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چرا باید صاحبان کارخانه به دنبال خرید عمده رفته و بخش اعظمی از سرمایه خود را در انبار نگهداری کنند؟ چه
مشکلی در خرید به روز وجود دارد؟ می توان گفت عمده ترین دلیل آن عدم ثبات در بازار ایران است. البته
می توان خرید را به روز انجام داده و در مقابل قیمت  تولیدات خود را هم بر اساس افزایش یا کاهش قیمت بازار

تنظیم کرد.

اما دولت در بسیاری از کسب وکارها محدودیت هایی را برای تغ�ر قیمت های محصوالت قرار داده است. ازاین رو
تولیدکنندگان عالقه مند به خرید عمده هستند تا بتوانند محصوالت خود را باثبات قیمت بیشتری روانه بازار کنند.
به طور مثال خرید یک خط تولید کامل چیپس سیب زمینی بسیار به صرفه تر از خرید یک دستگاه بسته بندی

چیپس است.

خرید عمده در کسب وکارهای بزرگ مرسوم است که در شرایط کنونی بازار اهمیت بیشتری هم پیدا می کند. البته
این نکته تنها دلیل در خرید عمده تولیدکنندگان محسوب نمی شود و دالیل دیگری هم دارد. در این مطلب در

پایگاه دانش بهفر ماشین البرز مزایای خرید عمده از کارخانه  را نسبت به خرده خریدی بررسی خواهیم کرد…

7 دلیل عمده براي خرید عمده از
کارخانه ها
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1-کاهش قیمت در خرید عمده از کارخانه 

اصلی ترین انگیزه برای خرید عمده به دست آوردن قیمت پا�ن تر و گرفتن اشانتیون و تخفیف های باال از
فروشنده ها است. با خرید بیشتر محصول می توان تخفیف بیشتری گرفت. از طرفی قیمت تمام شده محصول در
بسیاری موارد حتی به نصف هم کاهش پیدا می کند. خرید از کارخانه واسطه گری را از بین برده و درنتیجه

قیمت تمام شده محصول را به نسبت قیمت خرده فروش ها کاهش می دهد.
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2- کاهش هزینه حمل ونقل

هزینه حمل ونقل در خرید عمده کمتر است. به زبان ساده تر شما برای حمل ونقل محصول خود یک بار پول
می دهید. خرید از خرده فروشی ها و فروشندگان کوچک، حمل ونقل چند برابری و چندین باره را به شما تحویل
خواهد کرد. محصول تا زمانی که بخواهد به دست ما برسد از انبار عمده فروش به انبار خرده فروش و از انبار

خرده فروش به دست ما می رسد.

در این روش بارگیری محصول از یک بار به دو یا چندین بار افزایش پیداکرده که عالوه برافزایش هزینه ها
احتمال آسیب و پرتی محصول را هم بیشتر می کند.

3- حل مشکل تاریخ انقضاي محصول

وقتی شما به صورت مستقیم از کارخانه تولیدکننده خرید می کنید، قطعًا محصول تازه تر و به روزتر را دریافت
خواهید کرد. اگر از خرده فروش خرید کنید، امکان نزدیک تر بودن به تاریخ انقضای محصول بیشتر است. پس با

خرید از کارخانه اصلی می توانیم زمان بیشتری تا رسیدن به تاریخ انقضای محصول داشته باشیم.

4- کاهش احتمال خرابی محصول در خرید عمده از
کارخانه 
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محصوالت خرده فروش چند بار دست به دست شده است. این محصول امکان دارد در شرایط مختلف آب و
هوایی هم قرارگرفته باشد.، در زیر نور خورشید مانده، به مدت طوالنی در انبار بوده و جابه جایی بیشتری هم

داشته باشد. همین نکته باعث افزایش میزان خرابی محسوب می شود.

5- سفارشی سازي در خرید عمده از کارخانه

با خرید عمده از کارخانه  می توانید از فروشنده درخواست بکنید که محصول را برای شما سفارشی سازی کند. در
خرید محصول با حجم باال، امکان سفارشی سازی از سوی فروشنده به راحتی وجود دارد. در تولید عمده امکان
کاهش قیمت تمام شده بیشتر بوده و درنتیجه سفارشی سازی هیچ مشکلی برای تولیدکننده به وجود نخواهد

آورد.



فاصله ما با شما یک کلیک



2/6/2021 دلیل اصلی برای خرید عمده از کارخانھ  | بھفر ماشین 7

https://behfarmachine.com/7-main-reasons-for-buying-bulk-from-the-factory/?preview_id=6088&preview_nonce=d8cc5f2029&_thumbnail_id=6207&p… 6/13

6- امکان دسترسی به محصوالت جدیدتر و به روزتر

با خرید از خرده فروشی حق انتخاب کمتری خواهید داشت. از طرفی خرده فروش ها برای فروش محصوالت
قدیمی خود، محصوالت جدید را در معرض دید قرار نمی دهند. پس از فروش محصول قدیمی محصوالت جدید
را در ویترین های خود قرار می دهند. اما با خرید عمده از کارخانه، امکان دسترسی به محصوالت جدیدتر و

به روزتر وجود دارد.
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7- خدمات پس از فروش بهتر

کارخانه داران تعهد بیشتری در قبال خدمات پس از فروش دارند. در خرده فروشی سرعت و کیفیت خدمات دهی
کاهش پیدا می کند. در این موارد یا خرده فروش خدمات خوبی ارائه نمی دهد یا نیاز دارد که به تولیدکننده اصلی

تماس بگیرد. فرایند واسطه گری باعث کاهش کیفیت و سرعت خدمات پس از خواهد شد.

کالم آخر:

مزایا در خرید عمده از کارخانه بیش از 7 موردی است که به آن اشاره شد. اما تالش بر این بود که اصلی ترین
موارد بازگو شود. خرید عمده آنالین محصوالت می تواند تا میزان زیادی هزینه های شمارا کاهش دهد. شرکت
بهفر ماشین آالت البرز در راستای سفارشی سازی محصوالت خود بر پایه فروش آنالین، فروشگاه اینترنتی خود را

راه اندازی کرده است.

برای مشاهده محصوالت آنالین این مجموعه می توانید با به فروشگاه اینترنتی بهفر ماشین مراجعه کنید.
همچنین برای کسب اطالعات از آخرین قیمت ها و دریافت مشاوره و رایگان می توانید با شماره های پشتیبانی

ما در تماس باشید.

فروشگاه آنالین 

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

چرا بهفر ماشین کرج؟

1-مشاوره رایگان قبل از خرید
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قبل از خرید به صورت حضوری یا تلفنی کلیه راهنمایی ها برای بهترین انتخاب به مشتریان عزیز ارائه می شود.

2-ساخت دستگاه

در مراحل ساخت متخصصان ما به صورت مستمر با مشتریان عزیز در تعامل بوده و بسته به نیاز مشتری دستگاه
موردنظر را کامالً سفارشی سازی می کنند.

3-آزمودن کیفیت

قبل از تحویل کلیه ماشین آالت آزمایش شده و تست کیفیت می شود.
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4-تحویل با نظارت مشتري

در انتهای کار ماشین آالت بااحتیاط، همراه با نظارت خریدار بارگیری شده و برای تحویل به محل موردنظر
فرستاده می شود.

4-نصب و راه اندازي خط تولید

گروه فنی بهفر ماشین به محل موردنظر اعزام شده و با دقت دستگاه یا خط تولید را مونتاژ و راه اندازی می کنند.
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5-خدمات پس از فروش

بهفر ماشین اطلس البرز 18 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش واقعی را به مشتریان عزیز ارائه
می دهد.

صفحات مرتبط:
خط بسته بندی میوه خشک

خط تولید پیاز داغ-خط فراوری و بسته بندی پیاز سرخ شده
خط بسته بندی آجیل و خشکبار

خط بسته بندی ادویه جات
خط تولید سبزی سرخ شده

خط تولید سبزی خشک
خط تولید چیپس سیب زمینی

خط بسته بندی حبوبات
دستگاه بسته بندی
دستگاه خشک کن

دستگاه خشک کن میوه
دستگاه ساشه

دستگاه شستشو سبزی
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بدون ديدگاه | مقاالت | 13ام بهمن, 1399 | By احسان کوثری

این مقاله را در بستر شبکه اجتماعی خود منتشر کنید!     

احسان کوثری

مدیر وبسایت

بیش از 7 سال است که کار سئو را به صورت حرفه ای دنبال کرده و نزدیک به 5 سال است که در زمینه تولید
محتوای اصولی و سئو شده فعالیت می کند. او در حال حاضر مدیر سایت مجموعه بهفر ماشین البرز است.

مطالب مرتبط

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]

شما برای رای دادن باید وارد شوید

دانلود کاتالوگ بهفر ماشیندانلود pdf مطلب
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