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در راستای حمايت معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری از ورود محصوالتِ شرکتهای دانشبنیان به بازارهای
صادراتی جديد ،بخشی از هزينههای تهیه اقالم تبلیغات و بازاريابی بینالملل شامل کاتالوگ ،بروشور و  CDتبلیغاتی
و  ...را به شرکتهای دانشبنیان پرداخت میگردد .اين حمايت در راستای ايجاد توانمندیهای شرکتها و بمنظور
تامین الزامات اولیه تبلیغات و بازاريابی بینالمللی درنظر گرفته شده است .شرکتهای دارای تائیديه دانشبنیان از
معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری و حايز شرايط تعريف شده در اين آيیننامه ،مشمول اين حمايتها
میباشند.
ماده :0خدمات مشمول حمایت
موسسه در قالب حمايت از شرکتهای دانشبنیان ،بخشی از هزينههای تهیه اقالم تبلیغاتی اين شرکتها مانند کاتالوگ،
بروشور و  CDتبلیغاتی را در قالب خدمات زير مورد حمايت قرار میدهد:
 هزينههای مشاوره ،عکاسی و طراحی
 چاپ

ماده  :2میزان حمایت
شرح حمايتهای موسسه در خصوص خدمات فوقالذکر به صورت زير است:
 01 درصد هزينههای مشاوره ،عکاسی و طراحی تا سقف بیست میلیون ريال
 01 درصد هزينههای چاپ کاتالوگ و بروشور تا سقف بیست میلیون ريال

ماده  :9شرایط اعطای حمایت
 .0-9استفاده از حمايتهای اين آيیننامه منوط به داشتن تايیديه دانشبنیان از معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری
است.
 .9-9شرکت بايستی دارای برنامه و مدارک مشخص مبنی بر شناخت بازار محصول باشد .همچنین تناسب خدمات درخواستی
شرکت با نیازهای و برنامههای شرکت بايستی به تايید پشتیبان مربوطه برسد.
 .9-9استفاده از کارگزاران بیرونی موسسه در صورتی که کارگزار دارای شرايط عمومی کارگزاران کريدوربر مبنای آيیننامه
عمومی جذب کارگزاران و همچنین تايید صالحیت کارگزار توسط کريدورامکانپذير است.
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 .4-9شرکتهای متقاضی دريافت خدمات طراحی و چاپ ،بايستی نمونه اولیهای از چاپ برای کريدور ارسال نموده و ضمن
تايید يا ارايه اصالحات از طريق مشاوران طراحی کريدور بر مبنای شاخصهای ذکر شده در اين آيیننامه ،از حمايت
برخورداد میگردند.
تبصره :اگر شرکت بطور مستقل و بدون استفاده از کارگزاران موجود در فهرست کارگزاران مورد تايید کريدور اقدام به خدمات
اين آيیننامه نمايد ،شرکت میتواند پس از بررسی و ارزيابی بروشور و کاتالوگ تهیهشده بخشی از هزينههای خدمات را به
عنوان حمايت دريافت نمايد .شاخصهای ارزيابی کريدور شامل موارد زير است:
ردیف

شاخص

0

استفاده از تصاوير با وضوح ( )resolutionباال

9

استفاده از فونت و سايز مناسب

9

استفاده از کاغذ مناسب

4

تناسب حجمی کاتالوگ با کاربرد آن

0

خالصهای از معرفی و تاريخچه شرکت )(Company historyو شناساندن فعالیتها در شروع
مباحث کاتالوگ ،معرفی امتیازات و رتبههای تولید ،استانداردهای پیادهسازیشده و...؛

6

ارائه کاربردهای محصول)(Application

0

ارائه اطالعات و قابلیتهای خاص و وجه تمايز محصول نسبت به تولیدات متشابه)،(Features
چه در تولیدات گذشته کارخانه و يا آنچه در بازار فعلی موجود است.

0

مشخصهها و ويژگیهای محصول)(Specification

3

کارآيی محصول)(Performance

01

اطالعات تماس )(Contactشامل آدرس ،تلفن و آدرس اينترنتی و...

11

شرايط نگهداری و بسته بندی ( : )Packaging & maintenanceدر صورت نیاز نحوه بسته
بندی و نگهداری محصول مناسب است که توضیح داده شود.

بخش
ويژگیهای ظاهری و
گرافیکی

ويژگیهای محتوايی

همچنین توصیه میشود موارد زير در تهیه کاتالوگ وبروشور مورد توجه قرار گیرد:
 ادبیات متن کاتالوگ بايد متناسب با مشتريان باشد .برای مشتريان متخصص پزشکی استفاده از کلمات تخصصی به
محصول اعتبار میدهد ولی برای مشتريان عمومی بايد ادبیات ثايث بکار برد.
 از کلمات تعريفی و توصیفی نسبت به محصول برای برجسته نمايی نبايد استفاده کرد ،چون امکان دارد اثر منفی روی
مخاطب گذارد.
 استفاده از کلمات و عبارات يا نمودارهای معرفی کننده خواص محصول به جای توصیف آنها اثربخشی بیشتری دارد.
 در کاتالوگهای معرفی شرکت ،درج نمونه کارهای قبلی شرکت باعث انتقال حس اعتبار به مشتری میباشد
 تیترهای اصلی کاتالوگ مناسب تر است بیان کننده کارآيی محصول باشد تا عنوان برند محصول .لذا درج توضیحی از
محصول و کارايی آن جذب کننده مشتری میباشد.
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 فونت نوشتاری بايد کانتراستی مناسبی با پس زمینه داشته باشد تا نمايش خوبی برای بیننده داشته باشد .لذا رنگهای
روشن روی پس زمینه تیره يا برعکس توصیه میشود.
 استفاده از تم يکسان در سبد کاتالوگهای يک شرکت سبب انسجام کلیه طرحها میشود.
 کاتالوگهای معرفی محصول خاص بايد مختصر و حداکثر در قالب دو برگ باشد ،اما کاتالوگهای معرفی شرکت میتواند
دفترچه ای باشد و تعداد برگهای بیشتری داشته باشد
 کاتالوگهای کم صفحه و محصولی برای اظهار چهره شکیل میتواند از کاغدهای گرم باال(حداقل  01گرمی) استفاده کنند.
ماده  :4نحوه دریافت حمایت
شرکتهای متقاضی میبايست درخواست خود را مبنی بر استفاده از اين خدمت و معرفی کارگزار صاحب صالحیت را به همراه
مستندات الزم (پیشفاکتور خدمات ،قرارداد منعقده با کارگزار ،نمونه طرح گرافیکی کاتالوگ و  )...به کريدور ارائه نمايند.
مراحل و نحوه پرداخت حمايت به صورت زير است:
هزينهها پس از دريافت مستندات مالی مورد تايید سازمان مالیاتی (فاکتور رسمی فروش از طرف طراح و چاپخانه) و نیز
بهمنظور استفادههای تبلیغاتی کريدور صادرات ،تعداد  0نسخه از کاتالوگ چاپ شده ،در صورت تايید آن پرداخت میگردد.

