SWOT Analizi Çalışma Sayfası

SWOT (güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler) analizi, işletmenizi daha ileriye taşımak için uygulanacak farklı stratejiler belirlemenize yardımcı olabilir. Tabloyu doldururken kendinize sormanız gereken soruların bazı örnekleri aşağıda verilmiştir. Ancak, sadece bu soruları sormayın.

Güçlü ve zayıf yönler, işletmenizle doğrudan ilgili iç faktörlerdir. Bir eylemde bulunarak güçlü veya zayıf yönlerinize etki sağlarsınız.

İşletmenizin sahip olduğu GÜÇLÜ YÖNLER, rekabette öne çıkmaya yardımcı olur.What does your business already do well?

İşletmeniz şu anda neyi iyi yapıyor?
En kârlı ürün veya hizmetler hangileri?
Benzersiz bir ürün veya hizmet sunuyor musunuz?
En iyi müşterileriniz neden sizden alışveriş yapmaya devam ediyor?
Yeni müşteriler sizi nasıl buluyor?
Tedarikçilerinizle ilişkileriniz iyi mi?

ZAYIF YÖNLER, hedeflere ulaşmayı işletmeniz için zor hale getirir.
Müşteriler neden işletmenizden bir şeyler almayı bırakıyor?
Müşteriler neden mağazaya gelmiyor?
Ne tür şikayetler alıyorsunuz?
Borçlarınızı ödemekte zorlanıyor musunuz?
Tedarikçi bulmak veya elinizde tutmakta zorlanıyor musunuz?
Para veya çalışan eksikliği nedeniyle herhangi bir işi geri çevirmek zorunda kaldınız mı?

Fırsatlar ve tehditler genellikle dış faktörlerdir. Bu faktörler için plan yapmak ve sonuçlarıyla başa çıkmak zorunda olduğunuzdan, kontrolleri daha zor olabilir.

FIRSATLAR, işletmenizden bağımsızdır. Yardımcı olabilmelerinin yanı sıra hedeflerinize ulaşmak için de kullanılabilirler.

Mevcut müşterilerinizden kazandığınız parayı artırmanın veya yeni müşteriler çekmenin potansiyel yollarını tespit etmenize rağmen henüz eyleme geçmediniz mi?
İşletmenizin yakınlarında çok sayıda potansiyel müşteriye sahip olan ancak rakip işletme olmayan yerler var mı?
	 Müşterilerin tercihleri nasıl değişiyor ve işletmeniz bu değişikliklerden nasıl yararlanabilir?

TEHDİTLER, işletmenizden bağımsızdır ve büyümenizi etkileyebilir.Do you compete with a large company that could open a location near yours?
Size yakın bir konumda açılabilecek büyük bir şirketle rekabet edebilir misiniz?
Rakipleriniz benzer bir ürün veya hizmeti daha düşük bir fiyata sunuyor mu?
Sattığınız ürüne olan talep azalıyor mu?
Talimatlar: İşletmenizi düşünerek tabloyu doldurun. Ayrıca, çalışanlarınızdan veya iş ortaklarınızdan bir SWOT analizi yapmalarını ve sonuçları sizin sonuçlarınızla karşılaştırmalarını isteyebilirsiniz.


Güçlü Yönler
Yeterlilik sertifikası olan ve son derece bilgili bir tamirciyim. İnsanlar işime ve bana güveniyorlar.
Ağızdan ağıza pazarlama iyi işliyor.  
Bazı yerel işletmeler düzenli müşterilerdir.
Tedarikçilerle iyi ilişkiler kurdum
. Çırağım öğrenmeye hevesli ve dükkanda çalışmaya devam etmek istiyor.
Zayıf Yönler
Tek tamirci benim. Hastalanırsam ya da yaralanırsam dükkan kapanır. 
Çırağımı tam zamanlı olarak işe alamazsam işten ayrılabilir. 
Bir müşterimi kaybetmek negatif nakit akışına yol açabilir.
Online pazarlama yaparak müşterileri çekiyorum ancak reklamlarımı geliştirmeye zamanım olmadı.
Fırsatlar
Çırağımı tam zamanlı olarak işe almak, daha yüksek ücretli ve düşük beceri gerektiren işleri almama yardımcı olacaktır.
Kendimi rekabette öne çıkarmak için bir veya birkaç alanda uzmanlaşabilirim.
İnternet reklamlarına daha fazla yatırım yapmaya başlamalıyım.
Dükkanımın kesin çözüm adresi olarak görüleceği bir veya iki yeni iş alanı bulmaya çalışmalıyım.

Tehditler
Yerel yağ değişim servisleri veya lastikçiler küçük hizmetlerden elde ettiğim hasılatı azaltabilir.
. Müşterilerimin dükkanımı diğer dükkanlardan farklı bulup bulmadığından emin değilim.
Elektrikli araçlara olan ilginin artması, genel oto servis hizmetlerinin azalmasına neden olabilir.
 

Notlar:
Kendim ve çırağım için ekstra sertifika/eğitim maliyetlerini araştırmalıyım. 
	İyi bir anlaşma yaptığımdan emin olmak için satıcıları tekrar karşılaştırmalıyım

Potansiyel stratejiler ve eylemler:
	Çırağımı, onu altı ay içinde tam zamanlı olarak işe alacağımdan haberdar etmeliyim. Ekstra giderler için birikim yapmaya başlamalıyım. Ayrıca, araç filosu olan yerel işletmeleri doğrudan hedeflemeli, kapı müşterilerini artırmak için yaklaşık dört ay içinde daha çok reklam vermeye başlamalıyım.
	Mevcut müşterilerden reklamlarda kullanabileceğim referanslar istemeliyim. 
	Mevcut müşterilere indirim vermeli veya yeni müşteriler için özel teklifler sunmalıyım. 
	Elektrikli araçlara servis hizmeti vermenin gerekleri hakkında daha fazla bilgi edinmeliyim.


