزبع با طزاحی سیبا ٍ با استفادُ اس آخزیي تکٌَلَصی رٍس دًیا ٍ با ظهزفهیه      00111خَد را در فضایی بالغ بز 

 ًَع کاالی هختلف بٌا ًْادُ اس . 00111چیذهاى بیص اس 

http://www.kyansoftco.com/default.aspx
http://www.hypersun.ir/branchstores/fadayian/hypermarket/
http://www.hypersun.ir/branchstores/fadayian/amusementparkinfo/
http://www.hypersun.ir/branchstores/fadayian/brandshall/
http://www.hypersun.ir/branchstores/fadayian/brandshall/
http://www.hypersun.ir/branchstores/fadayian/saloonsinfo/
http://www.hypersun.ir/branchstores/fadayian/foodcordinfo/
http://www.hypersun.ir/branchstores/fadayian/foodcordinfo/
http://www.hypersun.ir/branchstores/fadayian/parking/
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افشاری فزٍش فزٍضگاّی ٍ  ّای ًزم ایي هجوَعِ ٍسیع با ّوکاری، هطاٍرُ ٍ اجزای سیستن

 افشاری کیاى ًَر رایاًِ فعالی  خَد را آغاس کزدُ اس .  سیستن هالی ضزک  ًزم

ّب ٍ ًیبصّبی هجتوغ فشٍشگبّی  ّبی جبهغ هذیشیت فشٍش فشٍشگبّی ٍ هبنی خَد سا هطبثك ثب سیبست ششکت کیبى سیاتن

افضاسی ًْبیی سا دس  ذالل صهبى هوکي ثِ   ّبیپش سبى ثشای اسائِ دس ایي هجوَػِ ػظین سفبسشی سبصی ًوَدُ ٍ هحصَل ًشم

 ثْشُ ثشداسی سسبًذُ است. 

http://www.kyansoftco.com/default.aspx
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ای ًجن خبٍسهیبًِ )ّبیپش سبى( افضایش سفبُ ػوَهی ٍ تَسؼِ دبیذاس سا اص طشیك ػشضِ کبالّبی ثب    ّبی صًجیشُ ششکت فشٍشگبُ

 داًذ. ّبی ثشتش سا هأهَسیت خَد هی ّبی هٌبست ثب استفبدُ اص تکٌَنَطی کیفیت، دستشسی ّویشگی ثِ کبال ٍ اسائِ لیوت

کٌٌذگبى تهَاًهب ٍ هشهْهَس،            ای اص تأهیي ّبی هٌبست ػشضِ، صًجیشُ ّبیپشسبى افتخبس داسد کِ ثب داًش ٍ تخصص ثبال، هکبى

کات ٍ کبس خَد سا ثِ طَس هاتوش ثْهجهَد دادُ ٍ تهوهبم            ّبی اًابًی ثب اًگیضُ، خالق، هتخصص ٍ هائَنیت دزیش،  سشهبیِ

ای دس کشهَس ٍ  هفه            فشایٌذّبی خَد سا دس جْت جلت سضبیت ریٌفؼبى ٍ هشتشیبى، استمبء صٌؼت خشدُ فشٍشی صًجیشُ

 دّذ. هحیط صیات تَسؼِ هی

http://www.kyansoftco.com/default.aspx
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 یادداضتْای هعلن باساریابی
 ًَیاٌذُ   دشٍیض دسگی

 

ّبی ثشآهذُ اص ثهبصاس   دشداصی ثب هثبل ایي کتبة ثِ دٍس اص  بشیِ

ًَیای ٍ    کٌذ. سبدُ  ای ًَ هؼشفی هی ایشاى، هابئل سا اص دسیچِ

گَیی کتبة دس دی آى است تب هذیشاى ثب سشػت هتٌی سا    سبدُ

 ثخَاًٌذ.

 سبختبس کتبة

  کتبة داسای سِ ثخش کلی است

 اصَل ٍ هَضَعات باساریابی0) 

 ّای سًذگی درسٌاهِ  2)

 کتابْای فزٍش ٍ باساریابی(  3

دس ثخش ًخات یؼٌی اصَل ٍ هَضَػبت ثبصاسیبثی، کتبة ثِ 

دشداصد. ثشای هثبل شوب ثب  تشیي هَضَػبت ثبصاسیبثی هی اسبسی

شَیذ. ثِ ایي  ای آشٌب هی ػلن، ٍ هطبنؼبت ثیي سشتِ  چْبسساُ

یبثذ. اٍ  تشتیت ًگشش ثبصاسیبة اص اسبع تغییش جذی هی

یبثذ ثبیذ هابئل ثبصاسیبثی سا  ّوچَى سبیش صب جٌظشاى دسهی

فشاتش اص ایي سشتِ ٍ ثش فشاص سبیش ػلَم ثٌگشد. ثب چٌیي ًگششی 

ثٌذی جذیذی  ی ثبصاسیبثی، صَست است کِ هابئل کٌِْ

 خَاّذ. ای هی ّبی تبصُ  ل یبثذ ٍ ثِ ًبگضیش ساُ هی

سٍ ّاتیذ، اهب ّن ًَع   تش دس ایي ثخش ثب ّوبى هَضَػبت دیشیي ًظیش تَصیغ، ثشًذ، ًوبیٌذگی فشٍش، ٍ... سٍثِ ثِ ػجبست سبدُ

 ّبی جذیذی دیش سٍیتبى خَاّذ ثَد.  ل یبثذ، ٍ ّن ساُ  ًگبُ شوب ثِ ایي هابئل تغییش هی

Www.kyansoftco.com 

http://www.kyansoftco.com/default.aspx
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