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 بھ نام خدا
و نمایشگاھھای تجاری ھاتردد فروشگاھشمارش معرفی سیستم مکانیزه   

مدیریت محترم    
 با سالم

در  و آمار ورودی یک سیستم پیشرفتھ الکترونیکی بھ منظور ثبت تردد شرکت پیشران صنعت ویرا
راحی و بھ تولید ط,مالھا و مراکز عرضھ عمومی –مراکز خرید  - فروشگاھھا  -مراکزی مانند نمایشگاھھا 

این  بھ با توجھ  و بازاریابی یا بازرگانی تبلیغات بخش کھ ثبت این آمار موجب می شود رسانده است
یک برندو یا  یا محصولیک ی افکار عمومی نسبت بھ فیدبکی بسیار دقیق از روند تغییرات پیش روآمار

نیست  تخمینن ترددھا با ھیچ روشی قابل ای مقیاسمیزان و   با توجھ بھ اینکھ . داشتھ باشد یک نمایشگاه
دم در ـــــــھا اولین قمارآثبت دقیق این  لذا ، مگر آنکھ دقیقا شمارشی بصورت مکانیزه انجام گیرد 

 شاخصاین .  زمانھای مشابھ استعملکردشان در نسبت بھ  فروشگاھھا مثبت و یا منفی  وضعیتارزیابی 
وابستھ بوده عد از فروش و یا میزان رضایت از محصوالت بھ مواردی از جملھ تبلیغات و خدمات ب

قبل از بروز آمار است کھ می توان بھ نقاط ضعف و یا قوت یک سیستم تجاری این با توجھ بھ  ھمچنین و
  .رایط برآمد و یا اقدام بھ افزایش تبلیغات نمودـــــپی برد و در صدد بھبود شضررھای ھنگفت 

است کھ در فروشگاھھا و  متمادیسالیان ، در حال حاضرسیستم ین امشابھ یادآوری مینماید کھ 
-sony-canon-puma-hp-epson-brother-adidas-wall-ازجملھ نمایشگاھھای اروپایی و آمریکایی

debenhams- mart استراتژی ,تا مدیران آنھا نسبت بھ رشد ترافیک و پیش بینی آیندهمی شود استفاده 
    نمایند تبیینبعدی خود را 

  در ایرانفعال با این سیستم مراکز 
  )debenhams(لیلیان مد زنجیره ای  فروشگاھھای)٢                                بازار میوه و تره بار میادین شھرداری )١
  ژاپن Mitsubishiاتومبیلھای فروش نماینگی )۴                                            افروشگاھھای زنجیره ای اتک)٣
  )جنیفر پاسداران(فروشگاھھای لیلیان مد تجارت  )۶            )پری مامان میر داماد(فروشگاھھای لیلیان مد تجارت  )۵
  )پانتروما(فروشگاھھای لیلیان مد تجارت  )٨                       )سوپر درای(فروشگاھھای لیلیان مد تجارت ) ٧
  فرانسھ   dsنمایندگی فروش ماشینھای )١٠               )الدیوم اصفھانپا(فروشگاھھای لیلیان مد تجارت  )٩
 footfall-people counter) (امکانات سیستم    
  بدون نیاز بھ کامپیوتر سالیانھ-ماھانھ- ھفتگی-روزانھ-آمار ساعتی ثبت )١
   سال- ماه-ھفتھ-روزمینیمم و ماگزیمم تردد در -محاسبھ متوسط)٢
  ماه و یا سال مشابھ-ھفتھ- با روز قابلیت مقایسھ آمار)٣
  سال ۵٠داخلی بالغ بر  ثبت اطالعات در حافظھ بلند مدت)۴
 رسم نمودار گرافیکی برای آمارھای ثبت شده)۵
  داخلی فروشگاه اترنت قابلیت اتصال بھ شبکھ)۶
  بصورت خروجی اکسلاطالعات استخراج قابلیت )٧
  

است اطالعات آماری فوق در موارد ذیل قابل استفاده  
مدیریت نیروی انسانی)١  
برنامھ ریزی برای ترافیک بازدید)٢  
پیش بینی ترافیک آینده)٣  
رشد ترافیک در تغییر دکوراسیون میزان بررسی )۴  
بررسی وضعیت جشنواره ھا و فروشھای فصلی)۵  
   و رشد تردد تاثیر تبلیغات در فروشبررسی )۶

          با سپاس      
    شرکت پیشران صنعت ویرا
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