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کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی  دانشگاه عالمه طباطبایی



واردات یک کاال به علت عدم توانایی -1
تولید آن

تجارت برون مرزی به دلیل تفاوت های -2
بین المللی در هزینه ها ی تولید رقابتی 



کشورها باید کاالهایی را تولید کنند که دارای مزیت رقابتی در 
.تولید مقرون به صرفه آنها باشند 

کشورها باید کاالهایی را وارد کنند که هزینه نسبی تولید آنها 
.نسبت واردات آن کاال ها بیشتر باشد



:تجارت بر مبنای تمایز محصول  -3
کاالی تولیدی هر شرکت خصوصیات منحصر به فردی دارد اعم از طراحی ، 

کیفیت و حتی تفاوتهای غیر قابل لمس چون تصویر ادراک شده محصول 

... (کیفیت ، طراحی ، امکانات ، برند محصول ) صنعت خودرو : مثال 



:سایر علل فروش در سطح بین المللی 

آسیب پذیری کمتر در برابر اثرات بحران های اقتصادی ، و مبارزه با -1
نوسانات بازار 

کسب مزیت نرخ رشد سریع تر تقاضا در بازارهای نوپا -2

برای تنظیم مازاد تولید یا افزایش ظرفیت تولید-3

راهی برای گریز از رقابت روزافزون در بازار داخلی -4

فروش به ) راهی برای مبارزه با منسوخ شدن کاال در کشور مادر -5
(3و 2کشورهای درجه 

کسب مزیت صرفه به مقیاس از طریق افزایش تولید انبوه-6



تاثیر عوامل فرهنگی بر فروش در بازارهای بین 
المللی

به طور خالصه فرهنگ خصلتهای منحصر به فرد یک 
.ملت است که به طور بیولوژیک انتقال نمی یابد

به طور معمول افرادی که دنباله رو فرهنگ هستند 
پاداش اجتماعی دریافت کرده و افرادی که بر خالف 

.  آن رفتار کنند تنبیه اجتماعی می شوند



. د البته فرهنگ جامعه به منظور بقا تغییر می کن
در نتیجه الگوهای قدیمی دیگر تشویق نشده و 

.الگوهای جدید پاداش می گیرند



: این سیستم پاداش و تنبیه در فروش بین المللی بسیار مهم است

از آنجا که الگوهای فرهنگی الگوهای مصرف را شکل می دهند ، 
فقط کاالهایی مورد پذیرش قرار می گیرند که به منطبق بر الگوهای 

. فرهنگی ویژه آن مردم باشند

برای ارائه ارزش به یک بازار، فروشنده باید سیستم ارزشی آن بازار را 
.  بشناسد و این محتاج شناخت عوامل فرهنگی است



قومیت گرایی

چند گانگی 
فرهنگی

یکپارچگی

تفاهم
E g: levi

geans

E g: Coca 

cola 

شکل روابط اقتصادی در یک کشور -
سطح تکنولوژِی در آن کشور-



: عوامل فرهنگی موثر بر فروش برون مرزی 

در هر فرهنگی دارای ...  شکل و طراحی ، رنگ ، موسیقی ، مزه و : زیبایی شناسی -
ترجیحات خاصی هستند 

مذهب-

ی دستورالعملهای مکتوب برای افراد ب) از لحاظ سطح سواد در یک کشور : آموزش -
(سواد کاربردی ندارد

.برخی نام ها یا اصطالحات در برخی زبان ها معانی بدی دارند: زبان -

در هند . در کشورهای جهان سوم ساختار جامعه قبیله ای است : سازمان اجتماعی -
(برتری قومی) ساختار کاستی 

.  حاکم است



عوامل سیاسی-

بی کالس شمرده شدن فروشندگی در برخی : ارزش ها و رفتارهای حاکم -
فرهنگ ها ، میزان اهمیت به وقت شناسی ، اندازه 

گام دفتر شرکت در فرهنگ غربی مهم است ، میزان فاصله طرفین قرارداد به هن
مذاکره

ی باعث تغییرات در سالیق و ترجیخات مردم در الگو: تغییرات فرهنگی -
.مصرف و کاالهای مورد عالقه می شود



:سازماندهی برای فروش بین المللی بر اساس حجم معامالت برون مرزی 

: بازاریابی چند ملیتی 
مربوط به کمپانی هایی که عالیق کسب و کار ، کارخانجات و دفاتر آنها در 

. سطح جهان پراکنده اند
تصمیم گیری کالن استراتژیک در کشور مادر ، استقالل 

عملکرد واحدها در سطح ملی کشورهای میزبان 



: بازاریابی بین المللی 
کمپانی هایی که برای ورود به بازارهای خارجی تصمیم گیری استراتژیک 

.کرده و آمیخته بازاریابی خود را با آن منطبق می کنند

: صادرات 
ساده ترین روش که به فروش در بازار برون مرزی به عنوان فعالیت جانبی می 

( حجم معامالت % 20کمتر از . )نگرد 



:انواع واسطه ها و انتخاب آنها 

معمول ترین شکل نمایندگی به این صورت است که نماینده ها عامالن : نمایندگی 
مستقال فعالیت کرده ، 

. به نمایندگی از صادرکننده سفارشات را گرفته و صادر کننده نقش کارفرما را دارد



آموزش نماینده ها نیز حاثز اهمیت است به ویژه اگر محصول دارای تکنولوژی 
پیچیده باشد به منظور 

مذاکره با مشتریان حرفه ای 

و نظارت بر فعالیت ها و عالیق (سابقه و نیک نامی و قدرت مالی )انتخاب 
نماینده ها 

در موفقیت کمپانی در بازار مربوطه (تا با اهداف کمپانی در تضاد نباشد )
بسیار حیاتی 

.است



تفاوت توزیع کننده با نماینده این است که توزیع: توزیع کننده ها 
کننده ها کاالها را خرید و فروش می کنند ، درحالیکه نماینده ها بر 

مانند نماینده ، توزیع کننده نیز. اساس حق کمیسیون کار می کنند
.  باید با بازار هدف کامال آشنا باشد



: تفاوتهای نماینده و توزیع کننده 

توانایی توزیع کننده در تبدیل سرمایه به موجودی کاال-
توانایی آنها در خرید انبوه و در نتیجه گرفتن تخفیف-
چون خود مالک کاال هستند به لحاظ تجاری و قانونی در قبال کاالی -

.خود مسئولیت دارند
ا مانند کاهش تقاض) با خرید کاال از تولید کننده قبول ریسک می کنند -
)



تولید کننده ها باید توجه کنند که توزیع کننده ها خود قیمت گذار 
بنایرین ممکن است قیمت را باال ببرند . هستند

توزیع کننده ها به علت حجم باالی خرید شرکای تجاری قدرتمندی برای 
.تولید کننده اند و شرکت باید آنها را راضی نگه دارد



.توزیع کننده ها منبع اطالعاتی مشتریان هستند

استفاده از تعداد زیاد توزیع کننده ها مزیت پوشش بهتر بازارهای محلی و 
استفاده از توزیع کننده های کم ولی . مشکل نظارت بر فعالیت آنها را دارد 

.بزرگ مزیت صرفه به مقیاس دارد



اگر یک کمپانی  محصول یا خدمتی منحصر به فرد را عرضه : اعطای لیسانس 
و کمپانی دومی بخواهد در ( به خصوص اگر دارای امتیاز انحصاری باشد )کند 

یک کشور دیگر آن را تولید کند از 
. لیسانس استفاده می کند

روشی مناسب برای ورود و بقا در بازارهای دور دست یا بازارهایی که صادرات به 
آنها مشکل یا غیر ممکن استو مشکالت تعرفه ای و محدودیتهای دیگر روشهای 

.اعطای نمایندگی و توزیع کننده ها را غیر عملی می کند



در صورت ممنوعیت ایجاد کارخانجات متعلق به شرکتهای خارجی 
عدم ثبات سیاسی کشور میزبان 

مشکل خارج کردن سرمایه از کشور میزبان

.لیسانس ریسک از بین رفتن سرمایه را از بین می برد



در صورت تنشهای سیاسی ممکن است شرکت گیرنده لیسانس : مشکل اول 
. حق لیسانس را پرداخت نکند

انتخاب و اعتماد به گیرنده لیسانس که از راه کنترل اجزای اصلی : مشکل دوم 
اسانس کوکا کوال .)محصول می توان از عمکرد گیرنده لیسانس اطمینان یافت 

   )



با تشکر ، موفق باشید 


