
تحليل المنافسين



مسئولية ذات  مصرية  شركة  هي  مشروعك   شركة 
مجموعة شركات  إحدى  وهي   لتطوير BSS محدودة 
الدراسات بعمل  معنية  مشروعك  وشركة   األعمال، 
والخدمات الحلول  وتقديم  والفنية   االقتصادية 
واإلدارية والفنية  المالية  المجاالت  في   االستشارية 
البناء أن  مفادها  محورية  رؤية  الشركة  وتنتهج   وغيرها. 
يقام على أسس علمية ومعايير  الحقيقي لالستثمارات 
في باالستثمار  مشروعك  شركة  وتقوم   عالمية، 
أحدث على  وتدريبهم  هم  إعداد  خالل  من   منسوبيها 
تمكنت وقد  األعمال،  تنفيذ  في  العالمية   األساليب 
 شركة مشروعك - بفضل الله – من كسب ثقة الكثير من
الـعـمـالء في الـقـطـاعـات الـعـامـة والخـاصـة بجميع بلدان

 الوطن العربي، ما قاد إلى شراكات ونجاحات مستمرة.

نظرة عامة

والحلول االستشارات  لتقديم  الرائدة  الشركة  تكون   أن 
 الـتــطــويــريــة في تــأســيــس وتــنـميـة االستثمارات بمعايير

عالمية.

رؤية مشروعك

 تقديم خدمات نوعية في مجاالت االستشارات وتطوير
 األعمال مما يمكنها إحداث تأثيرات إيجابية على الـبـيـئـات

االستثمارية.

رسالة مشروعك



نشاطات مشروعك

دراسات الجدوى االقتصادية1

الدراسات والبحوث التسويقية2

دراسة الفرص االستثمارية وتقييمها3

الدراسات اإلدارية والهيكلة للشركات4

خطط األعمال5

االستشارات المالية واالقتصادية6

7
8

دراسة وتحليل المنافسين

9

دراسات تعزيز أسواق التصدير

10

إعداد دراسات المشاريع المتعثرة وتحت المتعثرة

11

S&i اإلشراف والتنفيذ على المشاريع

12

BS خدمة استقرار األعمال

13

HPS حلول الشريك المخفي

14

RE-CO خدمة إعادة التأهيل الشركات

15

M&M خدمة زيادة المبيعات

16

DOCTOR BUSSUINESS خدمة

B&P خدمة موقع الشركة





تحليل المنافسين



Online

website: www.mashroo3k.com

Email : info@mashroo3k.com

Address

9 Abo Bakr، ELsedek st

Beni Suef, Egypt.

Phone numbers

phone 2: +2011010004081

phone 1: +2011010004021

CONTACT



 تحديد مجال المنافسه وفيه يتم تحديد الشركات المنافسة التي تعمل في نفس
المنتج او الخدمة.

القيام بتجميع كافة المعلومات عن المنافسين من اكثر من مصدر.
 

 قياس قوة وضعف المنافسين ومعرفة مدى قدرته على تغطية السوق وقدرته
على إرضاء المستهلكين.

 عمل قوائم استقصاء لتقييم اراء العمالء حول منتجات المشروع ومقارنته بمنتجات
الشركات المنافسة للوقوف على الميزة التنافسية للشركة محل الدراسة.

 دراسة المزايا التنافسية للمنتجات محل الدراسة ومقارنتها بالمنتجات البديلة
والمكملة والمتشابه.

تحليل عوامل النجاح الحرجة في للشركة محل الدراسة.

 دراسة وتحليل المنافسين دراسة تحليلية من واقع الزيارات الميدانية للشركات من
حيث اإلنتاج والصادرات وخططها المستقبلية.

تحديد موقف الشركة محل الدراسة من المنافسين الحاليين.
 

توصيات الدراسة.

تحليل المنافسين
حيث يتم دراسة اآلتي
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