
 المشوٌات مطعمدراسة جدوى 

 

 :وهً المطعم فً توافرها الواجب المستلزمات من مجموعة وهناك المستلزمات هو السعودٌة، فً مشوٌات مطعم مشروع أساسٌات من

 

 السعودي باللاير السعر المعدات

 0999 مدخنة

 09999 حاجز تتخطى كبٌرة شواٌة

 0999 بحدود المجموعة حدٌدٌة أسٌاخ

 للواحدة 0999 بسعر تكون أن ٌمكن بٌرك حجم ثالجة

 0999 ٌتخطى لن بالفحم للشوي منقل

 0999 سعرها اللحم ترقٌق آلة

 0999 إلى تصل اللحوم لفرم ماكٌنة

 009 بٌن ما سعرها ٌتراوح الخضراوات قطاعة

 099 بٌن ما تتراوح الواحدة مقالٌات

 0999 إلى تصل أن ٌمكن كهربائٌة عجانات

 0999 إلى تصل صحون غسالة

 099 إلى تتراوح أن ٌمكن الغازٌة المٌاه ماكٌنات

 0999 إلى تصل أن ٌمكن مبردات

 للواحدة 0999 إلى ٌصل عرض ثالجات

 للواحدة 0999 بٌن ما تتراوح المتسخة الصحون وتحمٌل جمع عربات

 0999 تكون قد كاملة التكلفة تخزٌن وحدات

 للواحد 099 الساخنة للمشروبات أبارٌق

 الواحدة للسكٌن 099 بٌن ما تتراوح مللحو سكاكٌن

 للواحدة 099 إلى تصل قد قمامة حاوٌات

 099 إلى ٌصل الواحد الكرسً كراسً

 للواحدة 009 إلى تصل قد الطاولة طاوالت

 الواحدة للمجموعة 0999 إلى ٌصل عربٌة مجالس

 للطقم 099 بٌن ٌتراوح أكواب

 للطقم 099 حتى ٌصل أطباق

 للطقم 099  ٌصل أن ٌمكن فناجٌن

 للواحدة 099 تكون أن ٌمكن خبز سالل

 للواحد 099 إلى ٌصل الٌدٌن تجفٌف أجهزة

 099 حدود فً أرضً“ هاتف

 0999 بمبلغ شراء ٌمكن كاشٌر جهاز

 للواحد 0999 من ٌتراوح الزبائن صاالت فً مكٌفات
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 للمطعم الالزمة العمالة

 :هم ولكن قلٌل بعدد البدء وٌمكن قبل، من المجال هذا فً الخبرات أصحاب موظفٌه خالل من عمله ٌبدأ المطعم

 

 السعودي باللاير الراتب الموظف

 الواحد للمعلم 0999 أدنى بحد يالمشاو قسم فً معلمٌن 0

 0999 بحدود محاسب

 الواحد للنادل 0999 حدود فً الزبائن طاوالت على عمال 0

 للعامل 0999 أدنى بحد خارجً توصٌل موظف 0

 لاير 0999 حدود فً مشروع مدٌر

 لاير 0999 أدنى بحد للشوي اللحوم تجهٌز معلمٌن

 عدللمسا 0099 حدود فً الشوي لمعلمٌن مساعدٌن 0

 آالف 0999 أدنى بحد مطعم مدٌر

 مشوٌات مطعم لمشروع الخام المواد

 الحصول األفضل ومن التشغٌل، عملٌة بدء أجل من الخام المستخدمة المواد الموضوع جوهر السعودٌة، فً مشوٌات مطعم مشروع أساسٌات من الخام المواد

 :كاآلتً وتكون قلٌلة، بتكلفة علٌها الحصول ٌتم حتى الموردٌن خالل من علٌها

 

 .الغازٌة المشروبات

 .اللحوم

 .والفاكهة الخضراوات

 .التوابل

 .البالستٌكٌة األكٌاس

 .للٌدٌن الصابون

 .المعقمات

 .األسنان تسلٌك أعواد

 .أخرى غذائٌة مواد

 المشوٌات لمطعم التسوٌق

 :هً والطرق نجاحه، فً ولمساعدته المشروع أجل من للتسوٌق عدة أسالٌب هناك السعودٌة، فً مشوٌات مطعم مشروع خطوات على التعرف بعد

 

 العالٌة األصوات خالل من ذلك وٌتم المطعم، تجربة إلى متشوقٌن السكان ٌجعل المنطقة فً ضجة فإحداث الزبائن نظر ٌلفت ما أهم من ٌعد: االفتتاح حفل

 .الطعام قائمة تحمل التً الصغٌرة اإلعالنات وتوزٌع

 وتحدٌث المواقع كل فً التواجد علٌك ٌجب لذلك مستخدمٌه على السحر تأثٌر اإللكترونٌة للمواقع أصبح الحالً العصر فً: عًاالجتما التواصل وسائل

 .للزبائن مناسب وقت فً وإٌصالها الطلبات تلقً ٌستطٌع من تعٌٌن ٌجب أنه كما دوري، بشكل المنشورات

 .الزبائن زٌادة فً تساعد للمطعم المجاورة األماكن فً ٌةاإلعالن اللوحات من مجموعة صناعة: اإلعالنٌة اللوحات

 ذلك عمل إمكانٌة على التأكٌد فإن لذلك الطعام، صناعة أجل من وقت البٌوت ربات تجد ال قد المناسبات فً: والعزائم االحتفاالت لتجهٌز االستعداد عن اإلعالن

 .علٌهم وخصومات عروض لعم نسٌان ٌجب وال للمطعم، الزبائن تلفت التً األمور من ٌعد

 الزبائن، جذب على ٌعمل وغٌره، التأسٌس وٌوم الوطنً كالٌوم العامة والمناسبات رمضان إفطار مواقٌت فً وجبات توزٌع: وتوزٌعها المواسم فً وجبات عمل

 .عام بشكل والطعام الوجبات أسعار على تخفٌضات إقامة ٌمكن كما

 إضافة من مانع وال المقدم، للطعام واضحة وأسعار وافً شرح وجود هو غٌرها دون المشوٌات مطاعم على الزبائن إقبال أسباب أهم من: سهلة طعام قوائم إعداد

 .الحقٌقة الصور من القلٌل


