نقشه استراژتی شرکت کارگزاری نماد شاهدا ن ( سهامی خاص )
بٍ عىًان یک کارگشار مطزح ،متعُدي امیه در سمیىٍ خدمات بزتز سزمایٍ گذاری يمالی ،با اتکا بٍ

چش
م انداز

اصًل حزفٍ ای ،اخالقی ي پزسىل کارآمد دروظز دارد بٍ یکی اس پىج شزکت پیشزي با باالتزیه سطح
رضایتمىدی مشتزیان در باسار سزمایٍ ایزان تبدیل گزدد.

مامىریت

بازار سرمایه در راستای تامین امنیت
مالی و آرامش فکری مشتریان

اهدا ف کالن

ارائه خدمات مطلوب کارگساری در






ارائٍ کلیٍ خذمات مىطبك با ویاسَای ريس با تًجٍ بٍ ممزرات ساسمان بًرط ي ايراق بُادار
استفادٌ اس ابشارَای پیشزفتٍ ي وًیه
اتکا بٍ سزمایٍ ویزيی اوساوی متخصص
متعُدددذ بدددٍ تدددامیه اوتردددارات مشدددتزیان خدددًد بدددٍ وتدددًی فایسدددتٍ ي تدددال جُد د تتمدددك یدددافته
ريیاَای مشتزیان

F2

F3

تًسعٍ فزصت َای درآمدی

مالی

F1

اوجام تتمیمات ي تًسعٍ باسار

ارتقای بُزٌ يری

مذیزی اثزبخش َشیىٍ َا

سودآوری پایدار
F4

مشاير پذیز

يعزضٍ ايراق بُادار ي کاال

مشتزی

تًسعٍ بزوذ کارگشاری

فزایىدَای داخلی

استراژتی کالن

اخذ مجًسَای بالیماوذٌ ي
تًسعٍ گستزٌ خذمات

تمزکش بز مشتزیان فعال
C4

C5

افسایش رضایت مندی مشتری
C2

تًسعٍ فعالیتُای ورارتی با ایجاد
 data baseبزای فزایىذَای اصلی

بُبًد عملکزد ي فزایىذَای کمی ي
کیفی کارگشاری
تمزکش بیشتز بز بخش ايراق بُادار ي معامالت
غیز حضًری ياستمزار تمزکش بز بخش کاالیی

سزمایٍ َای ساسماوی

 L2سزمایٍ َای فىايری/سخ افشاری

تعالی سزمایٍ َای ساسماوی

تکمیل سیز ساختُای السم
اطالعاتی ،تکىًلًصیکی ي فضای کار

وُادیىٍ ومًدن یادگیزی ساسماوی
در راستای تتمك ساسمان یادگیزوذٌ

تعزیف ي اجزای پزيصٌ َای
بُبًد/پضيَشی

L3

فعب ي ومایىذگی َا

تًسعٍ خذمات غیز حضًری

C3

بُبًد ي تًسعٍ

تسُیل ي بُبًد فزایىذَا با ريیکزد
 ITي استمزار سیستمُای مذیزیتی

گستز

C1

 P2تعالی فزایىذَای ایجاد خذم

P3

مشتزی محًری

 P1تامیه کىىذگان ي رلبا
تُیٍ لیس تامیه کىىذگان معتبز
( )Vendor Listبز اساط ايلًی َای
التصادی ،سماوی ي خذمات دَی
پایش ي اوذاسٌ گیزی مذايم تتزکات رلبا
L1

سزمایٍ َای اوساوی

رشد ي یاد گیزی

ارتمای سطح تًاومىذی ي داوش
سزمایٍ َای اوساوی

ي رضای

ارتماء سطح اوگیش
سزمایٍ َای اوساوی

مش
نىآوری ،اتمیه ااظتنرات  ،رضایتمندی و احترام هب تری را با خدمات کارگزاری نماد شاهدا ن تجرهب کنید .

