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قبل از راه اندازی یک کسب وکار موفق بر پایه تولید و فراوری محصوالت غذایی، باید به دو نکته بسیار مهم توجه
داشته باشیم.نکته اول سلیقه و طبع غذایی بازار هدف و نکته دوم توجه به فصول سال است. برخی مواد غذایی

فصلی بوده و عدم توجه به این نکته امکان توقف کسب وکار در فصول مختلف سال را افزایش می دهد.

این مسئله در فصول سرد سال پررنگ تر هم می شود. از طرفی تولید فراوری نوعی از مواد غذایی که در بازار هدف
عرف نبوده و توسط خریداران شناخته شده نباشد، کار را برای تولیدکننده سخت تر کرده و هزینه تبلیغات را باال

می برد.

پس از رعایت این دو نکته می توان به سوددهی درراه اندازی یک کسب وکار بر پایه محصوالت غذایی امیدوار
بود. کسب وکار درزمینٔه محصوالت غذایی نیاز به صرف هزینه های سرسام آور نداشته و می تواند به شکل خانگی و
نیمه کارگاهی هم راه اندازی شود. در این مطلب در پایگاه دانش بهفر ماشین اطلس البرز 3 کسب وکار موفق در

فصل زمستان را به شما معرفی خواهیم کرد. با ما همراه باشید…

راه اندازي 3 کسب وکار موفق خانگی در
زمستان

1-تولید و فراوري آجیل و خشکبار-یک کسب وکار
موفق چهار فصل

یکی از بهترین گزینه ها راه اندازی خط تولید و فراوری آجیل و خشکبار و یا دستگاه تفت آجیل و خشکبار است.
آجیل 4 فصل بوده و خطر توقف خط تولید و مشکالت مشاغل فصلی را ندارد. طبع آجیل گرم بوده و در فصل

زمستان مصرف بیشتری هم دارد.
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از طرفی بعد از فصل زمستان ایام عید و بهار آغاز می شود. در ۱۵ روز اول سال میزان مصرف آجیل و خشکبار به
میزان بسیار زیادی افزایش پیدا می کند. پس استفاده از یک دستگاه تفت آجیل و خشکبار برای تولید آجیل
بوداده و یا راه اندازی خط تولید و فراوری آجیل می تواند یکی از بهترین گزینه ها برای راه اندازی کسب وکار

خانگی و نیمه کارگاهی در فصل زمستان باشد.

برای کسب اطالعات بیشتر و مشاوره رایگان با شماره های پشتیبانی ما تماس بگیرید.

مطالعه کنید:خط کامل تولید و فراوری آجیل و خشکبار/مشاوره رایگان
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مشاوره رایگان
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09360038633
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2-راه اندازي کارگاه تولید و فراوري سبزي سرخ شده و یا
فریز شده

سبزی هم در 4 فصل سال (گلخانه ای و طبیعی) در دسترس بوده و یکی از بهترین گزینه ها برای کسب وکار
زمستانی محسوب می شود. تولید و بسته بندی سبزی سرخ و یا خردشده نیازی به ماشین آالت گران قیمت و

خطوط پیچیده ندارد.

برای شستشو و پاک کردن سبزی می توان از چند نیروی انسانی استفاده کرده و با یک دستگاه سبزی خردکن
خانگی و یا صنعتی سبزی را خرد کرد. این شغل کامالً شناخته شده بوده و سوددهی خوبی هم دارد. به طور مثال
می توان به مغازه های کوچک عرضه سبزی خرد، سرخ و یا فریز شده اشاره کرد. این مراکز بیشتر به نام عمو

سبزی فروش مشهور هستند.

برای کسب اطالعات بیشتر و مشاوره رایگان با شماره های پشتیبانی ما تماس بگیرید.

مطالعه کنید :خط کامل تولید سبزی سرخ شده/مشاوره رایگان

شماره تماس و
مشاوره رایگان
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3-دستگاه آبگیر مرکبات در کسب و کارهاي موفق

فصل زمستان زمان عمل آمدن انواع مرکبات (پرتقال نارنگی لیمو، لیمو بندرعباسی، انار….) است. خریداران
عاشق آبمیوه کامالً طبیعی و تازه هستند. تصور کنید که یک دستگاه آبگیر در مغازه خود داشته باشید و در

حضور مشتری انواع مرکبات مثل انار را آب گیری کرده و سرو کنید.

این امر باعث جلب اعتماد بیشتر مشتری و رونق بازار فروش شما خواهد شد. با یک دستگاه آبگیر بسیار ساده
می توان نیاز یک آبمیوه فروشی کوچک را برطرف کرد. ضمن اینکه دستگاه آبگیر یک ماشین چهارفصل است.

برای کسب اطالعات بیشتر و مشاوره رایگان با شماره های پشتیبانی ما در زیر همین مطلب تماس بگیرید.
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همچنین مطالعه کنید: دستگاه آبگیر بهفر ماشین البرز/توضیحات و لینک
خرید

چرا بهفر ماشین کرج؟

1-مشاوره رایگان قبل از خرید

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.

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221
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بدون ديدگاه | مقاالت | 13ام بهمن, 1399 | By احسان کوثری

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

شما برای رای دادن باید وارد شوید
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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

ثبت دیدگاه

« Log out .احسان کوثری Logged in as
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ديدگاه...

ارسال ديدگاه

19ام آبان, 1399

30ام آذر, 1399

14ام دی, 1399

دسته ها

اخیرمحبوب

دستگاه
بسته بندی ادویه

دستگاه
بسته بندی لپه

دستگاه شورکن
آجیل-

خطوط تولید (10) 

مقاالت (123) 

آدرس پستی:

کرج کمالشهر .نرسیده به پلیس
راه.خیابان صفا.بن بست

پنجم.انتهای بن بست.شرکت
بهفر ماشین

026-34725221

info@behfarmachin.com
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https://behfarmachine.com/spice-packing-machine/
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https://behfarmachine.com/cocoon-packing-machine/
https://behfarmachine.com/nuts-salting-machine/
https://behfarmachine.com/nuts-salting-machine/
https://behfarmachine.com/category/blog/production-lines/
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https://www.instagram.com/behfar.machine.atlas.albrz/
https://twitter.com/home?utm_source=homescreen&utm_medium=shortcut
https://www.facebook.com/behfarmachine/notifications/
https://leafletjs.com/
https://openstreetmap.org/copyright


2/1/2021 کسبو کار موفق در زمستان | بھفر ماشین البرز 3

https://behfarmachine.com/3-successful-businesses-in-the-winter/?preview_id=6094&preview_nonce=fdb9e741e0&_thumbnail_id=6150&preview=t… 12/12

تمامی حقوق برای سایت بهفر ماشین اطلس البرز محفوظ بوده واستفاده از مطالب صرفا با نام شرکت ولینک به منبع مجاز میباشد 



فاصله ما با شما یک کلیک


