معرفی شغل خانگی ویژه پیشکسوت ها
تولید سرویس های پارچه ای
مقدمه
خدمات تولید سرویس پارچه ای شاخه ای از حرفه دوخت و دوز می باشد و برش و دوخت از اصول
اولیه ارائه آن محسوب می شود .هنر گلدوزی و خیاطی زمانی در کشور ما یکی از هنر های مورد عالقه
بانوان شناخته میشد ،و همه در این رشته اشتغال داشتند .تا قبل از چرخ خیاطی گلدوزی حتی مدت ها
پس از آن نیز گلدوزی اغلب با دست انجام میشد ،اما با ورود چرخ ها به بازار گسترش استفاده از آن
از یکسو برتنوع هنر گلدوزی افزوده گردید هنر گلدوزی در کشور هر روز مورد اشتیاق و عالقه انبوهی
از بانوان قرار می گیرد .با تولید سرویس های پارچه ای می توان عالوه بر اشتغال زایی هم از جنبه
هنری و هم از نظر تولید وسایل زبیایی تولید نمود.

مشخصات کاال
بخش زیادی از آراستگی و آذین منزل متوجه وسایل پارچه ای منزل می باشد ،استفاده از وسایل
پارچه ای در منازل عالوه بر کاربردشان جهت نشستن ،نقش بسزایی در زیبایی و دکوراسیون منزل
برعهده دارند .یکی از روش های تغییر در دکوراسیون داخلی و ایجاد فضایی مطلوب ،تعویض استفاده
از سرویس های پارچه ای می باشد .انواع پارچه شامل  :چیت /چلوار /کرباس /متقال /کتان /مخمل/
حریر /ماهوت /کریشه /کلوله /کرپدوشین  /آغبانو /گاواردین /دیبت می باشد .پارچه ها از نظر مواد
بکار رفته شامل  :پنبه ای /پشمی /ابریشمی می باشد.

انواع تولیدات
سرویس پارچه ای  /سفره /کاور /کوسن /کیسه /کیف /رویه میز عسلی /پیش بند /سرویس رو تختی
 /دستکش /دمکنی  /ماسک دهنی

فرآیند و برنامه تولید و ارائه خدمات
در ابتدا با راه اندازی یک سایت اینترنتی /شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام شما می توانید تولیدات
خود را معرفی نمایید .و شما می توانید ضمن تولید محصوالت خود و بازاریابی آن ،سفارشاتی را نیز
اخذ نموده و آنها را تولید نمایید .و بعد از آن فرآیند تولید باید به استراتژی و برنامه تولید هم توجه
شود که شامل :انتخاب طرح زیبا و جذاب – انتخاب بهترین روش های دوخت – بسته بندی مناسب
برای فعالیت باید الگوهای مورد نیاز را تهیه کنید که شامل گروه های روکش لوازم آشپرخانه –
سرویس دستگیره – سرویس پرده و رومیزی آشپزخانه می باشد.

نوآوری
در کنار دوخت روکش لوازم آشپزخانه می توانید دستمال های تزئینی ،زیر بشقابی ،زیر لیوانی از پارچه
های مشابه پارچه های روکش تهیه نمایید *.همچنین می توانید روکش تزئینی برای تکیه گاه صندلی
های آشپزخانه  ،تشک ابری برای نشیمن صندلی آشپزخانه تهیه نمائید.

امکانات و تجهیزات مورد نیاز
برای راه اندازی این کسب و کار به حداقل امکانات و تجهیزات نیاز دارید01 .متر فضای اتاق/
کامپیوتر خانگی /چرخ خیاطی صنعتی /ماشین دوز /اتو و میز اتو  /وسایل خیاطی  /وسایل تهیه الگو /
پرینتر لیزری  /فکس  /خط ثابت  /اینترنت پر سرعت  /ژورنال های وسایل و دکور اسیون داخلی /میز
کار ،میز تحریر و صندلی

نیروی انسانی
شما با داشتن مهارت های الزم در دوخت  ،به تنهایی می توانید نسبت به راه اندازی این کسب و کار
بپردازید ولی در صورت توسعه کسب و کار شما می توانید شبکه ای از همکاران تشکیل بدهید ،و با آن
کارمزدی فعالیت کنید.

سرمایه مورد نیاز
این کسب و کار به سرمایه کمی نیاز دارید ،ولی در صورت نداشتن سرمایه ،شما می توانید از صندوق
ها  /بانک ها وام دریافت کنید .سرمایه ثابت ( هزینه تجهیزات – راه اندازی سایت – طراحی سایت )
سرمایه در گردش ( هزینه های تبلیغات – اداری ) هزینه های پیش بینی نشده

تخصص و مهارت های مورد نیاز
آشنایی با اصول اولیه از ملزومات رشته هنری می باشد .فردی که این کسب و کار را راه اندازی می
کند ،اول باید به اصول دوخت و الگو آشنایی کامل داشته باشید /مهارت های عمومی ( / ) ICDL
مهارت های تخصصی ( خیاطی – اصول طراحی – تهیه الگو )  /مهارت های ویژه ( زیبایی شناسی و
سبک شناسی هنری – بازاریابی و هنر جذب مشتری ) – تحصیالت حداقل دیپلم و داشتن مهارت های
آموزشی مرتبط با کسب و کار

وضعیت بازار
با توجه به این که در حال حاضر آشپزخانه ها معموال به صورت اپن ساخته می شود ،وضعیت ظاهری
آن اهمیت بیشتری دارد * .برای موفق شدن باید شناخت کافی از بازار داشته باشید ،که می توانید به
این نکات بازار بسنجید و واکنش مشتریان را بررسی کنید * .با افرادی که در این زمینه فعالیت می
کنند گفتگو کنید و تجربیات آنها را در نظر بگیرید * .با مشتریان احتمالی مصاحبه کنید و نظرات آنها را
جویا شوید * .تعدادی نمونه تهیه کنید و آنها را بفروش برسانید.

مخاطرات و آفت ها
* محصوالت تولید شده هنری دارای کیفیت هنری عالی ،بسیار گرانقیمت بوده و خریداران خاص خود
ولی اندک را دارد * .محصوالت تولید شده با جنبه هنری معمولی ،قدرت رقابت در بازار محصوالت

مشابه سایر کشورها را ندارند * .اوایل کار به علت متداول نبودن محصوالت با استقبال قابل قبولی
بخواهید بود.

توصیه هایی برای بهبود و توسعه شغلی
* سایت خود را توسعه دهیدو این نکات را رعایت کنید ( .مطالب جدید و کاربردی  /اخبار و مطالب
مرتبط  /تاثیرات روانی رنگها  /برگزاری مسابقه ) در سایت خود لحاظ کنید * .سعی کنید مهارت های
خود را در زمینه طراحی دوخت و دکوراسیون داخلی بروز نگه دارید * .با بودجه محدود کار را شروع
کنید و اگر تجهیزات قدیمی نان قابل استفاده هستند ،فعال تجهیزات جدید را تهیه نکنید

