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 ایـرانـیان پـكـــ 
1400  



هرچقدر فكر کردیم که در مورد ســال 1400 

چند خط بنویسـیم ، که شرح حال مناسبی به 

دور از کلیشه گویی و حرف های تكراری باشد 

، چیزی به ذهنمان نرسید.

ناخودآگاه به این فكر کردیم که اگر سال 1400 

را یكی از سخت ترین و پر تنش ترین سالهای 

دهه ی اخیــر بدانیم ، باید به خودمان افتخار 

کنیم که در گذر از این روزهای پر از نگرانـی و 

استرس ، به سالمت به انتها رسیدیم ، به تحقق 

دادن به اهدافمان نزدیكتر شــدیم ، و امید به 

آینده در ما صد چندان شد .

از همه مهمتر اینكه آموزه های این 365 روز را 

مو به مو در دفتر ذهنمان ثبت کردیم تا بتونیم 

از آن به عنوان نقشــه ی راهی برای پیمودن 

مســــیر پیش رو در اولین سال قرن جدید 

استفاده کنیم .

1400 به ما یاد داد که هنوز هم نوع دوســتی ، 

قشـــنگ ترین بهانه برای شاد زندگی کردن 

است ، در این سالی که دنیا به مسیری متفاوت 

با خواسـت سـاکنان خود پیش می رفت ، ما با 

تالش و نگاه به آینده عقــربه های قطب نمای 

خود را به سمت پیشرفت ، ثابت نگه داشتیم و 

هرگز حتـی ثانیه ای فكـر توقف را به ذهن راه 

ندادیم . 

هرقدر هم که تالش کنیم حرف های کلیشــه 

ای نزنیم اما نمی توانیم در این احســـــاس 

رضـایتمندی که در آســتانه ی 1401 از مرور 

1400 در دلمان نقش می بندد ، حضـور مثبت و 

امیدبخش شما همراهان دوسـت داشـتنی را 

انكار کنیم و خدای مهربان را سپاس می گوییم 

که از خدمات رسانی به شما مشـــــتریان و 

دوستان واقعی مجموعه ی بزرگ ایرانیان پك 

ســربلند بیرون آمدیم و همین حس درونی ، 

قوی ترین انگیزه را در ما برای میزبانی از شـما 

در سال آینده پرورش می دهد .

 

صدسال به از این سالها ، به امید دیدار

 1400
از نگاه ایرانیان پك

به خودمان 

افتخار می کنیم 

که به سالمت

 رسیدیم

امیدمان به آینده

صدچندان شد

هنوز نوع دوستی

قشنگ ترین بهانه

برای 

شاد زیستن است

دوستی با شما 

قوی ترین انگیزه 

برای ماست

حتی یك لحظه

 به توقف

 فكر نكردیم



تعداد مشتریان ایرانیان پك  
1734  

تعداد مشتریان جدید 
در سال گذشته

169  

11 %افزایش فروش 



طالییرکوردهای ایرانیان پك 

جعبه ماسك و داروییبیشترین فروش 2 / 11 / 1400

بیشترین تولید9 / 11 / 1400
جعبه ماسك و دارویی

بیشترین میزان بسته بندی صادراتی

افزایش 5 برابری به کشور عراق



محبوب ترین محصول
 

جعبه ی های 
ماسك ، سیب زمینی ، پیتزا



پرتكرار ترین خرید مشتری

3،600،000 قطعه
طی 7 ثبت سفارش



محصوالت
 جدید

محصوالت سوپرمارکتی

پوشاك



ی
ها

س 
روی

س
د

دی
 ج

برندینگ

عكاسی صنعتی

یووی موضعی



پـراکـنـدگـی مـشـتـری

عراق

کویت

افغانستان



اختصاص بخش قابل توجهی از ظرفیت ،

 به تولید ماسك با نازل ترین قیمت ممكن

برا ی همراهی با بهداشت جامعه



میزان
 رضایتمندی

 مشتری

ی
عال

ط
س
تو
م

ف
عی
ض

% 87

%1 4

%8 



جنسیت مشتریان

% 87

%1 3



نرخ بازگشت مشتری

% 86



سهولت در سفارش

ب 
س

نا
 م

ت
یم

ق

زمان تحویل به موقع

کیفیت عالی

پشتیبانی مناسبتنوع محصوالت

مهمترین مزیت

 از نـظـر مـشتـریـان



اهداف سال 1401

تجهیز دستگاه ها و اورهال کردن ماشین آالت

اضافه کردن محصوالت جدید



مشتریها

 بیشتر

 از چه راه هایی

 اقدام به خرید

 کرده اند ؟

بازاریابی دهان به دهان % 60

دیجیتال مارکتینگ % 11

% 9

% 8

% 6

% 6

بازاریابی تلفنی

B2B

فروش حضوری

بازاریابی مستقیم
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