
01 Characteristics of a Good Shoe Store 

 

داؿتي ٍ ساُ اًذاصی یک فشٍؿگاُ کفؾ هوکي اػت تشای ّش کؼی کِ ػالقِ صیادی تِ کفؾ داسد، ّذف ایذُ 

آلی تِ ًظش تشػذ. اها َّؽ تجاسی یک اهش ضشٍسی اػت، صیشا هَفقیت دس خشدُ فشٍؿی دس ًْایت تِ اػذاد 

ایي تذاى هؼٌی اػت کِ عشاحی فشٍؿگاُ، اًثاس ٍ حتی ًَسپشداصی تایذ تشای اػذاد فشٍؽ.  -هشتَط هی ؿَد 

تاال کِ تش اٍج  گشا یا هـتشیاًی ػغح ّای اقتلادی هلشف کٌٌذُ ّذف جزاب تاؿذ. چِ قلذ داسیذ اص خاًَادُ

 ٌذ.کٌٌذُ سا تشآٍسدُ ک تجول توشکض داسًذ خذهات دّیذ، فشٍؿگاُ کفؾ ؿوا تایذ ًیاصّا ٍ اًتظاسات هلشف

 

 دػَت اص تیشٍى

 

تشداؿت اٍلیِ تشای ّش هؤػؼِ خشدُ فشٍؿی حیاتی اػت. عشاحی تیشًٍی، ػالئن ٍ لَگَ تایذ تشای هلشف     

عشاح، ٍسصؿی یا  -کٌٌذُ ّذف ؿوا جزاب تاؿذ. دس فشٍؿگاّی کِ دس ًَع خاكی اص کفؾ تخلق داسد 

کٌٌذگاًی کِ تا  گاُ سا هٌتقل کٌٌذ، تٌاتشایي هلشفػٌاكش تیشًٍی ًیض تایذ سٍح هَجَدی فشٍؿ -ساحتی/پیادُ سٍی 

 فشٍؽ آؿٌا ًیؼتٌذ، تالفاكلِ تلَسی اص آًچِ فشٍؿگاُ تایذ داؿتِ تاؿذ، داؿتِ تاؿٌذ. پیـٌْاد. خشدُ

 

 

 عشاحی پٌجشُ ًوایؾ

 

اگشچِ پٌجشُ ًوایؾ اص ًوای تیشًٍی فشٍؿگاُ هـاّذُ هی ؿَد، اها ؿایؼتِ تخؾ خاف خَد اػت. اص     

تَاى تشای اًتقال تشًذ فشٍؿگاُ، تشجؼتِ کشدى ًام ػاصًذُ/عشاح یا ّـذاس دادى تِ هـتشیاى  ّای ًوایـگش هی عشح

گزاسی یا تثلیغات ٍیظُ اػتفادُ کشد. ّش کفـی کِ تِ ًوایؾ گزاؿتِ هی ؿَد تایذ تِ اًذاصُ  تالقَُ دس هَسد قیوت

هکول ػالئن ّوشاُ تاؿذ. خَد ؿیـِ تـقاب تایذ  کافی اص ّن فاكلِ داؿتِ تاؿذ ٍ تِ گًَِ ای چیذُ ؿَد کِ

 کٌٌذُ ّؼتٌذ. ّای کثیف، یک دٍس صدى فَسی هلشف تذٍى لک تاؿذ. ًوایـگشّای فـشدُ، ؿلَؽ ٍ پٌجشُ

 

 فْشػت

 

ػیؼتوی تشای پیگیشی دقیق ایٌکِ کذام هاسک ّا ٍ هذل ّای کفؾ تْتشیي فشٍؽ سا داسًذ ضشٍسی اػت. اص     

(، کذّای قذیوی تَدى ػْام تشای دسک ػغح هَجَدی ٍ صهاى ػفاسؽ هجذد SKUم )ٍاحذّای ًگْذاسی ػْا



اػتفادُ کٌیذ. اقالهی کِ تِ خَتی حشکت ًوی کٌٌذ سا هی تَاى دس هَجَدی کاّؾ داد یا تِ عَس کلی حزف 

 کشد.

 

 کاسکٌاى تا کیفیت / خذهات هـتشی

 

کاسکٌاًی کِ کفؾ سا هی ؿٌاػٌذ، ػْام فشٍؿگاُ ؿوا سا هی ؿٌاػٌذ ٍ هلشف کٌٌذُ اكلی ؿوا سا دسک هی     

کٌٌذ تشای هَفقیت تاػیغ ؿوا تؼیاس اسصؿوٌذ ّؼتٌذ. تِ دًثال فشٍؿٌذگاى تاتجشتِ کفؾ، تشجیحاً تا تخلق 

یا هجلؼی صًاًِ تاؿیذ. کاسکٌاى عثقِ  یا ػالقِ ؿذیذ تِ سدُ تخللی فشٍؿگاُ خَد، هاًٌذ عشح ّای گاُ تِ گاُ

تا ػالقِ ٍاقؼی ّن تِ هـتشی ٍ ّن تِ هحلَل کوک هی کٌٌذ تا هلشف کٌٌذگاى احؼاع اهٌیت کٌٌذ. تَاًایی 

 افضایؾ فشٍؽ تِ یک فشد یا خاًَادُ ًیض هْن اػت.

 

 اًتخاب هحلَل

 

ؿذ تا تشای ّوِ جزاب تاؿذ، اص ّای دػتی داؿتِ تا ؿَد کِ کفؾ تِ یک فشٍؿگاُ خاًَادگی تَكیِ هی    

گشا. اًتخاب هحذٍد هی تَاًذ هـتشیاى سا تـَیق تِ خشیذ اص  ّای ساحت ػالِ 00ٍ  00ًَجَاًاى هذگشا گشفتِ تا 

جای دیگش کٌذ. حتی اگش فشٍؿگاُ ؿوا کاال ٍ کاالیی سا تشای یکی اص اػضای خاًَادُ اسائِ دّذ، خاًَادُ هوکي 

 ی خشیذ کٌٌذ کِ تتَاًذ ًیاصّای ّوِ سا تشآٍسدُ کٌذ.اػت تشجیح دٌّذ اص فشٍؿگاّ

 

 ًوایـگشّای داخل فشٍؿگاُ

 

ًوایـگشّای داخل فشٍؿگاُ هی تَاًٌذ تِ اًذاصُ ًوایـگشّای جزاب پٌجشُ هْن تاؿٌذ. تا تاال تشدى ًوایـگش     

تشجؼتِ کٌیذ. حتی یا قشاس دادى آًْا دس ًضدیکی ٍسٍدی فشٍؿگاُ، جذیذتشیي عشح ّا ٍ قیوت ّای ٍیظُ سا 

 فضای خالی تایذ هشتة ٍ هشتة تاؿذ ٍ تِ خَتی تش اػاع اًذاصُ ٍ، اهیذٍاسم کِ ػثک تاؿذ.

 

 كٌذلی ٍػیغ

 

ٌّگاهی کِ یک هـتشی تِ یک ػثک ػالقِ ًـاى هی دّذ، اٍ هی خَاّذ ػثکی سا اهتحاى کٌذ. اگش خشیذاس     

ٌذ، هوکي اػت تؼلین ؿَد ٍ تا ًااهیذی فشٍؿگاُ سا ًتَاًذ جای هٌاػثی تشای ًـؼتي هتٌاػة تا کفؾ پیذا ک

تشک کٌذ. ػالٍُ تش ایي، كٌذلی ساحت تِ هـتشیاى کوک هی کٌذ تا احؼاع خَؿایٌذی داؿتِ تاؿٌذ ٍ ّویـِ 

 هَسد قذسداًی ّوؼش تی ػالقِ خشیذاس قشاس هی گیشد.

 



 ًَسپشداصی خَب

 

ًَسپشداصی ّش دٍ پٌجشُ ٍ ًوایـگش داخلی هْن اػت. اها عشاحی ًَس خَب ّوچٌیي هی تَاًذ تِ یک هحیظ     

گشم ٍ دلپزیش کوک کٌذ. خشدُ فشٍؽ لَکغ هوکي اػت اًتخاب کٌذ کِ فضا سا دس ًَس هالین گلگَى یا عالیی 

اد ٍ کاستشدی پایثٌذ تاؿذ. آیتن ّای تـَییذ، دس حالی کِ فشٍؿگاُ خاًَادگی هوکي اػت تِ ًَس ػفیذ سٍؿي ٍ ؿ

 تشجؼتِ هوکي اػت اص ػقف ًَسدّی ؿًَذ یا اص پاییي سٍؿي ؿًَذ تا آًْا سا اص ػایش ًوایـگشّا هتوایض کٌٌذ.

 

 آیٌِ ّای فشاٍاى

 

اگش خشیذاس ًتَاًذ یک کفؾ اهتحاى ؿذُ سا دس آیٌِ ای هٌاػة تثیٌذ، توام كٌذلی ّای ساحت دًیا ّیچ     

ًخَاّذ داؿت. اص تشکیثی اص آیٌِ ّای توام قذ ٍ تا سٍی صاًَ اػتفادُ کٌیذ تا هلشف کٌٌذگاى تتَاًٌذ  فایذُ ای

ّن تلَیش کَچک ٍ ّن تلَیش تضسگ سا هـاّذُ کٌٌذ. هلشف کٌٌذگاى لَکغ هوکي اػت تخَاٌّذ کفؾ سا تا 

ف کٌٌذگاى هشاػن ػشٍػی کیف دػتی یا کیف دػتی ّواٌّگ کٌٌذ، کِ آیٌِ توام قذ سا ضشٍسی هی کٌذ. هلش

ٍ ػایش هٌاػثت ّای خاف تِ پَؿیذى لثاع ّای هخلَف هشاػن دس یک فشٍؿگاُ تشای کوک تِ اًتخاب کفؾ 

 هؼشٍف ّؼتٌذ. اگش فشٍؿگاُ ؿوا فشٍؿگاّی تا تیشاط تاال اػت، تِ ّواى تؼذاد آیٌِ دس ػشاػش فضا قشاس دّیذ.

 

 تلَیش ًام تجاسی

 

یک تشًذ قَی تشای هَفقیت فشٍؿگاُ کفؾ تؼیاس هْن اػت. تِ ٍضَح ٍ تا دقت فکش تِ گفتِ پاٍس َّم تیض،     

کٌیذ کِ تاصاس ّذف ؿوا چِ کؼی اػت ٍ هی خَاّیذ فشٍؿگاُ چِ چیضی سا ًوایٌذگی کٌذ. ؿوا هوکي اػت اص 

یا پزیشایی اص ؿیک پَؿاى تا جیة ّای ػویق کِ فقظ َّع آخشیي ػثک ّای اسٍپایی سا داسًذ لزت تثشیذ. 

تؼاصیذ. یک فشٍؿگاُ کفؾ هوکي اػت تلَیش فشٍؿگاُ سا هتٌاػة تا ػلیقِ ٍ تَدجِ خاًَادُ ّای عثقِ هتَػظ 

ٍسصؿی هوکي اػت دس رّي خشیذاساى تا هحثَب تشیي هاسک ّای ٍسصؿی هشتثظ تاؿذ. یک فشٍؿگاُ کفؾ پیادُ 

َم سا کِ ساحتی تش اػتایل یا ّیاَّ سٍی هوکي اػت تخَاّذ ًِ تشًذّای خاكی سا تثلیؾ کٌذ، تلکِ ایي هفْ

 تشجیح داسد، تثلیؾ کٌذ.

 

 


