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جمعیتی

تراکم جمعیت منطقه

نسبت سنی و جنسیتی جمعیت

سطح سواد( Literacy Rate)وضعیت تحصیلی 

نزدیکی به مراکز آموزشی، فرهنگی، تفریحی یا درمانی

در دسترس بودن نیروی انسانی متخصص

فرهنگ خرید از منظر حجم و نوع کاال

امنیت منطقه

ساعات کار

مدت زمان اجاره

مجوزات

وضعیت مالکیت

حقوقی
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رسیجمعیت،تراکمازمقصود وشگاهنفوذشعاعحوزهدرجمعیتیلحاظازهدفبازاربر قبحضورمیزانبهبستهنفوذشعاع.استفر وار
وشگاهوسعت .برسدکیلومترچندبهمترصدچندازمیتواندواستمتغیرفر

رسیهنگام وهدستهبندیتاشودتوجهجمعیتجنسیتیوسنینسبتبهبایدملک،موقعیتبر وهگآنبرایمتناسبکاالییگر نظردرر
وشگاهی:مثالبرای.شودگرفته وشگاهیباشده،واقعدخترانواحدمعماریدانشگاهنزدیکیدرکهفر ستقرمعلمیهحوزهنزدیکیدرکهفر

.باشدمتفاوتبایدرنگودکوراسیوننوعحتیوشدهارائهکاالهایلحاظازشده

گاهیسطحبهمردمخریدنوع وشگاهیدر:مثالبرای.استمرتبطنیزآنهاآ کاالهایشده،واقعپزشکانمسکونیمجتمعزیردرکهفر
.داردبهتریمصرفارگانیک،

وشگاهفاصله ودارداهمیتبسیارامثالهم،ومسافریپایانههایادارات،بیمارستانها،پارکها،دانشگاهها،مانندجمعیتیمراکزتافر
وشگاههاییدر:مثالبرای.کردبرنامهریزیآنهابرایغالبمشتریبهعنوانمیتوان مثلیاقالمشدهاند،واقعدرمانیمراکزنزدیکیدرکهفر

وشبیمار،عیادتجهتآبمیوهوکمپوت .داردباالییفر

وشگاه،راهاندازیدرنیازموردمنابعازیکی ویفر ویوجود.استکارنیر وشگاهاحداثمحلنزدیکیدرباتجربهانسانینیر اهمیتاربسینیزفر
وینبودبهطوریکهدارد، ونددرمشکالتایجادباعثمیتواندانسانینیر وشگاهکاراجراییر .شودفر

وهخریدفرهنگ وشگاههدفبازارجمعیتیگر ازیمحلههایدر:مثالبرای.داردمستقیمتأثیرعرضه،نحوهوکاالییگروهدستهبندیدرفر
خریدقیمتهبتوجهباوفلهایبهصورتصرفا رامیوهونمیدهندنشانعالقهایبستهبندیشدهیاتکیبهصورتمیوهخریدبهافرادشهر،

.میکنند

وشگاهکهمنطقهایامنیت وشگاهکارساعاتهمچونمسائلیدرشدهواقعآندرفر ونشهریفضایازاستفادهیافر وشگاهبیر .دارداثیرتفر

تفعالیامکانخرید،مراکزیاپاساژدرقرارداشتندلیلبهمغازههاازبرخی.کنیدتوجهمدنظرمحلمجازکارساعاتبهاجاره،یاخریدزماندر
.ندارندراساعته24بهصورت

رینبهت.نمیشودپیشنهادسالسهازکمترمدتزمانتجاریملکاجارهبرای.کنیدتوجهاجارهمدتزمانبهحتما اجاره،قراردادعقدهنگام
وشگاهسازیآمادهزماندرتاکنیدمعیینتنفسدورهعنوانبهرازمانیاطمینان،برایضمنا.استسال7تا5بیناجارهمدتزمان حملمتفر

.نشویداجارههزینه

وشگاه،راهاندازیجهت ایبهداشتاماکن،سازمانازگاهییاکسبجوازهمچونمجوزاتیمیشود،عرضهآندرکهکاالهایینوعبهبستهفر
.کنیدکنترلمربوطهسازمانهایبارامراتباجارهیاخریدازقبلبنابراین.استنیازدامپزشکی

بهارهاجقراردادبایدباشدداشتهمالکیکازبیشملککهصورتیدرکنید،تحقیقمعاملهانجامازپیشمالکیت،وضعیتخصوصدر
بادارندولتیدیاسازمانیمالکیتکهامالکیخصوصدر.باشدداشتهراملکدادناجارهاختیارباوکالتآنهاازیکییابرسدشرکاکلیهامضای
.نیایدپیششمااجارهقراردادبرایمشکلسازمانآندرمدیریتتغییرصورتدرتاکنیدعملبایدبیشتریاحتیاط

عدم تداخل با منافع مشاعی همسایگان
وشگاههامعموال  ونیتیکندانسینگباشدالزماستممکن:مثالبرای.میگیرندبهرهبهنحوینیزساختمانهامشاعیبخشهایازفر

ودتیسیستمهای زمینیاپشتبامدربر وشگاهتابلویاینکهیابگیرد،قرارساختمانزیر ویفر احدهایونمایمحدودهدرساختماننمایر
.پذیردصورتمشاعیمالکینکلیهکتبیاجازهبااموراینبایدکهشودنصبمسکونی



B
EH
SA
R
M
A ما  

سر
به

   |
هی

گا
ش

رو
ت ف

یزا
جه

د ت
ولی

و ت
ی 

اح
طر

در 
رو 

ش
پی

قدرت خرید منطقه از منظر میانگین سبد خرید و توالی خرید

هزینه اجاره

هزینه شارژ ماهیانه

امکان بهره بردن از برق صنعتی

امکان اخذ تسهیالت

نمای فروشگاه و امکان داشتن ویترین و نصب تابلو

رقبای منطقه ای

مزایای رقابتی منطقه ای و ملکی

دسترسی به تأمین کنندگان

اقتصادی

بازاریابی

وشگاهکهمنطقهای رسیبالقوهمشتریانخریدتوالیهمچنینوخریدسبدمیانگینیاخریدقدرتلحاظازراقرارداردآندرفر امراین.دکنیبر
رسیبا وشگاههایبر نجدربیشترکارگرانکهمناطقیدر:مثالبرای.میشودمیسرمنطقهآندرساکناقتصادیطبقهوموجودفر سکونتاآ

.دشوعرضهبایداقتصادیوکموزنترکاالهایمناطقایندرواستپایینترخرید،سبدمیانگینوبیشترخریددفعاتتعداددارند،

وشگاه،بودناقتصادیمحاسبهجهتفایده،هزینهوسربهسرنقطهمحاسبهدر وشماهیانهاجازهمبلغاصلی،هزینههایازیکیفر گاهفر
.بگیردقرارمدنظرکار،ابتدایازبایدکهاست

ژعنوانتحتهزینهایدارند،قرارمجتمعهادرکهامالکازبرخی امالکازسنگینتربسیارتجاریامالکبرایمعموال ودارندماهیانهشار
ژهزینهاوقاتگاهیامامیباشد،مسکونی اربازعمدهایبخشمسکونی،مجتمعهایازبرخیدر.نداردنگرانیجایواستناچیزبسیارشار

ژ جدرقرارداددروبررسیدقتبهمالکینبااجارهقراردادعقدزماندربایدموضوعاینکهمیگذارندتجاریواحدهایدوشبرراساختمانشار
.شود

وشگاههاییدر بانتورکدریافتامکانفعالیت،نوعبهواسطهمیشودانجاممرغوگوشتبستهبندیوقطعهبندیمانندعملیاتیکهفر
برقادارهازدرخواستبااستبهترتجاری،باصنعتیبرققابلتوجهبهایاختالفدلیلبهصورتایندرکهمیباشدمیسرصنعتیتعرفه
وشگاهتجهیزاتازبرخیزیادبهاحتمالکهکنیددقتهمچنین.دهیدتغییرراتعرفهمحل، قبهنیازاستممکنیخچالهامانندفر فازسهبر

رسیرافازسهکنتوردریافتوظرفیتافزایشامکانابتداازلذاباشد،داشته .کنیدبر

.نداردراالتتسهیاخذجهتبانک،نزدتوثیقامکانراحتیبهقولنامهای،یاسندبدونامالککهکنیدتوجهنکتهاینبهملکخریدهنگامدر

رسیهنگامدر وشگاهملکبر نید،کتوجهاصلیمعابرازکافیدیدداشتنوتابلونصبجهتساختمانسطوحازاستفادهامکانبهفر
جذبردموثرعواملازیکیکنید،خودداریزیادطولوکمبر باملکیازیرینطبقاتدرویترینبدونملکگرفتنازحتیالمقدورهمچنین

.استمحلیعابرینتوسطفروشگاهشدندیدهمشتری،

وشگاهبرایملک،خریدیااجارهزماندر وشگاهنفوذشعاعبهبستهفر قبایفر رسیوشناساییراخودر قداشتنصورتدر.کنیدبر بهتریب،ر
.کنیداستفادهآنهاازخود،بازاریابیدرتاباشیدداشتهآنهاضعفوقوتنقاطبهویژهایتوجهاست

حتییاخیابانازخوبدیدملک،یکویژهوخاصمعماریهایمثالبرایمیکند،منحصربهفردراآنهاکهدارندخاصیمزایایامالکازبرخی
وایستگاهمانندخاصیمعبردرشدنواقعیاشناختهشدهسازنده کهطقهایمنمواقعبرخییاباشدملکمختصمیتواندمزایااین....ومتر

دتردآندرزیادیجمعیتتعطیل،ایامدرکهتهرانبامدرواقعتجاریامالک:مانندباشد،برخوردارخاصیمزایایازنیزشدهواقعآندرملک
.دارند

وشگاه،برایملکاجارهیاخریددرتصمیمگیریجهتمهممواردازدیگریکی درکهکیمل:مثالبرای.استآنبهتأمینکنندگاندسترسیفر
وشاستممکنواقعشده،کوهستانیجادهای وشبرایکاالتأمینلکنباشد،داشتهزیادیمشتریانوخوبفر امالکیزادشوارتربسیارفر

.دارندقرارشهریمنطقهدرکهاست
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(مشتریان و تأمین کنندگان)پارکینگ 

انبار

...(پله، آسانسور، باالبر، رمپ برقی، پله برقی و )دسترسی های مشتری و بار 

تهویه فروشگاه

اختالف ارتفاع ها، ستون و عوارض

وضعیت ایمنی ساختمان

ارتفاع سقف

ابعاد ورودی و دسترسی آسان به پارکینگ

محل مناسب جهت تأسیسات برودتی

Utility (برق، گاز، آب، تلفن، فاضالب و )انشعابات...

متریال کف و دیوارها از لحاظ تأیید سازمان های بهداشت و دامپزشکی

روشنایی

معماری

وشگاهوسعتومشتریانتعدادبامتناسبپارکینگوجود تأثیرهاآنخریدسبدمیانگینوکردنخریدازمشتریاناستقبالمیزاندرفر
وشگاهاییدر:مثالبرای.داردمستقیم ویرکپامحلتابتواندکهمیکندخریدبهاندازهایتنهامشتریندارندمناسبپارکینگکهفر خودر

.کندحملخود

خوابباعثعموما انبارفضایکهکردتوجهنیزنکتهاینبهبایدامااست،برخوردارباالییاهمیتازانباربرایملکدرمناسبمحلوجود
وشسطحبینالزمتناسباستبهترلذا.میشودسرمایه .شودگرفتهنظردرانباروفر

وشسطحبهپارکینگوبارمشتری،دسترسیهای وشگاهفطبقاتبینبهراحتیومانعبدونبتواندمشتریکهباشدبهنحویبایدفر بار
وشسطحتاباراندازدربارتحویلمحلازبهراحتیبتوانندبایدنیزانباربارحملگاریهایهمچنین.کندحرکتخودچرخدستی .کنندحرکتفر

ملکابانتخزماندرکهاستمیکنندحملکالسکهباراخودکودککهمادارانیامعلولینمانندخاصافرادمناسبدسترسیدیگر،نکته
.کردتوجهآنبهباید

وشگاههااغلبدراینکهبهتوجهبا ودتیسیستمهایازفر یبهصورتتهویهسیستماستالزممیشوداستفادههواپردهبر ازتااشدبگاز
یرطوبتتولید وشگاهدماینگهداشتنهمچنین.شودجلوگیر ینگهداشتدرنیزآسایشدمایبازهدرفر وشگاهدرمشتر .داردزیادیتأثیرفر

وشگاهیکبرایحالتبهترین وشگاهکلکهاستاینمشتریحرکتسهولتمنظرازفر بینتنرفبهمجبورمشتریوباشدسطحیکدرفر
واز.نباشدطبقات وشگاهبرایراامالکیحتیالمقدوربایداینر وشسطحدرارتفاعاختالفکهنمودانتخابفر کهدیگرکتهن.باشدنداشتهفر

وشگاهیتجهیزاتچیدماندر یدیگرعوارضیانامنظموزیادستونهایوجودمیکندایجادمحدودیتهاییفر وبادبندمانندمعمار
.پنجرههاستوبرشیدیوارهای

تشنشانی،منظرازساختمانایمنیوضعیت تکرارازجلوگیریبرایواستاهمیتحائزبسیار...وبرقکشیبنا،استحکاماضطراری،خروجآ
.شودفتهگردرنظرتماموکمالبهصورتایمنیمالحظاتتمامیکار،ابتدایدراستبهترتهران،پالسکوساختمانتلخحادثههمچونحوادثی

تیجهناینبهبشرپیش،سالهزارانازکهبهنحویبوده،دنیادرمعمارانتوجهمورددیربازازمخاطباحساسدرساختمانسقفارتفاعتأثیر
دبلنسقفهایبایدشاهانکاخهایومساجدوکلیساهامانندمذهبیاماکندرمخاطببرغلبهوخشوعاحساسایجادبرایکهرسیده

وشگاهدرمشتریماندگاریمدتشدنکمباعثسقفکمارتفاعگرفته،صورتتحقیقاتطی.شوداستفاده اهمیتائزحنکته.میشودفر
وشگاهدربلندسقفاینکهدیگر .ندمیکراحتترنیزراعالئمنصبونورپردازیحریقاطفاعواعالنسیستماجرایوتهویهبرعالوهفر

ودیابعاد وشگاه،ور وشگاهیتجهیزاتانتقالجهتفر رگفر وشگاهداخلبهیخچالهاهمچونبز .استبرخوردارباالییاهمیتازفر
ودیدربمحلدراینکهدلیلبههمچنین ربدابعادبهاستبهترباشد،نیزمشتریانخروجبرایمسیریجداسازیبهنیازاستممکنور

ودی .کنیددقتملکاجارهیاخریدهنگامدرور

نجاییکه ودتیتجهیزاتازبرخیازآ وشگاهاستبهتردارند،(مرکزیموتورخانه)تأسیساتنصبجهتمکانیبهنیازبر کاراینبرایمحلیفر
حفاظتجهتسایبانی،یاسقفوباشدداشتهوجودحرارتیمبدلهایحرارتتبادلجهتتازههوایبایدبخشایناینکهنکته.باشدداشته

.شودگرفتهدرنظرآنبرایبارانوبرفوخورشیدتابشمقابلدر

ق،کافیظرفیت.باشدداشتهموردنیازمقداربهراالزمانشعاباتکلیهمدنظرملککهکنیددقتملکاجارهیاخریدهنگامدر آب،از،گبر
وشگاهبرایالزمومهمانشعاباتجملهاز...وتلفنفاضالب، .استفر

وشگاههایدر جملهازهکتعیینشدهدامپزشکیوبهداشت:مانندسازمانهاییسویازضوابطیفعالیتنوعبهبستهغذایی،موادعرضهفر
ویسرامیکازاستفادهآنها .میباشدشستشوسهولتجهتدیوارهاوکفبر

وشناییمیزان وشگاهر ویمناسبنوررایج،استاندارهایبراساس.داردمشتریخریدمیزاندرمستقیمتأثیرفر وشدرکاالسطحر بایدگاهفر
.باشیدداشتهکافیدقتنیزموضوعاینبهملکانتخابهنگامدرحتما لذا.باشدلومن600تا450
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