
استراتژی ارتباط با بازار بین المللاصول بازاریابی

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی همدان



کامبیز طهرانی

:از بعد آکادمیک

دانشگاه تهران-دکتری مدیریت بازاریابی•

:از بعد اجرایی

و فروشبازاریابیمدیر، مشاور و مدرس در حیطه •

کلیاتی از سوابق آکادمیک و اجرایی
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کامبیز طهرانی

کانال های ارتباطی

Kambiz.Tehrani@ut.ac.ir

Kambiz_Tehrani



دورهکلیهدف

:دورهکلیهدف

المللبینبازاربهورودبهتصمیمبرایابزارهاییومفاهیمارائه

:دورهرفتاریاهداف

کاروکسبدرمباحثسازیپیادهواجراقابلیت
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رفتخواهدپیششدهتعریفتوالیبرپایهوچارچوببامطابقدوره

پاسخوپرسش،بحثهراتمامبا

باشیمداشتهتعاملیایدورهلطفاباالتربخشیاثرهدفبا

دورهدرعملکردازچارچوبی
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استراتژی
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Global or International

Email:kambiz.tehrani@ut.ac.ir                                                            Instagram:Kambiz_Tehrani



کسب و کار خود را خوب بشناسید
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و کار خود را خوب بشناسیدکسب
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ماهم مواردی که برای ارتباط موثر با بازار بین الملل نیاز داری

شرکت با ویژگی های فنی هریکمحصوالتشناخت کامل 
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(Product life cycle)چرخه عمر محصول
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هدف کلی از ارتباط در حیطه بین الملل چیست؟
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یک شرکت برای تمرکز بر استراتژی ارتباطبرخی از اهداف
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المللی و بررسی وضعیت ارتباطاتبررسی مقاصد بین
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بررسی امکان برقراری ارتباط 
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مقصدکشورهایعرفوقانونیهایچارچوبوقوانینباآشنایی
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Benchmarkingالگوشناسی                        
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آن هاو محصوالت رقبای احتمالی آشنایی با 

شناخت رقبا
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(MARKET SHARE)بازارسهم 
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(Mind Share)سهم ذهنی
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اطارتباستراتژیدرتاثیرومبداکشوراثر
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میزان یا شدت رقابت

تازه واردهای 
بالقوه

عرضه قدرت 
کننده قدرت خریدار

کاالهای تهدید 
جانشین

شدت رقابت 
در صنعت
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مطالعات تطبیقی
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سهم ذهنی و رابطه آن به سهم بازار
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بازار هدف مشتری شناسی و اطالع از 

ماهم مواردی که برای ارتباط موثر با بازار بین الملل نیاز داری
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مباحث نوین ارتباط با مشتریمتدهای با آشنایی 

ماهم مواردی که برای ارتباط موثر با بازار بین الملل نیاز داری
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و المان های مناسبارتباط با بستر مناسببرقراری

ماهم مواردی که برای ارتباط موثر با بازار بین الملل نیاز داری
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کامبیز طهرانی

کانال های ارتباطی

Kambiz.Tehrani@ut.ac.ir
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