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የራሳቸውን ንግድ የመጀመር ፍላጎት ያላቸውንና አነስተኛና ጥቃቅን ንግዶች ያሰለጥናሉ፡፡ የአለም ስራ ድርጅት በበኩሉ ምርጥ  
ተሞክሮዎችን በማውጣት  ያሰራጫል፣ ስልጠናዎችን ያካሂዳል፣ የክትትልና ግምገማ ተግባሮችን ያከናውናል፣ የፕሮግራሙን ጥራት  
ይቆጣጠራል እንዲሁም የፕሮግራሙን አተገባበር በተመለከተ የቴክኒክ ምክር ይሰጣል፡፡ 

 

ስለ ንግድዎን ያሻሽሉ ስልጠና ፕሮግራም 
ንግድዎን ያሻሽሉ ለጥቃቅንና አነስተኛ ንግድ ባለቤቶችና ስራአስኪያጆች የተዘጋጀ የስራአመራር ስልጠና ፕሮግራም ነው፡፡ ስልጠናው ኢላማ 
ያደረገው የንግድ ስራ አመራር ክህሎቶቻቸውን አሻሽለው በእውቀት ላይ የተመሰረተ ንግድ በማንቀሳቀስ ንግዳቸውን በዘላቂነት የማስቀጠል፣ 
ሽያጭያቸውን የመጨመርና ወጪዎቻቸውን መቀነስ ለሚሹ ጥቃቅንና አነስተኛ ንግድ አንቀሳቃሾች ነው፡፡ በአጠቃላይ በንግድዎን እንዴት 
ወጤታማ አደርጋለሁ ብለው ለሚያስቡባቸው ዋነኛ ጥያቄዎችዎ ምላሽ ይሰጣል፡፡  

 
የስልጠና ፕሮግራሙ ታሪካዊ አመጣጥ የስዊድን አሰሪዎች ኮንፈዴሬሽን ለስዊድን ኢንተርፕርነሮች ካዘጋጀው የስራ አመራር ስልጠና 
ፕሮግራም ነው፡፡ ቀጥሎም የስልጠና ዘዴውንና የመማሪያ መፃህፍቱን የአለም ስራ ደርጅት በታዳጊ አገሮች የሚገኙ የአነስተኛ ንግድ 
አንቀሳቃሾችን የንግድ ስራአመራር ፍላጎቶች ለማሟላት በሚያስችል መንገድ አዘጋጅቶታል፡፡  

 
ንግድዎን ያሻሽሉ በስድስት ክፍለ ስልጠናዎች (ሞጂዩሎች) የተከፋፈለ ሲሆን እነሱም ግዥና የእቃ ክምችት ቁጥጥር፣ ግብይት፣ የወጪዎች 
ስሌት፣ የሂሳብ መዝገብ አያያዝ፣ የንግድ እቅድ አዘገጃጀት እና ሰዎችና ምርታማነት ናቸው፡፡ እነዚህን ክፍለ ስልጠናዎች በተናጥልም ሆነ 
በአንድ ላይ መስጠት ይቻላል፡፡ ሞጂዩሎቹ በአንድ ላይ የሚሰጡ ከሆነ እስከ ሰባት ቀናት ይወስዳል፡፡ የንግድዎን ያሻሽሉ ስልጠናዎች 
መስተጋብራዊና ችግር ፈቺ የመማር ዘዴዎችን ይጠቀማሉ፡፡ የመማሪያ መፃህፍቱ በቀላሉ ለመረዳት በሚያስችል መንገድ የተፃፉ፣ በምስሎች 
የታጀቡ፣ ምሳሌያዊ ታሪኮችን የሚጠቀሙ እንዲሁም በንግድ ላይ መተግበር በሚያስችሉ የተግባር መልመጃዎችን የያዙ ናቸው፡፡ 
 
ግብይት፤ የንግድዎን ያሻሽሉ መማሪያ መፅሃፍ ጥቃቅንና አነስተኛ ንግድ አንቀሳቃሾች ደንበኞቻቸውን በመሳብና በታማኝነት ካለማቋረጥ 
እንዲገዟቸው በማድረግ እንዴት ሽያጫቸውን መጨመር እንደሚችሉ ፤ይህ ደግሞ በረጅም ጊዜ እንዴት ትርፋቸውን የማሳደግ ውጤት ላይ 
መድረስ እንደሚያስላቸው ያስተምራል፡፡ 

 



 

 

ፀሀፊዎችና ምስጋና 
 

ንግድዎን ያሻሽሉ፤ ግብይት መማሪያ መፅሃፍ የጋራ ጥረት ውጤትና ፕሮገራሙን ወደ ሶስት አስርት አመታት ለሚጠጋ ጊዜ በመተግበር የካበተ 
እውቀትንና ልምድን ያንፀባርቃል፡፡ በተለይ የስልጠና ፕሮግራሙን በተለያዩ ሀገሮች የሞከሩት፣ዲዛይን ያደረጉና የተገበሩ የንጀያ ዋና አሰልጣኞችና 
አሰልጣኞች አስተዋፅኦ በዋጋ የሚተመን አይደለም፡፡ የስራ ልምዳቸውን፣ ድጋፋቸውንና ገንቢ አስተያቶቻቸውን በመስጠት የመማሪያ መፅሃፉ 
ታትሞ አንዲወጣ ካስቻሉት መካከል የንጀያ ፕሮግራም ተግባሪዎች፣ አማካሪ ድርጅቶችና የአለም ስራ ድርጅት ባልደረቦች ይገኙበታል፡፡  

ይህ መማሪያ መፅሃፍ የተዘጋጀበት መሰረት እ.አ.አ በ1994 ውስጥ በአለም ስራ ድርጅት የንግድዎን ያሻሽሉ ግብይት መማሪያ መፅሃፍ ሲሆን 
መጀመሪያ የተዘጋጀውም ሃራሬ ዝምባብዌ ይገኝ በነበረው የአለም ስራ ድርጅት የንጀያ ክፍለ አህጉራዊ የፕሮጀክት ፅህፈት ቤት ነው፡፡ 
የመጀመሪያውን መማሪያ መፅሀፍ ያዘጋጁት ማተስ ቦርግንቫል፣ ሲሲሊያ ፓልመርና በርበራ ሙሪ ናቸው፡፡  

ነባሩን ፅሁፍ በማሻሻልና በአነስተኛ ንግድ ልማትና በተያያዥ መስኮች ላይ የቅርብ ጊዜ አስተሳሰቦችን የሚያካትቱ አዳዲስ ምእራፎችን በመጨመር 
የአሁኑን ህትመት የፃፉት የእ.አ. አ 2015 ህትመት የፀሀፊዎች ቡድን ማይ ቲ ላንና ፕራናቲ ሜህታን ናቸው፡፡ የአፃፃፍ አቅድና የቋንቋ ኤዲት 
ስራዎች የተከናወኑት በስቲቭ ሬይሞንድ ነው፡፡ 

ረቂቅ ፅሁፉን አንብበው ከማሰልጠን ከልምዳቸው በመነሳት አስተተያየት ለሰጡት የንጀያ ዋና አልጣኝ ለሆኑት ለዲሶው ዞማሆውን፣ጌሙኑ 
ዊጀሰና፣ ሲቦንጊሌ ሲባንዳና ዋልተር ቬርሆፍ ብዙ ምስጋና ይገባቸዋል፡፡ ከአለም ስራ ድርጅት ባልደረቦች ማሬክ ሃርግሶግ፤ በኢንተርፕራይዝ 
መምሪያ ከአረንጓዴ ስራዎች ፕርግራም፣ የመማሪያ መፅሃፉን ይዘት ለማዳበር ላደረጉት አስተዋፅኦ ተመስጋኝ ናቸው፡፡ ከፋይናንስ አገልግሎቶች 
ጋር ትስስር ስለማድረግ በመማሪያ መፅሃፉ ወስጥ የቀረበውን ክፍል ለማዳበር አጫጭር አስተዋፅኦዎች፣ ምክሮችና ሌሎች ድጋፎች የተገኘው 
ከቸሪይል ፍራንኬዊክዝ እና ከሴቬሪይን ዴቦስ፤ በአይኤልኦ ኢንተርፕራይዝስ መምሪያ ከማህበራዊ ፋይናንስ የቴክኒክ ባለሙያዎች ነው፡፡  

የመማሪያ መፅሃፉን የውስጥ ዲዛይንና የምስል-ግራፊክ ስራዎች የተከናወኑት በታይ ቫን ሉዋን ሲሆን የሽፋን ዲዛይኑ የተዘጋጀው ደግሞ በማውሪዞ 
ኮስታንዛ ነው፡፡ 

በመማሪያ መፅሃፉ የዝግጅት ሂደት ላይ ጠቃሚ ሃሳቦችን በመስጠትና ስራው እንዲጠናቀቅ በዋጋ የማይተመን ድጋፍ ያደረጉት የንጀያ የአለም 
አቀፍ ማስባበሪያ ቡድን አባላት፡- ማርቲን ሴቨርስ (በእሴት ሰንሰለት ልማትና የንግድ እድገት አገልግሎቶች ስፔሻሊስት)፣ ኢቫ ማጁሪን (የንጀያ 
አለም አቀፍ አስተባባሪ) እና ቶኮዚል ኒውማን  ባደረጉት ማበረታታት ነው፡፡ 

ወደ አማርኛ የተረጎሙት፣ የውስጥ ዲዛይንና ግራፊክ እንዲሁም የሽፋን ዲዛይኑን ከዋናው የእንግሊዝኛው ህትመት ጋር አመሳስለው ያዘጋጁት 
በኢትዮጵያ የንጀያ ዋና አሰልጣኝ ታደሰ ገብረስላሴ ናቸው፡፡ የአማርኛ ቋንቋውን ኤዲት ያደረጉት ደግሞ ዶ/ር ማሬው አለሙ ናቸው፡፡ 

 

  



 

መቅድም 
ቁጥራቸው ከፍተኛ የሆኑ ኢትዮጵያውያን ከገጠርና ከከተማ የትውልድ አካባቢዎቻቸውን እየለቀቁ የተሻለ የስራና የኑሮ እድል  ለማግኘት 

ወደ ውጭ አገሮች በመሄድ ላይ ይገኛሉ፡፡ ከፌደራል የውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር በተገኘ መረጃ መሰረት በአሁኑ ጊዜ ከ2 ሚሊዮን በላይ የሆኑ 

ኢትዮጵያውያን በሰሜን አሜሪካ፣ በመካከለኛው ምስራቅ፣ በአውስትራሊያና በሌሎች የአፍሪካ አገሮች ውስጥ ይኖራሉ፡፡ በርካታ 

ኢትዮጵያውያን በመካከለኛው ምስራቅ አገሮች ውስጥ የሚገኙ ሲሆን በተለይም ባለፉት ሶስት አስርተ አመታት ሳውኡዲ አረቢያ ከፍተኛ 

ቁጥር ያላቸው ያልሰለጠኑና በከፊል የሰለጠኑ ስራ ፈላጊ ኢትዮጵያውያን መዳረሻ ሆና ቆይታለች፡፡ ሆኖም እ.አ.አ በ2013 የሳኡዲ አረቢያ 

መንግስት “የሳኡዲን የስራ ገበያ ለአገሬዎቹ” በሚል መርህ በመንቀሳቀስ በወሰደው እርምጃ በአገሪቱ ውስጥ ካለ ፈቃድ በልዩ ልዩ መስኮች 

ተሰማርተው የሚገኙ የሌሎች አገሮች ዜጎችን ከአገሪቱ አስወጥቷል ፡፡ በዚህም ምክንያት እ.አ.አ ከህዳር 2013 እስከ መጋቢት 2014 ብቻ 

163,000 ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በግዳጅ ወደሃገራቸው እንዲመለሱ አድርጓል፡፡ ይህ  በእንዲህ  እንዳለ “ከህግ መተላላፎች ነፃ የሆነች 

አገር” ተብሎ በሚጠራ ሌላ ዘመቻ እ.አ.አ በመጋቢት 2017 ተጨማሪ 100,000 ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን የሳኡዲ መንግስት ወደ 

አገራቸው መልሷል፡፡ 

ተመላሽ ስደተኞች በመቀበል ሂደት የኢትየጵያ መንግስት አጋር ከሆኑ ሰብአዊ እርዳታ ድርጅቶቸ ጋር በመሆን በአግባቡ እንዲከናወን 

አድርጓል፡፡ ነገር ግን ተመላሽ ስደተኞችን ለዘለቄታው መልሶ የማቋቋሙ ጉዳይ በአብዛኛው ምላሽ ያላገኘና ገና በጅምር ደረጃ ላይ የሚገኝ 

ነው፡፡ በአለም ስራ ድርጅትና በሌሎች ተቋሞች የተደረጉ የተለያዩ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት አብዛኞቹ ስደተኞች ሲያገኙ የነበረውን ገቢ 

ለፍጆታ የተጠቀሙበትና ለዘመድ ወዳጅ አስቀድመው በመላካቸው ባዶ እጃቸውን የተመለሱ ናቸው፡፡ ከዚህም በላይ አብዛኞቹ ተመላሾች 

በውጭ አገሮች በቆዩበትም ጊዜ ሆነ በሚመለሱበት ሂደት በቀላሉ የማይገመት የጤና፣ የስነ ልቦናና ማህበራዊ ጉዳት እንደረሰባቸው ከእነዚህ 

ጥናቶች ለመረዳት ይቻላል፡፡ 

በዚህም መሰረት ተመላሾችን በዘለቄታው ለማቋቋም ለሚደረገው ጥረት አስተዋፅኦ ለማድረግ የአለም ስራ ደርጅት ከአውሮፓ ህብረት 

በተገኘ የፋይናንስ ድጋፍ “የኢትዮጵያ ተመላሾች መልሶ ማቋቋሚያ” የተሰኘ ፕሮጀክት በመተግበር ላይ ይገኛል፡፡ ፕሮጀክቱ ግለሰብን 

ተጠቃሚ ባደረገ መልኩ ሰብአዊ መብቶችን መሰረት ያደረገ ሲሆን በአማራ፣ ኦሮሚያና ትግራይ ብሄራዊ ክልሎች ወስጥ የሚገኙ ተመላሾችን 

ተጠቀሚ ያደርጋል፡፡ በተለይ ልዩ ትኩረት የሚያደርገው ለተለያዩ ማህበራዊና ስነልቦናዊ ጉዳት የተጋለጡ ተመላሽ ሴቶችና ልጃገረዶች ላይ 

ነው፡፡ በዚህም መሰረት እነዚህ በፕሮጀክቱ የታለሙ ተመላሾች  በስራ ፈጠራ፤ በክህሎት ስልጠናና በህይወት ክህሎት አገልግሎቶች ተደራሽ 

እንዲሆኑ ይታገዛሉ፡፡ ከዚህ አኳያ ይህንን የተመላሾችን እንደገና በዘላቂነት የማቋቋም አላማዎችን ለማሳካት እንዲያስችለው ፕሮጀክቱ ልዩ 

ልዩ ተቋሞች ለተመላሾች የሚሰጧቸውን አገልግሎቶች በጥራትና በቅልጥፍና እንዲያሳድጉ የሚያስችል ስልታዊ አቅም የመገንባት እንዲሁም 

የአገሪቱን ተመላሾች በዘለቄታው የመልሶ ማቋቋም ስርአትን የማጠናከር ሚና ይጫወታል፡፡ 

በዚህ በኩል በፕርጀክቱ ቅድሚያ ከተሰጣቸው የስራ መስኮች መካከል አንዱ ተስማሚ የኢንትርፕርነርሺፕ ማለትም የራሳቸውን ንግድ 

ጀምረው የማንቀሳቀስ ስልጠናና የንግድ ልማት አገልግሎቶች ለተመላሾች እንዲያገኙ ድጋፍ መስጠት ነው፡፡ በዚህ ረገድ በአለም ስራ 

ድርጅት የተዘጋጀውን የንግድዎን ይጀምሩና የንግድዎን ያሻሽሉ ስልጠና ፓኬጆች በፕሮጀክቱ ውስጥ እንዲካተት ተደርጓል፡፡ ንግድዎን 

ይጀምሩና የንግድዎን ያሻሽሉ ስልጠና ከአለም ትልቁ የጥቃቅንና አነስተኛ ንግድ የኢንተርፕርነርሺፕና የንግድ ስራአመራር ስልጠና 

ፕሮግራም ነው፡፡  በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያን ጨምሮ በ135 አገሮች ውስጥ በመተግበር ላይ ይገኛል፡፡ የስልጠና ፓኬጁ ዋነኛ ትኩረት ሴቶችና 

ወንዶች ጥቃቅንና አነስተኛ ንግዶች ጀምረው እንዲያሳድጉ የሚያግዝ ስትራተጂን በመጠቀም ተጨማሪና የተሻሉ የስራ እድሎችን በመፍጠር 

ለዘለቄታዊና ሁሉን አካታች ለሆነ የኢኮኖሚ እድገት አስተዋፅኦ ማድረግ ነው፡፡ የስልጠና ፕሮግራሙ ከማንኛውም ንግድ ተፈጥሯዊ 

የእድገት ደረጃዎች ጋር ተስማሚ በሆኑ በአራት ተደጋጋፊ ክፍለ ስልጠናዎች የተዋቀረ ሲሆን እነሱም የንግድ ህሳቤዎን ያመንጩ፣ ንግድዎን 

ይጀምሩ፣ ንግድዎን ያሻሽሉና ንግድዎን ያስፋፉ ናቸው፡፡ 

ነባሮቹን የንግድዎን ይጀምሩና ንግድዎን ያሻሸሽሉ መፅሃፍት ወቅታዊ ችግሮችን ምላሽ የመስጠት አቅም እንዲኖራቸው የአለም ስራ ድርጅት 

የማያቋርጥ ማሻሻያዎች አድርጓል፡፡ በተለይም በጥቃቅንና አነስተኛ ንግድ ልማትና በተያያዥ መስኮች ላይ የቅርብ ጊዜ አስተሳሰቦችን 

የሚያካትቱ አዳዲስ ጉዳዮችን በማካተት አይነተኛ ለውጦችና ማሻሻያዎች የተደረገባቸው መፃህፍት እ.አ.አ በ2015 አሳትሟል፡፡ የአለም ስራ 

ድርጅት አነዚህ አዳዲስ ተሻሽለው የወጡ የስልጠና ፓኬጆች ጥራታቸውን ጠብቀው እንዲተገበሩ ለማድረግ ስምንት የሰልጣኞች መማሪያ 

መፅሃፍትን ከአሰጠልጣኝ መመሪያ መፅሃፍ ጋር ወደ አማርኛ ተርጉሞ አሳትሟል፡፡ 

የንግድዎን ይጀምሩና የንግድዎን ያሻሽሉ ስልጠና ፕሮግራም ተቋሟዊ በሆነ መንገድ አባዝቶ የማዳረስ ስትራቴጂ ስለሚከተል የፕሮጀክቱ 

አጋር የሆኑት የቴክኒክና ሙያ ተቋሞችና ኮሌጆች ለተመላሾች ለሚሰጧቸው የልዩ ልዩ ስራ መስኮች ክህሎቶች እንዲሁም 
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ወደ ውጭ አገሮች በመሄድ ላይ ይገኛሉ፡፡ ከፌደራል የውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር በተገኘ መረጃ መሰረት በአሁኑ ጊዜ ከ2 ሚሊዮን በላይ የሆኑ 

ኢትዮጵያውያን በሰሜን አሜሪካ፣ በመካከለኛው ምስራቅ፣ በአውስትራሊያና በሌሎች የአፍሪካ አገሮች ውስጥ ይኖራሉ፡፡ በርካታ 

ኢትዮጵያውያን በመካከለኛው ምስራቅ አገሮች ውስጥ የሚገኙ ሲሆን በተለይም ባለፉት ሶስት አስርተ አመታት ሳውኡዲ አረቢያ ከፍተኛ 

ቁጥር ያላቸው ያልሰለጠኑና በከፊል የሰለጠኑ ስራ ፈላጊ ኢትዮጵያውያን መዳረሻ ሆና ቆይታለች፡፡ ሆኖም እ.አ.አ በ2013 የሳኡዲ አረቢያ 

መንግስት “የሳኡዲን የስራ ገበያ ለአገሬዎቹ” በሚል መርህ በመንቀሳቀስ በወሰደው እርምጃ በአገሪቱ ውስጥ ካለ ፈቃድ በልዩ ልዩ መስኮች 

ተሰማርተው የሚገኙ የሌሎች አገሮች ዜጎችን ከአገሪቱ አስወጥቷል ፡፡ በዚህም ምክንያት እ.አ.አ ከህዳር 2013 እስከ መጋቢት 2014 ብቻ 

163,000 ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በግዳጅ ወደሃገራቸው እንዲመለሱ አድርጓል፡፡ ይህ  በእንዲህ  እንዳለ “ከህግ መተላላፎች ነፃ የሆነች 

አገር” ተብሎ በሚጠራ ሌላ ዘመቻ እ.አ.አ በመጋቢት 2017 ተጨማሪ 100,000 ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን የሳኡዲ መንግስት ወደ 

አገራቸው መልሷል፡፡ 

ተመላሽ ስደተኞች በመቀበል ሂደት የኢትየጵያ መንግስት አጋር ከሆኑ ሰብአዊ እርዳታ ድርጅቶቸ ጋር በመሆን በአግባቡ እንዲከናወን 

አድርጓል፡፡ ነገር ግን ተመላሽ ስደተኞችን ለዘለቄታው መልሶ የማቋቋሙ ጉዳይ በአብዛኛው ምላሽ ያላገኘና ገና በጅምር ደረጃ ላይ የሚገኝ 

ነው፡፡ በአለም ስራ ድርጅትና በሌሎች ተቋሞች የተደረጉ የተለያዩ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት አብዛኞቹ ስደተኞች ሲያገኙ የነበረውን ገቢ 

ለፍጆታ የተጠቀሙበትና ለዘመድ ወዳጅ አስቀድመው በመላካቸው ባዶ እጃቸውን የተመለሱ ናቸው፡፡ ከዚህም በላይ አብዛኞቹ ተመላሾች 

በውጭ አገሮች በቆዩበትም ጊዜ ሆነ በሚመለሱበት ሂደት በቀላሉ የማይገመት የጤና፣ የስነ ልቦናና ማህበራዊ ጉዳት እንደረሰባቸው ከእነዚህ 

ጥናቶች ለመረዳት ይቻላል፡፡ 

በዚህም መሰረት ተመላሾችን በዘለቄታው ለማቋቋም ለሚደረገው ጥረት አስተዋፅኦ ለማድረግ የአለም ስራ ደርጅት ከአውሮፓ ህብረት 

በተገኘ የፋይናንስ ድጋፍ “የኢትዮጵያ ተመላሾች መልሶ ማቋቋሚያ” የተሰኘ ፕሮጀክት በመተግበር ላይ ይገኛል፡፡ ፕሮጀክቱ ግለሰብን 

ተጠቃሚ ባደረገ መልኩ ሰብአዊ መብቶችን መሰረት ያደረገ ሲሆን በአማራ፣ ኦሮሚያና ትግራይ ብሄራዊ ክልሎች ወስጥ የሚገኙ ተመላሾችን 

ተጠቀሚ ያደርጋል፡፡ በተለይ ልዩ ትኩረት የሚያደርገው ለተለያዩ ማህበራዊና ስነልቦናዊ ጉዳት የተጋለጡ ተመላሽ ሴቶችና ልጃገረዶች ላይ 

ነው፡፡ በዚህም መሰረት እነዚህ በፕሮጀክቱ የታለሙ ተመላሾች  በስራ ፈጠራ፤ በክህሎት ስልጠናና በህይወት ክህሎት አገልግሎቶች ተደራሽ 

እንዲሆኑ ይታገዛሉ፡፡ ከዚህ አኳያ ይህንን የተመላሾችን እንደገና በዘላቂነት የማቋቋም አላማዎችን ለማሳካት እንዲያስችለው ፕሮጀክቱ ልዩ 

ልዩ ተቋሞች ለተመላሾች የሚሰጧቸውን አገልግሎቶች በጥራትና በቅልጥፍና እንዲያሳድጉ የሚያስችል ስልታዊ አቅም የመገንባት እንዲሁም 

የአገሪቱን ተመላሾች በዘለቄታው የመልሶ ማቋቋም ስርአትን የማጠናከር ሚና ይጫወታል፡፡ 

በዚህ በኩል በፕርጀክቱ ቅድሚያ ከተሰጣቸው የስራ መስኮች መካከል አንዱ ተስማሚ የኢንትርፕርነርሺፕ ማለትም የራሳቸውን ንግድ 

ጀምረው የማንቀሳቀስ ስልጠናና የንግድ ልማት አገልግሎቶች ለተመላሾች እንዲያገኙ ድጋፍ መስጠት ነው፡፡ በዚህ ረገድ በአለም ስራ 

ድርጅት የተዘጋጀውን የንግድዎን ይጀምሩና የንግድዎን ያሻሽሉ ስልጠና ፓኬጆች በፕሮጀክቱ ውስጥ እንዲካተት ተደርጓል፡፡ ንግድዎን 

ይጀምሩና የንግድዎን ያሻሽሉ ስልጠና ከአለም ትልቁ የጥቃቅንና አነስተኛ ንግድ የኢንተርፕርነርሺፕና የንግድ ስራአመራር ስልጠና 

ፕሮግራም ነው፡፡  በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያን ጨምሮ በ135 አገሮች ውስጥ በመተግበር ላይ ይገኛል፡፡ የስልጠና ፓኬጁ ዋነኛ ትኩረት ሴቶችና 

ወንዶች ጥቃቅንና አነስተኛ ንግዶች ጀምረው እንዲያሳድጉ የሚያግዝ ስትራተጂን በመጠቀም ተጨማሪና የተሻሉ የስራ እድሎችን በመፍጠር 

ለዘለቄታዊና ሁሉን አካታች ለሆነ የኢኮኖሚ እድገት አስተዋፅኦ ማድረግ ነው፡፡ የስልጠና ፕሮግራሙ ከማንኛውም ንግድ ተፈጥሯዊ 

የእድገት ደረጃዎች ጋር ተስማሚ በሆኑ በአራት ተደጋጋፊ ክፍለ ስልጠናዎች የተዋቀረ ሲሆን እነሱም የንግድ ህሳቤዎን ያመንጩ፣ ንግድዎን 

ይጀምሩ፣ ንግድዎን ያሻሽሉና ንግድዎን ያስፋፉ ናቸው፡፡ 

ነባሮቹን የንግድዎን ይጀምሩና ንግድዎን ያሻሸሽሉ መፅሃፍት ወቅታዊ ችግሮችን ምላሽ የመስጠት አቅም እንዲኖራቸው የአለም ስራ ድርጅት 

የማያቋርጥ ማሻሻያዎች አድርጓል፡፡ በተለይም በጥቃቅንና አነስተኛ ንግድ ልማትና በተያያዥ መስኮች ላይ የቅርብ ጊዜ አስተሳሰቦችን 

የሚያካትቱ አዳዲስ ጉዳዮችን በማካተት አይነተኛ ለውጦችና ማሻሻያዎች የተደረገባቸው መፃህፍት እ.አ.አ በ2015 አሳትሟል፡፡ የአለም ስራ 

ድርጅት አነዚህ አዳዲስ ተሻሽለው የወጡ የስልጠና ፓኬጆች ጥራታቸውን ጠብቀው እንዲተገበሩ ለማድረግ ስምንት የሰልጣኞች መማሪያ 

መፅሃፍትን ከአሰጠልጣኝ መመሪያ መፅሃፍ ጋር ወደ አማርኛ ተርጉሞ አሳትሟል፡፡ 

የንግድዎን ይጀምሩና የንግድዎን ያሻሽሉ ስልጠና ፕሮግራም ተቋሟዊ በሆነ መንገድ አባዝቶ የማዳረስ ስትራቴጂ ስለሚከተል የፕሮጀክቱ 

አጋር የሆኑት የቴክኒክና ሙያ ተቋሞችና ኮሌጆች ለተመላሾች ለሚሰጧቸው የልዩ ልዩ ስራ መስኮች ክህሎቶች እንዲሁም 

የኢንተርፕርነርሺፕ ስልጠናዎች እንደሚደግፋቸው ፅኑ እምነት አለኝ፡፡ በመጨረሻም ለ“ኢትዮጵያ ተመላሾች መልሶ ማቋቋሚያ ፕሮጀክት፤ 

እ.አ.አ 2015–2018” የፋይናንስ ድጋፍ ለሰጠው ለአውሮፓ ህብረት ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ፡፡ 

ጆርጅ ኦኩቶ 

ዳይሬክተር 
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 መግቢያ 
 
 

 
 

 
በረጅም ጊዜ ንግድዎን በዘለቄታዊነት እንዴት ማሳደግ እንደሚችሉ እንደባለቤትነትዎ ራስዎን ሊጠይቁ 
ይገባል፡፡ መልሱ ደግሞ ደንበኞችን ማርካትና ለእቃዎችዎ ወይም አገልግሎቶቸዎ ደንበኞች ታማኝ 
እንዲሆኑ ማድረግ ነው፡፡      
የዚህ መማሪያ መፅሃፍም ዋና ጉዳይ ግብይት ነው፡፡ ግብይትን በማስረዳት ደንበኞችን እንዴት ታማኝ 
ማደረግ እንደሚቻል ያሳያል፡፡ 
 

 
 

 
ከንግድዎን ንግድዎን ያሻሽሉ ተከታታይ መማሪያ መፅሃፍቶች ውስጥ አንዱ ግብይት ነው፡፡ መማሪያ 
መፅሐፉ የተዘጋጀው አነስተኛ ንግድ በማንቀሳቀስ ላይ ለሚገኙና በዚህም ደንበኞችን በመሳብና በማቆየት 
ሽያጫቸውን በመጨመር በረጅም ጊዜ ንግዳቸውን ማሳደግ ለሚፈልጉ ነው፡፡       
 

 
 

 
በዚህ መማሪያ ይህን መፅፍ ተምረው ሲያጠናቅቁቁ የሚከተሉትን ያደርጋሉ፤ 

• ደንበኞች ለንግድዎ ሃይል ስለመሆኖቸው ያስረዳሉ፤ 
• በግብይት አማካኝነት ታማኝ ደንበኞች እንዴት መፍጠር እንደሚቻል ይለያሉ፤ 
• ለእቃዎችዎ ወይም ለአገልግሎቶችዎ መልካም ገፅታ በደንበኞች አእምሮ ይፈጥራሉ፤  
• በግብይት ቅንብር ተጠቅመው የንግድዎን አዎንታዊ ገፅታ ይገነባሉ፤ 

 
 
 

በዚህ መማሪያ መፅሀፍ ውስጥ የሚያገኙት፤ 
 

• የንግድ እነዚህን የንግድ ምሳሌያዊ ታሪኮች የራስዎ ንግድ ከሚገኝበት ሁኔታ ጋር በማነፃፀር 
የንግድዎን ውጤታማነትና ትርፋማነት ለማሻሻል ይጠቀሙባቸው፤ 
 

• ተግባር፤ በእያንዳንዱ ርእስ ከመሃል ላይ የሚገኝ የመተግበሪያ ልምምድ ሲሆን ያገኙትን ሃሳብ 
በንግድዎ እንዴት እንዲሚተገብሩት በንቁነት እንዲያስቡበት ያግዝዎታል፤ 
 

• ማጠቃለያ፤ በእያንዳንዱ ክፍል መጨረሻ ላይ የሚገኝ ማጠቃለያ ሲሆን የክፍሉን ፍሬሃሳቦች 
በቀላሉ ለማስታዎስ ይግዝዎታል፡፡ 
 

• ግምገማ፤ በእያንዳንዱ የመማሪያ መፉ ክፍል ማብቂያ ላይ ይገኛል፡፡ ጥያቄዎቹን ሲመልሱ በዚያ 
ክፍል የቀረበውን ትምህርት ምን ያህል እንደተረዱት ራስዎን ይገመግማሉ፡፡   

 
• “መርዳት ይችላሉን?”፤ እነዚህ ወደተግባር ማሻጋገሪያ መልመጃዎች የሚገኙት በመማሪያ 

መፅሃፉ መጨረሻ ላይ ነው፡፡ መልመጃዎቹ አዲስ ያገኙትን እውቀትና ከህሎት በንግድዎ የተለያዩ 

1.የዚህ መማሪያ መፅሃፍ ዋና ጉዳይ ስለምንድን ነው? 

2. ይህ መማሪያ መፅሃፍ የተዘጋጀው ለማን ነው? 

3. የዚህ መማሪያ መፅሃፉ አላማዎች ምንድን ናቸው? 

4. በዚህ መፅሃፍ የሚጠቀሙት እንዴት ነው? 
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ሁኔታዎች የመተግበር ሙከራዎን እንዲጀምሩ የሚረዱዎ ናቸው፡፡ መልመጃዎቹን በመስራት 
ከሙሉ መማሪያ መፅሃፉ ባጠቃላይ ምን ያህል መማር እንደቻሉ ያውቃሉ፡፡ 

 
• የድርጊት እቅድ፤ የመማሪያ መፅሃፉ ማብቂያ ላይ የሚገኝ ነው፡፡ ይህንን ቅፅ ይሙሉት፤ አዲስ 

ያገኙትን እውቀት ወደተግባር እንዲያሸጋግሩ ያግዝዎታል፡፡ 
 

• መልሶች፤ የግምገማዎችና “የመርዳት ይችላሉን?” መልመጃዎች መልሶች በመማሪያ መፅሃፉ 
መጨረሻ ላይ ይገኛሉ፡፡ ታዲያ መልሶቹን ከማንበብዎ በፊት እያንዳንዱን መልመጃ ሰርተው 
ይጨርሱ፡፡ 

 
• ጠቃሚ የንገድ ቃላት፤ ያልተረዱትን የንግድ ቃል ፍቺ ማየት ይችላሉ፡፡ ይህ ክፍል በመማሪያ 

መፉ መጨረሻ ላይ ይገኛል፡፡ 
 
• ጠቃሚ ማስታወሻ፤ የተለያዩ ማስታወሻዎች በመማሪያ መፅሃፉ የተለያዩ ክፍሎች ውስጥ 

በየመሃሉ ይገኛሉ፡፡ የተቻልዎትን ያህል በእነዚህ ማስታዎሻዎች ይጠቀሙ፡፡  
 
በቀላሉ ለመረዳት የሚያግዙ በርካታ ምልክቶች በመማሪያ መፅሃፉ ውስጥ ይገኛሉ፡፡ ምልክቶቹና 
ትርጉማቸው እንደሚከተለው ነው: 
 
 

 ይህ ምልክት የሚያከናውኑት ተግባር ወይም መልስ የሚሰጡባቸው ጥያቄዎች 
መኖራቸውን ያመለክታል፡፡. 

  
 ይህ ምልክት ሲያጋጥምዎ ለተግባር መለማመጃዎችዎና ለግምገማዎችዎ 

መልሶች እዚህ ቦታ ላይ እንደሚያገኙ ያመለክታል፡፡ 
  

 ይህ ምልክት በርእሱ ውስጥ የሚገኘው መረጃ እጅግ በጣም ጠቃሚ እንደሆነ 
ይጠቁማል፡፡ 

  
 ይህ ምልክት ግምገማዎች ማጠናቀቅ እንዳለብዎ የሚያመለክት ሲሆን 

ግምገማዎቹ ደግሞ ከመማሪያ መፅሃፉ የተማሩትን ለመለካት ይረዱዎታል፡፡ 

  
 ይህ ምልክት የሚያመለክተው ከመማሪያ መፅሃፉ አንዱን ከፍል ማጠናቀቅዎንና 

በዚህ የመፅሃፉ ክፍል ለተነሱ ጉዳዮች ጠቃሚ ማጠቃለያ መኖሩን ነው፡፡ 

  
 ይህ ምልክት ሲያጋጥምዎ ተጨማሪ መረጃ ከየት ማግኘት እንደሚችሉ ወይም 

ምን ማድረግ እንዳለብዎ ይጠቁምዎታል፡፡ 

  
  



 

ክፍል አንድ ߊ ግብይትና ንግድዎ | 1  
 

 

ክፍል አንድ፤ ግብይትና ንግድዎ 
 

 
 

 

ቀጥሎ የሚታዩትን ሁለት ሁኔታዎች ይመልከቱ፤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ተመልከቱ! ይህ ጫማ እንዴት ጥሩ ሆኖ 

እንደተጠገነ፡፡ ጎዳናው ጫማ አዳሾች ስራቸው 

በጣም ጥሩ ነው፡፡ በዚያ ላይ ፍጥነታቸው፤ 

እስኪ እናንተም ሞክሯቸው! 

1. የደንበኞች ሀይል 
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his business?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

እነዚህ ውይይቶች በጎዳናው ጫማ አዳሾችና በካሳ ንግዶች ላይ ጉዳት ያስከትላሉን? ለምን? 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

ጎዳናው ጫማ አዳሾች ወደፊት ተጫማሪ ደንበኞች እንደሚያገኙና የካሳ ንግድ ደግሞ ወደፊት ደንበኛ ሊሆኑ 
የሚችሉትን ሊያጣ እንደሚችል እርስዎም ይስማሙበታል፡፡ እዚህ ላይ ልብ የምንለው በእነዚህ ሁለት 
ንግዶች ላይ ሰው ሁሉ ተመሳሳይ ተሞክሮ ካለውና እያንዳንዱ ሰው ደግሞ ለጓደኞቹ ወይም ዘመዶቹ 
ሲነግር ጎዳና ጫማ አዳሾች ስኬታማና ትርፋማ ሲሆኑ ካሳ ደግሞ ይከስራል፡፡  

ስለዚህ የእያንዳንዱ ደንበኛ አስተያየት በንግድዎ ስኬታማነት ላይ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል፡፡ የሚቀጥሉት 
ንኡስ ክፍሎች በደንበኞችና በንግዶች መካከል ያሉትን ግንኙነቶች ይዳስሳሉ፤ እንዲሁም የግብይት ተፅእኖ 
በሁለቱም ላይ ምን እንደሚመስል ያብራራሉ፡፡ 

 

  

ለመስሪያቤታችን የፅህፈት መሳሪያ 

አቅራቢ እየፈለግን ነው፡፡ ካሳ የተባለ 

ሰው ሊያናግረኝ መጥቶ ነበር፤ እሰኪ 

ስለእሱ ንግድ የምታውቀውን ንገረኝ? 

እሱ ግድየለሽ ሰው ነው! ቀጠሮ 

ማክበር አያውቅም፡፡ ጭራሽ 

ሳይነግረን እቃ ይቀይራል፡፡ 
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የእርስዎን የእሰከዛሬ ምልከታዎችዎንና ተሞክሮዎን መነሻ በማደረግ ግብይት ማለት ለእርስዎ ምን እንደሆነ 
ይግለፁ፤ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
ብዙ ሰዎች ግብይትን የሚያስቡት አቃዎችንና አገልግሎቶችን አስተዋውቆና አስፋፍቶ ሽያጭን 
እስከመጨመር ድረስ ነው፡፡ በመሰረቱ ይህ ትክክል ቢሆንም ግብይት ግን እነዚህን አልፎ የሚሄድ ነው፡፡ 
ምናልባት ደንበኞች የእርስዎን እቃዎች ወይም አገልግሎቶች ሞክረው ያልረኩ ከሆነ ተመልሰው 
አይመጡም፡፡ ግን ደግሞ በረጅም ጊዜ ውስጥ በንግድዎ ላይ ትልቅ አደጋ ሊያስከትል የሚችለው እነዚህ 
ያልረኩ ደንበኞች ሌሎች ሰዎች ከእርስዎ እንዳይገዙ የነገሯቸው ከሆነ ነው፡፡   
 
የግብይት የመጨረሻው ግብ ታማኝ ደንበኞች መፍጠር ነው፤ ማለትም ደንበኞች ያለመቋረጥ እየመጡ፣ 
እየረኩና ሌሎችም መጥተው እንዲገዙ አስተያየታቸውን እየነገሩ ምርትዎን ወይም አገልግሎትዎን ለሌሎች 
ያስተዋውቃሉ፡፡  
 
ደንበኞችዎ ምርትዎን ከወደዱትና ይህንኑ ለሌሎች የሚነግሩ ከሆነ በረጅም ጊዜ ውስጥ የእርስዎ ንግድ 
የማደግና ትርፋማ የመሆን እድል አለው፡፡ ስለዚህ ግብይት የሚጀምረው የደንበኞችን ፍላጎቶች ተረድቶ 
ከሟሟላት ነው፡፡ ነገርግን ብዙ አቅራቢዎች ደግሞ የደንበኞችን ፍላጎቶች የሚያሟሉ ከሆነ ደንበኞች 
ይበልጥ መራጭ ስለሚሆኑ ለየት ያሉ ምርቶችን ወይም አገልግሎቶችን ወደሚያቀርቡት ወይም የተሻለ 
ፍላጎቶቻቸውን ወደሚያሟሉላቸው በማዘንበል ከእነሱ ይገዛሉ፡፡  
 
ስለዚህ ግብይት የደንበኞችን ፍላጎቶች ለይቶ በማወቅ ከተወዳዳሪዎችዎ በበለጠ ሁኔታና በአትራፊነት 
ሟሟላት ነው፡፡ 
 
ለደንበኞችዎ ፍላጎቶች ምላሽ ለመስጠትና ከተወዳዳሪዎችዎም ለየት ያለ የግብይት አያያዝ ይኖርዎ ዘንድ 
እንዲረዳዎ በሰባቱ የግብይት አካላት ቅንብር ይጠቀሙ፡፡ 

• ምርት፤ ለደንበኞች የሚያቀርቡት እቃዎች ወይም አገልግሎቶች ሲሆኑ የደንኞችን ፍላጎት የሟሟያ 
ዋና መሰረቶች ናቸው፡፡ 
 

• ዋጋ፤ ለንግድዎ ትርፍ የሚያስገኝ፣ ተወዳዳሪ ሆኖ የደንበኞችን አቅም ያገናዘበ እንዲሁም ደንበኞች 
ለመክፈል ፈቃደኛ የሚሆኑበትን መሸጫ ዋጋ የመተመን ሂደት መሆኑን ያመለክታል፤   
 

• ማስፋፊያ ፤ ደንበኞችን ስለምርቱ ወይም አገልግሎቱ ማሳወቅና እንዲገዙ መሳብ ማለት ነው፡፡ 
 

• ቦታ፤ ምርቱ ወይም አገልግሎቱ ለደንበኞች እንዴት አድርጎ እንደሚደርስ ያመለክታል፤  
 

• ሰዎች፤ ንግድዎን ከሌሎች ለየት ለማድረግና ከተወዳዳሪዎች በልጦ እንዲገኝ ለማስቻል ቀጥረው 
የሚያሰለጥኗቸው ቁልፍ የስራ ባልደረባዎችዎ ናቸው፡፡ 
 

• ሂደት፤ ምርቱን ወይም አገልግሎቱን ለደንበኞች ለማቅረብ ንግዱ ስራዎቹን የሚያደራጅበትን 
መንገድ ይመለከታል፡፡ ጥርት/ቁልጭ ያለ የስራ ሂደት አደረጃጀት ምርቶች ወይም አገልግሎቶች 
ደንበኞች የሚጠብቁትን የተወሰነ የጥራት ደረጃ ያሟሉና ለደንበኞች በሚያመቻቸው መንገድ 
መድረሳቸውን ያረጋግጣሉ፡፡ 

2. ግብይት ምንድን ነው? 
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• አካላዊ ማረጋገጫ፤ በደንበኞችዎና በንግድዎ መስተጋብር የንግድዎ ሁለመና የደንበኞችን ፍላጎቶች 
ለማሟላት የቆመ መሆኑን በተቻለ መጠን እንዲያዩ ወይም እንዲረዱ ለማድረግ የሚያስችሉ አካላዊ 
ማረጋገጫዎችን መፍጠር ነው፡፡ 

 
ሰባቱም የግብይት አካላት የተያያዙ ስለሆነ በአንድነት ሲቀነባበሩ ወይም ሲቀናጁ በንግድዎ ላይ አዎንታዊ 
ገፅታ ይፈጥራሉ፡፡ የሚቀጥለውን ምሳሌ እንመልከት፡፡ 
 
ኩሪ ባደገችበት አነስተኛ ከተማ ውስጥ የአነስተኛ ሬስቶራንት ባለቤት ነች፡፡ ከተማዋ የአለምአቀፍና የአገር 
ቱሪስቶች በብዛት ከሚመጡባቸው ከተሞች አንዷ ነች፡፡ የከተማዋ ኗሪዎችም አንዳንድ ጊዜ ወደባህል 
ሬስቶራንቶች ለመመገብ እንደሚመጡ ኩሪ ታውቃለች፡፡ የኢትዮጵያ ምግቦች በብዙ አገሮች በመለመዳቸው 
ወደከተማዋ የሚመጡ ቱሪስቶችም የባህል ምግቦች ተሞክሮ እንዲኖራቸው ይፈልጋሉ፡፡ ኩሪ የእሷን 
ሬስቶራንት በባህል ምግቦች የተካነ ለማድረግ ወስናለች፡፡ ምክንያቱም እሷ እንዳየችው በከተማው ውስጥ 
በቱሪስቶችም ሆነ በከተማው ኗሪዎች የደመቁ ልዩ የባህል ሬስቶራንቶች የሉም፡፡ የኩሪ ሬስቶራንት በገበያ 
ውስጥ የራሱ ደረጃ እንዲኖረው ለማደረግ ሰባቱን የግብይት አካላት ለማቀናጀት ወስናለች፤ 
 

• ምርት፤ ሬስቶራንቱ በአትኩሮት የሚያቀርበው ዋና ዋና የኢትዮጵያን የባህል ምግቦችን ነው፡፡ 
በተጨማሪም እንደቆሎ፣ በቆልት፣ በቆሎ እሸት (ጥብስና ቅቅል) ፣ ጭኮ የመሳሰሉ የባህል 
ቁርሶች፣ የባህል መጠጦች፣ የጀበና ቡና እንዲሁም የባህል ምሽት (ዘፈኖች/ጭፈራ) ያዘጋጃል፡፡ 
 

• ዋጋ፤ ኩሪ ያዘጋጀችው የሬስቶራንት ዋጋ ዝርዝር አቅም ያመዛዘነና ተወዳዳሪ ነው፡፡ የምግቡ 
ጥራት ከፍተኛ ሆኖ ሳይለዋወጥ ፀንቶ ከቆየ ከፍተኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች ወደሬስቶራንቱ 
እንዲመጡ ይስባል፡፡ 

 
• ማስፋፊያ፡ በአስጎብኚዎች ድረገፆች ላይ ማስታወቂያ ታወጣለች፡፡ አነስተኛ ማስታወቂያዎች 

ማለትም እንደፖስተሮች፣ ስቲከሮችና ብሮሸሮች የምትጠቀመው በአገር አቋራጭ አውቶብሶችና 
በአስጎብኚዎች አሽከርካሪዎች ነው፡፡ በተጨማሪም በዋናው የሬስቶራንቱ መግቢያ በር ላይ 
የምግብ አይነቶችን በፍቶግራፍ ታስተዋውቃለች፡፡  

 
• ቦታ፤ ኩሪ ሬስቶራንቱን የምትከፍተው መሃል ከተማ ሆቴሎችና የቱሪስት መስህቦች አቅራቢያ 

ነው፡፡ 
 
• ሰዎች፤ የባህል ምግቦች ሼፍ ለመቅጠር አስባለች፤ ነገርግን ካለገኘች በዋና ዋና የኢትዮጵያ 

የባህል ምግቦች ላይ ጥሩ ተሞክሮ ያላት/ለው ሰራተኛ ትቀጥራለች፡፡ 
 
• ሂደት፤ ሬስቶራንቱ ኩሽናውን ያሳያል፡፡ ደንበኞች ገና ሲገቡ ፊት ለፊት የሚመለከቱት 

የማእድቤት ሰራተኞች ወይም ሼፉ በምግብ ዝግጅት ላይ እንዳሉ ነው፡፡ ይህ ደግሞ ደንበኞች 
በሬስቶራንቱ የሚኖራቸውን የቆይታ ጊዜ ጥሩ ትውስታ የሚፈጥርላቸው ከመሆኑም በላይ 
የሚፈልጉትንም የምግብ አይነት ላይ በቀላሉ ወስነው ለማዘዝ ያስችላቸዋል፡፡          

 
• አካላዊ ማረጋገጫዎች፤ ኩሪ ሬስቶራንቱን “አሻም” የሚል ስም አውጥታለታለች፡፡ የሁሉም 

አስተናጋጆች ዩኒፎርም የባህል ልብሶች ናቸው፡፡ የባህል ልብሶቹ የተለያዩ የኢትዮጵያን 
የህብረተሰብ ክፍሎች የሚወክሉ ሲሆኑ የተለያዩ ባህላዊና ሃይማኖታዊ በአላትን ያካተተ 
የአለባበስ መርሃግብር ይኖራል፡፡ ሬስቶራንቱ የውስጥ ማስጌጫዎች በልዩ ልዩ የአገር ባህል 
የተሰሩ ናቸው፡፡ የሬስቶራንቱ አስተናጋጆች ደንበኞችን የሚቀበሉት በእለቱ የባህል ልብስ 
ዩኒፎርማቸው በፈገግታና እጅ እንደመንሳት ብለው “አሻም” እያሉ ነው፡፡ በሬስቶራንቱ ውስጥ 
የሚሰማው የአገር ባህል ሙዚቃ ነው፡፡           
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ደንበኞች በሬስቶራንቱ ውስጥ ከተስተናገዱ ሰባቱን የግብይት ቅንብሮች በግብይት ሂደት በወጥነት በመሰካካት 
የሚፈጥሩት ተፅእኖ የኢትዮጵያን ባህል በቀላሉ እንዲያስታወሱ የሚያስችላቸውን ሁኔታ ስለሚፈጥር 
የኢትዮጵያን ባህል ምግቦች ከፈለጉ ተመልሰው ሊመጡና ለጓደኞቻቸውም ሊነግሩ ይችላሉ፡፡       
 
 

          

ተግባር 1 
 
 
አሁን ወደራስዎ ንግድ ይመለሱና የግብይት ሁኔታዎን በማጤን የሚከተሉትን ጥያቄዎች ይመልሱ፤  
 
1. ደንበኞችዎ በምርትዎ እንዲረኩና ታማኝ እንዲሆኑልዎ በማደረግ ረገድ የእርስዎን ምርት ከሌሎች 
ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
2. ያለማቋረጥ ለየት ያለ ሆኖ እንዲገኝ ምን አደረጉ? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
ለእነዚህ ጥያቄዎች ግልፅ የሆነ መልስ ከሌለዎ የዚህን መማሪያ መፅሃፍ ቀጣይ ክፍል በማንበብ ለየት ያለ 
ምርት እንዳለዎ በደንበኞችዎ አእምሮ ለማስረፅና ብሎም ታማኝ ደንበኞች ይሆኑልዎ ዘንድ ያግዝዎታል፡፡   
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ከላይ የተመለከትነውን የኩሪን ሬስቶራንት ምሳሌ ወስድን መተንተን እንችላለን፡፡ ከእሷ ውጤት ወደኋላ 
በመመለስ ኩሪ በግብይት አማካኝነት እንዴት ታማኝ ደንበኞች ለመፍጠር እንደቻለች እንመለከታለን፤ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

በዚህ መማሪያ ቀሪ ክፍሎች እነዚህ የግብይት ቅንብር አካላት በዝርዝር ይብራራሉ፡፡ ደረጃ 1 በክፍል ሁለት 
ይሸፈናል፡፡ ደረጃ 2 ደግሞ ሰባቱን የግብይት ክፍለቶች የሚያቅፍ ሲሆን እያንደዳንዱ የግብይት ቅንብር 
ከክፍል ሦስት እስከዘጠኝ ተሸፍነዋል፡፡

 

3. ግብይት ታማኝ ደንበኞች የሚፈጥረው 
እንዴት ነው? 

ታማኝ ደንበኞችን የመፍጠር አላማን ማሳካት 

በተደጋጋሚ ተመልሰው ይመጣሉ፤ እንዲሁም 

ሌሎች ወደንገድዎ እንዲመጡ ይመክራሉ፡፡ 

 

የግብይት ቅንብሮችን መለየት፤ ሰባቱን 

የግብይት ቅንብሮች በመተግበር 

እያንዳንዳቸው በወጥነትና በቀጣይነት 

ለንግድዎ የተለሙትን የገበያ ይዞታ ግብ 

አስተዋፅኦ እያደረጉ መሆኑን ማረጋገጥ፡፡ 

ምርትዎ በገበያ ላይ የሚይዘውን ቦታ 

መወስን፤ ደንበኞች ምርቱን ከተወዳዳሪዎች 

ምርቶች ጋር አነፃፅረው በአእምሯቸው 

የሚሰጡት ቦታ/ደረጃ ምን መሆን እንዳለበት 

ሊወስኑ ይችላሉ፡፡ 

ደንበኞች ተመልሰው በሬስቶራንቱ 

ለመስተናገድ ይመጣሉ፤ ሌሎችም እንዲመጡ 

ይመክራሉ፤ ምክንያቱም ሬስቶራንቱ ለየት ያለ 

የኢትዮጵያ ባህል አጣምሮ ስለያዘ ነው፡፡ ምግቡ 

ይጥማል፡፡ መስተንግዶውም ጥሩ ነው፡፡ 

ሬስቶራንቱ ለየት ያለ ገፅታ እንዲኖረው ለምን 

አስፈለገ? 

• ምክንያቱም የባህል ሬስቶራንቶች ተወዳጅነት 

ለማግኘት ከመመገቢያነት በላይ የደንበኞች 

ቆይታ አስደሳች እንዲሆን/ባህል ማወቅ 

የሚፈልጉ ቱሪስቶች በቀላሉ ያያሉ፤ ሰባቱን 

የግብይት ቅንብሮች ማቀናጀት መለመዱ፡፡ 

ለምንድን ነው ኩሪ ሰባቱን የግብይት ክፍለቶች 

ወጥ አድርጋ ያቀናበረቻቸው?  

ምክንያቱም ኩሪ በደንበኞቿ አእምሮ 

ለመፍጠር ስለምትፈልገው ገፅታ አስቀድማ 

በጣም ግልፅ ሆኖላታል፤ ማለትም እሷ 

የምትሻው ሬስቶራንቱ በከተማው ውስጥ 

በምርጥ የባህል ሬስቶራንትነት እንዲታወቅላት 

ነው፡፡ የእሷ ዲዛይን ሰባቱም የግብይት ቅንብር 

አካላት እያንዳንዳቸው ያነጣጥሩት ምርጥ 

የባህል ሬስቶራንትነት ገፅታ በደንበኞች አእምሮ 

ለመቅረፅ ስለሆነ ነው፡፡ 

ኩሪ ምርቷ በገበያ ላይ የሚኖረውን ቦታ 

ለመወሰን የቻለችው በግብይት ሂደት 

ውስጥ አልፋ ነው፡፡ እሷ ያለፈችበት ሂደት 

ታማኝ ደንበኞችን ለመፍጠር 

የሚጠቅሙ ሁለት ቁልፍ ደረጃዎች 

ይገኙበታል፡፡                     

ውጤት 

 

2 

 

1 

 

ግብ 

 

2 

 

1 
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ለንግድዎ ስኬት የደንበኞች አስተያየት ወሳኝ ነው፡፡ /የሰው አፍ ንግድዎን ሊያሳድገው ወይም ሊያጠፋው 
ይችላል፡፡   

የግብይት ዋነኛ አላማ ደንበኞችን ታማኝ ማድረግ ነው፡፡   

ግብይት የደንበኞችን ፍላጎቶች ለይቶ በማወቅ ከተወዳዳሪዎች በበለጠ ሁኔታና በአትራፊነት ሟሟላት ነው፡፡ 

የእርስዎ ንግድ ከሌሎች ለየት ብሎ የደንበኞችን ፍላጎቶች ከተወዳዳሪዎችዎ አስበልጠው እንዲያሟሉ 
በሰባቱ የግብይት ቅንብሮች ይጠቀሙ፡፡  

• ምርት፤ ለደንበኞች የሚያቀርቡት እቃዎች ወይም አገልግሎቶች ሲሆኑ የደንኞችን ፍላጎት የሟሟያ 
ዋና መሰረቶች ናቸው፡፡ 

• ዋጋ፤ ለንግድዎ ትርፍ የሚያስገኝ፣ ተወዳዳሪ ሆኖ የደንበኞችን አቅም ያገናዘበ እንዲሁም ደንበኞች 
ለመክፈል ፈቃደኛ የሚሆኑበትን መሸጫ ዋጋ የመተመን ሂደት ነው፡፡   

• ማስፋፊያ ፤ ደንበኞችን ስለምርቱ ወይም አገልግሎቱ ማሳወቅና እንዲገዙ መሳብ ማለት ነው፡፡ 
• ቦታ፤ ምርቱ ወይም አገልግሎቱ ለደንበኞች እንዴት አደርጎ እንደሚደርስ የሚገልፅ ነው፡፡  
• ሰዎች፤ ንግድዎን ከሌሎች ለየት ለማድረግና ከተወዳዳሪዎች በልጦ እንዲገኝ ለማስቻል ቀጥረው 

የሚያሰለጥኗቸው ቁልፍ የስራ ባልደረባዎችዎ ናቸው፡፡ 
• ሂደት፤ ምርቱን ወይም አገልግሎቱን ለደንበኞች ለማቅረብ ንግዱ ስራዎቹን የሚያደራጅበትን 

መንገድ ይመለከታል፡፡  
• አካላዊ ማረጋገጫ፤ በደንበኞችዎና በንግድዎ መስተጋብር የንግድዎ ሁለመና የደንበኞችን ፍላጎቶች 

፤ሟሟላት የቆመ መሆኑን በተቻለ መጠን እንዲያዩ ወይም እንዲረዱ ለማድረግ የሚያስችሉ አካላዊ 
ማረጋገጫዎችን መፍጠር ነው የሚያመለክተው፡፡ 

የግብይት ሂደት ሁለት ቁልፍ ደረጃዎች አሉት፤ 

1. ምርትዎን ወይም አገልግሎትዎን በደንበኞች አእምሮ መሳል፣  
2. ሰባቱን የግብይት ቅንብሮች መለየት፣ 

 

 

  

ማጠቃለያ 
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የንግድ ቋንቋዎን ይለማመዱ 
 
ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት ቃላት ትክክለኛውን በመምረጥ እያንዳንዱን አረፍተነገር የተሟላ ያድርጉ፤  
 
ምርት(ቶች) ዋጋ(ዎች) ገፅታ(ዎች) ሰዎች ቦታ(ዎች) 
የሰው አፍ ማስተዋወቂያ ሂደት አካላዊ ማረጋገጫ  
 
ዳግም እድል ያገለገሉ እቃዎችን በመሸጥ የተሳካለት ንግድ ነው፡፡ ዳግም እድል (1) ............................... 

ቄንጠኛና አካባቢ ወዳድ ለሆኑ ሰዎች ጥሩ የመሸመቻ አማራጭ ሆኖ መታየት ይፈልጋል፡፡ ዳግም እድል 

የተለያዩ አይነቶች (2) ........................................................ ከአልባሳትና ፋሽን እቃዎች እስከየቤትና 

የኩሽና እቃዎች ድረስ ያቀርባል፡፡ የሚሸጥበት (3) ................................................................. ከአዲስ 

እቃዎች በጣም ያነሰ ነው፡፡ ዳግም እድል አንድ አይነት ብቻ (4) ............................................... 

ይጠቀማል፤ ደንበኞችን ለመሳብ ንግዱ ከሚገኝበ አቅራቢያ(5) ........................................................በሆነ 

መስቀለኛ መንገድ ላይ በራሪ ፅሁፎች ያድላል፡፡ ንግዱ በዋነኛነት የሚጠቀመው (6) ....................ማለትም 

በረኩ ደንበኞች ነው፡፡ ንግዱ በደንብ የሰለጠኑ ሰራተኞች አሉት፤ የዳግም እድል ባለቤቶች እንደሚሉት 

በንግዱ ላይ አይነተኛ ልዩነት ለማምጣት ያስቻለው (7) ............................................... እንደሆነ 

ያምናሉ፡፡ በተጨማሪም የደራጁት ግልፅ የሆነ የንግድ (8) .................................................. ዳግም 

እድልን ለመሸመት ምቹ ያደርገዋል፡፡ ዳግም እድል አንድ ነገር ብቻ ማሻሻል ያለበት ሲሆን እሱም አካባቢ 

ወዳድ መሆኑን ለማጉላት ተጨማሪ (9) ................................................................................. 

መፍጠር ነው፡፡ 

 

ግምገማ 1 
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ክፍል ሁለት፤ ለምርትዎ ገፅታ ይፍጠሩ 

 

ምርትዎ በደንበኞች አእምሮ ውስጥ ሆኖ እንዲሳልልዎት የሚፈልጉት ነገር የምርት ገፅታ ይባላል፡፡ የአሻማ 
ባህል ሬስቶራንት ምሳሌን ብንወስድ በከተማው ውስጥ ብዙ ሬስቶራንቶች እንዳሉ ኩሪ ታውቃለች፤ ነገርግን 
እሷ እንዲሆን የምትሻው ደንበኞች በማንኛውም ጊዜ የባህል ምግቦች ሲፈልጉ አሻማ ሬስቶራንትን 
አስታውሰው እንዲመጡ ነው፡፡   

ጥርት ያለ የምርት ገፅታ ከሌለ ምን አይነት የግብይት ቅንብር (ሰባቱ የግብይት ቅንብሮች) 
እንደሚያስፈልግዎ አያውቁም፡፡ የመሄጃ መንገዱን ሳይመርጡ መድረሻውን መወሰን እንደማለት ነው፡፡ 

ጥሩ ገፅታ የመፍጠር ተግባር ደንበኞች የእርስዎን ምርት ለመግዛት አሳማኝ ምክንያት እንዲኖራቸው 
ማድረግ ነው፤ ስለዚህ የምርት ገፅታ ሆኖ መገኘት ያለበት፤ 

• ደንበኞች ከፍተኛ እሴት ለሰጡት ፍላጎት ምላሽ መስጠት፣ 
• ምርትዎ ከተወዳዳሪዎችዎ ለየት ያለ እንዲሆን ማድረግ፣ 
• ቃል የገቡትን የሚፈፅሙ ስለመሆንዎ እርግጠኛ መሆን፣ 

የጥሩ ገፅታ ሶስት መስፈርቶች፤ 

 

ለምርትዎ ገፅታ ለመፍጠር ሶስት ደረጃዎችን ይከተሉ፤ 

• ስለወደፊት ደንበኞችዎና ተወዳዳሪዎችዎ የበለጠ ይወቁ፤ 
• ገበያውን ከፋፍለው የእርስዎን ኢላማ ይምረጡ፤ 
• ምርትዎ ወይም አገልግሎትዎ ሊኖረው የሚገባውን ገፅታ ይለዩ፤ 

 

 

 

ደንበኞች ከፍ ያለ እሴት
ለሰጡት ፍላጎታቸው

ምላሽ ይስጡ፤

የእርስዎን ምርት
ከተወዳዳሪዎችዎ
ለየት ያለ ያድርጉ፤

በቃልዎ መገኘት
የሚችሉ መሆንዎን
እርግጠኛ ይሁኑ፤
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ስለደንበኞችዎና ተወዳዳሪዎችዎ የበለጠ ማወቅ የሚችሉት በገበያ ጥናት አማካኝነት ነው፡፡ ይህ ደረጃ 
የሚያስፈልግበት ምክንያት የትኞቹ ፍላጎቶች ከእርስዎ ጋር ተመሳሳይ በሆኑ ምርቶች እየተሟሉ እንዳለና 
የትኞቹ ደግሞ እንዳልተሟሉ ለማወቅ፣ እንዲሁም ተወዳዳሪዎችዎ የደንበኞችን ፍላጎቶች እያሟሉ 
የሚገኙብት ሁኔታ በጥሩ ወይስ በማያረካ ሁኔታ መሆኑን በማወቅ ነው፡፡ በገበያ ጥናት አማካኝነት 
ምናልባት ያልተሟላ የደንበኞች ፍላጎት እንዳለ ማወቅ ከቻሉ ይህንኑ ከተወዳዳረዎችዎ በሚያስለይዎ 
መንገድ ሟሟላት ይችሉ ይሆናል፡፡  

የገበያ ጥናትዎ በሚከተሉት ጉዳዮች ላይ ማትኮር አለበት፤ 

1.1. የወደፊት ደንበኞችዎንና ተወዳዳሪዎችዎን በተመለከተ ማግኘት የሚያስፈልግዎ ምን አይነት 
መረጃዎች ናቸው? 

 

ደንበኞችን የሚመለክቱ መረጃዎች፤ 

• ለመሸጥ የምሞክረው ለየትኞቹ የተለያዩ አይነት ደንበኞች ነው? 
• የእኔንስ ምርት የሚገዙ የተለያዩ ደንበኞች ምን አይነቶች ናቸው? 
• የሚፈልጉት ምን አይነት ምርት ነው? ምርቱንስ የሚፈልጉት ለምንድን ነው? 
• ለመክፈል ፈቃደኛ የሚሆኑበት ዋጋ ስንት ነው? 
• ደንበኞች ያሉት የት ነው? ብዙውን ጊዜ የሚገዙት ከየት ነው? የሚገዙትስ መቼ ነው? 
• ከእኔ ምርት ጋር ተመሳሳይ የሆኑ ምርቶችን ደንበኞች የሚገዙት በየስንት ጊዜ ነው? በምን 

ያህል ብዛት ይገዛሉ? 
• በአሁኑ ወቅት እየገዙ ያለው ምርት ፍላጎታቸውን እያሟላ ነውን? በግዥ ላይ እየተደረገላቸው 

ባለው መስተንግዶስ ደስተኞች ናቸውን? 
• ደንበኞች የሚፈልጉት በተለይ ለተወሰነ ተግባር ነው ወይስ ተጨማሪ አገልግሎት ይሻሉ?    

የተወዳዳሪዎች መረጃዎች፤ 

• ከእኔ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ምርት የሚሸጡ ተወዳዳሪዎቼ እነማን ናቸው? ምን ያህል ጥሩ 
ናቸው? 

• ደንበኞች በተወዳዳሪዎቼ ምርቶች ላይ ያላቸው አረዳድ ምን የመሰለ ነው? 
• ተወዳዳሪዎቼ ለደንበኞች ምርቶቻቸውን የሚያደርሱት እንዴት ነው? 
• ተወዳዳሪዎቼ ስለንግዶቻቸው ለደንበኞች የሚያሳውቁትና እንዲገዙም የሚያግባቡት እንዴት ነው?  
• አንድ ተወዳዳሪ ከሌሎች በልጦ እንዲገኝ (ጎልቶ እንዲወጣ) የሚያደርገው ምንድን ነው? 

 

1.2. ለገበያ ጥናትዎ እንዴት መረጃዎች ያገኛሉ? 
እርስዎ የገበያ ጥናት ማድረግ ይችላሉ፤ የገበያ ጥናት በሚሰራ ድርጅት ማስጠናት ወይም በጓደኞችዎና 
በሰራተኞችዎ አማካኝነት ሊያስጠኑ ይችላሉ፡፡ ስለደንበኞችዎና ተወዳዳሪዎችዎ ይበልጥ ለማወቅ 
ከሚጠቅሙዎ ዘዴዎች መካከል ጥቂቶቹ ቀጥሎ ያሉት ናቸው፡፡ 

ይመልከቱ፤ ደንበኞች ምርት ሲገዙ ወይም ሲጠቀሙ ይመልከቱ፡፡ ክንዋኔዎች ለደንበኞች ቀላልና አመቺ 
መሆናቸውን እያዩ አመቺ ያልሆኑትን ወይም በአገልግሎት አሰጣጥ ላይ የተጓደሉ ነገሮች ካሉ በማስታወሻ 
ወረቀት ላይ ይፃፉ፡፡  

ያዳምጡ፤ ደንበኞች ስለበእርስዎና በተወዳዳሪዎችዎ ንግዶች ላይ የሚናገሩትን ያዳምጡ፡፡ በጓደኞችዎና 
ዘመዶችዎ አማካኝነት መረጃዎች ያግኙ፡፡ ምናልባት ንግድዎ የኢንተርኔት ሽፋን ካለው ደግሞ በመስመር 
ላይ ከሚገኙ ማህበረሶቦችን ይቀላቀለሉና ስለንግድዎና ምርትዎ የሚፃፉ አስተያየቶችን ያንብቡ፡፡     

1. ደንበኞችዎንና ተወዳዳሪዎችዎን ማወቅ 
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ይህንን የልብስ ንፅህና አገልግሎት በመመልከት ቤት ውስጥ የማድረስ ጉድለት እንዳለው ማወቅ ይችላሉ፡፡ 

ደንበኞችን ያነጋግሩ፤ በተቻለ መጠን ደንበኞችን አዘውትረው ያነጋግሩ፡፡ ምርትዎን ደንበኞች በሚገዙበት 
ወቅት አስተያየቶቻቸውን እነዲሰጡ ተቀጣሪዎችዎ እንዲጠይቋቸው ያድርጉ፡፡ ጓደኞችዎም በሚያገኙት 
አጋጣሚ ማለትም በማህበራዊ ጉዳዮች ወይም መንገድ ላይ ለሆን ይችላል፤ የደንበኞችዎን አስተያየት 
እንዲጠይቁ ያድርጉ፡፡ ማህበራዊ ዝግጅት አዘጋጅተው ደንበኞችን ይጋብዙና አስተያየታቸውን ይጠይቁ፡፡ 
የአስተያየት መስጫ ቅፆችን ወይም የገበያ ጥናት መጠይቆችን እንዲሞሉ ደንበኞችን ይጠይቁ፡፡  

የተወዳዳሪዎችዎን ንግዶች ያጥኑ፤ የተወዳዳሮዎችዎን እቃዎች በመግዛት ወይም አገልግሎት ከሆነ ደግሞ 
እንዴት እንደሚሰጡ ለማጥናት ሲሉ በአገልግሎቶቻቸው ይጠቀሙ፡፡ ታዲያ አገልግሎታቸውን ሲጠቀሙ 
እንደደንበኛ ሆነው የደንበኛ ተሞክሮ እንዲኖርዎ ለማድረግ ይሁን፡፡   

አቅራቢዎችን ይጠይቁ፤ ስለተወዳዳሪዎችዎ ንግድ ይበልጥ ለማወቅ አቅራቢዎችንና የንግድ ጓደኞችዎን 
ይጠይቁ፡፡ የእነዚህ ሰዎች ከገበያው ጋር መስተጋብር ያላቸውና ከተወዳዳሪዎቸዎም ጋር የሚገናኙ በመሆኑ 
ጥሩ የመረጃ ምንጮች ናቸው፡፡   

የሽያጭ ትእዛዝ መቀበያ መዝገብዎን ይመልከቱ፤ የሽያጭና የእቃ ክምችት መዝገብዎችዎ የትኞቹ ምርቶች 
ሽያጫቸው ጥሩ እንደሆነና የየትኞቹ ደግሞ ደከም ያለ እንደሆነ ይነግሩዎታል፡፡  

መስመር ላይ (ኦንላይን) ይሁኑ፤ በይነመረብ (ኢንተርኔት) ውስጥ ገብተው በመስመር ላይ (ኦንላይን) 
በእርስዎ ገበያ ውስጥ በሚገኙ ንግዶች ላይ አስተያየቶች ያስቀመጡ ድረገፆችን ይመልከቱ፡፡  

ያንብቡ፣ ጋዜጦችን፤ የንግድ ማውጫዎችን፣ የንግድ መፅሄቶችን በማንበብ ስለተለያዩ ምርቶችና ገበያዎች 
መረጃዎችንና ህሳቤዎችን ለማግኘት ይችላሉ፡፡   

የገበያ ጥናት በዝና ኢንተርፕራይዝ 

ዝና የሞባይል ችርቻሮ ንግድ የጀመረው ከሁለት አመት በፊት ነበር፡፡ ስለደንበኞቹና ተወዳዳሪዎቹ ይበልጥ 
ለማወቅ እንዲያስችለው በማለት በቅርቡ የገበያ ጥናት አድርጓል፡፡ የተወዳዳሪዎቹን ሱቆች አይቷል፤ 
ስለእነሱም ይበልጥ ለማወቅ በኢንተርኔት ላይ ፈልጓል፡፡ የደንበኞችን ምርጫ ለማወቅ አነጋግሯል፡፡ 
የሚሸጣቸውን ምርቶች ለማሻሻል ይረዳው ዘንድ የአስተያት መስጫ ሳጥን አስቀምጦ ደንበኞች ሃሳባቸውን 
እንዲያካፍሉት ጠይቋል፡፡   

 
ዝና መረጃዎቹን እንዴት እንዳቀነባበረ በሚቀጥለው ገፅ ላይ ያለውን ሰንጠረዥ ይመልከቱ፡፡ 

  

ከአራት ሰአት በኋላ የታጠበልዎትን 
ልብስ መጥተው ይውሰዱ፡፡ ያሉበት ቦታ 

ግን ልናደርልዎ አንችልም፡፡ ይቅርታ! 
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የገበያ ጥናት 

የእኛ 
ምርቶች 

 
 

(1) 

የእኛ 
ደንበኞች 

 
 

(2) 

የእኛን ምርቶች 
ደንበኞች የሚገዙት 

መቼ፣ እንዴትና 
በየምን ያህል ጌዜ 

ነው? 
(3) 

የእኛ ዋጋ 
 
 

(4) 

የደንበኞች አስተያየት፡ 
ከምርታችን የሚወዱት ወይም 
የማይወዱት ምኑን እንደሆነ 

(5) 

የተወዳዳሪዎች እውነታ 
 
 

(6) 

ባለ ላቀ-

ከፍታ 

ስማርት 

ስልኮች (ባለ 

ካርድ 

ስልክ?)  

 

ነጋዴዎች፣ 

ስራ 

አስኪሄያጆችና 

ወጣቶች 

(የባለ 

መካከለኛና 

ከፍተኛ ገቢ 

ቤተሰብ 

ያላቸው 

ልጆች)   

 

በየአመቱ በአጠቃላይ 

ወይም አዳዲስ 

ሞዴሎች ወደገበያ 

ሲመጡ  

 

ብዙውን 

ጊዜ 

ከገበያው 

ዋጋ 5% 

ከፍ ያለ 

ነው፡፡ 

• የታወቁ ብራንዶች 

የሚያወጧቸውን 

የመጨረሻ ሞዴሎች 

ቀድመው የሚደርሱት ለእኔ 

ሱቅ ሰለሆነ ደንበኞች 

ይወዱታል፡፡  

• የሱቁ ተቀጣሪዎች ስልኮቹ 

ስለሚሰሩት አዳዲስ ነገሮች 

በሚገባ ለደንበኞች 

ማስረዳታቸውን በደንበኞች 

ዘንድ ተወዷል፡፡   

• ገና አዲስ የወጡ 

ብራንዶችን ብቻ የምንይዝ 

መሆኑ ያለፈባቸው 

ሞዴሎችንና ያገለገሉ 

ስልኮችን በስህተት 

ከመግዛት ስለሚያድናቸው 

ደንበኞች ደስተኞች ናቸው፡፡  

• እኔ የምሸጣቸው ስልኮች 

ይበልጥ ውድ መሆናቸውን 

ደንበኞች አልወደዱትም፡፡ 

• ስልኮቻቸውን መልሰን 

ስለማንገዛ ደንበኞች ቅሬታ 

አላቸው 

• ባጠቃላይ የሌሎች 

ሱቆች መሸጫ ዋጋ 

ከእኛ 5% ዝቅ ያለ 

ነው፡፡  

• ሌሎች ሱቆች ያገለገሉ 

ስልኮችን መልሰው 

በመግዛት መልሰው 

ይሸጣሉ፡፡ 

• ሌሎች ሱቆች ብዛት 

ያላቸውን የተለያዩ 

ስማርት ስልኮችንና 

ብራንዶችን አካተው 

ይይዛሉ፤ 

• ገና አዲስ የወጡ 

ሞዴሎችን 

አያመጡም፤ 

የተለመዱ 

ስማርትና 

መደበኛ 

ተንቀሳቃሽ 

ስልኮች 

(ኪስስልኮች) 

አዲስ ስልክ 

መግዛት 

የሚፈልግ 

ማንኛውም 

ሰው፡፡ 

ኪስስልክ መጠቀም 

ሲጀምሩ ወይም 

የሚጠቀሙት ስልክ 

ሲበላሽባቸው 

(በግምት በየሶስት 

አመት) 

 

በገበያ 

ዋጋ 

• የሱቁ ተቀጣሪዎች እርዳታ 

የሚያደርጉላቸውና ስልኮቹ 

የያዙትን አዳዲስ ስራዎች 

በደንብ ማስረዳታቸውን 

ወደውታል፡፡ 

• እኛ ብዙ አይነት ምርቶችን፣ 

ብራንዶችንና ሞዴሎችን 

ስለማናካትት ደንበኞች 

ደስተኛ አይደሉም፡፡ 

• ያገለገሉ ስልኮችን 

አለመሸጣችንን ደንበኞች 

አልወደዱትም፡፡ ምክንያቱ 

ደግሞ ዋጋቸው ርካሽ 

ስለሚሆንላቸው ነው፡፡ 

• ሌሎች ሱቆች ብዛት 

ያላቸው ብራንዶች፣ 

ሞዴሎችና ዋጋዎች 

አላቸው፡፡  

• ሌሎች ሱቆች ያገለገሉ 

ስልኮችን ተመጣጣኝ 

በሆነ ዋጋ ያቀርባሉ፡፡ 

• የሰራተኞቻቸው 

መስተንዶ ሁልጊዜ 

ጥሩ አይደለም፡፡ 

• አንዳንድ ደንበኞች 

ፍፁም አዲስ 

አለመሆናቸው 

ያሳስባቸዋል፡፡ 
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ስለደንበኞችዎና ተወዳዳሪዎችዎ የሚያገኟቸውን መረጃዎች ለመፃፍ ማስታወሻ ደብተር ይጠቀሙ፡፡ 
የሚያገኙት መረጃ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ንግድዎን ማሻሻል በሚያስፈልግዎ ጉዳይ ላይ ውሳኔ አሰጣጥዎን 
ያቀልልዎታል፡፡  

ከዚህ በላይ ባነበቡት የዝና ምሳሌ ላይ እሱ መረጃዎቿን የሞላበትን አይነት ቀላል ሰንጠረዥ ይጠቀሙ፤ 

1. አምድ 1፤ የሚሸጧቸውን ምርቶች ይፃፉ፤ 

2. አምድ 2፤ የእያንዳንዱን ምርት ደንበኞች ይዘርዝሩ፡፡ ምርቱን የሚፈልጉና የመክፈል ፈቃደኛነት ያላቸው 
ሰዎች እነማን ናቸው? 

• ብዙውን ጊዜ ወንዶች ሴቶች ወይም ልጆች ናቸው? 
• የሚበዙት ወጣቶች ወይም በእድሜ የገፉ ናቸው? በምን አይነት ስራ ላይ የተሰማሩ ናቸው? 
• የሚያገኙት ገቢ ዝቅተኛ ነው ወይስ ከፍተኛ? 
• የሚኖሩትና ምርት ለመግዛት የሚሄዱት የት ነው? (በገጠር አካባቢዎች፣ በከተሞች፣ ለንግድዎ 

አቅራቢያ ናቸው ወይስ ሩቅ፣ ወዘተ.) 

ስለደንበኞችዎ ጠቃሚ እንደሆኑ የሚገምቷቸው ተጨማሪ ነገሮች ካሉ ይፃፉ፤  

3. አምድ 3፤ መቼና በየምን ያህል ጊዜ እያንዳንዱን ምርት ደንበኞች እንደሚገዙ ይፃፉ (በየእለቱ፣ 
በየሳምንቱ፣ በየወሩ፣ በየአመቱ፣ በክረምት፣ በበጋ፣ በደመወዝ መክፈያ ቀን፣ ከአዝመራ በኋላ፣ ወዘተ.) 

4. አምድ 5፤ ለእያንዳንዱ ምርት የሚያስከፍሉትን ዋጋ ከገበያው ዋጋ ጋር አነፃፅረው ይፃፉ፤ 

5. አምድ 5፤ ደንበኞችን ምርትዎን በተመለከተ የሚወዱትንና የማይወዱትን ይፃፉ፡፡ ለምሳሌ፣ 

• ደንበኞች የወወዱት ምኑን ነው? ዲዛይኑን፣ ቀለሞቹንና የሚገኙትን መጠኖች? 
• በመሸጫ ዋጋዎ ላይ ደንበኞች ምን ያስባሉ? አነስተኛ፣ ተመጣጣኝ ወይስ በጣም ከፍተኛ? 
• እርስዎ የማያቀርቧቸውን ምርቶች ደንበኞችዎ ይፈልጋሉን?        

6. አምድ 6፤ የእርስዎን ምርት ወይም ተቀራራቢ የሆኑ ምርቶችን የሚሸጡና ተወዳዳሪዎችዎ ስለሆኑ 
ሌሎች ንግዶች ይፃፉ፡፡ በእርስዎ ግምት ሽያጫቸው ከእርስዎ ይበልጣልን? ለምን? እነሱ ያላቸው የተለዩ 
ነገሮች ምንድን ናቸው? ለምሳሌ፣ ንግዳቸው፣ ምርቶቻቸው፣ ተቀጣሪዎቻቸው፣ የሚገኙባቸው ቦታዎችና 
ቤቶች?  

ቀጥሎ ባሉት ጉዳዮች ላይ መረጃዎች መፃፍ ለገበያ ጥናትዎ ይጠቅማል፤ 

• ደንበኞች ቅሬታቸውን የሚያቀርቡት በምን ላይ ነው? 
• ደንበኞች ብዙውን የሚጠይቋቸውና እርስዎ ዘንድ የማይገኙ ምርቶች የትኞቹ ናቸው? 
• ደንበኞች በእርስዎ ምርቶች ላይ የሚሰጡት አስተያየቶችና ጥያቄዎች ምን ምን ናቸው?  
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የዝናን ተንቀሳቃሽ ስልክ ሱቅ እንደምሳሌ እንመልከት፡፡ ብዙ ደንበኞች ከእሱ ሱቅ መግዛት የሚወዱበት 
ምክንያት የመጨረዳ ሞዴሎች የሆኑ ባለብራንድ ስልኮችን ሁልጊዜ ቀደሞ ስለሚሸጥ ነው፡፡ በሌላ በኩል 
ደግሞ የእሱ መሸጫ ዋጋ ከሌሎች ከፍ ያለ መሆኑ ደግሞ የደንበኞች ቅሬታ ነው፡፡ ፍፁም አዲስ የሆኑ 
ምርቶችን ስለሚሸጥ የተወሰኑ ደንበኞች ደግሞ ተታለው ያገለገሉ ስልኮችን ከመገዛት ስለሚያድናቸው 
ሱቁን ይወዱታል፡፡ ከደንበኞች ላይ ያገለገሉ ስልኮችን መልሶ ስለማይገዛና ስለማይሸጥ ሌሎች ደንበኞች 
ደግሞ ደስተኛ አይደሉም፡፡         
 
ዝና የሁሉንም ደንበኞች ፎላጎቶች ሟሟላት የሚችለው እንዴት ነው? 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
የሁሉንም ደንበኞች ፍላጎቶች ለሟሟላት ስለማይቻል ዝና መሞክር የለበትም፡፡ ለምሳሌ፣ ያገለገሉ ስልኮችን 
ገዝቶ መልሶ መሸጥ ውስጥ ቢገባ አነስተኛ ገቢ ያላቸው ደንበኞች ሊወዱት ይችላሉ፡፡ ነገርግን ፍፁም 
አዲስና የመጨረሻ ሞዴል ስልኮችን ብቻ እንደሚሸጥ አምነው የሚገዙ ደንበኞች ደግሞ ስጋትና ጥርጣሬ 
ሊያድርባቸው ይችላል፡፡ በመሆኑም ዝና ምርጫውን ማስተካከል ይኖርባታል፡፡ ስለዚህ የእሱ ምርጫ መሆን 
ያለበት ፍላጎታቸውን ሙሉ በሙሉ ሟሟላት ለሚችለው አይነት ደንበኞች ሆኖ የሚሸጣቸውም ምርቶች 
የእሱን ከተወዳዳሪዎች የተለየ የሚያደርገውን ሊሆን ይገባል፡፡     
 
እንዲህ አይነቱ የደንበኞች ስብስብ የታለሙ ደንበኞች ወይም የታለመ ገበያ ይባላል፡፡ 
 
የእርስዎ ኢላማ የሆኑ ደንበኞችዎን የሚለዩት በሶስት ደረጃዎች ነው፤ 
 

2.1 ገበያውን መክፈል 
 
ገበያውን ልብ ብለው በዝርዝር ከተመለከቱ የእርስዎ ምርት ተጠቃሚዎች በተለያዩ ቡድኖች ወይም ክፋዮች 
ውስጥ ተመድበው እንደሚገኙ ያስተውላሉ፡፡ ሁሉም ደንበኞች የምርትዎ ተጠቃሚ ቢሆኑም የተለያዩ 
ደንበኞች ደግሞ ለምርትዎ የተለያዩ ገፅታዎች የራሳቸውን የተለየ እሴት ሊሰጡ ይችላሉ፡፡ አንዳንዶች 
ለዋጋ ቅድሚያ ይሰጣሉ፣ ሌሎች ለዲዛይንና አንዳንዶች ደግሞ እሴት የሚሰጡት በቀላሉ ምርቱን ማግኘት 
መቻላቸው ሊሆን ይችላል፡፡ ደንበኞች በሚጋሯቸው እሴቶች ገበያዎን መክፈል ይችላሉ፡፡  
 
እነዚህን ሶስት ጥያቄዎች በመመለስ ገበያዎን በቀላል ዘዴ መክፈል ይችላሉ፤    

• እነሱ እነማን ናቸው? 
• ከምርቱ የሚጠብቁት ጥቅም ምንድን ነው? 
• የእርስዎን ምርት እንዴት ይገዛሉ ወይም አጠቃቀሙስ እንዴት ነው? በተቻለ መጠን በተወሰነ 

ነገር ላይ ያትኩሩ፡፡ 
 
የዝና ሱቅ በሚገኝበት ከተማ ያለውን የተንቀሳቃሽ ስልክ ገበያ በሚቀጥለው ገፅ ላይ በሚታየው መልክ 
መክፈል ይቻላል፡፡ 
  

2. የገበያውን ክፋይ ለይተው ለንግድዎ የታለሙ ደንበኞችን ይምረጡ 
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የገበያ 
ክፍይ # 

አነማን ናቸው? ደንበኞች ከምርቱ የሚጠቋቸው 
ጥቅሞች ምንድን ናቸው? 

ምርቱን እንዴት ይገዛሉ? 
የሚጠቀሙበትስ እንዴት ነው? 

1 የንግድ ሰዎች ገቢያቸው 

በወር ከብር 15000 በላይ 

የሆኑ የንግድ ባለቤትና ስራ 

አስኪሄያጆች  

የላቀ ከፍታ ምርቶች የእነዚህን 

ደንበኞች ማህበራዊ ቦታ የሚያሳዩ 

ናቸው፡፡ አዳዲስ መጠቀሚያ 

ፕሮግራሞች፣ ጥሩ ካሜራ፣ በዋይ 

ኤፍ አይ ኢንተርኔት ለመገናኘት 

የሚያስችል፣ ወዘተ. 

ገና አዲስ የወጣ ሞዴል ስልክ ይገዛሉ፤ 

የነበራቸውን ደግሞ ለሌሎች ይሰጣሉ፡፡  

 

ስለሚገዙበት ዋጋ አይጨነቁም፤ ስለአዲሱ 

ስልክ አጠቃቀም በሱቁ ሰራተኞች መረዳት 

ያስደስታቸዋል፡፡ 

2 እድሜያቸው ከ16-25 

የሆኑ ወጣቶች፣ 

ቤተሰቦቻቸው ሃብታሞች 

የሆኑ፤ ቤተሰቦቻቸው 

የእነሱ ዋነኛ የገቢ ምንጮች 

ናቸው፡፡ በአማካይ በወር 

እስከ ብር 10000 

ይደርሳል፡፡ 

 

የአዳዲስ ቴክኖሎጂዎች፣ የግኝቶችና 

የፈጠራዎች ውጤቶች (ኢኖቬሽን) 

አድናቂዎች ናቸው፡፡ 

 

ማህበራዊ ቦታቸውን 

የሚያረጋግጡላቸው መሆናቸው፣ 

 

ስማርት ስልኮቻቸው አዳዲስ 

የመዝናኛ ተግባሮች እንዲኖራቸው 

ይፈልጋሉ፡፡   

 

ገና አዲስ የወጡ ስልኮችን ቀድመው 

መያዝ ይፈልጋሉ፤ 

 

የታወቁ ብራንዶች ብቻ መሆን 

አለባቸው፡፡  

 

ስለሚገዙበት ዋጋ ብዙም አይጨነቁም፡፡  

 

የስልኮቹን አዳዲስ ተግባሮች/አጠቃቀሞች 

ካለሱቅ ሰራተኞቹ እርዳታ በራሳቸው 

ይችላሉ፡፡ 

 

የነበራቸውን ስልክ ሸጠው የአዲሱን ስልክ 

መግዣ ይደጉማሉ፡፡ 

3 የወር ገቢያቸው ከብር 

1000-5000 የሆነ ወጣት 

የቢሮ ሰራተኞች፡፡ 

 

የተንቀሳቃሽ ስልክ መሰረታዊ ነገሮች 

የሚሰራላቸውንና የማዝናኛዎቹም 

ጥራት ተቀባይነት ያለው (ያልወረደ)፣ 

 

ማህበራዊ ቦታቸውን ከፍ ለማድረግ 

የሚያግዙ ምርቶች— ጥሩ 

መልክ/ገፅታ ያላቸው 

(ባለብራንድ/የታወቁትን እስከመሰሉ 

ደረስ ምርቶቹ ስም አልባ/ 

የማይታወቁ ወይም በማስመሰል 

የተሰሩ ሊሆኑ ይችላሉ)፤ 

 

 

የዋጋ ነገር ያሳስባቸዋል፤ 

 

ምርቶቹ የሚፈልጉትን ከሰሩላቸው፣ 

መልካቸው ባለብራንዶቹን ከመሰለና 

ዋጋቸው ርካሽ እስከሆነ ድረስ ስም አልባ/ 

የማይታወቁ ወይም በማስመሰል 

የተሰሩም ቢሆኑ ይቀበላሉ፡፡  

 

አዲስ ስልክ የሚገዙት በእጃቸው ያለው 

መስራት ሲያቆም ወይም በሚስቡ 

የሽያጭ ማስታወቂያዎች ምክንያት ሊሆን 

ይችላል፡፡ 

4 የቢሮ ሰራተኞች፣ አነስተኛ 

ችርቻሮ ነጋዴዎች፣ ወዘተ. 

ገቢያቸው በግምት በወር 

ከብር 5000-10000 

ለረጅም ጊዜ ሳይበላሹ የሚያገለግሉ፣ 

የተንቀሳቃሽ ስልክ መሰረታዊ ነገሮችን 

በጥሩ ሁነታ የሚሰሩ እንዲሁም 

ጥቂት ተጨማሪ ማዝናኛዎች 

ያሏቸው፡፡ 

ስልክ የሚቀይሩት በእጃቸው ያሉ ስልኮች 

ተበላሽተው ሲያቆሙና ሊጠገኑ 

እንደማይችሉ ሲያረጋግጡ ነው፡፡ 

ጥሩ ጥራት ያላቸውንና የታወቁ ብራንዶች 

ቢሆኑ ይመርጣሉ፡፡ 

5 የኮንስትራክሽን ሰራተኞች፣ 

ገበሬዎች፣ የቤት 

እመቤቶች፣ ወዘተ. 

ገቢያቸው በግምት በወር 

ከብር 1000-3000 የሆነ፡፡  

የስልኮቹ ዋጋ ርካሽ የሆነ፣ 

የተንቀሳቃሽ ስልክ መሰረታዊ ነገሮችን 

ከጥቂት ተጨማሪ ማዝናኛዎች ጋር 

ያላቸው፡፡ ባለብራንድ ባይሆኑም 

ምንም አይደል፤ (የታወቁ ስሞች 

መሆናቸው አያሳስባቸውም)፤ 

 

ስልክ የሚቀይሩት በእጃቸው ያሉ ስልኮች 

ተበላሽተው ሲያቆሙና ሊጠገኑ የማይችሉ 

ሲሆን ነው፡፡ 

 

ስልኩ የሚፈልጉትን ከሰራላቸውና ዋጋው 

ርካሽ ከሆነ ማንኛውንም ብራንድ 

ይቀበላሉ፤ በማስመሰል የተሰራም ቢሆን፣  
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2.2. ያልተሟላ ፍላጎት ያለበትን የገበያ ክፋይ ይለዩ 
 
ያልተሟላ ፍላጎት ያለው በየትኛው የገበያ ክፋይ እንደሆነ ፈልገው የሚያገኙት በዚህ ደረጃ ላይ ነው፡፡ 
የሚመርጡትም የገበያ ክፋይ(ዮች) እርስዎ ሊለያሟሉ የሚችሉትን ነው (ሌሎች አቅራቢዎች የእርስዎን 
ያህል ፍላጎታቸውን የማያሟሉላቸው ከሆነ ይበልጥ ጥሩ ይሆናል)፡፡    
 
የገበያ ክፋይ አንድና የገበያ ክፋይ ሁለት ፍላጎቶች ሟሟላት እንደሚችል ዝና አምኗል፡፡ እነዚህ የገበያ 
ክፋዮች የሚፈልጉት ከፍተኛ ጥራት ያላቸውንና የመጨረሻ ሞዴል የሆኑ ተንቀሳቃሽ ስልኮችን ነው፡፡ ዝና 
ጥሩ የአቅራቢዎች አውታር ስለአለው በውጭ አገር የወጡ የመጨረሻ ሞዴሎች በሁለት ሳምንት ውስጥ 
ያደርሱለታል፡፡ በከተማው ውስጥ የሚገኝ ማንም አቅራቢ አዳዲስ ሞዴሎችን በእሱን ያህል ፍጥነት ማግኘት 
የሚችል የለም፡፡      
 
ዝና የገበያ ክፋይ አራትን ፍላጎት በተጨማሪ ሟሟላት ይችላል፡፡ ነገር ግን በሌሎች ተወዳዳሪዎቹ ላይ 
ብልጫ የሚያስገኝለት አይደለም፡፡ በከተማው ውስጥ ያሉት አብዛኞቹ ሱቆች የሚሸጡት በዚህ የገበያ ክፋይ 
ተፈላጊ የሆኑትን ምርቶች ነው፡፡ ማለትም ለረጅም ጊዜ ካለብልሽት የሚያገልገሉና መሰረታዊ የተንቀሳቃሽ 
ስልክ ተግባሮችን በጥሩ ሁነታ የሚያከናውኑ ስልኮችን ነው፡፡  
 
በሌላ በኩል ደግሞ ዝና ርካሽና በማስመሰል የተሰሩ ስልኮችን ስለማይሸጥ የገበያ ክፋይ ሶስትና አምስት 
ፍላጎቶችን ሟሟላት አይችልም፡፡ የእሱ ስራ ከታወቁና መልካም ዝና ካላቸው አከፋፋዮች ጋር ነው፡፡ 
 

2.3. የገበያው ክፋይ ለንግድዎ የሚበቃ ደንበኞች ያለው መሆኑን ይፈትሹ፤ 
 
በሶስተኛ ደረጃ ላይ የሚፈትሹት የገበያው ክፋይ የያዘው የወደፊት ደንበኞች ቁጥር ንግድዎ በዘላቂነት 
ማስቀጠሉን፣ አትራፊ መሆን የሚያስችለው መሆኑንና እንዲሁም የደንበኛ መሰረት የሚጨምር መሆኑን 
መተንበይ ነው፡፡ ለዚህ ተግባር ከሚጠቅሙ መረጃዎች መካከል ዋና ዋናዎች አማካይ የገቢ መጠን፣ የገቢ 
እድገት፣ ፆታ፣ እድሜ፣ የስራ ቅጥር ደረጃዎች፣ የማህበራዊ ፍላጎቶች አይነት፣ ወዘተ. የእያንዳንዱን ገበያ 
ክፋይ የወደፊት ደንበኞች ለመገመት ይረዳሉ፡፡ እነዚህን መረጃዎች የገበያ ጥናት ውጤቶች ሊሆኑ 
ይችላሉ፤፤ በተጨማሪም ከአካባቢው የንግድና ዘርፍ ማህበሮች፣ ከመንግስት ድረገፆችና በንግድና በኢኮኖሚ 
ጉዳዮች ከሚፀፉ መጣጥፎች፣ ወዘተ. ማግነት ይችላሉ፡፡     
 
በገበያ ክፋይ አንድና ሁለት የሚገኙ ሰዎች ቁጥር ብዙ እንዳልሆነ ዝና ገምቷል፡፡ ከከተማው ህዝብ 
ድርሻቸው 10% ነው፡፡ የእነዚህ ክፋዮች ህዝብ ቁጥር ከኢኮኖሚው ማደግ ጋር አብሮ የሚጨምር ቢሆንም 
ዝና እንደገመተው እነዚህ ክፋዮች ንግዱን ትርፋማ አያደርጉም፡፡ ስለዚህ ዝና የገበያ ክፋዮቹን እንደገና 
መልሶ ማየትና ሌላ የገበያ ክፋይ ኢላማ ለማድረግ መምረጥ ይኖርበታል፡፡  
 
ቀጥሎም ሌሎቹን ክፋዮች ፈተሸችና ገበያ ክፋይ አንድንና ሁለትን መርጦ ኢላማ ሊያደርጋቸው ወሰነ፡፡ 
ከነዚህ ሁለት ክፋዮች የሚገኘው ገቢ መዋዠቅ የሌለበትና የጋራ እሴታቸውም ጥራት ያላቸውን 
ብራንዳቸውም የታወቁ ተንቀሳቃሽ ስልኮች መፈለጋቸው ነው፡፡ ያገለገሉ ወይም በማስመሰል የተሰሩ 
ስልኮችን እነዚህ ደንበኞች አይገዙም፡፡ ሁለቱ ክፋዮች ከገበያው 30% የሚሸፍኑ ስለሆነ የዝና ንግድ ትርፋማ 
ለመሆን በቂ ነው፡፡ 
 
ሁለቱን ክፋዮች ኢላማ ማድረጉ የክፋይ አንድ ገፅታ በክፋይ አራት ላይ ተጭማሪ ጥቅም ለያስገኝለት 
ይችላል፡፡ የክፋይ አራት ደንበኞች ከማንኛውም ሱቅ መግዛት የሚችሉ ቢሆንም ስኬታማና ታዋቂ ሰዎች 
ከሚገዙበት ከእሱ ሱቅ መግዛት ምርጫቸው ሊሆን ይችላል፡፡  
 
ክፋይ አንድና ክፋይ ሁለት የሚሹት ተመሳሳይ አዲስ ሞዴል የላቀ ከፍታ ስልኮችን ቢሆንም እንኳን 
ፍላጎቶቻቸውና ባህሪዎቻቸው ደግሞ በደንብ የተለያዩ ናቸው፡፡ በመሆኑም ክፋይ ሁለትን ለማግኘት የተለየ 
ዘዴ ማለትም ወጣት የሱቅ ሰራተኞች፣ ፋሽን ተከታይ ሻጮችና የመሳሰሉትን ስለሚጠይቅ ክፋይ ሁለት 
የእሱ ኢላማ እንደማይሆን ወሰነ፡፡ 
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ዝና ኢላማ ያደረገውን ገበያ እንደሚከተለው ገለፀ፤ 
 

“እድሜያቸው በ30 እና 50 መካከል የሆኑ ሁሉም የተንቀሳቃሽ ስልክ ተጠቃሚዎች፣ የራሳቸው 
ንግድ ወይም ቋሚ ስራ ያላቸው፣ ገቢያቸው በወር ከብር 5000 ያላነሰና ጥሩ ጥራት ያላቸውን 
ተንቀሳቃሽ ስልኮች የሚገዙ ናቸው፡፡” 
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አሁን ስለራስዎ ንግድ ያስቡ፡፡ አሊማ ያደረጓቸውን ደንበኞች ይዘርዝሩ፡፡ በተቻለ መጠን ዝርዝሩ በተለይ 
ለይተው የሚያውቁት ይሁን ለምሳሌ፤ የስራ ደረጃቸው፣ እድሜ፣ ገቢ፣ ማህበራዊ ቦታቸው፣ የጋበቻ 
ሁኔታቸው፣ ፆታ፣ ወዘተ.? ምን ምን ጥቅሞችን ይጠብቃሉ? ምርቱን እንዴት ይገዛሉ? አጠቃቀሙስ 
እነዴት ነው? 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
ኢለማዎ ያደረጉትን ገበያ ይፈትሹ፤ የገበያው መጠን በቂ መሆን አለመሆኑንና የእርስዎ ምርት 
ከተወዳዳሪዎች በበለጠ ሁኔታ የደንበኞችን ፍላጎቶች የሟሟላት ብልጫ እንዳለውይመርምሩ፤ 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
ኢላማ ስላደረጓቸው ደንበኞች እርግጠኛ ካልሆኑ ጠቅላላ ገበያውን እንደገና መርምረው ኢላማ ደንበኞችዎን 
በግልፅ ዘርዝረው ያስቀምጡ፡፡ ከላይ በተብራሩት ሶስት ደረጃዎች ይጠቀሙ፡፡ 
 

 
 

 
ኢላማ ያደረጓቸው ደንበኞች በአእምሯቸው ስለምርትዎ ሊኖራቸው ይገባል ብለው የሚያስቡትን አረዳድ 
(ሆኖ እንዲሳልዎ የሚፈገልጉትን) የምርትዎን ገፅታ የሚፅፉት በዚህ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ነው፡፡  
 
ቀጥለውም ቀደምሲል ከተብራሩት ሶስት የጥሩ ምርት ገፅታ መመዘኛዎች ጋር የሚጣጣም/የሚዛመድ 
መሆኑን ይፈትሹ፤ 

 

  

ደንበኞች ከፍ ያለ እሴት
ለሰጡት ፍላጎታቸው

ምላሽ ይስጡ፤

የእርስዎን ምርት
ከተወዳዳሪዎችዎ
ለየት ያለ ያድርጉ፤

በቃልዎ መገኘት

የሚችሉ

መሆንዎን

መሆንዎን

እርግጠኛ

ይሁኑ፤

ይሁኑ፤

2.ለምርትዎ ገፅታ ለይተው ይወስኑ  
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የተንቀሳቃሽ ስልክ ሱቁ የሚከተለው ገፅታ እንደሚኖረው ዝና ወሰነ፡ “ፍፁም አዲስ የሆኑ ተንቀሳቃሽ 
ስልኮችን ከዝነኛ ብራንዶች ብቻ”፡፡ ቀጥሎም ከአንደኛው መመዘኛ ማለትም ጥሩ የሆነ ገፅታ ጋር አነፃፀረው፤        

• ኢላማ ያደረጋቸውን ደንበኞች በተመለከተ ይህ ገፅታ እነዚህ ደንበኞች ስልኮቹን የሚይዙት 
ማህበራዊ ቦታቸው ጭምር እንዲረጋገጥላቸው ስለሆነ ከፍተኛ የጥራት ደረጃ ያላቸውን ምርቶች 
ይይዛሉ፡፡  

• ርካሽ፣ ስማቸው የማይታወቅና በማስመሰል የተሰሩ ስልኮች በዝና ሱቅ የማይሸጡ መሆኑ የእሱን 
ሱቅ ከተወዳዳሪ ሱቆች ይለየዋል፡፡ 

• ዝና ከዝነኛ ብራንድ አከፋፋዮች ጋር ያለው ጥሩ ግንኙነት ጥሩ አቅም እንዳለው ያሳያል፡፡ ይህ 
የሆነው ደግሞ ርካሽ፣ ስማቸው የማይታወቅና በማስመል የተሰሩ ስልኮች ስለማይሸጥ ነው፡፡ 
የብራንድ ስልክ አከፋፋዮች የአዳዲስ ሞዴሎች ሽያጭ በቅደሚያ በእሱ ሱቅ በማድረግ ይደግፉታል፡፡      

ዝና የንግድ እድል እንዳገኘ ከላይ የተደረገው ትንታኔ የሚያሳይ ሲሆን ይሀውም ስሪታቸው ከታወቁ 
ብራንዶች የሆኑ ያገለገሉ ስልኮችን የመነገድ ህሳቤ ነው፡፡ እሱ ግን ይህ ህሳቤ ያለውን ገፅታ 
ስለሚያደበዝዝበት ከአሁኑ ንግዱ ጋር ማቀላቀል አልፈለገም፡፡ ነገርግን ይህንን የንግድ አጋጣሚ ወንደሙ 
እንዲጠቀም በማለት ከእሱ ጋር ተወያይቶ ሌላ ያገለገሉ ስልኮች ሱቅ እንዲከፍት ሊያደርግ ነው፡፡    

 

 

 

 

 

 
ንግድዎ እንዲኖረው የሚያስቡትን ገፅታ ይፃፉ (ኢላማ ያደረጓቸው ደንበኞች ስለንግድዎና ምርትዎ 
እንዲኖራቸው የሚፈልጉት አረዳድ ምንድን ነው? 
............................................................................................................................................... ... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
የፃፉትን ገፅታ ከሶስቱ መመዘኛዎች አንፃር ይፈትሹ፤ 

 ደንበኞች ከፍተኛ እሴት ለሰጡት ፍላጎት ምላሽ መስጠት፣ 

 ምርትዎ ከተወዳዳሪዎችዎ ለየት ያለ እንዲሆን ማድረግ፣ 

 ቃል የገቡትን የሚፈፅሙ ስለመሆንዎ እርግጠኛ መሆን፣ 

 
በእነዚህ መመዘኛዎች መሰረት ፈትሸው እርግጠኛ ካልሆኑ ምናልባት የሚያስፈልግዎ ኢላማ ያደረጉትን 
ገበያ መልሰው መመርመር ወይም ውስጣዊ አቅምዎን ማጠንከር ሊሆን ይችላል፡፡ 
  

ተግባር 4 
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ያለዎ ገፅታዎ ጥሩ ከሆነ ማለትም ከሌሎች ተወዳዳሪዎች ለየት የሚያደርግዎ፣ ደንበኞችን 

የሚያጓጓ ከሆነ እስከመጨረሻው ለዘላለም ይዘውት መቆየት ይችላሉን? አንድ ጥሩ ገፅታ 

ደግሞ ሶስቱንም መስፈርቶች ማለትም ኢላማ ከተደረጉ ደንበኞች፣ ተወዳዳሪዎችና ከራስዎ 

አቅም ጋር የተዛመዱ መስፈርቶችን ሟሟላት አለበት፡፡ ከእነዚህ አንዳቸው እንኳን ከተቀየሩ 

የመረጡት ገፅታ ህልውና ላይኖረው ይችላል፡፡ ጥርት ያለ ገፅታ ግብይትዎን በጥሩ ሁኔታ 

አቀናጅተው እንዲያንቀሳቅሱ ያደርጋል፡፡ ይህ ሲሆን ደግሞ የገበያ መረጃዎችዎን ሁልጊዜ 

በማደስ (አፕዴት) እንደሁኔታው ገፅታዎን ማስተካከል ያስፈልግዎታል፡፡ 

 

 

 

 

 
ደንበኞች በአእምሯቸው ስለምርትዎ ሊኖራቸው ይገባል ብለው የሚያስቡትን አረዳድ (ሆኖ እንዲሳል 
የሚፈገልጉትን) ገፅታ መፍጠር ነው፡፡ 
 
ለምርትዎ ጥሩ ገፅታ የሚፈጥሩት በሶስት ደረጃዎች ነው፤ 

• ስለደንበኞችዎና ተወዳዳሪዎችዎ ማወቅ፣ 
ይህ የመጀመሪያው ደረጃ ሲሆን የገበያ ጥናት ይባላል፡፡ ይበልጥ/ተጨማሪ መረጃዎች እያገኙ ሲሄዱ 
የግብይት ውሳኔዎም ጥሩ ይሆናል፡፡ 

• ኢላማ የሚያደርጓቸውን ደንበኞች ለመምረጥ እንዲያስችልዎ ገበያውን ይከፋፍሉ፤ 
የሁሉንም ፍላጎት ሟሟላት ስለማይችሉ ይበልጥ አትኩረው ፍላጎታቸውን ሊያሟሉላቸው የሚችሉ 
የደንበኛች ቡድን (ስብስብ) ይምረጡ፡፡ እንደነዚህ አይነት የደንበኞች ቡድን (ስብስብ) ኢላማ የተደረጉ 
ደንበኞች ወይም ኢላማ የተደረገ ገበያ ይባላሉ፡፡  

• የምርትዎን ገፅታ ለይተው ይወስኑ፤ 
ምርትዎ በደንበኞች አእምሮ ሆኖ እንዲሳል የሚፈልጉትን ይፃፉ፤ 

 
የተወሰኑ ደንበኞችን ኢላማ የማድረግ ውሳኔ ላይ የሚደርሱት በሶስት ደረጃዎች ነው፤ 

• ገበያውን መከፋፈል፤ በመጀመሪያው ደረጃ ገበያው ውስጥ ያሉ ደንበኞች በሚጋሯቸው እሴቶች 
ላይ ተመስረተው በተለያዩ ቡድኖች (ስብስቦች) ይከፍሏቸዋል፡፡ እነዚህ የገበያ ክፋዮች ናቸው፡፡ 
ገበያዎን ለመከፋፈል አንዱ ቀላል መንገድ የሚከተሉትን ሶስት ጥያቄዎች መመለስ ነው፤ 

- እነማን ናቸው? 
- ከምርቱ ማግኘት የሚፈልጉት ጥቅም ምንድን ነው? 
- ምርቱን የሚገዙትና የሚጠቀሙት እንዴት ነው? 

• ያልተሟላ ፍላጎት ያለበትን የገበያ ክፋይ ይለዩ፤ በዚህ ደረጃ የሚያደርጉት እያንዳንዱ የገበያ ክፋይ 
ያልተሟላ ፍላጎት ያለው ከሆነ ለይተው በማወቅ የእርስዎ ምርት የተሻለ ሟሟላት የሚችለውን 
የገበያ ክፋይ ይመርጣሉ፡፡ ሌሎች አቅራቢዎች የእርስዎን ያህል የማያሟሉላቸው ከሆነ ይበልጥ 
ጥሩ ይሆናል፡፡ 

• በተመረጠው የገበያ ክፋይ የደንብኞች ብዛት ያረጋግጡ፡፡ የገበያው ክፋይ ንግድዎን አትራፊ 
ለማድረግ የሚችል የደንበኞች ብዛት ያለው ስለመሆኑ ያረጋግጡ፡ 

 
 
 

ማጠቃለያ 

“ 
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በገበያ ክፋዩ ውስጥ ያሉት የወደፊት ደንበኞች ብዛት በቂ መሆናቸው ከማጣራት በተጨማሪ ወደፊት 
የእነዚህ ደንበኞች ብዛት የሚጨምር ስለመሆኑ መተንበይ ይኖርብዎታል፡፡ 
 
ለምርትዎ ገፅታ ሲፈጥሩ ቀጥሎ ያሉትን የጥሩ ገፅታ ሶስት መስፈርቶችን ሟሟላቱን ይፈትሹ፤ 

• ደንበኞች ከፍተኛ እሴት ለሰጡት ፍላጎት ምላሽ ይስጡ፤ 
• ምርትዎ ከተወዳዳሪዎችዎ ለየት ያለ እንዲሆን ያድርጉ፤ 
• ቃል የገቡትን የሚፈፅሙ ስለመሆንዎ እርግጠኛ ይሁኑ፤ 

 

 

 

 

 

 

 

አሁን የመማሪያ መፅሃፉን ክፍል ሁለት አጠናቀዋል፡፡ ምን ያህል እንደተረዱ ለማወቅ ከዚህ በታች ያሉትን 
መልመጃዎች ይስሩ፡፡ በገፅ 96 ላይ ካሉት መልሶች ጋር ከማስተያየትዎ በፊት መጀመሪያ ሰርተው 
ይጨርሱ፡፡ 
 
የትኛው ነው ትክክል? 
 
በእያንዳንዱ አረፍተነገር ውስጥ ያለውን ክፍት ቦታ በትክክል ወይም የተሻለ ሊያሟላ የሚችለውን ይምረጡ፤ 
1. በግብይት ውስጥ መጀመሪያ መደረግ ያለበት 

ሀ. ያለዎትን ክህሎት ተጠቅመው ምርትዎን እርስዎ እንዲሆንልዎ የወደዱትን መስራት፣ 
ለ. በተቻለ መጠን ማወቅ ያለብዎ የደንበኞችዎን ፍላጎቶችና ሌሎች ንግዶች ምን እንደሚያቀርቡ 
ነው፡፡ 
ሐ. ከሌሎች ንግዶች ጋር ተመሳሳይ የሆኑ ምርቶችን ወይም አገልግሎቶችን መስራት፣ 

 
2. ኢላማ የሚሆን ገበያ የመምረጥ ሂደት የሚከናወነው... 

ሀ. በሁለት ደረጃዎች 
ለ. በሶስት ደረጃዎች 
ሐ. በአራት ደረጃዎች 

 
3. ጥሩ የምርት ገፅታ... 

ሀ. ለዘላለም ይኖራል 
ለ. ለደንበኞች ከፍተኛ እሴት መልስ ይሰጣል. 
ሐ. በመደበኛ ሁኔታ እየታየ ይሻሻላል 

 
4. ገበያውን ለመከፋፈል መለየት ያለብዎ... 

ሀ. የጋራ እሴት ያላቸው የደንበኞች ቡድኖች. 
ለ. ተመሳሳይ የእድሜ ክልል ውስጥ ባሉ ሰዎች 
ሐ. የንግዱ ወዳጆች በሆኑ የደንበኞች ቡድኖች 

 
5. የገበያ ኢላማዎ አድርገው የመረጡትን ክፋይ የሚፈትሹት የገበያው 

ሀ. የወደፊት ደንበኞች ብዛት ንግድዎ ትርፋማ ለማድረግ በቂ መሆኑን 
ለ. ሌሎች ተወዳዳሪዎች ገና ያላገለገሏቸው መሆኑን 
ሐ. በማደግ ላይ የሚገኙ መሆኑን 

ግምገማ 2 
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ክፍል ሶስት፤ ምርት 
 

 

የግብይት ቅንብር የሚነሳው ከምርት ነው፡፡ በንግድ አለም ስኬታማ የሚሆኑት ደንበኞች የሚፈልጉትን 
ምርት/ቶች ወይም አገልግሎት/ቶች ይዘው ሲገኙ ነው፡፡    

1.በደንበኞች ትክክለኛ ፍላጎት መሰረት ያቅርቡ  
 

ደንበኞች ምርቶችንና አገልግሎቶችን የሚገዙት መሰረታዊ ፍላጎቶቻቸውን ወይም ልዩ ፍላጎቶቻቸውን 
ለሟሟላት ነው፡፡ መሰረታዊ ፍላጎቶችን ሟሟላት የንግድዎ የመጀመሪያ ደረጃ እርምጃ ሊሆን ይችላል፡፡ 
በሌሎች ሊሟሉ ያልቻሉ የደንበኞችን ልዩ ፍላጎቶችን ለሟሟላት መቻል ደግሞ ንግድዎን ይበልጥ 
ተወዳዳሪና ዘላቂነት እንዲኖረው ያደርጋል፡፡ ቀጥሎ ያሉትን ምሳሌዎች እንመልከት፤ 

 

ምርቶች መሰረታዊ ፍላጎቶቸ ልዩ ፍላጎቶች 
ቀዝቃዛ መጠጦች በሞቃት አየር ፀባይ 

ቀዝቀዝ የማለት ፍላጎት 

ያሟላል፡፡ 

ቀዝቃዛ መጠጡን ያዘጋጀንልዎ በአካባቢ ከሚገኙ ቅጠላቅጠል 

በመሆኑ ተፈጥሯዊ የሆኑ ነገሮች ተጠቅሞ በጤናማነት የመኖር 

ፍላጎት ያሟላል፡፡ 

መኪና መጠገን የትራንስፓር ፍላጎት 

ያሟላል፡፡ 

የመኪና ጥገና አገልግሎቱ ፈጣንና በደንበኞች መኖሪያቤቶች 

ወይም መስሪያቤቶች ስለሆነ አመቺ የሆነና ፈጣን አገልግሎት 

የማግኘት ፍላጎት ያሟላል፡፡. 

ትኩስ አትክልቶች የእለት ጉርስ/ምግብ 

ፍላጎት ያሟላል፡፡ 

 

ትኩስ አትክልቶቹ ፅዳት የተደረገላቸው፣ የተቆራረጡና ለምግብ 

ስራ ዝግጁ በመሆናቸው ስራ የበዛባቸው ሰዎች የኩሽናን 

ጊዜ/ምግብ ማዘጋጃ ጊዜ የመቀነስ/የመቆጠብ ፍላጎታቸውን 

ያሟላሉ፡፡ 

 

የንግድዎ ሽያጭ ጥሩ ካልሆነ ምርቱ ምን ችግር ቢኖርበት ብለው ራስዎን ይጠይቁ፡፡ ምርትዎ ቢያንስ 
ቢያንስ መሰረታዊ የደንበኞችን መሰረታዊ ፍላጎቶች ማሟላት አለበት፡፡ የደንበኞች ፍላጎቶች ደግሞ 
ካለማቋረጥ ብቅ የሚሉና አንዳንድ ጊዜም የሚጨምሩ ናቸው፡፡   

ከጥቂት አመታት በፊት የነበረውን የፀጉር ሳሎን ንግድ ለምሳሌ ብንወስድ፣ የዚያን ጊዜ ደንበኞች ሳሎኑ 
በሞቀ ውሃ ቢጠቀምም ባይጠቅምም በአገልግሎቱ ሊረኩ ይችሉ ነበር፡፡ አሁን ላይ ግን በሞቀ ውሃ 
የማይጠቀም ሳሎን፣ ፈላጊ የለውም፡፡ 

  



24 | ግ ብ ይ ት  
 

መሰረታዊ ፍላጎት ማሟላትን እንደመነሻ ይቁጠሩት፡፡ ማስታወስ ያለብዎ የግብይት ፅንሰሃሳብ ታማኝ 
ደንበኞችን ማፍራት ነው፡፡ የእርሰዎ ንግድ ከሌሎች የተለየ ምንም የማያመጣላቸው ከሆነ ደንበኞች 
ወደንገድዎ የሚመጡት ለምንድን ነው? 

ለደንበኞችዎ ትኩረት ሰጥተው የሚወዱትንና የሚጠሉትን ካዳመጧቸው፣ ምርቱን እንዴት እነደሚገዙና 
እንደሚጠቀሙ ከተመለከቷቸው ስለእነሱ ፍላጎቶች የተሻለ ስለሚረዱ ምርቱ የደንበኞችን ፍላጎቶች 
እንዲያሟላ አድርገው ማሻሻል ይችላሉ፡፡  

ጫሊ፤ የፀሃይ ጮራ ዳቦቤት ባለቤት የደንበኞቿን ፍላጎቶች ለሟሟላት ስትል እንዴት እንዳደረገች 
ይመለከቱ፤  

 

 

በደንበኞቿ ጥያቄ መሰረት ጫሊ ሆት ዶግና ሳንድዊች በመሸጥ ላይ ነች፡፡ ምግቦቹንም የምታዘጋጀው ፊት 
ለፊት ደንበኞቿ እየተመለከቷት ሲሆን እንደሚፈልጉት አይነት አዋዜዎችንና ቅመሞች ታደርግላቸዋለች፡፡ 

  

ዳቦዎችሽን፣ ክብና ተቆራጭ ኬኮችሽንም 
የእውነት እንወዳቸዋለን፡፡ በከተማው 
ካሉት ሁሉ ብልጫ አላቸው፡፡ በእነዚህ 
ላይ ደግሞ ተጨማሪ ምርቶች ብታቀርቢ 
ደስ ይለኛል፡፡ አዎን፣ሆት ዶግና 

ሳንድዊች፤ 

ፀሃይ ጮራ ዳቦቤት 
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አሁን ደግሞ ስለራስዎ ምርቶች ያስቡና የሚከተሉትን ጥያቄዎች ይመልሱ፤ 
 
1. የደንበኞችዎ መሰረታዊ ፍላጎቶች ምን ምን ናቸው? 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
2. በእርስዎ ምርት ያልተሟሉ መሰረታዊ ፍላጎቶች ምን ምን ናቸው? 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
3. ደንበኞች የእርስዎን ምርት የሚያደንቁበት ለየት ያለ ነገር ምንድን ነው? 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
4. የደንበኞችዎን ፍላጎት አሁን ካሉበት የተሸለ ለመሟላት ምርትዎን እንዴት ማሻሻል ይገባዎታል? 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

2፦ አዳዲስ ህሳቤዎችን ያፍልቁ/ይፈልጉ  
 

የንግድዎን አይነት በማብዛትና አዳዲስ ምርቶችን በመጨመር ብቻ ሳይሆን አሁን ባለዎ ምርት ላይ ራሱ 
ብዙ መስራት ይችላሉ፡፡ ነባር ምርትዎን በተለያዩ መንገዶች አሻሽለው እንደአዲስ ሊያቀርቡት ይችላሉ፡፡ 
የእርስዎን ምርት ከሌሎች ሲለዩአቸው የነበሩ ነገሮች ምናልባት በተወዳዳሪዎችዎ ተገልብጠው/ ኮፒ 
ተደርገው ሊሆን ይችላል፡፡ አዳዲስ ነገሮችን ለመፍጠር ያለማሳለስ ካልጣሩና ያለመታከት ካልሰሩ በስተቀር 
ንግድዎ ከሌሎች ወደኋላ ሊቀር ይችላል፡፡ ስለዚህ በተወዳዳሪነት ፀንቶ ለመቆየት አዳዲስ ህሳቤዎችን 
ሳያሰልሱ መፈለግና የደንበኞችዎን ፍላጎቶች የሚያሟሉባቸውን ዘዴዎች ማሻሻል ይኖርብዎታል፡፡        
 
ለደንበኞችዎ ተጨማሪ ምርጫዎች እንዲኖራቸው ለማድረግ በነባር ምርትዎ የተለያዩ ገፅታዎች ላይ 
ያለማቋረጥ ማሻሻያ ማድረግ ይችላሉ፡፡ 
 

 

እባክሽ ሚጥሚጣ 
ጨምሪልኝ 

ፀሃይ ጮራ ዳቦ ቤት 

በሚገባ እሺ 
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2.1 ራሱን ምርቱን ያሻሽሉ፤ 
 
ብዙውን ጊዜ ደንበኞች ምርጫቸው በአንድ ምርት ከማረፉ በፊት አስቀድው ሰፊ የምርት አካታቾችን 
(አማራጭ ምርቶችን) ተዘዋውረው ያያሉ፡፡ ደንበኞች ምን እንደሚያዩ ለማወቅ የወንበር ምሳሌ እንውሰድ፤ 

•  ቀለም፣ መጠን፣ ዲዛይን፣ ምቾት 
  

 

 

 

 

 

 

 

በተለያየ መንገድ አንድን ምርት ካለማቋረጥ በማሻሻል ደንበኞች ተጨማሪ ምርጫ እንዲኖራቸው ማድርግ 
ይቻላል፡፡  

2.2 የምርቱን አስተሻሸግ ያሻሽሉ፤ 
 
መታሸግ ያለበትን ምርት የሚሸጡ ከሆነ ማሸጊያውን መቀየር ይችላሉ፡፡ ማሸጊያ ምርትን ከጉዳት 
የመከላከልና አጠቃቀሙንም ቀላል የማድርግ ጥቅሞች አሉት፡፡ ለየት ያለና በፈጠራ ላይ የተመሰረተ 
አስተሻሸግ ተጨማሪ ወጪ ሊኖረው ይችላል፤ ነገርግን ምርትዎ ቀልብ እንዲስብ በማድረግ ሽያጭ 
እንዲጨምር ያግዛል፡፡     
 
አብዛኛውን ጊዜ ደንበኞች የሚመርጡት አስተሻሸጉ ለየት ያለ እቃ ነው፡፡ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በአነስተኛ 
ወጪ አስተሻሸጉን ልዩ ማድረግ ይቻላል፡፡ 
 
ለምሳሌ፣ እንጀራ ብዙውን ጊዜ የሚሸጠው በፌስታል ነው፡፡ አንድ እንጀራ ነጋዴ ግን ፊስታሉን በነጭ 
የጨርቅ ቦርሳ ተክታለች፡፡ ለቋሚ ደንበኞቿ ቦርሳውን 25 ብር በማስቀመጥ እንጀራ ለመግዛት ሲመጡ 
ቦርሳቸውን በንፁህና ይዘው ለመግዛት ሲመለሱ እሷ ዘንድ ታጥበው ዝግጁ በሆኑት በተመሳሳይ ቦርሳዎች 
ቀይራ እንጀራውን እንዲይዙበት ታደርጋለች፡፡ ሌሎች ደንበኞችን ደግሞ 10 ብር አስይዘው አንድ ሳምንት 
ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ንፅህና ጠብቀው ሲመልሱ ያስያዙትን ገንዘብ ትመልስላቸዋለች፡፡ ቦርሳው ነጭ በመሆኑ 
ደንበኞች በንፅህናው እንዲተማመኑ ከማደረጉም በላይ ማንኛውም ቦርሳ ሲመለስ፣ ንፁህ ሆነም አልሆነም፣ 
በደንበኞች ፊት በኦሞ ተዘፍዝፎ ይታጠባል፡፡ ባለእንጀራ ቤቷ በፌስታል ላለመጠቀም ወስናለች፡፡ የጨርቅ 
ቦርሳውን ለረጂም ጊዜ መልሶ መጠቀም የሚችል ከመሆኑም በላይ በየቀኑ ለፊስታል ከምታወጣው በታች 
እንደሆነ አውቃለች፡፡    
      

 

  

ቀለም መጠን ዲዛይን ምቾት 
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2..3 ከእቃው ጋር አብሮ የሚሄደውን አገልግሎት ያሻሽሉ፤ 
 
ንግድዎ አገልግሎት መስጠት ከሆነ አገልገሎት ምርትዎ ነው፡፡ አገልግሎትዎን ደግሞ በበርካታ ዘዴዎች 
ማሻሻል ይችላሉ፡፡ እነዚህ ዘዴዎች በዚህ መማሪያ መፅሃፉ ወስጥ ባሉት ሶስት የግብይት ቅንብር አካላት 
ውስጥ ማለትም ሰዎች፣ ክንዋኔዎችና በአካል ማረጋገጥ ርእሶች ውስጥ በዝርዝር ይብራራሉ፡፡      
 
የሚሸጡት እቃ ከሆነ ከእቃው ጋር አብሮ የሚሄድ አገልገሎትን ማሻሻል ይችላሉ፡፡ 
 
ለምሳሌ፣ ንግድዎ የቤትና የቢሮ እቃዎችን መሸጥ ከሆነ ምርት የማድረስና የድህረሽያጭ ጥገና 
አገልገሎቶችን በተጨማሪ ማቅረብ ይችላሉ፡፡  

 

 

የሚሸጡት እቃ ቁሳዊ አካል ያለው(ተጨባጭ) ስለሆነ በቀለሉ በሌሎች ሊገለበጥ ይችላል፡፡ አብሮት 
የሚሄደው አገልግሎት ግን የማይጨበጥ ስለሆነ በቀላሉ አይገለበጥም፡፡ ምርትዎ ላይ የውድድር ብልጫ 
ለማከል አገልግሎቶችን መጨመር ወይም የነባር አገልግሎቶችን ጥራት መጨመር ይችላሉ፡፡ 

  

ዋስትና 

ዘመናዊ የቤትና የቢሮ እቀዎች 
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የራስዎ ምርት የሆነ አንድ እቃ ያስቡና እነዚህን ጥያቄዎች ይመልሱ፤ 

1. እቃዎን እንዴት መሻሻል ይችላሉ (መጠኑን፣ ቀለሙን፣ አቅዱን፣ ጣእሙን፣ ወዘተ.)? 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

2. አስተሸሸግዎን የሚያሻሽሉት እንዴት ነው? 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

3. ከምርቱ ጋር አብሮ የሚሄደውን አገልግሎት እንዴት ማሻሻል ይችላሉ? 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

3.ምርትዎ ከፈጠሩት ገፅታ ጋር መጣጣሙን ያረጋግጡ  

 

የደንበኞችን ፍላጎት የመለየትና አዳዲስ ህሳቤዎችን በመፈለግ ሂደት ላይ ምርትዎን ለማሻሻል የሚጠቅሙ 
በርካታ የተለያዩ ዘዴዎች ሊመጡልዎ ይችላሉ፡፡ ከእነዚህ መካከል በምርትዎ አካታችዎ ውስጥ መጨመር 
ወይም ፍፁም አዲስ የሆነ እቃ ማምረት ሊሆን ይችላል፡፡ የትኞቹን ለውጦች ወይም ማሻሻያዎ መተግበር 
ወይም አለመተግበር እንዳለብዎ እንዴት ይወስናሉ? 

ደንበኞችን ታማኝ ለማድረግ ከሚያስችሉዎ ሰባት የግብይት ቅንበር ክፍለ አካላቶች መካከል አንዱ ምርት 
መሆኑን ያስታውሱ፡፡ በመሆኑም ለንግድዎ ከተለሙት ገፅታ ጋር ያገናዝቡት፡፡ ትክከለኛውን ነገር ያደርጉ 
ዘንድ ስለሚመራዎ ተጨማሪ ታማኝ ደንበኞች ያስገኝልዎታል፡፡  

አረንጓዴዎች አትክልት አቅራቢዎች ናቸው፡፡ የካምፓኒው አቅራቢዎች ገበሬዎች ሲሆኑ የሚሸጠው ደግሞ 
ለሱፐር ማርኬቶች ወይም በቀጥታ መኖሪያቤቶች በማድረስ ነው፡፡ አረንጓዴዎች ንግዱ በደንበኞች አእምሮ 
ሆኖ እንዲሳል የሚፈልጉት ገፅታ፡ “ለጤናማ ህይወት ተፈጥሯዊና ትኩስ አትክልቶች” የሚል ነው፡፡ 
ትክክለኛ ተፈጥሯዊ አትክልት የሚሸጡ መሆኑን ለደንበኞቻቸው የሚያረጋግጡት ደግሞ በየእርሻዎቻቸው 
ላይ የተከላና የሰብል ስብሰባ ሂደታቸውን መቆጣጠር ከሚችሉት ከተወሰኑ ገበሬዎች ላይ በመግዛት ነው፡፡ 
ከደርዘን ያልበለጡ ምርቶችን ብቻ የሚሸጡትም በዚህ ምክንያት ነው፡፡ የአረገንጓዴዎች የንግድ ፅንሰ ሃሳብ 
በደንበኞ ዘንድ የተወደደ ቢሆንም አንዳንድ ደንበኞች ግን ምርቶቹ በትክክል አረንጓዴ ስለመሆናቸው 
ይሰጋሉ፡፡ ሎሎች ደንበኞች ደግሞ በአረንጓዴዎች የሚቀርቡላቸው የአትክልቶች አይነቶች እንዲጨምሩ 
ይፈልጋሉ፡፡ ከምፓኒው ከሚመለከተው የመንግስት ተቋም ትክክለኛ ተፈጥሯዊ ምርቶች ማረጋገጫ 
በማግኘቱ የተወሰኑ ደንበኞቹን ስጋት ለማሰወገድ ይችላል፡፡ ሆኖም የሚያቀርቡትን የምርት አይነቶች 
ለመጨመር ሲሉ ከሌሎች ገበሬዎች የመግዛት ውሳኔ ላይ እስካሁን መድረስ አልቻሉም፡፡ እነዚህ ተጨማሪ 
ምርቶች ደግሞ የተፈጥሯዊ ምርት ማረጋገጫ ሰርቲፊኬት የሌላቸው ቢሆንም የሚቀርቡ የምርት አይነቶች 
አንዲጨምርላቸው የሚፈልጉ ደንበኞቻቸውን ፍላጎቶች ያሟላሉ፡፡  
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በእርስዎ አስተያየት ምርጫችን አረንጓዴ የተፈጥሯዊ ምርት ማረጋገጫ ሰርቲፊኬት የሌላቸውን ምርቶች 
መሸጥ ያለበት ይመስሎታልን? ካምፓኒው የሚሸጣቸውን ምርቶች አይነቶች ለምን መጨመር እንዳለበት 
ወይም እንደሌለበት መልስዎን ያብራሩ፡፡ 
 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
መልሱን በዚህ ክፍል መጨረሻ ላይ ይመልከቱ፡፡ 

 

 

 

 

ከግብይት ቅንብር አካላት ውስጥ የመጀመሪያው ምርት ሲሆን የሚያመለክተውም የደንበኞች ፍላጎቶች 
የሆኑ ምርቶችን ወይም አገልግሎቶችን ነው፡፡ 

የምርትዎ ሽያጭ ጥሩ ያልሆነ እንደሆነ ምናልባት ችግሩ በምርቱ ላይ ከሆነ ለማወቅ ራስዎን መጠየቅ 
ይኖርብዎታል፡፡ የእርስዎ ምርት ቢያንስ ቢያንስ የደንበኞችን መሰረታዊ ፍላጎቶች ሟሟላት አለበት፡፡ በገበያ 
ላይ ያሉ ተመሳሳይ ምርቶችን በማየት የደንበኞችን መሰረታዊ ፍላጎቶች መለየት ይችላሉ፡፡ የመሰረታዊ 
ፍላጎቶች ፀባዮች ከጊዜ ጋር ተለዋዋጮች ሊሆኑ እንደሚችሉ ያስታውሱ፡፡  

መሰረታዊ ፍላጎቶችን ሟሟላት ለመነሻ ይሆናል፡፡ ልዩ ፍላጎቶች ሟሟላት ደግሞ ታማኝ ደንበኞች 
ለማፍራት ያስችላል፡፡ ለደንበኞች አስተያየት ትኩረት በመስጠትና ምርትዎን ካለማቋጥ በማሻሻል ልዩ 
ፍላጎቶችን ሟሟላት ይችላሉ፡፡ 

የደንበኞችዎን ፍላጎቶች ምርትዎ እያሟላ ቢሆንም እንኳን ከስጋት ነፃ አለመሆኑን ያስታውሱ፡፡ 
በተወዳዳሪነት ፀንቶ ለመቆየት የሚቻለው ሳያሰልሱ አዳዲስ ህሳቤዎችን በመፈለግ የደንበኞችን ፍላጎቶች 
የተሻለ ሲያሟሉ ነው፡፡ ራሱን ምርቱን፣ አስተሻሸጉን ወይም ከምርቱ ጋር የሚሄዱ አገልግሎቶችን ማሻሻል 
ይችላሉ፡፡    

ከሰባቱ የግብይት ቅንብሮች አንዱ ምርት እንደመሆኑ መጠን ለንግድዎ ከተለሙት ገፅታ ጋር መጣጣምና 
ከቀሪዎች ስድስት የግብይት ቅንብሮች ጋር መቀናጀት አለበት፡፡  
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አሁን የመማሪያ መፅሃፉን ክፍል ሶስት አጠናቀዋል፡፡ የመለማመጃ ጥያቄዎቹን በመስራት ምን ያህል 
እንደተረዱ ራስዎን ይመዝኑ፡፡ አስቀድመው ጥያቄዎቹን በሙሉ ሰርተው እንዳጠናቀቁ መልሶችዎን በገፅ 
96 ላይ ከተሰጡት መልሶች ጋር ያነፃፅሩ፡፡ 

የንግድ ቋንቋዎን ይለማመዱ 

ከዚህ በታች በሚገኘው አንቀፅ/ፅሑፍ ውስጥ ያሉትን ክፍት ቦታዎች ቀጥሎ ከተዘረዘሩት ቃላት 
ትክክለኛውን መርጠው በማስገባት ፅሁፉን የተሟላ ያድርጉ፤  
 
መሰረታዊ ፍላጎት(ቶች)፣ ምርት(ቶች)፣ ልዩ ፍላጎት(ቶች) አዳዲስ ህሳቤዎን መፈለግ፤  
 
የዳና ንግድ የኩሽና ቁም ሳጥኖች ሰርቶ መሸጥ ነው፡፡ የእርሱ (1) .............................. የሚሰሩት  
ከእንጨት፣ ከሰሌዳዎችና ብረታ ብረቶች ነው፡፡ ደንበኞች በኩሽና ቤታቸው ውስጥ በተለይ ቁምሳጥን 
በተዘጋጀው ቦታ ውስጥ እንዲገጠሙላቸው ይፈልጋሉ፡፡  
ይህንን (2) .............................................................................ለማሟላት ዳና ወደደንበኞች ቤት ሄዶ 
ቁምሳጥኖች የሚያርፉበትን ቦታ መለካት አለበት፡፡ እሱ በሚሰጣቸው አገልግሎት እንዲሁም 
ስለሚጠቀምባቸው ቁሳቁሶች፣ ቀለሞችና አቅዶች (ስታይሎች) በተመለከተ ደንበኞችን ስለሚያማክር ብዙዎች 
ያደንቁታል፡፡ በመሆኑም ለሌሎች እንዲሰራ ምስክርነታውን ይሰጡለታል፡፡ ይህንን (3) 
....................................... በማሟላቱ ዳና ሁልጊዜ የደንበኞች ትእዛዝ ስለሚያገኝ ስራ የሚበዛበት ቢሆንም 
በመሃል ነፃ ጊዜ በሚያገኝበት አጋጣሚ ሁሉ ምርቶቹን ለማሻሻል ካለማቋረጥ (4) .......... 
............................................ይቀጥላል፡፡ 
 

 

 

 

 

ተግባር 7 

የተፈጥሯዊ ምርት ማረጋገጫ ሰርቲፊኬት የሌላቸውን የምርት አይነቶች ለማካተት በማሰብ አረንጓዴዎች 
የምርቶቻቸውን አይነቶች ማስፋት የለባቸውም፡፡ ይህንን ካደረጉ ግን በደንኞች አእምሮ “ተፈጥሯዊና ትኩስ 
አትክልቶች” ብቻ እንደሚይዙ የፈጠሩትን ገፅታ ሊያጡት ይችላሉ፡፡  

ከዚህ በኋላ በደንበኞች እይታ አነሱ ከሌሎች አትክልት አቅራቢዎች የተለዩ አይሆንም፡፡ ማድረግ 
የሚሻለቸው የተፈጥሯዊ ምርት ማረጋገጫ ሰርቲፊኬት ያላቸውን አትክልቶች የሚያበቅሉ ገበሬዎችን 
ቁጥር በመጨመር ለደንበኞቻቸው የአትክልት አይነቶች በማብዛት መሸጥ ይችላሉ፡፡     
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ክፍል አራት፤ ዋጋ 
 

ዋጋ ሁለተኛው የግብይት ቅንብር አካል ነው፡፡. ዋጋ መተመን አስቸጋሪ ሊሆን ቢችልም ለንግድዎ ደግሞ 
በጣም ይጠቅማል፡፡ የንግድዎ በጣም ጥሩ ምርት ኖሮት የመሸጫ ዋጋው በጣም ከፍተኛ ከሆነ በብዛት 
መሸጥ ስለማይቸሉ ማትረፍ አይችሉም፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ በጣም ዝቅ ያለ ዋጋ ከሆነ ደግሞ በብዛት 
መሸጥ ይችሉ ይሆናል፡፡ ነገርግን ማትረፍ አይችሉም፡፡   

 

1.ወጪ፣ ዋጋና ትርፍ  
 

ወጪ፣ ዋጋና ትርፍ በጋራ እንዴት እንደሚሰሩ ማወቅ ለምርትዎ ዋጋ ለመተመን መሰረታዊ ነው፡፡ 

 

 ወይም 

 

ከሽያጭ የሚያገኙት ጠቅላላ ትርፍ የሚመሰረተው፤ 

• ከእያንዳንዱ ምርትዎ ላይ ምን ያህል ትርፍ እንዳገኙ፣ 
• በሸጧቸው እቃዎች ብዛት ነው፣ 

ጠእም ዳቦ ዋጋ ከፍ በማድረግና ዋጋ ዝቅ በማድረግ ሁለቱንም ሞክሯል፤ 

 

 

 

 

   ወጪ  +  ትርፍ  = ዋጋ  

   ብር 7  +  ብር 3  = ብር 10 

   ዋጋ  ▬  ወጪ  = ትርፍ  

  ብር 10 ▬ ብር 7  = ብር 3 

የእነዚህን ኬኮች ዋጋ ከፍ ሳደርግ ከእያንዳንዱ ኬክ 

የማገኘው ትርፍ ትልቅ ነው፡፡ ሆኖም በዚህ ዋጋ 

የምሸጠው በቀን አንድ ወይም ሁለት ኬክ ብቻ ነው፡፡ 

የእነዚህን ኬኮች ዋጋ ዝቅ ሳደርግ ከእያንዳንዱ 

ኬክ የማገኘው ትርፍ ትንሽ ነው፡፡ በዚህ ዋጋ 

ደግሞ ብዙ ኬክ በቀን መሸጥ እችላለሁ፡፡ 
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በጣእም ዳቦ ምሳሌ ዝቅ ባለ ዋጋ መሸጥ ከፍ ያለ ትርፍ ያስገኛል፤ 

የተሸጠ ምርት ብዛት x ትርፍ ከእያንዳንዱ ምርት = ጠቅላላ ትርፍ 

 

ይህ አይነቱ ሁኔታ ብዙ ጊዜ የሚከሰተው ተመሳሳይ ምርት የሚሸጡ ብዙ ተወዳዳሪዎች ባሉበት ሁኔታ 
ነው፡፡ ደንበኞች ደግሞ አነስ ባለ ዋጋ ከሚሸጠው ላይ መርጠው ይገዛሉ፡፡  

በሌሎች ሁኔታዎች ደግሞ አነስ ባለ ዋጋ መሸጥ የሽያጭ ብዛት ለመጨመር ስለማያግዝ የሚሻለዎ ከፍ 
ባለ ዋጋ መሸጥ ነው፡፡ ይህ የሚሆነው እርስዎ የሚያቀርቡት ምርት ልዩ ሆኖ ደንበኞችም ከተወዳዳሪዎች 
ማግኘት የማይቸሉ ሲሆን ነው፡፡ እዚህ ላይ መታወስ ያለበት ለእንዲህ አይነቱ ምርት ፍላጎት የሚኖራቸው 
የተወሰኑ ደንበኞች ናቸው፡፡   

የአሻማ ሬስቶራንት ባለቤትን የኩሪን ምሳሌ እናስታውስ፡፡ በከተማው ውስጥ አስተማማኝ/እውነተኛ የባህል 
ሬስቶራንት የእሷ ብቻ ነው፡፡ ዋና ዋናዎቹ በኢትዮጵያ ባህል ምግቦች እየተመገቡ መዝናናት ለሚፈልጉ 
አሻማ ሬስቶራንት ከመሄድ በስተቀር ሌላ ምርጫ የላቸውም፡፡ ኩሪ ምናልባት ዋጋ ብትቀንስ በሬስቶራንቱ 
የሚጠቀሙ ጥቂት ተጨማሪ ደንበኞች ማግኘት ትችል ይሆናል እንጂ ብዙ አይሆኑም፡፡ ስለዚህ ኩሪ ከፍ 
ባለ ዋጋ በምትሸጥበት ጊዜ የምታገኘውን ያህል ማትረፍ አትችልም፡፡    

 

 

 

 

አሁን ደግሞ ስለራስዎ ንግድ ያስቡ፡፡ ከፍ ያለ ዋጋ መተመን ዝቅ ያለ ዋጋ ከመተመን የተሻለ ትርፍ 
ያስገኝልዎታልን? የትርፉ የበለጠ እንደሚሆን እንዴት ያውቃሉ? 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

1 ኬክ x ብር 5 ትርፍ በአንድ ኬክ = ብር 5 

የኬኮች ጠቅላላ ትርፍ በቀን 

5 ኬኮች x ብር 2 ትርፍ በአንድ ኬክ=ብር 10 

የኬኮች ጠቅላላ ትርፍ በቀን 

ጣእም ዳቦ 

ጣእም ዳቦ 
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2፦ ዋጋ የሚተምኑት እንዴት ነው?  
 

የሚሸጡበት ዋጋ ዝቅ ብሎ ደንበኞች እንዲገዙ የሚስብና ከፍ ብሎ ደግሞ ለንግድዎ ትርፍ የሚያስገኝ 
መሆን አለበት፡፡   

ደንበኞችን ምን ያህል እንደሚያስከፍሉ ለመወሰን መረጃ ያሰፈልግዎታል፡፡ ዋጋ ለመወሰን ማድረግ ያለብዎ፤ 

• ደንበኞች ለተመሳሳይ ምርት ምን ያህል እንደሚከፍሉ ይወቁ፡፡ በመቀጠልም የእርስዎ ምርት ኢላማ 
ባደረጋቸው ያልተሟሉ ልዩ የደንበኞች ፍላጎቶች ምክንያት ደንበኞች ምን ያህል ተጨማሪ መክፈል 
እንደሚገባቸው ይወስኑ፡፡ 

• ተወዳዳሪዎችዎ ለአንድ አይነት ወይም ለተመሳሳይ ምርቶች ምን ያህል እንደሚያስከፍሉ ይወቁ፡፡ 
በገበያ ውስጥ ያለውን የምርታማነቱን ከፍተኛና ዝቅተኛ ዋጋዎች ሲያውቁ የሚተምኑት ዋጋ ምን 
ያህል ሊሆን እንደሚችል ሃሳብ ይሰጥዎታል/የጠቁምዎታል፡፡ 

• የምርቶችዎን ወጮች ይወቁ፡፡ ትርፍ ለማግኘት ከወጮዎችዎ ሸፋን በላይ ጨምረው ለመተመን 
ያስችልዎታል፡፡ 

• በመሸጫ ዋጋ አማካኝነት ደንበኞችን እንዴት እንደሚስቡ ይወቁ፤ 

በሚቀጥሉት ርእሶች እነዚህ አራት ጉዳዮች አንድ በአንድ ይብራራሉ፤ 

 

 2.1 ደንበኞች ለመክፈል ፈቃደኛ የሚሆኑበትን ዋጋ ይወቁ፤ 
 

 

 

በርገር 

ትሸጫለሽ? 

የለም አልሸጥም! ነገርግን በሚቀጥለው 

ሳምንት በርገር በብር 21 ለመሸጥ 

አቅጃለሁ፡፡ 
ፀሃይ ጮራ ዳቦቤት 
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ብዙ ደንበኞች ከብር 18 ያልበለጠ ለመክፈል ፈቃደኛ እንደሆኑ ተናግረዋል፡፡ ከብር 20 ያልበለጠ ለመክፈል 
ፈቃደኛ የሆኑ ጥቂት መደበኛ ደንበኞች አሉ፡፡ ነገርግን በርገሩ በጣም የተለየ መሆን አለበት ይላሉ፡፡ ስለዚህ 
ምን ያህል ማስከፈል እንዳለባት ጫሊ አሁንም ግራ እንደገባት ስለሆነች ተጨማሪ ነገሮችን ለማየት ወሰነች፡፡ 
 

2.2 ተወዳዳሪዎች ምን ያህል እንደሚያስከፍሉ ይወቁ፤ 
 
ለአንድ አይነት ወይም ተመሳሳይ ምርት ተወዳዳሪዎች ምን ዋጋ እንደሚያሰከፍሉ አስሰው ማግኘት 
ያስፈልግዎታል፡፡ የሚከተሉት የተለመዱ አሰራሮችና ውጤቶቻቸው ናቸው፤ 

• ከተወዳዳሪዎችዎ ያነሰ ዋጋ ከተመኑ ተጨማሪ ደንበኞች ይስባሉ፤ 
• ከተወዳዳሪዎችዎ የበለጠ ዋጋ ከተመኑ ደንበኞችዎ ከእርስዎ ላይገዙ ይችላሉ፤ 

በሌላ በኩል ደግሞ ከተወዳዳሪዎችዎ ከፍ ያለ ወይም ዝቅ ያለ ዋጋ ለመተመን ልዩ ምክንያቶች ሊኖሩ 
ይችላሉ፡፡ 

አነስ ያለ ዋጋ ማስከፈል የሚፈልጉባቸው ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ፡፡ ለምሳሌ፣ 

• የእርስዎ ምርት አዲስ ሆኖ በሰዎች ዘንድ እስካሁን ያልታወቀ ከሆነ፤ 
• አዳዲስ ደንበኞች መሳብ የሚያስፈልግዎ ከሆነ፤ 

 

 

ከተወዳዳሪዎችዎ በታች ዋጋ በጣም በማውረድ ብዙ ለመሸጥ እንዳይሞክሩ! 

በረጅም ጊዜ ለንግድዎ ትርፋማነት አደገኛ ሊሆን ይችላል፡፡ ለማትረፍ 

የሚሸጡበት ዋጋ ከጠቅላላ ወጪዎችበላይ መሆን አለበት፡፡ 

  

ብር 21 ለአንድ በርገር! 

ዋጋው በዛ! እኔ ከብር 18 

በላይ አልከፍልም! 

ፀሃይ ጮራ ዳቦቤት 

“ 
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ከፍ ያለ ዋጋ ማስከፈል የሚፈልጉባቸው ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ፡፡ ለምሳሌ፣ 

• የእርስዎ ምርት ከተወዳዳሪዎችዎ በልጦ የሚገኝ/የተሻለ ከሆነ፡፡  
• በተወዳዳሪዎችዎ የማይቀርቡ ተጨማሪ አገልግሎቶችን እርስዎ ማቅረብ የሚችሉ ከሆነ፣ ለምሳሌ 

ደንበኞች በሚገኙበት ቦታ በነፃ ምርት ማድረስ፣ ከሽያጭ በኋላ ጥሩ አገልግሎት (ጥሩ የድህረሽያጭ 
አገልግሎት) የሚሰጡ ከሆነ ወይም ለተሸጡ እቃዎች የሚሰጡት ዋስትና የተሻለ ከሆነ፡፡ 

 

 

 

ንግድዎ በደንበኞች አእምሮ ሆኖ እንዲሳል የተለሙትን ገፅታ መልሰው 

ይመርምሩ፡፡ ለንግድዎ በተለሙት ገፅታ መሰረት ለደንበኞችዎ 

የሚያቀርቡት ወደር የሌለው ወይም ልዩ ምርት ከሆነ የሚተምኑትም ዋጋ 

ሁልጊዜ ከተወዳዳሪዎችዎ መብለጥ አለበት፡፡ ምናልባት ልዩ የሆነ ምርት 

በአነስተኛ ዋጋ የሚሸጡ ከሆነ ግን ደንበኞች ግራ ያጋባሉ፡፡ 

 

 

 

ብዙ ተወዳዳሪዎቿ ለበርገር የሚያስከፍሉት ብር 19 እንደሆነ የፀሃይ ጮራ ዳቦባለቤት ተዘዋውራ ስላየች 
የእሷ ዋጋ ቢያንስ ከተወዳዳሪዎቿ ዋጋ ጋር እኩል መሆን አለበት፡፡ ጫሊ በዚህ ዋጋ ላይ ከመወሰንዋ 
በፊት አንድ በርገር ለማዘጋጀት የሚፈጀውን ወጪ ታሰላለች፡፡ 

  

“ 
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2.3. ወጪዎችዎን ይወቁ 
 
እያንዳንዱን ምርት ሰርቶ ለመሸጥ የሚፈጀውን ጠቅላላ ወጪ ማወቅ ይኖርብዎታል፡፡ ጠቅላላ ወጪ 
የሚያካትተው ቁሳቁሶች፣ ስራ፣ ኪራይ፣ ኤሌትሪክ፣ ትራንስፖርትና ሌሎች ለንግዱ የሚያስፈልጉ ወጮች 
ናቸው፡፡ ትርፍ ለማግኘት የሚያስከፍሉት ዋጋ ምርቱ ከፈጀው ጠቅላላ ወጪ በላይ መሆን አለበት፡፡ 
 
የፀሃይ ጮራ ሬስቶራንት ባለቤት ጫሊ ዋጋዎች የተመነችው እንዴት እንደሆነ ቀጥሎ እንመልከት፡፡ 
በርገር ለማዘጋጀት የሚያስፈልጓትን ወጮች በሙሉ አስልታ የአንድ በርገር ጠቅላለ ወጪ ብር 12 እንደሆነ 
አውቃለች፡፡ 
 

 

እነዚህ የጫሊ መረጃዎች ናቸው፤ 

• ብዙ ደንበኞች ከብር 20 በላይ ለመክፍል ፈቃደኛ አይደሉም፤ 
• ተወዳዳሪዎች የሚያስከፍሉት ብር 18 ነው፡፡ 
• አንድ በርገር የማዘጋጃ ጠቅላላ ወጪ ብር 12 ነው፡፡ 

የተለያዩ አማራጮችን አነፃፅራለች፤ 

 

.  

ከምርቱ ጠቅላላ 
ወጪ በታች 
ማስከፈል 

በንግድዎ ላይ 
የገንዘብ ኪሳራ 
ያስከትላል፡፡ 

ኪሳራ 

ዋጋ - ወጪ= ትርፍ 

ብር12 - ብር14= ▬ብር2 

“▬ብር 2” ማለት ብር2 ኪሳራ 
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የበርገር ዋጋ ብር 21 እንዲሆን ጫሊ የወሰነች ሲሆን ይህ ደግሞ ከተወዳዳሪዎቿ ዋጋ ትንሽ በለጥ ያለ 
ነው፡፡ ያም ሆኖ ብዙ ደንበኞቿ ይህንን ለመክፈል ተስማምተዋል፡፡  

 

ንግድዎን ያሻሽሉ፤ የወጪዎች ስሌት መማሪያ መፅሃፍ የአንድን እቃ ወይም 
አገልግሎት ጠቅላላ ወጪ እንዴት ማስላት እንደሚችሉ ያሳይዎታል፡፡ 

 

2.4. በመሸጫ ዋጋ ተጠቅመው ደንበኞችን ይሳቡ፡፡ 

 

  

ፀሃይ   ጮራ   ዳቦ ቤት 

ብር21 
ልዩ ቅናሽ፡ ብር19 
ለዚህ ሳምንት ብቻ፤ 

 

ትርፍ የለም፤ 

ዋጋ - ወጪ= ትርፍ 

ብር14 - ብር14= ብር0 

“ብር 0” ማለት ትርፍ የለም 

ከጠቅላላ ወጪው 
ጋር እኩል የሆነ 
ዋጋ ማስከፈል 
ትርፍ የለውም፡፡ 

ትርፍ 

ዋጋ - ወጪ= ትርፍ 

ብር 19 - ብር14= ብር5 

“ብር 5” ማለት የብር 5 ትርፍ 

ከጠቅላላ ወጪው 
በላይ የሆነ ዋጋ 
ማስከፈል ትርፍ 

ያስገኛል፡፡ 

ፀሃይ ጮራ ዳቦቤት 
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ጫሊ የተመነችው የበርገር ዋጋ ብር 21 ቢሆንም በርገር መሸጥ የምትጀምርበትን ቀን ምክንያት በማድረግ 
ልዩ ቅናሽ ታደርጋለች፡፡ በዚህም መሰረት ብር 19 በማድረግ ከተወዳዳሪዎቿ እኩል ዋጋ ታስከፍላለች፡፡ 
የእሷ እቅድ ደንበኞችን በመሳብ በርገሩን እንዲቀምሱ ማድረግ ነው፡፡ በጫሊ እምነት ደንበኞች አንድ ጊዜ 
ከቀመሱ ልዩነቱን ስለሚያውቁ ከፍ ያለ ዋጋ ለመክፈል ይበልጥ ፈቃደኛ ይሆናሉ፡፡   

አዲስ ምርት መሸጥ ሲጀምሩ በዋጋ ተጠቅመው ደንበኞችን በመሳብ እንዲገዙ ማድረግ ይፈልጋሉ፡፡ ስለሆነም 
የዋጋ ቅናሽ ማድረግዎ ትርፍ የማያስገኝልዎ እንኳን ቢሆን ለመጀመሪያዎቹ ጥቂት ሳምንቶች የሚሆን 
የማስተዋወቂያ ዋጋ ሊተምኑ ይችላሉ፡፡   

ትርፉ ዝቅተኛ እንኳን ቢሆን አልፎ አልፎ በልዩ ቅናሽ ተጠቅመው ደንበኞችን ወደንግድዎ እንዲመጡ 
መሳብ ይችላሉ፡፡ በልዩ ቅናሹ ምክንያት ደንበኞች ወደንግድዎ ሲመጡ እግረመንገዳቸውን ሌሎች ምርቶች 
በተጨማሪ ይገዛሉ፡፡   

በዋጋ ተጠቅመው ደንበኞችን ለመሳብ የተለመደው ቀላል ዘዴ ከተወሰነ የገንዘብ አሃዝ ስነልቦናዊ መስመር 
በታች ለይስሙላ ያህል ጥቂት ቀነስ አድርጎ በመተመን አነስ ያለ እንዲመስል ማድረግ ነው፡፡ ለምሳሌ፣  

• ብር 1.00 ከማለት ይልቅ ብር 0.99፣  
• ብር 50.00 ከማለት ይልቅ ብር49.99፣  
• ብር 100.00 ከማለት ይልቅ ብር 99.99፣  

ደንበኞች በመጡ ጊዜ ሁሉ አንድ አይነት ልዩ ቅናሽ እንዲገጥማቸው ስለማይፈልጉ የልዩ ቅናሹን አይነት 
ከጊዜ ወደጊዜ ይቀይሩ፡፡ 

 

ከአቅራቢ ላይ በአነስተኛ ዋጋ ማግኘት ራሱ እንደቅናሽ ይቆጠራል ነው፡፡ ለደንበኞች ቅናሽ ይሰጣሉ፡፡ እነዚህን 
ምሳሌዎች ይመልከቱ፤ 

 

ደንበኞች በብዛት የሚገዙ ከሆነ የብዛት ቅናሽ 
ሊያደርጉ ይችላሉ፡፡              

እጅ በእጅ ለሚከፍሉ ደንበኞች ደግሞ የጥሬ 
ገንዘብ ቅናሽ ማለትም ከሚከፍሉት ላይ 
ሊሰጡ ይችላሉ፡፡  

በአመት ውስጥ በተወሰነ ሰሞን ወቅታዊ 
ቅናሽ ማድረግ ይችላሉ፡፡
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1. የእርስዎን ዋጋ ከተወዳዳሪዎችዎ ጋር ሲያነፃፅሩ ምን ይመስላል? አነስ ይላል፣ ይበልጣል ወይስ እኩል 
ነው? 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 
2. አሁን የሚሸጡበት ዋጋ መሆን ያለበት ነው ወይስ መጨመር ወይም መቀነስ ያስፈልግዎታል? 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 
3. የመሸጫ ዋጋዎ ደንበኞችን መሳብ እንዲችል እስካሁን ምን አድርገዋል? 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 
4. የመሸጫ ዋጋዎ ደንበኞችን እንዲስብ ለማደረግ በተጨማሪ ምን ማድረግ ይኖርብዎታል? 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

 

 

 

ዋጋ ሁለተኛው የግብይት ቅንብር ነው፡፡ በግብይት ዋጋ ማለት፤ 

• ደንበኞችዎ ለመክፈል ፈቃደኛ የሚሆኑበትን ዋጋ መተመን፣ 
• የሚተምኑት ዋጋ ደንበኞችን መሳብ የሚችልና ትርፍም የሚያስገኝልዎ መሆኑን ማረጋገጥ፣ 

ለአንድ እቃ ወይም አገልግሎት ዋጋ ሲተምኑ “ዋጋ”, “ወጪ” እና “ትርፍ” እንዴት በአንድነት እንደሚሰሩ 
ማወቅ ወሳኝ ነው፤ ወጪ + ትርፍ = ዋጋ ወይም ዋጋ – ወጪ = ትርፍ 

አንዳንድ ጊዜ ዋጋ ቀንሰው ብዙ በመሸጥ ይችላሉ፤ ጥሩ ትርፍ ማግኘት ይችላሉ፡፡ በሌሎች ሁኔታዎች 
ደግም አነስተኛ ዋጋ የሽያጭ መጠን ለመጨመር ስለማይረዳ ከፍ ባለ ዋጋ መሸጥ ይሻልዎታል፡፡  

የንግድዎ ጠቅላላ ትርፍ የሚመሰረተው በሸጧቸው ምርቶች ብዛትና ከእያንዳንዱ ምርት በሚያገኙት የትርፍ 
መጠን ነው፡፡ 

ባጠቃላይ የሚሸጡበት ዋጋ ሆኖ መገኘት ያለበት፤ 

• አነስተኛ ሆኖ ደንበኞች እንዲገዙ ለመሳብ የሚችል፣ 
• ከፍተኛ ሆኖ ለንግድዎ ትርፍ የሚያስገኝ፣ 

ዋጋ ከመተመንዎ በፊት ማድረግ የሚያስፈልግዎ፤ 

• ደንበኞች ለተመሳሳይ ምርት ምን ያህል እንደሚከፍሉ ይወቁ፡፡ በመቀጠልም እርስዎ ኢላማ 
ባደረጓቸው ያልተሟሉ ልዩ የደንበኞች ፍላጎቶች ምክንያት ደንበኞች ምን ያህል ተጨማሪ መክፈል 
እንደሚገባቸው ይወስኑ፡፡ 

• የተወዳዳሪዎችዎን ዋጋ ይወቁ፤ 
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• ጠቅላላ ወጪዎችችዎን ይወቁ፤ 
• በዋጋዎችዎ እንዴት ደንበኞች እንደሚስቡ ይወቁ፤  

ትርፍ ለማግኘት ምርቱን የሚሸጡበት ዋጋ ምርቱ ከፈጀው ጠቅላላ ወጪ በላይ መሆን አለበት፤  

 

 

 

 

 

አሁን የመማሪያ መፅሃፉን ክፍል አራት አጠናቀዋል፡፡ የመለማመጃ ጥያቄዎቹን በመስራት ምን ያህል 
እነንደተረዱ ራስዎን ይመዝኑ፡፡ አስቀድመው ጥያቄዎቹን በሙሉ ሰርተው እንዳጠናቀቁ መልሶችዎን በገፅ 
94 ላይ ከተሰጡት መልሶች ጋር ያነፃፅሩ፡፡ 

የትኛው ነው ትክክል? 

ትክክለኛውን ወይም የተሻለ ተስማሚ የሚሆነውን መልስ ይምረጡ፤ 
 
1. ጠቅላላ ትርፍዎ የተመሰረተው በምን ላይ ነው? 

ሀ. በአንድ ምርት ዋጋና በአንድ ምርት ወጪ 
ለ. በተሸጡ ምርቶች ብዛትና በአንድ ምርት ከሚገኘው የትርፍ መጠን 
ሐ. በተሸጡ ምርቶች ብዛትና በእያንደንዱ ምርት ዋጋ 

 
2. ዋጋ ከመተመንዎ በፊት ማድረግ የሚገባዎ ምንድን ነው? 

ሀ. ወጮችዎን ማወቅ፣ ደንበኞች ለመክፈል ፈቃደኛ የሚሆኑበትን ዋጋ ማወቅና የተወዳዳሪዎችዎን 
ዋጋ ማወቅ 
ለ. የተወዳዳሪዎችዎን ወጮች ማወቅ፤ በመሸጫ ዋጋዎ እንዴት ደንበኞችን እንደሚስቡ ማወቅ 
ሐ. ወጮችዎን ማወቅ፣ ደንበኞች ምን ያህል እንደሚከፍሉ ማወቅና በመሸጫ ዋጋዎ እንዴት 
ደንበኞችን እንደሚስቡ ማወቅ 

 
3. ከብዛት ቅናሽ መሰጠት ያለበት መቼ ነው? 

ሀ. ደንበኞ እጅ በእጅ ሲከፍሉ 
ለ. ደንበኞ በከፍተኛ ብዛት ሲገዙ 
ሐ. የንግድዎ ሽያጭ በሚቀንስበት ጊዜ 

 
4. የማስተዋወቂያ ዋጋ የሚተምኑት መቼ ነው? 

ሀ. አዲስ ምርት በሚሸጡበት ጊዜ  
ለ. አዲስ ደንበኛ ምርትዎን ሲገዛ 
ሐ. ልዩ ሁነቶች ሲኖሩ 
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ክፍል አምስት፤ ቦታ 
 

የንግድዎ ምርቶች ጥሩ ከመሆናቸውም በላይ ደንበኞች ለመክፈል ፈቃደኛ የሚሆኑበትን ዋጋ ተምነዋል፤ 
ነገርግን አሁንም ሽያጭ አነስተኛነት እንደዛው ሊቀጥል ይችላል፡፡ የዚህ ምክንያት ምናልባት ደንበኞች 
ምርትዎን ከየት ቦታ እንደሚገዙ ባለማወቃቸው ሊሆን ይችላል፡፡ 

“ቦታ” ሶስተኛው የግብይት ቅንብር አካል ነው፡፡ 

ቦታ የሚያመለክተው ንግድዎ የሚገኝበትን ቦታ ነው፡፡ የችርቻሮ ነጋዴዎችና አገልግሎት ሰጪዎች 
ከደንበኞቻቸው አቅራቢያ መሆን ስላለባቸው ለእነሱ ቦታ ልዩ ትርጉም አለው፡፡ በግብይት ውስጥ ቦታ 
ተጨማሪ ትርጉሞች አሉት፡፡ ለምሳሌ ቦታ ምርቶችዎን ለደንበኞች የሚያደርሱበትን ዘዴ ያመለክታል፡፡ 
ይህ ደግሞ ማከፋፈል ይባላል፡፡ ማከፋፈል በይበልጥ ጠቃሚ የሚሆነው ለፈብራኪዎች ነው፡፡    

 

 

 

 
1. ለኢንተርኔት ካፌ ንግድ ጥሩ ቦታ የት ነው? ለምን? 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 
2. ግሮሰሪ መደብር የት ቢሆን ይሻላል? ለምን? 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 
3. የህፃናት ልብሶች ፋብሪካ የት ቦታ ቢቋቋም/ይሻላል? ለምን? 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 

መልሶቹን በገፅ 50 ላይ ይመልከቱ፤ 

ችርቻሮና አገልግሎት ሰጪ ነጋዴዎች ምርቶቻቸውን በከፍተኛ መጠን መሸጥ እንዲችሉ በደንበኞች 
አቅራቢያ መሆን/መገኘት አለባቸው፡፡ ለእነዚህ ንግዶች የሚሆኑ ጥሩ ቦታዎች የሚባሉት ኢላማ ባደረጓቸው 
ደንበኞች አካባቢዎች ማለትም መኖሪያዎች፣ መስሪያቤቶች፣ ማረፊያዎች ወይም ማዘውተሪያዎች ናቸው፡፡  

ለምሳሌ፣ ታክሲዎች በብዛት ተደርድረው የሚታዩባቸው አካባቢዎች መስሪያቤቶች፣ የቱሪስት መስህቦች፣ 
ባቡር ጣቢያዎችና አውሮፕላን ማሪፊያዎች ናቸው፡፡ 

 

 

 

1.ንግድዎ የሚገኝበት ቦታ  
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አሁን የሚገኙበትን የንግድ ቦታ የመረጡበት ምክንያት ምንድን ነው? ቦታው ጥሩ ነውን? ለምን? 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
ለንግድዎ የሚሆን ከዚህ የተሻለ ቦታ አለን? የት ነው? ለምን? 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
የንግድ ቦታ መቀየር ወጩ ከፍተኛና ጊዜ የሚፈጅ ስለሆነ ይበልጥ ጥሩ የሚሆነው ገና ከመነሻው ማለትም 
ንግድዎን ሲጀምሩ ትክክለኛውን ቦታ መምረጥዎ ነው፡፡ አሁን ንግድዎ የሚገኘበት ቦታ ጥሩ ካልሆነ 
የሚከተሉትን የመፍትሄ አማራጮች ማየት ይችላሉ፡ 
 

• ኢላማ ያደረጓቸውን ደንበኞች ይቀይሩ፤ አሁን በሚገኙበት አካባቢ ስለሚገኙ ሰዎች ያጥኑ፡፡ 
በአካባቢው ምን አይነት ስዎች እንደሚኖሩ፣ እንደሚሰሩና በማዘውተሪያ ቦታዎች እንደሚገኙ 
በማወቅ የእነዚህን ደንበኞች ፍላጎቶች የሚያሟሉ ምርቶች ያቅርቡ፡፡ 
 

• ምርትዎን ያሻሽሉ፤ በአካባቢው ካሉ ተወዳዳሪዎች ለየት ያለ ምርት ያቅርቡ፤ ወይም የተሻለ ዋጋ 
ካደረጉ ደንበኞች ንግድዎን መርጠው ሊመጡ ይችላሉ፡፡    

 
• ተግባቦትዎን ያሻሽሉ፤ በተስማሚ የተግባቦት ዘዴዎች ተጠቅመው የምርትዎን ለየት ያሉ/ወደርየለሽ 

ጥቅሞች ደንበኞች እንዲያውቁ ማድረግ ከቻሉ ደንበኞች የሚመጡት ከአካባቢው ማህበረሰብ ብቻ 
ሳይሆን ከሩቅ ቦታዎችም ነው፡፡ 

 
• የምርት ማከፋፈያ ዘዴዎን ይቀይሩ፤ ለምሳሌ፣ ደንበኞች ወደሚገኙበት እዲመጡ/እስኪመጡ ከመጠበቅ 

የግዥ ትእዛዞቻቸውን በስልክ ወይም በኢነተርኔት ተቀብለው ምርቶችዎን በመኖሪያ ወይም በስራ 
ቦታቸው ላይ ሊያደርሱ ይችላሉ፡፡  
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“ከእነዚህ መፍትሄዎች አንዱን እንኳን ቢጠቀሙ በአነጋገድ ዘዴዎ ላይ 

ተፅእኖ የሚኖረውና ቀደምሲል በደንበኞች አእምሮ ለምርትዎ ያስያዙትን 

ገፅታ ሊያስቀይርዎ ይችላል፡፡” 

 
 

 

 
ፈብራኪዎችን እንደምሳሌ ብንወስድ ለብዙዎቹ በደንበኞቻቸው አቅራቢያ መሆን ላይጠቅማቸው ይችላል፡፡ 
ለእነሱ የበለጠ የሚሻሉ ጥቅሞች፤ 

• አነስተኛ የመሬት ኪራይ ወይም የመሬት ወጪ፣ 
• ለጥሬ እቃ አቅርቦት፣ ምርት ለማከፋፈልና ሰራተኛ ለመቅጠር ምቹ የሆኑ ቦታዎች ናቸው፡፡ 

 
ንግድዎ ለደንበኞች ቅርብ ያልሆነ ቦታ የሚገኝ ከሆነ ደንበኞች ምርቱን በቀላሉ እስከሚገዙበት ቦታ ማድረሻ 
መንገዶችን ፈልገው ማግኘት ይኖርብዎታል፡፡ ይህ ተግባር ማከፋፈል የሚባል ሲሆን በተለይ በጣም 
የሚጠቅመው ለፈብራኪዎች ነው፡፡   
 
ምርትዎን በተለያዩ ዘዴዎች ለደንበኞችዎ ማከፋፈል ይችላሉ፤ 

• ምርቶችዎን በቀጥታ ለተጠቃሚዎች መሸጥ ይችላሉ፤ ይህ በቀጥታ ማከፋፈል ይባላል፡፡  
• ለሌሎች ንግዶች የእርስዎን ምርቶች እንዲሸጡ ኮንትራት ይሰጣሉ፡፡ እነዚህን ኮንትራቶች የሚገቡት 

በአብዛኛው ከችርቻሮና ከጅምላ ነጋዴዎች ሲሆን በችርቻሮ ማከፋፈልና በጅምላ ማከፋፈል ይባላሉ፡፡ 
• በኢንተርኔት ተጠቅመው ምርትዎን መሸጥ ይችላሉ፡፡ ይህ ደግሞ በብየነመረብ/ኢንተርኔት መስመር 

ላይ ማከፋፈል ይባላል፡፡  
 

2.1. ቀጥታ ማከፋፈል 
 
ምርቶችዎን በቀጥታ ለተጠቃሚዎች መሸጥ በቀጥታ ማከፋፈል ይባላል፡፡  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ማከፋፈል፤ ምርትዎን ለደንበኛዎ ማድረስ  

ደንበኛ 

በምርቱ ይጠቀማል፤ 

 

ፈብራኪ 

ምርቱን ይሰራል፤ 

በቀን በአማካይ 5 ቀሚስ እንሰራለን. 
ደንበኞች ቦታችን ድረስ መጥተው ከእኛ ጋር 
በመወያየት ምን እንደሚፈልጉ ይነግሩናል፡፡ 
በቀጥታ ይገዙናል ወይም ከእኔ ልብስ ስፌት 
ሱቅ በቀጥታ ማዘዝ ይችላሉ፡፡ 
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ምርትዎን በቀጥታ ሲሸጡ ደንበኞችን የማነጋገር እድል ስለሚኖርዎ ፍላጎታቸውንና የመግዛት 
አቅማቸውንም ያውቃሉ፡፡ በመሆኑም ቀጥታ ማከፋፈል በዋነኛነት የሚጠቅመው በእያንዳንዱ ደንበኛ ልዩ 
ፍላጎት መሰረት ምርታቸውን ዲዛይን አድርገው ለሚሰሩ ፈብራኪዎች ነው፡፡ 

 

 

ቀጥታ ማከፋፈል በጣም ጠቃሚ የሚሆንልዎ ምናልባት ንግድዎ፤ 

• በእያንዳንዱ ደንበኛ ፍላጎት መሰረት ልዩ ምርቶች የሚሰራ ከሆነ፤ ለምሳሌ፣ 

በትእዛዝ የሚሰሩ ልብሶች፣ የቤትና የቢሮ እቃዎች፣ 

• የደንበኞች ቁጥር ትንሽ ሆኖ በመደበኛ ሁኔታ ሊገኙ የሚችሉ ሲሆን፣ ለምሳሌ 

ማተሚያቤት ሆኖ ቁጥራቸው ትንሽ ለሆነ ትላልቅ ካምፓኒዎች የማስታወቂያ 

ህትመት የሚሰራ ሲሆን፣ 

• ውድ እቃዎችን በእያንዳንዱ ደንበኛ ፍላጎት መሰረት ዲዛይን በማድረግ የሚሰራ 

ሲሆን፤ ለምሳሌ፣ ጌጣጌጦች፡፡ 

• ከሰራቸው ምርቶች ጋር የተጣመሩ አገልግሎቶች የሚሰጥ ሲሆን፣ ለምሳሌ፣ የሂሳብ 

መዝገብ አያያዝ (የአካውንቲንግ) ሶፍትዌር መሸጥ ስለአሰራሩ ለደንበኞች አጋዥ 

ስልጠና መስጠትና በየአመቱ ማዘመን (አፕዴት) የሚጠይቅ ሲሆን     

 

  

“  
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2.2. ችርቻሮ ማከፋፈል 
 

ምርቶችዎን ለችርቻሮ ሱቆችና 
መደብሮች ሸጠው እነሱ ደግሞ 
በበኩላቸው ለተጠቃሚ ደንበኞች ሲሸጡ 
በችርቻሮ ማከፋፈል ይባላል፡፡ 

ችርቻሮ ማከፋፈል የሚጠቅመው 
በከፍተኛ ብዛት ለሚያመርቱ ነጋዴዎች 
ነው፡፡ ንግድዎ በራሱ ከሚያደርገው 
ይልቅ ችርቻሮ ነጋዴዎች በሰፊ አካባቢ 
የተሰራጩ ብዙ ደንበኞች ላይ መድረስ 
ይችላሉ፡፡ በመሆኑም ለቸርቻሪዎች 
ሲሸጡ ብዙ ደንበኞች ምርትዎን 
እንዲያገኙ ያደርጋሉ፤ ይህ ደግሞ 
ሽያጭዎን በመጨምር ንግድዎን 
ያሳድጋል፡፡  

   

 

 

 

 

ምናልባት በቀጥታ ምርትዎን ለደንበኞች ቢሸጡ ኖሮ ሊፈፅሟቸው የሚገቡ በርካታ ተግባሮችን 
የሚያከናውኑልዎ ቸርቻሪዎች ናቸው፡፡   
 
ችርቻሪዎች ለንግድዎ ከሚያከናውኗቸው ተግባሮች መካከል ጥቂት ምሳሌዎች ምሳሌዎች፤ 
 

• ሁልጊዜ ከደንበኞችዎ ጋር ይገናኛሉ፤ ለማምረትና ለሌሎቸ ስራዎችዎ ተጨማሪ ጊዜ ያገኛሉ፤ 
• የምርትዎን ክምችት ይይዛሉ፤ በክምችት የሚታሰረውን የስራ ማስኪሄጃ ገንዘብ ያሳንስልዎታል፤ 
• ምርትዎን በማስተዋወቅ ያግዛሉ፤  

 
ቸርቻሪዎች ምርትዎን በከፍተኛ መጠን የሚገዙት መልሰው ለመሸጥ ስለሆነ የሚያስከፍሏቸው ዋጋ 
ከቀጥታ ተጠቃሚዎች ያነሰ (ዝቅ ያለ) መሆን አለበት፡፡ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ወደፊት በሚሸጋገር (እቃው 
ከተሸጠ በኋላ የሚቀበሉት) የክፍያ ስምምነት ከቸርቻሪዎች ጋር ሊሰሩ ይችላሉ፡፡ ለቸርቻሪዎች መሸጥ 
ማለት፤  
 

• ከምርትዎ ተጠቃሚዎች ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት አይኖርዎትም፡፡ በቀጥታና በመደበኛ ሁኔታ 
(ሁልጊዜ) ሰለምርትዎ መረጃ ላይኖርዎ ይችላል፡፡ ለምሳሴ፣ ምኑን እንደሚወዱና እንዲሻሻል 
ስለሚፈልጉት ነገር፡፡ በመሆኑም እነዚህን መረጃዎች ለማግኘት በቸርቻሪዎች ላይ መተማመን 
ይኖርብዎታል፡፡ 

• ቸርቻሪዎች የተወዳዳሪዎችዎንም ምርቶች ስለሚሸጡ የእርሰዎን ያህል ምርትዎን 
አያስተዋውቁም፤ 

  

ፈብራኪ 
ምርቱን ይሰራል፤ 

 

ቸርቻሪ 
ገዝቶ ለደንበኞች ይሸጣል፤ 

ደንበኛ 
በምርቱ ይጠቀማል፤ 

ቃሉ ብረታብረት የሚሰራቸውን ባልዲዎች የሚሸጠው ለለማ የግንባታ 
እቃዎች መደብርና በአቅራቢያ ከተሞች ለሚገኙ ችርቻሮ ነጋዴዎች ነው፡፡ 



46 | ግ ብ ይ ት  
 

 

 

 

የችርቻሮ ማከፋፈል ለንግድዎ በጣም ጠቃሚ የሚሆነው በከፍተኛ ብዛት 

የሚያመርቱ ሲሆንና በተጨማሪ፤ 

•  ለሁሉም ደንበኞች ደረጃቸው አንድ አይነት/ወጥ/ተመሳሳይ/ የሆኑ እቃዎች 

ስለሚያመርቱ ዲዛይንን በተመለከተ ማለትም እንደቀለም፣ መጠን፣ ወዘተ. 

ከደንበኞች ጋር በብዛት ተገናኝቶ መወያየት የማስፈልግዎ ሲሆን፣ ወጥ ደረጃ 

ያላቸው ምርቶች የችርቻሮ ማከፋፈያ የሚያሰፈልጋቸው ሲሆን ከእነዚህ 

ምርቶች መካከል ለመጥቀስ ያህል የፅዳት እቃዎች፣ የቤት ውስጥ መገልገያ 

ቁሳቁሶች፣ የፅህፈት መሳሪያዎች፣ ወዘተ. ይገኙበታል፡፡ 

• በደንበኞች ተዘውትረው የሚገዙና ዋጋቸው አነስተኛ የሆኑ ምርቶች፡፡ የፅህፈት 

መሳሪያዎች፣ መደበኛ/የተለመዱ አልባሳት/ልብሶች፣ ወዘተ. ምሳሌዎች ናቸው፡፡ 

• ምርትዎን የሚገዙ ደንበኞች ብዛት ሲኖሩዎት፣ 

• ምርትዎን የሚገዙ ደንበኞች በሰፊ መልክአምድር ላይ ተሰራጭተው የሚገኙ 

ሲሆንና ሀሉንም ማዳረስ በፍፅም የማይቻል ሆኖ ሲገኝ ነው፡፡ የእነዚህ እቃዎች 

ምሳሌ የሚሆኑት የእርሻ መሳሪያዎች፣ የኮንስትራክሽን ቁሳቁሶች፣ ወዘተ. 

ናቸው፡፡ 

 

2.3. ጅምላ ማከፋፈል 
 

በጅምላ ማከፋፈል የሚባለው ምርቶችዎን በከፍተኛ ብዛት ለጅምላ ነጋዴዎች ከሸጡ በኋላ እነሱ ደግሞ 
በበኩላቸው ለቸርቻሪዎች በአነስተኛ መጠን የሚሸጡበት መንገድ ነው፡፡ 

 

 

 

 

 

 

እንደቸርቻሪዎች ሁሉ ጅምላ ነጋዴዎችም ብዙ ስራዎች ለንግድዎ ያከናውናሉ፡፡ እነሱ ባይኖሩ ደግሞ 
እነዚህ ስራዎች የግድ በንግድዎ መከናወን ይኖርባቸዋል፡፡ ለንግድዎ ጅምላ ነጋዴዎች ከሚሰሯቸው ስራዎች 
መካከል፤ 

• ምርቶችዎን ከሚገዙ ቸርቻሪዎች ጋር መደበኛ ግንኙነት አላቸው፤ 
• የምርቶችዎን ክምችት ይይዛሉ፤ ያጓጉዛሉ፤ 
• ምርቶችዎን ያስተዋውቃሉ፤ 

 

ፈብራኪ 

ምርቱን ይሰራል፤ 

 

ጅምላ ነጋዴ 
 

ከፈብራኪ ላይ 
ገዝቶ ለቸርቻሪ 

ይሸጣል፤ 

ቸርቻሪ 
 
ከጅምላ ነጋዴ ገዝቶ 
ለደንበኞች ይሸጣል፤  

ደንበኛ 
 

በምርቱ ይጠቀማ፤ 

“  
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ጅምላ ነጋዴዎች በጣም ከፍተኛ በሆነ መጠን ምርትዎን የሚገዙ ስለሆነና በሰፊ መልክአ ምድር ላይ 
የሚገኙ ተጨማሪ ብዙ ደንበኞች ላይ መድረስ እንዲችሉ የሚረዱዎ በመሆናቸው እነሱን የሚያስከፍሉት 
ዋጋ ችርቻሮ ነጋዴዎችን ከሚያስከፍሉት ያነስ ይሆናል፡፡  

ለጅምላ ነጋዴዎች መሸጥ ለቸርቻሪዎች ከመሸጥ ጋር ይመሳሰላል፡  

ከምርትዎ ተጠቃሚዎች ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት አይኖርዎትም፡፡ በቀጥታና በመደበኛ ሁኔታ (ሁልጊዜ) 
ሰለምርትዎ መረጃ ላይኖርዎ ይችላል፡፡ ለምሳሴ፣ ምኑን እንደሚወዱና እንዲሻሻል ስለሚፈልጉት ነገር፡፡ 
በመሆኑም እነዚህን መረጃዎች ለማግኘት በቸርቻሪዎች ላይ መተማመን ይኖርብዎታል፡፡ 

ጅምላ ነጋዴዎች ብዙውን ጊዜ የተወዳዳሪዎችዎንም ምርቶች ስለሚሸጡ የፈለጉትን ያህል ምርቶችዎን 
ላያስተዋውቁ ይችላሉ፡፡ 

 

 

የጅምላ ማከፋፈል ለንግድዎ በጣም ጠቃሚ የሚሆነው ምናልባት ንግድዎ፤ 

• አነስተኛ ዋጋና አንድ አይነት ደረጃ ያላቸውን ምርቶች በጣም በከፍተኛ ብዛት 

የሚያመርት ሲሆን፣ 

• በሰፊ መልክአምድር የተሰራጩ ብዙ ደንበኞች ሲኖርዎ ነው፡፡ 
 

  

“ “ 
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2.4. በኢንትርኔት (በበይነመረብ) መስመር-ላይ (ኦንላይን) ማከፋፈል 
 
የቴክኖሎጂ መስፋፋት ተጨማሪ የማካፋፈያ አማራጮችን ከፍቷል፡፡ በኢትዮጵያም አሁን ያሉት ጅማሮች፣ 
ለምሳሌ በኢንተርኔት ቤትና መኪኖች መሸጥ፣ ሞባይል ባንኪንግ፣ ወዘተ. መስፋፋታቸው ስለማይቀር 
የቴክኖሎጂ መስፋፋት እየፈጠራቸው ባሉት በጣም ሰፊና እምቅ ምቹ አጋጣሚዎች ተጠቅመው ንግድዎን 
ያሻሽሉ፡፡ 
 
በኢንተርኔት አማካኝነት ምርትዎን መሸጥ መስመርላይ (ኦንላይን) ማከፋፈል ይባላል፡፡ ደንበኞች ኢንተርኔት 
በመግባት ምርቶች ይፈልጋሉ፡፡ ከፍያቸውንም በኢንተርኔት፣ በተንቀሳቃሽ ስልክ ወይም በሞባይል ባንኪንግ 
ሲፈፅሙ ያዘዙትን እቃ በመረጡት ቦታ ይረከባሉ፡፡   

ብዙ ደንበኞችዎ የኢንተርኔት ተደራሽነት ያላቸው ከሆነ ይህንን አማራጭ ሊየስቡበት ይችላሉ፡፡ ምክንያቱም 
ከተለመዱት የማከፋፈያ ዘዴዎች ይልቅ በኢንተርኔት ማከፋፈል በአብዛኛው ወጪው አነስ ያለና 
ከሁኔታዎች ጋር መጣጣምነ መስተካከል የሚችል በመሆኑ ነው፡፡ ሊያስቧቸው የሚችሉ በኢንተርኔት 
መስመርላይ ማከፋፈያ አማራጮች፤ 

• በራስዎ ድረገፅ (ዌብሳይት) ላይ መሸጥ፤ የራስዎን ድረገፅ ፈጥረው አቃዎችዎን ያሳዩ፡፡ ደንበኞች 
በመረጡት በማንኛውም ቦታ የሚያደርሱላቸው መሆኑን ጭምር ያስታውቋቸው፡፡ ደንበኞች 
ከድረገፅዎ ላይ ለገዙት ምርት ክፍያቸውን ሊፈፅሙባቸው የሚችሉበት አመቺ የክፍያ ዘዴዎችን 
ያመቻቹላቸው፤ ለምሳሌ፣ በዱቤ ካርድ፣ በባንክ ማስተላለፍ፣ በተንቀሳቃሽ ስልክ ወይም እቃውን 
ሲረከቡ እጅ በእጅ መክፈል ሊሆን ይችላል፡፡ 
  

• በማህበራዊ አውታሮች አማካኝነት መሸጥ፤ በታወቀ ማህበራዊ አውታር ድረገፅ ላይ በአባልነት 
ተመዝግበው ምርትዎንና የሚገኙበትን አድራሻ ካስቀምጡ (ፖስት ካድርጉ) በኋላ መግዛት 
የሚፈልግ ደንበኛ ይገናኝዎታል፡፡ በግንኙነትዎ ቀጥለውበት ከደንበኛው ጋር ምርቱን በማድረስና 
በአከፋፈል ሁኔታዎች ላይ መስማማት ይችላሉ፡፡         

 
በእነዚህ አማራጮች ለመጠቀም ምርትዎን በኢንተርኔት እንዴት እንደሚያስተዋውቁ ማወቅዎ ወሳኝ ነው፡፡ 
ይህንን ካደረጉ በድረገፅዎ ወይም በማህበራዊ አውታርዎ አማካኘነት ከደንበኞች ጋር ይገናኛሉ፡፡ 

• በኢንተርኔት መሸመቻ ማእከሎች መሸጥ፤ እነዚህ ምናባዊ (ቨርቹዋል) መሸመቻ ማእከሎች 
ምርቶቻቸውን ከብዙ አቅራቢዎች በማግኘት በድረገፆቻቸው ላይ ያሳያሉ፤ 

• ሌላው ምርትዎን ለደንበኞች በቀጥታ የመሸጫ መንገድ የቴሌቪዥን መሸመቻ ቻናል ነው፡፡ 
በቻነሉ ምርትዎን የሚያስተዋውቁት ከነሚገኙበት አድረሻ ጭምር ስለሚሆን ከፈላጊ ደንበኞች 
ተገናኝተው ምርቱን በማድረስና በአከፋፈል ሁኔታዎች ላይ መስማማት ይችላሉ፡፡  

 
 

 
 

 
 
በየትኛው ማከፋፈያ ዘዴ እየተጠቀሙ ነው? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
ይህ የማከፋፈያ ዘዴ ለንግድዎ ወጤታማ ነውን? በማከፋፈያ ዘዴዎ ላይ ምን ችግር አለው? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
የማከፋፈያ ዘዴዎን እንዴት ያሻሽላሉ? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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ከአንድ በላይ የማከፋፈያ አማራጮች መምረጥ እንደሚችሉ ያስታውሱ፡፡ ዋናው ነገር 

የመረጧቸው ዘዴዎች ርስበርስ ተደጋጋፊ መሆናቸው እንዲሁም አላማ ያደረጓቸው 

ደንበኞች ምርትዎን ለመግዛት አመቺ መሆናቸው ነው፡፡ 

 

 

 

 

 

ቦታ ሶስተኛው የግብይት ቅንብር ነው፡፡ ምርት ለደንበኞች እንዴት እንደሚደርስ ያመለክታል፤ ማለትም፤  

• የሚገኝበት ቦታ፤ ንግዱ የሚገኘው የት ነው? 
• ማከፋፈል፤ ለደንበኞችዎ ምርትዎን እንዴት እንደሚያደርሱ?  

የብዙ ቸርቻሪዎችና አገልግሎት ሰጪዎች መገኛ ቦታቸው መሆን ያለበት ኢላማ ባደረጓቸው ደንበኞች 
አቅራቢያ ነው፡፡ አሁን ያሉበት ቦታ ንግድዎን ትርፋማ ለማድረግ በቂ ደንበኞች መሳብ የማያስችል ከሆነና 
ቦታ መቀየር የማይችሉ ከሆነ በሌሎች የግብይት ዘዴዎች ስለመጠቀም ያስቡ፤ ለምሳሌ፣ ኢላማ 
ያደረጓቸውን ደንበኞ መቀየር፣ የደንበኞች ተግባቦትዎን ማሻሻል፤ ወይም የማከፋፈያ ዘዴዎን መቀየር 
ሊሆን ይችላል፡፡  

ፈብራኪዎች ከምርቶቻቸው ተጠቃሚዎች አቅራቢያ መሆን ላያስፈልጋቸው ይችላል፡፡ ነገርግን ለደንበኞች 
መግዛት አመቺ የሆኑ የማከፋፈያ ዘዴዎች መምረጥ ይኖርባቸዋል፡፡  

• በቀጥታ ማከፋፈል በጣም ጠቃሚ የሚሆነው ምናልባት ንግድዎ የሚሰራቸው ምርቶች ልዩ ከሆኑ፣ 
ዋጋቸውም ከፍተኛና ምርቱን ሊፈልጉ የሚችሉ ደንበኞች ቁጥር ጥቂት ሲሆን ነው፡፡ 

• በችርቻሮና ጅምላ ማከፋፈል በጣም ተመራጭ የሚሆነው ምናልባት ንግድዎ በከፍተኛ ብዛት አንድ 
አይነት ደረጃ ያላቸውን ምርቶች የሚሰራ ከሆነ፣ ምርቶችም ዋጋቸው አነስተኛ ሆኖ በሰፊ አካባቢ 
የተሰራጩ ብዙ ደንበኞች ያሉዎት እንደሆነ ነው፡፡    

• በኢንተርኔት መስመር ላይ (ኦንላይን) ማከፋፈል የሚመረጠው ኢላማ ያደረጓቸው ደንበኞች 
የኢንተርኔት ተደራሽነት ሲኖራቸው ነው፡፡ የምርትዎን ምስል በኢንተርኔት ማሳየትና ምርት 
የማድረስ አገልግሎት ጭምር እንደሚሰጡ ማስተዋወቅ ይችላሉ፡፡ የተለያዩ የኢንተርኔት 
መስመርላይ ማከፋፈያ አማራጮች አሉ፡፡ በኢንተርኔት ማከፋፈል ከተለመዱት የማከፋፈያ ዘዴዎች 
የሚሻለው በአብዛኛው ወጪው አነስተኛና እንደሁኔታው መለዋወጥ የሚችል በመሆኑ ነው፡፡ 

የማከፋፈያ ዘዴዎን ለመቀየር ከመወሰንዎ በፊት ሊያጠኗቸው ከሚገቡ ዋና ዋና ነገሮች መካከል ምርትዎ፣ 
ደንበኞችዎ፣ ንግድዎና ከተለያዩ ማከፋፈያ መንገዶች ጋር የተያያዙ ሽያጮችዎና ወጪዎችዎ ናቸው፡፡ 
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አሁን የመማሪያ መፅሃፉን ክፍል አምስት አጠናቀዋል፡፡ ከዚህ በታች ያሉትን የመለማመጃ ጥያቄዎች 
በመስራት ምን ያህል እንደተረዱ ራስዎን ይመዝኑ፡፡ አስቀድመው ጥያቄዎቹን በሙሉ ሰርተው እንዳጠናቀቁ 
መልሶችዎን በገፅ 94 ላይ ከተሰጡት መልሶች ጋር ያነፃፅሩ፡፡ 

የንግድ ቋንቋዎን ይለማመዱ፤ 

ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት ቃላት ትክክለኛውን መርጠው እያንዳንዱን አረፍተነገር ያሟሉ፤  

ቸርቻሪዎች፣ መገኛ ቦታ፣ ጅምላ ሻጮች፣ ማከፋፈል፣ በኢንተርኔት ማከፋፈል፣ ቀጥታ ማከፋፈል፤ 

1. የገበሬ ወዳጅ ማዳበሪያ ፈብራኪ ነው፡፡ ካምፓነው በጠቅላላ አገሪቱ ውስጥ ለሚገኙ ብዙ ገበሬዎች 
ምርቱን ስለዚህ መጠቀም ያለባቸው............................................ 

2. ፅጌሬዳ እንግዳ ማረፊያ ለባቡር ጣቢያው ቅርብ ስለሆነ ብዙ መንገደኞች ጎራ ይሉበታል፤ ስለዚህ ንግዱ 
ጥሩ.............................................አለው፡፡ 

3. ካሱ የሰራቸውን የኪነጥበብ ፍሬሞች ፍቶግራፍ አንስቶ አባል በሆነበት በማህበራዊ አውታር ገፅ ላይ 
አስቀምጧቸዋል፡፡ ፍሬሞቹን መግዛት የሚፈልግ ማንኛውም ሰው ከፎቶግራፎቹ ምስሎቹ) ውስጥ 
ዲዛይናቸውን መርጦ የሚፈልገውን የፍሬም መጠን ያሳውቀዋል፡፡ ካሱ የታዘዙትን ፍሬሞች ሰርቶ ለገዥው 
ያደርሳል፡፡ ይህ .......................................................... ይባላል፡፡ 

4. ማርታ የዳንቴል ቦርሳ ሰርታ ትሸጣለች፡፡ ደንበኞች ከእሷ ሱቅ ድረስ በመምጣት የሚፈልጉትን አይነት 
ቦርሳ እንደሚፈልጉ ይገልፁላታል፡፡ ይህ አይነቱ የማከፋፈያ ዘዴ ........................................... ይባላል፡፡ 
ከዚህ በተጨማሪ ማርታ ጥቂት ቦርሳዎች የምትሸጠው በአሻም የገበያ ማእከል ውስጥ ለሚገኙ 
..................................... ነው፡፡ በእጅ የተሰሩ እቃዎች ለመግዛት ብዙ ቱሪስቶች ወደዚህ የገበያ ማእከል 
ይመጣሉ፡፡ 

 

 

ተግባር 10 

1. አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን የሚጠቀሙ ሰዎች የሚያዘወትሩበት አካባቢ ለኢንተርኔት ካፌ የተሻለ ቦታ 
ነው፡፡ ለምሳሌ፣ ዩኒቨርሲቲዎች፣ ኮሌጆች፣ ቢሮዎች፣ የገበያ ማእከሎች ወይም የቱሪስቶች መስህቦች 
ያሉበት አካባቢ፡፡    

2. ለግሮሰሪ መደብር ጥሩ ቦታ መኖሪያ መንደሮች አቅራቢያ ነው፡፡ ለደንበኞች አመቺ ስለሚሆንላቸው 
እግረመንገዳቸውን አስቤዛቸውን ሸምተው ወደቤታቸው ይገባሉ፡፡ እንደአማራጭ ደግሞ ብዙ መስሪያቤቶች 
የያዙ ህንፃዎች ባሉበት አካባቢ ሰዎች በምሳ ሰአት ምግብ ለመግዛት ይወጣሉ፤ ሌሎች ደግሞ ከስራ 
ወደቤታቸው ሲመለሱ አስቤዛ ይገዛሉ፡፡  

3. ለህፃናት አልባሳት ፈብራኪ የሚሻለው በአነስተኛ ዋጋ ቦታ መከራየት ወይም መግዛት ነው፡፡ ይህ ቦታ 
ግብአቶችን ለመቀበልና ምርቶቹን ለገበያ ለማጓጓዝ የትራንስፖርት ተደራሽነቱ ጥሩ የሆነና አምራች 
ሰራተኞችንም በቀላሉ ማግኘት የሚያስችል መሆን አለበት፡፡    
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ክፍል ስድስት፤ ማስፋፊያ 

 
 
ንግድዎ ጥሩ ቦታ ላይ ይገኛል፤ ምርትዎም ጥሩ ሆኖ ደንበኞች ለመክፈል ፈቃደኛ የሚሆኑበትን ዋጋ 
ተምነዋል፡፡ ይህ ሁሉ ሆኖ ግን አሁንም ሽያጭዎ አነስተኛ ሊሆን ይችላል፡፡ ምክንያቱ ምን ይመስልዎታል? 
ምናልባት ደንበኞች ንግድዎን እስከመኖሩ ጭምር ምንም አያውቁም ይሆናል፡፡ ስለዚህ ስለንግድዎና 
ስለሚያቀርቡላቸው ምርቶች ከደንበኞችዎ ጋር ተግባቦት ያስፈልግዎታል፡፡ ይህ ተግባር ማስፋፊያ ይባላል፡፡   
 
“ማስፋፊያ” አራተኛው የግብይት ቅንብር ከፍለ አካል ሲሆን ዋነኛ ተግባሩም ደንበኞች ምርትዎን እንዲገዙ 
ማሳወቅና መሳብ ነው፡፡   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ብዙ ሰዎች ወደእዚህ ዳቦቤት ይመጣሉ ብዩ 

ገምቼ ነበር:: የሰራሁት ስህተት ይኖር ይሆን? 

ምናልባት ብዙ ሰዎች ምን 

እንደምታቀርቢና የምርቶቹን 

ጥሩነታቸውንም ስለማያውቁ ይሆናል፡፡ 

ፀ
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ለንግድዎ የማስፋፋት ስራዎች ከመጀመርዎ በፊት እነዚህን ሁለት ጥያቄዎችን መመለስ ያስፈልግዎታል፤ 
• ምርትዎን እንዲገዙ እነማንን መሳብ ይፈልጋሉ? 
• ለእነርሱስ ስለምርትዎ መንገር የሚፈልጉት ምንድን ነው? 

ለእነዚህ ጥያቄዎች መልስዎ ጥርት ያለ ካልሆነ የማስፋፋት ጥረትዎ ፍሬአልባ ሊሆን ይችላል፡፡ 

ለንግድዎ የፈጠሩትን ገፀታ መለስ ብለው ይመልከቱ፡፡ ኢላማ ያደረጓቸው 

ደንበኞች እነማን ናቸው? የእርስዎንስ ንግድ ከሌሎች ንግዶች እንዲለይ 

የሚያደርገው ምንድን ነው? እነዚህን መረጃዎች ሲያገኙ ምርትዎን እንዲገዙ 

ለማድረግ እነማንን መሳብ እንደሚፈልጉና ስለምርትዎ ማስተላለፍ በሚፈልጉት 

መልእክት ላይ መወሰን እንዲችሉ ያግዝዎታል፡፡ 

 

አረንጓዴዎች ተፈጥሯዊ የሆኑ የአትክልት ምርቶች ይሸጣል፡፡ የእነሱ ደንበኞች ደግሞ ማንኛውም ቤተሰብ 
ሳይሆን ጥሩ ገቢና ከፍተኛ የትምህርት ደረጃ ያላቸው ሰዎች ናቸው፡፡ እነዚህ ደንበኞች በተለያዩ ፕሮፌሽናል 
ስራዎች ላይ ተሰማርተው የሚገኙ ሲሆን ብዙውን ጊዜ ምግባቸውን በሱፐርማርኬቶች ይሸምታሉ፣ በየእለቱ 
ከኢንተርኔት መረጃዎች ያነባሉ፣ በኢንተርኔት ማህበራዊ አውታሮች አባሎች ከመሆናቸውም በላይ 
ስለጤናቸው የላቀ ግንዛቤ አላቸው፡፡ 
 
ስለዚህ አረንጓዴዎች በጎዳና ላይ በራሪ ፀሁፎች በማደል ምርታቸውን ፈፅሞ አያስተዋውቁም፡፡ ነገርግን 
በሱፐርማርኬቶች ውስጥ ደንበኞች በሚማርክ መልክ አሳምረው በማሳየት ያስተዋውቃሉ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ 
ደግሞ እነዚህ ፕሮፊሽናሎች በብዘት በሚያነቧቸው ድረገፆች ላይ ማስታወቂያቸውን በማስቀመጥና እነሱ 
በሚያዘወትሯቸው እምቅ ደንበኞች በምግብና ጤና ላይ ያላቸውን ግንዛቤ ለማስፋት በማለት በማህበራዊ 
አውታሮች ላይ የአድናቂዎች ገፅ ከፍተዋል፡፡        
 
ቀደምሲል በደንበኞች አእምሮ የምርቱን ገፅታ በፈጠሩበት ጊዜ ምርትዎ ከሌሎች በምን እንደሚለይ 
አስቀምጠዋል፡፡ አሁንም ምርትዎን ሲያስተዋውቁ ለደንበኞችዎ ካለማቋረጥ መንገር ያለብዎ ምን ያህል 
የተለዩ እንደሆኑና ለእነሱም ምን ልዩ እንደሚያደርጉላቸው ነው፡፡ በሁሉም የማስተላለፊያ ዘዴዎችዎ 
መልእክትዎ ወጥና ዘላቂ መሆን አለበት፡፡ ይህ ካልሆነ ግን ደንበኞች ግራ ስለሚጋቡ መልእክትዎን መረዳት 
አይችሉም፡፡       
 
ለምሳሌ፣ የአረንጓዴዎች ማስታወቂያ ሁሉንም አይነት አትክልቶች መሸጥ ቢሆን የተለያዩ አትክልቶች 
መልእክቱ ካምፓኒውን ከሌሎች አትክልት አቅራቢዎች አያስለየውም፡፡ ስለዚህ “አረንጓዴዎች” ለደንበኞች 
በወጥነት መንገር ያለበት የሚያቀርባቸው አትክልቶች ትኩስና ተፈጥሯዊ ስለሆኑ ለጤና 
ተስማሚነታቸውንና ይህም የሆነበት ምክንያት የኬሚካል ተባይ ማጥፊያ ስለማይጠቀሙ፣ እንዲሁም 
የሰብል ማብቀልና መሰብሰብ ሂደቱንም በመስክ ላይ የሚቆጣጠሩ እንደሆን በመግለፅ ነው፡፡      
 
ከቁልፍ መልእክቱ በተጨማሪ ለደንበኞች የሚያስተላልፏቸው ሌሎቸ ጠቃሚ መረጃዎች፤ 

• ምን ምን ምርት(ቶች) እንደሚሸጡ፣ 
• ስለዋጋና የአከፋፈል ሁኔታዎች፣ 
• ደንበኞች ምርቶቹን ከየት ቦት መግዛት እንደሚችሉ፣ 
• የንግድዎን የስራ ሰአቶች፣ 

1፦ የሚያሳውቁት ለእነማን ነው? ስለንግድዎስ የሚነግሯቸው ምንድን ነው? 

“ 
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ኢላማ ያደረጓቸውን ደንበኞች እነማን እንደሆኑ በግልፅ ለይተዋቸዋልን? ለእነሱስ ማስተላለፍ የሚገባዎን 
መልእክት አዘጋጅተዋልን? 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
ይህ ካልሆነ ግን እባክዎን ወደመማሪያ መፅሃፉ ክፍል ሁለት ተመለሱና በደንበኞች አእምሮ የፈጠሩትን 
ገፅታ እንደገና ይመርምሩ፡፡ 
 

2፦ የተለያዩ የማስፋፊያ ዘዴዎች 
 

2.1. ማስታወቂያ 
 
ለደንበኞችዎ መረጃዎች በመስጠት የእርስዎን ምርት ወይም አገልግሎት ለመግዛት ይበልጥ ፍላጎት 
እንዲያድርባቸው መቀስቀሻ ዘዴ ነው፡፡ 
 
 
 
 
 
1. ንግድዎን ያስተዋውቃሉ? የሚጠቀሙበት ማስታወቂያ ምን አይነት ነው?  
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
2. ሌሎች የማስተወቂያ ዘዴዎች ያውቃሉን? ምን ምን ናቸው? የማይጠቀሙባቸው ለምንድን ነው? 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
የብዙሃን ማስታወቂያ ለመስራት የሚያገለግሉ በርካታ ዘዴዎች አሉ፡፡ አነዚህ ዘዴዎች ማንኛውም ሰው 
በየእለቱ የሚያያቸው ሲሆን ለመጥቀስ ያህል የቴሌቪዥን አጫጭር ማስታወቂያዎች(ኮሜርሽያሎች)፣ 
የሬዲዮ ማስታወቂያዎች፣ በጋዜጦችና መፅሄቶች የታተሙ ማስታወቂያዎችና የውጭ ማስታወቂያ 
ሰሌዳዎች (ቢልቦርዶች) ናቸው፡፡ የእነዚህ ማስታወቂያዎች ዘዴዎች የአብዛኞቹ ዋጋ ውድ ነው፡፡ ነገርግን 
ከፍተኛ ቁጥር ወዳላቸው ሰዎች ላይ ለመድረስ ያስችላሉ፡፡  
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አሁን ደግሞ ብዙ ገንዘብ ሳያወጡ ምርትዎን ሊያስተዋውቁ የሚችሉባቸውን ጥቂት ዘዴዎች 
እንመለከታልን፡፡ 

• መሰረታዊ የማስታወቂያ ዘዴዎች፤ 
- ሰሌዳዎች፣ ፖስተሮች፣ ብሮሸሮች፣ በራሪና የሚታደሉ ፅሁፍች፤- በእነዚህ ተጠቅሞ 

ለደንበኞች ልዩ ቅናሾችን፣ አዳዲስ ምርቶችን፣ ወዘተ. ማስተዋወቅ ይቻላል፡፡ 
- የዋጋ ዝርዝር፤-የሚሸጡትን ምርቶች ዝርዝር በሙሉ ከነዋጋቸው ለደንበኞች ያሳውቃል፡፡ 
- የፎቶ አልበም፤-የሚሰሯቸውና በክምችት ላይ የሌሉ እቃዎችን ለደንበኞች ለማሳየት፣ 
- ቢዝነስ ካርድ፤ ስለንግድዎ፣ የት ቦታ እንደሚገኝና የሚሸጧቸውን ምርቶች ለደንበኞች 

ያሳውቃል፤ 
 
ብዙ ነጋዴዎች በእነዚህ መሰረታዊ ዘዴዎች በመጠቀም ምርታቸውን የሚያስተዋውቁ ሲሆን ዋናው ነገር 
ግን በደንበኞች አእምሮ ጥሩ ነገር በቀላሉ እንዲያዝ/ኢንዲሰርፅ ማድረግ ነው፡፡ ስለዚህ የሚያዘጋጇቸው 
የፅሁፍ ማስታወቂያዎች በተቻለ መጠን ንፁህና መልእክታቸውም ቀላልና ቅልብጭ ያለ መሆኑን እርግጠኛ 
ይሁኑ፡፡ አዘገጃጀታቸውም ከንግዱ ስም፣ ሎጎ፣ ቀለሞች፣ ደዛይን፣ አቅድ(ስታይል)፣ ወዘተ. ጋር ወጥ 
መሆን አለበት፡፡ ደንበኞች የተሻለ ማስታወስ የሚችሉት አንድ ነገር ደጋግመው ሲመለከቱ ነውና፡፡  
 

 

 

በግራ በኩል ያለው ማስታወቂያ በጣም ብዙ መረጃ ስለያዘ በደንበኞች የመታወስ እድሉ ዝቅተኛ ነው፡፡ 
ሰዎች ላያነቡት ይችላሉ/አያነቡትም፡፡ በቀኝ በኩል ያለው ግን ንፁህ፣ ቀላልና ቅልብጭ ያለ መረጃ ይዟል፡፡ 
ስለሆነም ሰዎችን መሳብ ይችላል፡፡ በግራ በኩል ከሚታየው ጋር ሲነፃፀር የመነበብና የመታወስ እድሉም 
የበለጠ ነው፡፡  
 
የንግድ ማስታወቂያ ፅሁፎች ለማሳተም ብዙ ወጪ የሚጠይቅ እንደመሆኑ መጠን በጥንቃቄ መጠቀም 
ይጠይቃል፡፡ ፓስተሮችዎን የት ቦታ እንደሚለጥፉ፣ ለእነማን በራሪ ፅሁፎች እንደሚያድሉ፣ ወዘተ. በደንብ 
አስበው ካደረጉ ማስታወቂያዎ ውጤት ይኖረዋል፡፡   
 

 

 

እንገናኝ ካፌ 
ቡና፣ ቡና በወተት፣ ሚኪያቶ፣ ሻይ፣ 
አይስ ክሬም፣ ሚለክ ሼክ፣ ጭማቂዎችና 

ሌሎችም 

መንፈስ የሚያደስ የአትክልት መናፈሻና    
ቤየእለቱ የሙዚቃ ምሽት በሙዚቃ ባንድ 

እንገናኝ 

መናፈሻ ካፌ 
 
 

በየምሽቱ የባህል ሙዚቃ ባንድ   
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በየጎዳናው ላይ በራሪ ፅሁፎች ማደል ጎዳና ከማቆሸሽ በስተቀር ንግድዎን የረባ አያስተዋውቅም፡፡ ብዙ ሰዎች ወዲያውኑ 
መልሰው ስለሚጥሉት እንዲውም ንግድዎ በጎዳና ማቆሸሽ መጠየቅ አለበት የሚል ስሜት ይፈጥራል፡፡ 

 
• ባለብራንድ የማስታወቂያ ቁሳቁሶች፤  

የንግዱ የገበያ መለዮ/መታወቂያ (ብራንድ) የተደረገባቸው እንደኩባያ፣ ኮፊያና ካናቴራ የመሳሰሉ 
የማስፋፊያ እቃዎች ሲሆኑ ብዙውን ጊዜ የሚጠቅሙት ሽያጭ ለማነቃቃትና (ለማነሳሳት) ንግድዎን 
ለማስተዋወቅ ነው፡፡ ባለብራንድ የማስታዋወቂያ እቃዎች ለመጠቀም የሚከተሉትን ከግምት ውስጥ 
ያስገቡ፤ 

- ደንበኞችዎ የሚወዷቸውን እቃዎች ይምረጡ፡፡ ኢላማ ያደረጓቸው ደንበኞች ምናልባት 
ህፃናት ከሆኑ አሻንጉሊት ወይም ባሉን ጥሩ ይሆናል፤ አስራዎቹ እድሜ ውስጥ ያሉና 
ጎልማሶች ከሆኑ ደግሞ ኮፊያ ወይም ከናቴራ ይመርጣሉ፡፡ 

- በብልህነት ያስተዋውቁ፡፡ ለምሳሌ፣ ከናቴራው የሚያምር ከሆነ ይለብሱታል፡፡ በተቀራኒው 
አስቀያሚ ከሆነ ምናልባት ሊጥሉት ይችላሉ፡፡ 

- ከምርትዎ ጋር የሚተጋገዝ ወይም አብሮ መጠቀም የሚያስችል እቃ ይምረጡ፡፡ ለምሳሌ፣ 
አረንጓዴዎች አረንጓዴ የአኗኗር አቅድን ስለሚደግፉ የእነሱ ሎጎ ያለበትን የጨርቅ ቦርሳ 
ያድላሉ እንጂ ፌስታል አያሰጡም፡፡  

 

• የብዙሃን መገናኛዎች፤ ቴሌቪዥን፣ ሬዲዮና ጋዜጦቸ 
 
በአካባቢ ጋዜጣ ማስተዋወቅ አልፎ አልፎ ጥሩ 
ቢሆንም ባጠቃላይ ግን በጣም ውድ ነው፡፡ 
 
በተለይ ማንበብና መፃፍ የማይችሉ ሰዎች 
በሚበዙበት አካቢዎች ደግሞ በሬዲዮ 
ማስተዋወቅ ጠቃሚ ሊሆን ይችላል፡፡ 
 
የቴሌቪዥን ማስታወቂያ ውድ በመሆኑ 
ብዙውን ጊዜ የሚጠቀሙበት ትላልቅ ንግዶች 
ሲሆኑ ብዛት ያላቸውን ደንበኞቻቸውን በሰፊ 
አካባቢ ለመድረስ ያስችላቸዋል፡፡ 
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ማስታወቂያ ሁልጊዜ ውድ ላይሆን ይችላል፡፡ የራስዎን ፈጠራ ይጠቀሙ! 

ወጪያቸው ያልበዛ በጣም ብዙ የማስታወቂያ ዘዴዎች አሉ፡፡ በበለጠ ፈጠራ 

ችሎታ ማስተወቂያ ቢሰራ የበለጠ የታላሚዎችን ትኩረት ይስባል፡፡ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
አረንጓዴዎች የማስታወቂያ በጀታቸው ትንሽ ስለሆነ በሬዲዮና በቴሌቪዥን ለማስተዋወቅ አቅም የላቸውም፡፡ 
በመሆኑም የምርቶቻቸውን መኖር ደንበኞቻቸው እንዲያስታውሱ ለማድረግ በሚንቀሳቀስ ነገር 
ያስተዋውቃሉ፡፡ ለምሳሌ፣ የካሮት ቅርስ ያየዘና የእነሱ ሎጎ ያለበት ልብስ አሰርተው ሰው ቀጥረው በማስለበስ 
ከገበያ አዳራሾች አካባቢ ያቆማሉ፡፡  
 

 

 

2.2. የሽያጭ ማስፋፊያ ዘዴዎች 
 
ደንበኞችዎ አንድ ጊዜ እገራቸውን ወደንግድዎ ካስገቡ (ከመጡ) በኋላ ብዙ ምርቶች እንዲገዙ ለማደረግ 
የሚጠቀሙባቸው ዘዴዎች ሁሉ የሽያች ማስፋፊያ ይባላሉ፡፡  

  

“ 
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ማሳየት 

እቃዎች በሱቅ ውስጥ የሚደረድሩበት ዘዴ ማሳየት ይባላል፡፡ የማሳየት አላማ የደንበኞችን ትኩረት በመሳብ 
እቃዎች እንዲገዙ ለማድረግ ነው፡፡ አደራደርዎ ደንበኞች ምርቶችዎን በቀላሉ እንዲያዩና መግዛት 
የፈለጉትንም እንዲመርጡ የሚያስችላቸው ሲሆን ጥሩ ማሳየት (ዲስፕሌ) ያሰኘዋል፡፡   

ሽያጭዎን ለመጨመር ከሚጠቅሙ የማሳያ ዘዴዎች መካከል ጥቂቶች የሚከተሉት ናቸው፤ 

1. ተመሳሳይ እቃዎችን አብሮ 
መደርደር 
አንድ አይነት እቃዎች ጎን ለጎን 
ይደርድሩ፡፡ ይህ ሲሆን ደንበኞች 
የሚፈልጉትን እቃ በቀላሉና 
በፍጥነት ያገኛሉ፡፡ 
ምሳሌዎች፤ 
• አንደሻይ፣ ቡናና ካካዎ 
የመሳሰሉ ትኩስ መጠጦችን 
በአንድነት ይደርድሩ፤ 

• የፅዳት ቁሳቁሶችን በአንድ ላይ 
ያድርጉ፤ 

2. መደርደሪያዎችዎን ለአይን 
ሙሉ ያድርጉ፡፡  
በመጋዘንዎ ውስጥ ብዙ እቃዎች 
አለማስቀመጥ አንዱ ዘዴ ነው፡፡ 
በተቻለ መጠን አብዛኛው እቃ 
መቀመጥ ያለበት ደንበኞች 
አይተው በሚገዙበት ቦታ ነው፡፡ 
መደርደሪያዎች ባዶ እስከሚሆኑ 
ድረስ እንዳይጠብቁ፡፡ 
መደርደሪያዎች ባዶ መሆን 
የእቃዎችን አለመኖር 
ስለሚጠቁም ደንበኞችን ያሸሻል፡፡ 

  
3. እሽጎችን በፊት ወገናቸው 
ያሳዩ፤ 
እሽጎች የፊት ወገናቸው ብዙውን 
ጊዜ ደማቅና የሚስብ ነው፡፡ 
ይህ ሲሆን ደንበኞች 
ምርጫዎቻቸው የሆኑ እቃዎችን 
በቀላሉ አይተው እንዲሳቡና 
አዳዲስ እቃዎችንም እስከመሞከር 
ሊያደርሳቸው ይችላል፡፡ 
 
 

 

 

 

4. ዋጋዎችዎ በግልፅ እንዲታዩ ያድርጉ፤ 
የመሸጫ ዋጋዎች በመደርደሪያው ጠርዝ ላይ 
ከእያንዳንዱ እቃ በታች ሊለጥፉ ይችላሉ፡፡ በቀላሉ 
ደንበኞች ማየት እንዲችሉ ዋጋዎቹን ጎላ 
አድርገው ይፃፉ፡፡ 
 
 
 
 
 
 
 

5. እቃዎች በቀላሉ በሚታዩተበት ቦታ 
ይቀመጡ፤ 
እንደከረሜላ የመሳሰሉ መጠናቸው አነስተኛ የሆኑ 
እቃዎች በደንበኞች በቀላሉ መታየት እንዲችሉ 
በትልልቅ ጠርሙስ መያዣዎች ውስጥ 
ይቀመጡ፡፡ አቃዎች በቀላሉ መታየት የሚችሉት 
በአይን ደረጃ ሲቀመጡ ስለሆነ ለማስተዋወቅ 
የሚፈልጓቸውን እቃዎች የአይን ደረጃ ባላቸው 
መደርደሪያዎች ላይ ይቀመጡ፡፡ ለወለልና ለጣሪያ 
በቀረቡ መደርደሪያዎች ላይ መደበኛና በደንብ 
የሚታወቁ እቃዎችን ያስቀምጡባቸው፡፡
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• ልዩ ማሳያዎች (ስፔሻል ዲስፕለይ) እይታዎች መጠቀም፣ 
 
መደበኛ እቃዎች፣ ወቅታዊነት ያላቸውንና የአዳደስ እቃዎችን ሽያጭ ለመጨመር በልዩ መልክ ማሳየት 
ይችላሉ፡፡ ሽያጫቸው ዘገምተኛ የሆኑ፣ ትንሽ ያረጁ ወይም የተጎዱ እቃዎችንም በዚህ ዘዴ መሸጥ ይችላሉ፡፡ 
ልዩ ማሳያዎች ለሰዎች በቀላሉ እንዲገኙ መሆን አለባቸው፡፡ በልዩ ማሳየቶቹ ስላደረጉት ልዩ ቅናሽ ፖስተር 
አዘጋጅተው ከማሳያው አጠገብ ይለጥፉ፡፡ ፖስተሩን ንግድዎ ከሚገኝበት ግቢ ወጣ ብለው በሌሎችም 
ቦታዎች ይለጥፉ፡፡ ደንበኞች ፖስተሩን ሲመለከቱ ፍላጎት አድሮባቸው ሊመጡ ይችላሉ፡፡ ያዘጋጁት ልዩ 
ማሳየት ጥሩ ከሆነ ሽያጭዎን እንዲጨምር ያደርጋል፡፡ 
 
 

 
 

ምናልባት በኢንተርኔት የሚሸጡ ከሆነ በተመሳሳይ ዘዴዎች/መሰረተሃሳቦች መጠቀም ይችላሉ፡፡ 

 

 

 

ምርቶችዎን ወይም ክምችትዎን ደህንነቱን በጠበቀና ለስራ በሚያመች 
መንገድ መደርደርም ማሳየት ነው፡፡ ንግድዎን ያሻሽሉ፤ ግዥና የክምችት 

ቁጥጥር መማሪያ መፅሃፍን በተጨማሪ ያንብቡ፡፡ 
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ተጨማሪ የሽያጭ ማስተዋወቂያ ህሳቤዎች፤ 

1. አዳዲስ ምርቶችን በደንበኞች ማስሞከር 2. የሽልማት እጣዎች ማዘጋጀት 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ሰርቶ ማሳያ ይጠቀሙ፤ 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

የሱቁ ረዳቷ ፀሃያዊ ምድጃ እንዴት እንደሚሰራ እያሳየች ነው፡፡ ቴክኒካዊና ለመረዳት አስቸጋሪ የሆኑ እቃዎች 
አጠቃቀማቸው እንዴት እንደሆነ ለደንበኞች በተግባር ያሳዩ፡፡ ደንበኞች እቃው መስራቱንና ምን ያህል በጥሩ ሁኔታ 

እንደሚሰራ ሲያውቁ የመግዛት ፍላጎታቸው የበለጠ ይጨምራል፡፡ 

ጣእም ዳቦቤት ደንበኞችን አዲስ የዳቦ ምርቶች 
በማስቀመስ ለመግዛት ፍላጎት እንዲያድርባቸው 
ያደርጋል፡፡ 

ይህ የእለት ፍጆታ እቃዎች መደብር የሽልማት እጣዎች 
በማዘጋጀት ሰዎች በመደብሩ ውስጥ ተጨማሪ ገንዘብ 
እንዲያወጡ ያደርጋል፡፡ 

ነገሩ አንግዳ 
ይመስላል! 
ነገርግን 
እንደሚሰራ 
ይታየኛል፡፡ 

አጠቃቀሙ ቀላል 

እንደሆነ 

ገብቶኛል፤ አንዱን 

እንገዛለን፡፡ 

ምድጃውን ከውጭ ፀሃይ ላይ ያስቀምጡት 
ከቀትር በኋላ ምግቡ ይበስላል፡፡ ተመልከቱ! 
ሾርባው እየተፍለቀለቀ ነው፡፡ እንደምታዩት 
የማገዶ እንጨት፣ ነጭ ጋዝ ወይም ኤለትሪክ 
አያስፈልጋችሁም፡፡ 
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4.አብረው የሚሄዱ ምርቶችን ይሽጡ፤ 
 

 

ለፀሃያዊ የእጅ ባትሪ ቻርጀር ያስፈልገዋል፡፡ ፀሃያዊ የእጅ ባትሪና ቻርጀር ለየብቻቸው ምንም ጠቀሚታ 
የላቸውም፤ አንዱ ካለሌላው መስራት አይችልም፡፡ እንደነዚህ አይነት እቃዎችን ብዙ ለመሸጥ በአንድነት 
ይደርድሯቸው፡፡ አንዱን ብቻ በመግዛት ያሉ ደንበኞችንም አብሮት የሚሄደው እቃ እንዳልዎ 
ያስታወሷቸው፡፡   

 

 

የሽያጭ ማስፋፊያ በተወሰኑ ዘዴዎች አይገደብም፤ ስለዚህ ያስታውሱ፤ 

• የራስዎን ፈጠራ ይጠቀሙ፤ የራስዎን ህሳቤዎች አመንጭተው ለየት ያለ ነገር 

ይሞክሩ፤ 

• የደንበኞች ፍላጎት እንዳይጠፋ/እንዳይቀዘቅዝ ያለማቋረጥ ጥረት ያድርጉ፡፡ የሽያጭ 

ማስፋፊያ አይነቶችን ቶሎ ቶሎ ይቀይሩ፡፡ በአንድ ጊዜ የሚጠቀሙት አንድ አይነት 

ብቻ የሽያጭ ማስፋፊያ ሆኖ የቆይታ ጊዜውም አጭር መሆን አለበት፤ 

• የተለያዩ/ብዙ አይነት የሽያጭ ማስፋፊያዎች በአንድ ጊዜ አይጠቀሙ፡፡ ምክንያቱም 

ደንበኞች እንዲገዙ ያስገደዷቸው ስለሚመስላቸው ሃሳባቸውን ሊቀይሩ ይችላሉ፡፡ 

 

 

 

 

1 ሲጠቀሙባቸው የቆዩ የሽያጭ ማስፋፊያ ዘዴዎች ምን ምን ናቸው? ውጤታማ ነበሩን? 
 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
  

ይህን ባትሪ 

መግዛት ፈልጌ 

ነበር? 

ጥሩ መርጠሸል! 

ባትሪ ድንጋይስ? 
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2. ወደፊት ሊጠቀሙባቸው ያሰቡ ሌሎች የሽያጭ ማስፋፊያ ዘዴዎች ምን ምን ናቸው? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 
2.3. እውቅና ማትረፍ 

 

የንቦች ፏፏቴ ሃላፊነቱ የተወሰነ ህብረት ስራ ማህበር የተዋጣላቸው ንብ አንቢዎች ናቸው፡፡ በአካባቢው ጋዜጣ ላይ 
ስለንግዳቸው እንቅስቃሴ አንድ ጋዜጠኛ ከዘገበ በኋላ ምርቶቻቸው በብዙ ሰዎች ዘንድ ሊታወቁላቸው ችለዋል፡፡ 

በዚህ የተነሳ የህብረት ስራ ማህበሩ ሽያጭ ጨምሯል፡፡ 

የህዝብ እውቅና የሚባሉት ንግድዎንና ምርቶችዎን በነፃ የሚያስተዋውቁ የጋዜጣ ወይም የመፅሄት 
ፅሁፎች/ዘገባዎች፣ የቴሌቪዥን ወይም የሬዲዮ ዜናዎች ናቸው፡፡ እነዚህ ፅሁፎች ወይም ዘገባዎች አዎንታዊ 
ከሆኑ የንግድዎን ሽያጭ ለመጨመር ያግዛሉ፡፡    

ንግድዎ በህዝብ ዘንድ እንዲታወቅ ማደረግ ከፍ ያለ ጥረት ይጠይቃል፡፡ ጥሩ ማሳመን የሚችል ደብዳቤ 
በአካባቢዎ ለሚታተም ጋዜጣ ወይም ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ጣቢያዎች ይፃፉ፡፡ በደብዳቤዎም ላይ ስለንግድዎና 
ንግድዎ ለማህበረሰቡ እንዴት እንደሚጠቅም ይግለፁ፡፡ ከዚህ በኋላ እነሱ ጉዳዩ እንደሚያስፈልግ ካመኑበት 
በንግድዎ ላይ ፅሁፍ ወይም ዜና ለመስራት ይወስናሉ፡፡  

በሌላ በኩል ደግሞ ከንግድ ማስታወቂያ በተቃራኒ የህዝብ እውቅና ሲሆን ሌላ ሰው በንግድዎ ላይ ምን 
እንደሚፅፍ መቆጣጠር አይችሉም፡፡ ጥሩ ያልሆነ እውቅና ደግሞ በንግድዎ ላይ ተቃራኒ ውጤት 
ያስከትላል፡፡ ለምሳሌ፣ ሌላ ጋዜጠኛ የንቦች ፏፏቴ ህብረት ስራ ማህበርን ሲጎበኝ በፋብሪካው የተዝረከረኩና 
የቆሸሹ ነገሮችን ተመልክቶ ከሆነ በዚሁ ላይ ሊፅፍ ይችላል፡፡  

 2.4. ኢንተርኔታዊ ግብይት  
 
በኢንተርኔት አማካኝነት ለንግደዎ የሚያከናውኑት የግብይት ተግባቦት ኢንተርኔታዊ ግብይት ይባላል፡፡ 
ኢላማ ካደረጓቸው ደንበኞችዎ ብዙዎቹ የኢንተርኔት ተደራሽነት ያላቸው ከሆነ ምርትዎን ለእነዚህ ደንበኞች 
ለማስተዋወቅ ኢንተርኔታዊ ግብይት ወጪው አነስተኛና ሃይልም ያለው ነው፡፡ 

የሚያውቋቸው ኢንትኔታዊ የግብይት ዘዴዎች ምን ምን ናቸው? 

................................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................................. 
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ድረገፆች (ዌብሳይቶች) 

ኢንተርኔታዊ ግብይት መጀመር የሚፈልጉ ብዙ ሰዎች የመጀመሪያ ስራቸው የሚያደርጉት የራሳቸውን 
ደረገፅ መፍጠር ነው፡፡ ደንበኞች ስለንግድዎ ቢያውቁ ጥሩ ነው ብለው ያሰቧቸውን መረጃዎች ድረገፁ 
መያዝ አለበት፡፡ በመሆኑም ዲዛይኑ የሚስብና ለመጠቀም ቀላል መሆን ይጠበቅበታል፡፡ በራስዎ ቀላል 
ድረገፅ ዲዛይን ማደረግ ይችላሉ፡፡ ይህንን ለማደረግ ቅንብረደንቦች (ቲምፕሌቶች) እና የድረገፅ ዲዛይን 
መመሪያዎችን ከኢንተርኔት ይፈልጉ፡፡ እራስዎ ዲዛይን የማያደርጉ ከሆነ ደረገፅ ዲዛይነር ባለሙያ ወይም 
ካምፓኒ ሊሰራልዎ ይችላል፡፡  

ድረገፅ መፍጠርዎ ብቻውን ንግድዎን አያግዝም፡፡ ጥሩ ድረገፅ ፈጥረው ምንም ሊሰሩበት አለመቻል 
የመገቢያ መንገድ የሌለው ቆንጆ ቤት እንደመስራት ማለት ነው፡፡ ድረገፅ ካቋቋሙ በኋላ በደንበኞች 
እንዲጎበኝ ለማደረግ በርካታ ዘዴዎች መጠቀም ይችላሉ፡  

• የኢንተርኔት/መስመር ላይ ማስታወቂያ፤ በኢንተርኔት ላይ በጣም የሚዘወተሩና ከፍተኛ 
የተመልካች ቁጥር ያላቸው ድረገፆች እንዳሉ ይታወቃል፡፡ እነዚህ ድረገፆች ምናባዊ መፈክሮች 
ማስቀመጫ ቦታ ይሸጣሉ፤ የድረገፁ ተመልካቾች እነዚህን መፈክሮች ላይ ጠቅ (ክሊክ) ሲያደርጉ 
ከእርስዎ ድረገፅ ጋር ያገኟቸዋል፡፡ 
 

• የኢሜይል ግብይት፤ የእምቅ ደንበኞች ኢሜይል አድረሻዎች ያለዎ ከሆነ ምርትዎን 
ለማስተዋወቅም ሆነ የሽያጭ ማስፋፊያ በሚኖርዎ ጊዜ ኢሜይል ሊልኩላቸው ይችላሉ፡፡ 
 

ማህበራዊ መገናኛ ዘዴ/አውታር፤ ማህበራዊ መገናኛ ዘዴ የሚያመለክተው የምናባዊ ማህበረሰቦችና 
አውታሮች አባላት በሆኑ ሰዎች መካከል የሚደረጉ መስተጋብሮችን ነው፡፡ በእነዚህ መስተጋብሮቸ 
አማካኝነት ሰዎች እሳቤዎችንና መረጃዎችን ይፈጥራሉ፤ ይጋራሉ፤ እና/ወይም ይለዋወጣሉ፡፡ በምናባዊ 
መድረኮች ወይም ማህበራዊ አውታሮች አባል ሆነው መረጃዎች መጋራት ይችላሉ፡፡ እነዚህ ማህበራዊ 
አውታሮች ጠቃሚ የሚያደርጋቸው አንድ ትልቅ ነገር ሰዎች በንግድዎ ላይ ርስበርስ እንዲነጋገሩ 
ማስቻላቸው ነው፡፡ ይህ ደግሞ እርስዎ ስለንግድዎ ወይም ምርትዎ ከሚነገሯቸው የበለጠ ውጤት አለው፡፡ 
የእርስዎን ድረገፅ ከማህበራዊ መድረኮቹ ማያያዝ ይችላሉ፡፡           

 

 

 

 

1. የሚያውቋቸው ምናባዊ ማህበራዊ አውታሮችና የማህረሰብ ድረገፆች ምን ምን ናቸው? 
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2. ከእነሱ መካከል እርስዎ ኢላማ ያደረጓቸውን ደንበኞች በብዛት የያዙት የትኞቹ ናቸው? 
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ማስፋፊያ አራተኛው የግብይት ቅንብር ነው፡፡ ማስፋፋት ማለት ደንበኞች ምርቶችዎን እንዲገዙ ማሳወቅና 
መሳብ ነው፡፡ 

ምርቶችዎን ተጨማሪ በብዛት በመሸጥ ትርፍዎን መጨመር የሚያስችሉ ማስፋፊያዎች፤  

• የሽያጭ ማስፋፊያዎችን ማካሄድ፣ 
• የህዝብ እውቅና ማግኘት፣ 
• ኢንተርኔታዊ ግብይት መስራት፣ 

ደንበኞች የእርስዎን ምርት ለመግዛት ይበልጥ ፍላጎት እንዲያድርባቸው ለማድረግ ማስታወቂያ ይጠቀሙ፡፡ 
ማስታወቂያ ለመስራት የሚጠቅሙ አንዳንድ ጠቃሚ ዘዴዎች፤ 

• የንግድዎን ማንነት የሚገልፁ መሰረታዊ መታወቂያዎች ይፍጠሩ፡፡ እነሱም ቢዝነስ ካርድ፣ 
ሰሌዳዎች፣ ሜኑዎች፣ የዋጋ ዝርዝሮች፣ የሚታደሉ ቁሳቁሶች፣ የፎቶ አልበሞች፣ ወዘተ.  

• አነስተኛ ወጪ ባላቸው መሳሪያዎች ይጠቀሙ፡፡ ለምሳሌ፣ ሰሌዳዎች፣ ብሮሸሹሮች፣ በራሪ 
ፅሁፎችና የሚታደሉ ቁሳቁሶች 

• ባለብራንድ የማስታወቂያ ቁሳቁሶች በብልሃት ይምረጡ፤ 

በሌሎች የመገናኛ ዘዴዎች ማለትም በቴሌቪዥን፣ በጋዜጦችና በሬድዮ ማስተዋወቅ ለአብዛኛዎቹ አነስተኛ 
ንግዶች በጣም ይወደድባቸዋል፡፡  

ደንበኞች ወደእርስዎ ችርቻሮ መደብር ከመጡ በኋላ ተጨማሪ እንዲገዙ ለማድረግ የሚጠቀሙባቸው 
የሽያጭ ማስፋፊያዎች፤ 

• ጥሩ ማሳየቶች፣ 
• ደንበኞች አዳዲስ ምርቶችን እንደሞክሩ ማድረግ፣ 
• የእድለኛ እጣዎች ውድድር ማዘጋጀት፣ 
• ሰርቶ ማሳያ መጠቀም፣ 
• አብረው የሚሄዱ እቃዎችን በአንድ ቦታ/ተቀራራቢ አድርጎ ማስቀመጥ፣ 

የህዝብ እውቅና ነፃ ማስፋፊያ ነው፡፡ በጋዜጣ ወይም በሬዲዮ ስለንግድዎ የሚቀርቡ ጥሩ ዘገባዎች ለንግድዎ 
ጥሩ እውቅና ያስገኛሉ፡፡ 

በኢንተርኔት አማካኝነት ለእምቅ ደንበኞች ስለንግድዎ የሚያከናውኑት ተግባቦት ኢንተርኔታዊ ግብይት 
ይባላል፡፡ ምናልባት ብዙ ደንበኞችዎ የኢንተርኔት ተደራሽነት ካላቸው ይህ አነስተኛ ወጪ ግን ከፍተኛ 
ሃይል ያለው የማስተዋወቂያ ዘዴ ነው፡፡ 

የራስዎን ድረገፅ በመፍጠር ስለንግድዎ ብዙ መረጃዎች ማቅረብ/ማካፈል የሚችሉ ሲሆን ከዚህ በተጨማሪ 
ወደደረገፅዎ ለመሳብ የኢንተርኔት ማስታወቂያ በመጠቀምና በኢሜይል ግብይት ነው፡፡   

ምናባዊ ማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ኢላማ ካደረጓቸው ደንበኞቸ ጋር መስተጋብር እንዲኖርዎ ያደርጋሉ፡፡ 
መስተጋብሮቹን የሚያደረጉት በምናባዊ ማህበረሰቦችና አውታሮች ላይ ነው፡፡ ስለንግድዎ ጥሩና መጥፍ 
ዜናዎች እነዚህ መስመሮች/ቻነሎች በከፍተኛ ፍጥነት ያሰራጫሉ፡፡ 
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አሁን የመማሪያ መፅሐፉን ክፍል ስድስት አጠናቀዋል፡፡ ከዚህ በታች ያሉትን የመለማመጃ ጥያቄዎች 
በመስራት ምን ያህል እንደተረዱ ራስዎን ይመዝኑ፡፡ አስቀድመው ጥያቄዎቹን በሙሉ ሰርተው 
እንዳጠናቀቁ መልሶችዎን በገፅ 96 ላይ ከተሰጡት መልሶች ጋር ያነፃፅሩ፡፡ 

 

የንግድ ቋንቋዎን ይለማመዱ 

ከዚህ በታች በሚገኘው ታሪክ ወሰጥ የተወሱ ቃላት ጎድለዋል፡፡ ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት ቃላት ትክክለኛውን 
መርጠው የጎደሉትን አረፍተነገሮች ያሟሉ፡     

ማስፋፊያ(ዎች)፣ በራሪ ፅሁፍ(ዎች)፣ የህዝብ እውቅና፣ የብዛት ቅናሽ፣ ማህበራዊ አውታር፣ ሰርቶ 
ማሳየት፣ ማስታወቂያ 

1. የሸክላ ቁሳቁስ አምራቾች በቱሉ ከተማ በሚገኝ በአንድ የሴቶች በቡድን የሚንቀሳቀስ አዲስ ንግድ ነው፡፡ 
ንግዱ የሚገኝበት ቦታ ከከተማው የንግድ ማእከል ወጣ ብሎ የቤት ኪራይ በሚቀንስበት አካባቢ ነው፡፡ 
ስለዚህ የሸክላ ቁሳቁስ አምራቾች ደንበኞችን ለመሳብ አትኩሮ መስራት ያለበት በ………………… 
…………………………... ላይ ነው፡፡ 

2. በአካባቢው ጋዜጣ ላይ አንድ አነስተኛ …………………………………………………. በማውጣት 
ለሰዎች ስለንግዳቸው አሳውቀው መጥተው የመግዛት ፍላጎት እንዲያድርባቸው ማደረግ ነው፡፡ ከዚህ 
በተጨማሪ ……………………………………… ለማከፋፈል በአቅራቢያቸው ከሚገኝ ኮሌጅ ጥቂት 
ተማሪዎችን ቀጥረው ወደከተማው የንግድ ማእከል ለሚመጡ ሰዎች ይሸጣሉ፡፡ 

3. የመክፈቻ ቀን በአል አዘጋጅተው በማህበረሰቡ ውስጥ የታወቁ ሰዎችንና በአካባቢው ከሚወጣ ጋዛጣ 
አንድ ጋዜጠኛ ጋብዘዋል፡፡ ጥሩ ………………………………… ነፃ ማስፋፊያ እንደሆነ ያውቃሉ፡፡ በሸክላ 
ቁሳቁስ አምራቾች ውስጥ ያሉ ሴቶች በታወቀ …………………………ውስጥ በአባልነት ተቀላቅለው 
ሰዎችን ስለሸክላ ቁሳቁሶች አሰራር ጥበብ ለማስተማርና በሸክላ ስራዎች ግንዛቤ ለማስፋት ነው፡፡ 

4. ደንበኞች ወደሸክላ ቁሳቁስ አምራቾች ሲመጡ ……………………………………ቀላል ድስት እንዴት 
እንደሚሰራ ይመለከታሉ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ሸክላ ቁሳቁስ አምራቾች ከብር 500 በላይ ለሚገዛ 
…………………………….…… ስለሚሰጡ ሽያጫቸው እንዲጨምር ይረዳል፡፡ 
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ክፍል ሰባት፤ ሰዎች 
 

“ሰዎች” አምስተኞው የግብይት ቅንብር ነው፡፡ 

ንግድዎ ጥሩ ቦታ ላይ ይገኛል፡፡ ምርትዎ ጥሩ ሆኖ ደንበኞች ለመክፈል ፈቃደኛ የሆኑበትን ዋጋ 
የተመኑ ከመሆኑም በላይ ንግድዎን የሚያስፋፉባቸው ዘዴዎች ብዙ ሰዎችን አሳምነው መሳብ ችለዋል፡፡ 
በእነዚህ ምክንያቶች ብዙ ሰዎች ወደንግድዎ እየጎረፉ ቢሆንም ሽያጭ አሁንም ዝቅተኛ ነው፡፡ 

ይህ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? 

ምናልባት የእርስዎን ምርት የሚሸጡ ሰዎች ትክክለኛዎቹ ላይሆኑ ይችላሉ!  

 

 

 

 

 

1.ሰዎች ለግብይት ያላቸው ጠቃሚነት  

አቤት! ምን ነበር? 

ጧት በ11 ሰአት ልትቀሰቅሽኝ 

ትችያለሽ? 
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እነዚህ ሁለት የእንግዳ ማረፊያዎች አንድ አይነት ደረጃ ያላቸውን ማረፊያ ክፍሎች በተመሳሳይ ዋጋ 
ቢያቀርቡ እርስዎ ማረፍ የሚፈልጉት በየትኛው ውስጥ ነው? ለምን? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 
እርስዎስ በርግጠኛነት የሚመርጡት ሮዛ እንግዳ ማረፊያን አይደል? የፍራፍሬ እንግዳ ማረፊያ እንግዳ 
ተቀባይ ያጠፋችው ነገር እንኳን ባይኖር ከሮዛ እንግዳ ማረፊያ እንግዳ ተቀባይ ጋር ሲነፃፀር እንግዳውን 
የመርዳት ዝግጁነት አልነበራትም፡፡ በዚህ ታሪክ እንደተመለከቱት እንግዳ ተቀባዩ በሮዝ እንግዳ ማረፊያ 
ግብይት ላይ አይነተኛ ጭማሪ ያደርጋል፡፡ 

 

 

 

 

ተሞክሮዎን/ልምደዎን ያስታውሱ፤ በሰዎች ምክንያት ዝናን ያተረፈ ንግድቤት ያውቃሉ? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

ጧት በ11 ሰአት ልትቀሰቅሰኝ 

ትችላለህ? 

 

አዎን! በሚገባ፡፡ ቁርስዎን አዘጋጅተን 
እንድናሽግልዎ ይፈልጋሉ? 

 



 

ክፍል ስባት ߊ ሰዎች | 67  
 

በብዙ ሁኔታዎች እንደሚታየው ተወዳዳሪዎችዎ ወዲያውን ገልብጠው መስራት ይችላሉ፣ የእርስዎን 
የዋጋ ዝርዝር ያገኛሉ፣ የማከፋፈያ ዘዴዎችዎን እንዲሁም የማስፋፊያ እንቅስቃሴዎችዎን ሳይቀር 
መገልበጥ ይችላሉ፡፡ ይህ ሁሉ ሲሆን ሰዎችን ግን መገልበጥ ቀላል አይደለም፡፡ 

ሰዎች በግብይት ተግባር ላይ በጣም ጠቃሚ የሚሆኑበት ምክንያት ሰዎች በንግድዎ የሚያመጡትን 
ለውጥ ተወዳዳሪዎችዎ ብዙውን ጊዜ በቀላሉ መኮረጅ/መገልበጥ ስለማይችሉ ነው፡፡  

 

 

 

እያንዳንዱ ንግድ በተወዳዳሪዎች ላይ ብልጫ ማምጣት/መፍጠር የሚያስችሉ ቁልፍ ሰዎች ይኖሩታል፡፡ 
ለእርስዎም እንደዚሁ ለንግድዎ ቁልፍ የሆኑ ሰራተኞችንና ተግባሮቻቸውን መለየት መቻል 
ይኖርብዎታል፡፡   

ይህንን ለማድረግ ደግሞ መነሻ ሆኖ የሚመራዎ ለምርትዎ የፈጠሩት ገፅታ ነው፤ 

የአሻማ ሬስቶራንትን ታሪክ ስናስታውስ ኩሪ ለሬስቶራንቱ የፈጠረችው ገፅታ “በከተማው ውስጥ 
ትክከለኛው የኢትዮጵያ ባህል ሬስቶራንት” በመሆኑ ዋናው ሼፍ በኢትዮጵያ የባህል ምግቦች ዝግጅት 
ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የታወቀ/የተመሰከረለት ባለሙያ መሆን አለበት፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ 
የሬስቶራንቱ አስተናጋጆች አዲስ የሚገቡ እንግዶችን፤ አትዮጵያዊ ሆኑም አልሆኑም የሚቀበሉት በአንድ 
ጊዜ አንድ አይነት የባህል ልብስ ለብሰው፣ በኢትዮጵያ ባህላዊ ሰላምታ አሰጣጥ እጅ ነስተው አሻም! 
በማለት ነው፡፡   

 

 

 

 

2.ንግድዎን ልዩ የሚያደርጉ ቁልፍ ሰዎች እንዴት ያገኛሉ?  

አሻማ 

ሬስቶራንት 
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የዝና ሱቅ ገፅታ “ምንጊዜም ፍፁም አዲስ የሆኑ ተንቀሳቃሽ ስልኮችን ከዝነኛ ብራንዶች ብቻ መሸጥ” 
እንደሆነ ያስታውሳሉ፡፡ ስለዚህ ዝና ትክክለኛ ምርት መሸጥ ብቻ ሳይሆን ቀልጣፋና ፈጣን የሽያጭ 
ሻጮች ያስፈልጉታል፡፡ እነዚህ ሻጮች አዲስ የገቡ ስልኮችን አዳዲስ ተግባሮች ፈጥነው በማወቅ 
ለደንበኞች ጥሩ አድርገው ማስረዳት ይጠበቅባቸዋል፡፡ 

 

ለንግድዎ ቁልፍ ሰዎች ሲፈልጉ ባጠቃላይ ማየት የሚገባዎ፤ 

• ንግድዎን ከሌሎች ሊያስለይ የሚችል ልዩ የቴክኒክ ክህሎት ያላቸውን ሰዎች መፈለግ፣ 
• ጥሩ የደንበኛ አገልግሎት ክህሎት ያላቸውን ሰዎች ያግኙ፡፡ ንግድዎ ጥሩ የደንበኛ አገልግሎት 

ካለው የሚሸጡት ምርት መካከለኛ ደረጃ ያለው ቢሆንም እንኳን ብዙውን ጊዜ ደንበኞች 
ተመልሰው ይመጣሉ፡፡ 

• ጥሩ ምክክራዊ የመሸጥ ከህሎት ያላቸውን ሰዎች ይፈልጉ፡፡ የደንበኞችን ፍላጎት የመረዳትና 
ለደንበኛ ተገቢ የሆነን ምርት የማስተዋወቅና የማስረዳት ችሎታዎች ያላቸው ሰዎች መሆን 
አለበት፡፡ ይህ አይነቱ የመሸጥ ክህሎት የመደብር ሽያጭ ሰራተኞች በተቻለ መጠን ብዙ 
እንዲሸጡ ብዙውን ጊዜ ከሚሰጣቸው ስልጠና/ትምህርት የተለየ ነው፡፡          

 
 

 

 

1. በንግድዎ ውስጥ በጣም ጠቃሚ በመሆናቸው ልዩነት የማምጣት የሚችሉት አነማን ናቸው? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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2. አሁን አየሰሩልዎ ያሉት ሰዎች ለንግድዎ ትክክለኛዎቹ ናቸው? ይህ ካልሆነ ግን ትክክለኛዎቹን ሰዎች 
አግኝተው ለማሰራት እንዲችሉ ምን ያደርጋሉ? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 
ትክክለኛ ሰዎች እንዲኖርዎ ለማድረግ ከሚጠቀሙባቸው ዘዴዎች መካከል፤ 

• አዲስ ሰራተኞች መቅጠር፤ ግልፅ ሆነው የተዘረዘሩ ተፈላጊ ችሎታዎችን ያሟሉ ሰዎች 
መቅጠር፣ 

• የትርፍ ሰአት ባለሙያዎች መቅጠር፤ ተፈላጊው ሙያ እጥረት ያለበት ሆኖ እነዚህን 
ባለሙያዎች በሙሉ ሰአት መቅጠር ወድ በሚሆንበት ጊዜ በትርፍ ሰአት መቅጠር ይመረጣል፣ 

• አሁን ያሉትን የስራ ባልደረባዎች ማሰልጠን፤ ለምሳሌ፣ ለደንበኞች ፍላጎቶች ትኩረት እንዲሰጡ 
ለማድረግ፣ 

• ከላይ የተሰጡትን ሃሳቦች አዋህደው/አቀነባብረው ይጠቀሙ፡፡ ለምሳሌ፣ መሰረታዊ 
ችሎታዎች/ባህሪዎች ያላቸውን ሰራተኞች ቀጥረው ለንግድዎ ተፈላጊ በሆኑ ክህሎቶችና 
ባህሪዎች ላይ ማሰልጠን፡፡ 

 

ስለሰዎች (ሰራተኞች) ስራአመራር በተጨማሪ ለመረዳት “ንግድዎን ያሻሽሉ-ሰዎችና 
ምርታማነት” መማሪያ መፅሃፍን ያንብቡ 

 

 

 

3.1. እርስዎ ምን አይነት ሻጭ ነዎት? 
ማሩን ይመልከቱ! ፋኖስ መግዛት ይፈልጋል፡፡ 

 

 

3.የመሸጥ ክህሎትዎን ስለማሻሻል  

እንደምን 

ዋልሽ! 

ጃሌ እንደምን 

ነህ? ደህና ነህ?   ይቅርታ…. 
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1. ከላይ በተመለከቱት ስእላዊ ታሪክ የሽያጭ ሰራተኛዋ ምን ችግሮች ነበሩባት? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

2. ደንበኞው ምን ሊሰማው ይችላል? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

3. ደንበኛው ወደፊት ከዚህ መደብር ምንም አይነት ነገር የሚገዛ ይመስልዎታል? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

 

እሽ እባክህ ለሳምንቱ  

መጨረሻ ምን 

አስበሃል? 

 

ይቅርታ!ያላችሁን 

ፋኖስ ማየት እችላለሁ? 

መልካም እንዴት 

እንደሚሰራ ሊያሳየኝ 

የሚችል ሌላ ሰው አለ? 

አሰራሩ  

እንዴት ነው? እኔ እንዴት 

አውቀዋለሁ? 

አይ!አሁን ማንም 

የለም፡፡ እየዘጋን 

ስለሆነ ነገ ተመለስ 

በሚገባ! ያውልህ 

እዛ ላይ ናቸው! 
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4. ሌሎች ደንበኞችም ልክ እንደማሩ ተመሳሳይ መስተንግዶ ቢያገኙ የዚህ ንግድ የወደፊት እጣ ምን 
ሊሆን ይችላል? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

መልሱን በገፅ 76 ላይ ይመልከቱ፡፡ 

 

 

ማሩ ወደሌላ መደብር ሄደ፡፡ 

  

እንደምን ዋሉ? ምን 

ልርዳዎ? 

አዎን እባክሽ ፋኖስ 

እየፈልግሁ ነው! 

ሁለት አይነት ሞዴሎች 

አሉን፡፡ ይኸኛው 

ባለሽፋንና ማንጠልጠያ 

ነው፡፡ ይህ ይሆንዎታል አቶ 

ማሩ? 

እኔ የምፈልገው 

ከዚህ ትንሽ ከፍ 

ያለውን ነው፡፡ 
ሌላው ሞዴል የተሻለ 

ሊሆንዎ ይችላል፡፡ ይቅርታ! 

አንድ ጊዜ ቆይ……. 
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1. የሁለተኛው መደብር የሽያጭ ሰራተኛ የሰራቸውን ጥሩ ነገሮች ዝርዝር ይፃፉ፤ 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
  

ባቦ የግንባታ እቃዎች! እንዴት 

ዋልክ? ይቅርታ ደንበኛ 

እያስተናገድኩ ስለሆነ አሁን 

ማናገር አልችልም፡፡ መልሼ 

እደውላለሁ፡፡ 

ይቅርታ በማቋረጤ፡፡ ይህ ማሾ 

ትልቅ መብራት ይሰጣል፡፡ 

የሚፈጀውም ነጭ ጋዝ ትንሽ 

ነው፡፡ አስፈላጊ 

መለዋወጫዎቹም አሉን    

ጥሩ ይመስላል፤ 

ዋጋው ግን በጣም 

ውድ ነው፡፡   

የዚህኛው ዋጋ ብር 

500 ነው፡፡ የትንሹ 

ዋጋ ብር 150 ነው፡፡  

ብር  500 

ዋስትና 

ትሰጣላችሁ?   

አዎን የ6 ወር 

ዋስትና 

አለው፡፡  

ትልቁን መብራት 

እገዛለሁ፡፡ 

ለሰጠሸኝ ምክርና 

እርዳታም 

አመሰግናለሁ፡፡   
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2. በእርስዎ ግምት የደንበኛው ስሜት ምን ሊሆን ይችላል? 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
3. የሌሎች ደንበኞችም መስተንግዶ የማሩን ከመሰለ የዚህ ንግድ የወደፊት እጣ ምን ሊሆን ይችላል?  
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
መልሱን በገፅ 77 ላይ ይመልከቱ፡፡ 

 

3.2. የተዋጣለት የሽያጭ ሰራተኛ መሆን እንዴት ይቻላል? 
 

የመሸጥ ክህሎትዎን ለማሻሻልና የንግድዎን ሽያጭ ለማሳደግ የሚያስችሉ ወሳኝ ተግባሮችን ለይተው 
መተግበር ይኖርብዎታል፡፡ የሚከተሉት ዋና ዋናዎቹ ናቸው፤ 

• ደንበኞችዎንና ፍላጎቶታቸውን ይወቁ፤ 
ደንበኛን በማዳመጥና በመጠየቅ ትክክለኛውን ፍላጎት መጀመሪያ ላይ ይወቁ፡፡ ቀጥለውም ለይተው 
ያወቁትን ፍላጎት ሟሟላት ሲሆን ይህንንም የሚያደርጉት ለፍላጎቱ ተስማሚ እቃ ወይም 
አገልግሎት ከምክር ጋር ማቅረብ ነው፡፡ 

• ደንበኞችዎን እንዴት እንደሚያስተናግዱ ይወቁ፤ 
ራስዎ ደንበኛ ሆነው መስተናገድ እንደሚፈልጉት ደበኞችን ያስተናግዱ፤ 
- ለደንበኞች ትሁትና ወዳጃዊ ይሁኑ፡፡ ይህንን በማድረግዎ ደንበኞች መምጣታቸው እንደተወደደ 

ስለሚሰማቸው በደስታ ይቆያሉ፤ ስለዚህ አስቀድመው ሰላምታ መስጠትና ሊረዷቸው ዝግጁ 
እንደሆኑ መንገር፤ ሌላ ደንበኛ በማስተናገድ ያሉ ከሆነ ደግሞ ጥቂት እንዲጠብቁ መንገር፣ 

- ደንበኞች የሚናገሩትን በጥንቃቄ ያዳምጡ፤ ፍላጎታቸውንም ለማወቅ ይጠይቁ፤ በተረፈ ግን 
ብዙ አይናገሩ፤ 

- ሀቀኛና እምነት የሚጣልብዎ ይሁኑ፡፡ ለምሳሌ፣ የምርትዎን ጥሩ የሆኑና ጥሩ ያልሆኑ ጎኖች 
ለደንበኞች ይንገሩ፤ 

- ደንበኞች ምርቱን ያለመፈለግ ውሳኔ ላይ የደረሱ ከሆነ መጨቃጨቅ የለብዎትም፤ እንዲያውም 
ትክክለኛነት እንዲሰማቸው ያድርጉ፡፡ 

- ወደንግድዎ በመምጣታቸው ደንበኞችን ያመስግኑ፤ 

•ምርቶችዎንና እንዴት እንደሚሸጧቸው ይወቁ፡፡  

ደንበኞች ምናልባት ብዙ ጥያቄዎች ሊያቀርቡ ስለሚችሉ መልሶቹን ለማወቅዎ እርግጠኛ ይሁኑ  
 

 
ለዱቄት ሳሙናው የምንጠቀመው በቀዝቃዛ ወሃ ወይስ በሞቀ? 
 
የዱቄት ሳሙናው ሻካራ ነው? እጄን ይጎዳኛል? 
 
ለአንድ ጊዜ ማጠቢያ የሚያስፈልገው መጠን ምን ያህል ነው? 
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ይህንን የእንጨት ጠረጴዛና ወንበር ንፁህና  

አንፀባራቂ እንደሆነ እንዲቆይ ማደረግ የምችለው 

እንዴት ነው? 

መጠጥ በላዩ ላይ ቢፈስበት የማይጠፋ ምልክት 

በላዩ ላይ ይቀራል? 

ይህ እንጨት በፀሃይ ብርሃን የሚጎዳ ነው? 
 

 

 

 

ይህ ጨርቅ ምን አይነት ነው? 

ጨርቁ ለረጅም ጊዜ ምንም አይሆንም? 

ሲታጠብ የማጠር/የመሸብሸብ ባህሪ አለው? 

ቀለሙ የሚገረጣ ይሆን?  

 

 

ምርትዎን በደንብ የሚያውቁ ሆኖ አንኳን ብዙ መሸጥ የማይችሉበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል፡፡ ለዚህ 
ምክንያቱ ምናልባት ለደንበኞች ምርቱን የማሳየትና የማስረዳት ችግር ሲኖርብዎ ሊሆን ይችላል፡፡    

ደንበኞ ብሆን ኖሮ ብለው ያስቡና ከዚህ በታች ካሉት ሁለት ሻጮች ምርቱን/ቷን እንዲገዙት/ዟት 
የትኛው የተሻለ አስረድቶዎታል? 

 

ሻጭ ሀ ሻጭ ለ 

ይህ ካሜራ ባለሰባት ሜጋ ፔክስል ነው፡፡ 
 
አስር ጊዜ የማቅረብ በሲራዊ አቅም አለው፡፡ 
 
 

ይህ ካሜራ ባለሰባት ሜጋ ፔክስል ስለሆነ 
የሚያነሳቸው ፎቶግራፎች ከፍተኛ ጥራት ያላቸው 
ናችው፡፡ 
 
በሲራዊ የማቅረብ አቅሙ አስር እጥፍ ስለሆነ ሩቅ 
ቦታ ላይ ያለ ነገር ፍቶግራፍ ማንሳት ይችላሉ፡፡ 

 

የበለጠ የሚያሳምንዎ ሻጭ “ለ” እንደሚሆን እርስዎም ይስማማሉ፤ አይደለም እንዴ? ሻጭ “ሀ” አትኩሮ 
የሚነግርዎ ካሜራው ምን እንደሚሰራ ሲሆን ሻጭ “ለ” ግን ከሻጭ “ሀ” በተለየ መንገድ ምን እንደሚሰራና 
የሚያስገኙልዎን ጥቅሞች ነው፡፡  
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ለደንበኞች ስለምርትዎ የፈለገ ብዙ ቢያወሱላቸውም እነሱ ግን ሁልጊዜ በውስጣቸው ራሳቸውን 
የሚጠይቁት: “እኔን የሚጠቅመኝ እዚህ ውስጥ ምን አለ?” የሚል ነው፡፡ ስለዚህ ከጥሩ ሻጭ 
የሚጠበቀው: 

• ለደንበኞች መጀመሪያ የሚነግሩት ምን መስራት እንደሚችልና የሚያስገኝላቸውን ጥቅሞች 
ሲሆን፣  

• ቀጥለው ደግሞ አስፈላጊ የሆነትን የቴክኒክ መረጃዎች ይስጡ፤ 

 

 

 

 

 

1. የእርስዎ ሽያጭ ሰራተኞች ለንግድዎ ጥሩ ናቸውን? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 

2. ማሻሻል ያለባቸው ምንድን ነው? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 
 

 

  

“ሰዎች” አምስተኛው የግብይት ቅንብር አካል ነው፡፡ በግብይት ላይ ሰዎች በጣም ጠቃሚ የሆኑበት ምክንያት 
በሰዎች ምክንያት በንግድዎ ላይ ያመጡትን ልዩነት ተወዳዳሪዎችዎን መገልበጥ ስለሚያስቸግራቸው ነው፡፡ 

የሚያስፈልጉዎን ቁልፍ ሰዎች ፈልገው ለማግኘት መነሻዎ መሆን ያለበት አስቀድመው ለንግድዎ የፈጠሩት 
ገፅታ ነው፡፡ ለንግድዎ ቁልፍ ሰዎች ለማግኘት ባጠቃላይ ማድረግ ያለብዎ፤ 

• ንግድዎን ከሌሎች ሊያስለይ የሚችል ልዩ የቴክኒክ ክህሎት ያላቸውን ሰዎች ይፈልጉ፤ 
• ጥሩ የደንበኛ አገልግሎት ክህሎት ያላቸውን ሰዎች ያግኙ፤  
• ምክክራዊ የመሸጥ ከህሎታቸው ጥሩ የሆኑ ሰዎች ይፈልጉ፤ ማለትም የደንበኞችን ፍላጎት 

ተረድተው የሚስማማቸውን ምርት ለእነሱ የማስተዋወቅ ችሎታ ያላቸው ሰዎች፡፡  

በንግድ ስኬትና ውድቀት ላይ የመሸጥ ክህሎት ልዩነት ያመጣል፡፡ የተዋጣልዎ ሻጭ በመሆን የንግድዎን 
ሽያጭ ለመጨመር ማድረግ ያለብዎ፤ 

• ደንበኞችዎንና ፍላጎቶቻቸውን ይወቁ፤ 
• የደንበኞች መስተንግዶ ይወቁ፤ 
• ምርቶችዎንና እንዴት እንደሚሸጧቸው ይወቁ፤ 
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አሁን የመማሪያ መፅሐፉን ክፍል ሰባት አጠናቀዋል፡፡ ምን ያህል እንደተረዱ ለማወቅ ከዚህ በታች 
ያሉትን መልመጃዎች ይስሩ፡፡ ታዲያ መልሶችዎን በገፅ 94 ላይ ካሉት መልሶች ጋር የሚያስተያዩት 
አስቀድመው መልመጃዎቹን ሰርተው ካበቁ በኋላ መሆን አለበት፡፡  
የትኛው ነው ትክክል? 
 
እያንዳንዱን በትክክል ወይም የተሻለ ሊያሟላ የሚችለውን ይምረጡ፤ 
 
1. የአንድ ጥሩ ሻጭ ተግባር ሊሆን የሚገባው ………… 

ሀ. ብዙ ተናግሮ ደንበኞችን በማሳመን ምርቶቻቸውን መግዛት ነው 
ለ. ደንበኞችን ማዳመጥና ፍላጎታቸውን ለማወቅ ጥያቄዎች መጠየቅ ነው 
ሐ. እያንዳንዱን ደንበኛ ሁልጊዜ አንድ የሆነ ነገር ከንግዱ እንዲገዛ ማድረግ ነው 

 
2. አንድን ምርት ለደንበኞች በሚያስተዋውቁበት ጊዜ መጀመሪያ የሚያደርጉት... 

ሀ. ስለምርቱ አካላዊ አሰራር በሙሉ መንገር 
ለ. የምርቱን ተግባሮችና ጥቅሞች በሙሉ መንገር. 
ሐ. ምርቱ ፍላጎተታቸውን እንዴት እንደሚያሟላ መንገር 

 
3. ለንግድዎ የሚያስፈልጉትን ቁልፍ ሰዎች ለመለየት ... 

ሀ. ተወዳዳሪዎችዎ ቁልፍ ሰዎችን እንዴት እንደሚመርጡ ማወቅ 
ለ. ለንግድዎ የፈጠሩትን ገፅታ እንደ መመሪያ መጠቀም 
ሐ. በንግድዎ ውስጥ ለደንበኞች እንማን ጠቃሚ እንደሆኑ ደንበኞችን መጠየቅ 

 

 

 

 

ተግባር 19 

1. ይህች ሻጭ ብዙ ችግሮች አሉባት፤ 

• ባለጌና ለሰው የማትመች ነች፤ 
• ደንበኛውን ዘግታ የራሷን ጋዜጣ ታነባለች፣ ወደመደብሩ ከመጣ ጓደኛዋ ጋር ታወራለች፤ እንዲሁም 

ከሌላ ጓደኛዋ ጋር በስልክ ታወራለች፤ 
• ደንበኛውን አልረዳችም፡፡ ደንበኛው ምርቱን ያመጣው ራሱ ሄዶ ነው፡፡ 
• ምርቱ እንዴት እንደሚሰራ ለደንበኛው አላስረዳችም፤  

2. ደንበኛው የተሰደበ መስሎት ተቆጥቷል፡፡ ተገቢውን ክብር እንዳላገኘ ተሰምቶታል፡፡  

3. የለም፡፡ ደንበኞች ወደፊት ከዚህ መደብር መግዛት እንደማይፈልጉ መገመት ይቻላል፡፡ 

4.መጥፎ አገልግሎት ያገኘ ደንበኛ ለሌሎች ይናገራልና የንግዱ ስም ይጠፋል፡፡ ደንበኞችም ይቀንሳሉ፡፡ 
ሽያጭና ትርፍም ያሽቆለቁላልና የንግዱ የመጨረሻ እጣ መዘጋት ይሆናል፡፡ 
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ተግባር 20 

1.የሽያጭ ባለሙያዋ ጥሩ የመሸጥ ክህሎት አላት፡፡ 

• ደንበኛው ወደ መደብሩ እንደገባ ሰላምታ ትሰጠዋለች፤ 
• ለመርዳትና ምክር ለመስጠት ጠይቃለች፤ 
• ትህትና አላት፣ ጓዳዊ ስሜት በመፍጠር ደንበኛው ምቾት እንዲሰማው አድርጋለች፤ 
• ደንበኛው ከተለያዩ የመብራት ሞዴሎች መምረጥ እንደሚችል ነግራዋለች፤ 
• ምርቶቹን ለደንበኛው እያሳየች በሁለቱ ሞዴሎች መካከል ስለአለው ልዩነት ታስረዳለች፤ 
• የእያንዳንዱን ሞዴል ጠንካራ ጎን ለደንበኛው ትነግራለች፤ 
• በማዳመጥና ጥያቄ በማቅረብ የደንበኛውን ፍላጎት ለማወቅ ትጥራለች፤ 
• ስልኩን በትህትና ካነሳች በኋላ ውይይታቸው በመቋረጡ ደንበኛውን ይቅርታ ጠየቀች፤ 
• ለደንበኛው የሚያስፈልጉትን መረጃዎች በሙሉ ሰጠችው፤ 
• ትእግስተኛ ነች፡፡ ደንበኞው እንዲጠይቅ ጊዜ በመስጠት የመግዛት ውሳኔ ላይ እንዲደርስ 

አድርጋለች፤ 
• በጥሩ አለባበስና አቀባል ደንበኛው ጥሩ ስሜት እንዲሰማው እድርጋለች፡፡ የምትስብና ጥንቁቅ 

ነች፤ 

2. ደንበኞው መምጣቱ እንደተወደደ ተሰምቶታል፡፡ ከበሬታ ያገኘና ለንግዱ ጠቃሚ ሰው እንደሆነ (እሱ 
ለንግዱ እንደሚያስፈልግ) ተረድቷል፡፡ 

3. የረኩ ደንበኞች ስለእቃውና ስለተደረገላቸውም ወዳጃዊ አገልግሎት ይናገራሉ፡፡ ንግዱም መልካም ስም 
ያተርፋል፡፡ ተጨማሪ ደንበኞችም ያገኛል፡፡ ብዙ የረኩ ደንበኞ መኖር ደግሞ ከፍ ያለ ሽያጭና ተለቅ ያለ 
ትርፍ ማለት ነው፡፡
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ክፍል ስምንት፤ ሂደት 

 
“ሂደት” ስድስተኞው የግብይት ቅንብር አካል ነው፡፡ ደንበኛች ምርት በሚገዙ ወይም በሚጠቀሙ ጊዜ 
አዎንታዊና ጥሩ ትውስታ እንዲኖራቸው ለማድረግ የሚያስችሉ ተግባሮችን ወይም ክንዋኔዎችን 
ማቀነባበር ሂደት ይባላል፡፡   

 

 

 

ሂደት ለንግድዎ ስኬት ወይም ውድቀት እንዴት አስተዋፅ ሊኖረው እንደሚችል ለማየት የገንዘቤ 
ሬስቶራንትን ምሳሌ ይመልከቱ፤ 

 

 

 

 

  

1.ሂደት ለምን ጠቃሚ ሆነ?  

ስማህ ሰውዪ! እኔ እዚህ ስጠብቅ ከርሜ! 

በምን ምክንያት ነው ለእነሱ ከእኔ በኋላ 

ለመጡት ምግቡን ያመጣኸው?  
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በገንዘቤ ሬስቶራንት ውስጥ የተፈጠረው ሁኔታ ምን ነበረ? እንዲህ አይነት ነገር እንደይፈጠር ምን 
መደረግ አለበት? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

ብዙ ለፍተው ደንበኞችን ወደንግድዎ ማምጣት ችለዋል፤ የስራ ባልደረባዎችዎም ወዳጃዊ አቀባበል 
ያደርጋሉ፤ ነገርግን የገንዘቤ ሬስቶራንትን የመሰለ ችግር ሊኖርዎ ይችላል፡፡ ደንበኞች ምርትዎን አንድ 
ጊዜ ብቻ ከተጠቀሙ ተመልሰው መምጣት በፍፁም አይፈልጉም!  

የገንዘቤ ሬስቶራንት ምሳሌያዊ ታሪክን ስንመለከት ደንበኛው ከሚቀድማቸው ደንበኞች በኋላ 
የተስተናገደው በተለያዩ ምክንያቶች ሊሆን ይችላል፡፡ ለምሳሌ፤ 

• አስተናጋጁ ቀድሞ ከመጣው ደንበኛ ትእዛዝ ሳይቀበል ሌላ አስተናጋጅ በሌላው ጠረጴዛ ላይ 
ከሚገኙት ደንበኞች ትእዛዝ ተቀብላ/ሎ ሊሆን ይችላል፤ 

• አስተናጋጁ ትእዛዙን ስለረሳው ለማእድቤት አላስተላለፈ ይሆናል፤ 
• ቀድሞ በመጣው ደንበኛ የታዘዘውን ምግብ ለማዘጋጀት የሚወስደው ጊዜ በኋላ ከመጡት 

ደንበኞች ካዘዙት የረዘመ በመሆኑ ነው፡፡ ሆኖም የታዘዘውን ምግብ ለማዘጋጀት ረዘም ያለ ጊዜ 
እንደሚወስድ አስተናጋጁ ረስቶ ቀድሞ ለመጣው ደንበኛ አልነገረም፡፡      

ደንበኞች ልክ እንደደረሱ ትእዛዝ መቀበልና ከተለመደው ረዘም ያለ ጊዜ የሚወስድ ትእዛዝ ከሆነ ደግሞ 
ይህንኑ ለደንኞች መንገር እንዳለባቸው የገንዘቤ ሬስቶራንት ስራ አስኪሄያጅ አስተጋጆችን ማሰልጠን 
ይኖርበታል፡፡   

ደንበኞችዎን የተሻለ ለማርካት እንዲያስችልዎ የንግድዎን የስራ ሂደት መመርመርና እንዴት ማሻሻል 
እንደሚችሉ መተለም ይኖርብዎታል፡፡ 

 

 

የስራ ሂደትን በበርካታ ዘዴዎች መርምሮ ማሻሻል እንደመሆኑ መጠን የዚህ መማሪያ መፅሐፍ ትከረት 
ደግሞ የስራ ሂደትን ከግብይት አንፃር ማየት ነው፡፡ ይህም ማለት ደንበኞች ምርቱን የሚገዙበትን ወይም 
የሚጠቀሙበትን ሂደት ከመነሻው አስከመድረሻው በእያንዳንዱ የክንዋኔ ደረጃ ላይ የሚኖራቸውን 
ተሞክሮ በእንክብካቤ መያዝ ነው፡፡ ምክንያቱም ዋና አላማችን የደንበኞቻችንን ቆይታ አስደሳችና ጥሩ 
ትውስታ ያለው ለማደረግ ስለሆነ ነው፡፡ 

የአሻማ ሬስቶራንትን የስራ ሂደት እንደምሳሌ ወስደን እንመልከት፤ 

 

 

 

የአሻማ ሬስቶራንት ባለቤት ኩሪ ራሷን በደንበኞች ቦታ በማድረግ የስራ ሂደቱን ትመረምራለች፡፡ 
የሚከተሉትንም ጥያቄዎች መመለስ ትፈልጋለች፤ 

2.የስራ ሂደትን እንዴት ማሻሻል ይቻላል?  

1 

ደንበኞች 

ስልክ 

ደውለው 

መስተናገጃ 

ጠረጴዛ 

ይይዛሉ፤ 

2 

ደንበኞች 

ገብተው 

ወደመቀመጫ 

ጠረጴዛቸው 

እስኪወሰዱ 

ይጠብቃሉ፤ 

 

3 

ደንበኞች 

ተቀምጠው 

ሜኑ 

ይመለከታሉ

፤ 

4 

ደንበኞች 

የሚጠጣ 

ነገር ያዛሉ፤ 

5 

ደንበኞች 

ምግብ 

ያዛሉ፤ 

6 

ደንበኞች 

ያዘዙት 

ምግብ 

ተዘጋጅቶ 

እስኪቀርብ 

ይጠብቃሉ፤ 

7 

ደንበኞች 

በቀረበላቸ

ው ምግብ 

ይደሰታሉ፤ 

8 

ደንበኞች 

ቢል  

እንዲመጣ 

ጠይቀው 

ሂሳቡን 

ይከፍላሉ፤ 

9 

ደንበኞች 

ከወንበራቸ

ው ተነስተው 

ይወጣሉ፤ 
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• እኔ እራት ለመመገብ ሬስቶራንት ስሄድ የትኛው ደረጃ በጣም ያስደስተኛል? 
• እኔን የሚያበሳጨኝና መሻሻል ያለበት የትኛው ደረጃ ነው? 
• አስቸጋሪ የሚሆንብኝና በሬስቶራንቱ የስራ ባልደረቦችን ድጋፍ የሚያስፈልገኝ በየትኛው ደረጃ ላይ 

ነው? 

ኩሪ ደንበኞቿ በመስተንግዶ ላይ እያሉ ተመልክታቸውና አነጋግራቸው ለጥያቄዎቿ መልሶች 
አግኝታለች፤ 

• ደንበኞች በደረጃ 7 ደስተኞች ናቸው፤ ምክንያቱም የኢትዮጵያን የባህል ምግቦችና መጠጦች 
ቀምሰው ስለጣማቸው በልተዋል፤ ጠጥተዋል፡፡ 

• ደንበኞች የጠሉት የደረጃ 2 እና 6 ሁነቶችን ነው፡፡ ይኸውም ደረጃ 2 ላይ ቦታቸው ተመርተው 
እስኪወሰዱ ድረስ መጠበቃቸውንና በደረጃ 6 ምግቡ ተዘጋጅቶ እስኪቀርብ መጠበቃቸውን ነው፤ 
አላስደሰታቸውም፡፡ 

• ደንበኞች እንደተናገሩት ድጋፍ የሚፈልጉት በደረጃ 4 እና 5 ሁነቶች ላይ ነው፡፡ የሰጡትም 
ምክንያት በሜኑ ዝርዝር አንዳንዶቹን ለመረዳት አስቸጋሪ ናቸው የሚል ነው፡፡ 

በእነዚህ መረጃዎች መሰረት ኩሪ ለማሻሻል የወሰነችው ደረጃ ሁለትን፣ አራትን፣ አምስትንና ስድስትን 
ነው፡፡ አተገባበሯም እንደሚከተለው ነው፤ 

• ደረጃ ስድስትን ለማሻሻል ውስጣዊ የስራ ሂደቱን መርምራ አስተናጋጆችና የምግብ ዝግጅት 
ሰራተኞች በቅንጅት መስራታቸውን የምታረጋግጥ ከመሆኑም በላይ እያንዳንዱን የምግብ አይነት 
አዘጋጅቶ ለማቅረብ የሚወስደውን ጊዜ ገምታለች፡፡ በዚህም መሰረት ለአንዳንድ የምግብ አይነቶች 
በግምት ምን ያህል እንደሚያስጠብቅ ለደንበኞች እንዲያሳውቁ ለአስተናጋጆች ነግራቸዋለች፡፡     

• ኩሪ ደረጃ ሁለትን፣ ሶስትንና አራትን ለማሻሻል የማእድቤቱን የተወሰነ ክፍል ወደፊትለፊት 
አዛውራ ደንበኞች ምግቡ በዝግጅት ላይ እያለ እንዲመለከቱ አደረገች፡፡ ቀጥላም በዚህ ቦታ 
የሚዘጋጁ ምግቦችን ደንበኞች ማዘዝ እንዲችሉ አንድ አስተናጋጅ ፊት ለፊት አቆመች፡፡ 
አስተናጋጁም ትእዛዝ የሚቀበለው መቀመጫቸውን ከሚጠብቁ ደንበኞች መካከል ወዲያውኑ 
ማዘዝ ለሚፈልጉ ወይም የሚወዱትን ምግብ በዝግጅት ላይ ተመልክተው ማዘዝ ለሚፈልጉ 
ደንበኞች ነው፡፡ ደንበኞች ምግባቸው እየተዘጋጀ ማየት ስለሚያስድስታቸው በመጠበቃቸው የተነሳ 
አይናደዱም፡፡ እንዲሁም በሰልፍ ላይ እያሉ ያዘዙት ምግብ ስለሚዘጋጅ ምግባቸው 
የሚቀርብላቸው የመቀመጫ ጠረጴዛቸውን እንዳገኙ ወዲያውኑ ነው፡፡ 

 

አሻም 

ሬስቶራንት 
 

እባክዎን ተራዎን  

እየጠበቁ 

የሚፍልጉትን 

ይዘዙን! 



82 | ግ ብ ይ ት  
 

 

 

 

 

 

1. ከዚህ በላይ ከቀረበው ምሳሌያዊ ታሪክ ምን ተማሩ? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

2. እራስዎን በደንበኞችዎ ቦታ አድርገው የንግድዎን የስራ ሂደት ደረጃዎችና ሁነቶቻቸውን ይዘርዝሩ፤ 
እንዴት ማሻሻል እንደሚችሉም ይግለፁ፡፡   

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

ንግድዎ ከደንበኞች የሚፈለግበትን የሚያሟላበትን የስራ ሂደት በደንበኞችዎ መነፅር በመመልከት 
ደንበኞች በንግድዎ ያላቸውን ተሞክሮ ይበልጥ መረዳትና መሻሻል ያለባቸውንም መለየት ይችላሉ፡፡  

ለውጥ ለማድረግ ከሚያግዙ ዘዴዎች ጥቂቶቹ የሚከተሉት ናቸው፤ 

• የስራ ሂደት ማሳጠር ወይም ማርዘም፣ 
• የስራ ሂደት ቅደምተከተሎችን መለወጥ፣ 
• በእያንዳንዱ ደረጃ የሚገኙ አገልግሎቶችን ማሻሻል፣ 

እነዚህ ለውጦች የደንበኞችን ፍላጎት የተሻለ ከሟሟላት በተጨማሪ ወጮችዎን ለመቀነስና 
ከተወዳዳሪዎች ንግድዎን ልዩ ሊያደርጉ ይችላሉ፡፡  
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“ሂደት” ስድስተኛው የግብይት ቅንብር ነው፡፡ 

ደንበኛች ምርት በሚገዙ ወይም በሚጠቀሙ ጊዜ አዎንታዊና ጥሩ ተሞክሮ እንዲኖራቸው የሚያደረጉት 
በሂደት አማካኝነት ነው ፡፡ 

ለአገልግሎት ሰጮች የማምረትና ምርቱን ለደንበኞው የማድረስ ሂደቶች በተመሳሳይ ጊዜ የሚከናወኑ 
በመሆኑ የስራ ሂደቶችዎን ለመቆጣጠር ይበለጠ ያስቸግርዎታል፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ ጥሩ አድርገው 
ካደራጁት ደገሞ በተወዳዳሪዎች ላይ ትልቅ የበላጭነት ጥቅም ያስገኝልዎታል፡፡ 

ንግድዎ ከደንበኞች የሚፈለግበትን የሚያሟላበትን የስራ ሂደት በደንበኞችዎ መነፅር በመመልከት 
ደንበኞች በንግድዎ ያላቸውን ተሞክሮ ይበልጥ መረዳት ይችላሉ፤ መሻሻል ያለባቸውንም ይለያሉ፡፡  

ለውጥ ለማድረግ ከሚያግዙ ዘዴዎች ጥቂቶቹ የሚከተሉት ናቸው፤ 

• የስራ ሂደት ማሳጠር ወይም ማስረዘም፣ 
• የስራ ሂደት ቅደምተከተሎችን መለወጥ፣ 
• በእያንዳንዱ ደረጃ የሚገኙ አገልግሎቶችን ማሻሻል፣ 

 

 

 

አሁን የመማሪያ መፅሃፉን ክፍል ስምንት አጠናቀዋል፡፡ ምን ያህል እንደተረዱ ለማወቅ ከዚህ በታች 
ያሉትን መልመጃዎች ይስሩ፡፡ ታዲያ መልሶችዎን በገፅ 94 ላይ ካሉት መልሶች ጋር የሚያስተያዩት 
አስቀድመው መልመጃዎቹን ሰርተው ካበቁ በኋላ ነው፡፡ 

በገፅ 84 ላይ የሚገኙት ሁለት ስእሎች የሚሚ የእጅ ስራ ጥልፎች ውስጥ የሚገኙ የደንበኞች የግዥ 
ሂደቶች ናቸው፡፡ ስእሎቹን ተመልክተው ሂደቶቹን ያነፃፅሩ፤ በትኛው የግዥ ሂደት የበለጠ መሸጥ 
ይቻላል? ለምን? 
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በጣም ያምራሉ ዋጋቸው ግን 

አይቀመስም! በጣም ውድ 

ነው፡፡ 
ሚሚ 

የእጅ ስራ  
ጥልፎች 

 

በጣም ውድ ቢሆኑም 
ያወጣሉ፡፡ እነዚህ በብዙ 
ልፋት የሚጠለፉ 
ናቸው፡፡ 

ሚሚ 
የእጅ ስራ 
ጥልፎች 
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ክፍል ዘጠኝ፤ በአካል ማረጋገጥ 

 

 

“በኣካል ማረጋገጥ” ዘጠነኛው የግብይት ቅንብር ነው፡፡ 

 

 

 

 

የሚቀጥለውን ምሳሌ እንመልከት፤ 

 

ለመላክ የፈለጉትን ጥቅል መልእክት ወደቤትዎ ገብቶ እንዲወስድ ለየትኛው የሽያጭ ሰራተኛ ይፈቅዳሉ? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

የአንድን ሰው አካላዊ አቀራረብ/ገፅታ አይተው የሚሰጡት አዎንታዊ ወይም አሉታዊ ግምት በዚያ ሰው 
ላይ የማመን ወይም ያለማመን ስሜት እንዲፈጠርብዎ ያደርጋል፡፡ በንግድም ውስጥ እንደዚሁ ነው፤ 
የንግድዎ አካላዊ አቀራረብ/ገፅታ በአካል ማረጋገጥ ይባላል፡፡  

1.በአካል ማረጋገጥ ምንድን ነው?  
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በአካል ማረጋገጥ የሚያመለክተው የንግድዎንና የምርትዎን በተጨባጭ የሚታይ አቀራረብ ወይም ገፅታ 
ነው፡፡ በደንበኞችዎና በንግድዎ መካከል በሚኖር ማንኛውም መስተጋብር ደንበኞች ማየት፣ ማሽተት፣ 
መንካት፣ መስማትና መቅመስ የሚችሉት አካላዊ ማረጋገጫዎች ናቸው፡፡ 

 

 

 

ንግድዎ ጥርት ያለ ገፅታ ያለው ከሆነ ለደንበኞችዎ ምን አይነት አካላዊ ማረጋገጫ እንደሚፈጥሩ 
ያውቃሉ፡፡ 

የፀሃይ ጮራ ዳቦቤት ምሳሌን እንመልከት፤ 

ፀሃይ ጮራ ዳቦቤት ኢላማ ያደረገው በሱቁ አጠገብ ወደ ስራ የሚሄዱ የቢሮ ሰራተኞችን ነው፡፡  

 

 

የሱቁ መልክ ሰዎችን በደንብ ይስባል፡፡ የፀሃይ 
ጮራ ዳቦቤት አርማ በግድግደው ላይ 
ተሰቅሏል፡፡ በመስታወት መደርደሪያው ላይ 
የተለያዩ ምርቶች በንፅህናና ተስተካክለው 
ተቀምጠዋል፡፡ 

 

የማስታወቂያ ሰሌዳው ከእንጨት የተሰራ ነው፤ 
ከጫፉ ላይ የፀሃይ ጮራ ዳቦቤት አርማ 
ይታይበታል፡፡ በቀላል የእጅ ፅሁፍ የተጻፉት 
ፊደሎች ለማንበብ አያስቸግሩም፡፡ የሚቀርበው 
ምግብ ስእል የምግብ ፍላጎት ከፋች ነው፡፡

2.አካላዊ ማረጋገጫዎችን እንዴት ይፈጥራሉ?  

ፀሃይ  ጮራ  ዳቦቤት ፀሃይ  ጮራ  ዳቦ ቤት 

ብር21 
 

 
ልዩ ቅናሽ፡ 

 

ብር19 
 

ለዚህ ሳምንት ብቻ 
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የሰራተኞች የደንብ ልብስ ነጭ የሼፍ ኮፍያ 

ከቡናማ ሽርጥ ጋር ሆኖ በላዩ ላይ የፀሐይ ጮራ 

ዳቦቤት አርማ አለበት፡፡ የንፁህና ንቁነት 

መልእክት አለው፡፡ 

ማሸጊያው ቀላል የወረቀት መያዣ ሆኖ 

ከፊት ለፊቱ የፀሐይ ጮራ ዳቦቤት አርማ 

ታትሞበታል፡፡ መልኩ ይስባል፤ ለመያዝም 

አመች ነው፡፡ 
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የፀሃይ ጮራ ዳቦቤት መልእክት የቢሮ ሰራተኞችን ለማጓጓት ስለሆነ የንፅህና ንቁነት ምስል መፍጠር 
ነው፡፡ 

አካላዊ ማረጋገጫዎች ፈጥረው ለደንበኞችዎ መስለው እንዲታዩ የሚፈልጉትን መልእክት ለማስተላለፍ 
የሚያስችሉ በርካታ አማራጮች አሉ፤ 

• የንግድዎ፣ የሱቅዎ፣ የቢሮዎ፣ ወዘተ. አሰራርና መልክ፣ 
• በሰራተኞችዎ የደንብ ልብስና የአለባበስ ኮድ አማካኝነት፣ 
• በምርትዎ ማሸጊያ መጠቀም፣ 
• በዶክመንቶች መጠቀም፤ ለምሳሌ፣ በደብዳቤዎች፣ ኮንትራቶች፣ በራሪ ፅሁፎች፣ የንግድ ካርዶች፣ 

ምልክቶች፣ ወዘተ. 
• በስጦታ ወይም የማስታወቂያ ቁሳቁሶች፣ 
• በእቃ ማድረሻ ተሽከርካሪዎች፣ 
• በሚያዘጋጁት ማንኛውም ሁነት ላይ፣ ለምሳሌ፣ በንግድ ትርኢት ማሳያዎች፣  

 
 
 
 

 
 
1. በእርስዎና በደንበኞችዎ መካከል ያሉትን አካላዊ ተግባቦቶች ይዘርዝሩ? 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 
2. ለንግድዎ መልካም ገፅታ ለመፍጠር የሚያስችሉ ምን አይነት አካላዊ ማረጋገጫዎች ይኖርዎታል? 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 
 
በኣካል ማረጋገጥ ዘነኛውተኛው የግብይት ቅንብር ነው፡፡ 
 
በአካል ማረጋገጥ የሚያመለክተው የእቃዎን፣ አገልግሎትዎንና የካምፓኒዎን ተጨባጭ አቀራረብ ወይም 
ገፅታ ነው፡፡ በደንበኞችዎና በንግድዎ መካከል በሚኖረው ማንኛውም መስተጋብር ደንበኞች ማየት፣ 
ማሽተት፣ መንካት፣ መስማትና መቅመስ የሚችሉት በአካል ማረጋገጫዎች ናቸው፡፡ 
 
ንግድዎ ጠቅለል ያለ አዎንታዊ ገፅታ መፍጠር የአንድ አካላዊ ማረጋገጫ ዝቅተኛውና ትንሹ ተግባር 
ነው፡፡ ማለትም ንግድዎን ንፁህና የተስተካከለ እንዲሁም ደንበኞችን ምቾት የሚያሳጣ መጥፍ ሽታ 
እንዳይኖር ማድረግ ነው፡፡ 
 
አካላዊ ማረጋገጫዎችን ይበልጥ በማሳደግ ቀሪዎቹን ስድስት የግብይት ቅንብሮች እንዲያግዝ ማድረግ 
ይችላሉ፡፡ ይህ ደግሞ በደንበኞች አእምሮ ንግድዎ ሆኖ እንዲሳል ለፈለጉት ገፅታ አስተዋፅኦ ያደርጋል፡፡  
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የመማሪያ መፅሃፉን ክፍል ዘጠኝ አጠናቀዋል፡፡ ምን ያህል እንደተረዱ ለማወቅ ከዚህ በታች ያለውን 
መልመጃ ይስሩ፡፡ ታዲያ መልሶችዎን በዚህ ክፍል መጨረሻ ላይ ካሉት መልሶች ጋር የሚያስተያዩት 
አስቀድመው መልመጃዎቹን ሰርተው ከጨረሱ በኋላ ነው፡ 
 
በአሻም ሬስቶራንት ውስጥ ደንበኞች ማየት፣ ማሽተት፣ መንካት፣ መስማትና መቅመስ የሚችሉትን 
ይዘርዝሩ? 
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ከዚህ መማሪያ መፅሃፍ ምን ተማሩ 
 

አሁን ይህንን የመማሪያ መፅሀፍ በሚገባ ተምረዋል፡፡ በመቀጠል ደግሞ የሚከተሉትን ተግባራዊ 
መልመጃዎች ይሞክሩ፡፡ መልመጃዎቹ የተማሯቸውን ቁምነገሮች ለማስታወስና ተስማሚ የግብይት 
ተግባሮችን በመተግበር ንግድዎን እንዲያሻሽሉበት ያነሳሱዎታል፡፡ 

 

መልመጃዎቹ የሚረዱት፤ 

• ጥቅማቸው፤ የወሰዱት ትምህርት ተጨባጭ ችግሮችን ለመፍታት (መርዳት ይችላሉ?)፣. 
• እርምጃ ይውሰዱ፤ ትምህርቱን ተጠቅመው በንግድዎ ላይ ማሻሻያ እርምጃ እንዲወስዱ (የድርጊት 

እቅድ)፣ 

ለጥያቄዎቹ የሰጧቸውን መልሶች በመልመጃዎቹ መጨረሻ በገፅ 94-98 ከተሰጡት መልሶች ጋር 
ያመሳክሩ፡፡ መልሱን ለማግኘት ከተቸገሩ በመማሪያ መፅሐፉ ውስጥ የሚመለከተውን ክፍል እንደገና 
ያንብቡ፡፡ ለመማር ጥሩው መንገድ በመጀመሪያ ለተግባር መለማመጃ ጥያቄዎቹ የተሰጡትን መልሶች 
ከመመልከትዎ በፊት ጥያቄዎቹን መስራት ነው፡፡  

 

የቃላቱን ትርጉም በፍጥነት ለማግኘት ጠቃሚ የንግድ ቃላት ዝርዝርን ከገፅ 101-102 ላይ ይመልከቱ፡፡ 

 

 

 

 

በዚህ የመማሪያ መፅሃፍ ስለግብይት ተጨማሪ ነገሮችን ተምረዋል፡፡ ነገርግን 

የተማሯቸውን አዳዲስ እውቀቶች በንግድዎ የእለት ተእለት ተግባሮች ውስጥ 

ካልሞከሯቸው የተማሩት ትምህርት ሊረዳዎ አይችልም፡፡ ስለሆነም የንግድ 

እቅድዎን ለማሻሻል እንዲችሉ በገፅ 93 ላይ ያለውን የድርጊት እቅድ ማዘጋጀት 

ያለብዎ መሆኑን ያስታውሱ፡፡ 
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ግብይት በቆንጆ የውበት ሳሎን 

ፍሬ በቱሉ መሀል ከተማ ወስጥ የሚገኘው የቆንጆ ውበት ሳሎን ባለቤት ነች፡፡ የቁንጅና ሳሎኑ 
ተቀጣሪዎች የሙያ ብቃት፣ ጓዳዊ አቀባበልና መልካም ስም አላቸው፡፡ ደንበኞች ወደቁንጅና ሳሎኑ 
የሚመጡት ፀጉራቸውን ለመስተካከል፣ ለማስጠቅለልና ሹሩባ ለመሰራት ነው፡፡ በንግድ ማእከሉ 
የሚመጡ አንዳንድ ሴቶች የዞማ ጥቅለላ እንደሚጠቀሙና ይህም አዲስ የፀጉር ፋሽን እንደሆነ 
አይታለች፡፡ በእሷ ንግድ ውስጥ የዞማ ጥቅለላ የላትም፡፡ ሽያጯን ማሳደግ ስለምትፈልግ የገበያ ጥናት 
አድርጋለች፡፡ የገበያ ጥናቱ የሚረዳት የዞማ ጥቅለላ አገልግሎትን እንደአዲስ ምርት የማቅረብ ወይም 
ያለማቅረብ ውሳኔ ላይ መድረስ እንድትችል ነው፡፡ 

በዞማ ጥቅለላ ላይ ፍሬ የሰበሰበችውን የገበያ ጥናት መረጃዎች በሚቀጥለው ገፅ ይመልከቱ፤ 

የአዲሱን ምርት የግብይት ስትራቴጂ እንድታዘጋጅ ለፍሬ ምን ምክር ይለግሷታል? የደንበኞችን ፍላጎቶች 
ያስቡና አዲሱ ምርት ሊይዘው በሚገባ ገፅታ ላይ ይወስኑ፡፡ ሁሉም የግብይት ቅንብር አባሎች በአንድነት 
ተቀናጅተው በመስራት የተለሙትን የአዲሱን ምርት ገፅታ እንዲያጎለብቱ ለማድረግ ደግሞ በሰባቱም 
የግብይት ቅንብር አባሎች ላይ ምን ማድረግ አንዳለብዎ መወሰን ያስፈልግዎታል፡፡ ይህንን ለማድረግ 
እንዲያመችዎ በእያንዳንዱ የግብይት ቅንብር አባል ላይ የአእምሮ ማነቃቂያ ያደርጉ፡፡ በቆንጆ ውበት 
ሳሎን የገበያ ጥናት መረጃዎች ተጠቅመው የሚከተሉትን ጥያቄዎች ይመልሱ፤ 

1. ያልተሟሉ ፍላጎቶችን ይለዩ፤ ቆንጆ የውበት ሳሎንም ሆነ የእነሱ ተወዳዳሪዎች ያላሟሏቸው 
የደንበኞች ፍላጎቶች ምንድን ናቸው? 

2. አላማ የሚያደርጓቸውን ደንበኞች ይምረጡ፤ ለዚህ አዲስ ምርት ቆንጆ የውበት ሳሎን ኢላማ 
ማድረግ ያለበት የትኞቹን ደንበኞች ነው? 

3. ገፅታዎን ይፍጠሩ፤ ቆንጆ የውበት ሳሎን በደንበኞች አእምሮ ውስጥ ሆኖ እንዲሳል ማድረግ 
ያለበት ገፅታ ምንድን ነው? (ከሌሎች የሚያስለየው ምን መሆን አለበት?) 

4. ምርት፤ ፍሬ ትኩረት ልትሰጠው የሚገባ አዲሱን ምርት ለየት የሚያደርግ ነገር ምንድን 
ነው? 

5. ዋጋ፤ አዲሱን ምርት በምን ያህል ዋጋ ታቅርብ?  
6. ቦታ፤ ንግዱ የሚገኝበት ቦታ ለአዲሱ ምርት ግብይት የሚሆን ነው? 
7. ማስፋፊያ፤ ደንበኞችን አሳውቀው ለመሳብ ምን አይነት ማስፋፊያዎች ቢጠቀሙ ይሻላል? 

በተቻለ መጠን ብዙ የማስፋፊያ እሳቤዎችን ያስቡ፤ 
8. ሰዎች፤ ቆንጆ የውበት ሳሎን በተለይ ለአዲሱ ምርት የሚሆን ልዩ ሰራተኛ ያስፈልገዋልን? 
9. ሂደት፤ የስራ ሂደትን በተመለተ ቆንጆ የውበት ሳሎን ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ነገር 

ምንድን ነው? 
10. በአካል ማረጋገጥ፤ ቆንጆ የውበት ሳሎን አምስቱን የደንበኞች የስሜት ህዋሳት ተጠቅሞ 

በደንበኞች ላይ አዎንታዊ ስሜት ለመፍጠርና በአዲሱ ምርት ላይ እምነት እንዲኖራቸው 
ምን ማድረግ አለበት? 

  

1.መርዳት ይችላሉ?  
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ችግሩ ምንድን ነው? ችግሩ እንዴት 
ይፈታል? 

ችግሩን ማን 
ይፈታል? 

ችግሩ መቼ 
ይፈታል? 

ብዙ ደንበኞቼ አሁን ባሉት 

የምግብ አይነቶች የሰለቹ 

መሆናቸውን ቅሬታቸውን 

ተናግረዋል፡፡ አዲስ የምግብ 

አይነቶች ይፈልጋሉ፡፡ 

 

የገበያ ጥናት አደርጋለሁ፡፡ 

ሰዎች ምን አይነት ምግቦች 

እንደሚፈልጉና ለመክፈል 

ፈቃደኛ የሚሆኑበት ዋጋ ምን 

ያህል አንደሆነ መረጃ ማግኘት 

አለብኝ፡፡ 

 

በመደበኛ ሁኔታ የገበያ 

ጥናት የማደርገው ከሁለቱ 

ተቀጣሪዎቼ ጋር ሲሆን 

አነሱም ኑኑና ካሳ ናቸው፡፡. 

መጪው መስከረም 20 

ከኑኑና ከካሳ ጋር ሆኜ 

የገበያ ጥናት እቅዴን 

አዘጋጃለሁ፡፡  

 

የገበያ ጥናት ማድረግ 

የሚጀመረው መስከረም 

27 ነው፡፡ 

ውጤቱ ጥቅምት 15 

ዝግጁ መሆን አለበት፡፡ 

 

 

የንግድዎ ግብይት እንዴት መሻሻል ይችላል? የድርጊት እቅድ በማዘጋጀት ይጀምሩ፡፡ በድርጊት አቅድዎ 
ላይ የሚከተሉትን ይፃፉ፤ 

1. ንግድዎ በግብይት ረገድ ያሉበት ችግሮች ምንድን ናቸው? 

2. እያንዳንዱን ችግር እንዴት ይፈታሉ? 

3. እያንዳንዱን ችግር የሚፈታው ማን ነው? ችግሩን የሚፈቱት በራስዎ ነው? ወይስ ችግሩን 
ሊፈታልዎ የሚችል ሌላ ሰው ይኖርዎታል? 

4. እያንዳንዱን ችግር የሚፈቱት መቼ ነው? 

 

በሚቀጥለው ገፅ ላይ በሚገኘው የድርጊት አቅድ ማዘጋጃ ቅፅ ላይ እቅድዎን ይፃፉ፡፡ እነዚህን አስተያየቶች 
ያስታውሱ፤ 

• ለሶስት ወር ወይም ለስድስት ወር ጊዜ ያቅዱ፣ 
• መሆን በሚችል ነገር ላይ ያተኩሩ፡፡ ሊሰሩት እንደሚችሉ የሚያስቡትን ብቻ ይፃፉ፣ 
• በጣም አስቸኳይ የሆኑ ችግሮችን መጀመሪያ ይፍቱ፣ 
• ይህንን የመማሪያ መፅሐፍ በንግድዎ ውስጥ ያኑሩ፤ እርስዎም ሆነ ሌሎች ሲያስፈልግ 

ሊጠቀሙበት ይችላሉና፣ 
• በመደበኛ ሁኔታ የድርጊት አቅድዎን ስለመከተልዎ ክትትል ያድርጉ፡፡ ሳምንታዊ ክትትል 

ይመረጣል፤ 
• በቀላሉ አይተው ለመመርመር የድርጊት እቅድዎን ግድግዳ ላይ ይለጥፉ፤ 

  

2.የድርጊት እቅድ  
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ግምገማ 1 

1. ገፅታዎች፣ 2. ምርቶች፣ 3. ዋጋዎች፣ 4. ማስፋፊያ፣ 5. ቦታ፣ 6. የሰው አፍ፣ 7. ሰዎች፣ 8. 
ሂደት፣ 9. አካላዊ ማረጋገጥ 

ግምገማ 2 

1. ለ፣ 2. ለ፣ 3. ሐ፣ 4. ሀ፣ 5. ሀ 

ግምገማ 3 

1. ምርቶች፣ 2. መሰረታዊ ፍላጎት፣ 3. ልዩ ፍላጎት፣ 4. አዳዲስ እሳቤዎች መፈለግ 

ግምገማ 4 

1. ለ፣ 2. ሐ፣ 3. ለ፣ 4. ሀ 

ግምገማ 5 

1. ጅምላ ሻጮች፣ 2. መገኛ ቦታ፣ 3. በኢንተርኔት ማከፋፈል፣ 4. ቀጥታ ማከፋፈል፣ ችርቻሪዎች 

ግምገማ 6 

1. ማስፋፊያ; 2. ማስታወቂያ, በራሪ ፅሁፎች; 3. የህዝብ እውቅና, ማህበራዊ አውታር; 4. ሰርቶ 
ማሳየት, ከብዛት ቅናሽ 

ግምገማ 7 

1. ለ፣ 2. ሐ፣ 3. ለ 

ግምገማ 8 

ሚሚ የእጅ ስራ ጥልፎች፤ 

• በመጀመሪያው ሁኔታ ደንበኞች ወደሱቁ መጥተው የጥልፍ ስራዎቹን ተዘዋውረው በመመልከት 
መግዛታቸውን ወይም አለመግዛታቸው ወሰኑ፡፡ 

• በሁለተኛው ሁኔታ ደንበኞች ወደሱቁ ሄደው በቅድሚያ የተመለከቱት የእደጥበብ ሰራተኞቹ 
ለጥልፍ የሚሆን ስእል በመስራት እንዳሉ ተመለከቱ፡፡ ቀጥለውም ለእይታ የቀረቡትን ጥልፎች 
በመመልከት መግዛታቸውን ወይም አለመግዛታቸው ወሰኑ፡፡ 

• በሁለተኛው ሁኔታ ተጨማሪ አንድ ደረጃ አለ፡፡ ይህ ደረጃ ደንበኞች በሱቁ ውስጥ ተጨማሪ 
እንዲቆዩ ያደርጋል፤ ይኸውም ጥልፎቹ ምን ያህል እንደተለፋባቸው ግንዛቤ መፈጠሩ ነው፡፡ 
በዚህም ምክንያት ደንበኞች ከፍ ያለ አድናቆት ያላቸውና ዋጋውም ከልፋቱ አንፃር ይገባዋል 
የሚል ነው፡፡ ይህ ደግሞ ለመግዛት ውሳኔ የተቃረቡ ወይም በቀላሉ እንዲወስኑ ያደርጋል፡፡  
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መርዳት ይችላሉ? 
 

ግብይት በቆንጆ የውበት ሳሎን 

 

1. ያልተሟሉ ፍላጎቶች መለየት፤ 

ቆንጆ የውበት ሳሎን ያላሟላቸው የደንበኞች ፍላጎቶች እነዚህ ናቸው፤ 

• የመጨረሻ ፋሽን የፀጉር አሰራሮችን ለደንበኞች አያቀርቡም፡፡ ለምሳሌ፣ ዞማ ጥቅለላ የመጨረሻ 
ፋሽን ቢሆንም እነሱ ግን የላቸውም፤ 

• ሀብታም መስለው መታየት የሚፈልጉ ለመጨረሻ ፋሽን ፀጉር አሰራሮች መክፈል ይችላሉ፤ 
• ወደተለያየ የፀጉር አሰራር አቅዶች መቀየር የሚችል ፐርም መኖር፣ 

በአካባቢው ያሉ ሌሎች የውበት ሳሎኖች ያላሟሏቸው የደንበኞች ፍላጎቶች፤ 

• ፈጣን አገልግሎት ማለትም ወረፋ የማያስጠብቅ/ሰልፍ የሌለው፣ 
• ለጥሩ የፀጉር ስራ አሁን ከሚከፍሉት አነሰ ያለ ዋጋ መክፈል፣ 
• በገበያ ማእከሉ ውስጥ የሚሰሩ ደንበኞች የማሳመን አስፈላጊነት፣ 

 

ደንበኞች የሚያዩት፤ 
•የኢትዮጵያ ባህል ሬስቶራንቶችን ዲዛይን/አሰራር፣ 
•የታወቁ የቱሪስት መስህቦችና ልዩ ልዩ የባህል ጭፈራ ስእሎች/ፍቶግራፎች፣ 
•የኢትዮጵያን ልዩ ልዩ የባህል ልብሶች፣ 
•የባህል እቃዎች፣ 

ደንበኞች የሚያዳምጡት፤ 
•የኢትዮጵያን የባህል 
ሙዚቃዎች፤  ደንበኞች የሚሰማቸው፤ 

የአየር ሙቀት ማመጣጠኛ 
 

ደንበኞች መቅመስ የሚችሉት፤ •የኢትዮጵያን ባህላዊ 
ምግብ ጣፍጧቸው ይበላሉ፤ 

ደንበኞች ማሽተት የሚችሉት፤ 
•የቡና፣ የእጣን ሽታ፣ 
•በቅመም የተሰራ የኢትዮጵያ ምግብ ሽታ፣ 
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2. የንግዱ ኢላማ መሆን ያለባቸውን ደንበኞች መምረጥ፤ 

ቆንጆ የውበት ሳሎን ኢላማ ማድረግ ያለበት የሚከተሉትን ዓይነት የደንበኞች ስብስብ ነው፤ 

• በአንደኛ ደረጃ ማስቀደም ያለበት፤ አሁን ያሉ የቆንጆ ውበት ሳሎን ደንበኞች ድርጅቱን በደንብ 
የሚያውቁትና አዲሱን ምርት ለመሞከር ዝግጁነታቸውን የገለፁ ናቸው፡፡ እነዚህን ደንበኞች 
ማግኘት ደግሞ ቀላል ነው፡፡ 

• በሁለተኛ ደረጃ ማስከተል ያለበት፤ በቱሉ ንግድ ማእከል ውስጥ የሚሰሩ ፋሽን ተከታይ ሴቶች 
/ቄንጠኛ ሴቶችና ወደንግድ ማእከሉ ለሸመታ የሚመጡ ሌሎች ሴቶች፤  

 

3. ለንግድዎ ገፅታ ይፍጠሩ፤ 

ፍሬ ደንበኞቿ አዲሱን ምርት ሲያዩ በአእምሯቸው ውስጥ ሆኖ እንዲሳል የምትፈልገው ወይም ደንበኞች 
እንዲያስቡ የምትፈልገው: “መዘመን እንዲህ ቀላል ነው ለካ!”፡፡ በዚህ ገፅታ ደንበኞች የመጨረሻ ፋሽን 
የፀጉር አስራር ለመጠቀም አነሱንም ምንም እንደማያግዳቸው ያረጋግጣሉ፤ 

• ዞማ ፀጉር ጥቅለላ በተመጣጣኝ ዋጋ፡፡ 

4. ምርት፤ 

• አዲሱ ምርት ዞማ ፀጉር ጥቅለላ፣ 
• ቆንጆ የውበት ሳሎን አንድ አይነት ጥራት ጠብቆ መስራት አለበት፡፡ በመሆኑም ዞማ ጥቅላላው 

ቢያንስ ለሁለት ወር መቆየት አለበት፡፡ ዞማ ጥቅለላው ሁለት ወር መቆየት የማይችል ከሆነ 
ለደንበኞች “የከፈሉትን የመመለስ ዋስትና” መስጠት ያስፈልጋቸዋል፡፡ 

5. ዋጋ፤ 

• ፍሬ ዋጋ ለመተመን መጀመሪያ ወጪዎችዋን ማወቅ አለባት፡፡ የዘላቂ ዞማ ፀጉር ጥቅለላ ጠቅላላ 
ወጪ በአሃድ ብር 70 ነው፡፡ ስለዚህ ቆንጆ የውበት ሳሎን የሚያስከፍለው ዋጋ ከብር 70 በላይ 
መሆን አለበት፡፡ 

• በመቀጠል ፍሬ ማድረግ ያለባት የተወዳዳሪዎቿን ዋጋዎችና ደንበኞች ለመክፈል ፈቃደኛ 
የሚሆኑበትን ዋጋ ማወቅ ነው፡፡: 

- ብልጫ ፀጉር ሰሪዎች ብር 85 ያስከፍላሉ፡፡ ስማቸው ግን ጥሩ አይደለም፤ የምርታቸው 
ጥራት የሚዋዥቅና የሚገኙትም ከንግድ ማእከሉ የራቀ ቦታ ላይ ነው፡፡ ስለዚህ ቆንጆ 
ውበት ሳሎን ከብልጫ ፀጉር ሰሪዎች ከፍ ያለ ዋጋ መተመን ይችላል፡፡ ምክንያቱም ጥሩ 
ስም አላቸው፤ ዋስትና ያለው ምርትና ለብዙ ደንበኞች አቅራቢያ ቦታ ላይ የሚገኝ 
በመሆኑ ነው፡፡ 

- ቱሉ ፀጉር እንክብካቤ ብር 150 ያስከፍላል፡፡ ጥሩ ስም አላቸው፤ የምርታቸውም ጥራት 
ከፍተኛ ነው፡፡ ቆንጆ የውበት ሳሎን ማስከፈል ያለበት ከቱሉ ፀጉር እንክብካቤ ቀነስ ያለ 
ዋጋ መሆን አለበት፡፡ ቆንጆ የውበት ሳሎን ከብር 150 በታች ካስከፈለ አንዳንድ የቱሉ 
ፀጉር እንክብካቤ ደንበኞች ለዘላቂ ዞማ ፀጉር ጥቅለላ ወደእነሱ ሊመጡ ይችላሉ፡፡ የቱሉ 
ፀጉር እንክብካቤ ዋጋ ከፍተኛ በመሆኑ ዞማ ፀጉር ጥቅለላ ተጠቅመው የማያውቁ 
ደንበኞች የእነሱን ቀነስ ያለ ዋጋ የመክፈል አቅም ስለሚኖራቸው ሊመጡ ይችላሉ፡፡ 

• ስለዚህ ቆንጆ የውበት ሳሎን ማስከፈል ያለበት፤ 
- ከብልጫ ፀጉር ሰሪዎች ዋጋ ከፍ ያለ ማለትም ከብር 85 በላይ፣ 
- ከቱሉ ፀጉር እንክብካቤ ዋጋ አነስ ያለ ማለትም ከብር 150 በታች፣ 

• ፍሬ የዞማ ጥቅለላ ዋጋ ደንበኞችን እንዲስብ ለማድረግ የተለያዩ ዘዴዎች መጠቀም ትችላለች፡፡ 
ለምሳሌ፣ ልዩ የማስተዋወቂያ ዋጋ ወይም ሌላ አይነት ቅናሽ መስጠት፡፡      

6. ቦታ፤ 
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• ቆንጆ ውበት ሳሎን በጥሩ ቦታ ላይ ይገኛል፡፡ በንግድ ማእከሉ መሀል ላይ የሚገኝ ከመሆኑም 
በላይ ኢላማ ላደረጋቸው ለአብዛኛዎቹ ደንበኞች የሚያመቻቸው ቦታ ነው፡፡ ከፍተኛ ገቢ ያላቸው 
ፋሽን ተከታይ/ቄንጠኛ ሴቶች በቱሉ የንግድ ማእከል ውስጥ የሚሰሩ ሲሆን ብዙ ሴቶች ደግሞ 
ለሸመታ ወደማእከሉ ይመጣሉ፡፡ 

• ወደፊት ደግሞ የወረዳ ምክርቤት ቢሮዎችን ባንክ ሲከፈቱ የዞማ ፀጉር ጥቅለላ ገበያ 
ይጨምራል፡፡ ስለዚህ ቆንጆ የውበት ሳሎን ይበልጥ የተሻለ ሁኔታ ይገጥመዋል፡፡ 

7. ማስፋፊያ፤ 

ቆንጆ የውበት ሳሎን በርካታ የማስፋፊያ ዘዴዎች መጠቀም ይችላል፡፡ ለምሳሌ፤ 

• በመስኮታቸው ላይ ወይም ከሳሎኑ ውጪ ቋሚ ሰሌዳ አቁመው በላዩ ላይ የመጨረሻ ፋሽን ዞማ 
ፀጉር ጥቅለላ የሚሰጡ መሆኑን ማሳወቅ፣  

• በራሪ ፅሁፍ ማዘጋጀት፡፡ በውስጡም ዋጋዎችና ፍቶግራፎችም ያሉበት ማድረግ፤ ሌሎች ንግዶች 
በየባንኮኒዎቻቸው ላይ እንዲያስቀምጡ ወይም በገበያ ማእከሉ ውስጥ በእግራቸው ለሚተላለፉ 
ሴቶች ማደል፤ 

• ዞማ ጥቅለላ ያላቸውን ሴቶች ፍቶግራፎች በሳሎኑ ወስጥ ማሳየት 
• የሳሎኑ ተቀጣሪዎች የተለያዩ የዞማ ፀጉር ጥቅለላ አቅዶች (ስታይል) እንዲኖራቸው አድርጎ 

ለደንበኞች ማሳየት፤ 
• የተለያዩ የዞማ ጥቅለላ አቅዶችን እየሰሩ ማሳየት (ሰርቶ ማሳያ መጠቀም)፤ 
• በአካባቢው ከሚታተም ጋዜጣ አንዱን ጋብዞ ለሰራተኞች ነፃ የዞማ ጥቅለላ አገልግሎት በመስጠት 

የህዝብ እውቅና ማግኘት፣ 
• ሰራተኞችን አሰልጥኖ ስለዘላቂ ዞማ ጥቅለላ በደንብ እንዲያውቁ በማድረግ ምክር እንዲያካፍሉና 

ጥያቄዎች እንዲመልሱ ማድረግ፣ 
• የሚስብ የሽያጭ ማስፋፊያ ማዘጋጀት፤ ለምሳሌ፣ አነስተኛ መክፈቻ ዋጋ/የትውውቅ ዋጋ ወይም 

ልዩ ቅናሽ ለታማኝ ደንበኞች መስጠት (ሁለት ሆነው ለሚመጡ ማለትም ሌላ ሰው ይዞ 
ለሚመጣ ለማንኛውም ደንበኛ 10% ቅናሽ መስጠት ወይም ሶስት ዞማ ጥቅለላ ለከፈለ 
አራተኛውን ነፃ ማድረግ)፣ 

• የቆንጆ ውበት ሳሎን የዞማ ጥቅለላ ፎቶግራፎችና ዋጋዎች በኢንተርኔት ማህበራዊ ድረገፆች ላይ 
ማስቀመጥ፣  

8. ሰዎች፤ 

ጥሩ ምርት ለማቅረብ ቆንጆ የውበት ሳሎን በዞማ ጥቅለላ ላይ የስራ ለምድ ያላቸው ተቀጣሪዎች 
ያስፈልጉታል፤ 

• ጥሩ የስራ ልምድ ያለው/ላት (ያላቸው) ፈልጋ ፍሬ መቅጠር አለባት፤ 
• ፍሬ ወይም እሷ የምትመድበው ሰው ወደቱሉ ፀጉር እንክብካቤ ወይም ወደሌላ ጥሩ የውበት 

ሳሎን እንደደንበኛ በመሆን የዞማ ጥቅለላ በመግዛት ከእነሱ ለመማር መሞከር፣ 
• ፍሬ ወይም ከሰራተኞችዎ አንድ ሰው ስልጠና እንዲወስድ ማደረግ፡፡ እንዲህ አይነቱን ስለጠና 

ብዙውን ጊዜ በነፃ የሚሰጡት ለፀጉር ስራ የሚውሉ ምርቶችን የሚያመርቱ ካምፓኒዎች ናቸው፤ 
• ፍሬ በቀጣይነት ማድረግ የሚኖርባት በዞማ ጥቅለላ ቴክኒክ ተቀጣሪዎቿን በበቂ ቁጥር ማሰልጠን 

ነው፡፡    

9. ሂደት፤ 

• የዞማ ጥቅለላ ስራ ጊዜ ይፈጃል፡፡ ደንበኞች መጠበቅ የሚኖርባቸው ከሆነ ደግሞ የበለጠ ጊዜ 
ይወስድባቸዋል፡፡ በተለይ ለቢሮ ሰራተኞች ትልቅ መሰናክል ይሆንባቸዋል፡፡ 

• በመሆኑም ቆንጆ ውበት ሳሎን የመጠበቂያ ጊዜን የሚቀንስ ወይም መጠበቅ እንዳይኖር 
የሚያደርግ የስራ ሂደት መፍጠር አለበት፡፡ ምናልባት ደንበኞች አገልግሎቱን ለማግኘት 
ከመምጣታቸው በፊት አስቀድመው ቀጠሮ እንዲይዙ ሊያደርጉ ይችላሉ፡፡ በዚህም አስቀድሞ 
ቀጠሮ ያስያዘ ማንኛውም ደንበኛ አገልግሎቱን በቅድሚያ ያገኛል፡፡ 
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10. በአካል ማረጋገጥ፤ 

• ደንበኞች በአምስቱም የስሜት ህዋሳቶቻቸው የቆንጆ ውበት ሳሎን አዎንታዊ ተሞክሮ 
እንዲኖራቸው በማድረግ: “መዘመን እንዲህ ቀላል ነው ላካ!.” የሚለውን ስሜት መፍጠር፡፡ 

• የውበት ሳሎኑ ማድረግ ያለበት፤ 
- ደንበኞችን በብዙ የተለያዩ ነገሮች እንዲያዙ ማድረግ ማለትም እንደየፋሽን መፅሄቶች፣ 

የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች፣ ደስ የሚል ሙዚቃ፣ መፅሃፎች፣ ወዘተ. በማቅረብ ለዞማ 
ጥቅለላ በሚቀመጡበት ጊዜ በድስታ ይቆያሉ፡፡ 

- የሳሎኑ ተቀጣሪዎች የተለያዩ የዞማ ፀጉር ጥቅለላ አቅዶች (ስታይል) እንዲኖራቸው 
አድርጎ ደንበኞች ውጤቱን ማየት እንዲችሉ ማድረግ፡፡ 

- ከፍተኛ ጥራት ባላቸው የፀጉር መስሪያ ምርቶች በመጠቀም የፀጉር መስሪያ ኬሚካሎች 
የሚያመጡትን መጥፎ ሽታ ማስወገድና የደንበኞችን ፀጉር በጥንቃቄ ማጠብ፤ 

- ለደንበኞች ቀላል መጠጥ ወይም ከረሜላ በመስጠት ደስታቸውን መጨመር 
• በበራሪ ፅሁፎች ወይም በማህበራዊ ድረገፆች ላይ አካላዊ ማረጋገጫዎች ለመጠቀም የዞማ ጥቅለላ 

ፍቶግራፎች፣ ስለማስፋፊያዎችና ቅናሾች አጫጭር መግለጫዎች በውስጣችው እንዲኖር 
ማድረግ፡፡  
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የንግድ ቃል የቃሉ ትርጉም 
ለተጨማሪ 

በገፅ 

ማስታወቂያ ለደንበኞችዎ መረጃዎች በመስጠት የእርስዎን ምርት ወይም 
አገልግሎት ለመግዛት ይበልጥ ፍላጎት እንዲያድርባቸው መቀስቀሻ 
ዘዴ ነው፡፡ 

53-56 

ኢንተርኔታዊ 
ግብይት 

በኢንተርኔት አማካኝነት ለንግድዎ የሚያከናውኑት የግብይት 
ተግባቦት ኢንተርኔታዊ ግብይት ይባላል፡፡ 

61-62 

ቀጥታ ማከፋፈል ምርቶችዎን በቀጥታ ለተጠቃሚዎች መሸጥ በቀጥታ ማከፋፈል 
ይባላል፡፡ 

43-44 

ማሳየት እቃዎች በሱቅ ውስጥ የሚደረድሩበት ዘዴ ማሳየት ይባላል፡፡ 57-58 
ማከፋፈል  በ“ቦታ” የግብይት ቅንብር ውስጥ የሚገኝ ሲሆን ምርትዎን 

ለደንበኞች የሚያደርሱባቸውን የተለያዩ ዘዴዎች ያመለክታል፡፡ ዋና 
ዋናዎቹ ማከፋፈያ መንገዶች ቀጥታ ማከፋፈል፣ ችርቻሮ ማከፋፈል፣ 
ጅምላ ማከፋፈልና በኢንተርኔት ማከፋፈል ናቸው፡፡ 

 
43-49 
 

የገበያ ጥናት ስለደንበኞችዎና ተወዳዳሪዎችዎ መረጃዎች ማግኘት ነው፡፡ 10-12 

ግብይት ግብይት የደንበኞችን ፍላጎቶች ለይቶ በማወቅ ከተወዳዳሪዎችዎ 
በበለጠ ሁኔታና በአትራፊነት ሟሟላት ነው፡፡ 

 
03-05 

በኢንተርኔት 
ማከፋፈል 

ምርቶችዎን በኢንተርኔት መስመርላይ በምናባዊነት ምርቶችዎን 
በማሳየትና ለደንበኞች በማድረስ አገልግሎት የሚሸጡበት መንገድ 
ነው፡፡ በኢንተርኔት ማከፋፈል ከተለመዱት የማከፋፈያ ዘዴዎች 
ሲነፃፀር አብዛኛውን ጊዜ ወጩ አነስተኛ ከሁኔታዎች ጋር ሊጣጣም 
የሚችል ነው፡፡ 

 
 
48 

ሰዎች “ሰዎች” አምስተኛው የግብይት ቅንብር ነው፡፡ ሰዎችን በግብይት ላይ 
በጣም ጠቃሚ የሚያደርጋቸው ብዙውን ጊዜ በሰዎች ምክንያት 
በንግድዎ ላይ ያመጡትን ልዩነት ተወዳዳሪዎችዎን መገልበጥ 
ስለሚያስቸግራቸው ነው፡፡ 

 
 
65-77 
 

አካላዊ ማረጋገጫ ሰባተኛው የግብይት ቅንብር ሰሆን የሚያመለክተውም በአካል 
ማረጋገጥ የንግድዎንና የምርትዎን መሬት ላይ ያለ/የሚታይ 
(ተጨባጭ አቀራረብ) ወይም ገፅታ ነው፡፡  

 
85-88 

ቦታ ሶስተኛው የግብይት ቅንብር ነው፡፡ ቦታ ማለት፤ 
•መገኛ ቦታ (ያለበት ቦታ)-ንግድዎን የሚያንቀሳቅሱበት ቦታ እና 
• ማከፋፈል-ምርቶችዎን ለደንበኞችዎ በእንዴት አይነት ዘዴ 
እንደሚያደርሱ፣ 

41-50 

ዋጋ ሁለተኛው የግብይት ቅንብር ነው፤ የሚያመለክተውም ደንበኞች 
ለመክፈል ፈቃደኛ የሚሆኑበትን ዋጋ መተመንና የሚተመነውም ዋጋ 
ለንግዱ የሚጠቅበትን ትርፍ የሚያስገኝ መሆኑን ማረጋገጥ ነው፡፡   

31-40 

ክንዋኔ/ሂደት ስድስተኛው የግብይት ቅንብር ሲሆን ደንበኛች ምርት በሚገዙ ወይም 
በሚጠቀሙ ጊዜ አዎንታዊና ጥሩ ትውስታ እንዲኖራቸው ለማድረግ 
የሚያስችሉ ስነተግባሮችን ወይም ክንዋኔዎችን ማቀነባበር ነው፡፡ 

79-83 
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ምርት የመጀመሪያው የግብይት ቅንብር ነው፡፡ የሚያመለክተውም ንግዱ 
ለደንበኞች የሚያቀርባቸውን እቃዎች ወይም አገልግሎቶች ነው፡፡  

23-30 

ማስፋፊያ “ማስፋፊያ” አራተኛው የግብይት ቅንብር ሲሆን ዋነኛ ተግባሩም 
ደንበኞች ምርትዎን እንዲገዙ ማሳወቅና መሳብ ነው፡፡ 

51-64 

የህዝብ 
እውቅና/እውቅና 
ማትረፍ 

የህዝብ እውቅና የሚያመለክተው ንግድዎን በነፃ የሚያስፋፉ 
ፅሁፎች/ዘገባዎች፣ የኢንተርኔት ውይይቶች፣ ወዘተ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ 

61 

ችርቻሮ 
ማከፋፈል 

ምርትዎን ለሱቆችና ለመደብሮች ሸጠው እነሱ ደግሞ በበኩላቸው 
ለተጠቃሚ ደንበኞች የሚሸጡበት መንገድ ነው፡፡  

45-46 

የሽያጭ 
ማስፋፊያ 

ደንበኞችዎ ወደንግድዎ ከመጡ በኋላ ብዙ ምርቶች እንዲገዙ 
ለማደረግ የሚጠቀሙባቸው ዘዴዎች ሁሉ የሽያጭ ማስፋፊያ 
ይባላሉ፡፡  

56-60 

ማህበራዊ 
መገናኛ ዘዴዎች 

በምናባዊ ማህበረሰቦች ወይም አውታሮች ላይ ከደንበኞችዎ ጋር 
መስተጋብር ለማድረግ የሚያስችሉ የተለያዩ የተግባቦት ዘዴዎች 
ናቸው፡፡ 
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ጅምላ ማከፋፈል ምርቶችዎን በከፍተኛ ብዛት ለጅምላ ነጋዴዎች ሲሸጡና እነስም 
በበኩላቸው በአነስተኛ መጠን ለቸርቻሪዎች የሚሸጡበት መንገድ 
ነው፡፡  

46-47 

የሰው አፍ ሰዎች ለሰዎች ስለእርስዎ፣ ንግድዎና ምን እንደሚሸጡ የሚናገሩት 
ነው፡፡ 
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ንግድዎን ያሻሽሉ  

ግብይት 
 

ንግድዎን ጀምረው በማንቀሳቀስ ላይ ቢሆኑም በአንዳንድ የንግድ ስራ አመራር ክህሎቶች ላይ 
ተቸግረዋልን? 

ንግድዎን ያሻሽሉ የስልጠና ፓኬጅ በስራ ላይ የሚገኙ ጥቃቅንና አነስተኛ ነጋዴዎች ንግዳቸውን በጥሩ 
ንግድ ስራ አመራር መሰረተ ሃሳቦች ላይ መስርተው እንዲያንቀሳቅሱ ይመራቸዋል፡፡ ንግድዎን ያሻሽሉ፡ 
ግብይት መማሪያ መፅሃፍ ታማኝ ደንበኞች እንዴት እንደሚያፈሩ እንዲሁም የንግድዎን ሽያጭና 
ትርፋማነት እንዴት መጨመር እንደሚችሉ ይማሩበታል፡፡ 

 

ንግድዎን ያሻሽሉ ስልጠና ፓኬጅ ከንግድዎን ይጀምሩና ንግድዎን ያሻሽሉ (ንጀያ) ስልጠና ፕሮግራም 
አንዱ ነው፡፡ የንጀያ ስልጠና ፓኬጆች የተዘጋጁት አዲስ ንግድ መጀመር ለሚፈልጉ፣ ንግዳቸውን 
ለሚያሻሽሉና ለሚያስፋፉ ጥቃቅንና  አነስተኛ ንግዶች ነው፡፡ የስልጠና ፕሮግራሙ ከ25 አመት በላይና 
ከ100 ባላይ በሚሆኑ አገሮች ወስጥ የዳበረ ተሞክሮ ያለው ነው፡፡ የንጀያ ፕሮግራም ከ2500 የአካባቢ 
ተቋሞች ጋር በአጋርነት ይሰራል፣ ከ200 በላይ የአለም ስራ ደርጅት የብቃት ማስረጃ ያላቸው ዋና 
አሰልጣኞችና ከ17,000 በላይ አሰልጣኞችን ያቀፈ አውታር ያለው ነው፡፡ እስከ ቅርብ ጊዜ ድርስ 
ቁጥራቸው ከ6 ሚሊዮን በላይ የሆኑ ሴቶችና ወንዶች ንግድ ጀማሪዎችና ንግድ አንቀሳቃሾች በስልጠናዎቹ 
የተጠቀሙ ሲሆን ይህ አሃዝ በመጨመር ላይ ይገኛል! 

የንግድዎን ያሸሉ ስልጠና በስድስት በስድስት የመማሪያ መፃህፍት የተደገፈ ነው፦ 

 ንግድዎን ያሻሽሉ፤ የወጪዎች ስሌት 

 ንግድዎን ያሻሽሉ፤ ግብይት 

 ንግድዎን ያሻሽሉ፤ የሂሳብ መዝገብ አያያዝ 

 ንግድዎን ያሻሽሉ፤ ግዥና የክምችት ቁጥጥር 

  ንግድዎን ያሻሽሉ፤ ለንግድዎ ያቅዱ 

  ንግድዎን ያሻሽሉ፤ ሰዎችና ምርታማነት 

 

በኢትየጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 
የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር 

የአውሮፓ ህብረት 


