


بعنوان شرکت مدیریت صادرات

معرفی برخی از خدمات رایمندسرویس



صادراتمدیریتشرکت(emc)فناوریتبادلوصادراتتوسعهکریدورعضو

جمهوریریاستفناوریوعلمیمعاونتنظرزیربنیاندانششرکت

فناوریوعلمپارکدرمستقروعضو

تجاری سازی و توسعه بازار داخلی و بین المللی



؟چیست( EMC)مدیریت صادرات 

Export)صادراتیهایواسطهازیکیصادراتمدیریتشرکت

Intermediaries)افزایشوجهانیبازارهایبهورودزمینهدرکهاست

.کندمیکمکآنهابهاقتصادیبنگاههایخدماتوکاالصادرات

بخشییاوتماممدیریتتوانندمیبنگاه،نیازوشرایطبهبستهشرکتهااین

.بگیرندعهدهبهرابنگاهصادراتیازفعالیتهای

Exportبازرگانیصادراتشرکتهایباراصادراتمدیریتشرکتهاینباید

Trading Company (ETC)کردنپیدادنبالصرفاکهگرفتاشتباه

میعملخریداربافروشندهبعنوانخودشانوهستندخارجیمشتری

.کنندنمیبرقرارمشتریوکنندهتولیدبینارتباطیوکنند



برخی از خدمات

EMC
با ما جهانی شوید

انجام تحقیقات بازار جهت شناسایی بازار هدف

تعیین ویژگی های کمی و کیفی محصول مورد نیاز در بازار هدف

مذاکره جهت اخذ موجوزهای الزم

شناسایی توزیع کننده ها و کانالهای توزیع مناسب

آموزش توزیع کننده ها جهت توزیع مناسب هر محصول

رصد مناقصات بین المللی

 ارائه الزامات بسته بندی

ارائه مالحظات برندینگ

مشاوره قیمت گذاری جهت صادرات

ارائه خدمات انبارداری در بازار هدف صادراتی و یا ارائه مشاوره در این زمینه

هماهنگی امور حمل و نقل

 طرفینتعهداتمدیریت ریسک پرداختها و

تعیین هزینه های بیمه،حمل و نقل و...

ارائه خدمات پس از فروش



آیا میدانید

مهمترین لیلرپیدنری ضعفر ل »
محصررر صارررردلض تن نررری  لض
بدز ضهدعهیف،تجدضاغلیعلمن

«بنگدههدع نی نن ستسنتنو



ERAارزیابی آمادگی صادرات 

ارزیابی توانمندی شرکت و میزان آمادگی بنگاه

 ازمنید  شرکت های دانش بنیان و خالق به منظور ورود به بازارهای بین المللیی نی

آمیاده  سپری کردن یک دوره رشد و بین المللی شدن هستند تا بیه بنایاه هیای   

. جهت صادرات و تعامالت بین المللی تبدیل گردند

  ر پاییدار در  رسیدن شرکت به سطحی که در فرآیندهای بین المللی بتوانند بصورت حرفه ای و قوی عمل بکنند از الزامیات حویو

بلوغ صیادراتی  صادرات به منظور توسعه گام به گام شرکت ها در فوای بین المللی و رسیدن بهکریدور . بازارهای بین المللی است

. برنامه ریزی نموده و خدماتی را در همین راستا به شرکت ها ارایه می دهد

   مییزان  ویسرایمندسربه منظور شناخت بهتر از نقاط ضعف شرکت و نیز رسیدن به یک برنامه توانمندسازی برای هر شیرکت

. بلوغ صادراتی شرکت ها را بر مبنای مدل های ارزیابی آمادگی صادراتی ارزیابی می نماید

 ارزیابی صادراتی شرکت ها بر اساس مدلExport Readiness Assessment   با هدف ترسیم جایااه صادراتی شیرکت هیای

.دانش بنیان و خالق و شناسایی نیازها و ارایه راهکارهای عملیاتی جهت توانمندی در بازار بین الملل صورت می پذیرد



اتیصادرگامنخستینلذا.میگرددمحققمشخصیچارچوبدرکهاستکارآمدفرآیندیتعریفنیازمندبنیاندانشصادرات

.اشدبمیصادراتیفرایندچارچوبشدنمشخصوشدنرنگپرمنظوربهآنهاساختنمرتفعوصادراتینیازهایپیششناخت

.باشدمیامکانپذیرتجربهکسبوالمللیبینبازارهایدرحضورباکهامریستصادراتینسخهتدوینویابیعارضه

منتورینگ و مشاوره صادرات



راتسرفصلهای قابل ارائه در پیشخوانهای مشاوره صاد

 ؛و ارزیابی پیشنیازهای متقاضی به منظور تهیه نسخه صادراتی مبتنی بر نیازسنجیمشاوره

 مه صادراتیناو ضمانت عقد قراردادهای بین المللی  نقل و انتقاالت مالی  حمل و نقل بین المللی  بیمه مشاوره.

 ترکیب صادراتی و وارداتی کشورهای مختلف؛اعالم

 اطالعات تعرفه ورود کاال به کشورهای مختلف؛ارائه

 هدف؛مقدماتی بازارهای شناسایی

؛ارائه اطالعات نمایشااههای معتبر بین المللی

 در زمینه استفاده از کمکها و یارانه های صادراتی؛راهنمایی

 مشاوره مقدماتی در زمینه قوانین و مقررات مرتبط با صادرات؛ارائه

 واردکنندگان کاالی مورد نظر در کشورهای هدف؛معرفی

 منابع اطالعاتی معتبر در بازارهای هدف صادراتی؛معرفی

 ات؛اشخاص حقیقی و حقوقی مجرب فعال در حلقه های مختلف زنجیره صادرمعرفی

 وزها؛مالی صادرات  طراحی صنعتی  تحقیقات بازار و مشاوره استانداردها و مجتامین

 موضوعات مرتبط با نیازهای مرتبط با صادرات محصوالت دانش بنیان؛سایر



اعزام و پذیرش هیات های تجاری

ا اعزام هیات تجاری به منظور رصد فناوری های مشابه در نمایشیااه و یی  

بازدید از پارک های فناوری و همچنین اعیزام هییات تجیاری بیه همیراه      

بیا شیرکت هیای    B2Bنشست های مقامات بلندپایه به منظور حوور در 

.متناظر صورت می گیرد

ی شیدن  ارتباطات بین المللی یکی از الزمات اولییه در فرآینید بیین المللی    

.می باشدشرکت ها و صادرات محصوالت و خدمات 

و اعزام این هیات ها و یا افراد می توانید بیا هیدف هیای مختلفیی      پذیرش 

نظیر توسیعه بیازار  رصید رقبیا و فنیاوری هیای مشیابه  سیرمایه گیذاری          

.مشترک؛ آموزش و کسب تجربه در حوزه های مختلف باشد



رایندفبهبازار،تحقیقات.باشدمیهدفبازاربهخودمحصولورودازپیشهاشرکتنیازهایتریناصلیازیکیبازارتحقیقات

.گرددمیاطالقمشترینیازهایورقابتهدف،بازارخصوصدراطالعاتازهدفمندتحلیلوتجزیهوآوریجمع

تخمین،رقباشناختمصرف کننده،رفتارتحلیلومحصولمخاطبانتعیینبازار،آنازصحیحشناختنیازمندهدفبازاربهورود

وبازاراتتحقیقانجاماساسهمینبر.می باشدتاثیرگذارپارامترهایسایروهدفبازارازکسبقابلسهموکششمیزانازصحیح

.باشدمیمحصولتولیدکنندههایشرکتبرایمهماقداماتازیکیمربوطهگزارشاتتهیه

تحقیقات بازار



تهیه طرح کسب و کار صادراتی

گزارشات تحقیقات بازار خارجی

گزارشات رصد بازار

گزارشات مطالعه فرصت
01

02

03

04

فرایند تحقیقات بازار



گزاراشات مطالعه فرصت

زار و هدف اصلی از تهیه چنین گزارشاتی انجام مطالعه اولییه بیا  

نه بررسی پتانسیل های ورود به بازار هدف  با صرف زمان و هزی

. پایین می باشد

و گزارشات در مقایسه با گزارشات جامع رصد بازار از عمی  این 

دقت پایین تری برخوردار هستند امیا بیه عنیوان ییک راه حیل      

  سریع جهت پاسخاویی بیه نیازهیای صیاحبان کسیب و کارهیا     

.طراحی گردیده است



گزاراشات رصد بازار

ازار این گزارشات با هدفی جامع و به منظور شناسیایی دقیی  بی   

یک فناوری مادر کیه گاهیاد دارای کاربردهیای متنیو  در حیوزه      

. مختلف صنعتی است  تدوین می گردد

رصد بیازار در مقایسیه بیا گزارشیات مطالعیه فرصیت       گزارشات 

زینیه  سرفصل ها و عم  بیشتری را شامل می شوند بنیابراین ه 

آن ها به مراتب باالتر خواهد بود که بر مبنای شیر  خیدمات و  

.روش های بدست آوردن اطالعات قابل تغییر است



تهیه گزارش تحقیقات بازار خارجی

ترسی ورود به هریک از بازارهای صادراتی و بین المللی نیازمند دس

تیدوین  . و تحلیل اطالعات بروز و مدون از بازارهیای هیدف اسیت   

استراتژی ورود بیه بیازار  قیمیت گیذاری محصیول  تحلییل رقبیا        

بخش بنیدی رقبیا  ارزییابی الایوی مصیرف کننیدگان و همچنیین       

سیستم هیای فیروش در بیازار هیدف بیرای هرییک از محصیوالت        

. دانش بنیان جهت صادرات موف  است

ن ابزارهیای  گزارشات تحقیقات بازار بین المللی یکی از بهتریتهیه 

.استدستیابی به این اطالعات و همچنین تدوین برنامه صادراتی



خدمات قابل ارائه  

حوزه تحقیقات بازار  در 

صادراتیالملل  بین 

با ما آسوده جهانی شوید

 و شناسایی بازار، پیشنهاد بازارهای هدف و روشهای نفوذ به بازاربررسی

 ه و معرفی پیشنیازهای مجوزی و استاندادرهای محصول جهت ورود بتعیین

بازار

 بندی بازاربخش

 محصوالت مشابه، رقبا و سهم هر یک از آن ها در بازار هدف شناسایی

 و تحلیل الگوی خرید مصرفکنندگان در بازار هدف ارزیابی

 استراتژی بازاریابی تدوین

 استراتژی قیمتگذاری محصوالت تدوین

 حصول صنایع و پیشبینی تاثیر تحوالت منطقهای و جهانی در بازار متحلیل

موردنظر

 کارکرد برند و همچنین تدوین استراتژی توسعه برندارزیابی

 حلقههای واسط و کانالهای توزیعبررسی

 و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر فضای رقابت شناسایی



آسیب شناسی و ارتقای منابع انسانی

بهکافیتوجه.استآنناکامییاموفقیتاصلیعاملشرکت،هرانسانییروین

یرمسدرتوانمندیهاوهاانگیزهعالیق،کهمیشودباعثسازیتیموصحیحجذب

مالی،فنی،دالیلبهافراد،وکارکسبیکگیریشکلدر.گیردقرارآفرینیارزش

شروعراخودفعالیتهایزیادانگیزهباوکردهایجادراتیمیدوستی،یسابقهوبازار

عتوزیوشخصیتیتفاوتهایوکار،کسببعدیمراحلبهورودبااما؛کنندمی

.میشودتیمناکارآمدیموجبمسئولیتهانامناسب

مفراهراشرکتهاشکستاصلییزمینهزیادی،موارددروضعیتاین

کهییهابستبنوهاناکامیازبسیاریکهمیدهدنشانتجربه.میکند

شخصیتهاینوعازآگاهیباافتدمیاتفاقهاهمکاریوهاشراکتدر

قابلهانقشدرتغییراتیایجادهمچنینوهمکارانوخودشغلی

.استموفقیتوافزاییهمسمتبههدایتوپیشگیری



خدمات قابل ارائه در مدیریت منابع انسانی

انسانیمنابعشناسیآسیبوسازیتیم:

وهنحبیشترهاآنمسئلهوندارندایعمدهمشکلنیروتعدادنظرازهاشرکتازبسیاری

ادافرشغلیهایشخصیتبامتناسبتیمی،هایهمکاریدرتغییراتونیروهاازاستفاده

یتشخصتوسعهراهکارهایتیم،شناسیآسیبوشناسیپویاییازپسخدمتایندر.است

.ددگرمیارائهواستخراجتیمیافزاییهموارتقاءوتیمساختاردرالزمتغییراتشغلی،

انسانیمنابعتوسعهونیروجذب:

روینیجذببدنبالانسانینیرویتوسعهبرایهاشرکتمواردازبرخیدر

گیویژشناساییوشغلیشناسیتیپازبعدخدمتایندر.هستندجدید

نیرویجذببرایالزمهایراهنمایینظر،موردهایشغلنیازموردهای

.گرددمیانجامالزمتغییراتونیازمورد



مشاوره و اجرای تبلیغات و اطالع رسانی

ت و فوای کسب و کار در دنیای امروز بیه شیدت تغیییر یافتیه اسی     

ه تبلیغات بیه عنیوان بیازوی اصیلی فیروش و توسیعه  بیازار شیناخت        

. می شود

ت راستای معرفی توانمندی های شرکت های دانش بنیان و حمایی در 

از توسعه بازار و بازارییابی محصیوالت آنهیا  بخشیی از هزینیه هیای       

ه بی ... ( و   کاتیالو   وبسیایت ) تبلیغیاتی  طراحی و تهییه ابزارهیای   

.یردشرکت ها تعل  می گکریدور به صورت حمایت بالعوض از طرف 



مشاوره توسعه بازار و فروش



(مناقصات)مشاوره ارجاع کار و معامالت دولتی 

...مشاوره ارجا  کار و معامالت دولتی در زمینه رفع ابهام  قواعد و الزامات اجرایی ارجا  کار و مناقصات و 

.  در مدلهای حووری  تلفنی و یا مکاتبه ای به شرکت ها ارائه می گردد

:است های قابل بحث در این ایستااه مشاوره شامل موارد زیر سرفصل 

 رقابت  در مناقصات و دیاربرنده  شدن بهتر و پیشنهاد های مشاوره برای تهیه ی

های ارجا  کار

 ارارجا  کو کارفرمایان در امور مناقصات و شرکت ها بررسی و راه حل اختالفات

( مناقصه و خرید خدمات مشاوره)رفع ابهام قواعد و الزامات اجرایی ارجا   کار

یاندانش بننکات اجرایی در ارزیابی کیفی شخصیت و توانایی شرکتهای 

های نکات اجرایی در ارزیابی فنی و بازرگانی پیشنهادها و محصوالت شرکت

دانش بنیان

 دولتیالزامات قراردادهای دولتی و تغییرات  الحاقات و متمم ها در قراردادهای



مشاوره بازاریابی و فروش

 هدفتحلیل بازارهای
 فروشکانال های
برندسازی
استراتژی های ورود به بازار
 و...



مشاوره تحقیقات بازار

 بازاربررسی و تعیین
 فناوریبررسی و شناسایی بازارهای هدف بالقوه و بالفعل برای
 هدفتعیین وضعیت تولید و مصرف جهانی محصول در بازارهای
 و  ...



 ییا  قیمت گذاری به منظور تعیین قیمت ییک کیاال  مشاوره 

مجموعه ای از کاالها به منظور عرضیه بیه بیازار بیا درنظیر      

.گرفتن شرایط رقابتی قابل ارائه است

مشاوره قیمت گذاری محصول

کارهیا  مشاور بازاریابی دیجیتال به منظور ارائه بهتیرین راه 

رکت هیای  برای بازاریابى و تبلیغات در فوای اینترنتی به ش

.متقاضی ارائه می گردد

مشاوره بازاریابی دیجیتال



واسط تجاریخدمات قابل ارائه توسط  

:به شرکتهای دانش بنیان، شامل موارد ذیل میباشد

 معرفی و بازاریابی محصوالت در کشور مقصد

 در خصوص تامین و  خریداران / خریدار مذاکره با

تحویل کاال

 با شرکت در خصوص انعقاد قرارداد و همراهی

فرآیندهای تکمیلی تا حصول نتیجه 



اعتماد شما پشتوانه ماست

پروژه های انجام شده

خدمات داخلی

توسعه کسب و کار

60+

خدمات خارجی

توسعه کسب و کار

25+

خدمات سرمایه گذاری

توسعه کسب و کار

40+

+30ارعارضه یابی و بهبود کسب و ک

20+

5+

ازارانوا  طر  بازاریابی و توسعه ب

استقرار تیم فروش

+10واردات تجهیزات و مواد اولیه

10+

5+

خدمات صادراتی

نمایشااه های بین المللی

+30ارزیابی سرمایه پذیری

5+

5+

آینده پژوهی فناوری

بروکری سرمایه گذاری



با ما همراه شوید 

برخی از مشتریان ما



جهانی می اندیشیم

شبکه ارتباطی ما



فیروزهسهروردی شمالی  خیابان تهران  خیابان 
2  طبقه سوم  واحد 22فیروزه  پالک مجتمع 

info@raymandservice.com

www.raymandservice.com

021–88510086: تلفن 
88510667–021

رایمندتک



قم  پردیسان  بلوار دانشااه  ابتدای بلوار مولوی
312پارک علم و فناوری استان قم  واحد 

info@raymandservice.com

www.raymandservice.com

025–32812125: تلفن 
214داخلی 



از شما با تشکر 

بودیدلحظاتی همراه ما که 


