 

مركز كارلا لإصلاح السيارات - خطة العمل

ملخص تنفيذي
يستهدف مركز كارلا لإصلاح السيارات توفير خدمات عالية الجودة للأفراد والشركات، بالإضافة إلى منح العملاء تجربة متميزة. نحن مركز الخدمات الوحيد المتخصص في إصلاح السيارات والمملوك للمرأة في منطقة ميدتاون في سكرامنتو. نحن ملتزمون بتوفير خدمات الإصلاحات والصيانة بجودة عالية وبأسعار معقولة. نحن نسعى جاهدين لضمان رضا العميل عن خدماتنا رضاءً تامًا وأنه يحظى بمعاملة متميزة وعملية تواصل واضحة ولائقة في كل معاملة.

تأسس مركز كارلا لإصلاح السيارات على يد كارلا روبينسون، ميكانيكية معتمدة حاصلة على "شهادة التميز في خدمة السيارات"، بالإضافة إلى معرفتها الواسعة بالجوانب الهندسية بالمجال. بعد حصولها على شهادة البكالوريوس في الهندسة والعمل في شركة نقل محلية لأكثر من عِقد من الزمان، قررت كارلا تغيير مهنتها والعودة إلى أكثر الأشياء التي تسعدها: مساعدة الناس وإصلاح السيارات وصيانتها. كانت كالار شغوفة بإصلاح السيارات وتجديدها منذ أن كانت تساعد والدها في طفولتها في تجديد السيارات القديمة.

أبرز الخصاص والسمات:
مركز كارلا لإصلاح السيارات:

	يوفّر للعملاء تجارب شخصية ومخصصة للغاية، وحاصل على تقييم 5 نجوم من خلال استطلاع الآراء عبر الإنترنت. 
	يوفّر خدمات خالية من المتاعب والصعوبات مصحوبة بتحول سريع.
	يوفّر خدمات جديرة بالثقة وسريعة ومناسبة للسيارات المحلية والأجنبية.
	يقدّم أسعار تنافسية للغاية انطلاقًا من علاقاته الممتازة مع المورّدين. 
	تحمل مالكته درجة جامعية في الهندسة، وتتمتع بخبرة 10 سنوات في الإدارة والهندسة، وعدة سنوات في خدمة السيارات وصيانتها، و 5 سنوات من الخبرة العملية في المجال بوجه عام.
	يضم مساعدين وفنيين من ذوي المهارات العالية. 
	يخدم منطقة ساكرامنتو الكبرى.
	المركز الوحيد لإصلاح السيارات والمملوك لامرأة في ميدتاون في ساكرامنتو.
	حقق زيادة في الإيرادات منذ افتتاحه في عام 2017



إيرادات تاريخية ومتوقعة للفترة 2017-2020

الأهداف والاستراتيجيات
اُفتتح مركز كارلا لإصلاح السيارات في يناير 2017 وشهد زيادة كبيرة في إيرادات المبيعات منذ ذلك الوقت. وسنستمر في زيادة إيرادات المبيعات من خلال تقديم الخدمة المتميزة، والتحول السريع، والعلاقات الممتازة مع المورّدين، سعيًا منّا إلى تقليل  التكاليف التشغيلية والحفاظ عليها كذلك. يتبلور التركيز الأساسي للنمو في تلك الخدمات التي نقدّمها، والتي ازدادت من 1800 دولار شهريًا في يوليو من عام 2017 إلى 3,750 دولارًا في يونيو من عام 2019.

تشمل أهدافنا الأساسية ما يلي:

	الاستمرار في زيادة الإيرادات وقاعدة عملائنا.
	الاستمرار في تقديم خدمة عملاء رائدة ومتميزة في المجال.
	زيادة عدد عملائنا من الشركات من اثنين إلى أربعة بحلول عام 2020.
	زيادة موازنة الحملات الإعلانية في أكتوبر 2019 بهدف زيادة التعاقدات التجارية 
	الانتقال إلى العمل بنظام الدوام الكامل اعتبارًا من يناير 2020.
	نستهدف شراء مركز خاص بنا في غضون 10 إلى 15 عامًا.



بيان الرؤية 
يعتزم مركز كارلا لإصلاح السيارات الاستمرار في تقديم خدمات إصلاح وصيانة عالية الجودة، مقترنة بالتحول السريع، بأسعار منخفضة، ومنح العملاء تجارب شخصية ومخصصة للغاية وذات تقييم عالٍ في منطقة سكرامنتو الكبرى.
 

بيان الرسالة 
في مركز كارلا لإصلاح السيارات، نخصص وقتًا كافيًا للاستماع إلى شكاوى كل عميل على حدة ونرشده إلى الإصلاحات الضرورية والمستحسنة. نحن فخورون بخدمة سيارات الأفراد والشركات المحلية الشهيرة، وتقديم خدمات آمنة بأسعار معقولة وجودة فائقة، حتى يطمئن العميل إلى أن سيارته ستعمل بشكل آمن وموثوق. نحن ملتزمون بتوسيع نطاق أعمالنا لتقديم خدمة ممتازة لأكبر عدد من العملاء، مع الحفاظ على الشعور الشخصي الذي يميز هذا المركز الذي تملكه امرأة.

قيّم الشركة 
يقدّم مركز كارلا لإصلاح السيارات خدماته للمجتمع والتي تتميز بما يلي:

	الأمانة: نحن ملتزمون بأقل التكاليف والوفاء بالمواعيد الزمنية وجميع خيارات الإصلاح المتاحة.
	الخدمة اللائقة: يكمن هدفنا الرئيسي في تقديم تجربة إيجابية لائقة لكل عميل على حدة؛ وهذا الأسلوب هو ما يميزنا عن الآخرين.
	الخبرة: عدة سنوات من الخبرة العملية في المجال وباع طويل في هندسة السيارات وتجديدها.
	الالتزام: نحن ملتزمون بضمان رضا العملاء بنسبة 100٪ عن كل مهمة نقوم بها؛ ولن نتنازل عن هذا الالتزام.
	السلامة: نحن نعلم أن عملائنا يعتمدون على سيارتهم في أعمالهم أو نقل أطفالهم إلى المدرسة أو في تنفيذ أنشتطهم اليومية؛ هذا هو السبب الرئيس في أن لدينا فنيين وميكانيكيين ومساعدين من ذوي المهارات العالية وأننا نستخدم مواد وخامات عالية الجودة.
	المصداقية: عندما يعتمد عملاؤنا على خدمتنا، فلن يجدوا إلا نفس المواد والخدمات والدعم عالي الجودة في كل مرة.



الفرص التجارية 
في منطقة سكرامنتو، يوجد أمام العميل العديد من خيارات مراكز خدمات السيارات، ولكن من بين هؤلاء، نحن المركز الوحيد الذي تملكه وتديره امرأة.  نحن نحظى بأعلى التقييمات عبر الإنترنت مقارنة بأي مركز خدمات للسيارات في منطقة ميدتاون، بالإضافة إلى أن لدينا معدل رضا يبلغ 99 % كما هو موضح في استطلاع أُجري مؤخرًا للعملاء. نحن نعلم أن الكثير من الناس يشعرون بالقلق عند مناقشة عملية الإصلاح مع ميكانيكي السيارات، لكنهم لن يساورهم هذا الشعور عندنا. يمكن لأي شخص إحضار سيارته إلينا وأن يتوقع التواصل اللائق والتعامل الاحترافي قبيل تقديم الخدمة أو الصيانة وفي أثنائها وبعدها.

على الغرم من العملاء الأفراد يمثلون جزءًا مهمًا من نموّنا، فالشركات المحلية تمثّل فرصة فريدة لنا للنمو والتوسع. ففي الوقت الحالي، لدينا عقود جارية لصيانة شاحنات "جوستين باكيري" و " سي آند إل كونستركشن". ومع ازدياد النمو المالي والسكاني في منطقة سكرامنتو، يزداد عدد الشركات التي تبحث عن مركز جدير بالثقة لصيانة سياراتهم، ونحن نعتبر هذا مجالًا رئيسيًا من الفرص لنمو نشاطنا.

عملاؤنا الأساسيون هم:

	الأفراد والأسر ذات الدخل المتوسط الذين هم بحاجة دائمة إلى إجراء الصيانة والإصلاحات.
	الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعتمد على السيارات التجارية لنقل البضائع أو نقل الموظفين.

نظرًا لوجود عدد كبير من مراكز خدمات السيارات في المنطقة، هناك زيادة مطردة للطلب على مستلزمات السيارات وملحقاتها، وذلك يمنح المورّدين فرصة زيادة الأسعار تباعًا. إلا أننا، انطلاقًا من علاقاتنا طويلة الأمد مع اثنين من كبار الموردين بالقرب منا، أصبحنا قادرين على توفير مستلزمات وملحقات عالية الجودة بتكلفة معقولة.
وصف النشاط
مركز كارلا لإصلاح السيارات، شركة ذات مسؤولية محدودة، أسستها كارلا روبينسون في عام 2017. بصفتها المالكة، تتولى كارلا إدارة الإصلاحات وطلبات الخدمة والصيانة وخدمة العملاء والجوانب المالية وعملية الدفع والفواتير وحسابات الموردين والأمور المحاسبية، مدعومة بفريق عمل بدوام جزئي وموظف في مكتب الدعم والمساعدة بدوام جزئي. لدينا فريق أساسي من الميكانيكيين المهرة ومن ذوي الخبرة الذين نعتمد عليهم في مواسم الذروة.
نحن نستأجر مرآب يخضع للصيانة الدائمة مزود بمكتب صغير ومنطقة انتظار. وتبلغ القيمة الحالية للآلات والمعدات 35,000 دولار.

تتضمن الشهادات والاعتمادات لدينا:
المالكة تحمل شهادة التميز في خدمة السيارات
	عضو جمعية خدمة السيارات
	مقيد لدى مكتب إصلاح السيارات في كاليفورنيا 
	رخصة أنشطة عامة في مقاطعة سكرامنتو
	مقيد لدى مركز المكابح بكاليفورنيا / جهاز ضبط المكبح
	رخصة مركز إصلاح السيارات من كاليفورنيا
	مقيد في سجل مركز المصابيح بكاليفورنيا / جهاز ضبط المصابيح

مواعيد العمل
الإثنين 	 مغلق
الثلاثاء     8:30 ص - 5:30 م	
الأربعاء     8:30 ص - 5:30 م	
الخميس   8:30 ص - 5:30 م	
الجمعة    8:30 ص - 5:30 م	
السبت     9:00 ص - 4:00 م	
الأحد     	 مغلق 


الموقع 
يقع المركز في موقع مركزي داخل المنطقة المكتظة في سكرامنتو ميدتاون، داخل منطقة مشاة تضم عدد لا يحصى من الشركات والمقاهي والمطاعم والمساكن. نحن قريبون من الطرق السريعة ووسائل النقل العام، مما يجعل الوصول إلينا سهلًا للأفراد والشركات المحلية المحتاجين لخدماتنا.

التصميم الداخلي للمركز 
يحتوي مركز كارلا لإصلاح السيارات على مرآب بمساحة قدرها 700 قدم مربع، مزود بحارتين، بالإضافة إلى مساحة إدارية صغيرة ومنطقة انتظار صغيرة مخصصة لبيع الوجبات الخفيفة، ومقاعد لانتظار العملاء، وماكينة مياه / صنع القهوة، ومرحاض واحد يخضع للصيانة الدورية مخصص للعملاء والموظفين.

تتسم المعدات في جميع أنحاء المركز بالجودة العالية وتخضع المرافق للصيانة الدورية والتنظيف المستمر، وتتميز منطقة الانتظار بالراحة، ومزودة بأحدث التقنيات. أما المساحة الإدارية فهي قيد العمل حاليًا، إلا أنه سيكون من الجيد إدخال تحسينات معقولة عليها مستقبلًا، حيث إننا ندرس إجراء الإصلاحات ومباشرة المعاملات هناك، لأنها لم يتم تحديثها منذ فترة. ونحن لدينا تصريح من المالك لإجراء تحسينات أو تعديلات طفيفة على هذا المساحة حسب الحاجة.
 
المنتجات والخدمات
في مركز كارلا لإصلاح السيارات، نقدّم مجموعة من الخدمات، بدءًا من الفحص باستخدام الحاسب الآلي وصولًا إلى استبدال البطارية وأكثر من ذلك. تشمل الخدمات العامة ما يلي:  

	الإصلاحات العامة بالسيارات.
	إصلاح المكابح.
	الأنظمة الكهربائية.
	فحص المحرك.
	خطوط الإدارة.
	اختبار البطارية واستبدالها.
	إصلاح مجموعة القيادة.



نحن نستخدم أدوات عالية الجودة من كبار مورّدي قطع غيار السيارات في منطقة سكرامنتو الكبرى. وانطلاقًا من علاقات القوية مع هؤلاء الموردين، فإننا قادرون على توفير أسعار تنافسية لأفضل قطع الغيار المتاحة، وهذا يعني إصلاحات أكثر أمانًا ولفترة أطول بسعر أفضل. نحن حريصون على إقران هذه الجودة بالخدمة المتميزة من خلال فني ميكانيكي ماهر ومدرب تدريبًا عاليًا.

خدمة العملاء 
الثقة هي أساس التعامل مع مزودي الخدمات وعلاقاتنا مع العملاء. ونحن ملتزمون بكسب هذه الثقة من خلال التواصل الواضح والشرح المتعمق للإصلاحات المقترحة. في نهاية كل مهمة، ومن أجل تحسين طريقة عملنا باستمرار، نجري استطلاعًا لآراء للعملاء حول تجربتهم، حيث يدرك العديد من العملاء أهمية الاعتماد على مركز خدمات للسيارات تملكه وتديره امرأة، فهو الوحيد من نوعه في منطقة ميدتاون.

نحن في المركز نحرص على بناء علاقات وثيقة وودية مع عملائنا؛ إذ يضم المركز منطقة انتظار بها العديد من وسائل الراحة المجانية، مثل المجلات والقهوة والمياه ومرحاض نظيف ووجبات خفيفة للبيع، حيث يكون لدى  العملاء فرصة الانتظار بينما نجري الصيانة الأساسية أو الإصلاحات الطفيفة.
يرى عملاؤنا من الأفراد والشركات أن تفانينا وإدارتنا للخدمات تتميز بالنزاهة والتقدير والخبرة والالتزام والأمانة والثقة البالغة. ووفقًا لاستطلاع أجري مؤخرًا لرضاء العملاء، والذي كانت نتيجة التقييم فيه 99 %، نحن أحد مراكز الخدمات الأعلى تقييمًا في منطقتنا.

المورّدون 
يستخدم مركز كارلا لإصلاح السيارات المواد المستدامة بيئيًا ونستعين بالموردين ممن يعتمدون على الممارسات المستدامة بقدر الإمكان. لدينا علاقات إيجابية ومستمرة مع مورّدي قطع غيار السيارات التاليين:

	شركة "جريتر ساكرامنتو لقطع غيار السيارات"
	أومالي لقطع غيار السيارات
	نوركال لمستزلمات وملحقات السيارات


الادارة الرئيسة
تتمتع كارلا روبنسون بخبرة 35 عامًا في إصلاح السيارات، و 10 سنوات من الخبرة الهندسية والإدارية، و 5 سنوات في إدارة مراكز الخدمات وخدمات العملاء في أنشطتها الخاصة. بدأت كارلا شغفها بإصلاح السيارات وتجديدها في سن السابعة عندما بدأت في مساعدة والدها بهوايته في تجديد السيارات القديمة. المؤهلات الجامعية والخبرات:

	حصلت كارلا على درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة ولاية كال الخليج الشرقي.
	قادت فريق أدوات التحكم في القطارات في هيئة النقل بسكرامنتو لأكثر من عقد من الزمان.
	حصلت على خاتم التميز الأزرق "شهادة التميز في خدمة السيارات" (ASE) لقدرتها ومهارتها على العمل كميكانيكي سيارات.
	عملت ميكانيكية صيانة لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى هوياتها التي تحولت إلى خبرة لعدة سنوات في خدمات السيارات.
	تدير مركزها الخاص عالي التقييم.
	لديها علاقات وطيدة مع الموردين المحليين والبائعين والشركات والعملاء.
	بدأت رحلتها المهنية من مرحلة بدء التشغيل وتستمر في زيادة قاعدة عملائها وإيراداتها باستمرار. 
	تشرف على جميع العمل من الإصلاحات والمبيعات والتوظيف والإدارة والمعاملات.


الادارة المالية 
نعتقد أنه من الأهمية بمكان أن يكون بين أيدينا صورة واضحة للغاية لمصادر الأموال وجوانب الإنفاق لضمان استمرار نمو المؤسسة واستقرار مركزها المالي. لهذا السبب، نحتفظ بالبيانات المالية والسجلات المحاسبية التالية ونحرص على تحديثها باستمرار؛ وجميعها متوفر في "ملحق خطة العمل".

الموازنة التجارية
الميزانية العمومية
بيان الربح والخسارة
بيان التدفقات النقدية
تحليل التعادل
توقعات التدفقات النقدية
توقعات المبيعات

بوجه عام، تظهر التقارير في الفترة الأخيرة أن الأصول ثابتة بقيمة 86,581 دولارًا وأن إجمالي أرباحنا قبل الفوائد والضرائب يبلغ 13,108 دولارات. يتيح لنا التدفق النقدي السابق توقع الاتجاه المستمر والمتصاعد في حجم الإيرادات والنقد شهريًا. تُظهر توقعاتنا زيادة ثابتة في المبيعات في جميع المناطق على مدار الأشهر الـ 12 المقبلة، مع إجمالي مبيعات متوقعة بقيمة 171،092 دولارًا بحلول يونيو 2020.

القروض التجارية
قبل افتتاح المركز في عام 2017، حصلنا على قرض بقيمة 50,000 دولار أمريكي وأودعنا مبلغًا إضافيًا قدره 5,000 دولار في حساب المدخرات الشخصية لتغطية المعدات والتأمين والإيجار. وقد مرّ عامان على سداد القرض، الذي تبلغ مدته 5 سنوات، ومعدل الفائدة السنوية المئوية بنسبة 9%.

الجرد ووسائل الدفع المقبولة
يقبل مركز كارلا لإصلاح السيارات الدفع نقدًا وجميع بطاقات الائتمان الرئيسية.
نحن نستخدم برنامجًا مجانيًا لإدارة المخزون لإدارة المستلزمات والملحقات الواردة والصادرة.
التسويق
يتمتع مركز كارلا لإصلاح السيارات بقاعدة عريضة من أكثر العملاء ولاءاً، والتي نحصل من خلالها على آراء شفهية في غاية الأهمية. وهذا - في مجال إصلاح السيارات - يعد جانبًا مهمًا لتوسيع نطاق الأعمال. يأتينا العميل ولديه مشكلة ما ويبحث عن الشعور بالثقة بأن من جاءوا إلينا سابقًا بمشكلة مماثلة تم حلّها حلًا جذريًا. أما الآراء الإيجابية عبر الإنترنت فهي مصدر آخر بالغ الأهمية لتوسيع نطاق للأعمال.

في الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو 2019، استثمرنا مبلغًا قدره 525 دولارًا في الإعلانات والعروض الترويجية، ولاسيما الإعلانات الورقية في المنشورات المحلية. ونعتزم زيادة موازنة الدعاية والإعلان وزيادة وسائل التسويق في أكتوبر 2020.

على الرغم من أننا نرغب في الاستمرار في استهداف العملاء الأفراد ممن يحتاجون إلى إصلاح وصيانة السيارات، فإن تركيز جهودنا التسويقية من عام 2019 حتى عام 2021 يصبّ في صالح الشركات المحلية التي تبحث عن توفير الإصلاحات والصيانة لسيارات النقل والشحن والتوصيل. في هذا الصدد، سنستهدف هذه الفئة من العملاء من خلال:

- إنشاء موقع الكتروني جديد.
- الإعلان عبر الإنترنت (اللافتات الإعلانية "البانر")
- النشرات الإعلانية
- العروض الترويجية والخصومات للشركات فقط
- الإعلان في المنشورات المحلية


تحليل السوق
هناك طلب مستمر على خدمة سيارات موثوقة وعالية الجودة. وعلى الرغم من ارتفاع عدد منافسينا، فخدمتنا المتميزة تبرز مهارتنا بحيث ظل النمو ثابتًا حتى مع الحد الأدنى من الإعلانات. إن عدد مراكز خدمات السيارات في المنطقة في ازدياد مطرد، وذلك بالتزامن مع زيادة عدد الشركات المحلية التي تدخل المنطقة، والعديد منها بحاجة إلى خدمة سيارات دورية. بشكل عام، هناك طلب متزايد على نوعية خدماتنا وتوقعنا للنمو إيجابي للغاية.

ازداد عدد سكان سكرامنتو وعدد الشركات الجديدة على مدى السنوات العديدة الماضية، مما ينبئ بازدياد الفرص التجارية.
تحليل السوق حسب الفئات 
ينقسم عملاؤنا الحاليون والمستهدفون إلى فئتين رئيسيتين:
	الأفراد الذين يحتاجون إصلاح أو صيانة السيارات
كثير منهم عاملون مشغولون

يكونون في الغالب من ذوي الدخل المتوسط إلى المرتفع
يعتمد معظمهم على سياراتهم يوميًا للوصول إلى العمل أو نقل أطفالهم إلى المدرسة
غالبًا ما يعانون من ضيق الوقت بسبب اكتظاظ الحركة المرورية وزيادة مقتضيات العمل / المنزل
يشتكي الكثير منهم من الإزعاج غير المتوقع ونفقات إصلاح سيارتهم
يواجهون ارتفاع التكاليف المتعلقة بالمنازل في المنطقة 
يعرف العملاء العائدون أنهم يمكنهم توقع أسعار معقولة وتحول سريع ومعاملة طيبة 
قد يتوخى العملاء الجدد الحذر والحيطة، إذا عانى الكثير منهم من سوء المعاملة والتلاعب بالأسعار ومشاكل أخرى مع المنافسين.

	الشركات المحلية التي تكون بحاجة إلى صيانة الشاحنات
تشمل هذه الفئة المخابز ومتاجر توصيل الطعام للمنازل والاتصالات والتوصيل الموحد وباعة الزهور وشركات البناء وشركات الإصلاحات والصيانة، وتوصيل البقالة وغيرها من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

قد يكون لدى هذه الشركات أسطول من أي مركبة واحدة ومئات المركبات.
نود استهداف من لديهم من 2 إلى 20 مركبة، لأننا لسنا مجهزين لخدمة الشركات الأكبر حجمًا حتى الآن
تتعاقد الشركات المنشأة مع مراكز خدمة السيارات، وقد تكون أو لا تكون راضية عن خدماتهم.
قد تبحث الشركات الجديدة عن مركز خدمة السيارات للتعاقد معه.

المنافسون 
هناك ما يقرب من 250 مركزًا لإصلاح السيارات في سكرامنتو، منها 20 تقريبًا في منطقة ميدتاون، معظمها صغير إلى متوسط الحجم، وبعضها متخصص في السيارات الأجنبية أو السيارات الأخرى. على الرغم من أن بعض منافسينا معروفون بجودة خدماتهم أو منح العملاء تجربة جيدة، فلا يُعرف الكثير منهم بهاتين الميزتين، وعدد قليل للغاية مملوك لامرأة. وأقوى منافسينا هم:

جراند سانت أوتو
	مركز مملوك لشخص واحد يعمل في المجال منذ 20 عامًا
	كان عدم التوافق في الخدمة وعدم التنسيق بين الموظفين سببًا في تفويت بعض الأعمال وازدياد الآراء السلبية.
	يتميز بسهولة الرؤية وسهولة حركة السير بسبب موقعه المتميز.
	لا توجد به غرفة انتظار.


مركز "سي ام آند" لإصلاح السيارات
أداء جيد، ودعم مستمر.
	يحرص على العروض الترويجية في المنشورات المحلية
	لديه موقع على شبكة الإنترنت وحضور بارز على الإنترنت
	لديه آراء إيجابية عبر الإنترنت 
	لا يركّز حاليًا على التعاقدات التجارية

تبرز مكانة مركز كارلا لإصلاح السيارات بفضل مالكته، المقيمة في ساكرامنتو منذ فترة طويلة والتي لديها علاقات قوية وسلوك ودي عملي. على الرغم من أن مركز "سي ام آند" لإصلاح السيارات يستخدم موقعًا الكترونيًا ويستثمر أكثر في الإعلانات، فهو لا يركز على التعاقدات التجارية وليس لديه مكان الانتظار الرائع الذي لدينا. مع ازدياد عملاء هذا المركز، فمن المستبعد أن يقدّم تجربة شخصية مثل تلك التي نقدمها.

الأسعار 
في مركز كارلا لإصلاح السيارات نستخدم نظام التسعير بالتكلفة والربح، مما يعني أننا نطبّق رسومًا بناء على تكلفة البيع بالجملة. وقد حققت هذه الاستراتيجية نجاحًا باهرًا نحو زيادة مبيعاتنا وأثبتت قدرتنا على تحقيق الربح. نحن نؤمن بفرض رسوم عادلة، ولهذا السبب لا تتفاوت الأسعار التي لا نقدمها مع اختلاف عملائنا في مقابل الخدمة نفسها.

من خلال التعاقد في مركز الخدمة لدينا، توفر الشركات المحلية التكاليف على الإصلاحات العامة. بالنسبة لنا، تكون المهام المتكررة المتوقعة أكثر قيمة من الخصم الذي نقدّمه.
عندما يكون لدينا فائض من بند ما أو قطعة ما أو في أثناء فترات غير الذروة، قد نقدّم خصومات من أجل تحريك المخزون من هذا البند أو القطعة أو تعزيز الأعمال. وذلك فضلًا عن نظام باقات الخدمات، مثل تغيير الزيت بالإضافة إلى تدوير الإطارات، كوسيلة لتعزيز الأعمال خلال فترات غير الذروة.

الإعلانات والعروض الترويجية 
نعتزم زيادة موازنة الإعلانات في أكتوبر 2020 كوسيلة لجلب عقدين جديدين على الأقل مع الشركات المحلية. تتمثل الخطوة الأولى في تعزيز إعلاناتنا في بث حضور عبر الإنترنت. من خلال إنشاء موقع مخصص خاص بنا باستخدام برنامج مجاني عبر الإنترنت، يمكننا إنشاء موقع بسيط عبر الإنترنت ولكنه سيكون فعالًا ليعكس مهمتنا ورؤيتنا وقيمنا على حساب استضافة الويب وحدها. بمجرد أن يتم ذلك، يمكننا استخدام الإعلانات عبر الإنترنت لتوجيه العملاء إلى موقعنا. وبمجرد زيادة الموازنة، سيشمل الإعلان ما يلي بوجه عام:

- الإعلان عبر الإنترنت (اللافتات الإعلانية "البانر") التي تنقل العميل إلى موقعنا الجديد
- النشرات الإعلانية التي توزع في مزادات السيارات في سكرامنتو والأماكن ذات الصلة
- لافتات كبيرة أمام المركز للإعلان عن العروض الترويجية

يتبع هذه الجهود استخدام أرقام المبيعات لدينا والمقاييس عبر الإنترنت المرتبطة بالخدمة الإعلانية التي نستخدمها. ستمكننا نتائج كل ذلك من تحسين عملية التسويق باستمرار.

الاستراتيجية والخطوات التالية
شهد مركز كارلا لإصلاح السيارات نموًا ثابتًا في الإيرادات ولا يزال يشهد ارتفاعًا في عدد العملاء. وسنستمر في بذل الجهود من أجل تحقيق أهدافنا المنشودة في السنوات القليلة المقبلة، بهدف عام يتمثل في سداد القرض وتعظيم الربحية.

	الاستمرار في تقديم خدمة عملاء رائدة ومتميزة في المجال.
	زيادة عدد عملائنا من الشركات من اثنين إلى أربعة بحلول عام 2020.
	زيادة موازنة الحملات الإعلانية في أكتوبر 2019 بهدف زيادة التعاقدات التجارية 
	الانتقال إلى العمل بنظام الدوام الكامل اعتبارًا من يناير 2020.
	نستهدف شراء مركز خاص بنا في غضون 10 إلى 15 عامًا.


استراتيجية تحقيق الأهداف
الاستمرار في تقديم خدمة عملاء متميزة
- استبيان آراء العملاء عند الانتهاء من كل مهمة لتحديد مجالات التحسين 
- رصد الآراء المسجلة عبر الإنترنت - سواء كانت إيجابية أو سلبية - والردّ عليها بسرعة.
- مراقبة الخدمة العملاء لدة المنافسين لمعرفة مجالات التحسين لدينا
- تدريب جميع موظفي الدعم الجدد على استراتيجيات خدمة العملاء بشكل فعال

زيادة عدد عملائنا من الشركات من اثنين إلى أربعة بحلول عام 2020.
- استخدام الإعلانات والعروض الترويجية التي تتوافق مع الاحتياجات الخاصة للشركات 
- الاستهداف الاستراتيجي للشركات المحلية الجديدة عبر الإعلانات الورقية وعبر الإنترنت
- التواصل مع شركائنا التجاريين الحاليين حول إمكانية الآراء/ التوصيات

زيادة موازنة الحملات الإعلانية في أكتوبر 2019 بهدف زيادة التعاقدات التجارية 
- زيادة الإيرادات تقتضي تخصيص موازنة إضافية
- إعداد موازنة جديدة لإطلاق موقع الكتروني مجاني ودفع ثمن الإعلانات الورقية / عبر الإنترنت

الانتقال إلى العمل بنظام الدوام الكامل اعتبارًا من يناير 2020
- الاستمرار في زيادة إيرادات الموازنة المخصصة للنفقات.
- التأكد من أن المساعد راضٍ عن عمله ومن الدعم الذي يتلقاه
- إحاطة المساعدين بصراحة حول الخطة المقررة والجدول الزمني المتوقع للانتقال إلى النظام بدوام كامل.

نستهدف شراء مركز خاص بنا في غضون 10 إلى 15 عامًا.
- الاستمرار في زيادة الإيرادات وقاعدة العملاء
- البدء في إنشاء "قائمة رغبات" ذهنية للمساحة
- إعادة النظر في هذا كهدف أساسي في عام 2028 
 ملحق
تدعم المستندات المالية التالية الأهداف والتوقعات التجارية طويلة الأمد الموضحة أعلاه.

الموازنة التجارية 
اعرض هذه اللقطة للموازنة التجارية. [خطة الموازنة
توقعات التدفقات النقدية
انظر توقعاتنا للتدفقات النقدية خلال الفترة القادمة. [جدول توقعات التدفقات النقدية


بيان الربح والخسارة (والتوقعات)
اعرض هذه اللقطة على مدار ثلاثة أشهر فيما يتعلق بأدائنا ونمونا بمرور الوقت. [جدول بيانات الربح والخسارة

الميزانية العمومية
افتح هذا المستند للحصول على عرض رفيع المستوى للجوانب المالية. [جدول الميزانية العمومية]

المراحل الرئيسية
زيادة موازنة الإعلانات		            أكتوبر 2019
تدشين الموقع الإلكتروني 		            أكتوبر 2019
تعيين المساعدين بدوام كامل		            يناير 2020
مضاعفة عدد العملاء من الشركات 	            يناير 2020
سداد القرض 			             يناير 2023

تحليل التعادل
راجع هذا التحليل، الذي يحدد متى سنبدأ في تحقيق ربح من بند أو خدمة معينة. [جدول تحليل التعادل





