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Trust Oriented Trading

شرکت مدیریت صادرات تات

شرکت مدیریت صادرات تات ،ارائه دهنده خدمات جامع مشاوره در حوزه صادرات ،با

تکیه بر متخصصین مجرب در حوزه مدیریت و بازار ،به دنبال ایجاد یک رابطه برد-برد
داخل در بازارهای جهانی است و قصد دارد با فراهم آوردن امکان تأمین محصول با

کیفیت ایرانی برای توزیع کنندگان خارجی ،اشتغال و تولید پایدار را محقق سازد.

ایجاد رضایت محور اصلی فعالیت ما
تکیه بر دانش اساس کار ما
اعتمادسازی راه ماست.

Trust Oriented Trading

مبتنی بر اعتماد از طریق ارائه راهکارهای تجاری یکپارچه برای حضور تولیدکنندگان

مأموریت تات

Trust Oriented Trading

▪

ارائه راه حلهای تجاری یکپارچه به مشتریان برای تضمین صادرات پایدار

▪

تمرکز بر صادرات پیشرو از طریق ایجاد شبکههای ارتباطی موثر

▪

ایجاد فرصتهای جدید در بازار جهانی و داخلی

▪

حرکت در جهت ایجاد الگوی برتر کیفیت گرایی ،پویایی و رضایتمندی کامل مشتریان

▪

عمل به مسئولیت اجتماعی در قبال جامعه از طریق ایجاد نرخ معقول رشد در تجارت ،رونق اقتصادی و اشتغالزایی

ابزارهای نیرومند

بانکهای اطالعاتی گسترده

تیم متخصص

پشتیبانی عالی

شرکت مدیریت صادرات تات
در طول فرایند صادرات از
استراتژیک
طرح
تدوین
صادراتی تا شناسایی بازار
هدف ،عقد قرارداد ،تنظیم
اسناد و مجوزهای مورد نیاز و
سایر رویه های اجرایی
الزم ،پشتیبان و راهنمای
تولیدکنندگان ایرانی است.

صادرات ،فرایند پیچیدهای است
که برای موفقیت در آن،
نیازمند همافزایی تخصصها و
مهارتهایی همچون تسلط بر
بازارهای جهانی ،مراحل اجرایی
صادرات ،آشنایی با وضعیت
فرهنگی ،اجتماعی و زبان
کشورهای هدف صادراتی است.
تیم متخصص شرکت مدیریت
صادرات تات گرد هم آمدند تا پل
صادراتی تأمین کنندگان ایرانی
باشند.

Trust Oriented Trading

مزیتهای تات

دسترسی به بانکهای اطالعاتی
گسترده تجار و تأمین کنندگان
مطرح کشورهای هدف صادراتی و
ارتباط با آنها ابزار توانمند
شرکت مدیریت صادرات تات در
صادراتی
بازار
گسترش
تولیدکنندگان ایرانی است.

شرکت مدیریت صادرات تات با
استفاده از ابزارهای تحلیل
بازار قدرتمند ،شبکهسازی
گسترده و تسلط بر بازاریابی
تا
میکوشد
دیجیتال،
تولیدکنندگان ایرانی سهم قابل
توجهی از بازار منطقه را بدست
آورند.

بخشی از سوابق تات
❖ بازاریابی و انجام رویه صادرات بیش از  2000کیلومتر تجهیزات ترافیکی به کشورهای عراق،

❖ بازاریابی و انجام رویه صادرات بیش از  50000تن سازه های فلزی به کشورهای عراق و
عمان
❖ مطالعه بازار و بازارسنجی بیش از  10کاالی صادراتی در حوزه های فوالد و محصوالت کشاورزی
❖ شناسایی و تدوین مشخصه فنی کاالهای صادراتی مورد مطالعه
❖ پیاده سازی استاندارهای مدیریت کیفیت ISO22301, ISO 22000, ISO14001, ISO9001,
❖ انجام رویه های انطباق محصول با استانداردهای بازار هدف از جمله CE , ASTM
❖ واردات تجهیزات و ماشین آالت صنعت فوالد برای صنایع داخل کشور

Trust Oriented Trading

ترکمنستان ،ترکیه و عمان

تدوین برنامه استراتژیک
صادراتی

2

مطالعه محصول
مطالعه بازارهای هدف
تعیین استراتژی صادراتی

توانمندسازی صادراتی

3

طراحی مشخصه فنی کاالی صادراتی
بسته بندی و لیبل گذاری کاالی صادراتی
قیمت گذاری کاالی صادراتی
اخذ مجوزها و استانداردها متناسب با بازار هدف

خلق و توسعه بازارهای
صادراتی

4

بازاریابی و خلق بازار جدید
مذاکره و عقد قرارداد

تسهیل گری در فرایند
صادرات

5

تهیه و تنظیم اسناد مورد نیاز
مدیریت بیمه در فرایند صادرات
انجام رویه های گمرکی
انجام امور حمل و نقل بین المللی

Trust Oriented Trading

خدمات تات

ایجاد زیرساخت های
صادراتی

1

ایجاد زیرساخت های حقوقی
ایجاد زیرساخت های تبلیغاتی و اطالع رسانی

ایجاد زیرساخت های حقوقی
به منظور ایجاد آمادگی برای ورود به بازارهای بین المللی الزم است
زیرساخت های حقوقی صادرکننده به نحو شایسته فراهم آید .ایجاد چنین

زیرساختهایی حقوقی مانند طراحی و ثبت برند صادراتی در داخل کشور و
بویژه در کشورهای هدف ،ثبت طرح ها به صورت انحصاری و اخذ کارت
بازرگانی سبب حضور پایدار در بازار خواهد شد.
به دلیل وجود ریسک های متعدد در حوزه تجارت بین الملل و همچنین به
علت وجود ارتباطات گسترده و طرفهای متعدد در این فرایند ،وجود چنین

زیرساخت هایی از خطرات احتمالی که ممکن است از سوی رقبا رخ دهد ،تا
حد زیادی اجتناب می کند.
شرکت مدیریت صادرات تات با همکاری متخصصین خود در حوزه حقوق
تجارت و با تقویت زیرساخت های مورد نیاز مجموعه های صادراتی امنیت
حضور در بازارهای بین المللی را تضمین می نماید.

ایجاد زیرساخت های تبلیغاتی و اطالع رسانی
بهره گیری از فناوری اطالعات یکی از حلقه های الزم برای افزایش کارایی
تجاری در اقتصاد است .بروز شیوه های جدید تجارت و بازاریابی تحت تاثیر
پیشرفت سریع و همه جانبه علم و فناوری است که استفاده از آن باعث
صرفه جویی در هزینه ،کاهش هزینه مبادالتی ،افزایش کارایی ،تغییر
فرآیندهای مدیریت بنگاه های اقتصادی ،کاهش هزینه کاوش ،دسترسی

بیشتر و راحت تر به اطالعات ،تعدیل قدرت بین تولیدکننده و مصرف
کننده ،کاهش محدودیت ورود به بازار ،افزایش رقابت و کاهش سود
انحصاری می شود .به منظور ورود امن شرکت ها به بازارهای بین المللی
الزم است میزان بلوغ الکترونیکی شرکت ها را سنجید که در سه دسته
الزامات فنی ،عوامل سازمانی و سیستم های بین سازمانی مورد کاوش قرار

می گیرد.
شرکت مدیریت صادرات تات با همکاری متخصصین خود در حوزه تجارت
الکترونیک با تقویت زیرساخت های تبلیغاتی و اطالع رسانی مجموعه های
صادراتی موجبات حضور در بازارهای بین المللی را فراهم می آورد.

مطالعه محصول

ارزیابی پتانسیل محصول برای ورود به بازارهای جهانی بر اساس میزان نیاز
بازار هدف به محصول صورت میگیرد .میزان تقاضای محصول در بازارهای

صادراتی بالقوه ،بررسی روند واردات کشورهای مورد مطالعه ،میزان
استقبال عمومی در بازارهای خارجی ،بررسی رقبا به لحاظ سطح حضور در
بازار و محصول قابل ارائه ،ظرفیت تولید و در دسترس بودن محصول و
سازگاری محصول از جمله مواردی است که در فرایند مطالعه محصول مورد
بررسی قرار میگیرد .هدف از مطالعه محصول انتخاب محصول با پتانسیل

مطلوب و متناسب سازی آن با نیازمندیهای بازار هدف است.
شرکت مدیریت صادرات تات با بهرهمندی از شبکه پویای خود در بازار بین
الملل و آشنایی با صنایع مختلف ،میتواند در این مهم راهنمای صنایع
مختلف باشد.

مطالعه بازارهای صادراتی
ورود و حضور مستمر و پایدار در بازارهای جهانی ،نیازمند آگاهی همه جانبه
از بازار اعم از شناخت دقیق وضعیت اقتصادی ،اجتماعی ،قانونی ،محیطی،
تکنولوژیکی و سیاسی بازار مقصد و هدف است .تحقیقات بازار به کسب
اطالعات در زمینه الزامات و استانداردهای مورد نیاز کاال در کشور مقصد،

مقررات و قوانین صادراتی و وارداتی کشورهای مبدأ و مقصد ،روشهای
توزیع و حمل کاال ،اندازه و رشد بازار ،رقابت و … میپردازد تا بر اساس
آن بتوان فرصتهای بازارهای صادراتی و هزینه دستیابی به آنها را
ارزیابی نمود.
شرکت مدیریت صادرات تات آمادگی دارد به منظور تسهیل صادرات امن و

پایدار ،اقدام به انجام مطالعات جامع بازارهای صادراتی هدف نموده تا
تولیدکنندگان و فعاالن حوزه تجارت خارجی با خاطری آسوده به این مهم
بپردازند.

تعیین استراتژی صادراتی
توسعه صادرات ،امکان استفاده از فرصتهای بازارهای جهانی را مهیا کرده
و از این طریق واحدها و بنگاههای تولیدی را قادر می سازد تا از

محدودیتهای بازار داخلی رهایی یافته و با توسعه فعالیت صادراتی خود،
عالوه بر کسب درآمدهای ارزی ،به توسعه کسب و کار خود بپردازند.
ایجاد استراتژی صادرات بین المللی به تبیین وضعیت فعلی بازار صادراتی،
پیشبینی اهداف و تعهدات صادراتی شرکت و شناسایی فرصتها و
محدودیتهای پیش روی گسترش بازارهای صادراتی میپردازد .وجود یک
برنامه استراتژیک ،به تحلیل کارآمد از موقعیت خود و محیط منجر میشود.
شرکت مدیریت صادرات تات به تولیدکنندگان محترم کمک می کند تا با
تدوین استراتژی صادراتی خود ،زمینه تمایز خود از سایر رقبا را فراهم
سازند و با تعیین اهداف و برنامههای واقع گرایانه بیشترین بهره را از

بازارهای صادراتی مستعد ببرند.

طراحی مشخصه فنی کاالی صادراتی
یکی از نیازمندیهای اصلی بازاریابی در بازارهای جهانی ،معرفی علمی،

دقیق و کامل محصول است که از طریق ابزاری به نام مشخصه فنی انجام
می گیرد .مشخصه فنی شناسنامه و هویت محصول است که در بازارهای
بین المللی به ایجاد زبان مشترک بین فروشنده و خریدار منجر می شود.
تهیه

یک

مشخصه

فنی

مناسب

می

تواند

در

زمان

عقد

قرارداد ،بازرسی محصول توسط شرکتهای بازرسی تخصصی و در نهایت
رفع اختالف در زمان بروز مشکل ،کمککننده و تسهیل کننده باشد.
شرکت مدیریت صادرات تات در کنار صادرکنندگان ایرانی است تا با تهیه
مشخصه فنی محصوالت صادراتی ،زمینه معرفی مناسب و اصولی محصول
در بازارهای صادراتی بیش از پیش فراهم گردد.

بستهبندی کاالی صادراتی

بسیاری از کشورها قوانین بستهبندی و بازیافتی دارند که صادرکنندگان
ملزم به رعایت آن هستند .بدین ترتیب هر صادر کنندهای ،موظف است
اطمینان حاصل کند بستهبندی کاالی صادراتیاش ،مطابق با مقررات داخلی
کشور مقصد یا واردکننده باشد .بستهبندی مناسب باید حاوی
دستورالعملها و سایر اطالعات مربوط به حمل و نقل نیز باشد .تدوین

دستورالعملهای مربوط به نحوه حفاظت از کاال بایستی حین فرآیند بسته -
بندی روی جعبه ها چسبانده شود.
شرکت مدیریت صادرات تات مفتخر است تا با کمک تیم طراحی تخصصی
خود ،طراحی بدیع بستهبندی و لیبل محصوالت ایرانی را متناسب با نیاز و
سلیقه بازارهای هدف صادراتی انجام دهد.

قیمت گذاری صادراتی

قیمتگذاری یکی از اصلیترین چالشهای صادرکنندگان است.

قیمتگذاری کاالی صادراتی با قیمتگذاری در بازار داخلی متفاوت است:
وضعیت

بازار

خارجی،

هزینههای

متفاوت

مراحل

صادرات ،استراتژیهای مختلف قیمتگذاری و نرخهای متغیر ارزهای
مختلف ،بر هزینهای که برای خدمات یا محصول از مشتریان دریافت میشود
تأثیر دارند .عالوه بر این موارد ،قیمتگذاری برای هر بازار نیازمند شناخت
هزینهها ،تقاضا و میزان رقابت در بازار هدف است.
شرکت مدیریت صادرات تات با بررسی قیمت در بازارهای جهانی ضمن
درنظرگرفتن سایر پارامترهای مؤثر ،تعیین قیمت رقابتی را برای
صادرکنندگان محترم تسهیل می کند.

اخذ مجوزها و استانداردهای بازار هدف

استاندارد مجموعه توافقات مستندی است که اصول ،راهنما و مشخصات را
دربردارد و برای حصول اطمینان از مناسببودن مواد ،محصوالت ،فرآیندها
و خدمات برای هدف مورد نظر به کار گرفته میشوند.

در تجارت خارجی ،کشورهای مختلف برای انواع گروههای محصولی،
استانداردهای متفاوتی را مدنظر قرار میدهند که حوزههای گوناگونی
ازجمله فرایند تولید ،مواد اولیه ،محصول نهایی ،نحوه نگهداری ،بستهبندی
و غیره را پوشش میدهد.
شرکت مدیریت صادرات تات با تسلط به استانداردهای الزامی محصول در
بازارهای صادراتی منتخب ،با تسهیل و انجام فرایند اخذ استانداردهای
موردنیاز هر صنعت ،این گام از تجارت را هموار میسازد.
همچنین به منظور صدور گواهیهای استاندارد مربوطه ،کلیه امور
هماهنگی با شرکتهای بازرسی منتخب جهت بازرسی ،اخذ گواهینامهها و

اسناد الزم انجام میشود.

بازاریابی و خلق بازار جدید
بازارسازی و بازارداری دو گام مهم از بازاریابی است .بازارسازی صادراتی
به معنای بهکارگیری عوامل ،تکنیکها و استراتژیهای متناسب با بازار
هدف صادراتی ،جهت ایجاد و افزایش سهم بازار در کشور هدف است.
صادر کننده باید از ترکیب چهار عامل محصول با کیفیت ،قیمت مناسب،
توزیع به موقع و تبلیغ هدفمند در بازار هدف صادراتی به نحوی استفاده
کند که بتواند سهم خود را در بازار هدف افزایش دهد .بازارداری
صادراتی با هدف اتخاذ روش ها و تکنیک ها ،همراه با به کارگیری
ابزارهایی صورت میپذیرد تا بتوان سهم بازار و مشتریان موجود را حفظ

کرده و روابط بلند مدت و توأم با وفاداری برای ایجاد صادرات پایدار بوجود
آورد.
شرکت مدیریت صادرات تات با هدف تسهیلگری مسیر توسعه صادرات،
درکنار صادرکنندگان ایرانی است تا با ریلگذاری مناسب ،به شناسایی
بازارهای جدید پرداخته و با ایجاد رابطه تجاری برد-برد ،بازار صادراتی
پایداری را برای عالقمندان به صادرات فراهم آورد.

مذاکره و عقد قرارداد
مهارت برقراری ارتباط کارآمد از مهارتهای الزم برای فردی است که
مسئولیت مذاکره در قراردادهای بینالمللی را بر عهده دارد .به کارگیری
استراتژیها و روشهای مناسب مذاکره و متقاعدسازی ،فضای مطلوب جهت
دستیابی به نتیجه مطلوب را مهیا میسازد .شرکت مدیریت صادرات تات با
تیم متخصص خود در کنار صادرکنندگان محترم است تا با بکارگیری
جدیدترین ابزارها و تکنیکهای مذاکره و متقاعدسازی مشتریان ،ایجاد
ارتباط کارآمد با خریداران خارجی را تسهیل نماید.
زمانی که یک رابطه تجاری بینالمللی شکل میگیرد ،الزم است برای
آن ،یک ضابطه جامع و مناسب نوشته شود که در قالب قرارداد بین
طرفین منعقد میگردد .موضوعات بازرگانی ،حقوقی ،مالی و فنی چهار جنبه
اساسی در یک معامله بینالمللی هستند .شرکت مدیریت صادرات
تات همراه با صادرکنندگان عزیز می کوشد تا ریسک کلیه موارد مرتبط با

قراردادهای بینالمللی را به حداقل برساند.

تهیه و تنظیم اسناد مورد نیاز

یکی از موضوعات مهم در بازرگانی بین الملل ،بحث تهیه اسناد بازرگانی
است .این اسناد از نظر حقوقی ،تجاری و فنی با ارزش بوده و به شکل
گستردهای در فرایند صادرات مورد استفاده قرار میگیرند .تهیه و تنظیم

اسناد مورد نیاز در فرایند صادرات مطابق استانداردهای الزم ،پیگیری
فرایند در سامانههای مرتبط من جمله سامانه جامع گمرکی و سامانه تجارت
فرامرزی ایران و اخذ مجوزهای الزم در فرایند صادرات از اهمیت باالیی
برخوردار است.
شرکت مدیریت صادرات تات با بهرهمندی از تجربه فعالیت در تجارت بین
الملل و آشنایی با اسناد مختلف ،میتواند راهنمای مشتریان خود در جهت
آشنایی با انواع اسناد و سامانههای مورد نیاز در فرایند صادرات و همچنین
تسهیلگر تهیه اسناد صادراتی و تکمیل سامانههای مربوطه باشد.

مدیریت بیمه در فرایند صادرات
بیمه صادرات و بیمه بار صادراتی نقش مهمی در تجارت کاال دارد و
ریسکهای ناشی از خطرات احتمالی در فرایند صادرات را پوشش میدهند.
بیمه نامههای صادراتی در دو گروه بیمه نامههای صادراتی کوتاه مدت و
بیمه نامههای میان و بلند مدت ارائه میشود.
بیمه نامههای کوتاه مدت صادراتی شامل بیمه نامههای حمل و نقل

صادراتی ،بیمه نامه خاص صادرات ،بیمه نامه کل گردش صادرات ،بیمه
نامه بالاثر شدن قرارداد صادراتی ،بیمه نامه تضمین مطالبات بانک بابت
اعتبارات اسنادی دیداری و بیمه نامه پوشش خرید اسناد دین صادراتی
است .بیمه نامههای میان و بلندمدت در برگیرنده بیمه نامه (ضمانتنامه)
اعتبار خریدار ،بیمه نامه خاص صدور خدمات فنی و مهندسی و بیمه نامه

اعتباری خاص پروژههای صادرات محور هستند.
شرکت مدیریت صادرات تات در فرایند انتخاب و استفاده از خدمات
منتخب و مؤثر شرکتهای بیمهگر منتخب ،همراه و پشتیبان صادرکنندگان
گرامی است.

انجام رویههای صادراتی گمرک

آگاهی به رویههای گمرکی در فرایند بازرگانی بین الملل از اهمیت باالیی
برخوردار است زیرا کاالی مورد معامله در این نوع تجارت ،حداقل از دو
گمرک کشور مبدأ و مقصد باید عبور نماید.
شرکت مدیریت صادرات تات از طریق اخذ مجوزهای مربوط به گمرکات از

وزارتخانهها و سازمانهای مربوطه ،استعالم تعرفه کاال از گمرکات ،ارائه
خدمات مشاوره جهت کلیه امور گمرکی و در نهایت ترخیص کاال از کلیه
گمرکات و بنادر کشور ،مشتریان خود را در جهت صادراتی امن و راحت،
یاری میرساند.

انجام امور حمل و نقل در فرایند
صادرات
انتخاب روش حمل مناسب به عوامل متعددی بستگی دارد .شرایط
جغرافیایی کشورهای مبدا و مقصد ،مسافت خریدار و فروشنده ،زمان،
ریسک ،هزینه ،نوع کاال ،وزن و… از جمله فاکتورهای تأثیرگذار در انتخاب
شیوه حمل و نقل مناسب در فرایند صادرات هستند .شرکت مدیریت
صادرات تات آماده است تا با بکارگیری شبکه همکاران خود نسبت به
راهنمایی ،پیشبینی قیمتهای تمام شده حمل ،معرفی شرکتهای مطمئن
حمل ونقل و… یاری رسان صادرکنندگان محترم باشد.

شرکت مدیریت صادرات تات در کلیه مراحل فرایند صادرات ،مشاور و
همراه صادرکنندگان محترم است.

درخواست بیمه
باربری صادراتی
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قرارداد
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صدور بارنامه
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صادرکننده
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به مقصد

صدور راهنما و اسناد

بارگیری

حمل مورد نیاز
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ارائه درخواست

صدور گواهی مبدأ و مراجعه به اتاق بازرگانی
و درخواست گواهی
ارائه به صاحب کاال

گمرک

اتاق بازرگانی
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Trust Oriented Trading

شرکت مدیریت صادرات تات
tot-emc.com
09134507937
09133522904
info@tot-emc.com

