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فصل یک قسمت یک /
 آموزش کامل راه اندازی فروشگاه لوازم قنادی به روش کامال متفاوت و پیشرفته . انتقال تجربیاتی که با راه اندازی و فعالیت مستقیم در فروشگاههای لوازم قنادی کسب نموده ایم. تعیین میزان سرمایه الزم ( حداقل و حداکثر ) برای شروع و موفقیت در کسب و کار . -آموزش کسب مهارت و انتقال تجربیات برای شما قبل از اینکه شروع به کار نمایید.

فصل یک قسمت دو /
 چگونه با سرمایه کم بتوانیم یک فروشگاه لوازم قنادی با کیفیت و حرفه ای داشته باشیم آموزش نحوه کسب تجربیات الزم قبل از شروع به کار -بحث تکمیلی میزان سرمایه الزم برای راه اندازی فروشگاه لوازم قنادی

فصل دو قسمت یک //
 مقدارمحیط و فضای الزم برای راه اندازی فروشگاه قنادی و نحوه دیزاین آن-

فصل دو قسمت دو //
 نحوه دیزاین فروشگاه به همراه توضیحات جامع در این موارد آموزش کامل مهارتهای الزم برای مدیریت سرمایه خود . توضیح در مورد انبار الزم برای نگهداری و نحوه بسته بندی کاال آموزش صرفه جویی های الزم در خرید کاالفصل سه ///
 مواد اولیه مصرفی و نحوه سفارش آن – چگونه و از کجا مواد اولیه مرغوب را تهیه نماییم قبل از خرید مواد اولیه چگونه کاالی مرغوب را بشناسیم و جنس نامرغوب نخریم آموزش تخصصی شناسایی انواع آرد چگونه از سهمیه کاال برخوردار شویم نحوه آسان خرید نمودن کاالنحوه تخفیف گرفتن در هنگام خرید کاال برای فروشگاه
فصل چهار قسمت یک و دو ////
 مکان افتتاح مغازه و بحث فروش چگونه فروش خوبی را تجربه کنید فاکتور های الزم برای انتخاب فروشگاه و نحوه فعالیت درآن مغازه در پایین شهر میتواند فروش باالتری داشته باشد یا باالی شهر -آموزش انواع بسته بندی کاال با توجه به میزان استفاده مواد .

فصل چهار قسمت سه ////
 استخدام پرسنل برای فروشگاه چکونه فروشندگان حرفه ای را برای فروشگاه خود جذب نماییم  (.توضیح در مورد فاکتورهایاساسی برای استخدام فروشنده)
 آموزش انواع تبلیغات برای فروشگاهفصل پنج قسمت یک و سه و پنج /////
 کلیات افتتاح فروشگاه لوازم قنادی توضیح جامع در مورد نحوه دیزاین و تغییر آن توضیحات فروش بیشتر برای فصلهای پرخرید سال ( ماه رمضان – ولنتاین و)...فصل پنج قسمت دو /////
 میزان و مقدار سود باال در بیزنس لوازم قنادی چگونه درصد فروش را باال ببریم فروش باال به چه عواملی بستگی داردبا آرزوی موفقیت برای شما هموطن بزرگوار
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