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برنامه ریزی و استراتژی
کوتاه مدت شرکت معرفان رسانه پویا
طبقــه بررســی ســوابق و تحلیــل هــای آمــاری از فضــای کار تبلیغــات در کشــور و وجــود شــرایط ویــژه اقتصــادی در کشــور  ،ایــن
شــرکت تــاش دارد همزمــان بــا تغییــرات فصلــی و یــا ســاالنه در کشــور منعطــف عمــل کنــد و بــا در نظــر گرفتــن فاکتورهــای
اقتصــادی و سیاســی و اجتماعــی همــواره سیاســت و برنامــه ریــزی چابکــی جهــت حفــظ شــرکت و همچنیــن پیشــرفت آن داشــته
باشــد .
بــا در نظــر گرفتــن تــازه واردیــن در ایــن حــوزه ایــن شــرکت بــا ســابقه ای  13ســاله در ایــن عرصــه همــواره ســعی بــر حفــظ فضــای
ســالم و رقابــت ســازنده داشــته اســت .
بــر ایــن اســاس مــا نیــز بــه عنــوان یــک بنــگاه اقتصــادی کوچــک کــه بــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم  ،حــدود  200نفــر را
مشــغول بــه کار و فعالیــت نمــوده ایــم  ،ایــن بــار را بــر دوش خــود حــس مــی کنیــم کــه حفــظ و پیشــرفت شــرکت را همیشــه در
سیاســت هــای شــرکت لحــاظ کنیــم
و ســطح امیــد نیــروی وابســته بــه ایــن مجموعــه را بــاال نــگاه داشــته و انگیــزه الزم را بــرای افزایــش بهــره وری در کارهــا و پــروژه
هــای پیــش رو را موجــب گردیــم  .ایــن تــاش هــا در کنــار همــکاری بــا دیگــر رقبــا  ،طبیعتـاً موجــب ایجــاد فضائــی پویــا در شــرکت
گردیــده اســت .
تغییــرات مــداوم در عرصــه اقتصــادی مــا را بــر آن داشــته کــه برنامــه ریزیهــای بلنــد مــدت و کوتــاه مــدت خــود را بــه صــورت دوره
ای بررســی کــرده و از چابــک بــودن ارائــه خدمــات و سیســتم ســازمانی خــود اطمینــان حاصــل نمائیــم .
بدیهــی اســت کــه برنامــه ریــزی هــای و تعییــن اســتراتژی هــا در صنــوف مختلــف کامـ ً
ا از نظــر دوره زمانــی متفــاوت مــی باشــد ،
امــا مــا نیــز بــه عنــوان شــرکتی کــه مشــغول ارائــه خدمــات یــا بــه نوعــی تولیــد نامحســوس هســتیم  ،معمــوالً در صنــف خــود و بــا
بررســی پیشــینه فصلــی و ســاالنه شــرکت بــه اســتانداردهای خــود دســت یافتــه ایــم .
آنچــه کــه امــروزه بیشــترین توجــه را از ســوی کارفرمایــان بــه خــود جلــب کــرده اســت  ،کیفیــت خدمــات مــی باشــد کــه شــاید بتــوان
گفــت در کنــار ســرعت ارائــه خدمــات  ،کیفیــت از بیشــترین اهمیــت برخــوردار مــی باشــد .
عــاوه بــر برنامــه کوتــاه مــدت  ،مــا بــه برنامــه ریــزی بلنــد مــدت خــود نیــز فکــر کــرده ایــم و بــرای سیســتم ارائــه خدمات در شــرکت
هــدف گــذاری هــای بلنــد مــدت را بــه عنــوان یــک اصــل پذیرفتــه ایــم  .نــه تنهــا برنامــه ریــزی هــای بلنــد مــدت و کوتــاه مــدت ،
بلکــه تعییــن یــک چشــم انــداز نیــز در بطــن برنامــه ریــزی مــا قــرار دارد و از آن جــا کــه چشــم انــداز از جنــس هــدف گــذاری اســت
 ،شــاید بتــوان ایــن چشــم انــداز را بــه عنــوان یــک هــدف اســتراتژیک و تاکتیکــی بیــان نمــود .
قابــل ذکــر اســت کــه تمامــی نیروهــای انســانی مشــغول بــه کار در ســازمان مــا  ،بــا تمــام وجــود اصــول و پرتــکل هــای ایــن شــرکت
را پذیرفتــه انــد و بــا وجــود کمتریــن ســطح اختالفــات در یــک جهــت واحــد بــه ســمت هــدف در حــال حرکــت هســتند .
مدیــران کل  ،مدیــران مالــی  ،سرپرســتان  ،کارمنــدان و کارگــران در ایــن ســازمان بــه صــورت تعریــف شــده و چــارت مشــخص
مشــغول بــه فعالیــت مــی باشــند بــه همیــن دلیــل ایــن شــرکت همــواره رضایــت نیــروی انســانی را در اولویــت هــای خــود مــد نظــر
دارد و بــا اســتفاده از مباحــث مدیریــت مــدرن ســعی در تحــول کار در سیســتم خــود دارد  ،بــه شــکلی کــه شــرکت مــا بــه عنــوان
یــک بنــگاه اقتصــادی کــه نمــی تــوان آن را در زمــره بنگاههــای زود بــازده قــرار دارد تــا بتوانــد در ایــن تالطــم اقتصــادی  ،شــرایط
ثابــت را حفــظ و بــه حرکــت خــود ادامــه دهــد .
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برنامه های شرکت به صورت کلی به شرح ذیل دسته بندی شده اند :
 -1برنامه کوتاه مدت

 -2برنامه های میان مدت
 -3برنامه های بلند مدت
 -4چشم انداز

برنامه کوتاه مدت

1

برنامه های میان مدت

2

برنامه های بلند مدت

3

چشم انداز

4

برنامــه هــای شــرکت بــه
صــورت کلــی بــه شــرح ذیــل

دســته بنــدی شــده انــد

 -1برنامه های کوتاه مدت :

همانطــور کــه بیــان شــد تعییــن یــک دوره زمانــی در صنــوف مختلــف همــواره بــه عوامــل متعــددی بســتگی دارد کــه در هرصنــف
و یــا حــوزه ایــن عوامــل متغیــر هســتند .
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بــرای شــرکت معرفــان طبــق تحلیــل هــای آمــاری گذشــته و بررســی گــزارش هــای فصلــی  ،یــک برنامــه کوتــاه مــدت یکســاله
تعریــف مــی شــود کــه بــه شــرح ذیــل دســته بنــدی مــی شــود .

 -1الف) ایجاد شبکه های مجازی فروش

 -1ب) افزایش سطح بهره وری نیروهای فروش به صورت سنتی
 -1ج) جذب مشتریان جدید در حوزه تبلیغات محیطی
-1د)جذب مشتریان جدید در حوزه تبلیغات محیطی
-1و)جذب مشتریان جدید در حوزه تبلیغات محیطی

-1ه) افزایش و ارتفاع سیستم های کامپیوتری شرکت جهت افزایش سرعت خدمت رسانی نیروهای آتلیه شرکت .
-1ی) افزایش سطح آگاهی نیروهای انسانی شرکت طی یکسان با شرکت دادن آنها در دوره های مختلف

بدیهی است که کلیه موارد فوق نیاز به شرح و تفضیل سازمانی دارند که مجال در این فضای محدود وجود ندارد .

ایجاد شبکه های مجازی فروش
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افزایش سطح بهره وری نیروهای فروش به صورت سنتی
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جذب مشتریان جدید در حوزه تبلیغات محیطی
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حفظ مشتریانی که در سال گذشته به جمع باشگاه مشتریان ما پیوستنه اند.
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افزایش تعداد نیروهای فروش

افزایــش و ارتفــاع سیســتم هــای کامپیوتــری شــرکت جهــت افزایــش
ســرعت خدمــت رســانی نیروهــای آتلیــه شــرکت .
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افزایــش ســطح آگاهــی نیروهــای انســانی شــرکت طــی یکســان با شــرکت
دادن آنهــا در دوره هــای مختلــف
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4

تحلیل های
آماری گذشته
و بررسی
گزارش های
فصلی

 -2برنامه میان مدت :

یکــی از مراحــل برنامــه ریــزی در ایــن شــرکت  ،برنامــه ریــزی میــان مــدت مــی باشــد کــه تبدیــل بــه عنصــری مهــم  ،در حفــظ
شــتاب شــرکت در جهــت رشــد و پیشــرفت مــی باشــد .

برنامــه هــای میــان مــدت مــا دو ســاله هســتند کــه معمــوالً بــا در نظــر گرفتــن برنامــه هــای کوتــاه مــدت در رســیدن بــه اهــداف
آنهــا  ،ایــن برنامــه هــا نیــز متأثــر شــده و مــی تواننــد بهتــر عمــل نماینــد .

بیــان ایــن نکتــه ضــرروری اســت کــه برنامــه هماهنگــی جهــت بهتــر عمــل کــردن بــه اســتراتژی هــای قبلــی خــود وابســته هســتند
 ،بنابرایــن هــر مرحلــه از برنامــه ریــزی هــا نیازمنــد دقــت در اجــرا و حفــظ ارزش آن هــا مــی باشــند .
برخی از سرفصل های برنامه های میان مدت ما به شکل زیر است :

-2الف) تعریف فضاهای جدید جهت حضور و بررسی و امکان سنجی آنها .

-2ب) جذب نیروهای انسانی ماهر  ،با حفظ نیروهائی که از پیش در این شرکت حضور داشته و آموزش دیده اند .
-2ج) شرکت در مزایدات و مناقصات مرتبط با صنعت تبلیغات
-2د) همکاری با شرکت های بزرگتر تبلیغاتی
-2و) ایجاد نوآوری هائی در این حوزه

-2ه) حضور در نمایشگاه های مرتبط خارجی جهت وارد کردن افکار و تکنولوژی های جدید به کشور

-2ی) افزایش  Turn overمالی شرکت به سطحی که هیئت مدیره در ابتدای برنامه ریزی میان مدت تعریف نموده است .

برنامه میان مدت
تعریف فضاهای جدید جهت حضور و بررسی و امکان سنجی آنها
جذب نیروهای انسانی ماهر  ،با حفظ نیروهائی که از پیش در این شرکت حضور داشته و آموزش دیده اند
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شرکت در مزایدات و مناقصات مرتبط با صنعت تبلیغات

3

همکاری با شرکت های بزرگتر تبلیغاتی
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ایجاد نوآوری هائی در این حوزه

5

حضور در نمایشگاه های مرتبط خارجی جهت وارد کردن افکار و تکنولوژی های جدید به کشور
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افزایش  Turn overمالی شرکت به سطحی که هیئت مدیره در ابتدای برنامه ریزی میان مدت
تعریف نموده است .
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 -3برنامه های بلند مدت :

طبق بررسی های صورت گرفته  ،برنامه ریزی های بلند مدت ما  5سال در نظر گرفته می شود .

شــاید بتــوان گفــت یکــی از عوامــل متعــددی کــه در زمــان برنامــه ریــزی اثــر بخــش اســت  ،اجــرای صحیــح دوره هــای برنامــه ریــزی

هــای قبلــی اســت  ،کــه پیــش از ایــن نیــز بــه آن اشــاره شــد.
-3الف) افزایش شعب شرکت از دو دفتر به سه دفتر

-3ب) حضور در سه عرصه بزرگ تبلیغاتی در شهر که در جلسات هیئت مدیره تعیین می گردد .
-3د) تسهیل ارتباط با مشتری با وارد نمودن تکنولوژی های نوین

-3و) ایجاد تغییرات عمده در نحوه ارائه خدمات و برخورد با مشتریان بزرگ
-3ه) تبدیل شدن این شرکت به یکی از  5برند برتر تبلیغات در تهران

افزایش شعب شرکت از دو دفتر به سه دفتر

حضــور در ســه عرصــه بــزرگ تبلیغاتــی در شــهر
کــه در جلســات هیئــت مدیــره تعییــن مــی گــردد .

تسهیل ارتباط با مشتری با وارد نمودن
تکنولوژی های نوین

ایجاد تغییرات عمده در نحوه ارائه
خدمات و برخورد با مشتریان بزرگ

تبدیل شدن این شرکت به یکی از  5برند برتر تبلیغات در
تهران
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 -4چشم انداز

چشــم انــداز از جنــس هــدف گــذاری و برنامــه ریــزی اســت  .چشــم انــداز ایــن شــرکت طــی  15ســال  ،بــه نحــوه اجــرای برنامــه

هــای ذکــر شــده در ایــن مــکان مختصــر مــی باشــد .

چشــم انــداز مــا رســیدن بــه ســطح عالــی تبلیغــات کشــور  ،افزایــش نیروهــای انســانی مرتبــط مســتقیم و غیــر مســتقیم بــه هــزار

نفــر  ،افزایــش  Turn Overمالــی بــه ســطح مــورد تأییــد هیئــت مدیــره در انتهــای دوره  5ســاله و تبدیــل شــدن بــه شــرکتی
 High-techدر عرصــه تبلیغــات کشــور مــی باشــد .
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