


اما،میدهندترجیحراخودساختارکردنکوچکهاشرکتازبسیاری

،مدارینگهعالیراخودخدماتومحصوالتکهصورتیدرمعتقدیمما

.میکنندبازمابرایراخودپولکیفهمیشهمامشتریان



 درباره ما

ماموریت

چشم انداز

 خدمات

واحد بازرگانی

واحد برنامه ریزی

واحد بازاریابی

واحد فروش

 واحد لجستیک

تامین کنندگان

ارتباط با ما

فهرست



محصوالتپخشوتوزیعاولیههدفبا1390سالدرماکارونتکگروهبهمتعلقپارمیسسارانتکشرکت

علمیسامانهاراستقرومشتریانباروابطمهندسی،بازارسهمگسترشمنظوربهوماکارونتکشرکتتولیدی

وکارآزمودهانسانینیروینفر450حدودازگیریبهرهباشرکتاین.گردیدتاسیسغذاییموادپخشوتوزیع

متنوعتمحصوالتوزیعوفروش،بازاریابیدرمهمینقشگستردهامکاناتازبرخورداریهمچنینومتخصص

انواعوهنمودایفاالبرزوتهراناستانسطحدرخارجیوداخلیمعتبربرندهایسایرنیزوماکارونتکبرند

مجهزوستردهگناوگانازاستفادهبااجراییمرحلهدرونمایدمیمدیریتراتامینزنجیرهبامرتبطهایفعالیت

،تهراندرشفرودفاترطریقازمستقیمصورتبهرامذکوراستانهایازوسیعیبخش،شهریتوزیعنقلوحمل

وموقعبهتحویلبهمتعهدخودسریعتوزیعوجابجاییعملیاتبهتکیهباودادهپوششالبرزاستان،مولویبازار

تبلیغاتوگسمپلین،مرچندایزینگاجرایطریقازایحرفهبازاریابیراستایدروبودهمشتریانکاالیمطمئن

.نمایدپیگیریورصدراهامغازهازکاالخروجروندمیکندتالشفروشنقطهدر

درباره ما



تمرمسطوربهامروزبهتاپارمیسسارانتکشرکت

خدماتزمینهدرخودفعالیتهایگسترشحالدر

3PLاستبوده.

هاینالیایجادازاستفادهبامسیربندیسازیبهینه

فروشمختلف

فروشازبرگشتکاهش

توزیعوفروشفرآیندسازیهماهنگ

اطالعاتدقیقتحلیلوپایش

مداریمشتری

3PL

خدمات 
انبارداری

ردیابی و 
پیگیری کاال

لجستیک و 
زنجیره تامین

بازگشایی و 
بسته بندی 

مجدد

کنترل فرآیند 
توزیع

حمل و نقل و 
ارسال کاال

برنامه ریزی 
تامین کاال

درباره ما



میاندکارآمومستقیم،کوتاهارتباطیپلایجاد

گیریهبهرباکنندگانمصرفوکنندگانتامین

.متخصصوتجربهبا،پویا،جوانتیماز

ماموریت



،کاالپخشتوزیععملیاتفرآینددرهوشمندساختارایجاد

یازنتامینجهتدرمحورسالمتکاالهایسبدگسترش

آموزش،برترتولیدکنندگانهمکاریباایرانیهایخانواده

هخانواددرهمکاراننوآوریوخالقیتپرورشوپیوسته

پارمیسسارانتک

چشم انداز



خدمات

آنالیز موقعیت: گام اول 

محصولشناخت●

رقباشناختوبازارتحقیقاتانجام●

تنسبمحصولضعفوقوتنقاطتحلیل●

بازاردررقبابه

بازاردرحضوراستراتژیتدوین●



خدمات

آماده سازی تیم فروش: گام دوم 

اساسبراحتمالیهایپروموشنوقیمتجدولتهیه●

شدهتعییناستراتژی

تامینهمکاریبافروشتیمبهمحصولدانشآموزش●

کنندگان

یمتبارقباوبازارآمدهبدستاطالعاتگذاریاشتراکبه●

فروشسرپرستی

وشفرتیمعملکردنحوهسازیهماهنگوهدفبازارتعیین●

شدهتعییناستراتژیاساسبر

مختلفهایمارکتدرفروشماهیانهاهدافتنظیمتهیه●



خدمات

اجرای فرآیند فروش: گام سوم 

شدهتعییناستراتژیاساسبرفروشفرآینداجرای●

عمده،فروشیخردهنظیرمختلفهایمارکتدرفروش●
HORECA.ایزنجیرهفروشگاههای،فروشی . B2B

اهدافتحققروندوفروشتیمعملکردکنترلونظارت●

هماهیانوهفتگی،روزانهگزارشاتتهیهبادقیقتحلیل●

امهبرنتیمگزارشاتاساسبرضعفنقاطاصالحوبررسی●
فرآینداجرایحیندرریزی



خدمات

خروج کاال از شلف فروشگاه: گام چهارم 

نیازبرحسبمرچندایزینگشدهریزیبرنامهاجرای●

نیازبرحسبسمپلینگهدفمنداجرای●

،دنگلر،پوسترنظیرتبلیغاتیاقالمنصبواجرا،طراحی●

زنیابرحسبفروشنقطهدر...وکاتالوگ،بروشور

وازنیبرحسبخاصنقاطدرتبلیغاتیکمپیناجرای●

کنندهتامینباتوافق

POSMتهیهوطراحی●



خدمات

ارزیابی: گام پنجم 

فرآیندهاومراحلکلیهکنترلوارزیابی●

شدهتعییناهدافبهدستیابیمیزان●

هاموفقیتعدموهاموفقیتعللبررسی●

فرآیندمجددمهندسینیازصورتدر●

بازاربازخوردتحلیلوبررسی●



واحد بازرگانی

ریزی،برنامهفروشامرمتخصصنفر3بابازگانیواحد

تامینمعرفیمسئولیتصنایعمهندس،تامین

ازآنانهمراهیوسارانتکشرکتبهکنندگان

سفارشتاقراردادعقدجهتدرابتداییمذاکرات

هبمربوطامورهرپیگیریهمچنینومحصوالتگذاری

گزارشاتارائهوسارانتکشرکتوکنندهتامین

نیازموردومربوطه



واحد برنامه ریزی

انزمازکاالفرایندتمامصنایعمهندسنفر4باریزیبرنامهواحد

بههفروشگاشلفدرکاالقرارگرفتنتامجموعهبهورودازقبل

اتگزارشانواعارائهضمنونمودهتحلیلوکنترلروزانهصورت

ویشناسایراقوتوضعفنقاطکندمیتالشمستمرصورتبه

وزماناتالفازجلوگیریواحتمالیاشکاالتنمودنبرطرفبا

وداشتهنگاهممکنحدباالتریندرراسیستمبهروریانرژی

هدایتمربوطهاهدافبهدستیابیجهتدررامختلفهایواحد

نمایدیاریو



واحد بازاریابی

بهماقداروزبهوعلمیرویکردیباپارمیسسارانتکشرکت

فروشدفرآینبهبودجهتخودساختاردربازاریابیواحدتشکیل

انکنندگتامینبهخدماتارائهبرعالوهتانمودخودتوزیعو

،محیطیتبلیغات،بازارتحقیقاتنظیربازاریابیاموردرمحترم

عملیاتکاملانجامو...وچاپوطراحی،سازیغرفه

نقطهیتبلیغاتفضایازاستفادهبااجراتاطراحیازدرخواستی

اردیمواجرایباتوزیعوپخشازفراترپلهیکبتواندفروش

نهاییمشتریتاکاالروند...ومرچندایزینگ،سمپلینگهمچون

امینتزنجیرهفرآینددرواقعونمودهپیگیریراشلفازخروجو

.دکناجراکاملصورتبهرانهاییکنندهمصرفتاتولیداز



واحد فروش

منطقه تهران و البرز

حوزه مراکز خاص حوزه استان البرز
حوزه عمده فروشی 

بازار تهران
حوزه غرب تهران 

LINE 3

حوزه جنوب تهران 
LINE 2

حوزه شمال تهران 
LINE 2

حوزه جنوب تهران 
LINE 1

حوزه شمال تهران 
LINE 1



LINE 1حوزه شمال تهران 

نفر رئیس فروش1

نفر سرپرست فروش4

نفر فروشنده حضوری19

ینفر فروشنده تلفن5

1.2.3.4.5.6.7.8.21.22مناطقشاملتهرانشمالحوزه●

وهفیروزکوبومهن،رودهن،کن،لواسان،فشم،تهران

داشتهویزبتتحتمشتری7500حدودحاضرحالدر

در،(تلفنیوحضوری)یکبارروز6ویزیتدورهباکه

وحضوری)یکبارروز3نیازحسببرمناطقبرخی

.دباشمیدهیسرویسحالدرمنظمصورتبه(تلفنی



LINE 1حوزه جنوب تهران 

نفر رئیس فروش1

نفر سرپرست فروش5

نفر فروشنده حضوری25

ینفر فروشنده تلفن5

،تهران20الی9مناطقشاملتهرانجنوبحوزه●

دآباحسن،قرچک،پیشوا،پاکدشت،ورامین

رحاضحالدرکریمرباطواسالمشهر،فشافویه

ابکهداشتهویزیتتحتمشتری8000حدود

به(تلفنیوحضوری)یکبارروز6ویزیتدوره

.باشدمیدهیسرویسحالدرمنظمصورت



استان تهرانLINE 1سبد کاالیی 

150شاملماکارونتکشرکتمحصوالت●

الزانیا،پاستا،اسپاگتیگروههایدرکاالقلم

غالت،ذرتروغن،کیکپودر،آرد،

.باشدمیاسنکوصبحانهنان،صبحانه

کاالقلم16شاملنستلهشرکتمحصوالت●

کاکائوپودروشیرپودر،قهوهگروهدر

.باشدمی

قلم48شاملاحمدچایشرکتمحصوالت●

.باشدمیدارطعمچایوچایگروهدرکاال



LINE 2حوزه شمال تهران 

نفر رئیس فروش1

نفر سرپرست فروش4

نفر فروشنده حضوری19

ینفر فروشنده تلفن4

1.2.3.4.5.6.7.8.21.22مناطقشاملتهرانشمالحوزه●

وهفیروزکوبومهن،رودهن،کن،لواسان،فشم،تهران

داشتهویزبتتحتمشتری7500حدودحاضرحالدر

به(تلفنیوحضوری)یکبارروز6ویزیتدورهباکه

.باشدمیدهیسرویسحالدرمنظمصورت



LINE 2حوزه جنوب تهران 

نفر رئیس فروش1

نفر سرپرست فروش5

نفر فروشنده حضوری25

ینفر فروشنده تلفن5

،تهران20الی9مناطقشاملتهرانجنوبحوزه●

دآباحسن،قرچک،پیشوا،پاکدشت،ورامین

رحاضحالدرکریمرباطواسالمشهر،فشافویه

ابکهداشتهویزیتتحتمشتری7900حدود

به(تلفنیوحضوری)یکبارروز6ویزیتدوره

.باشدمیدهیسرویسحالدرمنظمصورت



استان تهرانLINE 2سبد کاالیی 

کاالقلم34شاملشیلتونشرکتمحصوالت●

.باشدمیکنسروجاتوماهیتنگروهدر

کاالقلم18شاملتبرکشرکتمحصوالت●

سسوخوراکیروغن،فرنگیگوجهربدر

.باشدمی

کاالقلم76شاملبهرامنشرکتمحصوالت●

کخشسبزی،ادویه،نبات،زعفرانگروهدر

.باشدمیدمنوشو

درکاالقلم69شاملشاناشرکتمحصوالت●

.باشدمیعسلومرباگروه



LINE 3حوزه غرب تهران 

نفر رئیس فروش1

نفر سرپرست فروش4

نفر فروشنده حضوری21

ینفر فروشنده تلفن4

2.5.9.10.17مناطقشاملتهرانغربحوزه●

وتهران1.3.6.11مناطقغربینیمهو18.19.21.22.

شاملمشتری7680حدودحاضرحالدراسالمشهر

هداروخانوبهداشتیوآرایشیهایگالری،فروشیخرده

ازریانمشتبندیرتبهاساسبرکهداشتهویزبتتحت

صورتبهیکبارروز12تایکبارروز6ویزیتدوره

.باشدمیدهیسرویسحالدرمنظم



.باشدمیبهداشتیوشویندهگروهدرکاالقلم158شاملیونیلیورشرکتمحصوالت●

استان تهرانLINE 3سبد کاال 



حوزه استان البرز

نفر رئیس فروش1

نفر سرپرست فروش6

نفر فروشنده حضوری22

ینفر فروشنده تلفن5

تیم5استاناینمناطقشاملالبرزاستانحوزه●

عمدهسرپرستیتیمیکوفروشیخردهسرپرستی

تحتمشتری5900حدودحاضرحالدر،فروشی

داشتهفروشیعمدهوفروشیخردهحوزهدرویزیت

(تلفنیوحضوری)یکبارروز6ویزیتدورهباکه

درنیازحسببروروزانهویزیتوفروشیخردهبرای

دهیسرویسحالدرمنظمصورتبهفروشیعمده

.باشدمی



سبد کاالیی استان البرز

قلم150شاملماکارونتکشرکتمحصوالت●

،ردآ،الزانیا،پاستا،اسپاگتیگروههایدرکاال

نان،صبحانهغالت،ذرتروغن،کیکپودر

.باشدمیاسنکوصبحانه

درکاالقلم16شاملنستلهشرکتمحصوالت●

.دباشمیکاکائوپودروشیرپودر،قهوهگروه

درکاالقلم17شاملشیالنهشرکتمحصوالت●

.باشدمیکنسرجاتوماهیتنگروه

درکاالقلم76شاملبهرامنشرکتمحصوالت●

وخشکسبزی،ادویه،نبات،زعفرانگروه

.باشدمیدمنوش



حوزه عمده فروشی بازار تهران

ومولویبازارشاملتهرانفروشیعمدهحوزه●

ناطقمبزرگبنکدارانسایرونفتانبارخیابان

ردمستقربخشاینهمکارانحاضرحالدرتهران

اعدام)محمدیهمیداندرواقعفروشیعمدهدفتر

(ریمشتنیازبرحسب)روزانهصورتبه(سابق

.باشدمیدهیسرویسحالدر

رئیس فروشنفر 1

نفر فروشنده حضوری2



سبد کاالیی عمده فروشی بازار تهران

قلم150شاملماکارونتکشرکتمحصوالت●

،آرد،االزانی،پاستا،اسپاگتیگروههایدرکاال

نان،صبحانهغالت،ذرتروغن،کیکپودر

.باشدمیاسنکوصبحانه

درکاالقلم69شاملشاناشرکتمحصوالت●

.باشدمیعسلومرباگروه



حوزه فروش مراکز خاص

صنعتردتجربهباشرکتیکعنوانبهپارمیسسارانتکشرکت

اصخمراکزبخشمشتریاننقشاهمیتصحیحشناختباپخش

،اهبیمارستان،هاشاپکافیوهاهتل،سازمانهاوارگانهانظیر

یتعاونفروشگاههای،رستورانها،آهنراه،ایرالینها،فرودگاهها

،بازاریابیوبازارسازیدرغیرهوایزنجیرهفروشگاههای،مصرف

هاییرونکارگیریبهباوداشتهبازارازبخشاینبهایویژهنگاه

،B2Bتخصصیتیمچهاردرآزمودهکارومتخصص،مجرب

HORECAتحتایزنجیرهفروشگاههایومصرفهایتعاونی

.داردحوزهایندرپررنگحضوری،فروشرییسیکنظارت



B2B

وشنفر رسرپرست فر2

ینفر فروشنده حضور6

نینفر فروشنده تلف6

حدودبهB2Bفروشکانالدرحاضرحالدر●

نظیرمختلفهایمارکتدرمشتری760

،هایهواپیمای،کارخانجات،بیمارستانها،ارگانها

یخصوصهایشرکتونظامیمراکز،دانشگاهها

(مشترینیازبرحسب)روزانهصورتبه

گرددمیدهیسرویس



HORECA

وشنفر رسرپرست فر2

ینفر فروشنده حضور8

نینفر فروشنده تلف8

بهHORECAفروشکانالدرحاضرحالدر●

،هتلهایمارکتدرمشتری1643حدود

روزانهصورتبهشاپکافیورستوران

.ددگرمیدهیسرویس(مشترینیازبرحسب)



فروشگاههای تعاونی مصرف

شنفر سرپرست فرو1

ینفر فروشنده حضور5

نینفر فروشنده تلف1

مصرفتعاونیفروشگاههایفروشواحد●

برزالوتهراناستانهایسطحدرمشتری187

درمنظمطوربهیکبارروز12صورتبهرا

.باشدمیدهیسرویسحال



حوزه فروشگاههای زنجیره ای

شنفر سرپرست فرو1

ینفر فروشنده حضور2

نینفر فروشنده تلف1

درایزنجیرهفروشگاههایفروشواحد●

برحسب)روزانهصورتبهحاضرحال

بهدهیسرویسحالدر(مشترینیاز

.باشدمیخودمشتریان



سبد کاالی حوزه مراکز خاص



واحد لجستیک

واحد لجستیک

واحد تعمیرات و نگهداری واحد توزیع و ترابری واحد انبار



نفر سرپرست انبار1

نفر انباردار4

نفر کارگر انبار26

نفر راننده لیفتراک6

متر15000شاملپارمیسسارانتکشرکتجدیدانبار

کیلومتردرمتر40.000مساحتبهزمینیدرمسقفسوله

.استشدهواقعشرکتتملکتحتکرجقدیمجاده9

واحد انبار



واحد توزیع و ترابری

5کامیونتخودرودستگاه50برتکیهباترابریوتوزیعواحد

واستیجارینیسانخودرو10،ملکیایسوزوتن6وتن

قالبدرPDAوGPSنظیرروزبهافزاریسختامکانات

موقعبهارسالومنظمدهیسرویسحالدرساعته24پخش

.باشدمیشرکتمشتریانجهتکاال

نفر سرپرست2

نفر کارمند3

نفر موزع65

نفر راننده50



واحد تعمیرات و نگهداری

نفر سرپرست1

نفر مکانیک2

نینفر تکنیسین ف1
ارائهآمادهساعته24شرکتنگهداریوتعمیراتواحد

بهزیعتوامردرخللیگونههیچتاباشدمیفنیخدمات

.نیایدبوجودکاالموقع



ارتباط با ما

780پالکباقریشهیدخیاباننبش(فتحبزرگراه)کرجقدیمجاده8کیلومتر:مرکزیدفتر●

021-67369000:تلفن

مسوطبقهاحتسامیساختمانبرندمبلجنبفهمیدهشهیدمیدانکرج:کرجدفتر●

برلیانپاساژفوقانیطبقهمحمدیهمیدان:مولویدفتر●

info@taksaran.com:ایمیل●

www.taksaran.com:سایتوب●

www.shop.taksaran.com:اینترنتیفروشگاه●

●Taksaranparmis

http://www.shop.taksaran.com/



