
Sales Deck  Cambodia 2019



WORKSHOP
SALES DECKប្រើប្រ្រស់ម៉្រសុីន ធ្វើឱ្រយជីវិតអ្នកប្រសើរឡើង

ទីផ្រសារកំពុងត្ររីកចម្រើន 

តើអ្នកបានត្រៀម

ខ្លួនរួចហើយឬនៅ? 



 ត្រ្រក់ទ័រ 
WORKSHOP
SALES DECK១



អាចភ្ជាប់បាន
ជាមួយផាល 
និងឧបករណ៍
ចាើនបាភាទ

អាចបាើបាន
គាប់សណ្ឋានដី

អាចបាើបាាស់
បាននៅកន្លាង

តូចចង្អៀត

ចង្កូតប៊ូម 

WORKSHOP
SALES DECKត្រ្រក់ទ័រ 

ត្រ្រក់ទ័រ L៥០១៨/L៤០១៨

១



WORKSHOP
SALES DECK២



WORKSHOP
SALES DECK

តើអ្នកជាកសិករ

ដាំដំឡូងមីម្រនទ្រ?

ផលិតភាពរបស់ត្រ្រក់ទ័រ២



WORKSHOP
SALES DECK

វគ្គដាំដំឡូងមី វគ្គបាញ់ថ្នាំដំឡូងមី

វគ្គរៀបចំដី វគ្គបាមូលផលដំឡូងមី

ផលិតភាពរបស់ត្រ្រក់ទ័រ២



WORKSHOP
SALES DECKផលិតភាពរបស់ត្រ្រក់ទ័រ 

ឧបករណ៍ភា្ជ្រប់ត្រ្រក់ទ័រសម្រ្រប់ការរៀបចំដី

  
   ផាលជង្គង់ ផាល ៣/៤

អាចធ្វើការបាន៖ ៣ហិចតាក្នងុមួយថ្ងា 
តម្លាជួល៖ $៧៥/ហិចតា
អត្ថបាយោជន៍៖
      ភ្ជូរគាស់ដីតាឡប់ឡើងលើ  
      ដើមាបីផ្ដល់ជីវៈជាតិដល់ដំណំ 
      អាចភ្ជួរបានគាប់ចំការ ទោះបីជា 
      ក្នុងចំការមានគល់ឈើក៏ដោយ       
      ភ្ជួរបានជាា ល្អសមាាប់រានដីថ្មី

សន្រសំព្រលវ្រលាពី ៤-៦ ម៉្រង

២



  
   

WORKSHOP
SALES DECKផលិតភាពរបស់ត្រ្រក់ទ័រ 

ឧបករណ៍ភា្ជ្រប់ត្រ្រក់ទ័រសម្រ្រប់ការរៀបចំដី

២

ឧបករណ៍លើករងដំឡូងមី

អាចធ្វើការបាន៖ ៣ហិចតាក្នុងមួយថ្ងា 
តម្លាជួល៖ $៧៥/ហិចតា
អត្ថបាយោជន៍៖
        ជួយរកាសាជីវៈជាតិក្នុងដី និង រកាសា
        សំណើមក្នុងដីដើមាបីជួយដល ់
        ការលូតលាស់របស់មើមដំឡូង
        អាចលើករងបានទោះបីក្នុង
        ចំការមានគល់ឈើក៏ដោយ

សន្រសំព្រលវ្រលាពី ៦ ម៉្រង



WORKSHOP
SALES DECKផលិតភាពរបស់ត្រ្រក់ទ័រ 

ឧបករណ៍ភា្ជ្រប់ត្រ្រក់ទ័រសម្រ្រប់ការរៀបចំដី

២

  
   អង្គប់វាយដី

អាចធ្វើការបាន៖ ៤ 
ហិចតាក្នុងមួយថ្ងា 
តម្លាជួល៖ $៤៥/ហិចតា
អត្ថបាយោជន៍៖
      ជួយសំលាប់សៅ្មចងាា     
      និងវាយបំបាកដីឱាយល្អិត 
      កាត់បន្ថយកមា្លាំងពលកម្ម  
      និងថ្លាចំណយលើការភ្ជួរដី

សន្រសំព្រលវ្រលាពី ៦ ម៉្រង



WORKSHOP
SALES DECKផលិតភាពរបស់ត្រ្រក់ទ័រ 

ឧបករណ៍ភា្ជ្រប់ត្រ្រក់ទ័រសម្រ្រប់ការរៀបចំដី

២

  
   ផាលស្នូរ ផាល  ៦/៧

អាចធ្វើការបាន៖ ៤ 
ហិចតាក្នុងមួយថ្ងា 
តម្លាជួល៖ $៤៥/ហិចតា
អត្ថបាយោជន៍៖
      ភ្ជូរគាស់ដីតាឡប់ឡើងលើដើមាបី
      ផ្ដល់ជីវៈជាតិដល់ដំណំ 
      អាចភ្ជួរបានគាប់ចំការ

សន្រសំព្រលវ្រលាពី ៤-៦ ម៉្រង



WORKSHOP
SALES DECKផលិតភាពរបស់ត្រ្រក់ទ័រ 

ឧបករណ៍ភា្ជ្រប់ត្រ្រក់ទ័រសម្រ្រប់ការដាំដំឡូងមី

២

  
   ឧបរណ៍ដាំដំឡូងមីមនដាក់ជី

អាចធ្វើការបាន៖ ២-៣ 
ហិចតាក្នុងមួយថ្ងា 
តម្លាជួល៖ $១០០/ហិចតា
អត្ថបាយោជន៍៖
     សនាសំសំចាពាលវាលា 
     អាចកាត់ដើមដំឡូងមី ដាក់ជី  
     និងដាំក្នុងពាលតាមួយ
     ជួយឱាយដំឡូងលូតលាស់បានល្អ 
     (ដុះចាើនជាងដាំដា)

សន្រសំព្រលវ្រលាពី ៤ ម៉្រង



WORKSHOP
SALES DECKផលិតភាពរបស់ត្រ្រក់ទ័រ 

ឧបករណ៍ភា្ជ្រប់ត្រ្រក់ទ័រសម្រ្រប់ការបាញ់ថ្ន្រំ

២

  
   ឧបករណ៍បាញ់ថ្ន្រំ

អាចធ្វើការបាន៖ 
៦ហិចតាក្នុងមួយថ្ងា 
តម្លាជួល៖ $៥០/ហិចតា
អត្ថបាយោជន៍៖
      សុវត្តិភពខ្ពស់ក្នុងការបាញ់ថ្នាំ
      សៅ្ម ថ្នាំសមា្លាប់សត្វល្អិត 
      និងបាញ់ជី 

សន្រសំព្រលវ្រលាពី ៦ ម៉្រង



WORKSHOP
SALES DECKផលិតភាពរបស់ត្រ្រក់ទ័រ 

ឧបករណ៍ភា្ជ្រប់ត្រ្រក់ទ័រសម្រ្រប់ការប្រមូលផលដំឡូងមី

២

  
   ឧបករណ៍គាស់ដំឡូងមី

អាចធ្វើការបាន៖ ៣ 
ហិចតាក្នុងមួយថ្ងា 
តម្លាជួល៖ $៧៥/ហិចតា
អត្ថបាយោជន៍៖
      បាើបាាស់កមា្លាំងពលកម្មតិចក្នុង 
      ការបាមូលផលដំឡូងមី
      បាមូលផលដំឡូងមីបានលឿន     
      ដាលអាចលក់បានតម្លាល្អ

សន្រសំព្រលវ្រលាពី ៤ ម៉្រង



ផលិតភាពរបស់ត្រ្រក់ទ័រ 
សូមគិត! តើអ្នកអាចសន្រសំលុយ និងព្រលវ្រលាបានប៉ុន្ម្រនក្នុង១ឆ្ន្រំ?

WORKSHOP
SALES DECK

ដំឡូងមី

មិថុនា វិច្ចិកាមករា កក្កដា ធ្នូកុម្ភៈ សីហាមីនា មេសា កញ្ញាឧសភា តុលា

ឧបរណ៍ដាំដំឡូងមានដាក់ជី

ឧបករណ៍បាញ់ថ្នាំ

ផាលជង្គង់ ផាល ៣/៤ និងផាលស្នូរ ផាល  ៦/៧

អង្គប់វាយដី/ឧបករណ៍លើករងដំឡូងមី

ឧបករណ៍គាស់ដំឡូងមី ឧបករណ៍គាស់ដំឡូង

ដំណាំ

២



WORKSHOP
SALES DECK

តើអ្នកជាកសិករ

ដាំស្រូវម្រនទ្រ?

ផលិតភាពរបស់ត្រ្រក់ទ័រ២



HarvestingHarvesting

Harvesting Harvesting

Harvesting

WORKSHOP
SALES DECK

វគ្គបាញ់ថ្នាំ ឬបាញ់ជីសាូវ 

វគ្គរៀបចំដី វគ្គបាមូលផលសាូវ

វគ្គដាំស្ូវ

វគ្គបាមូលចំបើងទុក

ផលិតភាពរបស់ត្រ្រក់ទ័រ
វដ្ដដំណាំស្រូវ

២



WORKSHOP
SALES DECKផលិតភាពរបស់ត្រ្រក់ទ័រ 

ឧបករណ៍ភា្ជ្រប់ត្រ្រក់ទ័រសម្រ្រប់ការរៀបចំដី

២

  
   ផាលស្នូរ ផាល  ៦/៧

អាចធ្វើការបាន៖ ៤ 
ហិចតាក្នុងមួយថ្ងា 
តម្លាជួល៖ $៤៥/ហិចតា
អត្ថបាយោជន៍៖
      ភ្ជូរគាស់ដីតាឡប់ឡើងលើដើមាបី 
      ផ្ដល់ជីវៈជាតិដល់ដំណំ 
      អាចភ្ជួរបានគាប់សាាចំការ

សន្រសំព្រលវ្រលាពី ៦ ម៉្រង



WORKSHOP
SALES DECKផលិតភាពរបស់ត្រ្រក់ទ័រ 

ឧបករណ៍ភា្ជ្រប់ត្រ្រក់ទ័រសម្រ្រប់ការរៀបចំដី

២

  
   អង្គប់វាយដី

អាចធ្វើការបាន៖ ៤ 
ហិចតាក្នុងមួយថ្ងា 
តម្លាជួល៖ $៤៥/ហិចតា
អត្ថបាយោជន៍៖
      ជួយសំលាប់សៅ្មចងាា 
      និងវាយបំបាកដីឱាយល្អិត 
      កាត់បន្ថយកមា្លាំងពលកម្ម 
      និងថ្លាចំណយលើការភ្ជួរដី

សន្រសំព្រលវ្រលាពី ៦ ម៉្រង



WORKSHOP
SALES DECKផលិតភាពរបស់ត្រ្រក់ទ័រ 

ឧបករណ៍ភា្ជ្រប់ត្រ្រក់ទ័រសម្រ្រប់ការដាំស្រូវ

២

  
   ឧបករណ៍ដាំស្រូវ

អាចធ្វើការបាន៖ ៣-៤  
ហិចតាក្នុងមួយថ្ងា 
តម្លាជួល៖ $៤០/ហិចតា
អត្ថបាយោជន៍៖
      ជួយសមាាលបន្ទុកក្នុង 
      ការដាំសាូវ
      សនាសំសំចាពាលវាលា    
      និងថវិការលើការដាំសាូវ

សន្រសំព្រលវ្រលាពី ៦ ម៉្រង



WORKSHOP
SALES DECKផលិតភាពរបស់ត្រ្រក់ទ័រ 

ឧបករណ៍ភា្ជ្រប់ត្រ្រក់ទ័រសម្រ្រប់ការបាញ់ថ្ន្រំ

២

  
   ឧបករណ៍បាញ់ថ្ន្រំ

អាចធ្វើការបាន៖ 
៦ហិចតាក្នុងមួយថ្ងា 
តម្លាជួល៖ $៥០/ហិចតា
អត្ថបាយោជន៍៖
      សុវត្តិភពខ្ពស់ក្នុងការបាញ់ថ្នាំ
      សៅ្ម ថ្នាំសមា្លាប់សត្វល្អិត 
      និងបាញ់ជី 

សន្រសំព្រលវ្រលាពី ៦ ម៉្រង



WORKSHOP
SALES DECKផលិតភាពរបស់ត្រ្រក់ទ័រ 

ម៉្រសុីនសម្រ្រប់ការប្រមូលផលស្រូវ

២

  
    ម៉្រសុីនច្រូតស្រូវ

អាចធ្វើការបាន៖ 
៥-៧ហិចតាក្នុងមួយថ្ងា 
តម្លាជួល៖ $១០០/ហិចតា
អត្ថបាយោជន៍៖
      ជួយសមាាលបន្ទុកក្នុងការ
      ចាូតសាូវ
      បាមូលផលសាូវបានលឿន   
      ដាលអាចលក់បានតម្លាល្អ
      ចាូតបានស្អាត អតាាបាត់គាាប់      
      សាូវតិចជាង ៥%
      ចាូត និងបោកសាូវក្នុង
      ពាលតាមួយ

សន្រសំព្រលវ្រលាពី ៦ ម៉្រង



WORKSHOP
SALES DECKផលិតភាពរបស់ត្រ្រក់ទ័រ 

ឧបករណ៍សម្រ្រប់ការប្រមូលចំបើង

២

  
    ឧបករណ៍ប្រមូលចំបើង

អាចធ្វើការបាន៖ ១.៦ 
ហិចតាក្នុងមួយថ្ងា 
តម្លាជួល៖ $៥០/ហិចតា
អត្ថបាយោជន៍៖
      សនាសំសំចាពាលវាលា និងថវិការ
      ក្នុងការបាមូលចំបើងទុក
      បាមូលចំបើងទុកសមាាប់ធ្វើជី  
      និងចំណីសត្វ

សន្រសំព្រលវ្រលាពី ១០ ម៉្រង



ផលិតភាពរបស់ត្រ្រក់ទ័រ 
សូមគិត! តើអ្នកអាចសន្រសំលុយ និងព្រលវ្រលាបានប៉ុន្ម្រនក្នុង១ឆ្ន្រំ?

WORKSHOP
SALES DECK

មិថុនា វិច្ចិកាមករា កក្កដា ធ្នូកុម្ភៈ សីហាមីនា មេសា កញ្ញាឧសភា តុលាដំណាំ

មា៉ាសុីន
ចាូតសាូវ

អង្គប់វាយដី

ឧបករណ៍ដាំសាូវ

ឧបករណ៍
បាមូល
ចំបើង

សាូវ

ឧបករណ៍
បាញ់ថ្នាំ

ផាលជង្គង់ ផាល ៣/៤ 
និងផាលស្នូរ ផាល  ៦/៧

ឧបករណ៍បាញ់ថ្នាំ

ឧបករណ៍បាមូលចំបើង

២



WORKSHOP
SALES DECK២



WORKSHOP
SALES DECK

កាត់បន្ថយការចំណាយ 
លលីកម្ាំងពលកម្ម  

្នាសំ្ំចាពាលវាលា 

បង្កើនទិន្នផល 

២



តំណងចាកចាយផលិតផលគូបូតាបាចាំ
ខាត្ត ឧត្តមានជ័យ

ទូរស័ព្ទៈ 097 555 67 67             
            012 357 378

កាុមហ៊ុនគូបូតា យី ឈុន

អរគុណ


