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12 (c) 12 Передмова Покажіть мою вдячність присутності Одного Бога, Який дав мені Його милість і благодать. Так що я можу завершити цю ділову пропозицію в часі. Що, де ця ділова пропозиція називається Gisel Distro Ця пропозиція містить про те, як ми можемо відкрити сферу бізнесу. Що все про способи визначення розміщення до венчурного капіталу буде детально обговорюватися. Сподіваюся, ця пропозиція може надати інформацію всім нам про те,
як відкрити бізнес. Я усвідомлюю, що ця пропозиція далека від досконалості, отже, критика і поради від усіх конструктивних сторін, які я завжди очікував на вдосконалення цієї пропозиції. Нарешті, я хотів би подякувати всім, хто брав участь від початку до кінця в підготовці цієї пропозиції. Нехай Господь завжди оберімає нас від усіх наших зусиль. Амін. Джеррі Ануґра Аракента Джинтінг Глава I: Дім і. Історія бізнесу (Фон) Перш ніж почати бізнес, який знову
божевільний в цих містах, по крайней мере, ми знаємо фон фону в Індонезії і знати, які елементи необхідні в побудові цього бізнесу. Добре відомо, що досконалість дизайну та якості продукції є ключовим елементом, який визначає конкурентоспроможність виробничого продукту в сучасну світову бізнес-епоху. Не перевіряючи обидва елементи, можна бути впевненим, що конкурувати з виробничим продуктом на ринку буде складно, як всередині країни, так і
на міжнародному рівні. Насправді, дуже ймовірно, що продукт буде повністю вивезений з арени ринкової конкуренції. Досконалість у творчості та інноваціях в дизайні та якості продукції можлива, оскільки більшість молодих підприємців загалом мають освітній досвід у сфері мистецтва та дизайну. Деякі з них є випускниками мистецтва і дизайну з провідних університетів в Jogjakarta, але це не неможливо навіть ті, хто має це підприємство не з вчених,
згаданих вище. Вони націлені і стежать за індустрією дистрибуції для цілого ряду предметів одягу, пов'язаних зі способом життя, для молоді та підлітків, від готового одягу, футболок, пальто та штанів та штифтів knick-knacks, брелоків, головних уборів, взуття, сумок, гаманців та ременів. Але саме покладаючись на креативність та інновації дизайну продукції, підприємці можуть досягти відносно високої доданої вартості, отримуючи ціни вище середньої ціни
продажу аналогічних товарів, що продаються у універмагах або інших магазинах одягу. Але самі споживачі задоволені продуктами дистрибутива, тому що вони мають ексклюзивний дизайн і бренд. Навіть з його ексклюзивністю, дизайн одягу, зроблений трохи дистрибутивом, зараз є трендовим сеттером в модному світі країни. B. Бачення та бізнес-місія Ø Vision 1. Зробіть кращу компанію-футболку distro, яка senatiasa здатна конкурувати і рости здоровою. 2.
Як надійний рекламний медіа-сервіс в різних медіа об'єктах на міжнародному рівні. Місія Ø 1. Генерувати гідний прибуток, який підтримує розвиток компанії, а також надавати задовільні дивіденди своїм клієнтам. 2. Виготовлення різних видів футболок, пов'язаних з потребами спільноти з найкращою якістю, високою конкурентоспроможною ціною і пропозицією через професійну обробку для задоволення клієнтів. 3. Винагороджувати друзів через адекватне
благополуччя, забезпечувати безпечне робоче середовище, надавати можливості для кар'єрного розвитку, а також продуктивності. 4. Налагодити співпрацю з взаємовигідними постачальниками та постачальниками. 5. Приділити реальну увагу громаді через створення робочих місць та коучинг соціальної підтримки. C. Мета цього дистриб'ютора полягає в тому, щоб зробити його винятковим для молоді. І саме тут зростає стиль молоді. Після такого розвитку
прийшла ідея створити дистриб'юторів бізнесу. який забезпечує стиль потреб сьогоднішньої молоді. З дизайном, що kagi тенденція серед молоді зараз. Тут ми також хочемо забезпечити обладнання, таке як імпортна продукція, від різних видів відомих брендів цінами, пропорційними якості продукції, яку ми надаємо. Ми також хочемо дати insfirasi дизайн ми самі. Забезпечення хорошої якості продукції є однією з цілей мого дистрибутива. D. Тип продукту, який
я хочу виробляти, це той, який зараз відповідає тренду молоді. Це особливо для студентів. Ми хочемо забезпечити тип вироби з готового одягу, футболок, сак і штанів і кнік-кнакс шпильки, брелоки, головні убори, взуття, сумки, гаманці і ремені. Ми прагнемо забезпечити продукцію, яка відрізняється від продукції на дешевому ринку. Цей дистриб'юторний продукт забезпечить якість і дизайн, який відрізняється від продукції на дешевому ринку. Так що покупець
буде задоволений тим, що був придбаний Глава II: Маркетинговий аспект і. Моє бізнес-середовище свідомо обібрало переповнене бізнес-середовище. З дуже розумним рівнем економіки. Дивлячись на ситуацію та екологічні умови, можна здорово конкурувати. Навколишнє середовище близьке до студентів, таких як університети, туристичні напрямки. Чисте і вільне довкілля з грабіжниками - грабіжники полегшить нам ведення цього дистриб'юторської
справи. Таким чином, ми можемо гармоніювати з навколишнім середовищем. Створюй здорові ділові стосунки. Це дуже позитивно вплине на майбутній розвиток бізнесу. B. Ринкова кон'юзі є стабільною ринковою кон'юзі з натовпами людей. Так що немає такого поняття, як мовчазне свято відвідувача. Наприклад, у міських районах так людям завжди доведеться багато приїжджати. Шанси на успіх будуть зрозумілішими. Ринкова умова завжди переповнена як
з місцевого середовища, так і ззовні міста. Рівень безпеки нашого бізнесу також гарантується хорошим середовищем. Близько до поліцейської дільниці, тому грабіжники і люди, які хочуть зашкодити нашому бізнесу, будуть безпечніше ринкових умов дуже далеко від поліцейської дільниці. C. Маркетинговий план Цей план дистрибуції бізнес-маркетингу відбувається різними способами, включаючи: · Близько до цільового ринку. Основна мета маркетингу
близька до споживачів. Так легко ми будемо просувати продукти, які у нас є. · Легкий доступ До місць, куди легко отримати доступ до спільноти, зробить наш бізнес більш просунутим. Це спрощує відвідування клієнтами наших дистриб'юторів. · Через Інтернет Інтернет є одним з наших місць, щоб зосередитися на нашій продукції. Таким чином, клієнти можуть бачити нові продукти, які ми маємо через Інтернет. Або через веб-сайти, які у нас є, або соціальні
мережі. · Browsur Ads Одне з найзручніших місць для продуктів, які ми маємо. Добре через газетні оголошення. Або з оголошеннями в підліткових журналах. Це чудово під час просування продукту, який ми маємо. Є також заходи в школі або в кампусі. Глава III: Виробничий аспект а. Локація бізнесу При створенні дистрибуції нам потрібно знайти стратегічне місце, адже в цілому деякі споживачі – це молодь, тоді їх треба будувати або встановлювати в місці,
яке часто збирала звичайна молодь. Таким чином, звичайно, створений поділ приверне увагу молоді, а потім відвідає дистрибуцію. Крім того, люди використовують Інтернет для сприяння їх розповсюдженню. Блоги та сайти дружби часто використовуються для введення дистрибутива, який він заснував для людей. Крім підтримки усно також дуже ефективно. Крім того, дистрибутив , де збираються молоді люди, неодмінно скажіть своїм друзям відвідати
дистрибуцію. Місце, яке я шукаю, знаходиться в місті. Особливо в багатолюдних районах. Стратегічне місце біля відомих університетів. Так клієнтам буде легше відвідати наш дистриб'юторів. В 100 м від готелю 100 м. Щоб іноземні та місцеві туристи могли перестати бачити новинки, які у нас є. Це місце є таким, що може прокласти шлях до успіху в бізнесі, над яким ми працюємо. B. Ціна, яка буде стягуватися, це ціна, яка, як очікується, буде доступною для
навколишньої громади. Після врахування досить просунутих, ми, нарешті, встановити, як наступна стартова ціна є таблиця цін пропонованих послуг продукту. додаткова ціна буде скоригована для подальшого розвитку. Ні. Ціна продукту типу 1 Сорочка &gt; Рп. Рп. 235.800,- 5 &gt; Фата Рп. 69.900,- 6 &gt; Спідниця Рп. Реалізація дистрибуційних дистрибуцій, що здійснюється нашою компанією, є інтенсивним розподілом, намагаючись максимально мати
можливість продавати якомога більше продукції і ближче до споживачів, що полегшує її продажі в отриманні якомога більшого прибутку. · Рекламні стратегії, які будуть реалізовувати стратегії, які ми будемо запускати на цій компанії, включають: • Створення листівок, що містять нові продукти, які будуть сушити кожен місяць. • Реклама в світі Інтернету через соціальні мережі та форуми. • Створення каталогів про режим, який переміщується в дистрибутиві c.
Джерела продукції / Матеріали Для сировинних джерел або постачальників одягу ми беремо у постачальників або компаній, які були гарантовано і перевірені якісним одягом з моделями і візерунками, які приваблюють споживачів звичайно. Щоб не завдати шкоди різним сторонам, або компанії та споживача, який її придбав. D. Виготовляються вироби Чим вище потреби громадськості в одязі та іншій моді, тому вони витрачають до 3 десятків предметів одягу
на день, без аксесуарів, які все частіше використовуються спільнотою, особливо підлітками. З точки зору якості продукції або якості продукції, яку ми виробляємо, вона має ряд переваг: o Висока якість і може задовольнити споживачів, o Різні форми і розміри з підвищеним стилем o Результати якихось дуже елегантних і не легко блякнуть, хоча миються кілька разів. Використання продукції як повсякденних потреб з широким спектром функцій і переваг Крім
того, продукція, яку ми проринку, має кілька привілеїв: o Доступна ціна відповідно до споживчих можливостей, гарантована якість продукції за смаком і спільнота. Витрати на виробничий процес за рік складаються з: 1. Початкового капіталу початкової реконструкції виробництва &amp; Interior Design Rp. 20.000.000,- Оптова торгівля одягом рп. 600.000.000,- М'яке відкриття та початковий внесок за просування Rp. 5.000.000,- Перший рік заробітна плата
працівника Rp. 60.000.000 ,- + Загальний виробничий капітал Rp. 685.000.000,- 2. Інші витрати · Електрика Рп. 12.000.000,- · Страхування Rp. 11.000.000,- · Транспорт Rp. 6.500.000,- · Адміністрація Rp. 4,500,000,- · Податкова рп. 2.750.000,- · Обслуговування будівель та обладнання Рп. 42.750.000,- Загальна собівартість продукції (1 + 2) Загальний виробничий капітал Rp. 710.000.000,- Всього інших витрат Rp. 42.750.000,- + Total Rp. 667.250.000 f. Робоча
сила, яку ми використовуємо в цьому розподілі, в основному жінки. При виборі співробітників ми також визначаємо критерії, які відповідають місцю нашого підрозділу. Оскільки ідеальна поза приваблює більше клієнтів відвідати наш магазин Глава IV: Фінансові аспекти і. Планування прибутку та збитків · Фіксована плата 1. Амортизація будівель та обладнання Рп. Заробітна плата працівника Рп. 60.000.000,- Сума Рп. Змінна собівартість / виробництво
Оптовий одяг Rp. 600.000.000,- Кількість Rp. 600.000.000,- · Інші витрати 1. Електричний 2. Страхування 3. Транспорт 4. 5 грудня 2005 року адміністрація прийняла рішення про Податок Rp. 12.000.000,- Рп. 6.500.000,- Rp. 4.500.000,- Rp. 2.750.000,- Загальний виробничий капітал Rp. 36.700.000,- ЗАГАЛЬНИЙ КАПІТАЛ (ВИТРАТИ) Rp. 703.700.000,- · Продажі різного одягу і моди Рп. 960.000.000,- ЗАГАЛЬНИЙ ДОХІД РП. Вартість інвестування в інвестиційний
капітал, який ми будемо шукати через близьких нам людей. Наприклад, капітальні інвестиції від сім'ї. Полегшити процес у майбутньому та забезпечити безпеку в цих зусиллях. С. Ціна товару При визначенні ціни товару або продукції, що продається, його необхідно коригувати в кишенях своїх споживачів. Але навіть якщо це, як правило, товари, які продажі в дистрибутивах дещо дорогі, але все ж не знижують інтерес молоді купувати одяг, штани або
аксесуари, які вони використовують в дистрибуції. Це правда, що це впливає на престиж серед молоді, але модель і якість товарів в дистрибуції дуже підходять для смаків молоді, тому вони все одно купують товари в дистрибуції, навіть якщо ціна дорога. Однак власник дистрибуції повинен звернути увагу на якість товару, який він продає, щоб ціна, яку споживачі сплачують відповідно до якості товару, який вони купують. D. Моделі і дизайн виробів Молоді
люди зазвичай не хочуть пропускати, коли мова йде про перевдягання, завжди намагаючись йти в ногу з сьогоднішніми тенденціями. А моделі одягу, що продаються в дистрибутивах, зазвичай стежать за еволюцією сучасних тенденцій. Як і модельний образ на одязі, наприклад, зазвичай дистро продають одяг з художніми образами, які дуже красиво і люблять маленькі діти. Інші приклади одягу на дистрибутивах мають цікаві і різнопланові кольори.
Дотримуючись наведених вище прикладів, звичайно, споживачі будуть задоволені товаром у вашому дистрибутиві. Глава V: Закриття a. закриття цієї ділової пропозиції дуже корисно для читача. Всі дані, які нам потрібні для відкриття бізнесу, специфічного для розподільчої діяльності, були включені в мою чернетку книги. Сподіваюся, що те, що я написав і планував, може бути натхненням для читачів. B. Я завершу цю торговельну пропозицію, яку я висунув в
надії зробити всі плани і завдання, які я зробив. Вибачте, якщо сталася помилка слів або письмовій формі. Всі недоліки приходять від мене, і перевага приходить тільки від одного Бога. Подякувати
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