




1400زمستان 



معرفی حضار محتر م

و پر نمودن فرم  



کنسرسیوم چیست؟ 
نظر شرکت کنندگان  



کنسرسیوم صادراتی
 ه و صادرات  چند واحد کسب و کار مختلف، با هدف توسعداوطلبانه ی به اتحاد صادراتی، کنسرسیوم

فته  به خارج از کشور و تسهیل صادرات محصوالت از طريق اقدامات مشترك، گخدمات خود کاالها و 

.  میشود

 ز رقابت، معنا  به بازارهای کلیدی و تکنولوژيهای نوين، بیشتر ابرای دسترسی اين حالت، همکاری در

کردپیدا خواهد 

 عیت حقوقی وضعضو در کنسرسیوم، با همه ی بنگاه های متفاوت میباشد؛ چراکه ادغام باکنسرسیوم

.می نماينداصلی و مديريت مستقل بنگاه خود را حفظ 



کنسرسیوم

ا  به ائتالف چند فرد، شرکت، سازمان ي(Consortium)کنسرسیوم•

فعالیت هایباهم برای انجام ( يا ترکیبی از اين ها)حکومت 

.ويندگمشترك رسیدن به هدف برای ادغام منابعشان يا مشترك 

امور م منظور از کنسرسیوم، ائتالف چند شرکت باهم برای انجا•

.استانتفاعی 

بر  تاکید با شبکه استاز  می توان گفت کنسرسیوم تعريف ديگری •

.انجام امور انتفاعی



مشکالت صنايع کوچک و متوسط برای صادرات 

تولیدصرفه مقیاس فعالیتها به دلیل مقیاس پايین عدم •

االی نیروی کار جديد و هزينه بماشین آالت سودآوری پايین به دلیل عدم استفاده از تکنولوژی پیشرفته و •

کارايی فعالیتهای اقتصادی به دلیل سطح پايین مهارتها و تخصص نیروی کار کاهش •

مديريتی و اطالعات فنی مهارت های در بنگاه ها سنتی و ضعف مديران اين مديريت •

می شود خريد مواد اولیه در مقیاسهای کم که منجر به افزايش قیمتها •

تولید فناوری های ناتوانی در دسترسی به اطالعات در مورد بازارها، رقبا، •

بازاريابی و ترويجی فعالیت های الزم برای هزينه های ناتوانی در تامین •



مشکالت صنايع کوچک و متوسط برای صادرات 

بودن استاندارد کیفی کاالی تولید شده پايین •

عدم تمايل مشتريان بزرگ به عقد قرارداد با بنگاههای کوچک و متوسط •

کمبود نقدينگی به دلیل سطح پايین درآمدهای حاصل از فروش  •

ناتوانی در دريافت تسهیالت و اعتبارات موسسات مالی به دلیل عدم ثبات مالی •

،  می شودناتوانی در بهره برداری از صرفه جويی هايی که در نتیجه بازاريابی گسترده حاصل •

المللیدر ورود به بازارهای بین ناتوانی •

در دريافت درآمد حاصل از فروش به دلیل فروش نسیهتأخیر •



ها بنگاهکنسرسیوم برای مزيتهای 

انباشت دانش

ها  کاهش هزينه

  کاهش ريسک

 سودآوریبهبود

 هزينه  مزيت رقابتی ناشی از کاهش ايجاد

 انجام هدف کنسرسیوم  افزايی مثبت در همايجاد

 پروژه، برگزاری نمايشگاه، تولید محصول و اجرای...

  در نتیجه افزايش کارايی در زمان



گام 7
تشکیل 

وم کنسرسی
صادراتی  

گام اول
مطالعه و بررسی ايین نامه تشکیل کنسرسیوم های صادراتی شرکت شهرکهای صنعتی•

گام دوم
مذاکره با عاملین خوشه های تشکیل شده  •

گام سوم
تهیه اسناد باالدستی سازمانی   •

گام چهارم
فراخوان عمومی برای اعضا خوشه و دعوت به کنسرسیوم•

برگزاری جلسه توجیهی و سپس تعیین هیات موسس•گام پنجم

گام ششم
تصويب اساسنامه و آيین نامه داخلی و اسناد باالدستی  •

گام هفتم
برنامه ريزی و تقسیم وظايف و شروع فعالیت  •



ی  نقشه راه تشکیل کنسرسیوم صادرات
مذاکره با عاملین خوشه های تشکیل شده -1

(بخصوص حفظ استقالل بنگاه ها مد نظر باشد) تشريح مزايای کنسرسیوم •
شفاف سازی قوانین و مقررات و آيین نامه داخلی کنسرسیوم  •
تعیین نوع کنسرسیوم و اهداف آن •
قبول قرارداد عدم افشای اطالعات و محرمانگی •
تعیین راهبری کنسرسیوم•
تعیین ثبت يا عدم ثبت رسمی •
شرايط عضويت اولیه و پس از تشکیل شرايط عضويت •

تهیه اسناد باالدستی  -2

  تعیین اهداف کنسرسیوم
LANBUSNISS P
 اساسنامه و آيین نامه داخلی
ماموريت، چشم انداز، استراتژی ها
 ،فرآيندها
 چارت سازمانی و  ...



ی  نقشه راه تشکیل کنسرسیوم صادرات
فراخوان عمومی برای اعضا خوشه و دعوت به کنسرسیوم  -3

تهیه فراخوان دعوت به جلسه توجیهی بصورت آنالين يا حضوری •

ارسال و دريافت رسید دريافت دعوتنامه  •

...(آيین نامه تشکیل کمیسیون ها، فايل آمورشی و ) ارسال فايل های اولیه برای مطالعه •

برگزاری جلسه توجیهی و تعیین هیات موسس-4

موفق تعیین مکان تشکیل جلسه و پذيرايی و در صورت نیاز دعوت از خبرگان يا نمونه های

 ثبت نام از اعضا هیات موسس برای تهیه و تصويب اساسنامه و آيین نامه داخلی

 امضای فرم عدم افشای اطالعات و محفظ محرمانگی

  تعیین هدف و ماموريت کنسرسیوم

تصويب اساسنامه و آيین نامه داخلی و اسناد باالدستی  -5

برنامه ريزی و تقسیم وظايف و شروع فعالیت  -6



اسناد مورد نیاز  

  نمونه اساسنامه

  نمونه ماموريت و چشم انداز

  فرم عضويت

فرم عدم افشای اطالعات و حفظ محرمانگی

نمونه چارت سازمانی

     فرم صورتجلسه
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اتیهای صادرکنسرسیوم برخی اهداف پیشنهادی 

  صادرات  با برند مشترك

  ايجاد شبکه فروش در خارج از کشور

   تمرکز بر روی رفع مشکالت تولید و باال بردن کیفیت

  تمرکز بر وی فروش  داخلی

   تمرکز بر فروش بر اساس نیاز مشتری نهايی  صادراتی

  ايجاد فروشگاه يا نمايشگاه دائمی در کشور يا کشورهای هدف
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حمايت از 
ها کنسرسیوم



حمايت از کنسرسیوم ها 





راه های ارتباط با ما 
www.aademc.com: سایت

09120899867:واتساپ 

aademc@: تلگرام

aademc@:   اینستاگرام 


