
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

  

 

 

  تولید بیش از دو میلیون قطعه جوجه

یکروزه در واحد مجتمع مرغ مادر 

 59خرمدره تا پایان سال 

  پنجمین فستیوال بازار دارایی فکری

 نوآوری های صنعت غذایی

 نمایشگاه گلفود دبی (Gulfood) 

  برگزاری مسابقات ورزش به مناسبت

 هفته بسیج

 

 اشرشیاکلی منجمد، خشک وپخته بر روی

 

 59ه تا پایان سال رتولید بیش از دومیلیون قطعه جوجه یکروزه در واحد مجتمع مرغ مادر خرمد

 

 

 در این شماره می خوانید:

 فرآورده های گوشتی گوشت و تخصصی بولتن

 )گوشتیران(شرکت سینا پروتئین 

 16شماره 

 1359ماه  دی

 پنج گام برای موفقیت در بازاریابی صادرات

 اخبار گوشتیران

 (Multifresh) بسته بندی مولتی فرش
 

 

 (Multifreshبسته بندی مولتی فرش)-1

 

موفقیت در بازاریابی پنج گام برای -2

 صادرات

 

رغ بر کیفیت گوشت مفاکتورهای موثر -3

 شده به روش انجمادیخشک 

 )تصعیدی(

 اخبار گوشتیران

 
جرائی مجتمع مرغ مادر خرمدره این واحد تمامی تالش خود را در خصوص عملیات زمانبندی تولید جوجه یکروزه انجام مدیراروابط عمومی پروتئین گستر سینا : به نقل از  واحد به گزارش

کلیه  هخل استانی، بداتوزیع بر عالوه  قطعه جوجه یک روزه دویست هزار و دومیلیون امسال حدود  تا پایانداده است تا در تمام سال جوجه یک روزه قابل ارائه به بازار وجود داشته باشد و 

 وراکرزپالس آربنژاد  ،روزه گوشتی جوجه یکاین شرکت دارای دو فارم فعال با فناوری نوین و به روز بوده و هم اکنون تولید  :گردد . در ادامه ارسال می مشتریان واحد های گوشتی کشور 

(arbor acres plus) می باشددر دست اجرا  ،است نکه منطبق با شرایط و امکانات موجود در فارمهای ایرا. 

 میلیون قطعه برسد و سه فارم دیگر به چرخه تولید اضافه گردد . 5به  59پیش بینی می شود تولیدات این شرکت در سال 

 

 الیبال،و مطابق سنوات گذشته در هر سال، به مناسبت هفته بسیج در دی ماه امسال مسابقات طناب کشی، دارت،

زنده ای در هر رشته هدایای ار و دوماول  تیمهایو ... برای آقایان و بانوان برگزار گردید و به  فوتبال، پینگ پنگ

 اهدا شد.

 

 

مرکز فن بازار ملی ایران با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، پنجمین رویداد 

 95/91/59را روز یکشنبه مورخ عرضه اختراعات با عنوان فستیوال نوآوری های صنعت غذایی 

خصصی به این فستیوال ت .ستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور برگزار نموددر ان

سازی نوآوری های صنعت غذایی از طریق معامله/ جذب سرمایه گذار در  منظور تجاری

بازاریابی دارایی فکری، با حضور فناوران، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران صنعت غذا برگزار 

صنعت مواد غذایی ارسال شده نوآوری حوزه  01این رویداد بیش از  گردید. در فرآیند اجرایی

نوآوری حائز شرایط شده اند. مهمترین برنامه های روز فستیوال  91بیش از  که پس از ارزیابی،

تولیدکنندگان و فعاالن صنعت مواد طرح منتخب برای سرمایه گذاران،  7شامل: ارائه حضوری 

غذایی توسط نوآوران، ارائه غیر حضوری نوآوری ها، طرح ها و لیستی از اختراعات صنعت 

( بین B2Bفستیوال، برگزاری نشست های جلسه مذاکره )مواد غذایی در قالب پوستر و کتابچه 

 سرمایه گذاران/ تولیدکنندگان با صاحبان نوآوریها و مخترعین بودند.

 

 شرکت پروتئین گستر سینا )سهامی خاص(

 تهیه و تنظیم : واحد تحقیق و توسعه شرکت
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 بازار دارایی فکری نوآوری های صنعت مواد غذایی  فستیوال پنجمین

 

 

شود، اده میقرمز و سفید، ماهی، پنیر و سوسیس بیش از پیش استفبندی که در سالهای اخیر برای بسته بندی انواع گوشت این نوع بسته

 .بندی خاص استهای بستهیک نوع خاص از بسته بندی اسکین با کیفیت بسیار باال با استفاده از فیلم

 مشخصات اصلی

همچنین  .ری استخاصیت اصلی این بسته بندی حفظ ظاهر زیبای محصول به مدت زمان طوالنی و نمایش خیره کننده آن به مشت

 می شود و از خروج مایعات بعد ازبسته بندی با توجه به چسبیدن فیلم روی بسته بندی زمان ماندگاریوکیوم شدن بسته باعث افزایش 

در رنگهای مختلف ارایه می شوند . به دلیل  PS و  APET فیلم های زیر بسته بندی شامل .به سطح محصول جلوگیری می شود

 .، حجم مواد بسته بندی مورد نیاز کمتر از انواع مشابه است Multifresh فیلم هایضخامت بسیار کم 

امکان  (Multifresh) در بسته بندی مولتی فرش .بر روی این بسته ها وجود دارد (easy peel) امکان بسته بندی آسان بازشو

توان در صورت نیاز می .مختلف قابل اجرا می باشدباالتر از ظرف و درعمق های  cm 91-9طراحی بسته بندی محصوالت تا ارتفاع 

 (.www.foodna.ir) ظروف با شکل های مختلف )گرد/منحنی/مستطیل و ...( طراحی کرد

                                     

 برگزاری مسابقات ورزش به مناسبت هفته بسیج
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این پدیده، درك مفهوم بازاریابی صادرات را برای همه فعاالن 

خود هستند، واجد اهمیت های اقتصادی که در اندیشه رشد بنگاه

که در اندیشه گسترش بازارهای هایی ها و بنگاهشرکت نماید.می

المللی برای محصول یا خدمات خود هستند باید ابتدا در مورد بین

ورود به بازار صادرات به قطعیت برسند و سپس در مورد انتخاب 

های انجام صادرات به مقاصد تعیین شده، مقاصد صادراتی و روش

یابی باید توجه داشت که بازار بندی الزم را به عمل آورند.جمع

صادرات، تنها به معنی شناسایی خریداران یا واردکنندگان کشور 

ادرات بازاریابی ص مقصد و ترغیب آنها به ارائه سفارش خرید نیست.

در حقیقت مترادف با اجرای دقیق فرآیند تدوین شده در قالب یک 

المللی استراتژی بازاریابی با هدف کسب موفقیت در بازارهای بین

موتیواال بنیانگذار و مدیرعامل مشاوران بازاریابی باشد. عزاز می

IKON   هندوستان بر این باور است که دلیل ناکامی بسیاری از

های اقتصادی در ورود به عرصه صادرات یا عدم موفقیت آنها بنگاه

المللی برای محصوالت یا خدمات، در حفظ و گسترش بازارهای بین

یا  ی استراتژی بازاریابی بنگاهفقدان برنامه اجرایی برای پیاده ساز

  نگفت کلید حل معما، یافت از این رو شاید بتوان باشد.شرکت می

ازی سپاسخی برای این پرسش است که برنامه اجرایی برای پیاده

   استراتژی بازاریابی چیست.

 

سازی استراتژی بازاریابی، دربرگیرنده برنامه اجرایی برای پیاده

بازاریابی صادرات است که اجرای ای از اقدامات در حوزه مجموعه

گام به گام و دقیق آنها منجر به کسب موفقیت در آن حوزه 

توان این اقدامات را در پنج گردد.با کمی تساهل و تسامح، میمی

گام کلی به شرح آنچه در ادامه خواهد آمد، بیان نمود. شاید اغراق 

به  نجرتواند منباشد اگر گفته شود، اجرای دقیق مراحل زیر می

افزایش سود و رشد بازار فروش محصوالت یا خدمات شرکت در 

 .المللی هدف شودبازارهای بین

 گام نخست: شناسایی بازار هدف
طبیعتا نخستین گام در بازاریابی صادرات تعیین بازار هدف و 

مشخص نمودن نیازهای آن بازار است که برای محصوالت یا 

انتخاب درست کشورهای  نماید.خدمات شرکت ایجاد تقاضا می

کشور در جهان، برای ارائه محصوالت یا  211هدف از میان حدود 

خدمات بسیار مهم است. چنانچه بازار هدف و نیازهای آن بازار با 

دقت تعیین شود، اخذ سفارش برای صادرات محصوالت یا خدمات 

 به کشورهای هدف، چندان دشوار نخواهد بود. 

موجود  هایفرصت المللی برای شناساییانجام تحقیقات بازار بین

مرزی، بهترین ابزار برای تعیین بازارهای هدف در بازارهای فرا

 .صادرات است

 

                                               محمد علی خزان بیک  وری:آگرد

 گانیبازرمدیر 

     

  

 

   
 

 

   

 
 

واحد تحقیق و توسعه گوشتیران نیز جهت آشنایی با نوآوری های ارایه شده در حوزه فرآورده 

 شرکت نمود.در این فستیوال، های گوشتی 

 

محصوالت غذایی )غذا،  ها در زمینهیکی از بزرگترین نمایشگاه ،نمایشگاه گلفود دبی

گردد که همه ساله  نوشیدنی، خدمات غذا( و به ویژه صنعت هتلداری در جهان محسوب می

ی اه توسعهترین پایگبه عنوان اصلینمایشگاه این  گردد. در واقعدر شهر دبی امارات برگزار می 

آید؛ چرا که با سابقه درخشان در میان تجار و های غذایی جهان به حساب میتجارت شرکت

یا و انه، شمال آسآورد تا بتوانند بازارهای آسیای میصادر کنندگان، این فرصت را فراهم می

دهنده  نشان کشور، 991و خریداران از حضور بازدیدکنندگان  .آفریقا را مجذوب خود نمایند

برنامه ریزی دست اندرکاران این صنعت، برای توسعه روابط و تجارت خود از طریق این 

 باشد.رویداد در سطح بین المللی می

 

واد غذایی های م، رشد درخواستهای روز افزون شرکتنمایشگاه گلفود دبی با افزایش فضای

برای رزرو غرفه، رشد قراردادهای منعقد شده با خریداران جدید در گلفود، عدم وجود زمان 

برگزاری داران و  کافی برای بازدیدکنندگان جهت انجام مذاکرات الزم با غرفه

ی گیری مدیران مرکز تجارت جهانی دب های جهانی سالیانه، همگی منجر به تصمیمکنفرانس

در  2197گلفود دبی نمایشگاه  روز تغییر دهند. 9روز به  ۴را از نمایشگاه  شد تا زمان برگزاری

اسفند  92 یال 0 یخدر تاراین نمایشگاه  .امین دوره برگزاری این نمایشگاه خواهد بود 01واقع 

   .گردد یبرگزار م یدب یدر مرکز تجارت جهان، 9059
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 (Gulfood) نمایشگاه گلفود دبی
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گوشت مرغ یکی از مواد غذایی مستعد فساد است که حفاظت آن از آلودگی میکروبی به 

اد نگهداری موهای ترین روشعوامل مختلفی بستگی دارد. خشک کردن یکی از قدیمی

کند یو شیمیایی آن جلوگیری م بیغذایی است که با کاهش رطوبت محصول از فساد میکرو

های حمل و نگهداری آن جویی در هزینهچنین با کاهش وزن محصول سبب صرفهو هم

ت توان به تغییر ماهیترین پیامدهای نامطلوب خشک کردن با روش معمول میشود. از مهممی

ها اشاره کرد که سبب کاهش ظرفیت نگهداری آب یا کاهش یایی پروتئینحرارتی و شیم

گردد و عالوه براین موجب بروز برخی تغییرات نامطلوب مثل تغییر ظرفیت مجدد آب می

رنگ، عطر و طعم، کاهش مواد مغذی و افزایش وزن مخصوص به علت چروکیدگی شدید 

اثرات سوء خشک کردن با روش معمول و  توان برای به حداقل رساندنشود. بنابراین میمی

استفاده  9افزایش کیفیت و عمر ماندگاری گوشت از روش خشک کردن انجمادی یا تصعیدی

صعید ت و خشک کردن از طریق استفاده کرد. اساس این فرآیند استفاده از دماهای پایین

 .استمستقیم یخ 

سرد ندارند و از  ی خشک شده به روش انجمادی نیازی به نگهداری در زنجیرههاگوشت

از وزن اولیه ماده را دارد  % 91-99فقط  با این روشآنجایی که محصول نهایی خشک شده 

جود گردد. با این وبنابراین این کاهش وزن سبب تسهیل در نگهداری و توزیع فرآورده می

چنین اعمال فشارهای کم در طی مدت زمان یک تا سه روز استفاده از فرآیند انجماد و هم

ه ب آید، بنابراین بشود تا این فرآیند به عنوان یک روش گران قیمت به حساسبب می

ودر سبزیجات، پدارای ارزش افزوده نظیر قهوه،  کارگیری این فرآیند در تولید محصوالت

گیرد. مورد استفاده قرار می و... داروهای گیاهی ر ،جات، انواع گوشت، میگو، استارتر پنیمیوه

 حفظ، ودن کیفیت محصول تولیدیمزایای اصلی روش خشک کردن انجمادی، باال ب

باال  عنییاین مزایا جنبه دیگر فرآیند  های آن است کهزش بیولوژیکی پروتئیناختمان و ارس

 کند.کامالً توجیه می هزینه را بودن

ای اثر خشک کردن انجمادی بر کیفیت گوشت مرغ مورد بررسی قرار گرفت. این در مطالعه

مرحله خشک کردن فرآیند در سه مرحله شامل انجماد، خشک کردن اولیه یا )تصعید( و 

به نتیجه  برای دستیابیه رطوبت مطلوب برسد، انجام گرفت و ثانویه تا زمانیکه محصول ب

 یمناسب از عملیات خشک کردن انجمادی بر روی کیفیت گوشت مرغ تأثیر فاکتورها

 و زمان های مختلف مرحله و فشار خشک کردنضخامت گوشت، سرعت انجماد، زمان 

 اند. نشان داده شده 9که انواع تیمارها در جدول  ررسی قرار گرفتمورد باولیه خشک کردن 

 
 ضخامتتأثیر فاکتور 

هایی با ضخامت مختلف در میزان رطوبت، فعالیت آبی و میزان جذب مجدد آب در نمونه

 0)با شدت خشک کردن کمتر یعنی  9دهد که در تیمار آمده است. نتایح نشان می 2جدول 

های و بدون خشک کردن ثانویه( نمونه 91 ℃ساعت در دمای  91ساعت در دمای صفر و 

های نمونه اما های ضخیم داشتندنازك میزان رطوبت و فعالیت آبی کمتری نسبت به نمونه

( بودند که مشابه با فعالیت آبی 17099±17179دارای فعالیت آبی بسیار باال  ) 9ضخیم تیمار 

ها فرآیند لیوفیلیزه شدن دهد که در این نمونهمی( است و نشان 17507±17112گوشت تازه )

 چنین میزان جذب مجدد آب آن هم در مقایسه با نمونه نازكکامل انجام نگرفته است، هم

کمتر است این در حالی است که توانایی جذب مجدد آب یکی از فاکتورهای اساسی در 

 اید بسته بههای ضخیم ببنابراین در رابطه با نمونه تعیین کیفیت گوشت خشک شده است،

تر و هم چنین خشک کردن ثانویه استفاده شرایط فرآیند از زمان خشک کردن اولیه طوالنی

ساعت  92ساعت در صفر درجه و  92ها خشک شده با شدت بیشتر یعنی )نمونه 2کرد. در تیمار 

های ساعت زمان برای خشک کردن ثانویه( اختالف معناداری بین رطوبت نمونه 7و با  91 ℃در 

 ضخیم و نازك وجود نداشت ولی میزان جذب مجدد آب بسیار کم بود.

 

 
 تأثیر شرایط خشک کردن انجمادی: سرعت انجماد، زمان و فشار خشک کردن

ها متر( برای ادامه بررسیسانتی 177کمتر ) هایی با ضخامت با توجه به نتایج مرحله قبل نمونه

 رانتخاب شدند. در این مرحله به بررسی اثر انجماد کند و سریع و زمان خشک کردن در دو فشا

پاسکال تصعید  29که در فشار  0های تیمار نمونه (0جدول شد )پاسکال پرداخته  01و  29

پاسکال رطوبت و فعالیت آبی باالتری  01های خشک شده در فشار اند در مقایسه با نمونهشده

شده  های سریع فریزهای منجمد شده به روش کند نسبت به نمونهداشتند میزان جذب آب نمونه

 های تیمار شده با فشار باال میزان جذب آب باالتری داشتند.باالتر است که در این بین نمونه

عث ها دارد و بابر روی نمونهچنین مشخص گردید فرآیند خشک کردن ثانویه اثر منفی هم

 شوند. تر ها خشکشود تا تردی و آبداری آنها کمتر شود و به عبارتی نمونهمی

  

 
 های مختلف خشک کردن اولیه تأثیر زمان

که  9دارای خصوصیات بافتی بهتری در مقایسه با تیمار  9با توجه به نتایج بافت سنجی، تیمار 

(. ۴کردن اولیه در صفر درجه را گذرانده بودند، داشت )جدول برای خشک  هتریزمان کوتا

  -91 ℃  بعد از خشک شدن کوتاه مدت در دمای صفر درجه سلسیوس، دمای نمونه به

براین ممکن است در مرحله دوم شود. عالوهرسد، بنابراین تمام یخ موجود تصعید نمیمی

مانده ذوب شود و بافت بعد از جذب خشک کردن اولیه با باال رفتن دمای تصعید، یخ باقی

تر بود در که خشک کردن در دمای صفر درجه طوالنی 9مجدد آب تخریب شود اما در تیمار 

ین شود و به همین دلیل ارسد و تصعید کامل انجام میانتهای فاز، دمای نمونه به صفر درجه می

 تیمار قابلیت جذب مجدد آب باالتری دارد.

 

 
ه در فرآیند لیوفیلیزه کردن ضخامت به عنوان یک فاکتور اساسی و تعیین کنند گیری:نتیجه

برای دستیابی به آبگیری مجدد مناسب، کیفیت و زمان ماندگاری باال و مطلوب به حساب 

وشت های کیفی گآید نتایج این بررسی نشان دادند سرعت انجماد نیز بر روی برخی جنبهمی

های های فریز شده با سرعت کم در کل بافت بهتر، ویژگیونهگذارد به طوری که نماثر می

اد های فریز شده با سرعت زیحسی مطلوبتر و درصد جذب آب مجدد باالتری نسبت به نمونه

دارند. اختالف کوچک بین فشارهای اعمال شده طی مرحله اول خشک کردن نیز بر روی 

 ها تأثیر بسزایی دارد.یفیت نمونهک
Reference: 
 Babic´, j., Cantalejo, M., & Arroqui, C. (2009). The effects of freeze-drying process 
parameters on Broiler chicken breast meat, LWT - Food Science and Technology, 42, 
1325–133. 
1 . Freeze drying 
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 های بازاریابی صادراتگام دوم: تدوین استراتژی

ادرات های صحیح بازاریابی صپس از تعیین بازار هدف، گام بعدی، تدوین بسته استراتژی

ا خدمت، استراتژی محصول یشامل استراتژی ورود به بازار، استراتژی جایگاه یابی در بازار، 

مرتبط با حوزه  هایاستراتژی قیمت گذاری، استراتژی برندینگ، استراتژی تامین و استراتژی

بازار  ها با لحاظ کردن نیازهایباشد. بدیهی است که تدوین این بسته استراتژیترویج می

ها رکتها و شنگاهالمللی، بهدف انجام خواهد شد. نتایج حاصل از انجام تحقیقات بازار بین

های بازار هدف، کمک های متناسب با نیازها و خواستهرا در تدوین بسته استراتژی

یا بنگاه  شوند که شرکتو موثر شناخته می اهای بازاریابی در صورتی کارنماید.استراتژیمی

  :اقتصادی را در نیل به اهداف تجاری زیر توانمند سازند

ه نحوی که تقاضای بالقوه و کشش مطلوب برای خرید انتخاب صحیح بازار هدف ب.9

 .محصوالت یا خدمات در بازار مذکور موجود باشد

 .جایگاه شرکت و محصوالت یا خدمات آن نسبت به رقبا، برتر و باالتر باشد.2

ها و نیازهای خریداران در بازار تعیین شده محصوالت یا خدمات، پاسخگوی خواسته .0

 .باشد

ای صورت گیرد که همزمان برای شرکت و مشتریان، سودآور باشد. به گونهگذاری قیمت.۴

به عبارت دیگر، قیمت گذاری در فرآیند ارزش آفرینی توامان برای شرکت و مشتریان، 

 .ایفای نقش نماید

گیری صحیح انجام شود. )ورود به در مورد نحوه برندینگ محصول یا خدمت، تصمیم .9

 .(استفاده از برچسب و عنوان ناشناسبازار با برند مشخص یا 

در مورد تامین نیاز مشتریان براساس موجودی انبار یا طراحی و تولید محصول یا خدمت .9

 .کامال منطبق بر خواسته مشتری تصمیم درست اخذ شود

ترویج، به  هایگیری مناسب از تکنیکهای صحیح و انگیزاننده و بهرهبینی مشوقپیش.7

خریداران و واردکنندگان کشور هدف، نسبت به شرکت، شناخت مناسب  نحوی که در میان

 .و مطلوب ایجاد شود

تواند یابی، میهای بازارهر شرکت یا بنگاه اقتصادی در صورت تدوین صحیح بسته استراتژی

المللی شده، نسبت به کسب سهم بازار مناسب و همچنین با خیالی آسوده وارد بازارهای بین

 .رشد مطلوب فروش و سود حاصل از صادرات، اطمینان داشته باشدبرخورداری از 

 سازی ابزارهای ارتباطات بازاریابیگام سوم: آماده

های بازاریابی با در نظر گرفتن نیازهای بازار هدف، گام سوم عبارت پس از تدوین استراتژی

  فروشاز آماده سازی ابزارهای ارتباطی بازاریابی همچون شناسنامه شرکت، نامه 

) این نوع نامه، به منزله تالش برای فروش یک نوع محصول خاص یا خط محصول است و 

باالتر از حد متوسط، کاربرد دارد.(، کاتالوگ  بیشتر برای کاالها و خدمات دارای قیمتی

باشد.ابزارهای ارتباطی مورد استفاده باید عالوه محصول، بروشور، وب سایت و نظایر آن می

تا در  رسانی نیز بهره بگیرندی از جذابیت الزم، از عنصر آگاهی بخشی و اطالعبر برخوردار

جایگاه یابی شرکت در بازار هدف و ایجاد انگیزه در مشتریان بالقوه برای برقراری ارتباط 

با شرکت تاثیرگذار باشند. به عبارت دیگر، کلیه ابزارهای ارتباطی بازاریابی باید ضمن 

ای باشند تا در عین ارائه همه مناسب، آگاهی بخش، جذاب و حرفهمندی از طراحی بهره

اطالعات مورد نیاز در رابطه با شرکت و محصوالت یا خدمات آن به مخاطب )مشتری بالقوه 

یا واردکننده در کشور مقصد(، انگیزه الزم را برای آغاز ارتباط با شرکت در مشتریان بالقوه 

 .ایجاد کنند

ان یا خریداران گیری مشتریتواند در نحوه تصمیمر ارتباط بازاریابی، میتوان گفت که ابزامی

به منظور تامین نیاز خود به محصول یا خدمات از یک شرکت خاص، تاثیر بسزایی داشته 

 .باشد

 گام چهارم: ترویج
 های چهارگانه )والبته به اعتقاد بعضی از صاحبنظران بازاریابی، پنجگانه(ترویج یکی از بخش

ورت بازاریابی ص  که پس از مرحله آماده سازی ابزارهای ارتباطاتآمیزه بازاریابی است  هر

 .نمایدنقشی اساسی در بازاریابی صادرات ایفا می پذیرفته،

 

 

سازی مشتریان یا خریداران از ماهیت یک شرکت و ترین هدف ترویج، آگاهمهم

به طور کلی هر آمیزه ترویجی از پنج جزء،  محصوالت یا خدمات پیشنهادی آن است.

تخفیف  هایهای مشوق خرید )مانند کوپنچهره به چهره، تبلیغات، تکنیکشامل فروش 

روح هر که توضیح مش شودزارهای روابط عمومی تشکیل می، بازاریابی مستقیم و اب.( ..و

 است. هیک از این اجزا خارج از حوصله این مقال

ترکیب مورد استفاده در هر آمیزه ترویجی باید از لحاظ هزینه، مقرون به صرفه بوده و 

قادر به تسلیم پیام درست در موقعیت زمانی درست و در مکان درست باشد. آمیزه 

ضمن  ای هدایت نماید کهترویجی باید مشتری یا وارد کننده در کشور مقصد را به گونه

مندی الزم یا خدمات شرکت، در او انگیزه و عالقهجلب توجه او به سمت محصوالت 

رون توان اینترنت را، مقبرای آغاز ارتباط کاری با شرکت را ایجاد کند. بدون اغراق می

ر های موجود دترین ابزار ترویجی در میان سایر ابزارها و روشترین و سریعبه صرفه

 بحث بازاریابی صادراتی نامید. 

دهنده این واقعیت است که بیشتر مشتریان یا خریداران برای نهای گوناگون نشابررسی

گر، وجوکنندگان مناسب و برقراری ارتباط با آنها از موتورهای جستیافتن تامین

های اطالعاتی موجود در فضای مجازی استفاده و بانک B2B های تجاریپورتال

 وجوگرورهای جستها در موتکنند.از این رو، معرفی محصوالت یا خدمات شرکتمی

های و حتی شبکه Alibaba های تجاری نظیرمطرحی چون گوگل و یاهو یا پورتال

اجتماعی مجازی مانند فیس بوك، به آنها امکان جلوه گری در یک ویترین عمومی در 

المللی داده، در آگاهی بخشی موثر مشتریان یا خریداران بسیار ابعاد جهانی و بین

 های تخصصی و تجاری یا توزیعارکت مستقیم در نمایشگاهباشد.مشتاثیرگذار می

کاتالوگ محصوالت یا خدمات شرکت در چنین رویدادهایی از دیگر ابزارهای مناسبی 

 .تواند منجر به برقراری ارتباط رودررو با مشتریان یا خریداران شوداست که می

 گام پنجم: ایجاد درخواست
خریداران بالقوه، به منزله آغاز موفقیت در مقوله دریافت درخواست خرید از مشتریان یا 

رویجی گیری از بسته تبازاریابی صادرات و نه پایانی برای آن است.این امر مستلزم بهره

باشد.به ای و هدفمند، شناسایی مشتریان یا خریداران بالقوه و نزدیک شدن به آنها میحرفه

ی های خرید قبلی آنها مورد بررسخواستاین منظور باید شناسنامه مشتریان بالقوه یا در

ارد هایشان وجود دها و نیازمندیقرار گیرد تا مشخص شود که آیا امکان تامین خواسته

های اقتصادی در اهها یا بنگیا نه؟ متاسفانه یکی از آفاتی که گریبانگیر بسیاری از شرکت

راری ای شناسایی و برقشود، عدم وجود یک طرح یا برنامه مشخص برمقوله بازاریابی می

ون بررسی های اقتصادی بدها یا بنگاهدر این حالت شرکت ارتباط با مشتریان بالقوه است.

نمایند. های مخاطبان اقدام به مکاتبه یا برقراری تماس با آنها مینوع فعالیت یا نیازمندی

ازی به وان نیشود که شاید به هیچ عندر نتیجه انبوهی از تماس با مخاطبانی برقرار می

در بسیاری از مواقع، مشتریان یا خریداران  محصوالت یا خدمات شرکت نداشته باشند.

 کنندگان هستند، اما در عین حال در پی یافتندر حال تامین نیاز خود از طریق سایر تامین

منبعی هستند که در فاکتورهایی همچون کیفیت، قیمت و خدمات دارای برتری نسبت به 

باشند.در تماس ده موجود باشد یا اینکه به دنبال افزایش تعداد تامین کنندگان میکننتامین

با چنین مشتریانی باید سعی در تبیین و پررنگ نمودن مزایای رقابتی شرکت و محصوالت 

 .و خدمات آن نمود تا مشتری نسبت به ارائه درخواست ترغیب گردد

 برقراری ارتباط موثر با مشتری وبدیهی است که پس از دریافت درخواست خرید، با 

راحل م توان اقدام به اخذ سفارش از مشتری نمود.های مذاکره میگیری از تکنیکبهره

پنجگانه مورد اشاره در این نوشتار، با یکدیگر مرتبط بوده و در صورتی منجر به نتیجه 

ریابی اگردد که هر یک به درستی انجام گیرد. نباید فراموش کرد که بازمطلوب می

صادرات فرآیندی پیوسته و دائمی است که با در نظر گرفتن الزامات زمانی و شرایط 

توان مراحل گوناگون آن را مورد المللی میکلی حاکم بر بازار و اقتصاد در عرصه بین

 .بازنگری قرار داد

 

  خشک شده به روش انجمادی )تصعیدی(فاکتورهای مؤثر بر کیفیت گوشت مرغ 

 

                                               مریم خاکیمهندس  وری:آگرد

 کارشناس تحقیق و توسعه

     

  

 


