
 الدراسات
 والبحوث التسويقية



شــركة مشــروعك هــي شــركة مصريــة ذات مســئولية محــدودة 
وهــي إحــدى شــركات مجموعــة BSS لتطويــر األعمــال، وشــركة 
مشــروعك معنيــة بعمــل الدراســات االقتصاديــة والفنيــة وتقديم 
الحلــول والخدمــات االستشــارية فــي المجــاالت الماليــة والفنيــة 
واإلدارية وغيرها. وتنتهج الشــركة رؤية محورية مفادها أن البناء 
الحقيقي لالســتثمارات يقام على أســس علمية ومعايير عالمية، 
وتقــوم شــركة مشــروعك باالســتثمار فــي منســوبيها مــن خــالل 
إعــداد هــم وتدريبهــم علــى أحــدث األســاليب العالميــة فــي تنفيــذ 
األعمال، وقد تمكنت شركة مشروعك - بفضل الله – من كسب 
ثقة الكثير من الـعـمـالء في الـقـطـاعـات الـعـامـة والخـاصـة بجميع 
بلــدان الوطــن العربــي، مــا قــاد إلــى شــراكات ونجاحــات مســتمرة.

نظرة عامة

والحلــول  االستشــارات  لتقديــم  الرائــدة  الشــركة  تكــون  أن 
الـتــطــويــريــة في تــأســيــس وتــنـميـة االستثمارات بمعايير عالمية.

رؤية مشروعك

رسالة مشروعك
وتطويــر  االستشــارات  مجــاالت  فــي  نوعيــة  خدمــات  تقديــم 
الـبـيـئـــات  إيجابيــة علــى  تأثيــرات  إحــداث  األعمــال ممــا يمكنهــا 



نشاطات مشروعك

دراسات الجدوى االقتصادية

الدراسات والبحوث التسويقية

دراسة الفرص االستثمارية وتقييمها

الدراسات اإلدارية والهيكلة للشركات

خطط األعمال

االستشارات المالية واالقتصادية

دراسة وتحليل المنافسين

دراسات تعزيز أسواق التصدير

إعداد دراسات المشاريع المتعثرة وتحت المتعثرة

S&i اإلشراف والتنفيذ على المشاريع

BS خدمة استقرار األعمال

HPS حلول الشريك المخفي

RE-CO خدمة إعادة التأهيل الشركات

M&M خدمة زيادة المبيعات

 DOCTOR BUSSUINESS خدمة 

B&P خدمة موقع الشركة
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 الدراسات
 والبحوث التسويقية



 الدراسات
  والبحوث 
التسويقية

تقييم وتقدير حجم األسواق المستهدفة

استراتيجيات وسياسات 

وضع الخطة الزمنية

عمل قوائم استقصاء

عمل قوائم استقصاء

الحالــي  العــرض والطلــب  حيــث حجــم  مــن 
والمتوقع حتى فترة 10 ســنوات مســتقبلية

المنتجــات فــي  لطــرح 
األسواق المستهدفة

وتقييــم  األســواق  فــي  المنتجــات  لطــرح 
التســويقية الخطــة  احتياجــات 

للوقــوف علــى مــدي حاجــة األســواق لمثــل هــذه 
لمنتجــات خاصــة بالنســبة لطــرح منتجــات جديــدة

لتقييم اراء العمالء حول منتجات محددة.



دراسة المزايا 
التنافسية للمنتجات 

محل الدراسة 
ومقارنتها بالمنتجات 

البديلة والمكملة 
والمتشابه.

تقييم األوضاع 
االقتصادية باألسواق 
وتقدير اهم المخاطر 

في هذه األسواق.

تحليل عوامل النجاح 
الحرجة في األسواق

تقدير أسعار طرح 
المنتجات باألسواق 

في ضوء حجم 
المنافسة الحالية

دراسة وتحليل 
المنافسين دراسة 
تحليلية من واقع 
الزيارات الميدانية 

للشركات

تحليل نموذج بورتر 
للسوق

تحديد عوامل 
نجاح السوق 

بالنسبة للمشروع 
المستهدفة



contact 
 
Address 
 
9 Abo Bakr، ELsedek st  
Beni Suef, Egypt.                                                             

 
 
Phone numbers 
 
phone 1:   +2011010004021 
phone 2:   +2011010004081

 
 
Online 
 
Email :     info@mashroo3k.com phone 2:   
website:  www.mashroo3k.com


