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  COE-RE-03شماره سند:

 10:    شماره ویرایش

  10/10/39تـاریخ ویرایش  : 

 9 از  2صفحه  :  

 

المللی نیازمند دسترسی و تحلیل اطالعات بروز و مدون از بازارهای هدف ورود به هريک از بازارهای صادراتی و بین

بندی رقبا، ارزيابی الگوی گذاری محصول، تحلیل رقبا، بخشاست. تدوين استراتژی ورود به بازار، قیمت

بنیان جهت صادرات يک از محصوالت دانشهای فروش در بازار هدف برای هرکنندگان و همچنین سیستممصرف

المللی يکی از بهترين ابزارهای دستیابی به اين اطالعات و همچنین موفق است. تهیه گزارشات تحقیقات بازار بین

حمايت معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری از  به همین منظور و در راستایتدوين برنامه صادراتی کارا است. 

اين گزاراشات از طريق تهیه های جديد، بخشی از هزينهبنیان به بازارهای صادراتی های دانشتورود محصوالِت شرک

بنیان از دانش هيدیتائ یدارا یهاشرکتشود. بنیان پوشش داده میهای دانشخبره اين حوزه، برای شرکتکارگزاران 

ها ، مشمول اين حمايتنامهآيین نيشده در ا فيتعرمعاونت علمی و فناوری رياست جمهوری و حايز شرايط 

  .باشندمی

 المللبین بازار تحقیقاتخدمات مشمول حمایت در حوزه : 0ماده

تواند شامل بخشی ن گزاراشات میبنیان و هدف از تدويهای دانشتهیه گزارشات تحقیقات بازار بسته به نیاز هر يک از شرکت

 باشد: منظور تکمیل برنامه صاداتی از موارد زير به

 نفوذ به بازار هایهدف و روش یبازارها شنهادیبازار، پ يیو شناسا یبررس -0-0

 نیازهای مجوزی و استاندادرهای محصول جهت ورود به بازارتعیین و معرفی پیش -0-9

 بازار یرقبا و بخش بند آنالیز -0-9

 در بازار هدف کنندگانمصرف ديخر یالگو لیو تحل یابيارز -0-9

 یابيبازار یاستراتژ نيتدو -0-5

 محصوالت گذاریمتیق یاستراتژ نيتدو -0-6

 در بازار محصول موردنظر یو جهان ایتحوالت منطقهتاثیر  ینبیشیو پ عيصنا لیتحل -0-7

 توسعه برند یاستراتژ نيتدوو همچنین  کارکرد برند یابيارز -0-0

 میزان حمایت: 2ماده 

متفاوت بوده  در تهیه اين گزارش نیاز و اولويت شرکت، براساس 0های اخذ خدمات ماده از هزينه کريدوردرصد حمايت  -9-0

میلیون ريال توسط  911های تهیه گزارشات تحقیقات بازار تا سقف هزينه %01و در صورت تايید کريدور، به میزان 

 .گرددکريدور پرداخت می
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ان حمايت در صورت نیاز يک شرکت به تدوين گزارشات جديد و يا در حوزه جغرافیايی متفاوت برای دفعات بعدی، میزتبصره: 

درصد و در صورت عدم کارايی گزارشات قبلی در  %01در صورت صادرات موفق ناشی از تدوين گزارشات قبلی به همان میزان 

 گردد.حمايت می %51، به میزان در دفعات بعدی، تهیه گزارشات تحقیقات بازار صادرات آن شرکتراستای 

 

 : شرایط اعطای حمایت9ماده 

بنیان از سوی معاونت علمی و دانشنامه منوط به برخورداری شرکت متقاضی از تايیديه های اين آيیناستفاده از حمايت -9-0

 است.  فناوری رياست جمهوری

است و برای استفاده از  کريدورنامه منوط به استفاده از خدمات کارگزاران مورد تايید های اين آيیناستفاده از حمايت -9-9

 مجاز نیست. کريدورنامه، استفاده از کارگزاران بیرونی ن آيینهای ايحمايت

 

 : نحوه دریافت حمایت4ماده 

بنیان های دانشبه منظور دريافت خدمات تهیه گزارشات تحقیقات بازار در يک حوزه جغرافیايی برای محصول خود، شرکت

دريافت حمايت از تهیه اين گزارش به کريدور ارسال توانند ضمن اعالم نیاز به دريافت خدمت، تقاضای رسمی خود را جهت می

های دريافتی از کارگزاران بنیان به کارگزاران کريدور و بررسی پروپوزالنمايند. الزم به ذکر است که پس از معرفی شرکت دانش

 گردد.مختلف، فرآيندهای بعدی جهت عقد قراردادهای سه جانبه و ارايه خدمت توسط کريدور اجرايی می

 


