
 صادرات و توسعه

 

  

2017 

زیر ساخت ها  

نویسنده :  مصطفی نظام پرور  

 

www.takbook.com



 

حه
صف

1
 

  صادرات و توسعه 

 

Contents 

 6 ........................................................................................... میالرح الرحمن اهلل بسم

 6 ......................................................................................................... اول فصل

 6 ................................................................................................................. مقدمه

 8 .............................................................................................................. فیتعار

 8 ............................................................................................................ :سرنخ

 9 ............................................................................................ مشکوک یمشتر

 9 .............................................................................................. یاحتمال یمشتر

 11 ....................................................................................................... : یمشتر

 11 ........................................................................................................ :فرصت

 11 ................................................................................................... هدف بازار

 Incoterms..................................................................................... 11نکوترمزیا

FOB .............................................................................................................11 

CFR .............................................................................................................11 

www.takbook.com



حه
صف

2
صادرات و توسعه

CPT ............................................................................................................11

CIP...............................................................................................................16

CIF...............................................................................................................11

ExW ............................................................................................................18

19 ...................................................................................... (ینیبارچ) نگیاستاف

21 ....................................................................................................... دوم فصل

21 ................................................................................................... ها ساخت ریز

21 ........................................................................................................... مقدمه

 21 ............................................................................................... تیسا وب -1

21 ................................................................................... یشگــیهم حضور -2

19 ....................................................................................................... هینما -1

19 ........................................................................................ (لیپروفا یکامپان) 

61 ................................................................................................. کاتالوگ-1

www.takbook.com



 

حه
صف

1
 

  صادرات و توسعه 

 

 11 ............................................................................................ متیق ستیل -1

 81 .................................................................................... یارتباط یها ابزار -6

 81 ................................................................... ( ها سرنخ ستیل)  داده بانک -1

 86 ...................................................................................... یاساس جمله 11 -8

 88 ......................................................................................................... لمیف -9

 98 ....................................................................................... : یارز حساب -11

 Performa Invoice (PI) ................................................... 112 فاکتور شیپ - 12

 Full Corporate Offer (FCO) ........................................ 111 یرسم شنهادیپ -11

 CRM ............................................................ 111 یمشتر با ارتباط تیریمد -11

 112 .................................................................................. :اول لفص یبند جمع

 111 .................................................................................................... سوم فصل

 111 ............................................................. سرنخ دیتول ندیفرآ و یاحتمال انیمشتر

 111 ......................................................................................................... قدمهم

www.takbook.com



 

حه
صف

1
 

  صادرات و توسعه 

 

 119 .......................................................سرنخ دیتول کارخانه ای سرنخ کردن دایپ

 112 .......................................................................................... ! تیصالح دییتا

 111 ......................................................................................... یاحتمال انیمشتر

 116 ............................................................................................... :چهارم فصل

 116 ................................ یتجار یها فرصت به یاحتمال انیمشتر و ها سرنخ لیتبد

 116 ........................................................................................................ :مقدمه

 111 .............................................................................................. اعتماد چرخه

 111 .............................................................................. اعتماد چرخه کی نمونه

 111 .................................................................................... یاجتماع یها شبکه

 111 ....................................................................................... پول:  پنجم فصل

 111 ........................................................................................................ :مقدمه

 111 .................................................. یمشتر توسط متیق درخواست ارسال - 1

 119 ........................................................................... (FCO)او یس اف هیراا - 2

www.takbook.com



 

حه
صف

1
 

  صادرات و توسعه 

 

 161 ........................................................................................... (PI)پروفرما - 1

 161 ..................................................................................... ییاجرا اتیعمل -1

 161 ...................................................................................................... یبند جمع

 

  

www.takbook.com



 

حه
صف

6
 

  صادرات و توسعه 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 فصل اول تعاریف

 مقدمه 

نــد آن فرهنــگ و تصــورات اشــتباه و یــا نــاقد در اقتصــاد یــک کشــور مــی توا

ــه دارد .  ــان دور نگ ــرد  جه ــود و م ــرای خ ــی ب ــروت آفرین ــعه و   ــور را از توس کش

ــردن و  ــد ک ــاو را تولی ــک ک ــط ی ــی فق ــارآفرینی یعن ــتباهی همکــون ک تصــورات اش

ایجــاد اشــتبال بــدون در نتــر بــرفتن جنبــه هــای بازربــانی و فــرو  آن و یــا تصــور 

حـ  دیگــران را عــایع  اشـتباه اینکــه بــرای  روتمنـد شــدن مــی بایسـت دزدی کــرد یــا

ــک ــر روزی صــاح  ی ــیم اب ــی کن ــر م ــا اینکــه فک ــرد و ی ــ   ک ــدیم پ ــه ش کارخان

ــداریم و شــاید از همــه  ــرو  ن ــه طراحــی سیســتم هــای بازربــانی و ف ــازی ب دیگــر نی

ــد  ــا قص ــا در اینج ــد ام ــی دانن ــا م ــرین کاره ــعیف ت ــابی را از ع ــه بازاری ــدتر اینک ب
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ــط ب ــا فرهنــگ هــای  ل ــن تصــورات و ی ــه ای ــداریم ب ــه ن ــم ب ــا قصــد داری ــردازیم . م پ

رو  هــای عملــی و واقعــی توســعه کســ  کــار بــرای صــادرات و در واقــع بــه رو  

ــدنتر  ــه ای کــه م ــا مجموع ــرای خــود و ی ــا ب ــا اجــرای آن ه ــد ب ــی توانی ــایی کــه م ه

داریــد بازارهــای خــارجی را بــاز کنیــد و صــادر کننــده مارحــی بشــوید. تمــامی ایــن 

موعــه امتحــان شــده اســت و نتــای  م بــت رو  هــا بــه صــورت کامــل در چنــدین مج

وری نمـی پـردازیم ئـآن دیده شده اسـت . مـا در ایـن کتـاب بـه مباحـ  نتـری و یـا ت

خواننـــده کتـــاب دار  آرزو و اجرایـــی مـــی باشـــد. در انتهـــا بلکـــه تمامـــا عملیـــاتی 

 در راستای صادرات به خوبی فعالیت کند.  بتواند
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 تعاریف 

مــی پــردازیم ایــن تعریــف هــا بــرای درک بهتــر مــا در ایــن جــا بــه تعــاریف کلمــات 

 ماال  کتاب کمک می کند. 

 سرنخ:

بــه مجموعــه شــرکت و یــا شاصــی کــه  احتمــال و یــا اســتعداد ایــن  Lead یــا ســرنخ 

 موظفنــد فــرو  تــیم کارشناســان را دارد کــه شــما بتوانیــد بــا او تجــارت کنیــد.

ــای ــ  فعالیته ــن روی مناس ــرنخ ای ــا  س ــد انج ــدیل را آن و دهن ــه تب ــک ب  فرصــت ی

ــاری ــد تج ــایی. کنن ــر فعالیته ــی نتی ــری  پ ــا  بی ــی  تم ــال تلفن ــک  ارس ــرار پیام  ق

 ... و جلسه
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ــا ســرنخ ــه ه ــر شــرو  نقا ــتند فروشــی ه ــت از و هس ــادی اهمی ــد زی ــ ا. برخوردارن  ل

 اســتفاده هــا آن یــافتن بــرای روشــی هــر از و بگ اریــد کــافی وقــت هــا آن بــرای بایــد

 .کنید

 مشتری مشکوک

ــه) ــا و کــاو کــه فــردی(: Suspect Customer :انگلیســی ب ــرای خــدمات ی  ایجــاد او ب

 .است شده

 مشتری احتمالی

ــه) ــات کــه "مشــکوکی مشــتری"(: Prospect Customer: انگلیســی ب  بنگــاه آن تبلیب

ــه اقتصــادی ــیده دســتش ب ــا رس ــاو عرعــه محــل در وی ــا و ک  حضــور آن خــدمات ی

 .استیافته

www.takbook.com



 

حه
صف

11
 

  صادرات و توسعه 

 

 مشتری :

ــتری"  ــالی مش ــه "احتم ــداقل ک ــک ح ــار ی ــدمات از ب ــا خ ــول ی ــک محص ــاه ی  بنگ

ــادی ــتفاده اقتص ــتکرده اس ــا از  اس ــت و ی ــد اس ــال خری ــری در ح ــر از دیگ ــ  اب پ

شما قیمت برفته اسـت مشـتری شـما نیسـت بلکـه بـرای شـما یـک سـرنخ یـا فرصـت 

 تجاری فرض می شود.

 فرصت:

 مــی نتیجــه ایــن بــه ســرنخ یــک بــا مــ اکره بــا وکــار کســ  فــرو  باــش کــه وقتــی

 مــی صــادر او بــرای فــاکتور پــیش یــا و دارد وجــود ســرنخ خریــد احتمــال کــه رســد

ــد  ــه ســرنخ کن ــک ب ــرای فرصــت ی ــار و کســ  ب ــدیل ک ــی تب ــا فرصــت. شــود م  ه

ــا اشــاا  ــازمان ی ــایی س ــتند ه ــه هس ــال ک ــرو  احتم ــدیل و ف ــا تب ــه آنه ــتری ب  مش

ــن در .باوســت ــه ای ــدیریت مرحل ــات م ــا ارتباط ــت  قیمــت  مشــتری  ب  پوشــش کیفی

ــل ــدینیاز کام ــتری من ــای و مش ــف پارامتره ــر ماتل ــورد در دیگ ــووت م ــا محص  ی
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ــار و کســ  خــدمات ــی ک ــد م ــر درصــد توان ــرنخ تبیی ــه س ــزایش را فرصــت ب ــا اف  ی

 .دهد کاهش

 بازار هدف 

ــه ــی ب ــازار از باش ــه ب ــودمی بفت ــه ش ــندبان ک ــدف فروش ــرو  ه ــول ف ــا محص  ی

 ایـن بـرای  نتـر مـورد خـدمات یـا کـاو کـه اسـت طبیعـی .دارنـد آنهـا بـه را خدمات

 .استشده ایجاد افراد از دسته

  Incotermsاینکوترمز

 International» انگلیســی کلمــه ســه ترکیــ  از کــه اســت مرکــ  کلمــه یــک

Commercial Terms »تشــــکیل بازربــــانی المللــــیبین اصــــاالحات معنــــی بــــه 

 اصــاالحات ایــن. بیــردمی قــرار اســتفاده مــورد ایبســترده صــورت بــه و اســتشده

 .شودمی استفاده خریدار و فروشنده بین هامسئولیت و هاهزینه کیکتف برای
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. دهــدمی پاســخ خریــدار بــه فروشــنده از کــاو حمــل بــا مــرتبط مســا ل بــه اینکــوترمز

ــا لی ــامل مس ــل ش ــا  حم ــرخید کاوه ــاو  ت ــادرات و واردات ک ــا  ص ــه کاوه  اینک

ــا و جابجــایی ریســک اینکــه و باشــدمی پرداخــت مســئول کســی چــه  در کــاو لانتق

 ماتلـــف اصـــاالحات. باشـــدمی کســـی چـــه عهـــده بـــر حمـــل ماتلـــف مراحـــل

ــا معمــوو اینکــوترمز ــایی هــایمکان ذکــر ب ــرار اســتفاده مــورد جبرافی ــردمی ق ــه بی  ن

ـــــاوین ـــــرتبط عن ـــــا م ـــــایی ب ـــــوترمز. جابج ـــــط اینک ـــــا  توس ـــــانی ات  بازرب

 .استشده تدوین و تهیه International Chamber Of Commerceالمللیبین
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FOB 

 Free On Board اصاالح مافف

 نـــرده روی از را کـــاو وقتـــی فروشـــنده. مبـــد  در کشـــتی عرشـــه در کـــاو تحویـــل

 خریــدار بــا بیمــه و حمــل هزینــه. اســتداده خاتمــه را خــود ریســک داد عبــور کشــتی

ایــن .اســت خریــدار بــا بازرســی و بیمــه و تحویــل بنــدر از حمــل قــرارداد عقــد. اســت

ه بـه صـورت دریـایی حمـل مـی شـود اسـتفاده مـی بـردد و رو  برای کاوهـایی کـ

ــه صــورت  ــیم ب ــال  کن ــدرعبا  اع ــیم قیمــت را در بن ــته باش ــر قصــد داش ــوو اب معم

 .زیر می نویسیم

FOB BND (Bandar Abbas) 
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CFR 

 Cost and Freight اصاالح مافف

ــه ــه و هزین ــا حمــل کرای ــی اســت ســاب  C&F. مقصــد ت ــایی حمــل ماصــو  ول . دری

 مســـئولیت( شـــودمی بـــاربیری) کنـــدمی عبـــور کشـــتی نـــرده روی از وقتـــی کـــاو

. اسـتفروشنده بـا حمـل هزینـه. اسـت خریـدار بـا بیمـه هزینـه. میابـد خاتمـه فروشنده

ایــن رو   .فروشــنده بــا حمــل قــرارداد عقــد و. اســت خریــدار بــا بیمــه قــرارداد عقــد

ــردد ــی ب ــتفاده م ــود اس ــی ش ــل م ــایی حم ــورت دری ــه ص ــه ب ــایی ک ــرای کاوه و  ب

معمــوو ابــر قصــد داشــته باشــیم قیمــت را بــه صــورت حمــل شــده در امــارات اعــال  

 .کنیم به صورت زیر می نویسیم

CFR Jebel Ali/UAE 
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CPT 

 Carriage Paid To اصاالح مافف

 طــر  بــرای بیشــتر ولــی مرکــ  حمــل. مقصــد تــا حمــل کرایــه پرداخــت بــا تحویــل

ــا زمینــی  کــاو کــه زمــانی فروشــنده لیتمســئو و ریســک. شــودمی اســتفاده هــوایی ی

ــل را ــین تحوی ــده حمــل اول ــد خاتمــه دهــدمی کنن ــه. میاب ــا حمــل هزین ــا فروشــنده ب  ت

ــ  معــین نقاــه ــرارداد طب ــه. ق ــدار بیمــه هزین ــرارداد عقــد. خری ــا بازرســی ق ــدار ب  خری

ــه صــورت زمینــی حمــل مــی شــود اســتفاده  .اســت ــرای کاوهــایی کــه ب ایــن رو  ب

ــه صــورت حمــل شــده در مــی بــردد و معمــوو ابــر قصــد دا شــته باشــیم قیمــت را ب

 استانبول ترکیه اعال  کنیم به صورت زیر می نویسیم.

CPT Istanbul/ Turkey 
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CIP 

 Carriage and Insurance Paid to اصاالح مافف

ــل ــا تحوی ــه پرداخــت ب ــا بیمــه و حمــل کرای . باشــدمی مرکــ  حمــل رو . مقصــد ت

ــانی فروشــنده مســئولیت و ریســک ــاو کــه زم ــه را ک ــه ب ــ  نقا ــاندمی شــده تواف  رس

ــا حمــل و بیمــه هزینــه. میابــد خاتمــه ــا حمــل و بیمــه قــرارداد عقــد. اســتفروشنده ب  ب

ایــن رو  بــرای کاوهــایی  .اســت خریــدار بــا بازرســی قــرارداد عقــد. اســتفروشنده

ــی بــردد و معمــوو ابــر قصــد  ــی شــود اســتفاده م ــی حمــل م ــه صــورت زمین کــه ب

ــه صــ ــه داشــته باشــیم قیمــت را ب ــیم ب ــه اعــال  کن ورت حمــل شــده در اســتانبول ترکی

 صورت زیر می نویسیم.

CIP Istanbul/ Turkey 
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CIF 

 Cost, Insurance and Freight اصاالح مافف

ــه ــه   هزین ــه و بیم ــل کرای ــا حم ــل ماصــو . مقصــد ت ــایی حم ــاو. باشــدمی دری  ک

ــی ــرده روی از وقت ــتی ن ــاربیری کش ــودمی ب ــئولیت ش ــنده مس ــه فروش ــدم خاتم . یاب

 .اســتفروشنده بــا بیمــه و حمــل قــرارداد عقــد. اســتفروشنده بــا بیمــه و حمــل هزینــه

ــی  ــی شــود اســتفاده م ــایی حمــل م ــه صــورت دری ــایی کــه ب ــرای کاوه ــن رو  ب ای

بــردد و معمــوو ابــر قصــد داشــته باشــیم قیمــت را بــه صــورت حمــل شــده در جبــل 

 علی امارات اعال  کنیم به صورت زیر می نویسیم.

CIF Jebel Ali/ UAE 
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ExW 

 :مبد  در عزیمت نقاه در کاو تحویل - Ex Works اصاالح مافف

 رو  ایـــن در(. کـــار محـــل) مبـــد  در عزیمـــت نقاـــه در کـــاو تحویـــل: تعریـــف

ــنده  ــاو فروش ــد محــل در را ک ــا و تولی ــار ی ــاو انب ــه ک ــدار ب ــل خری ــدمی تحوی  و ده

 خرابــی ریســک و بمــرک بیمــه  ونقــل حمل بــاربیری  از اعــم ها هزینــه کلیــه

در ایــن رو  تولیــد کننــده و یــا فروشــنده خــود از هــر .اســت خریــدار عهــده بــر کــاو

ــند  ــورد پس ــن رو  م ــد ای ــی کن ــت م ــاو راح ــل ک ــورد تحوی ــری در م ــه دربی بون

ــران  ــار ته ــاو را در انب ــم ک ــواهیم بنویس ــر با ــت. اب ــال نیس ــارجی اص ــداران خ خری

 تحویل می دهیم به صورت زیر می نویسیم.

ExW Tehran/Iran 

www.takbook.com



 

حه
صف

19
 

  صادرات و توسعه 

 

 ) بارچینی(استافینگ

. ایـن عملیـات بـرای عملیات چیـدن محصـول یـا کـاو در کـانتینر هـای کشـتی رانـی 

اینکــه کــاو در طــی مســیر دچــار آســی  نشــود بایــد بــا دقــت و رعایــت اصــول انجــا  

ــا پالســتیکی کــف  ــا اســتفاده از پالــت هــای چــوبی و ی بــردد در بســیاری از مــوارد ب

او ایمــن کــرده و توســط تاتــه هــای چــوب و یــا فــو  و ام ــال آن کــانتینر را بــرای کــ

ــاو  ــدن درســت ک ــتباه در چی ــد. اش ــی کنن ــا محافتــت م ــواره ه ــه و دی ــاو را از بدن ک

 ممکن است موج  از بین رفتن کل محموله بردد.
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  دومفصل 

 زیر ساخت ها 

 مقدمه 

ــوان یــک عا ــرای شــرو  هســت. هــر عن ــه شــما ب ــاز هــای اولی ــر ســاخت هــا نی مــل زی

. مـی تـوانیم تعـداد بیشـتری از زیـر سـاخت هـا را نـا  بـودمحرک در مشتری خواهـد 

ــد  ــده بتوان ــا خوانن ــردیم ت ــر ک ــا ذک ــن ج ــا در ای ــا را م ــرین ه ــاربردی ت ــا ک ــریم ام بب
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ــد ــل انجــا  ده ــین المل ــازار ب ــه ب ــا را ب ــرین ه ــک ت ــا و نزدی ــرین کاره . بعضــی از بهت

کنــد و در تمــامی شــبانه روز  خــود بــه خــود مشــتری بــرای شــما ایجــاد مــیهــا عنــوان 

ــرای شــما هســت و بعضــی عنــوان هــای دیگــر مــی توانــد عامــل  در حــال بازاریــابی ب

 اعتماد سازی و جل  نتر مشتری احتمالی یا سرنخ های شما شود.

ــان  ــرای خودت ــر ســاخت هــا را ب ــل از شــرو  کــار همــه زی پیشــنهاد مــی کــنم کــه قب

ــز  ــا تمرک ــیر ب ــی مس ــد در ط ــا بتوانی ــد ت ــراهم کنی ــه ف ــدافتان ب ــر روی اه ــتری ب بیش

 تجارت بپردازید.

شما مـی توانیـد از ایـن زیـر سـاخت هـا در صـورتی کـه یـک کارخانـه و یـا تولیـدی 

و یــا تــاجر و یــا بازربــان باشــید اســتفاده کنیــد حتــی ابــر بــه  عنــوان یــک بازاریــاب 

ــا ایــن زیــر ســاخت هــا محصــول  ــین المللــی هــم قصــد فعالیــت داریــد مــی توانیــد ب ب
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ــدین کا ــیدچن ــدی را بفروش ــا تولی ــه ی ــرمایه دار  رخان ــا س ــه حتم ــت ک ــاز نیس ــ  نی پ

 باشید و یا هزینه خیلی زیادی برای این زیر ساخت ها انجا  دهید.
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 زیر ساخت ها به شرح زیر می باشد:

 وب سایت  -1

وب ســایت هــا بــا هــدف ارایــه توعــیحات  و  مشاصــات کارخانــه یــا مجموعــه شــما 

 ایجاد وب سایت را در نتر بگیرید .  تهیه می شوند پ  همیشه هدف از

ــه  ــه ک ــر آنک ــود ه ــایت خ ــد در وب س ــعی کنی ــد س ــاز دارن ــما نی ــداران ش ــرار خری ق

بـدون در نتـر بـرفتن شـکل ظـاهری وب سـایت کـه بـه سـلیقه و نتـر شـما بـر  .دهید

مــی بــردد مــوارد زیــر پیشــنهاد مــی بــردد کــه در وب ســایت خــود لینــک و 

  توعیحاتی پیرامون آن قرار دهید .
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 صفحه اصلی -1

 درباره ما  -2

 ارتباط با ما  -1

 محصووت و خدمات  -1

 ظرفیت ها و امکانات  -1

 شرایط فرو  و ارایه خدمات یا کاو  -6

 تصاویری از خدمات و یا کاو و یا کارخانه و تولیدی  -1

 خرین فرو  ها یا باربیری ها آارایه بارنامه و بزارشاتی از  -8

 .ش می آیدبرایشان پی ها خریدارپرسش ها و سواوتی که  -9

ــده  ــان ش ــوارد بی ــر از م ــد ی ــعی کنی ــایت  س ــ  وب س ــل از طری ــور کام ــه ط ب

 خودتان و مجموعه اتان را معرفی نمایید. 
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ــاد  ــی زی ــ  خیل ــایت مباح ــولی وب س ــاختار اص ــع س ــی و در واق ــرای طراح ب

دیگری هسـت امـا امیـدوار  در نگـار  هـای بعـدی بیشـتر بـه آن بپـردازیم امـا 

ــ ــو ی ب ــه تکنول ــان اینک ــه لح ــت از ب ــر اس ــد هســت بهت ــال رش ــرعت در ح ه س

مشـــاوران حرفـــه ای در ایـــن عـــمینه اســـتفاده کنیـــد تـــا همیشـــه خـــود را در 

 . دارید باوترین ساح کیفی نگه

ــ ــای دیگ ــنهاد ه ــور از پیش ــایت خ ــک وب س ــتن ی ــرای داش ــن ب ــی  بم بررس

سایت های رقبا هست کـه مـی توانـد بـه شـما ایـده هـای جدیـد و بهتـری بدهـد 

نیســت کــه شــما بایــد تمــامی ســایت هــا اعــم از فارســی و انگلیســی البتــه بفتنــی 

 را بررسی کنید.
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حضوووووور  -2

 ی ووهمیشگ

ــت   ــا هــدف از دیــده شــدن در همــه جــای اینترن شــما بایــد همــه جــا دیــده شــوید ام

جسـتجوی بوبـل بسـیار ماـرح شـده و رقیبـی بـرای خـود  موتـورهست امـروزه کـه 

ــی  ــدارد و از طرف ــوزه ن ــن ح ــداردر ای ــما های خری ــا ش ــد ت ــی کنن ــتفاده م از آن اس

ــدا  ــورد تقاعــا اشــان هســت را پی ــدبان خــدماتی کــه م ــه کنن ــا ارای ــا و ی فروشــنده ه
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کننــد پــ  بایــد در همــه کلیــد وا ه هــای مــرتبط بــا حــوزه کــاری یــا خــدماتی خــود 

در صــفحه اول قــرار بگیریــد. بلــه ایــن موعــو  مربــوط بــه ســئو مــی شــود یعنــی شــما 

ــو ــایت معم ــر از وب س ــد  ی ــک بای ــود ی ــته  وب سااایت ساااو خااا لی خ داش

ــــــد ــــــه خــــــود جلــــــ  کن  .باشــــــید کــــــه جســــــتجو بــــــر هــــــا را ب

ــی شــما حــداقل   ــن وب ســایت یعن ــا  1درســت کــردن ای ــ  هــزار   11ت صــفحه مال

بایــد بــا رعایــت اصــول ســئو تهیــه کنیــد تــا بتوانیــد در تمــامی کلیــد وا ه هــای مــرتبط 

ایــن کــار را مــی تــوان بــا بــا کــار خــود در صــفحه اول بوبــل قــرار بگیریــد . انجــا  

بوبـل خیلـی راحـت فـراهم کـرد کـه بـا توجـه هزینـه هـای  کـیبرفتن تبلیبات کلی
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مـــی  بـــاوی آن ممکـــن اســـت ناواهیـــد انجـــا  بدهیـــد و از طرفـــی  مانـــدباری دا

ــور هــای  ــد در موت ــیم شــما بای ــان کن ــم کــه بی ــر قصــد داری ــن تیت ــا در ای ــا م ــدارد ام ن

ــده  ــم در صــفحه اول  شــویدجســتجو دی ــه رو  آن ه ــا حــاو ب ــوان ه ــین عن و در اول

پــولی و تبلیبــات کلیکــی بوبــل و یــا بــه رو  تولیــد محتــوای باکیفیــت و زیــاد در 

اصــول درســت کــردن ایــن محتــوا بســیار پیکیــده اســت کــه حتمــا بایــد  .ســایت خــود

از مشــاوران حرفــه ای در ایــن زمینــه اســتفاده کنیــد از طرفــی مــن تعــداد کســانی کــه 

افی دارنــد را خیلــی کــم دیــده ا  بیشــتر مــی تواننــد در ایــن زمینــه تاصــد کــ

ــاد تاصــد  ــت و زی ــا کیفی ــوای ب ــد محت ــد تولی ــد کنن ــت و کــم تولی ــوای باکیفی محت

خــا  دیگــری هســت امــا شــما هــر تعــداد و هــر مقــدار مــی توانیــد محتــوای مــورد 

نتر خود را تولیـد کنیـد .یکـی از رو  هـایی کـه فقـط بـرای ابتـدای کـار مـی توانـد 

 ود رو  زیر هست:مو ر واقع ش

www.takbook.com



 

حه
صف

11
 

  صادرات و توسعه 

 

ــا  ــا م ــم کــه  121همــان طــور کــه خــواهم بفــت تقریب ــا داری ــورت معــروف در دنی پ

اک ــرا ســروی  کشـــتی رانــی هــای بـــه آن هــا وجــود دارد و شـــما قاعــدتا ابـــر 

محصــول شــما دارای چنــد بریــد یــا چنــد نــو  بســته بنــدی باشــد مــی توانیــد از ایــن 

ز یــک م ــال اســتفاده مــی رو  اســتفاده کنیــد مــا بــرای شــفاف تــر شــدن ایــن رو  ا

کنــیم مــ ال فــرض مــی کنــیم شــما یــک کارخانــه تولیــد رب بوجــه فرنگــی هســتید و 

 هیچ نو  کنسرو دیگری هم تولید نمی کنید .

 رب بوجه فرنگی در نو  خود از نتر بسته بندی به شرح زیر هست:

 Can400gr معمولی برمی 111قوطی 

 Can400gr WITH EASY OPEN کلید دار برمی 111قوطی 

ـــوطی  ـــی 111ق ـــا درب  برم ـــددار ب کلی

 پو 

 Can400gr WITH EASY OPEN CAPS 
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 Can 800 gr برمی  811قوطی 

  Can 800 gr WITH EASY OPEN کلیددار برمی  811قوطی 

ـــوطی  ـــی  811ق ـــا درب برم ـــددار ب کلی

 پو 

Can 800 gr WITH EASY OPEN 

CAPS 

 Aseptic اسپتیک

 Can 4Kg کیلویی 1قوطی 

 Can 17Kg کیلویی 11ی قوط

 

   بسته بندی داریم.نو 9ما در این جا 

ــه شــما در  ــت ممکــن اســت کارخان ــریک   2از نتــر کیفی ــ ال ب ــت م ــو  کیفی و  21ن

 تولید کند . 28بریک  
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و از نتر پرداخـت بـا دو نـو  تسـویه نقـد و ال سـی مـی توانیـد بـا مشـتری خـود کـار 

 کنید.

 های زیر تولید کنید .شما محتوای خود را باید با تیتر پ  

 کیفیت بسته بندی+کیفیت محصول+کشور مقصد+ نحوه تسویه

 از نتر تعداد شما می توانید به تعداد زیر مال  تولید کنید.

 تیتر  1121=2*121*2*9

در قســت مــتن هــم در مــورد محصــول اتــان و ایــن کــه بــا ایــن شــرایط مــی توانیــد در 

ــل بد ــه مشــتری تحوی ــورد نتــر ب ــا کشــور م ــورت ی ــ  شــما پ ــد مــی نویســید ماال هی

 ستند .نبکلماتی که در باو بفتیم در تبییر هستند و اک را یکسان 
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کنــون توانســته جــواب م بــت بدهــد امــا بــا توجــه بــه رونــد ســریع رشــد  ایــن رو  تــا

تکنولــو ی امیــدوار  کــه در زمــان ماالعــه ایــن مالــ  بــرای شــما هــم کــاربرد داشــته 

 باشد. 

 

 انواع روش های حضور :

 ر در اینترنت حضو

ــه کســ  و  ــا توجــه ب ــی شــما ب ــوا ماــرح هســت یعن ــابی محت ــوان بازاری ــا عن ــدا ب جدی

ــای  ــنهاد ه ــه همیشــه در صــدر پیش ــد ک ــی کنی ــد م ــی تولی ــا کیفیت ــوای ب ــان محت کارت

ــ  در   ــدن ماال ــا خوان ــم ب ــدار ه ــی خری ــد از طرف ــرار بگیری ــتجو ق ــای جس موتوره

ــه بررســی مجموعــه شــما  ــد جلــ  شــود شــده در وب ســایت نتــر  نســبت ب و خری

ایــن رو  خیلــی موفــ  بــوده ماصوصــا کــه رو  تهیــه ماالــ  کــار ســاتی بــوده و 
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ــه از رو   ــد ک ــی دهن ــرجیح م ــد و ت ــی کنن ــتفاده نم ــایی اس ــین رو  ه ــرا از چن اک 

هــای معمــولی م ــل بوبــل ادورد یــا همــان تبلیبــات کلیکــی بوبــل اســتفاده کننــد  

بــاوی ان بــر خریــدار همیشــه از  امــا مزیــت مانــدباری و طــوونی بــودن و تــا یر م بــت

 نقاط قدرت های بسیار باوی این سبک از حضور بوده است.

 ایمیل مارکتینگ

من در ایـن عنـوان قصـد نداشـتم کـه رو  هـای تبلیبـاتی را ماـرح کـنم بلکـه بیشـتر 

سعی دار  بگم کـه شـما چـه طـور بیشـتر در جلـو دیـد خریـداران خـود قـرار بگیریـد 

ــ ــات ایمیل ــون تبلیب ــا چ ــن ام ــو ر هســت ای ــل م ــین المل ــوزه تجــارت ب ــیار در ح ی بس

ــان ــر حــالتی هــدف بی ــوان را در  کــرده  ا  در ه ــر اســا   عن ــاتی نیســت کــه ب تبلیب

ــی  ــد لیســتلیســت ایمیل ــما بای ــد بلکــه ش ــدف باش ــدون ه ــت و ب ــو اینترن ــل از ت  ایمی

ــط  ــن رو  فق ــه ای ــد وبرن ــاط بگیری ــا ارتب ــا آن ه ــد و ب ــدا کنی ــان را پی خــا  خودت
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هزینــه هــای اعــافی دارد امــا از کجــا مــی شــود لیســت ایمیــل هــای معتبــر بــرای شــما 

ــد  ــاب نمایشــگاه خواه ــرین رو  اســتفاده از کت ــدا کــرد معمــوو بهت ــداران را پی خری

ــود و بعــد از  ــد وآب ــازار مــی کنن ــ  ب ــا آ ن شــرکت هــایی هســتند کــه کــار تحقی ن ه

 ی کنند . مورد نیاز تان را با دریافت مبلبی تهیه م لیست ایمیلبرای شما 

 یر از اینکه شما نیاز به ایـن لیسـت داریـد بـرای ارسـال ایمیـل هـا نیـز بـه سـرور هـای 

خاصــی نیــاز هســت کــه بتوانــد ایــن تعــداد ایمیــل را بــدون اســپم شــدن بــرای 

خریــدارهای احتمــالی ارســال کنــد کــه در واقــع ایــن ســرور بــه عنــوان ابــزار ارتبــاطی 

هــا را چــه باریــد چــه کــم کــم بــا ماــرح هســت چــرا کــه شــما در طــی زمــان ایمیــل 

 تحقی  به دست بیاورید ولی همیشه به این ابزار ارتباطی نیاز خواهید داشت .
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 شبکه های اجتماعی 

ــای  ــبکه ه ــف ش ــای ماتل ــاعیصــنف ه ــر  اجتم ــ ال اک  ــد م ــان را دارن خــا  خودش

ــروی  لینکــ ــا  از س ــاجر ه ــد و لینکــدت ــی کنن ــتفاده م ــد در داین اس ــی توان ــز م این نی

در اختیــار قــرار دهــد . و یــا حتــی لیســتی مــرتبط بــا صــنف شــما فــت مبلبــی قبــال دریا

ــو ــی  ب ــل ف ــفحات م  ــه  کص ــا ب ــما ی ــالی ش ــداران احتم ــوبی از خری ــات خ اطالع

اصاالح سـرنخ هـای مـورد نیـاز را در ا ختیـار شـما قـرار دهـد .امـا حضـور شـما چـه 

بــه صــورت رایگــان و چــه بــه صــورت پــولی در شــبکه هــای اجتمــاعی موجــ  ایــن  

ــداران ــه خری ــد ک ــد ش ــه در   خواه ــرده و همیش ــال ک ــفحات دنب ــن ص ــما را در ای ش

 دیدشان باشید.
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 حضور در نمایشگاه ها و سیمنار ها 

ــه رو   ــا یر ســریع تــری نســبت ب ــردار هســت امــا ت ــه ب ــو  حضــور بســیار هزین ایــن ن

ن را داشــتید همیشــه در حضــور هــای ســاونه و آهــای دیگــر دارد ابــر شــرایط مــالی 

 دار های جدید برای خود پیدا کنید.نید تا بتوانید خریمهم شرکت ک

 حضور فیزیکی و جلسات

ــه در  ــانی ک ــا کس ــد و ب ــفر بروی ــما آس ــاری ش ــوزه ک ــان در ح ــت اش ــه فعالی ن مناق

ــار صــنف  ــا تج ــاط ب ــدف ارتب ــا ه ــه ب ــا ک ــفر ه ــو  س ــن ن ــد ای ــاط بگیری ــت ارتب هس

ه بــه ایــن مــن تــاجر هــای زیــادی را مــی شناســم کــخودتــان هســت بســیار مــو ر بــوده 

رو  کــه از قــدیمی تــرین رو  هــای حضــور بــوده و شــاید بگــم رو  ســنتی چنــد 

 هزار ساله هست به موفقیت دست یافته اند.
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نکتــه مهــم آن کــه بیشــترین ســود را کســی مــی بــرد کــه قبــل از ســفر ارتبــاط اولیــه را 

ــرده  ــرا ک ــود اج ــرنخ موج ــا س ــتری ی ــر روی مش ــاد را ب ــه اعتم ــد و چرخ ــه باش برفت

 باشد.

 های دیگه تبلیغات در بازار هدف روش

ــات در  ــ ال تبلیب ــد م ــزو  ماــرح ندارن ــا دیگــر ل ــادی هســت ام ــای دیگــر زی رو  ه

ــا ارســال پیامــک  ــروزنامــه هــای محلــی و ی ــود در ب ــداران و نصــ  بیلب ه موبایــل خری

کشــور خــارجی و یــا  تبلیبــات در تلویزیــون کشــور مــورد نتــر امــا ایــن را بایــد شــما 

 شما قرار می بیرد . نیاز این رو  ها مورد ببینید که کدا  یک از
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  نمایه -3

 ) کامپانی پروفایل(
ــا  ــه ی ــک وب نمای ــع ی ــت در واق ــه اس ــی مجموع ــدف معرف ــا ه ــل ب ــانی پروفای کامپ

فالیــن هســت شــما در نمایــه چــه بــه صــورت فایــل و چــه بــه صــورت چــاپی آســایت 

 که داشته باشید قصد دارید خودتان را به مشتری معرفی کنید . 

 ر نمایه به معرفی شرکت و مجموعه خود به شرح زیر می پردازید :شما د

 اسم و لوبوی مجموعه -1

 مقدمه  -2
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 پیا  مدیر عامل -1

 چشم انداز و اهداف شرکت  -1

 معرفی سابقه تاسی   -1

 ظرفیت ها و امکانات  -6

 لوح و جوایز و یا بواهینامه ها و مجوز ها  -1

 محصووت و خدمات  -8

 آدر  و شماره تما  ها  -9

ــه  ــد شــما در نمای ــد بدانن ــا بای ــر آنکــه کــه ســرنخ ه ــال آن باشــید کــه ه ــه دنب ب

برایشــان توصــیف کنیــد از تصــویر و عکــ  بــه خــوبی اســتفاده کنیــد . مــدیران  

 ولین مجموعه خود را معرفی کنید و عک  های آن را در  کنید .ئو مس

در زیــر مــن یــک نمونــه از نمایــه هــای بســیار خــوب کــه بــه دو زبــان فارســی و 

ــه  ــزرگ انگلیســی تهی ــای ب ــرای شــرکت ه ــه ب ــم البت ــی ده ــرار م شــده اســت ق
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ــتفاده  ــا اس ــه ب ــد ک ــت کنی ــوبی دق ــه خ ــود. ب ــه ش ــد تهی ــن بای ــر از ای ــی بهت خیل

 ازتصاویر به چه زیبایی در ذهن مشتریان تا یر می ب ارد.

ــی دی اف در  ــه صــورت پ ــتر ب ــا بیش ــاپی و ی ــه صــورت چ ــوو ب ــا معم ــل ه فای

ــه ا ــرد .البت ــرار مــی بی ــار مشــتریان ق ــی دی اختی ــل هــای پ مــروزه اســتفاده از فای

ــا از  ــا حتم ــا در نمایشــگاه ه ــود  ام ــد ب ــر خواهن ــه ت ــم هزین ــر و ک ــول ت اف معم

 نساه های چاپ شده استفاده نمایید.

www.takbook.com



 

حه
صف

12
 

  صادرات و توسعه 

 

www.takbook.com



 

حه
صف

11
 

  صادرات و توسعه 

 

www.takbook.com



 

حه
صف

11
 

  صادرات و توسعه 

 

www.takbook.com



 

حه
صف

11
 

  صادرات و توسعه 

 

www.takbook.com



 

حه
صف

16
 

  صادرات و توسعه 

 

www.takbook.com



 

حه
صف

11
 

  صادرات و توسعه 

 

www.takbook.com



 

حه
صف

18
 

  صادرات و توسعه 

 

www.takbook.com



 

حه
صف

19
 

  صادرات و توسعه 

 

www.takbook.com



 

حه
صف

11
 

  صادرات و توسعه 

 

www.takbook.com



 

حه
صف

11
 

  صادرات و توسعه 

 

www.takbook.com



 

حه
صف

12
 

  صادرات و توسعه 

 

www.takbook.com



 

حه
صف

11
 

  صادرات و توسعه 

 

www.takbook.com



 

حه
صف

11
 

  صادرات و توسعه 

 

www.takbook.com



 

حه
صف

11
 

  صادرات و توسعه 

 

www.takbook.com



 

حه
صف

16
 

  صادرات و توسعه 

 

www.takbook.com



 

حه
صف

11
 

  صادرات و توسعه 

 

www.takbook.com



 

حه
صف

18
 

  صادرات و توسعه 

 

www.takbook.com



 

حه
صف

19
 

  صادرات و توسعه 

 

www.takbook.com



 

حه
صف

61
 

  صادرات و توسعه 

 

www.takbook.com



 

حه
صف

61
 

  صادرات و توسعه 

 

www.takbook.com



 

حه
صف

62
 

  صادرات و توسعه 

 

www.takbook.com



 

حه
صف

61
 

  صادرات و توسعه 

 

www.takbook.com



 

حه
صف

61
 

  صادرات و توسعه 

 

 

www.takbook.com



 

حه
صف

61
 

  صادرات و توسعه 

 

 کاتالوگ -4

کاتــالوگ هــای شــما بــا کاتــالوگ هــایی کــه اک ــر مجموعــه چــاپ مــی کننــد 

باشــد چــون شــما بــه دنبــال مــ اکره بــا افــراد حرفــه ای هســتیدکه بایــد متفــاوت 

ــن هســتند کــه وا ه هــای تاصصــی را  ــال ای ــه دنب ــد و ب شــما در باــن مــی فهمن

ی نهفتــه اســت. امــا مشــتری هــای یچــه چیــز هــا محصــولی کــه ارا ــه مــی کنیــد

معمولی بیشتر بر ظـاهر محصـول شـما قضـاوت مـی کننـد و یـا حتـی بـا کلمـات 

ل شـما مـی شـوند امـا وقتـی قصـد تجـارت بـا افـراد حرفـه فریبنده ج ب محصو

ای را داریــد بایــد ســعی کنیــد تمــامی جزییــات را بــه صــورت کامــل بیــان کنیــد 

ابر مـ ال محصـول شـما کنسـرو و یـا کمپـوت خاصـی هسـت بایـد شـما تمـامی 
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ــکر  ــد ش ــتفاده درص ــورد اس ــواد م ــدباری م ــان مان ــد زم ــان کنی ــات را بی جزیی

ن قــرار داده ایــد و آتعــداد مــ ال بیالســی کــه در  میــزان و کیفیــت شــربت و یــا

کیفیـت چـاپ و  یا حتی سـایز بـیال  هـا و بـه همـراه عکـ  هـای قـوطی هـا 

ــر روی  ــاو را ب ــیحات ک ــه توع ــایی ک ــان ه ــدی زب ــته بن ــاآبس ــد ن چ پ کردی

ـــوطی وزن خـــالد وزن ناخـــالد  ـــت و عـــاامت ور  ق ـــت درب کیفی کیفی

صــافی شــده هــر قــوطی و  تعــداد هــر شــل و کیفیــت بســته بنــدی هــر شــل وزن

هــایی کــه دارد و هــر چــه کــه مــی توانــد یــک خریــدار  همجــوز هــا و بواهینامــ

حرفــه ای از شــما ســوال کنــد .پــ  شــما بایــد بــرای صــادرات کاتــالوگ هــای 

خا  خـود را داشـته باشـید تـا سـرنخ هـای شـما بتواننـد کـاو یـا خـدمات شـما 

 را از دیدباه تاصصی مورد بررسی قرار دهند . 
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ین جـا یـک نمونـه از کاتـالوگ کـه در زمینـه پسـته هسـت قـرار مـی دهـم. در ا

دقــت کنیــد در کاتــالوگ قیمــت در  نمــی شــود فقــط مشاصــات بــه صــورت 

  دقی  بیان می بردد.
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 لیست قیمت  -5

یـا  CFRو یـا   FOBلیست قیمت بـر اسـا  اینکـوترمز هـا یعنـی شـما بایـد قیمـت 

CPT  ــرنخ ــه س ــود را ب ــه  محصــول خ ــایی ک ــت ه ــی از عل ــد یک ــه کنی ــا ارای ه

خریــداران خــارجی نمــی تواننــد در مــورد خریــد کــاو از شــما تصــمیم بیــری 

کننــد ایــن هســت کــه قیمــت نهــایی کــاوی شــما را تــا پشــت مــرز هــای خــود 

ــا  ــل ت ــه حم ــران و کرای ــد ای ــد بیای ــی توان ــم نم ــدار ه ــی خری ــد و از طرف ندارن

ــه  ــاربیری و هزین ــای ب ــه ه ــدرعبا  و هزین ــد بن ــای اســتافینگ را محاســبه کن ه

آیــا ن چــه قــدر هســت آبعــد بررســی کنــد کــه ایــا ایــن کــاو قیمــت تمــا  شــده 

بــا محصــول شــرکت هــای دیگــر هســت یــا نــه . پــ  شــما بیاییــد قابــل رقابــت 
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ر  هــای تــلیســت قیمــت هــای شــفافی از محصــووت خــود را بــر  اســا  دور و 

ــد کــه نب ــده دارن ــد. عــده ای عقی ــه کنی ــی وجــود اینکــوترمز تهی ــد لیســت قیمت ای

ــداد  ــتری تع ــر مش ــون ه ــردد چ ــت در  ب ــ  قیم ــد رن ــه بای ــد بلک ــته باش داش

ــما  ــه ش ــورتی ک ــر ص ــا در ه ــد ام ــی کن ــد م ــاوتی خری ــرایط متف ــاوت و ش متف

ــر  از  ــین ن ــ ال ب ــ ال  1بنویســید م ــا م ــا اینکــه بنویســید  2دور ت دور و 1دور و ی

بسـیار مـو ر در  سنت بـه نتـر شـما بـر مـی بـردد داشـتن یـک لیسـت قیمـت 21

 ایجاد انگیزه خرید خواهد بود .

 ت چند تا نکته باید حتما در  بشود:در طرح لیست قیم

 الف: تاریخ صدور : 

شما قیمتی که امروز صـادر مـی کنیـد بایـد خریـدار بدانـد کـه ایـن لیسـت تـازه 

ــما  ــاره از ش ــد دوب ــ  بای ــدیمی هســت پ ــه دارد ق ــتی ک ــا لیس ــده و ی ــه روز ش ب

 یمت کنید .درخواست لیست ق
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 ب: تاریخ اعتبار: 

در لیســت تــاریخ اعتبــاری تهیــه کنیــد چــون شــما قیمــت هــاتون براســا  نــر  

دور هسـت بـا توجـه بـه شـرایط زمـانی ممکـن اسـت وز  باشـد هـر روز یـا هــر 

ماهی یک بـار بـروز شـود و قیمـت هـا بـا شـرایط بـازار یکسـان بشـود از طرفـی 

 ا برای شما راحت تر می کند .ولیت قیمت دادن رئاین تاریخ اعتبار مس

  : اطالعات تما  : 

ایــن لیســت نبایــد فقــط یــک ســری مــتن باشــد کــه هــیچ اطالعــات تماســی و یــا 

ــا ن در  شــده باشــد پــ  لیســت خودتــان را آشــماره ای از شــما در  ســربرگ ب

ــاوی آو  ــا ب ــایین ی ــد و حتمــا در پ ــه کنی ــا آر  تهی ن مشاصــات تمــا  فــوری ی

   کنید .سریع را برای خریدار در

 د: عک  :
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ــد عکــ  هــای کــوچکی از  ن آابــر محصــول شــما حــالتی دارد کــه مــی توانی

بکنیــد را  را در کنــار قیمــت هــر واحــد از محصــول قــرار دهیــد حتمــا ایــن کــار 

تشــاید داد کــه ایــن قیمــت بــرای کــدا  محصــول  ودچــون راحــت تــر مــی شــ

 هست . 

 ه: توعیحات :

داقل ســفار  و یــا اینکــه مــ ال معمــوو در لیســت قیمــت هــا توعــیحاتی م ــل حــ

ایــن لیســت بــر اســا  نــر  دور تعیــین شــده در صــورت تبییــرات زیــاد دوری 

قیمت معتبـر ناواهـد بـود و یـا ابـر خریـدار بسـته بنـدی را باواهـد تبییـر دهـد 

بـا ایــن مقــدار افــزایش یــا کــاهش امکـان پــ یر هســت و هــر چیــز دیگــه ای کــه 

 ر  کنید را از قلم نندازید . فکر می کنید به عنوان توعیحات باید د
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ابووزار هووای  -6

 ارتباطی

از عـواملی کـه امــروز بـه ســرعت تجـارت بـین الملــل بسـیار افــزوده اسـت ابــزار 

ــدون  ــد ب ــی توانی ــد نم ــادرات داری ــد ص ــر قص ــما اب ــت ش ــاطی هس ــای ارتب ه

ــا  ــد ب ــا کســانی کــه مــی خواهن ــال آن هــا ب داشــتن اســکایو و واتــ  آپ و ام 

احتــی ارتبــاط داشــته باشــید درســت اســت کــه شــبکه شــما ارتبــاط بگیرنــد بــه ر
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هــای تلفــن همــراه و  ابــت در تمــا  دنیــا وجــود دارد امــا هنــوز مشــکالت 

ــتر  ــت ارتبــاط در بس ــه مهمتــر کیفی ــاطی و از هم ــای ارتب ــه ه ــاطی و هزین ارتب

اینترنــت عامــل ایــن شــده کــه تمایــل بــه اســتفاده از ایــن ســروی  هــا بــه مراتــ  

ــن ــه  بیشــتر از اســتفاده از تلف ــ  اســکایو ب ــر کســی از طری ــا ه ــا باشــد شــما ب ه

ن هــم بــا کمتــرین هزینــه و آصــورت صــوتی و تصــویری صــحبت مــی کنیــد و 

ــرنخ  ــر س ــ  نت ــاد صــمیمیت و جل ــو ری در ایج ــل م ــاط عام ــت ارتب ــن کیفی ای

 های خود و تولید فرصت های جدید برای فرو  خواهد شد. 

باشـید بـه شـرح زیـر ابزارهای کـه حـداقل بـرای شـرو  کـار نیـاز هسـت داشـته 

 است : 

ه زبــان انگلیســی مســلط اســت تلفــن  ابــت کــه مســتقیم بــه اپراتــوری کــ -1

 وصل شود.

 فک  -2
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 خط موبایل  -1

 (skype)اسکایو -1

 (WhatsApp)وات  آپ -1

 (Imo)ایمو  -6

ســروی  هــای دیگــری نیــز هســتند یــک زمــانی ســروی  یــاهو یکــی از 

ت امـا معروف تـرین ابـزار هـا بـود امـا امـروزه تقریبـا فرامـو  شـده اسـ

بــه هـــر صـــورت شــما خودتـــان بهتـــرین و پرکــاربرترین ابـــزار هـــای 

 بازارهدف خود را شناسایی کنید و در دستر  قرار دهید . 

مــ ال ابــر قــرار  اســت بــا چینــی هــا کــار کنیــد پــ  حتمــا ســروی  وی 

ــن ســروی  در چــین بســیار  (WeChat)چــت  ــته باشــید چــرا کــه ای داش

 طی . متداول هست تا سروی  های دیگه ارتبا
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  بانوووا داده -7

 لیست سرنخ ها ()
ــ ــوزه ک ــارجی در ح ــاون خ ــافع ــر ه ــاه ب ــا  واس ــان   دول ه   اری ات

ـــدبان خـــار  از کشـــور کارخانه  ـــع کنن ـــده  هـــایتوزی مصـــرف کنن

ــور  ــار  از کش ــما در خ ــاوی ش ــال در  ک ــانی فع ــای بازرب ــرکت ه ش

حــوزه شــما در خــار  از کشــور  و هــر کــ  یــا شــرکت دیگــه ای کــه 

ی شـما در خـار  از کشـور فعالیـت مـی کنـد بایـد لیسـتی در زمینه کـار

ــات  ــه اطالع ــاز ب ــار نی ــرو  ک ــرای ش ــما ب ــع ش ــد در واق ــه کنی از آن تهی
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ــا  ــا و ی ــوری ه ــ  دایرکت ــا از طری ــد ی ــوو بای ــه معم ــاتی ک ــد اطالع داری

ســرد در اینترنــت تهیــه کنیــد و یــا از طریــ  کتــاب هــای نمایشــگاه و یــا 

ــ ــد در جه ــی توانی ــه م ــری ک ــر رو  دیگ ــد ه ــات باش ت کســ  اطالع

استفاده کنیـد. ایـن اطالعـات بعضـی مواقـع قابـل خریـد توسـط شـرکت 

های تحقی  بـازار بـین المللـی هسـتند پـ  نیـاز بـه ایـن اطالعـات خیلـی 

مهــم هســت نداشــتن ایــن اطالعــات م ــل کســی هســت کــه کــور هســت 

و نمــی توانــد کســی را ببینــد هــر چــه اطالعــات شــما بیشــتر و بــا کیفیــت 

احــت تــر در  مســیر توســعه صــادراتی خــود فعالیــت خواهیــد تــر باشــد ر

ــات  ــن اطالع ــی ای ــزرگ اینترنت ــیار ب ــای بس ــبکه ه ــف ش ــه لا ــرد . ب ک

خیلــی ارزان مــی شــود تهیــه کــرد امــا بــرای شــرو  بایــد بــه جمــع آوری 

  آن اقدا  کنید .
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ــن وآدر   ــه تلف ــاراتی ک ــای ام ــرکت ه ــایت ش ــه آدر  س ــرای نمون ب

بـی را دارد در زیـر قـرار مـی دهـم تمامی شـرکت هـای  بـت شـده در د

شــما نیــز از طریــ  ســرد مــی توانیــد لیســت شــرکت هــای فعــال یــا  بــت 

 شده در حوزه کاری خودتان را در کشور های دیگر پیدا کنید.

http://dubaichamber.com 
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جملووووه  55 -8

 اساسی 

ــا مکالمــه  ــان انگلیســی و ی ــن ابــر شــما زب ــی خــوب نیســت ای شــما خیل

کــار را انجــا  بدهیــد نبایــد توقــع داشــت کــه همــه تولیــد کننــدبان و یــا 

ــان  ــد زب ــادرات کنن ــد ص ــی خواهن ــه م ــانی ک ــی کس ــندبان و حت فروش

ــر از  ــط کمت ــر فق ــما اب ــند بلکــه ش ــد باش ــه  11انگلیســی بل ــه ای ک جمل
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ــما  ــا از ش ــا آن ه ــید و ی ــود بپرس ــای خ ــرنخ ه ــما از س ــت ش ــن اس ممک

یســید و بــا کمــک کســی کــه از زبــان انــدک تجربــه ای دارد بپرســند بنو

 .و از بــر کنیــد بــرای شــما کــافی هســت ن را بنویســید آمعــادل انگلیســی 

ــان  ــا هــر کســی در حــوزه کــاری خودت ــع کــل مکالمــات شــما ب ــه واق ب

ـــه تکـــراری نیســـ 11بیشـــتر از  ـــی جمل ت . معمـــوو از شـــما قیمـــت م

فیــت محصــول و ام ــال نحــوه بســته بنــدی و یــا کیپرســند  نحــوه ارســال  

جملــه هــم نمــی شــود پــ  ایــن  11آن ابــر دقــت کنیــد مــی بینیــد کــال 

 لیست را تهیه کنید تا دیگر نیازی به مترجم نداشته باشید . 
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 فیلم -9

ــون  ــه نترت ــد ب ــدار خــارجی بگ اری ــک خری ــون رو جــای ی شــما خودت

ــا  ــه ی ــا کارخان ــاری ی ــه تج ــک مجموع ــای ی ــت ه ــیلم  از فعالی ــدن ف دی

را در  دصــحبت مــی کنیــآن هــا  ان و کســانی کــه بــاتولیــدی کــه صــاحب

ن او در مــورد مجموعــه اشــ دنــهکــه توعــیح مــی د دن فــیلم ببینیــآ

ــی تو ــدار م ــه مق ــد چ ــی کنن ــدصــحبت م ــ   ان ــازی و جل ــاد س در اعتم

. مـن همـین نتـر را دار  نیـاز هسـت کـه شـما یـک  دن کمک کنـانترت

ت هــا و کانــال تصــویری داشــته باشــید یعنــی بــه صــورت مــداو  از فعالیــ

یــا حتــی جلســات و ارســال بــار و یــا تولیــد خودتــان فــیلم هــای متنــو  و 
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ــه خریــدار هــای  ــال قــرار بدهیــد ایــن بون متفــاوتی تهیــه کنیــد و در کان

ــا ــر ب ــما بهت ــما ش ــر  ش ــما را بهت ــی ش ــد و حضــور واقع ــی بیرن ــاط م ارتب

ــده  ــا ش ــدار ه ــی خری ــ  نگران ــه موج ــواملی ک ــد از ع ــی کنن درک م

ــ ــا ب ــراد درو ــی ی ــه وجــود اف ــا تتــاهر ب ــک هســت کــه ب ه اصــاالح فی

ــاد  ــالل در اعتم ــ  اخ ــوزه ای موج ــودن در ح ــد ب ــا توانمن ــتن و ی داش

ــ   ــی شــوند پ ــا راه دور م ــی و ی ــای اینترنت ــه فروشــنده ه ــا ب ــدار ه خری

هنــر خالقیــت هــای خودتــان را در فــیلم و تصــویر اســتفاده کنیــد و 

 برای خریدار های خود عرعه کنید . 

بایــد در تهیــه فــیلم هــا رعایــت شــود بــه شــرح نکتــه هــایی کــه بــه نتــر  

 زیر است : 

ــیلم  -1 ــتند در ف ــو هس ــخ ب ــور پاس ــوان اپرات ــه عن ــه ب ــانی ک ــا کس حتم

ن هـــا در محـــیط آحضـــور داشـــته باشـــند هـــم تصـــویر و صـــدای 

www.takbook.com



 

حه
صف

91
 

  صادرات و توسعه 

 

کاری دیـده بشـود مـ ال در محـیط کارخانـه و بـه زبـان انگلیسـی بـه 

ـــای  ـــت ه ـــا ظرفی ـــد و ی ـــار و نحـــوه تولی ـــرایط ک ن آتوعـــیح ش

 دازید . بپر

ــداف  -2 ــورد اه ــد در م ــرو  مصــاحبه کنی ــدیر ف ــل و م ــدیر عام ــا م ب

 ظرفیت ها و چشم انداز مجموعه صحبت کنید . 

ــی و  -1 ــا کــامیون چــه داخل ــی ی ــا در تریل ــاربیری ه ــار و ب از ارســال ب

ــادراتی  ــای ص ــفار  ه ــر س ــد اب ــیلم بگیری ــداو  ف ــارجی م ــه خ چ

نیـد ایـن داشتید حتی در مراحـل بـاربیری از بنـدر هـم فـیلم تهیـه ک

که شـما فعـال هسـتید و مجموعـه اتـون تعایـل نیسـت بسـیار از نتـر 

 .خریداران مهم است 
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ابر بودجه مـالی بابـت ایـن کـار در نتـر برفتیـد بدهیـد فـیلم بـردار  -1

د نـحرفـه ای  و بـروه حرفـه ای بـرای شـما ایـن فـیلم هـا را تهیـه کن

 وبرنه با بوشی موبایل هم می شه کار راه اندازی کرد . 

ا دو هفتــه ای یکبــار حتمــا یــمــه داشــته باشــید هفتــه ای یــک بــار برنا -1

فــیلم بگ اریــد بــی نتــم فــیلم نگ اریــد ســعی کنیــد کــه ایــن رویــه 

مــی و متنــو  و متفــاوت باشــد ممکــن اســت محصــول شــما  دا

خیلــی تبییــر نکنــد امــا بایــد همیشــه حــرف هــایی بــرای بفــتن پیــدا 

 بشه .

ــو -6 ــا در ســمیناری ل ــا بواهینامــه ابــر جلســه مهمــی داشــتید و ی حی ی

ــی  ــا حت ــی و ی ــازمان خاص ــی از س ــا بازرس ــد و ی ــت کردی ای دریاف

ــور  ــما حض ــه ش ــی در کارخان ــت بازرس ــم جه ــت ه ــامور بهداش م
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کانـــال  درن یـــک ســـو ه تصـــویری درســـت کنیـــد و آداشـــت از 

 در  کنید . 

قیمووت هووا  -15

 .را محاسبه کنید

ــد ــاط بگیری ــل ارتب ــای حم ــرکت ه ــا ش ــل د .ب ــت حم ــایی و قیم ری

هــای تمــا  شــده اک ــر پــورت هــای معــروف دنیــا را محاســبه کنیــد 
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ــه  پــورت خیلــی معــروف هســت  121مــن بررســی کــرد  نزدیــک ب

ــه  ــوان ب ــی ت ــ  کشــتی م ن کــاو ارســال کــرد معمــوو آکــه از طری

کرایه حمل هـای کشـتی رانـی هـا خیلـی زیـاد تبییـر نمـی کنـد امـا 

 CFRشــده بــه صــورت  شــما بایــد بــرای مشــتریان اتــان قیمــت تمــا 

اعــال  کنیــد . خریــدار نیــاز دارد کــه قیمــت هــای تمــا  شــده کــاو 

وبرنـــه  تقاعـــا  رو در پشـــت بمـــرک کشـــور  بدانـــد مـــورد

مناسـ   ی اوکـه ایـا ایـن شـرایط بـرا دبررسـی کنـاسـت تـا  سات 

 .هست یا نه

خــا  نیــز دارد مــ ال مــا مســیر امــا ایــران مســیر هــای زمینــی  

کشــور هــای دیگــر همســایه هســتیم کــه  ت بــه ترکمنســتان وترانزیــ

ــر بارهــای وارداتــی خودشــ ــه ااک  ــران حمــل کننــد ب ــد از ای ن رو بای

ــه کشــور  کشورشــون پــ  مــا بایــد کرایــه حمــل هــای زمینــی رو ب
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همســایه هــای ایــران بســیار ظرفیــت   هــای همســایه را داشــته باشــیم

در حـوزه خریـد کـاو از ایـران دارنـد و مـی شـود از  خـوبی راهای 

 فاده کرد . است آن

 :یک کاو را محاسبه کرد  FOBاما چه طوری قیمت 

 ر از محصول خود را در نتر بگیرید.قیمت یک کانتین -1

 تا بندرعبا  را به آن اعافه کنید.قیمت حمل  -2

ــه  -1 ــدری را ب ــور بن ــای ام ــه ه ــ  را  آنهزین ــن مبل ــد ای اعــافه کنی

 کارها در بندر عبا  استعال  کنید.می توانید از ترخید 

ـــه -1 ـــا  هزین ـــر روی عرشـــه کشـــتی ی ـــاربیری ب ـــه THCب  آن را ب

 اعافه کنید .

رو بـا هـم جمـع کنیـد بعـد تقسـیم کنیـد بـر  1تـا  1تمامی مبال   -1

 مقدار باری که در یک کانتینر دارید .
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ــد  -6 ــر  خری ــد )ن ــر  دور روز تقســیم کنی ــر ن عــدد حاصــله رو ب

 .دور توسط بانک یا صراف(

ــه دســت  -1 ــ  آعــدد ب ــادل مبل ــده مع ــ  FOBم ــر واحــد از قیم ت ه

 محصول شما هست.

ـــ ال : ـــانتینر رب بوجـــه فرنگـــی  م ـــک ک ـــن ی ـــی  دار م و م

 .هر قوطی رب را حساب کنم  FOBهزینه های  خواهم

ــانتینر رب بوجــه فرنگــی  -1 ــک ک ــی  811ی شــل  2211برم

برمــی  811عــدد قــوطی  12رب مــی بیــرد) هــر شــل 

ــت  ــوطی آدارد ( و قیم ــر ق ــرض ه ــر ف ــومن  2ن ب ــزار ت ه

 تومان  1288118111 ودمی ش

از مشــهد تــا بنــدرعبا  کرایــه هــر تریلــی بــرای حمــل ایــن  -2

 .تومان هست  181118111مقدار بار معادل 
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هزینــه اســتافینگ یــا همــان امــور بنــدری شــامل چیــدن بــار  -1

ــال  ــار انتق ــبو انب ــبو باســکول صــدور ق ــا ق ــانتینر ه در ک

ــور  ــای ام ــری ه ــاربیری پیگی ــه ب ــه محوط ــالی ب ــانتینر خ ک

هــا  و خــرده کــاری هــای دیگــه  بمرکــی و کا ــ  بــازی

 .تومان هست  1118111اون 

1- THC  تومان  1618111هر کانتینر بیست فوت 

1- 1288118111+181118111+1118111  +1618111 

=0005050555 

/  1181618111شـــل هســـت پـــ  :  2211در هـــر کـــانتینر 

ــل  2211 ــوطی 500552= ش ــر ق ــی ه ــت یعن ــان هس . توم

ــت ت 28181 ــوب قیم ــورت ف ــه ص ــان ب ــده ا  توم ــا  ش م

 هست .
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ـــ ال  -6 ـــروز م ـــد و  1111دور ام ـــت خری ـــان قیم  1111توم

قیمــت فــرو  هســت شــما قیمــت خریــد کــه همــان قیمــت 

ــی  ــا م ــد پــ  قیمــت دوری م ــر هســت در نتــر بگیری کمت

 6ســنت هســت و قیمــت هــر شــل  16816شــود هــر قــوطی 

 سنت می شود .  16811دور 

قیمــت هــای فــو  قیمــت هــای تمــا  شــده شــما در حالــت  -1

ــی  اف ــت یعن ــی هس ــتند و آاو ب ــایی هس ــل دری ــاده حم م

ــال  ــا کــاو ارس ــل پرداخــت بشــود ت ــه حم ــد کرای ــط بای فق

 بشود . 
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حسوووواب  -11

 ارزی :

شما بـرای اینکـه بتوانیـد بـه صـورت واقعـی بـا دنیـا تجـارت کنیـد ابـر حسـاب ارزی 

نداشته باشید همیشه معاـل دیگـران یـا همـان صـراف هـا خواهیـد بـود بـه عـالوه کـه 

ــی از خــد ــ ال ال ســی امات ارزی هــم نمــی توخیل ــد م ــان بدهی ــه مشــتری خودت ــد ب نی

 نید بپ یرید پ  حتما یک حساب ارزی برای خودتان باز کنید.انمی تو
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حســاب ارزی هســت امــا مســله ایــن داشــتن یــک شــرکت جــزو پیشــنیاز هــای یــک 

هســت کــه شــرکت هــایی کــه در ایــران هســتند خیلــی نمــی تواننــد حــداقل تــا کنــون 

یرانــی ســروی  بــرای دریافــت هــای ارزی خودشــان داشــته باشــند و از بانــک هــای ا

ینــده اصــال مالــوب نیســت امــا آاز طرفـی کیفیــت خــدمات بانــک هــای ایرانــی بـرای 

ــران شــرکتی داشــته  ــه شــما پیشــنهاد مــی کــنم کــه در خــار  از ای ــه هــر صــورت ب ب

 باشــید و بــاز هــم پیشــنهاد مــی کــنم کــه در مناقــه ازاد یکــی از کشــورهای همســایه و

یا خار  از ایـران شـرکت  بـت کنیـد چـرا کـه دوبـاره برفتـار مالیـات و هزینـه هـای 

نگهداری زیـادی نشـوید امـا چـون ایـن شـرایط  بـه شـدت در حـال تبییـر هسـت مـن 

کشــور خاصــی را پیشــنهاد نمــی کــنم امــا در حــال حاعــر همــه بانــک هــای خــارجی 

ــی  ــه صــورت اینترنت ــالی ب ــال م ــل و انتق ــای پرداخــت و نق ــ  ســروی  ه ــد پ را دارن

شما بعد از  بـت شـرکت و افتتـاح حسـاب سـالی یکبـار بیشـتر نیـاز نیسـت سـفر کنیـد 
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ــی  ــا  م ــران انج ــت ودر ای ــ  اینترن ــال را از طری ــل و انتق ــار نق ــودی و ک ــه موج و کلی

 دید . 

پیشــنهاد مــی کــنم ابــر توانســتید در بانــک هــای درجــه یــک حســاب بــاز کنیــد امــا 

شـرو  بـه کـار کنیـد و بعـد از مـدتی بـا داشـتن ابر نشـد بـا همـان بانـک هـا متوسـط 

ــاب  ــاح حس ــت افتت ــک درخواس ــه ی ــای درج ــک ه ــه بان ــوب ب ــاب خ ــرد  حس ب

 .دبدی

سعی کنید کـه خـو  حسـاب باشـید بعـد از مـدتی بانـک هـا خـارجی ممکـن اسـت 

بــه شــما اعتبــاری بدهنــد و بتونیــد وا  و یــا تســهیالت بــرای خودتــان یــا مشــتری اتــان 

 بگیرید .
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ی نهایــت دقــت را کنیــد ســعی کنیــد سیســتم خودتــون رو کــامال ایمــن در امــور بــانک

ــته  ــدن نداش ــی ش ــا ویروس ــدن ی ــا مشــکل هــک ش ــد ت ــرو  نگهداری ــاری از وی و ع

 چون تما  پول شما از بین خواهد رفت پ  احتیاط کنید زیاد! دباش
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پوووووی   -12

 Performa Invoice (PI)فاکتور 

وقتـی بـا خریـدار شـما داشتن یک پـیش فـاکتور رسـمی بسـیار مهـم هسـت چـرا کـه 

ــ ــد اخودت ــد و بای ــی خواه ــاکتور م ــیش ف ــما پ ــید از ش ــای نصــبی برس ــ  ه ــه تواف ن ب

ن داشــته باشــید نمونــه تصــویر یــک پــیش آرعایــت هــای کیفــی و کمــی را در 

 براتون در  کرده ا   افاکتور ر
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ــدور و  ــاریخ ص ــت دارای ت ــت قیم ــل لیس ــم م  ــاکتور ه ــیش ف ــد پ ــت کنی ــر دق اب

ن زمــان باواهــد اقــدا  کنــد بایــد دوبــاره آابــر بعــد از  تــاریخ اعتبــار هســت یعنــی

ــد و ــا شــماره حســاب  اســتعال  قیمــت کن ــا حتم ــاکتور ه ــیش ف ــن پ ــی در ای از طرف

ــراه  ــه هم ــبه و ب ــای محاس ــ  دوری و مبن ــم دقی ــده و رق ــت در  ش ــت پرداخ جه

ـــن کـــه قیمـــت آهمـــان توعـــیحاتی کـــه بفـــتم در  ن در  شـــده و از طرفـــی ای

ــاربیری و مــدت زمــان هــای براســا  کــدا  ترمــز هســت با یــد در  شــود محــل ب

 .باربیری و توعیحات ماتصری از کاو 

خیلــی وقــت هــا شــما بــا خریــدار بــا همــین پــیش فــاکتور بــه نتیجــه مــی رســید و از 

 شما قرارداد نمی خواد و همان را کافی می داند . 
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پیشووون اد  -13

 Full Corporate Offer (FCO)رسمی 

ار از شــما درخواســت اســتعال  قیمــت مــی کنــد قبـل از صــدور پــیش فــاکتور خریــد

د و جزییـات کامـل بـا شـما کـار کنـ انـدو می خواهد بفهمد که چـه طـوری مـی تو

 تری می خواهد.
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پاســای بدیــد کــه اک ــر  او در ایــن جــا شــما ابــر باواهیــد بــه صــورت رســمی بــه

ــی  ــا و ســواوت اور انگران ــتفاده  ه ــر اســت از اف ســی او اس ــید بهت پاســخ داده باش

ـــو  کوچیـــک شـــده ا  یـــا خالصـــه  کنیـــد ـــه ن   Soft corporate offerن آالبت

کــه خیلــی بــه نتــر  وز  نیســت بهتــر هســت بــریم تــه قضــیه بــه جــای ایجــاد هســت 

ــه  ــه چ ــد ک ــدار بدان ــد خری ــاری بگ اری ــه نگ ــای اداری و نام ــه ه ــه روی ــک عالم ی

کـه صـدور یـک چنـین  ودبـه اشـتباه تصـور مـی شـطور بایـد بـا شـما شـرو  کنـد .

ــنه ــپیش ــی ده ــا م ــی معن ــووت نفت ــط محص ــرای فق ــمی ب ــرو   داد رس ــرای ف و ب

اصـال معمـول نیسـت امـا در واقـع ایـن یـک رویـه مـ اکره هسـت و  رکاوهای دیگ

ربای به محصول ندارد پـ  سـعی کنیـد از ایـن نـو  مکاتبـه اسـتفاده کنیـد تـا نـزد 

  ن حرفه ای تر به نتر برسید .امشتریان خودت
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 ه اف سی او کامل را برای شما در  می کنم:در این جا تصویر یک نمون
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  نمونه متن یک فایل اف سی او به صورت تیتر وار به شرح ذیل می باشد:

مـادبی فـرو  و تحویـل ایـن محصـول یـا خـدمات را آابتدا با چنـد جملـه کـه مـا 

ــر را در  ــه شــرح زی ــا ب ــد ه ــد حــداقل بن ــد بای ــود بع ــی ش ــرو  م ــم ش ن در  آداری

 ید:کن

1- ODITYCOMM  کاال یا  

ــم  ــر اس ــد اب ــان کنی ــل بی ــورت کام ــه ص ــان را ب ــاو خودت ــد ک ــما بای ش

ــن در  ــد ای ــل در  کنی ــد کام ــت بای ــم هس ــات در اس ــا جزیی ــا  و ی خ

ــورد کــدا  کــاو  ــا در م ــن هســت کــه شــما دقیق ــان بــر ای ــع بی ــان یواق ت

 ید . هتوعیح می د
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2- ORIGIN منشا یا 

ــ  ــر ک ــما اب ــت ش ــاو هس ــد ک ــل تولی ــع مح ــا در واق ــران منش او را در ای

 تولید شده است باید اورجین را ایران در  کنید .

3- PACKING بندی بسته یا 

یــا  حتمــا دارای یــک نــو  بســته بنــدی هســتکــاو بــرای حمــل و انتقــال 

ــو  بســته  ــر ن ــا ه ــوطی و ی ــا ق ممکــن اســت کــاوی شــما در کــارتن و ی

بندی دیگـه ای قـرار برفتـه باشـد کـه مشاصـات ایـن بسـته بنـدی بـرای 

ــل و خر ــه صــورت کام ــد ب ــ  ســعی کنی ــدار شــما حتمــا مهــم اســت پ ی

ن را بنویســید آشــفاف بســته بنــدی خــود را توعــیح دهیــد و مشاصــات 

 . 
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4- QUALITY کیفیت یا 

محصــول شــما دارای انــالیز خــا  یــا نــو  کیفــی خــا  خــود هســت و 

ــه  ــما را ب ــی محصــول ش ــد مشاصــات کیف ــی توان ــه م ــزی ک ــر چی ــا ه ی

ابـــر نیـــاز هســـت بربـــه کنـــد صـــورت شـــفاف بـــرای خریـــدار بیـــان 

زمایشــگاه یــا شــرکت بازرســی بــرای نمونــه آنــالیز حتمــا در  کنیــد تــا آ

  .خریدار بهتر با کیفیت کاوی شماآشنا بشود

5- QUANTITY سفارش مقدار یا بار حجم 

ــداری  ــه مق ــا چ ــانتینر و ی ــک ک ــه در ی ــن ک ــدار را ای ــرای خری ــد ب داری

تــن و ایــن کــه  111تــن هســت یــا بــرای  11بــرای  مــ ال یــدهقیمــت مــی د

 در این بار چه مقدار تلران  در باربیری هست 
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6- DELIVERY MONTHLY ماه هر در بار تحویل میزان 

در ماه تا چه میزانـی مـی توانیـد تـامین کنیـد ممکـن اسـت قـرار داد شـما 

ــا ظرفیــت هــایی کــه  ــا ایــن کــه اصــال تــوان حمــل و ی یکســاله باشــد و ی

 هست .وجود دارد در نهایت ماهیانه چه مقدار 

7- PERIOD CONTRACT قرارداد دوره 

ابر قرار داد بستید تـا چنـد مـاه ایـن قـرار داد و یـا بـرای چنـد دوره قابـل 

تمدیــد   دوره 1تمدیــد هســت مــ ال کــاوی شــما فصــلی هســت وبعــد از 

 .قابل انجا  نیست 

8- DELIVERY OF TERMS تحویل روش 

ــر  ــا ب ــوان ه ــن عن ــد ای ــین کنی ــل را تعی ــو  تحوی ــد ن ــا بای ــن ج ــا  ای اس

  ExWاینکــوترمز هــا مشــاد مــی شــود مــ ال تحویــل درب کارخانــه یــا 
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ــه کشــتی  ــر روی  عرش ــل ب ــه صــورت تحوی ــا ب ــو    FOBو ی ــر ن ــا ه و ی

 است. تحویل دیگری

9- PRICE قیمت  

قیمت را در این جـا مشـاد مـی کنیـد بـر اسـا  واحـد هـای مشـاد 

 و یــا متــداول در معاملــه محصــول شــما ابــر متــر اســت و یــا ابــر کیلــو و

یــا لیتــر و یــا فــوت و ایــنچ و هــر چیــزی مهــم آن اســت قیمــت مشــاد 

 شده باشد .

15- PAYMENT پرداخت روش 

ــه خــاطر عــد  توافــ  در  رو  هــای پرداخــت خیلــی مهــم هســتند اک ــر خریــداران ب

 رو  های پرداخت با فروشنده با مشکل مواجه هستند.
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ــا ــد مس ــد از کســی جنســی را باری ــی ماــرح هســت شــما ابــر باواهی ــه  ل ماتلف ک

ــد  ــل ندهن ــول را تحوی ــع محص ــر موق ــده س ــد کنن ــه تولی ــم از اینک ــتید اع ــران هس نگ

ماصوصــا کــه مــرد  کشــوری معــروف بــه بــدقولی بشــوند و یــا اینکــه نقــل و انتقــال 

مالی بـه کشـور هـا همیشـه در ایـن دوره بـا مشـکل مواجـه بـوده اسـت پـ  در اینجـا 

 رو  های پرداخت می پردازیم. به بیشتر

 Transfer TT(Telegraphy ( یا ینقد پرداخت روش

ــرای  ــاویی ب ــک ب ــه از ریس ــت ک ــد هس ــای خری ــو  رو  ه ــرین ن ــداول ت ــن مت ای

خریدار همـراه خواهـد بـود خریـدار مـی بایسـت مقـداری از مبلـ  کـل پـیش فـاکتور 

ــه  ــه حســاب شــما ب ــ  را ب ــی کــل مبل ــا حت ــه صــورت نقــدی و ی ــه حســاب شــما ب را ب

نی مبنـی بـر تحویـل بـه موقـع و یـا در صورت نقـدی واریـز کنـد و هـیچ بونـه تضـمی

قبال پـول خـود نـدارد و بعـد از پرداخـت بـه سـاتی مـی توانـد ادعـای بربشـت پـول 
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ــت  ــداول اس ــا مت ــدارد ام ــود ن ــین وج ــن ب ــامنی در ای ــیچ ع ــون ه ــد چ ــما کن از ش

ماصوصــا بــرای خریــد هــای بــین المللــی تنهــا چیــزی کــه مــی توانــد خریــدار را در 

ــد شــرای ــن پرداخــت متقاعــد کن ــه خــوبی ای ط اعتمــاد ســازی شماســت . شــما ابــر ب

بتوانیــد در ایــن راســتا فعالیــت کنیــد و نتــر و اعتمــاد خریــدار را بــه خــود جلــ  کنیــد 

ــ یرد  ــی پ ــن رو  را م ــن او ای ــد.اما معمــوو در ای ــی کن ــه کــار م ــا شــما شــرو  ب و ب

ــ ال  ــد م ــی کنن ــد باــش م ــه چن ــدی را ب ــای نق ــد در  11رو  پرداخــت ه درصــد نق

ــه و آدرصــد بعــد از  11د و ابتــدای قــراردا درصــد  61مــاده شــدن کــاو درب کارخان

دیگــر بعــد از بــاربیری بــر روی عرشــه کشــتی امــا ایــن درصــد هــا و چنــد مرحلــه ای 

بــودن ایــن رو  بــه نتــر شــما و ریســک هــا و میــزان ســود حاصــل از تولیــد بــر مــی 

 بردد پ  شما خودتان سبک مورد نیاز خریداران خود را طراحی کنید.
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 Credit) of LC(Letterاسنادی اعتبار رداختپ روش

ایـــن رو  مامـــین تـــرین رو  پرداخـــت بـــرای خریـــداران هســـت در ایـــن رو  

خریـــدار خـــود  واســـط ایـــن قضـــیه نیســـت بلکـــه از طریـــ  بانـــک خـــود  در 

ــانکی کــه شــما در  ــه ب ــد کــه ابــر ایــن آکشــور  ب ــد اعــال  مــی کن ن حســاب داری

یـد متعهـد بـه پرداخـت مبلـ  قـرار داد مقدار بـار را تـا تـاریخ مشـاد شـده حمـل کن

ــم از اینکــه در  ــد اع ــدات عمــل نکنی ــه تعه ــرارداد ب ــ  ق ــد شــد و ابــر شــما طب خواه

ــه  ــرارداد را ب ــدهای ق ــا اینکــه یکــی از بن ــد و ی ــل ندهی ــان مشــاد کــاو را تحوی زم

درســتی انجــا  ندهیــد پــولی بــه شــما پرداخــت نمــی بــردد و بعــد از زمــان مشــاد 

 اب خود  بربردانده می شود. شده اعتبار مشتری به حس

این کـار یـک مزیـت خیلـی خـوبی دارد کـه شـما تمـا  مبلـ  قـرارداد اتـان را توسـط 

بــانکی تضــمین برفتــه ایــد و ابــر کــاوی شــما بــا کــاهش قیمــت شــدید مواجــه شــود 
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ــتری  ــک مش ــط بان ــد توس ــما بای ــو  ش ــد حق ــیش بیای ــکلی پ ــدار مش ــرای خری ــا ب و ی

ن هـم دارد کـه ابـر بـه هـر نحـوه بـه تعهـدات اما ا ز طرفـی ریسـک ایـ پرداخت شود

خودتــان عمــل نکردیــد مــ ال حتــی یــک روز بعــد از سررســید زمــان در  شــده کــاو 

را ارســال کردیــد دیگــر بــه شــما هــیچ مبلبــی انتقــال  داده نمــی شــود البتــه مــدارک و 

 کاو هنوز در اختیار شما هست اما به هر صورت شما متضرر می شوید . 

 تجاری های ریسا پوش  یا صادرات برای هایی تضمین

ــت ــاوت اس ــیار متف ــت بس ــاو  رو  پرداخ ــه ب ــی ک ــن دو رو  پرداخت ــون ای ــا چ ام

امــا مهــم ایــن هســت  خیلــی معمــول هســت فقــط همــین هــا رو بیــان کــرد  ذکــر شــد 

ــما  ــه ش ــه ک ــان را ب ــاوی خودت ــرو  ک ــی از ف ــاری ناش ــای تج ــک ه ــد ریس بتوانی

ــرین ــه در بهت ــت ک ــت اس ــد درس ــش دهی ــی پوش ــک  طریق ــد از ی ــما داری ــت ش حال

بانک عـمانت دریافـت مـی کنیـد امـا بانـک هـا در دنیـا حتـی ممکـن اسـت بـه یـک 

www.takbook.com



 

حه
صف

12
1

 
  صادرات و توسعه 

 

ــر  ــود اک  ــه ش ــکل مواج ــا مش ــان ب ــامی کاویت ــما و تم ــوند و ش ــته ش ــ  ورشکس ش

ــی  ــا درجــه دو و ســه و حت ــک ه ــداران از بان ــار  1خری ــرای شــما بشــایش اعتب ــا ب دنی

ــ ــی ه ــ  همیشــه شــما در ریســک و نگران ــد پ ــی کنن ــد داشــتم ــرار خواهی از  .ایی ق

ــی طر ــر ف ــد اب ــی کن ــت م ــم پرداخ ــدی ه ــه صــورت نق ــدار ب ــه خری ــرایای ک در ش

ــی سیاســی  ــا حت ــای اقتصــادی و ی ــت ه ــه عل ــه خــود ب ــا مناق ــدار در کشــور و ی خری

ــا دیگــر مشــکل دچــار  ــی شــود پوشــش داد ت ــا را چــه طــور م ــن ریســک ه شــود ای

 های تجاری ناشی از صادرات نباشیم.نگران ریسک 

اقـــع هـــیچ بیمـــه ای در دنیـــا حاعـــر نیســـت ریســـک هـــای تجـــاری ناشـــی از در و

ــرای حمایــت و  تجــارت هــای شــما را پوشــش دهــد امــا دولــت هــای هــر کشــوری ب

 .توسعه صادرات این کار را می کنند 
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یعنــی در ایــران صــندوقی داریــم بــه اســم صــندو  بیمــه و عــمانت توســعه صــادرات 

ــا انجــا  یــک ســری مراحــل اداری  ایــران کــه متعلــ  بــه وزارت بازربــانی هســت و ب

ریســک هــای تجــاری بــرای صــادرات کــاوی شــما را پوشــش مــی دهنــد ایــن بیمــه 

درصـدی بـه عنـوان فرانشـیز همیشـه کـم مـی کنـد امـا ابـر هم م ل بیمـه هـای دیگـر 

شــما بــه تعهــدات خودتــان بــه درســتی عمــل کــرده باشــید همیشــه تحــت حمایــت آن 

سـت شـود و یـا بـین دو کشـور مشـکل هـای خواهید بـود . خـواه خریـدار شـما ورشک

ــه  ــما ب ــاوی ش ــانع از ورود ک ــی م ــما آسیاس ــدار ش ــک خری ــا بان ــود و ی ــور ش ن کش

ورشکست شود و هـر نـو  تحـریم جدیـد مـانع از انتقـال پـول بـه حسـاب شـما بـردد 

 پوشش داده اید . در مقابل این ریسک ها شما خودتان را

و کـار کنیـد تـا نگـران سـرمایه و  پ  سعی کنیـد بـا ایـن صـندو  بیشـتر آشـنا شـوید

   باشید.کس  کار خود کمتر 
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11- BOND PERFORMANCE حسوووون ضوووومانت 

 کار اجرای

ایــن بنــد در همــه پیشــنهاد هــا ماــرح نیســت مــن مــی بــم کــه شــما هــم قــرار ندهیــد 

چون کار کمـی مشـکل مـی شـود امـا در صـورت اصـرار خریـداران شـما بـا ایـن بنـد 

م کــاو هن مــی کنیــد مــ ال ابــر تحویــل نــدعــمانتهای حســن اجــرای تعهــدات را بیــا

 . مدرصد عرر و زیان به خریدار بده 2باید  ار

12- PROCEDURE رکا اجرای مراحل 

بیــان دقیــ  مراحــل اجــرای کــار بســیار بــرای خریــداران مهــم اســت شــما درایــن جــا 

ــن  ــد ای ــرد بای ــد با ــی خواه ــاویی م ــما ک ــی از ش ــر کس ــ ال اب ــه م ــد ک ــان میکنی بی

 ت رسـمی برایتـان ارسـال کنـد و بعـد شـما در مقابــل آنک درخواسـمـدارک و یـا یـ

 یک پیشنهاد رسمی می دهید و الی اخر . 
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 در این باش زمان ها پرداخت و نقل انتقال مالی 

 مدارکی که می بایست شما بدهید تا پول از خریدار ماالبه کنید 

 اصاالح معروف سین کار را باید به صورت کامل بیان کنید.

13- INSPECTION آزمایشگاه یا سیبازر 

البته همه کاو هـا یـا خـدمات نیـاز بـه یـک شـرکت بازرسـی و یـا آزمایشـگاه ندارنـد 

ــا  ــه در آام ــی ک ــین الملل ــازر  ب ــرکت ب ــک ش ــط ی ــد توس ــاز دارن ــه نی ــایی ک ن آنه

ــرل کمــی و کیفــی مــی شــود ــرین  .صــنف معــروف هســت بررســی و کنت در ســاده ت

عــداد بســته هــای بــاربیری حالــت شــرکت هــای بازرســی فقــط نــاظر بــر بــاربیری و ت

شــده هســتند و بــزار  و تصــویر بــه خریــدار مــی دهنــد تــا بدانــد چنــد تــا بســته و بــا 

چــه کیفیتــی بــار بیــری شــده انــد و ایــن بــزار  مــی توانــد در دریافــت البــاقی مبلــ  

 پول شما مو ر باشد .
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14- SIZE CARGO بارگیری هر میزان  

ل دهیـد مـ ال یـک کـانتیر و یـا در هر بار ارسـال بـار چـه حجمـی را مـی توانیـد تحویـ

کــانتیر ایــن بســتگی بــه شــما و حتــی امکانــات بنــدری هســت مــ ال ابــر بــاری رو  111

تـا کـانتینر مـی  11برای کشـوری مـی فرسـتید کـه حـداک ر بـه شـما در هـر بـاربیری 

ــر  ــور هســتید ه ــدا نمــی شــود مجب ــورد نتــر پی ــرای مســیر م ــد و کــانتینر خــالی ب دهن

 نید .کانتینر بز 11باربیری را 

15- DATE DELIVERY انتقال و حمل زمان 

خریــداران بایــد بداننــد چــه زمــان هــایی طــول مــی کشــد تــا کــاوی خــود را تحویــل 

ـــد  ـــا  21روز  11بگیرن ـــی زمـــان حمـــل از  1111روز ی روز  بعـــد از پرداخـــت و حت

 .بندر کشور مان به کشور خریدار چه مقدار هست
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  ها بند سایر -16

ی دیگـری نیـز بـه ایـن پیشـنهاد رسـمی اعـافه کنیـد در نهایت شـاید نیـاز باشـد بنـدها

این را شـما و سـابقه کـاری اتـان و حتـی زمـان مشـاد مـی کنـد کـه چـه چیزهـایی 

ی مشــتری برطــرف نیــاز هســت کــه بــرای خریــداران بیــان بشــود تــا بهتــر نگرانــی هــا

 بردد.
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مووودیریت  -14

ارتبووواا بوووا 

 CRMمشتری 
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ــریع ــود س ــی ش ــتری م ــا مش ــاط ب ــدیریت ارتب ــحبت از م ــی ص ــر   وقت ــاد ن ی

د بلــه ایــن نــر  افــزار هــا ابــزار هــای مــورد زار هــای مربــوط بــه ایــن کــار مــی افتیــافــ

ــدف ــا ه ــت ام ــتری هس ــا مش ــاط ب ــدیریت ارتب ــوزه م ــتفاده در ح ــک   اس ــتن ی داش

ــد مــی تو ــا فرآین ــا مشــتری هســت ایــن ســاختار ی ــاط ب ــرای ارتب ــدســاختار ب توســط  ان

ــل اکســل انجــا  بشــ ــزار ســاده م  ــر  اف ــا حتــی  ودیــک ن ــد و ی ــا چن ــر ب از آن ســاده ت

 بـرددبرگ کا   اجرا و یـا بـا نـر  افـزار هـای خیلـی بـران قیمـت هـم پیـاده سـازی 

امــا مهــم تــرین مســله داشــتن یــک زیــر ســاخت بــرای پیــاده ســازی سیســتم مــدیریت 

ارتباط با مشـتری هسـت در هـر صـورت نـر  افـزار خاصـی رو پیشـنهاد نمـی کـنم امـا 

ــ ــاختار و ت ــن س ــت ای ــه اهمی ــه ب ــا توج ــاد ب ــی زی ــین آا یر خیل ــارت ب ــوزه تج ن در ح

مــد بــه آخواهــد ن کــه جلــوتر بحــ  آن آل و صــادرات در باــش خــا  الملــ

 صورت مفصل به آن می پردازیم .
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ــی  ــزار س ــر  اف ــک ن ــد ی ــر قصــد خری ــوان آاب ــا عن ــدی ب ــدا فصــل بع ــد ابت ر ا  داری

ــاری" ــای تج ــد ه ــاد و فرآین ــه اعتم ــ "چرخ ــه نیازهایت ــه ب ــد باتوج ــد و بع ان را باوانی

ن راحـت تـر کـار کنیـد تهیـه کنیـد کـه هـم نیـاز هـای شـما آنر  افزاری که بتوانید با 

ــه  ــا توجــه ب را در ایــن چرخــه بتوانــد پوشــش بدهــد و هــم قابلیــت سفارشــی ســازی ب

 چرخه شما داشته باشد.

 جمع بندی فصل اول:

ــار  ــرو  ک ــت ش ــاز جه ــورد نی ــرح و م ــاخت ما ــر س ــدین زی ــل چن ــن فص ــا در ای م

ــا حــد ممکــن ســعی در ایــن شــده  صــادرات و تجــارت ــان کــردیم ت ــین الملــل را بی ب

است که ماالـ  و عنـوان هـا شـفاف و بویـا باشـد تـا شـما بتوانیـد بـه راحتـی آن هـا 

هـر کـدا  از زیـر سـاخت هـا را کـه نتوانیـد تهیـه کنیـد و یـا بـه علـت را ایجاد کنیـد .

جـا  البـاقی را ان هسـتهای خـا  و محـدودیت هـایی کـه ممکـن اسـت بـرای شـما 
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ن هـا بـا دو سـه میلیـون تومـان قابـل انجـا  هسـت آانجـا  بیـان شـده اک ر موارد دهید 

 و الباقی ممکن است هزینه های بیشتری داشته باشد.

کـه بـه شـرح و تفسـیر بعد از تهیـه ایـن زیـر سـاخت حـاو دو فرآینـد اتفـا  مـی افتـد 

 آن ها در فصل بعدی می پردازیم.

 .یرندی بمشتریان احتمالی با شما تما  م -1

 .شما می توانید با مشتریان احتمالی تما  بگیرید -2
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  سومفصل 

مشوووتریان احتموووالی و 

 فرآیند تولید سرنخ
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 مقدمه 

 :فرعیه من در تجارت سه اصل هست 

 همیشه و همه جا باشید. -1

 اعتماد سازی کنید. -5

 .قیمت مناسب داشته باشید -3

او شـما در ایـن راسـتا بارعایت ایـن سـه اصـل همیشـه مـی توانیـد بـه نتیجـه برسـید حـ

نجــا آبایــد کــاری کنیــد کــه هــر جــا مشــتریان احتمــالی شــما حضــور دارنــد شــما هــم 

ــه تولیــدی را کســی نشناســد و یــا از وجــود  ن آباشــید. ابــر یــک شــرکت یــا کارخان

ــد کن ــرین را تولی ــا و ارزان ت ــاوی دنی ــرین ک ــر بهت ــت اب ــد آن وق ــر نباش ــا خب ــد و ب ی

کســی خبــر نــدارد کــه باواهــد خریــد کنــد . د یــرا رایگــان بدهحتــی ابــر محصــول 

ــر رنــگ و قــوی ــه خــود عامــل   حضــور پ بســیار مــو ر اســت ایــن حضــور همــه جانب
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اعتمــاد ســازی هســت و اعتمــاد ســازی موجــ  ایــن مــی شــود کــه مشــتریان حاعــر 

 .د و سود مجموعه شما افزایش یابدباشند کاوی شما را با قیمت باوتری بارن

ــا همــه  ــد شــرکت هــاام ــا در همــه جــا  نمــی توانن ــزرگ دنی همکــون شــرکت هــای ب

دیده شـوند و هزینـه هـای تبلیبـاتی را بپردازنـد البتـه ایـن رقـم بـرای تبلیبـات داخلـی 

ــه وســعت  ــازار خــود را ب ــی ب ــا وقت ــی بــران نیســت ام ــران خیل ــازار ای و حضــور در ب

ــو ــی از ت ــه ای آن حت ــه هزین ــد ک ــی بینی ــد م ــی بیری ــر م ــره خــاکی در نت ــک ک ان ی

ــرین شــرکت ــم بیشــتر هســت  بزربت ــا ه ــای دنی ــرین و کــم ه ــن جــا بهت ــا در ای ــا م ام

ــه  ــت هســت البت ــان کــردیم و آن هــم اینترن ــه ترتیــ  اولویــت بی ــرین هــا را ب ــه ت هزین

اصول اینترنـت و سـئو بسـیار پیکیـده هسـت و بایـد بـا کارشناسـان ایـن عـمینه تمـا  

ــ ــده در اینترن ــه ش ــک اصــل تجرب ــد . ی ــایی کنن ــل راهنم ــا بصــورت کام ــد ت ت بگیری
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هـر عامـل جـ ب  محتـوای بـا کیفیـت و زیـاد .همیشه و همـه وقـت مـو ر خواهـد بـود

 شما خواهد بود .  برای مشتریو هر  موتور جستجو بر

ـــان  ـــابی و ارز  آن را بی ـــیگنال در بازاری ـــو  س ـــا  مفهم ـــیم ت ـــی زن ـــال م ـــک م  ی

ــازی  ــوپ ب ــک ت ــالی را ی ــتری احتم ــما و مش ــین ش ــات ب ــه اتفاق ــد ک ــرض کنی کنیم.ف

ــرای شــما تــوپ پرتــاب مــی کننــد  مشــتریان احتمــالیزمــانی کــه م فــرض مــی کنــی ب

ــا  ــرده و ب ــدا ک ــت پی ــما را در اینترن ــا  ش ــات تم ــالی اطالع ــتریان احتم ــع مش )در واق

یــک ســیگنال  .مــا مــی بــوییم کــه ســینگال ارســال کردنــدشــما تمــا  مــی بیرنــد( 

ــا اینکــه آمــادبی دارد کــه ابــر ــه شــرو  همکــاری و ی  ارزشــمند کــه نشــانه تمایــل ب

کنـد و یـا اینکـه شـما بـرای صـد هـا و  شـرو بـازی را بـا شـما  دباشیای بازیکن قوی 

تـا کسـانی پیـدا شـوند  )در واقـع تبلیبـات کنیـد(یا هزار ها نفـر بایـد سـیگنال بفرسـتید
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ــه ســیگنال هــای شــما  ــا پاســخ دادن ب ــد خــوب  را آکــه ب ــادبی شــرو  یــک فرآین م

 داشته باشند.

ــرین  ــو  بهت ــه شــما اول کــه  اســت   ســیگنالیســیگنالن ــه مشــتریان احتمــالی ب از ناحی

قــع گنال مــی فرســتید در واکــه شــما بــرای مشــتریان احتمــالی ســی ارســال شــود زمــانی

ــه بررســی شــما مــی کنیــد حــاو فــرض کنیــد همــین کــار در  فــردی را داریــد وادار ب

ــان را  ــوپ خودت ــی شــما ت ــازی انجــا  شــود وقت ــوپ ب ــان مــی فرســتید ت ــرای اطرافی  ب

بــرای شــما توقــع داشــته باشــید کــه بــه شــما جــوابی بدهنــد امــا ابــر آن نبایــد از همــه 

ــاب  ــوپ پرت ــار و ت ــو  رفت ــه ن ــاقی ب ــد الب ــازی را دارن ــادبی شــرو  ب ــی آم ــد یعن کنن

ــتگی دارد ــما بس ــار ش ــت ک ــا  کیفی ــاز ام ــرایط ب ــرین ش ــده آل ت ــت در ای ــن اس ممک

یعنــی و ایــن در آینــده بلکــه مشــتری قصــد خریــد داشــته باشــد امــا نــه در ایــن زمــان 

مــاده ســازی بیشــتر مشــتریان احتمــالی بــرای خریــد و ایــن هزینــه هــای نگهــداری و آ
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کار سـاتی هسـت نسـبت بـه اینکـه کسـی کـه خـود بـه شـما درخواسـت خریـد داده 

کســی را داریــد کــه آمــادبی خریــد را دارد یــا بــه   اســت در واقــع شــما در آن لحتــه

ریــد کــه افــرادی اصــاالح لقمــه آمــاده هســت پــ  ســعی کنیــد شــرایای فــراهم آو

 که آمادبی خرید را دارند شما را پیدا کنند .

در جلــو تــر بــه ایــن مســله مــی پــردازیم کــه چــه طــور مــی شــود مشــتریان احتمــالی را 

کـه سـرنخ هـای جدیـد را کشـف  کرد و از طرفـی چـه فرآینـد هـایی نیـاز هسـت پیدا

 .کنیم

 پیدا کردن سرنخ یا کارخانه تولید سرنخ

ــد در صــورتی کــه مشــتریان همکــون هــر چیــز ــا ریــز  و رویــش دارن ی در ایــن دنی

ــی شــما در حــال عــرر هســتید  ــز  شــما از رویــش شــما بیشــتر باشــد یعن ــد ری فرآین

ــزایش مشــتریان خــود  ــی شــما در حــال اف ــرعک  باشــد یعن ــد ب ــن فرآین ــی ابــر ای ول
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باشــید مامینــا در حــال رشــد هســتید امــا ایــن رویــه وزمــه آن هســت کــه همیشــه در 

جدیــدی بــرای ســازمان و یــا مجموعــه خــود باشــید. ایــن کــار بــه  جســتجوی مشــتریان

 یک باره اتفا  نمی افتد بلکه باید با رصد مداو  بازار کشف سرنخ کنید.

سرنخ ها در واقع م ـل معـادنی هسـتند کـه هنـوز اسـتارا  نشـده انـد و تـا زمـانی کـه 

ه نتیجـه شما اقـدا  بـه حفـاری نکنیـد نمـی توانیـد بدانیـد کـه از ایـن لیسـت سـرنخ چـ

ای خواهیـــد برفـــت در کـــار صـــادرات مشـــتریان شـــما در کشـــور هـــای خـــارجی 

ــا تــاجر هــای حرفــه ای آن  هســتند و مزیــت خــا  صــادرات ایــن هســت کــه شــما ب

کشــور ارتبــاط داریــد و نیــازی نیســت بــه صــورت مســتقیم اقــدا  بــه فــرو  کنیــد مــا 

وی فعالیــت در ایــن کتــاب بــه مبحــ  فــرو  مســتقیم نمــی پــردازیم بلکــه بیشــتر بــر ر

بــین دو تــاجر در راســتای ایجــاد ارتبــاط تجــاری تمرکــز داریــم پــ  شــما ابــر قصــد 
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ــت کشــف لیســت  ــی در جه ــین الملل ــای ب ــازار ه ــداو  در ب ــد م ــد بای صــادرات داری

 کسانی که احتمال دارند از شما خرید کنند قد  بردارید .

ایــن  ک کنــد کــهرو بیــان کــردیم کــه مــی توانــد کمــ ابــزار هــاییمــا در فصــل قبــل 

سرنخ ها را بررسـی کنیـد و تبـدیل بـه فرصـت کنیـد و بعـد تبـدیل بـه مشـتری واقعـی 

 د .نکه از شما خرید نماید و یک ارتباط تجاری را  آ از کن انیبشوند کس

ــه لیســت ســرنخ داریــد ایــن ســرنخ هــا  در بنــد دیگــری بیــان کــردیم کــه شــما نیــاز ب

ــ ــه روز ک ــرای ب ــه ای ب ــتن روی ــتند داش ــمند هس ــیار ارزش ــت بس ــن لیس ــداو  ای ردن م

در نتــر داشــته  ایــن را بــه عنــوان یــک مهــم عامــل بقــای مجموعــه شــما خواهــد بــود

 .باشید 

www.takbook.com



 

حه
صف

11
2

 
  صادرات و توسعه 

 

 تایید صالحیت !

ــد بررســی بشــوند شــما  ســرنخ هــای کشــف شــده فقــط یــک لیســت هســتند کــه بای

ــد  ــد بای ــدا کردی ــالی خــود در کشــوری دیگــر را پی ــداران احتم ــی لیســتی از خری وقت

یـا یـک مشـتری آد نـز در زمینـه کـاری شـما فعالیـت مـی کنبررسی شود که آیـا هنـو

در  درســت هســت ممکــن اســت آو یــا آیــا ایــن تلفــن و یــا  ندفعــال در بــازار هســت

ــر  ــا تبیی ــن اشــتباه باشــد و ی ــد بررســی آکــه تلف ــی بای ــه طــور کل در  داده باشــد و ب

 صالحیت کار کردن و هزینه کردن دارد یا نه . هکنیم ک

حیت بهتــرین رو  آن اســتفاده از مــ اکره تلفنــی هســت ســرنخ هــا بــرای تاییــد صــال

ــا ح ــل و ی ــون ایمی ــایی همک ــه رو  ه ــا البت ــت ام ــ  هس ــم مناس ــل ه ــور در مح ض

ن طــوونی تــر هســت وقتــی ایمیــل بــرای اولــین آهزینــه و مــدت زمــان پاســخ بــویی 

بــار مــی زنیــد ممکــن اســت ایمیــل شــما بــین انبــوهی از ایمیــل هــایی کــه از جاهــای 

شــنا  دریافــت میکنــد بــم شــود و هــیچ وقــت نگــاه نکنــد امــا دیگــر بــه صــورت نا
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ابر بعد از یـک مکالمـه تلفنـی ارسـال ایمیـل انجـا  شـود بـه راحتـی قابـل پیگیـری و 

ــورد  ــت م ــه عل ــم ب ــای حضــوری ه ــت. در رو  ه ــد برف ــرار خواه ــرنخ ق ــه س توج

اینکــه شــما شــبیه یــک میهمــان ناخوانــده هســتید بــه خــاطر همــین اســتفاده از تلفــن را 

 اولین ارتباط و بررسی  و تایید صالحیت سرنخ پیشنهاد می کنم .  برای

 شما در تایید صالحیت موارد زیر را سعی کنید کشف و بررسی نمایید. 

 نا  و نا  خانوادبی کسی که باها  ارتباط برفتید 

  حوزه کاری 

 ساح فعالیت یعنی خریدار بزربی یا کوچکی هست 

 اشون در  ایمیل شاصی و یا درست مجموعه آ 

 ی دی وات  آپ یا اسکایو برای ارتباطات بعدیآ 

www.takbook.com



 

حه
صف

11
1

 
  صادرات و توسعه 

 

 مشتریان احتمالی

مشــتریانی کــه تبلیبــات شــما را دیــده انــد و خودشــان بــا شــما تمــا  برفتــه 

اند و یـا در محـل شـما حضـور پیـدا کـرده انـد ایـن دسـته از مشـتریان بسـیار 

ــرعک   ــع در ایــن جــا مســیر ب ــه واق ــر از ســرنخ هــا مــی باشــند ب ارزشــمند ت

در زمانی کـه شـما سـعی مـی کنیـد یـک سـرنخ را بررسـی کنیـد ایـن  هست

شما هسـتید کـه تـال  در جلـ  اعتمـاد و ارتبـاط داریـد امـا در ایـن حالـت 

شــما مشــتری داریــد کــه او ســعی در ارتبــاط کــرده اســت پــ  تــا حــدودی 

اعتماد  نسـبت بـه شـما جلـ  شـده و شـما چنـد بـا  جلـو تـر هسـتید ایـن 

ــادبیآاز مشــتریان  هدســت ــه فرصــت شــدن را  م ــدیل ب ــرای تب ــالی ب بســیار ع

 دارند و بسیار نزدیک به خرید هستند .

اک ــر مشــتریان احتمــالی مــی تواننــد از طریــ  اینترنــت جــ ب شــوند معمــوو 

ــوایی شــما بعــد از  ــدا آاز طریــ  ســایت محت ــد شــما را پی نکــه ســرد مــی کن
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زنـد  کرده و برایتان ایمیـل مـی زنـد و یـا در حالـت بهتـر بـه شـما زنـگ مـی

ــ   ــل وات ــاطی م  ــای ارتب ــزار ه ــر  اف ــ  ن ــت از طری ــن اس ــا ممک پ و آو ی

ــال  ــه آام  ــاتون رو ب ــل ه ــد ایمی ــر صــورت شــما بای ــده در ه ــا  ب ــون پی ن بهت

روز چک کنیـد و سـریع جـواب مشـتریان احتمـالی را بدهیـد چـرا کـه  دیـر 

ــد  ــالی خواه ــن مشــتری احتم ــتن ای ــین رف ــل دلســردی و از ب پاســخ دادن عام

 شد . 
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 :چ ارمفصل 

تبوودیل سوورنخ هووا و مشووتریان 

  احتمالی به فرصت های تجاری
 مقدمه:

ــول  ــرای پ ــی ب ــای  عمل ــا  ه ــردیم و ب ــوری صــحبت ک ــتر تئ ــل بیش ــا در فصــل قب م

نکـردیم امـا نیـاز بـود کـه بـا  را ماـرح سازی لیست هـای مشـتریان احتمـالی و سـرنخ
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هــای اصــول رفتــاری ومعنــایی اصــاالحات بیشــتر آشــنا شــویم . حــال بــه رو  

ــراهم  ــاتی را ف ــا و امکان ــزار ه ــا  اول اب ــردازیم در ب ــی پ ــازی م ــول س ــاتی و پ عملی

ــان  ــه ســمت خودم ــالی را ب ــیم و مشــتریان احتم ــا را کشــف کن کــردیم کــه ســرنخ ه

ــاد و  ــه اعتم ــازی و چرخ ــاد س ــای اعتم ــه رو  ه ــا ب ــن ج ــال در ای ــیم ح ــ ب کن ج

 به فرصت می پردازیم .کردن آن تبدیل 

 چرخه اعتماد

عتماد ما قصـد داریـم کـه بـا چیـدن یـک سـیکل کـاری کـه بتـوانیم بـا آن در چرخه ا

بایــد ایــن را بپــ یریم  .نتــر ســرنخ و یــا مشــتری احتمــالی را بــرای خریــد جلــ  کنــیم

ــی  ــرح م ــت ما ــت قیم ــد و در نهای ــن خری ــاد رک ــاد هســت و اعتم ــل اعتم ــان عام زم

تــا نتــر  اســتفاده مــی کنــیم یهمــراه ارتبــاط دایمــبــه شــود پــ  مــا از عامــل زمــان و 

ســرنخ هــا و مشــتریان احتمــالی را بــرای خریــد جلــ  کنــیم در واقــع وادارشــون کنــیم 
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ــه  ــا بتــوانیم ب ــه مــا بدهنــد ت نهــا آکــه از مــا خریــد کننــد و یــا فرصــت هــایی جدیــد ب

 بفروشیم . 

ــه نشــان داده کــه در  ــا ســرنخ هــا داشــته باشــیم حــدود  21تجرب  11ارتبــاطی کــه مــا ب

 شوند. بدیل به فرصت مین ها تآدرصد 

وری هــر نــو  آهــر ارتبــاط در واقــع یــک ســیگنال هســت یــک پیشــنهاد و یــک یــاد

ــات  ــا مالق ــتن وی ــک بف ــه تبری ــال هدی ــا ارس ــل و ی ــا ایمی ــی و ی ــا  تلفن ــاط تم ارتب

حضـــوری و ارســـال فـــیلم هـــای کـــاری و هـــر چیـــزی کـــه بـــه نحـــوی در ذهـــن 

یشــه خریــداران شــما را زنــده نگهــدارد عامــل ایــن مــی شــود کــه شــما در ذهــن او ر

مـی تبـدیل شـوید بـه کسـی کـه مـی توانـد  ایجاد کرده و کم کـم بـه یـک بزینـه دا

کــاو یــا خــدمات مــورد نتــر او را تــامین کنــد بایــد  بــت شــوید همکــون کســی کــه 
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ــی  ــال م ــد مــدت خــود  انتق ــه حافتــه بلن ــدت ب ــاه م ــ  را از حافتــه کوت ــک مال ی

 دهد .

ــاط  ــر ارتب ــین ه ــت ب ــر اس ــات بهت ــن ارتباط ــا  1در ای ــد و روز  1ت ــله باش ــداقل فاص ح

ارتبــاط هــا تکــراری نباشــند بلکــه بــر اســا  یــک ســری اصــول رفتــاری پــیش برونــد 

ــرار مــی دهــم  ــارتون ق ــه از چرخــه هــای اعتمــاد را در اختی ــوتر یــک نمون مــن در جل

ــر روی تمــای  ــه صــنف کــاری اتــان سفارشــی بشــود و ب ــا توجــه ب ایــن چرخــه بایــد ب

ــ ــن ســیکل حت ــا اجــرا شــود شــما در طــی ای ی ابــر ســرنای از شــما قیمــت ســرنخ ه

خواسـت و تبــدیل بــه یــک فرصــت شــد او را از سـیکل خــار  نمــی کنیــد و یــا حتــی 

از شــما خریــد کــرد .در هــر حالــت بایــد یــک فرآینــد پاــت کامــل باشــد شــما مــاده 

ــ   ــد و طب ــی کنی ــتند را وارد م ــالی هس ــتریان احتم ــا و مش ــرنخ ه ــان س ــه هم ــه ک اولی

ن را مــی پزیــد و تــا آتور آشــپزی دســتور العمــل چرخــه اعتمــاد م ــل یــک دســ
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خـرین مرحلــه کـار را ادامــه مـی دهیــد در طــی زمـان ایــراد هـایی در سیســتم متوجــه آ

ــ   ــن آمــی شــوید پ ــد . داشــتن ای ــل نمایی ــد و چرخــه خــود را کام ن را اصــالح کنی

 ن بسیار توجه کنید.آدستور پات بسیار ارزشمند است پ  به 
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 نمونه یا چرخه اعتماد

 

1

اولین تماس مشتری•

تایید صالحیت مشتری•

2

ارسال اس ام اس •

پیشنهاد قیمت چند تا محصول•

3

ارسال اس ام اس•

ارسال آدرس کانال تلگرام به همراه پیامی برای دعوت به عضویت در کانال•

4

تماس تلفنی •

نظر سنجی از قیمت ها•

5
فرستادن نمایه از طریق ایمیل یا تلگرام برای مشتری•

6

تماس تلفنی•

تایید گرفتن از رسیدن فایل ها به دست مشتری •

7

ارسال اس ام اس •

آفر خاص یک محصول•

8
ارسال کاتالوگ یک محصول از طریق ایمیل یا تلگرام •

9

تماس تلفنی•

نظر خواهی از مشتری ، پرسیدن وضعیت بازار و کسب اطالعات از مشتری •

10
فرستادن آدرس کانال آپارات از طریق اس ام اس•
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11
ارسال آدرس کانال اینستاگرام•

12

تماس تلفنی•

.نظر سنجی و صحبت در مورد محصوالت جدید یا خدماتی که اخیرا به مشتری ها دادید•

13

ارسال اس ام اس•

چند مورد قیمت محصوالت با  توجه به نظر مشتری یا اس ام اس مناسبتی•

14
ارسال کاتالوگ جدید از محصوالت یا ارسال یک فایل جدید از رزومه یا لیست قیمت از طریق ایمیل تا تلگرام •

15
تماس تلفنی و صحبت با مشتری در مورد محصوالت و خدمات•

16
بین سیکل خودتان یک فاصله خبری ایجاد کنید -سکوت •

17

ارسال آفر از طریق تلگرام یا واتس آپ یا اس ام اس •

فروش فوق العاده•

18

تماس تلفنی و پرسیدن آدرس فکس و یا ادرس محل کار مشتری جهت ارسال فکس و یا بسته پستی •

.در تماس های تلفنی سعی کنید اطالعات خودتان را از مشتری افزایش دهید و نسبت به رقبا کسب اطالع کنید •

19
ارسال فکس یا ایمیل یا تلگرام با مظمون پیشنهاد همکاری به نام همان مشتری در سربرگ خودتان•

20
تماس تلفنی جهت بررسی نظر مشتری بابت پیشنهاد همکاری •
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 مورد چرخه : چندنکته در

داشــتن شــبکه هــای اجتمــاعی بســیار کمــک مــی کنــد کــه بــا عضــو شــدن ســرنخ یــا 

 می خود را حفظ کنید . مشتری احتمالی دراین شبکه ها بتوانید ارتباط دا

ــا  ســعی کنیــد مــداو  محتــوای ارتبــاطی را بهبــود بدهیــد مــ ال ابــر فیلمــی داریــد و ی

ــود ک ــد همیشــه در جهــت بهب ــه شــما هســت ســعی کنی ــا نمای یفــی آن کوشــا باشــید ت

 بتوانید بهتر نتر مشتریان را جل  کنید.

ابــر بــا کســی ارتبــاط برفتیــد و بــه هــر علــت  یــر فعــال شــد و یــا در مســیر اجــرای 

ــالحیت  ــد ص ــبال تایی ــه ق ــرنای ک ــه س ــد ) البت ــت نکردی ــای از  دریاف ــه پاس چرخ

و یــا  شــده اســت ( امــا چرخــه را بــا او ادامــه بدهیــد و ســعی کنیــد علــت عــد  فعالیــت

  یر فعال شدن او را پیدا کنید اما سیکل را متوقف نکنید .
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 شبکه های اجتماعی 

ــبکه  ــر ش ــال حاع ــد در ح ــایی کنی ــاربرد را شناس ــی پرک ــاعی خیل ــای اجتم ــبکه ه ش

 های زیر کاربرد های تجاری خوبی دارند :

1- LinkedIn 

2- Facebook 

ایــن شــبکه هــای از معــروف تــرین شــبکه هــای اجتمــاعی دنیــا هســتند 

نکــداین شــبکه اجتمــاعی افــراد حرفــه ای در دنیــا هســت بیشــتر ایــن افــراد لی

ــان را  ــه خودش ــتند ک ــا هس ــه ای دنی ــالین اقتصــادی و حرف ــا فع ــاجر ی ــت ا آنج

ــد در ایــن شــبکه اجتمــاعی اک ــر اطالعــاتی کــه کــاربران در   معرفــی کردن

ــی کن ــم ــانی را ن ــبکه کس ــن ش ــد در ای ــی توانی ــما م ــ  ش ــی هســت پ د واقع

ــه ــد ک ــایی کنی ــم  شناس ــبکه ه ــن ش ــود ای ــند خ ــما باش ــبل ش ــا ش ــرتبط ب م

ــدمات  ــما خ ــه ش ــولی ب ــه صــورت پ ــد ب ــی توان ــه م ــایی دارد ک ــروی  ه س
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ــه  ــا ب ــد ام ــن بســیار کمــک مــی کن ــر را بدهــد و ای ــی ســرنخ هــای معتب معرف

صــورت معمــول شــما بــا داشــتن یــک صــفحه مربــوط بــه شــرکت اتــون مــی 

جـــ ب و توانیـــد کســـانی کـــه در حـــوزه خودتـــان فعالیـــت مـــی کننـــد را 

 شناسایی کنید و در طی زمان آن ها را با خود مرتبط نمایید. 

امــا فــی  بــوک دارای ســروی  پــی  هســت در پــی  هــا یــا صــفحات 

شــرکتی فــی  بــوک شــما مــی توانیــد کــاو معرفــی کنیــد قیمــت در  کنیــد 

و یــا خبــر بگ اریــد و کــاربرانی کــه ایــن صــفحه را ویــک مــی کننــد مــداو  

ان طــور کــه بفتــیم ارتبــاط و زمــان عامــل اعتمــاد بــا شــما ارتبــاط دارنــد همــ

هست و شـما بـرای اینکـه مشـتریان خـارجی خـود را پیـدا کنیـد بایـد اعتمـاد 

 آن ها را جل  کنید.
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ــرای در   ــ  ب ــیار مناس ــوب بس ــل یوتی ــویری م  ــاعی تص ــای اجتم ــبکه ه ش

ــا  ــن ســروی  حتم ــ  از ای ــون هســتند پ ــه ات ــه مجموع ــوط ب ــای مرب ــیلم ه ف

 استفاده کنید .

ــبک ــال ش ــتابرا  و ام  ــون اینس ــاعی همک ــا آه اجتم ــه ی ــرای در  روزان ن را ب

 هفتگی تبلیبات تصویری خود استفاده کنید بسیار مو ر است .

در اســتفاده از شــبکه هــای اجتمــاعی درک درســت ســاختار آن و نحــوه 

رفتــار کــاربران بســیار مهــم هســت مــ ال شــما در خیلــی از ایــن ســروی  هــا 

بســیار مهــم هســت در  یــر ایــن صــورت دیگــران    #اســتفاده از هشــتک یــا 

   نمی توانند محتوای شما را به خوبی پیدا کنند.
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 پول : پنجمفصل 

 مقدمه:

وقتی ما زیـر سـاخت هـا را آمـاده کـردیم و بـر اسـا  سـرنخ هـا و مشـتریان احتمـالی 

ــازی انجــا   ــاد و فرصــت س ــ  اعتم ــدف جل ــا ه ــا ب ــر روی آن ه ــاد را ب چرخــه اعتم

رنخ هــا بــه فرصــت تبــدیل مــی شــوند یعنــی درخواســت قیمــت از ســ یدادیــم تعــداد

 اتفاقات معموو به شرح زیر پیش می رود:می دهند در این مرحله 

احتمـالی یـا سـرنخ بـرای  توسا  مشاتری ارسال درخواسات قیمات -1

 خرید یک محصول به صورت تلفنی یا ایمیل  
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ــا کــاوی شــما را در  ــه صــورت خــا  یــک محصــول ی در اینجــا معمــوو ب

در آن از شــما درخواســت قیمــت و یــا شــرایط فــرو  مــی کنــد  درمــو

ـــوارد مشـــتریان ال او آی ـــا همـــان    (LOI)بعضـــی م ـــد ی ـــی کنن ارســـال م

ــوارد هــم فقــط یــک  ــی از م ــه صــورت رســمی در خیل درخواســت قیمــت ب

مشــاد شــده و  در آندرخواســت میــده کــه نــه مقــدار و نــه شــرایط خریــد 

ــخ داایــن  ــافی بــرای پاس ــات ک ــما اطالع ــتری نداریــد یعنــی ش دن بــه مش

ســش نامــه کــه در بهتــرین پیشــنهاد ایــن هســت در ایــن شــرایط یــک فــر  پر

ی هســت بــرای خریــدار ارســال کنیــد تــا او تکمیــل کنــد واقــع نمونــه ال او آ

و یــا بـــا تمـــا  تلفنـــی از  ســـواوت مـــورد نترتـــون رو بپرســـید امـــا در 

 بعضی مـوارد فـردی کـه دارد از شـما قیمـت مـی بیریـد ممکـن اسـت یـک

نــد و نیــاز باشــد کــه بــا نفــر باشــد کــه خــود  پاســخ ســواوت را نداواســاه 

اصــلی یــا واســاه هــای دیگــر مکاتبــه کنــد امــا شــما ســعی کنیــد بــا تجربــه و 
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ســابقه قبلــی کــه در ایــن حــوزه داشــتید در مــواردی کــه خریــدار نمــی توانــد 

 به خوبی به سواوت شما پاسخ بدهد پیش فرض ها را در نتر بگیرید.

 (FCO)ف سی اوارایه ا -2

بــرای شــما بیــان کــردیم  "اف ســی او را"مــا در زیــر ســاخت هــا تهیــه یــک 

ــی او مناســ  صــادر  ــک اف س ــدار ی ــرای خری ــد ب ــما بای ــه ش ــن مرحل در ای

کنید به نتر مـن ابـر خریـدار هـزار بـار هـم از شـما درخواسـت قیمـت کنـد 

شما بایـد بـا همـان کیفیـت بـار اول بـه او پاسـخ بدهیـد ایـن فـرض کـه فقـط 

ــد را دور ق ــد کن ــران خری ــا از دیگ ــد ت ــت کن ــتعال  قیم ــا اس ــد دارد از م ص

ــا مشــکل مواجــه  ــا فروشــنده قبلــی خــود ب بریزیــد هــر کســی ممکــن اســت ب

 شود و آن روز فرصت برای شما فراهم هست تا به او بفروشید . 

ــال  ــی دی اف ارس ــا پ ــ  ی ــورت عک ــه ص ــرا  ب ــادر و ب ــی او را ص اف س

 کنید .
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 (PI)پروفرما -1

او را تاییــد کــرد بایــد بــرای او پــیش فــاکتور یــا پروفرمــا بزنیــد  ابــر اف ســی

و ابــر تاییــد نکــرد کــه دوبــاره بایــد بــا توجــه درخواســت خریــدار اف ســی 

ــا  ــراه ب ــواردی هم ــد . در م ــال کنی ــدد ارس ــرای او مج ــد و ب ــر بدهی او را تبیی

پیش فاکتور خریـداران نیـاز بـه قـرارداد هـم دارنـد پـ  قـرارداد هـای خـود 

ل تهیــه کنیــد کــه در ایــن مرحلــه خریــدار را منتتــر تنتــیم قــرار داد را از قبــ

 نکنید . 

 عملیات اجرایی  -1

بــود قاعــدتا مراحــل بعــدی مربــوط بــه دریافــت وجــه و اجــرای کــار خواهــد 

 ن نمی شویم .آکه مسایل عملیاتی و اجرایی کارها را فعال وارد 
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  صادرات و توسعه 

 

 جمع بندی 

ــ ــار ص ــا ک ــرتبط ب ــه مباحــ  م ــرد  ک ــعی ک ــاب س ــن کت ــه صــورت در ای ادرات را ب

ــا و اصــول  ــیم . کاره ــان کن ــاتی بی ــر آعملی ــفانه از نت ــا متاس ــاده هســت ام ــیار س ن بس

 خیلی ها صادرات بسیار سات است .

ــه خــوبی بتواننــد اســتفاده کننــد آامیــدوار  کــه خواننــده هــای محتــر  از مباحــ   ن ب

  و یـا در صورتی کـه نیـاز بـه سـوال یـا راهنمـایی داشـتید مـی توانیـد بـا شـماره تمـا

 ایمیل من مکاتبه کنید.

NEZAMPARVAR@GMAIL.COM 

+98-9153003807 
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