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رایمند نیکو فراز ایرانیان
شرکت دانش بنیان

www.raymandservice.com



توسعه پایدار کسب و کار

تجارینامبابنیاندانششرکتی(محدودمسئولیتبا)ایرانیاننیکوفرازرایمند

تقرمسوعضوکارگزارو«رایمندتک»مجموعههایشرکتازیکی«رایمندسرویس»

وکسبتوسعهخدماتارائههدفباکهباشدمیقماستانفناوریوعلمپارکدر

دانشکارهایوکسببهآموزشیهایدورهبرگزاریومنتورینگمشاوره،کار،

.گردیدتاسیس1394سالدرهاآپاستارتوکارخانجاتنوپا،وفناوربنیان،

رشدراخودرسالتخودساخته،کارآفرینانعنوانبهشرکتموسسین

.ندادادهقرارعملیاتیهایبرنامهواجرائیمشاورهطریقازفناورهایشرکت



کسبخدمات توسعه و بهبود خارجی 

EMCو کار در قالب 

صادرات

خدمات توسعه و بهبود فروش و  

بازاریابی داخلی کسب و کار

توسعه فروش داخلی

ع خدمات عارضه یابی پنجگانه و رف

ارعارضه و بهبود مستمر کسب و ک

عارضه یابی و رفع عارضه

خدمات شاخص



مرحلهرد.آیدمیبدستکارمندانومیانیارشد،مدیرانباجلساتبوسیلهیابیعارضهتحتمجموعهازاطالعاتیفرآینداینطی

سرویسیمندراکارشناسانتاپذیردمیصورتمربوطهمحصولوصنعتحوزهدرمیدانیتحقیقاتسپسایکتابخانهتحقیقاتبعد

.یابنددستیابیعارضهتحتشرکتفعلیوضعیتوفعالیتیحوزهمدیران،نگرشازکافیدیدبه

عارضه یابی



راهبردهایوشدهمشخصشرکتمشکالتوهاآسیبها،عارضهبخش؛هرکارشناسانتوسطایمرحله5یابیعارضهبهتوجهبا

.شودمیبندیاولویتهاعارضهرفعجهتپیشنهادیراهکارهایوکالن

بخشبهالزمهایآموزشنیزادامهدر.شودمیاجرامرحلهبهمرحلهوبندیفازعارضهرفعوشدهتدویناجراسیستموطراحی

.شدخواهدنظارتنیزهابرنامهاجرایحسنبروشدهدادهمختلفهای

رفع عارضه



MPتدوین نقشه راه بازاریابی و فروش 
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1 تحقیقات بازار

طراحی محصول

7Pبر اساس

توسعه بازار

ه تحلیل صنعت، دست

محصول و محصول

اصالح و بازبینی

 طراحی رده محصولProduct

 قیمت گذاریPrice

 انتخاب کانال توزیعPlace

 روش ارتقا و تقویت فروشPromotion

 امکانات و تجهیزات فیزیکیPhysical evidence

 افراد موثر بر کیفیت و رضایت مشتریPeople

 فرآیندهای موثر بر رضایت و تجربه مشتریProcesses

 (مهندسی ارزش)تجمیع و یکپارچه سازی برنامه

7P



MPتدوین نقشه راه بازاریابی و فروش 

طراحی سیستم تنبیه و پاداش

توسعه بازار و طراحی و استقرار سیستم نمایندگی

طراحی سیستم پورسانت

تدوین قراردادها

طراحی و استقرار سیستم حسابداری فروش مویرگی



صادراتمدیریتشرکت(emc)فناوریتبادلوصادراتتوسعهکریدورعضو

جمهوریریاستفناوریوعلمیمعاونتنظرزیربنیاندانششرکت

شکوفاییونوآوریصندوقتوانمندسازیخدماتکارگزار

صمتوزارتازمهندسیوفنیخدماتپروانهدارای

قمصادراتضمانتصندوقرسمیکارگزار

کیشآزادمنطقهنوآوریبرجدرمستقر

فناوریوعلمپارکدرمستقروعضو

تجاری سازی و توسعه بازار داخلی و بین المللی



با ما متمایز باشید

وجه تمایز خدمات ما

خدمات داخلی توسعه کسب و کار

چابکی و انعطاف پذیری باال در ارائه خدمات

قیمت تمام شده پایین

کیفیت باال

  (مشاوره اجرایی)ایجاد پلتفرم های متناسب با کسب وکارهای مختلف

خدمات خارجی توسعه کسب و کار

 واردات و صادراتارائه خدمات جامع اجرایی در حوزه

 کارگاه های تخصصیبرگزاری

  زنجیره تامین و واردات مورد نیاز صنایع مختلف



مجوزها و کارگزاری های رایمندسرویس

مجوز واحد فناوری پارک علم و فناوری مجوز کارگزاری صندوق ضمانت صادرات ایران

(emc)صادرات مجوز شرکت مدیریت  مجوز شرکت دانش بنیان

پروانه خدمات فنی و مهندسی از وزارت صمت



رفع عارضه

توسعه پایدار کسب وکار

آموزش
اصالح موارد مربوط به تولید

و سیستمی ساختاری

اصالح ساختار مدیریت 
منابع انسانی

تهیه متریال پرزنت صادراتی

عارضه یابی مدیران ارشد

MP))تدوین طرح بازاریابی 
راه اندازی سازمان فروش و استقرار طرح بازاریابی

:بهبود مستمر 

بازار داخلی توسعه •
(صادرات)توسعه بازار خارجی •



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+

ازارانواع طرح بازاریابی و توسعه ب

استقرار تیم فروش

+10واردات تجهیزات و مواد اولیه

10+

5+

خدمات صادراتی

نمایشگاه های بین المللی

+30ارزیابی سرمایه پذیری

5+

5+

آینده پژوهی فناوری

بروکری سرمایه گذاری



مدیران ارشد

تیم رایمند سرویس

و کارآفرین، منتور، عضو اتاق بازرگانی

مشاور پارک علم و فناوری استان قم

کارشناس مکانیک

امین توکلی پور

مدیر عامل و هم بنیان گذار

ی کارآفرین، منتور، مشاوره سرمایه گذار

و داور اختراعات

کارشناس ارشد انرژی

سید محمد حسین دانش

ذاررئیس هیئت مدیره و هم بنیان گ



با خانواده ما آشنا شوید

سرویسدپارتمان عارضه یابی رایمند 

حمیدرضا مغانلو

مسئول تیم عارضه یابی بازاریابی و فروش

بازاریابیگرایش MBAارشد کارشناسی 

علی کاشانی زاده

مدیر دپارتمان عارضه یابی

عملیاتو تولید EMBAارشد کارشناسی 

امین توکلی پور

مسئول تیم عارضه یابی مدیران ارشد

کارشناسی مکانیک



با خانواده ما آشنا شوید

سرویسدپارتمان عارضه یابی رایمند 

محمد زاغری

مسئول تیم عارضه یابی منابع انسانی

کارشناسی صنایع

میثم موسویان

مسئول تیم عارضه یابی صادرات

کارشناسی ارشد بازرگانی

منصور دارستانی

مسئول تیم عارضه یابی سیستمی و ساختاری

کارشناسی ارشد حسابداری



به ما اعتماد کرده اند

شرکت های عارضه یابی شده



به ما اعتماد کرده اند

شرکت های سبد توسعه فروش

سالمت افشان پاک تک

دارای تاییدیه آنتی کرونا•

فروش% ۳۰۰افزایش •

نفوذ به کانال های توزیع سراسر کشور•

گواراب سازان دشت سبز

تولید کننده فیلترهای تصفیه آب•

۹8سال -صادر کننده نمونه استان قم•

فروش برندی% ۳۳۰۰رشد •

برابری نیروهای انسانی۴افزایش •



جهانی می اندیشیم

شبکه ارتباطی ما



دفتر تهران
۱۰۳ونک، خیابان ونک، پاساژ ونک، طبقه اول، واحد میدان 

 6 ۰۰5۱66 ۰1۱    | 6 ۰۰ ۰ 9۱ ۰1۱

دفتر سوریه
29 Ayar Street., Damascus, Syria

      1۱۱۱۱۰۰9 ۳    |694    ۱ 99۰۰9 ۳

دفتر قم
و پردیسان، بلوار دانشگاه، ابتدای بلوار مولوی، پارک علم

11، واحد 1فناوری استان قم، بلوک مروارید
4–9۳۱1 55۳۳ ۰15  |5– 64۱1 55۳۳ ۰1۱

دفتر کیش
ساختمان مرکز خلیج، روبروی بازار پارس میرمهنا، بلوار 

۳۰۱واحد ، ۳طبقه کیش، نوآوری 



رایمندتکخانواده 



از شمابا تشکر 

بودیدلحظاتی همراه ما که 


