
 

 

 

 

 

 

 سخن اول  

در سالهای اخیر الکترونیکی شدن تجارت هم مانند بسیاری امور دیگر در کشور ما رشدد کدردو و بدویدو در  ندد مداو      

اسدتانداردم  برخی خدمات سداممانهای ندن،تم م،ددن و تجدارتم     در سالهای اخیر . ای یافته استفزایندواخیر سرعت 

اظهدار الکترونیدک   . گردیدو الکترونیک ارائه  (online)گمرکم اتاق بامرگانی و بسیاری ام نهادهای دیگر بصورت برخط

 گمرک اتخدا  شددوم تصدمیم کارشناسدی    مت،دد نحیح دیگری که در دورو جدید ریاست  تغییراتدر گمرک همانند 

تجارتم گمرکم بانک مرکزی و دیگر ساممانهای دولتی بایدد بدا همکداری     و م،دن مومارت نن،ت. و موثری است شدو

الملل کشور را مدورد مهندسدی مجددد قدرار دادو و الزامدات الکترونیکدی شددن را        اتاقهای بامرگانی فرایند تجارت بین

نکته بسیار مهم و اساسی که نباید ام نظر دور باشد اینکدهم شایسدته اسدت    . ریزی نمایندمهبصورت کامل مطال،ه و برنا

الملل ب،نوان یک مجموعه واحد مورد مطال،ه و پدوهش قدرار گرفتده و   قبل ام اینکه دیر شودم کل فرایند بامرگانی بین

ذف گامهدای مایدد و احتمداض اضدافه     ب،د ام طراحی گام به گام فرایند و مهندسی دقیق و شناخت گامهای ضروریم ح

ای سداممانهام مطال،ده دقیدق الزامدات سدخت      جلوگیری ام ف،الیتهای جزیدرو . نمودن گامهای جدیدم این راو ادامه یابد

افزاری و طراحی یک سیستم یکپار ه و جامع اهمیت میادی در رشد و توس،ه سیستم تجداری کشدور در   افزاری و نرم

در پرداخدت   (BANK PAYMENT OBLIGATION) "ت،هد پرداخدت بدانکی  "دیگر م،رفی روش  ام سوی. سالهای آتی دارد

و اتاق بامرگدانی  ( SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATIONS)الملل توسط سوئیفت بین

نیز باید مورد مطال،ه بیشتر ساممانهای دولتدی و اتداق    (INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE) المللبین

  .نمایم  در انتها به سهم خود ام تمامی اقدامات مثبت دولت جدید در حومو بامرگانی تشکر می .بامرگانی قرار گیرد

        دکتر رحیم محترم
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 ...در این شماره می خوانید



 مذاکروانول و فنون 

 در مذاکرهتهدید  ترفند

افتد و ی و انسانی اتفاق میبی،ط طمذاکرو در یک محی

ممکن است . انسانها الزاما اشخاص خوبی نیستند همه

منظور ام . گاهی اوقات ما در جلسات مذاکرو تهدید شویم

تهدید این است که طرف مقابل ام ما بخواهد که یا نظر او 

در مبان . مذاکرو را فراموش کنیم ورا بپذیریم یا ادامه کار 

یا   (TAKE IT OR LEAVE IT)شود انگلیسی گفته می

 .حرف آخر من این استم یا قبول کن یا خدانگهدار

ین حتی در مذاکرات داخلی نیز گاهی با اممکن است  

با تهدید : حال سوال این است. شویموض،یت مواجه 

جلسه را   گونه باید برخورد کرد؟ بپذیریم؟ رد کنیم؟

تحلیل کنیم؟ عصبانی شویم؟ تهدید  ترک کنیم؟ متقابال

فایدو کنیم و ب،د تصمیم بگیریم؟ یک امتیام  -هزینه

  ...را نپذیریم مقابل کو ک بدهیم اما نظر انلی طرف

ممکن است افراد راهکارهای متنوع و متفاوتی را پیش 

بگیرندم اما باید دقت نمود خیلی اوقات تهدیدات بلوف یا 

تهدید  یک نرفا

یک . است

مذاکرو کنندو 

ای قبل ام حرفه

هر عملی میزان 

و سطح واق،ی 

گیرد که کند و ب،دا تصمیم میبودن تهدید را بررسی می

حال سوال این است که میزان  . ه برخوردی نشان دهد

واق،ی بودن تهدید را  گونه بسنجیم؟ برای این امر ابتدا 

 دادن کو کترین   بدون و  نمود  آرام   را  جلسه  جو  باید

امتیامی س،ی نماییم دو تا سه دقیقه نحبت کنیم و در 

لحن ندا و کلمات . ایجاد نماییمنرمش طرف مقابل 

تخاب شدو به هیچ عنوان نباید التماسی بودو یا اشتیاق نا

ه و با آرامش نحبت باید محکم و مودبان. ما را نشان دهد

 .نمود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این دو یا سه دقیقه ام گذشتهم آیندو و حال نحبت 

اگر طرف مقابل نظر خود را تغییر داد با احترام . کنید

کامل با وی رفتار کنید و اگر کو کترین نرمشی نشان 

ندادم باید هزینه فایدو نمود و دید که  ه تصمیمی نحیح 

 .است

 

اگر در ممان مواجه شدن با تهدید 

کو کترین امتیامی بدهید طرف مقابل در گام ب،د ام 

در شمارو ب،د این ترفند . ترفند جنامو استفادو خواهد نمود

 . مورد بررسی قرار خواهد گرفت
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نکته مهم این است که در آن دو تا سه دقیقه اما 

ام به بیان دیگرم ؟ نحبت کنیم  ه موضوعی راجع به

  ه  یزی نحبت کنیم؟ 

شود راجع به سه مبحث میر نحبت  پیشنهاد می

 :شود

 تجربیات همکاری طرفین در گذشته -1

 های موجود یا آتی برای همکاری برنامه -2

منطقی بودن در این  )توق،ات و انتظارات ف،لی  -3

 (مذاکرو و داشتن دید بلند مدت
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 نکاتی در باب قرارداد نمایندگی و توزیع

بددددین قددددرارداد  

نمایندگی و تومیع 

تفاوتهددای اساسددی 

و  وجدددددددود دارد

متاسددفانه خیلددی  

اوقات در ایران این 

دو قدددرارداد بددده   

در قددرارداد . شددونداشددتباو بدده جددای هددم اسددتفادو مددی  

طرفهدددای قدددرارداد ( Agency Contract)نماینددددگی

و نماینددو  ( Principal)عبارتند ام شرکت مادر یدا اندیل  

(Agent)اما در قرارداد تومیع طرفهای قرارداد عبارتند ام  م

( Manufacturer or Principal)تولید کنندو یا انیل

 (.Distributor)و تومیع کنندو

قرارداد نمایندگی اساسا برای ممانی که قابل  کر است 

مناسب است که شرکت نمایندو کاضی موضوع قرارداد را 

وش برساند اما مالک رکند به فباماریابی نمودو و تالش می

کنندو در ابتدا تومیعم تومیع در قرارداد اما .شودکاض نمی

شود و در گام ب،د کاض را خریداری نمودو و مالک کاض می

یک مقایسه  ستون مقابلدر جدول . رساندبه فروش می

 .مختصر بین این دو ارائه شدو است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قرارداد تومیع قرارداد نمایندگی موضوع

مالک کاض  نمایندو یت کاضکمال

 شودنمی

تومیع کنندو مالک 

 شودکاض می

قیمت گذاری 

برای مشتری 

 نهایی

در اختیددار شددرکت 

 مادر

در اختیددار تومیددع  

 کنندو

درآمد و سود 

نماینددددو یدددا 

 تومیع کنندو 

بددر اسدداص درنددد  

 کمیسیون

بددر اسدداص سددود   

حانددل ام فددروش  

 مجدد
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 : نکته

نمایندگی و تومیعم رایجترین اشتباو در قراردادهای 

طرفه قرارداد به شرکت انیل اعطاء حق فسخ یک

ای به بیان سادوم م،موض متن قرارداد به گونه. است

شود که شرکت مادر بتواند با یک اعالمیه تنظیم می

قرارداد ( ب،نوان مثال سه یا شش ماو مودتر)یا ابالغیه 

 . را یک طرفه فسخ نماید

 

 

 

به هیچ عنوان منطقی باید دقت نمود این شرط 

م،موض . نیست و فسخ قرارداد باید مدلل باشد

شوند علت فسخ می المللی به  هارقراردادهای بین

م فسخ (تفاسخ)که عبارتند ام فسخ با رضایت طرفها 

به علت ورشکستگی یا اعسار یکی ام طرفهام فسخ 

ب،لت فورص ماژور دارای تب،ات طوضنیم و فسخ ب،لت 

ب،نوان مثال ناتوانی )سی قرارداد نقض شرایط اسا

نمایندو یا تومیع کنندو در دستیابی به حداقل مقدار 

 (.   شودفروش ساضنه که در قرارداد ت،ریف می
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 خرید؛ فروش ومشاوره تخصصی در تدوین قرارداد 

 نمایندگی بین المللی

rmohtaram@yahoo.com 
 

 دکترای مدیریت بازرگانی  -رحیم محترم:   مشاوران          

 دکترای حقوق بازرگانی بین الملل -سهیل مهر آمیز   

 دکترای حقوق جزا  -ایمان محترم   

 دکترای حقوق خصوصی  -فرهاد بیات   
   



 (:Proximate Cause)در بیمهلت نزدیک عاصل 

 بر قرارداد  لودر قرارداد بیمه باید دقت نمود یک سری ان

 یکی ام این. حاکم است

انل علت نزدیک  انولم

طبق این انلم . است

دلیل حادثه مهم است و 

نه ظاهر و خسارت واقع 

گزار در  طبی،تا بیمه. شدو

اندیشه دریافت خسارت 

گر استم بنابراین باید نشان دهد که بین وقوع  ام بیمه

حادثه و خسارت وارد شدو رابطه علت و م،لولی نزدیک و 

اردو باید بیمه علت نزدیک خسارت و. مستقیم وجود دارد

به بیان سادوم . گر خسارت آن را بپردامد شدو باشد تا بیمه 

شدو وارد آمدو  خسارت باید در نتیجه وقوع حادثه بیمه

پر شدن کاض در کلوم یا ب،نوان مثال شکستگی یا لب. باشد

تحت پوشش نیستم اما اگر دلیل آن تصادم یا  Cحالت 

ر ام آب باشد که برخورد شناور با یک جسم خارجی به غی

تحت پوشش استم بیمه گر قاعدتا باید  Cدر کلوم 

پر شدن را نیز پرداخت خسارت ناشی ام شکستگی یا لب

 منجر به شکستگیکه حادثه  انلی نمایدم  را که علت

بودو  بیمه تحت پوشش تصادم یا برخورد بودو وشدو 

باید دقت نمود در ممان نوشتن گزارش حادثه یا  .است

م حادثه و همچنین مکتوب کردن گزارش اطالع ا

کارشناص شرکت بیمه  علت انلی یا نزدیک واق،ه نیز 

. ت،یین شود تا محلی برای تفسیر باقی نماند

 سایر اصول بیمه

حدد  )انول حاکم بر قرادادهای بیمه عبارتند ام انل دیگر 

م انل غرامت یدا اندل   (good faith)حسن نیت ( اعالی

 insurable) پدذیر   م انل نفدع بیمده  (indemnity)میان

interest)م انل جانشینی(subrogation)  م انل ت،ددد

م انددل داوری (multiplicity of insurance)بیمدده 

(arbitration ) اندددددل و

. (reinsurance) اتکدددایی

هددای ایدن انددول در شددمارو 

آتدی مدورد بحدث و بررسدی     

  .قرار خواهند گرفت
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شدود در ممدان تحویدل گدرفتن سدند      تونیه می :نکته

نامده را بده   نامه ام شرکت بیمه گر  محاسبات بیمهبیمه

همچنددین شددرایط . دقددت بررسددی و کنتددرل نماییددد 

مطال،ه شود را نیز اختصانی که در بیمه نامه  اپ می

گدر گداهی اوقدات    هدای بیمده  شدرکت . و کنترل نمایید

ب،ضی خطرات که در حالت اسدتاندارد تحدت پوشدش    

هستند را مستثنی نمودو و یا شرایط دیگری را اضدافه  

 .نمایند که ممکن است قابل پذیرش نباشندمی

 المللیبیمه و حمل نقل بین                                           3131خرداد  –گاهنامه تاجر امروز                    



-در تجارت بین3نکاتی در باب پیش پرداخت

 :الملل

الملل بین خریدار و فروشندو اساسا  هار تجارت بیندر 

افتد که عبارتند ام جابجای نوع انتقال یا جابجایی اتفاق می

طبی،تا ابتدا اطالعات منتقل . اطالعاتم کاضم پول و اسناد

شود و مطمئنا اسناد به لحاظ ممانی ب،د ام کاض ارسال می

اخر انتقال نکته مهمم ترتیب توالی یا تقدم و ت. شوندمی

به مبان سادو . کاض و پول بین خریدار و فروشندو است

سوال این است که آیا ابتدا خریدار پرداخت را انجام 

در روش پیش  یا فروشندو تولید و حمل کاض را؟میدهد 

پذیرد و قبل ام پرداخت خریدار بیشترین ریسک را می

حمل کاض توسط فروشندو یا ب،د ام حملم در قبال کپی 

نماید مبلغ م،امله را پرداخت می( و نه انل اسناد)اسنادم 

ماند تا و منتظر می

فروشندو در ممان 

مقرر کاضی مورد 

قرارداد و اسناد 

مربوطه را برای وی 

اجرای . ارسال نماید

این روش م،موض به 

اشکال مختلف بودو که در پیش فاکتور یا قرارداد بصورت 

 : شوندمیر مکتوب می

1) 100% TT 
2) X% TT AND THE BALANCE BEFORE 
SHIPMENT 
3) X% TT AND THE BALANCE AGAINST 
COPY OF DOCUMENTS 
4) X% TT AND THE BALANCE AGAINST 
ORIGINAL DOCUMENTS 
 

وجه را قبل ام شروع تولید  111٪خریدار  1در حالت 

و حمل و در واقع همزمان با سفارش بصورت یکجا 

 .نمایدپرداخت می

که م،موض برای کاضهای با فرایند تولید  2در حالت 

شودم خریدار همزمان با سفارش طوضنی استفادو می

درندی ام قیمت را پرداخت و مابقی را ب،د ام تولید و 

                                                             
 

 Advanced payment 

این حالت ماهیتا . نمایدقبل ام حمل پرداخت می

 .است 1شبیه حالت 

. باشدحالت سوم شای،ترین حالت در حال حاضر می

در این حالت ب،د ام پرداخت درندی ام مبلغ توسط 

د و به حمل کنندو خریدارم فروشندو کاض را تولی

در گام ب،د کپی اسناد را برای خریدار . دهدتحویل می

-و خریدار تالش می( م،موض ام طریق اینترنت)ارسال 

 سپس خریدار. نماید انالت اسناد را کنترل نماید

به فروشندو پرداخت و فروشندو نیز را مابقی وجه 

 گونگی . نمایداسناد انلی را برای خریدار ارسال می

ارش قرارداد و ت،یین اسناد مورد نیام و کنترل کپی نگ

اسناد اهمیت بسیار باضیی در امنیت استفادو ام این 

روش دارد
 . 

در حالت  هارم فروشندو ب،د ام دریافت درندی ام 

کاض را تولید و به حمل کنندو تحویل  ممبلغ م،امله

انل اسناد را برای خریدار ارسال نمودو و . دهدمی

م،موض فروشندو . نمایدم،امله را دریافت می ب،دا وجه

 .پذیرداین روش را به سختی می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
در شمارو ب،د روشهای کنترل اسناد و  گونگی نگارش این موضوع   

 . گیرددر پیش فاکتور یا قرارداد مورد بررسی قرار می
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بارنامه میتوانید نام  کپی در کنترل :نکته

شناور و مسیر مربوطه را بصورت آنالین ام 

اطالعات حرکت . وبسایت میر بررسی نمایید

مذکور  هایشناور در سایت 011.111بیش ام 

 .دسترص است در

      WWW.FLEETMON.COM 
WWW.MARINETRAFFIC.COM   
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 : یواردات کاالهاي انطباق ارزیابی هايروش

  در نورتی که کاض مشمول استاندارد اجبداری باشددم اخدذ   

 CERTIFICATE) اجبداری   اسدتاندارد   با  انطباق گواهینامه 

OF CONFORMITY )  ام سدداممان ملددی اسددتاندارد(IRAN 

NATIONAL STANDARD ORGANIZATION)     و ارائده بده

 IRICA: Islamic Republic of Iran Customs)گمدرک  

Administration) جهت ترخیص کاض ضروری است. 

یکدی ام  تدوان بده   گواهینامه انطبداق بدا اسدتاندارد را مدی     

 :روشهای  یل اخذ نمود

ل حم ام قبل (INSPECTION) کاض یبامرس :لاو روش

ام سوی  شدو نالحیت تأیید بامرسی هایشرکت توسط

نورت اسناد در این. مبدأ درساممان ملی استاندارد 

همزمان با بامرسی ام شرکت بامرسی و فروشندو دریافت و 

شود و ساممان به ساممان استاندارد ارائه میترخیص کاض 

مذکور بر اساص اسنادم گواهینامه انطباق با استاندارد را 

در این روش باید ام ابتدا دقت نمود که  .نمایدنادر می

در اختیار شرکت  فروشندو آممایشگاو م،تبر داشته باشد و

 . بامرص و کارشناص مربوطه قرار دهد

بامرسی و نمونه برداری و آممون کاض در  :روش دوم  

در این روش ب،د ام حمل کاض و رسیدن به  ؛مرک مقصدگ

 گمرک مقصدم ام کاض نمونه برداری و مورد آممون قرار 

 

 

مثبت بودن نتیجه آممونم گواهینامه گیرد و در نورت می

باید دقت نمود عالوو بر اینکه . گرددانطباق نادر می

  مغیر قابل آممون هستندکشور ب،ضی ام کاضها در  داخل 

. ت،دادی دیگر ام کاضها دارای آممون طوضنی مدت هستند

افزایش هزینه م این موضوع باعث ام دست دادن ممان

ینر شدو و خطر رد شدن استاندارد انبارداری و دموراژ کانت

 . نیز هموارو وجود دارد

 به مشروط تولید واسط حد و اولیه مواد واردات :ومس روش

بودو و گواهینامه انطباق  تولیدکنندو خود واردکنندوم اینکه

  ؛(خود تولید جهت)  را برای کاضی نهایی اخذ نمودو باشد

 

 

 

 

 

 

 

    سدداممان اسددتاندارد در کدداض ثبددت روش : هددارم روش

 CERTIFICATE OF) مسدتمر  ورود بدا  کاضهدای  بدرای 

REGISTERATION .)ایدددن روش در ندددورتی   طبدددق

توسدط یدک بامرگدان منحصدر بده       مکه یک کداضی م،دین  

فددرد و ام یددک تددامین کنندددو واحدددم وارد شددود و سدده    

مرتبده مدورد آممددون قدرار گیدرد و اسددتاندارد بدودن کدداض      

م کدداض بدددون آممددون یددا بددا محددرم شددودم در دف،ددات ب،ددد

 .قابلیت ترخیص خواهد داشت مبرداری همزماننمونه

 پروژو در مصرف مورد خاص کاضی واردات :پنجم روش

 اقالم فهرست استثناء به بنایی میر و عمرانی نن،تیم های

 .رکشو داخل در آممون غیرقابل م ومه ایمنی

 داشتن نورت در داشت خواهد حق استاندارد مؤسسه 

 هایروش پذیرش عدم به نسبت ابهامم یا و منفی سوابق

 .دنمای عمل هاروش سایر با برابر اقدام و فوق
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 گمرک و ترخیص کاال

نمایند در  ار وبهای تمام شرکتهای وارد کنندو تالش می

های مرحله ترخیص خود قانونی و با تحلیلهای فنیم هزینه

ها طبی،تا حقوق ورودی و دیگر هزینه. را کاهش دهند

تحت تاثیر ارمش گمرکی و ماخذ ت،رفه یا حقوق ورودی 

ت،یین ت،رفه با در نظر گرفتن قواعد عمومی . هستند

 HARMONIZED)تفسیر سیستم هماهنگ شدو

SYSTEM ) با در نظر نیز و ام سوی دیگر ارمش گمرکی

. شودقانون امور گمرکی انجام می 11و  10گرفتن مواد 

بندی کاض امری پیچیدو و فنی بودو و ت،یین ت،رفه و طبقه

ام  1قاعدو . به اطالعات تخصصی در ممینه کاض نیام دارد

 گانه تفسیر سیستم هماهنگ شدو در میر موردقواعد شش

 .گیردبررسی قرار می

 جز ارمشی دارای ها بخش و فصلها و قسمتها عناوین 1- 

 ندیبطبقه میرا باشندنمی مراج،ه تسهیل امر و شناساندن

 و هامقدماتی قسمت هاییادداشت و هاشمارو متن در

3میر قواعد در و هافصل
 با قواعد این که آنجایی تا 

 باشند نداشته مغایرت هاو یادداشت ها شمارو مندرجات

 .است گردیدو ت،یین قانوناً

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

هستند که در این متن مورد اشارو  6تا  2منظور قواعد  -3

 . اندقرار نگرفته
 

 در و هستند "نام به مذکور" کاضها ام بسیاری است بدیهی

 وجود مغایرتی ها یادداشت رقمی و 0 های شمارو متن

مراج،ه  بدون توان می را کاضها ام بسیاری بنابراین. .ندارد

 شدوم هماهنگ سیستم در تفسیری عمومی قواعد سایر به

   ت،رفه مشمول تامو انگور ب،نوان مثال. نمود بندی طبقه

 ردیف در آلو مرد یا است شدو  کر نراحت به 1016

 کاضی که نورتی در .است شدو  کر نراحت به 1010

 همان مشمول باشد نیز سردکردو مردآلوی بحث مورد

های  یادداشت 2 بند طبق که  را باشدم می مردآلو ت،رفه

 ت،رفه شمارو همان در باید کردو سرد فصل مربوطهم میوو

.شود بندی طبقه تامو میوو
الف در شمارو ب،د  2قاعدو  0

  .مورد بررسی قرار خواهد گرفت

 

 

 

 

 

 ×× عباص عکس هوایی اسکله شهید رجایی بندر×× 

 مهمترین اسکله تجاری ایران

                                                             

الف در شمارو ب،د مورد بررسی قرار خواهد  2قاعدو  -0

   .گرفت

 سیستم در که دارد کاربرد کاضهایی برای قاعدو این :حتوضی

 آوردو عیندا  آنهدا  ندام  و هسدتند  "نامبه  مذکور" بندیطبقه

 اسدت کده   این قاعدو این ام منظور سادو مبان به. است شدو

 اندلیم  هدای  شدمارو  بده  بایدد  ابتددا  بنددی  طبقده  بدرای 

 توضدیحی  هدای  و یادداشدت  قسمت توضیحی های یادداشت

 طبقده  کده  م،ناسدت  بدان این واقع در .نمود مراج،ه فصل

 با باید همه ام پیش و ابتدا شدوم هماهنگ سیستم بندی در

 هدای  یادداشدت  و رقمدی  0هدای   شدمارو  مدتن  به مراج،ه

 دارای دقیقدا  ها متن این کلیه و شود ت،یین فصل و قسمت

 این نمود دقت باید بنابراین . هستند یکسانی قانونی شرایط

 یدا  هدا  و شدمار  مفداد  با که برد توان بکار می ممانی را قاعدو

 .باشد نداشته مغایرتی فصل و قسمت های یادداشت
 

با رعایت شرایط مذکور در بخشنامه گمرک به  :نکته

که در سایت گمرک جمهوری  11/2001012شمارو ارجاع 

دستیابی قابل  http://www.irica.gov.irاسالمی ایران 

توان ام ضمانتنامه گمرکی استفادو نمود و ام استم می

پرداخت نقد حقوق ورودی و مالیات بر ارمش افزودو و 

  .ب نمودعوارض هالل احمر اجتنا
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 شرکت در نمایشگاه 

 :درک اهمیت و قدرت تاثیر گذاري نمایشگاه ها

ها  شرکت برایدر نمایشگاو یک ابزار ارمشمند  حضور

توانند با  ها می با حضور در نمایشگاو شرکت .میباشد

مدیران بامرگانی تصمیم گیرندو بامار هدف خودم بدون 

ای  گزاف باماریابی و تبلیغاتیم به گونهای ه نرف هزینه

 .موثر و مستقیم ارتباط برقرار نمایند

ای  های رقابتی ویدو های تجاری فرنت شرکت در نمایشگاو

توان  -کنند که ام آن جمله می ا ایجاد میه را برای شرکت

 :اشارو کرد به 

ایجاد ارتباط با نمایندگان جدیدی که ام سرتاسر جهان  ×

شوندم و ایجاد امکان ورود به بامار  جذب می برای بامدید

 .های جدید

ایجاد ارتباط مستقیم با مصرف کنندو نهایی که این امر  ×

فراهم  را های کارا ام جانب مشتری امکان دریافت بامخورد

 .می نماید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نماید تا بتوان رقبا و پتانسیل های آنها را ام نزدیک مورد 

های نحیحی برای برنامه ریزی بررسی قرار داد و دادو

استراتدیک شرکت در خصوص  الش های محیط خارجی 

 .ساممان فراهم می گردد

همچنین م،رفی محصوضت و خدمات جدید شرکت به  ×

با حداقل هزینه نورت مندو بدون حضور واسطه ها و نیز 

در مقایسه با تیزر های تبلیغاتی در حین برپایی یک 

 .نمایشگاو نورت می گیرد

 یک نمایشگاه تجاري چگونگی ارزیابی

قبل ام آن که نمایشگاهی را برای حضور 

ضمم است به یک سری   مانتخاب کنید

 :د که عبارتند امیسواضت پایه ای پاسخ ده

X  محصوضت و یا  مناسبی امطیف آیا موضوع نمایشگاو

 دهد؟خدمات ما را پوشش می

X را پوشش بامار هدف شرکت ما  آیا این نمایشگاو

 میدهد؟ 

X  تا  ه حد ام اهمیت برخوردار است؟این نمایشگاو 

X  نماید تا این امکان را فراهم میمورد نظر آیا نمایشگاو

های هدف خود های کنونی و یا گرووشرکت با مشتری

 ارتباطی موثر برقرار نماید؟

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  ک لیست لوامم مورد نیام درنمایشگاو 
 لوامم شخصی    -1

 سربرگهای ضتین شرکت -2

 نوار  سب پهن و باریک    -3

  نوشت افزار -0

 پر م کو ک و بزرگ شرکت -1

 ایران. ا . پر م پار ه ای ج  -6

 ایران . ا . پر م پشت  سب دار ج  -0

 . . . کاتالوگم بروشورم بنر و  -0

 کارت ویزیت         -0

 پاسپورتم کپی پاسپورتم عکس -11
 بلیط و بیمه نامه   -11

 اقالم کادوییاشانتیون و  -12

 . . . (آجیل م خشکبار م شیرنی م و ) لوامم پذیرایی  -13

  کشم پیچ گوشتیم آ ار آلن ) ابزار کار فنی  -10

 (مخصوص غرفه بندی    

 سه راهی برق با سوکتهای مختلف به ت،داد کافی      -11

( مخصوص داخل غرفه)های گیرو دار ضمپ  سرپیچ -16

 و سیم برق به ت،داد و متراژ کافی

های رنگی به منظور استفادو بر روی  پار ه -10
 نندوقهای کاض

 اطالعات و مشخصات تکمیلی کاض  -10

 لیست قیمت کاض -10

 اسناد حمل کاض  -21

 الکترونیکیاسناد حمل  -21

اطالعات مربوط به نحوو فروش و شرایط تحویل  -22

 کاض

 کار                           سوابق مکاتبات انجام شدو با ترخیص -23

ن،قد سوابق مکاتبات انجام شدو و قرادادهای م -20

 شدو با برگزارکنندو

 دوربین عکاسی و فیلم برداری -21
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در نورتی که کارها . کارهای بزرگ و انلی خود را در ابتدا انجام دهید

الویت بندی نشوند و وقت خود را به کارهای کو ک و غیر مهم 

عکس . برای کارهای بزرگ ممانی باقی نخواهد مانداختصاص دهیدم 

 .مالحظه بفرمایید Aم Bم Xم Z های فوق را به ترتیب

به شما می توانید تجارب حرفه ای خود را در ممینه بامرگانی بین الملل 

ایمیل   تجربه یک حرفه ایبا عنوان  utrade@outlook.com آدرص

 .نمایید تا با نام خودتان در این نفحه گاهنامه تاجر امروم درج گردد



 سخن آخر

در این شمارو . خدای را شاکریم که موفق شدیم این شمارو را نیز با تالش نمیمانه همکاران و حمایتهای مخاطبان عزیز به پایان برسانیم

.  ار وب گاهنامه ت،یین شد و هر نفحه به یک موضوع م،ین اختصاص یافتاول اینکه . نسبت به شمارو اول شاهد دو تغییر مهم بودید

ترین حالت ممکن آنها را در مقابل دیدگان شما دوم اینکه انطالحات انگلیسی م،ادل ب،ضی واژگان فنی را در متن گنجاندیم تا در سادو

را به سواضت شما مخاطبان گرامی اختصاص   "ر و آماداخبا"های ب،د بخشی ام فضای نفحه همکارانم قصد دارند در شمارو. قرار دهیم

ارسال نمایید تا سواضت به نام  ade@outlook.comrutتوانید در نورت تمایل سواضت خود را به آدرص رایانامه شما می. دهند

به سخن نخست این شماروم به مخاطبان بخش خصونی و اشخاص ف،ال در در پایان و با توجه . خودتان مکتوب و پاسخ آن ارائه گردد

گذاری نمایند تا در آیندو نزدیک با افزار و ارتباطات الکترونیکی خود سرمایهکنم بر مهارتهای نرمالملل به شدت تونیه میتجارت بین

و اولم من و همکارانم منتظر دیدن مجدد پیامهای ضمن تشکر ام حمایتهای شما پس ام انتشار شمار .مشکالت و دشواری مواجه نشوند

 .شما هستیم

 سالم و سربلند باشید            

 دکتر رحیم محترم          
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 :همکاران این شماره      
 جناب آقاي مهندس علی میرزایی 

 سرکار  خانم  آیدا  خسروي 

 سرکار  خانم  زهرا  قلی زاده 

 :B2Bلیست سایت هاي بازرگانی 

1. www.Alibaba.com 

2. www.Tradekey.com 

3. www.Globalsources.com 

4. www.Asianproducts.com 

5. www.Indiamart.com 

6. www.Madeinchina.com 

7. www.Tradekorea.com 

8. www.Weiku.com 

9. www.Tradeeasy.com 

10. www.Indianindustry.com 

11. www.exportersindia.com 
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