پیوست 5
دستورالعمل حمایت از تهیه گزارش تحقیقات بازار بینالمللی و یا طرح کسب و کار صادراتی
(موضوع بند  5ماده  3آییننامه حمایت از شرکتهای دانشبنیان در حوزه صادرات)
مقدمه:
ورود به هريک از بازارهای صادراتی و بینالمللی نیازمند دسترسی و تحلیل اطالعات بروز و مدون از بازارهای هدف
است .تدوين استراتژی ورود به بازار ،قیمتگذاری محصول ،تحلیل رقبا ،بخشبندی رقبا ،ارزيابی الگوی مصرفکنندگان
و همچنین سیستمهای فروش در بازار هدف برای هريک از محصوالت دانشبنیان جهت صادرات موفق است .تهیه
گزارشات تحقیقات بازار بینالمللی يکی از بهترين ابزارهای دستیابی به اين اطالعات و همچنین تدوين برنامه صادراتی
کارا است .به همین منظور و با هدف ورود محصوالت شرکتهای دانشبنیان به بازارهای صادراتی جديد ،بخشی از
هزينههای تهیه اين گزاراشات از طريق کارگزاران خبره اين حوزه ،به شرکتهای دانشبنیان پرداخت میشود.
ماده  -1خدمات مشمول حمایت در حوزه تحقیقات بازار بینالملل
تهیه گزارش تحقیقات بازار بسته به نیاز هر يک از شرکتهای دانشبنیان و هدف از تدوين گزاراش میتواند شامل
بخشی از موارد زير به منظور تکمیل برنامه صاداتی باشد:
 -1-1بررسی و شناسايی بازار ،پیشنهاد بازارهای هدف و روشهای نفوذ به بازار
 -2-1تعیین و معرفی پیشنیازهای مجوزی و استاندادرهای محصول جهت ورود به بازار
 -3-1بخش بندی بازار
 -4-1شناسايی محصوالت مشابه ،رقبا و سهم هر يک از آن ها در بازار هدف
 -5-1ارزيابی و تحلیل الگوی خريد مصرفکنندگان در بازار هدف
 -6-1تدوين استراتژی بازاريابی
 -7-1تدوين استراتژی قیمتگذاری محصوالت
 -8-1تحلیل صنايع و پیشبینی تاثیر تحوالت منطقهای و جهانی در بازار محصول موردنظر
 -9-1ارزيابی کارکرد برند و همچنین تدوين استراتژی توسعه برند
 -10-1بررسی حلقههای واسط و کانالهای توزيع
 -11-1شناسايی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر فضای رقابت
ماده  -2میزان حمایت
درصد حمايت کريدور از هزينههای اخذ خدمات موضوع ماده يک ،براسام نیاز و اولويت شرکت در تهیه اين گزارش
متفاوت بوده و در صورت تايید کريدور ،به صورت يکی از روشهای ذکر شده در جدول ،توسط معاونت پرداخت
میگردد.
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خدمات مشمول حمایت

میزان حمایت (درصد)

سقف حمایت

خريد گزارش تحقیقات بازار بینالمللی

 70درصد بالعوض

 300میلیون ريال

 100درصد هزينهها به صورت
تحقیقات بازار بینالمللی توسط يک شرکت خارجی تسهیالت با نرخ بهره  10درصد

 1000میلیون ريال

 %30هزينهها به صورت بالعوض  300میلیون ريال
تبصره  -1در صورت نیاز يک شرکت به تدوين گزارش جديد و يا در حوزه جغرافیايی متفاوت برای دفعات بعدی،
میزان حمايت در صورت صادرات موفق ناشی از تدوين گزارش قبلی به همان میزان و در صورت عدم کارايی گزارش
قبلی در راستای صادرات آن شرکت ،تهیه گزارش تحقیقات بازار در دفعات بعدی ،به میزان  50درصد حمايت تا سقف
 200میلیون ريال تعیین میگردد.
تبصره  -2امکان عقد قرارداد با شرکت داخلی جهت انجام تحقیقات بازار وجود ندارد و مالکیت گزارشهای تهیه شده
با کريدور میباشد.
تبصره  -3پايگاههای صادراتی و شرکتهای مديريت صادرات مورد تايید کريدور میتوانند از خدمات تحقیقات بازار
با شرايط ذکر شده برای شرکتهای دانشبنیان استفاده نمايند.
ماده  -3نحوه دریافت حمایت
به منظور دريافت خدمات تهیه گزارش تحقیقات بازار در يک حوزه جغرافیايی برای محصول خود ،شرکتهای
دانشبنیان  /مديريت صادرات میتوانند ضمن اعالم نیاز به دريافت خدمت ،تقاضای رسمی خود را جهت دريافت
حمايت از تهیه اين گزارش به کريدور ارسال نمايند.
ماده  -4اين دستورالعمل در يک مقدمه 4 ،ماده و  3تبصره ،در تاريخ  95/01/01به تايید معاون امور بینالملل و
تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری رسید و از همان تاريخ قابل اجرا میباشد.
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