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 مدیریت و بهینه سازي زنجیره تأمین محصوالت 

 خدمات مشاوره نیکولوژي

اندیشه نیکولوژي  :

- تحول استراتژیک در مدیریت کسب و کار 

  - آماده سازي زمینه هاي توسعه طرح واره هاي کسب و کار

 

تیم مشاوره مهندسین نیکولوژي بنا بر محورهاي

 بنیادین مدیریت پروژه، درصـدد بهینه ســازي

 فرآیندهاي اجرایی و شــــــــتابدهی آن طبق

 برنامه ریزي مدون جامع ، ضــــمن شــــفاف

 سازي و گزارشات مســــــتمر، بر آمده است .

 خدمات مشاوره نیکولوژي

از خود شروع کنید 

فعالیت هاي کلیدي

مدیــریت و

بهینه سـازي

زنجیره تامین

محصــوالت

مــنابع

 انسانی
مالی

مارکتینگ و

بــرندینگ

فـناوري

 اطالعات

هدف ما توسعه تکامل یافته سـازمانی

 مبتنی  بر محورهاي اجرایی/ آکادمیک

 مدرن ، توأم با افــــزایش روحیه کار 

گروهی و تعامل و رضایت کاري اسـت.

 خدمات مشاوره نیکولوژي

ارتقاء یکپارچگی سازمانی 

تیم مشاوران نیکولوژي از تجمیع متخصصان با تجربه و جوان که در

 طی مسـیر شخصـی در زمینه هاي متنوع در شرکت هاي صاحب 

نام فعالیت نموده اند ؛ در ســـــال 1398 تأســـــیس گردید. 

 رونق کسب و کار ملی
با توجه به در نظر گرفتن اهمیت یکپارچگی و هم پوشــــــــانی

 قســـــــــمت هاي مختلف سازمان ها در شیوه هاي مدیریتی ،

– تاکتیک  همواره در نحوه ارتباطات مدیریت اســــــــتراتژیک 

– عملیاتــی  بعلت عدم نظارت کافــی و بــرنامه ریـــزي دقیق  

 اجرایی ، مأموریت هاي ســـــــــــــازمانی تکمیل نمی گردد. 

از این رو در جهت انســــــــــجام کاري و نیاز صنایع مرتبط به 

خدمات ذکر شـــــده بر آن شــــــده ایم با تجمیع افراد داراي 

صــــالحیت و مجرب این مهم را ممکن ســــاخته و آغاز نماییم

 تا ضمن دست یابی به چشــــــــم انداز توسعه سازمانی تعریف

 جدیدي از معناي وحدت کار گروهی در راســتاي توســـعه تولید

 ملی در بسته هاي مشاوره – آموزش – اجرا را در عمل محقق سازیم.

نیکولوژي با تأثیر از هویت باستانی و فرهنگ غنی

آریایی، قصــــد بناي سبک مدیریت پروژه نوین 

جهانی را در راستاي توسعه کســـــب و کارهاي

ایــــرانــــی وراي مــــرزها ؛ در نظــــر دارد .

مدیریت زنجیره تأمین عبارتســــــــــــــــــت از فرآیند برنامه ریزي، اجرا و کنترل عملیات مرتبط با تأمین یک کاال در بهین هترین حالت ممکن  

مدیریت زنجیره تأمین انبارش، کنترل مراحل تولید، مدیریت موجودي در حین کار و محصول تمام شده از نقطه شروع اولیه تا مصرف کننده نهایی م یباشد.

 به عبارت دیگـــــــر زنجیــــــــره تأمین یک کاال بــــــــر تمام فعالیتهاي مــــــــرتبط با  تولید و تبدیل کاال از مــــــــرحله تهیه

 مواد خام تا تحویل کاال به مصر فکننده نهایی و نیز جریانهاي اطالعاتی مرتبط با آنها را شامل م یشود.
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 هم افزایی در طراحی محصوالت 

 نظارت بر خط تولید 

 برنامه ریزي لجستیک 

مدیریت سیستم هاي انبار 

 طراحی و اجراي وابسته هاي تجارت بصري 

 مدیریت خرده فروشی منطبق بر استانداردهاي روز بین المللی بر مبناي خدمات مشتري

 اندیشه یک نیکولوژي

خدمات نیکولوژي

 خدمات مشاوره نیکولوژي

 خدمات مشاوره نیکولوژي

 ما براي ایجاد تجربه بهتر در صنعت خرده فروشی در کنار شما خواهیم بود. 

 خیـالی آسودهتوسعه فروشگاه هاي خود را با به ساتراپ بسپارید.

از استراتژي نقشه راه سازمان تا اجراي امور ، شما را  در این امر همراهی خواهیم کرد تا به یک خرده فروشی حرفه اي تبدیل شوید .

 استراتژي

برنامه ریزي و مدیریت اجرا

مشاوره و آموزش

طراحی و نحوه اجرا

مدیریت موجودي و الین بندي فروشگاه

مدیریت یکپارچگی فروشگاه

فرایندهاي تجاري تولید ، خرید و برنامه ریزي بصري

برند و موقعیت بازار

اجـرایی

عیب یابی – آماده سازي - عملیاتی نمودن پروژه

تعیین سرفصل هاي آموزش و اجرا

آموزش و مدیریت منابع انسانی

تهیه گزارشات موجودي – فروش - پرسنلی

تهیه و آنالیز گزارشات کاال – خدمات 

طراحی کانسپت و چیدمان

گزارشات خرید و سفارش کاال

نمایش برندینگ - مارکتینگ
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محصوالت - تولید - کالکشن

-زمانی که براي خرید به فروشگاهی

 می روید چقدر به تنوع رنگ لباس 

ها دقت می کنید ؟

-  متریال ، دوخت و ترند بودن لباس

 هاي که خرید می کنید ، چقدر 

براتون مهم هستش ؟

اطالعات محصول را می توان در انبوهی

 از صفحات گسترده دفن کرد که این

 امر علت اصلی عدم یافتن اطالعات 

کافی در خصوص کاال ، تولید و

 کالکشن بندي می باشد.

 Visual Retailingهمراه با تیم برنامه 

ریزي- فروش  براي نمایان ساختن

 محصوالت ضمن مرتب سازي بصري ،

 تجزیه و تحلیل و ایجاد محدوده محصول

 متعادل بهتر براي هر فضاي فروش ،

 در عمده فروشی و خرده فروشی را 

بر اساس استانداردهاي بین المللی

.  اجرا و گزارشات الزم را اعالم می نماید 

فروشگاه – الین بندي

- به این موضوع فکر کرده اید

 براي داشتن سبد خرید کامل 

می توانید از ست هاي موجود 

در یک دیوار بهترین خرید را

 انجام دهید ؟؟؟؟

- تاحاال شده در فروشگاهی که

 وارد می شوید چیدمان فروشگاه

 این حس رو بهتون بده که چقدر

 اجناسشون کامل هست ؟؟؟؟

نحوه الین بندي فروشگاهی شما

 تاثیر کامال مستقیم در ارائه 

رفتارهاي کارآمد موجودي و

 محصوالت براي فضاي کسب 

و کار دارد . 

Visual Retailing به خرده

 فروشان در تعیین الین بندي ها

 بر اساس پارامترهاي مشخص 

کمک می کند تا فروشگاه ها از

 موجودي مناسب و دامنه 

محصوالت اطمینان حاصل کنند.

 تمامی تیم ها در جهت افزایش

 فروش و بازدهی کسب و کار 

در تالش خواهند بود . 

طراحی – چیدمان

- زمانی که وارد فروشگاهی می شوید

 ، هارمونی رنگ هاي اجناس چقدر

 در خرید شما تاثیر می گذارد ؟؟؟؟

- تا حاال به این موضوع دقت کردین

 که تنظیم نورپردازي داخلی فروشگاه

 چقدر در دید مشتریان تاثیر داره ؟؟؟؟

فناوري قدرتنمند ما ایجاد تصویري

 سه بعدي از مجموعه محصوالت در

 فروشگاه ها براي درك بهتر مشتریان

 می باشد .

Visual Retailing با ھمکاری
 تیم VM فروشگاهی دستورالعمل ها

 و برنامه هاي تجاري – بصري را

 ایجاد می کند تا در فروشگاه به 

 صورت منظم اجرایی شوند .

مدیریت اجرایی

- تاحاال داخل چند فروشگاه رفتین 

که از برخورد پرسنل فروشگاه ، 

صندوق و ... ناراضی بودید ؟؟؟؟

- تاحاال شده فروشگاهی برید و زمان

 خودتون رو به خاطر نبودن یک جنس

 داخل فروشگاه از دست بدید ؟؟؟؟

تیم هاي اجرایی حاضر در ساتراپ 

در نظر دارند تا با استفاده از جدیدترین

 متودهاي روز دنیا ، بهینه ترین روش

 هاي خرده فروشی در ایران و آموزش

 مناسب پرسنل سبب ایجاد یک روتین

 سیستماتیک مناسب حهت انجام امور

 اجرایی همراه با در نظر گرفتن تمامی

 بخش هاي فروشگاهی آن دپارتمان، 

رسیدن به هدف نهایی که پیشرفت 

در فروش می باشد را فراهم سازد . 
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خدمات ارتباط با مشتري

استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتري یک نگرش سازمانی است . بقاي هر سازمان همواره متأثر از برقراري مستمر ارتباط با مصرف کننده است.

مدیریت ارتباط مشـتري، استفاده از ابزارها، تکنولوژي و فرایندها براي گردآوري و تحلیل داد ههاي مشـتري و استفاده از این اطالعات براي بهبود

تجرب هي مشتري  و در نهایت رضایت قلبی مصرف کننده از کیفیت و کمیت یک محصول است .

از آنجایی که محصول گروه ساتراپ تحقق اهداف سازمانی است خدمات پشتیبانی مجموعه شرط الزم و کافی در اطمینان از استمرار تحوالت و فعالیت هاي تجارت ها

می باشد. با تدوین استراتژي کلی ضمن شخصی سازي در هر مجموعه ، ساتراپ در آیین نامه سازمانی خود ، رضایت مشتري را اصل اساسی و الزمه بقاي خود می داند. 

استفاده از تکنولوژي در ارتباطات

ARIETA
BENSON

FRANKIE 
NEWMAN

GRETA 
COOPER

JONATHAM 
SMITH

 خدمات مشاوره نیکولوژي

JONATHAM 
SMITH
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CREATIVE PORTFOLIO

Project No - 1 Project No - 2 Project No - 3

THE PROJECT NAME THE PROJECT NAME THE PROJECT NAME
Lorem Ipsum is simply dummy text of the print ing

and type setting indus try. Lorem Ipsum has been 

the industry's stan dard.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the print ing

and type setting indus try. Lorem Ipsum has been 

the industry's stan dard.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the print ing

and type setting indus try. Lorem Ipsum has been 

the industry's stan dard.
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SMARTPHONE:MOCKUP

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting  in

dustry. Lorem Ipsum has been the industry’s.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting in 

dustry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever 

since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and 

scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five 

centuries, but also the leap into.
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ارتباط با تامین کنندگان

سفارشگذاري مواد اولیه 

مالی
مهندس انبار

معماري کدینگ کاال و مالی

برنامه ریزي توزیع و ترابري

مدیریت انبار

مدیریت موجودي و سفارشات

انبارگردانی تعدادي / ریالی

ردیابی کاال و اسناد / بایگانی

بازرسی و ارزیابی

جلوه هاي بصري فروش

چیدمان در مساحت فروشگاه

دکور و ویترین فروشگاهی

پشتیبانی فروش آنالین

مدیریت اجرایی

مشاوره ارتباط با مشتریان 

یک گام جلوتر باشید
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