
 دراسة جدوى محل ورد

 شراء األدوات والمتطلبات الالزمة للمشروع

بالطبع ٌأتً الدٌكور فً المقام األول عند تجهٌز أي مشروع، لما له من أهمٌة كبٌرة فً جذب الزّوار، وهنا 

ننصح بعمل واجهة أنٌقة من الزجاج لتعكس ما بداخل المحل مع الفتة جّذابة، وأٌضاً عمل أرفف خشبٌة لعرض 

 .وترتٌب الزهور علٌها

هو األزهار، فٌجب هنا عمل طرٌق لتصرٌف المٌاه بعد عملٌة سقً  وبما أن الُعنصر األساسً فً هذا المشروع

 .األزهار

ولتجهٌز بوكٌهات الورد والهداٌا، سٌكون صاحب المشروع بحاجة لشراء طاولة ذات حجم مناسب الستخدامها 

 .لهذا الغرض

تصامٌم كما أن صاحب المشروع بحاجة لشراء مكتب صغٌر وجهاز كمبٌوتر ٌعرض من خالله مجموعة من 

 .البوكٌهات والهداٌا الُمتنّوعة

وبإمكان صاحب المشروع تجزئة المحل إلى مجموعة من األقسام حسب مساحته، حٌث ٌتم تخصٌص مكان 

 .للورود الطبٌعٌة، للورود الصناعٌة، للشموع والهداٌا، وقسم آخر للتغلٌف

كروت خاصة بالتهانً والمناسبات، أٌضاً من المواد البسٌطة التً قد ٌغفل عن شرائها صاحب المشروع، 

 مسدس شمع، أشرطة تزٌٌن، مقص.. إلخ

وأخٌراً من أهم التجهٌزات التً ٌجب تزوٌد المحل بها هً مكٌف مناسب ٌحافظ على درجة الحرارة بحٌث 

  تكون مناسبة لٌدوم الورد فترة أطول

 العمالة التي يتطلبها مشروع محل ورود

د كبٌر من الُعّمال، إذ ال ٌزٌد عددهم عن ثالثة، ومن الممكن أن ٌكون صاحب ال ٌحتاج هذا المشروع لعد

 .المشروع واحداً منهم

 

فهذا المشروع بحاجة لشخص ٌقوم باالعتناء باألزهار وسقٌها بطرٌقة مناسبة وبالطبع الُبد أن ٌكون ُملّماً بهذه 

 األمور لتفادي أي خسائر

ٌُمكن تعٌٌن شخص آخر من مسئولٌاته تغلٌف الهداٌا وتجهٌز البوكٌهات وٌجب أن ٌتحلّى هو أٌضاً  وإلى جانبه، 

 .بحس فنً وذوق راقً فً التنسٌق

وأخٌراً، فً حال اعتماد المحل لخدمة التوصٌل، ٌجب تعٌٌن شخص ٌقوم بمهمة توصٌل الطلبٌات إلى المنازل 

 .أو األماكن المحددة

 تحديد مصدر شراء الورود

خٌارٌن لتحدٌد مصدر شراء األزهار، فبإمكانه االعتماد على أحد المشاتل المحلٌة التً  لدى صاحب المشروع

 .تحتضن أنواع مختلفة من الورود

ٌّما وأن هناك مواقع إلكترونٌة متخصصة فً بٌع الورود والهداٌا، وبعد  كما بإمكانه استٌرادها من الخارج، الس

 ذلك باإلمكان تحدٌد طرٌقة التورٌد وما إلى ذلك



 التسويق للمشروع

روع للناس، وبالتالً ُتعد من أهم ٌُمكننا وصف خطوة التسوٌق للمشروع بمثابة نافذة ٌخرج من خاللها المش

 :خطوات دراسة جدوى محل ورود، وهنا ننصح صاحب المشروع بالتالً

 .عمل الفتة كبٌرة مضٌئة تجذب انتباه المارٌن فً الشارع

ٌّما محالت تنسٌق الحفالت والمتاجر  التروٌج للمحل عن طرٌق توزٌع إعالنات خاصة به فً أماكن مختلفة الس

اسبات واألفراحالمتخصصة بالمن . 

التركٌز على التسوٌق اإللكترونً من خالل مواقع التواصل االجتماعً كالفٌس بوك واالنستجرام ونشر صور 

 .بوكٌهات وهداٌا جّذابة

تحدٌد أسعار منافسة لضمان زٌادة اإلقبال على المحل وبالتالً زٌادة نسبة المبٌعات والحصول على هامش ربح 

 .مناسب

خالل التعاقد مع قاعات األفراح والمناسبات وتزوٌدها بالورود والتجهٌزات بسعر منافس التروٌج للمحل من : 

 تحديد تكاليف مشروع محل ورود

تأتً خطوة تحدٌد التكالٌف كخطوة أخٌرة أو ما قبل األخٌرة فً دراسة جدوى محل ورود، حٌث ٌتم تحدٌدها 

بناًء على حساب تكالٌف الخطوات المذكورة سابقاً سواًء كانت مصروفات التسوٌق، أجور العمال، أسعار 

الدٌكورات وغٌرها الورود واألدوات المستخدمة، . 

 كيفية حساب األرباح لمشروع محل ورود

أوالً ٌتم حساب األرباح من خالل حساب إٌرادات عملٌة البٌع المتوقعة ومن ثم طرح التكالٌف المحددة من 

 .اإلٌرادات الُمتوقعة، والناتج هو قٌمة الربح

ٌُعتبر مؤشر لنجاح المشروع، أما إن كان الناتج بالسالب فهذا ٌعنً أنه من الالزم  فً حال كان أكثر من الصفر، 

 .إعادة النظر فً التكالٌف وتخفٌفها لتحقٌق ربح مناسب ونجاح ُمرضً


