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 مقدمه

ستراتژی برای شرکت نوشابه سازی زمزم شیراز بپردازیم. لذا در این گزارش سعی بر این است که به تدوین ا

 پس از معرفی اجمالی این شرکت، مراحل گام به گامی را به صورت زیر طی خواهم کرد:

ا می تواند نخست نمونه ای از تصمیمات استراتژیک و عملیاتی را که تاکنون شرکت زمزم اتخاذ کرده است ی

ها و تهدیدات خارجی و عوامل داخلی )نقاط قوت و آن شمایی از فرصتاتخاذ کند را ذکر نموده، پس از 

شم ضعف( شرکت را ارائه خواهیم داد؛ در ادامه به تعریف کسب و کار شرکت پرداخته و به تدوین سند چ

 بندی نموده و به دنبال آنتعیین و اولویت انداز و رسالت شرکت مبادرت می ورزیم، سپس اهداف شرکت را

پذیر انهای رشد امکاستراتژیک سازمان را مشخص می نماییم؛ همچنین به تبیین استراتژی سمت و سوی

هیم برای شرکت پرداخته و راهبرد مناسب ممکن برای ورود به بازار خارجی را برای این شرکت انتخاب خوا

یرد و در انجام می گ ای از دیگر اقداماتی است که در این فرایند گام به گامهای وظیفهممیزی استراتژی کرد؛

 نهایت به تدوین برنامه اجرائی برای شرکت مذکور خواهم پرداخت. 

درنهایت الزم به ذکر است که مطالب با توجه به یک سری پیش فرض و با توجه به شرایط کشور و جهان 

ر خرید مواد انجام شده است.مثال به مسائلی همچون باال رفتن نرخ ارز، تحریم های جدید علیه ایران) از نظ

اولیه و تکنولوژی های جدید(، باال رفتن نرخ بهره های بانکی، تبلیغات زیاد مراکز درمانی و بهداشتی در مورد 

لزوم تغذیه سالم و همچنین ابراز مضرات نوشابه، ممنوعیت تبلیغات یک سری محصوالت ) مانند پفک و...( 

 ها از محیط شهری و غیره توجه شده است. در رسانه ملی، فشار مسئوالن برای دور کردن کارخانه

 

 معرفی شرکت

 انقالب بنیاد مستضعفان به که است خاص شرکتی سهامی  است. شده تاسیس 4531درسال  زمزم شرکت

 .است وابسته اسالمی
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 مترمربع )که 35111شرکت(+  اصلی و اولیه فضای مترمربع )شامل 30511کارخانه:  مساحت

 میشود( انباراستفاده عنوان وبه است شده بعداًخریداری

 شیشه ونوشابه آشامیدنی یکبارمصرف،آب سیسی 111و  لیتری 5/3شرکت:نوشابه  محصوالت

 ... و مانندماءالشعیر است فارس دراستان زمزم گروه سایرمحصوالت کننده توزیع شرکت ای،درضمن

 الزم دارد. پیمانکاری رهایکا قالب در کارگر 411و قراردادی کارگر 411 درحدود : شرکتکارکنان تعداد

 تولید ازخطوط استفاده با که میرسیدند نفر 311به  شرکت این کارگران پیش تاچندی که ذکراست به

 نفر 411به  پیمانکاران، به کار سپردن وهمچنین بازنشستگان جای به نیرو جذب عدم همچنین و جدید

 .اند کرده پیدا کاهش

 .دارد میلیارد تومان هزینه خرید وتدارکات سالیانه 51حدوداً  : شرکتخرید میزان برآورد

میلیارد تومان درآمد دارد که از طریق فروش محصوالت  1353: شرکت حدوداً سالیانه برآورد فروش شرکت

 .خود به عالوه درآمد ناشی از توزیع محصوالت گروه زمزم است

 : شرکت پپسی و کوکاکوالمهمترین رقبا

 .: حدوداً از نظرسهم بازار بعد از پپسی و کوکاکوال رتبه سوم را داردزاررتبه از نظر داشتن سهم با

 : استان فارسبازارهای فروش

 
 
 

 

 های استراتژیک و عملیاتی سازمان شرکت زمزمنمونه تصمیم

 

 

 های علمیاتیتصمیم های استراتژیکتصمیم

امور فنی در مورد انجام تصمیمات قسمت  خرید کارخانه همجوار و قرار دادن آن به عنوان انبار

 تعمیرات دستگاه ها
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دوغ و ، تولید محصول جدید)آب آشامیدنی

 ماءالشعیر(

تصمیم برای خرید لباس کار و لوازم ایمنی 

 شرکت

حفر چاه آب در محوطه کارخانه و خرید 

برای تصفیه آب و  در نتیجه عدم  ORدستگاه

 استفاده از آب شهری

ولید انواع تصمیم در مورد میزان و مقدار ت

 محصوالت در هفته در خطوط تولید

تصمیم در مورد محاسبه حقوق کارگران  انتقال کارخانه به خارج از شهر

 عملیاتی و پرداخت حقوق به آنها

خرید دستگاه پریفرمزنی و راه اندازی خط تولید 

 پریفرم

 تصمیمات مربوط به کنترل موجودی انبار 

 کاری کارگران بعد از شیفت اضافه حذف خط تولید محصول قدیمی

  تبدیل فضای انبارهای خریداری شده به خط تولید

  

 

 

 

 

 

 تعریف کسب و کار شرکت زمزم شیراز

 

 کاالها و خدمات

 

 لیتری،453سی سی و 551نوشابه شیشه ای، نوشابه های یکبار مصرف 

 آب آشامیدنی و توزیع سایر محصوالت گروه زمزم

 

  

 وزیع و تهیه مواد غذایی مانند فروشگاهها،رستوران ها،کلیه مراکز ت
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 هتل ها و ... در محدوده استان فارس بازارها

 

 

 وظائفی که انجام می شود

 

 رفع عطش،هضم غذا، ایجاداحساس لذت،  ایجاد انرژی از مصرف 

نوشابه های تولیدی و تحویل و توزیع به موقع و مناسب محصوالت سایر شرکت 

 ها

 

 

 

 نابعفرایند تبدیل م

 

 خرید مواد اولیه،نگهداری در انبار،کنترل موجودی،تولید 

 محصول،ذخیره سازی محصوالت،توزیع و فروش،تبلیغات

 و ارتقای محصول، تحویل محصوالت به مصرف کننده ها

 

 

 

 انداز و رسالت شرکت زمزمتدوین چشم

 شرکت نوشابه سازی زمزم شیرازاندازچشم

 

در کشور، نامی شناخته شده بوده و از اعتبار و برندی تجاری برخوردار در حال حاضر شرکت زمزم شیراز 

سی سی یکبار مصرف، و همچنین  511لیتری و  3/4است . این شرکت با تولید حجم باالی نوشابه های

تولید آب آشامیدنی و نوشابه شیشه ای و توزیع سایر محصوالت گروه زمزم در استان فارس مانند ماء الشعیر 

ه مشتریان خویش اعم از رستوران ها، هایپرمارکت ها، سوپرمارکت ها و فروشگاه های زنجیره ای، ارائه و ... ب
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(، هتل ها، متل ها، مهمان پذیرها و مسافرخانه ها خدمت می کند. fast foodدهندگان غذاهای فوری)

 عمده مشتریان این شرکت در استان فارس و یا استان های هم جوار مستقرند .

رکت در صدد است که به اولین و بزرگترین تولیدکننده نوشابه و توزیع کننده مواد آشامیدنی در داخل این ش

کشور و در منطقه خاورمیانه و همچنین به اولین صادرکننده نوشابه، دوغ و ماء الشعیر به منطقه خاورمیانه، 

ف موجود در کشور از طریق تولید آمریکای التین و شرق اروپا تبدیل شود. ضمناَ تسخیر کلیه بازارهای هد

انبوه و متنوع محصوالت؛ گسترش فعالیت های شرکت در جهت تولید محصوالتی کامالَ متنوع و منطبق با 

نیاز و خواسته مشتریان؛ خودکفایی در تأمین مواد اولیه مورد نیاز در تولید؛ تولید محصوالتی باکیفیت برتر و 

تکنولوژی های روز دنیا جهت تولید انواع مختلف محصوالت و سرانجام  قیمت ارزان تر؛ بهره گیری از آخرین

همکاری سازنده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جهت تالش برای کاهش مضرات نوشابه های 

 از دیگر مواردی است که چشم انداز شرکت نوشابه سازی زمزم شیراز را به تصویر می کشد . گازدار

که وجوه مورد نیاز برای تحقق این امور از فروش محصوالت جاری و همچنین توزیع  الزم به ذکر است

 محصوالت گروه زمزم حاصل می شود . 

اگرچه شرکت زمزم از نظر داشتن سهم بازار بعد از پپسی و کوکا کوال حدوداً در رتبه سوم قرار دارد ، اما 

ز می سازد. از جمله این وجوه می توان موارد زیر را دارای وجوه ممیزه ای است که آن را از سایر رقبا متمای

 نام برد :
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سهولت دسترسی به مواد اولیه )عصاره( داخلی؛ حجم باالی تولید نوشابه های یکبار مصرف؛ پیشرفتگی   

تکنولوژی خط تولید نوشابه های یکبار مصرف؛ نو بودن تجهیزات تولید نوشابه های یکبار مصرف؛ داشتن نام 

 اری؛ شناخت بازارهای فروش و شبکه توزیع محصوالت شرکت در بازارهای هدف.و برند تج

       

 

 

 

 رسالت شرکت نوشابه سازی زمزم شیراز

 

 دیدگاه ها و ارزش ها -3

 

دیدگاهی که به عنوان یک پیش فرض در بین همه ی کارکناان شارکت وجاود داشاته و بایاد       .4-4

ن مشتری است که از باالترین اولویت هاا  تقویت و دنبال شود مشتری مداری است. به عبارتی ای

برخوردار بوده و همه ی تالش کارکنان ، تولید محصوالت و خادمات در جهات خواسات و نیااز     

 مشتری می باشد.
در این شرکت اعتقاد بر این است که نیروی انسانی به ویژه نیروی انسانی متخصص ، کاه تماام    .4-2

ه نوعی سرمایه است که به بهترین وجه ممکن باید منافع خود را با منافع سازمان هم راستا نمود

 از آن بهره برداری شود .

در شرکت زمزم، روحیه مشارکت طلبی به عنوان یک اصل پذیرفته شده در بین کارکنان وجاود   .4-5

 دارد و تمام تالش مدیران تقویت و ترغیب هرچه بیشتر آن می باشد .

 تالش، مشورت، صداقت و اعتماد است. ماهیت اصلی نظام ارزشی حاکم بر این شرکت تخصص،  .4-1

 

 راه و رسم اداره امور -2

 

ایجاد همااهنگی باین واحادهای مختلاف شارکت قطعااَ        در این شرکت اعتقاد بر این است که .2-4

میتواند  سازمان را به اهداف بلند مادت و چشام اناداز تادوین شاده خاود برسااند. از ایان رو         

 کرانه به کارگرفته شود.سازوکارهای هماهنگی باید به نحوی علمی و متف
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مشارکت کلیه واحدها و کارکنان، برای دستیابی به موفقیت امری کلیدی است. لذا بایاد باا باه     .2-2

 کارگیری تمهیدات و سیاست هایی ، زمینه را برای مشارکت هرچه بیشتر آنان فراهم نمود.

هاای ساازمانی   بی شک استفاده از افراد متخصص، نوآور و خالق به نوعی، افزودن بار سارمایه    .2-5

است. لذا سازمان باید با استخدام یا مشاوره با این افراد زمینه را برای ارائه طرح ها و محصوالت 

 جدید فراهم آورد.

ایجاد واحد فعال تحقیق و توسعه از دیگر اقداماتی است که باید صورت پذیرد تا ساازمان را در   .2-1

لیاد محصاوالت متناوع اسات یااری      جهت دستیابی به اهدافش که یکی از مهم ترین آن ها تو

 رساند.

در نهایت اعتقاد همه اعضای شرکت این است که تنها با ایجاد جوی مناسب به منظاور تحقاق    .2-3

رضایت شغلی و تعهد سازمانی است که می توان خالصانه در جهت نیل به کلیه اهاداف ماذکور   

 گام برداشت. 

 

 چالش ها و آینده -1

 

دیل شدن به اولاین و بزرگتارین تولیدکنناده نوشاابه و     مهم ترین چالش پیش روی سازمان تب .5-4

توزیع کننده مواد آشامیدنی درداخل کشور و در منطقه خاورمیانه است که با تالش کلیه اعضاا  

 در آینده ای نه چندان دور محقق خواهدگردید.

چالش دیگر می تواند تبدیل شدن به اولین صادرکننده نوشابه، دوغ و مااء الشاعیر باه منطقاه      .5-2

خاورمیانه،  آمریکای التین و شرق اروپا باشد که البتاه ایان چاالش نیاز در ساایه مشاارکت و       

 هماهنگی همه واحدهای سازمانی قابل دستیابی خواهد بود.

 

 از دیگر چالش های فراروی سازمان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  و متنوع محصوالت؛تسخیر کلیه بازارهای هدف موجود در کشور از طریق تولید انبوه 

  گسترش فعالیت های شرکت در جهت تولید محصوالتی کامالَ متنوع و منطبق با نیاز و خواسته

 مشتریان؛

 خودکفایی در تأمین مواد اولیه مورد نیاز در تولید؛ 

 تولید محصوالتی باکیفیت برتر و قیمت ارزان تر؛ 

 اع مختلف محصوالت؛بهره گیری از آخرین تکنولوژی های روز دنیا جهت تولید انو 

  همکاری سازنده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جهت تالش برای کاهش مضرات

 نوشابه های گازدار .
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بندی اهداف شرکت زمزمتعیین و اولویت  

 

 اهداف سازمان به ترتیب اولویت

 

 3132تدوین و اجرای سیاست های  منسجم در حوزه فروش و تبلیغات تا پایان سال  

  درصدی سهم بازار کشور 31افزایش 

  میلیارد تومان 11افزایش فروش به میزان 
 

تبدیل به بزرگترین عامل فروش و توزیع محصوالت آشامیدنی در جنوب کشوور توا پایوان       

 3133سال

 

 3132میلیارد تومان تا پایان سال 31افزایش فروش در شهرهای بزرگ به میزان  

 

 3132تا پایان سال  میلیارد تومان 32افزایش فروش در فارس و جنوب کشور به میزان  

 

 3133تا پایان سال R&Dراه اندازی مرکز 

 

 معرفی و تولید محصول جدید در هرسال 

 

بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا جهت تولید انواع مختلف محصوالت تا پایوان سوال    

3133 

 

 3132تا پایان سال  میلیارد تومان 8ه کشورهای خاورمیانه به میزان توسعه صادرات شرکت ب 

 

 

 

 

 

 

 تعیین سمت و سوی استراتژیک سازمان شرکت زمزم
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 بازارها، محصوالت، خدمات، تکنولوژی ساخت، محصوالت جدید.محورهای فعالیت سازمان شما؟ 

 (: بازارها3محور اصلی )

 ان فارس( : بازارهای داخلی)است جغرافیایی (3مقوله 

 : کودکان، نوجوانان، جوانان، میانساالن، کهن ساالن  مصرف کننده نهایی (2مقوله 

 : شهرنشین و روستایی مصرف کننده نهایی (1مقوله 

: رستوران ها، هایپرمارکت ها، سوپرمارکت ها و فروشگاه های زنجیره ای، ارائه  گیرندگان (5مقوله 

 تل ها، متل ها، مهمان پذیرها و مسافرخانه ها .(، هfast foodدهندگان غذاهای فوری)

 (: محصوالت2محور اصلی )

 نوشابه، آب آشامیدنی : ( نوع محصوالت تولیدی3مقوله 

 سی سی 511لیتری و  3/4: ( حجم محصوالت2مقوله 

 : شیشه ای و یک بارمصرف پت محصوالت  ( نوع بسته بندی1مقوله 

 نوشابه( : کوال و پرتقالی)  ( نوع طعم4مقوله 

 (: خدمات1محور اصلی )

 : توزیع سایر محصوالت گروه زمزم مانند ماء الشعیر و ... ( خدمت اصلی3مقوله 

 تحویل در درب کارخانه و تحویل به گیرنده ( نوع توزیع :2مقوله 

 : استان فارس ( جغرافیایی1مقوله

 تکنولوژی ساخت (:4محور اصلی )

 فزار، انسان افزارماشین ا ( نوع تکنولوژی :3مقوله 

 : باال، متوسط رو به باال، متوسط( درجه پیشرفتگی 2مقوله 

برای تصفیه آب، دستگاه بطری باد کن جدید، دستگاه  ORدستگاه ( نوع ماشین آالت :1مقوله 

 پاستوریزاسیون 

 آلمان، ایتالیا، ژاپن، ایران ( مبدأ تکنولوژی :4مقوله 

 های انجام نشده ممکنمقوله

 (: بازارها3صلی )محور ا

: منطقه جنوب، بازارهای خارجی مربوط به منطقه خاورمیانه، بازارهای خارجی مربوط  جغرافیایی (3مقوله 

 به آمریکای التین و بازارهای خارجی مربوط به شرق اروپا.

 

 (: محصوالت2محور اصلی )

 ماءالشعیر، دوغ ، عرقیات گیاهی : ( نوع محصوالت تولیدی3مقوله 

 لیتری 2لیتری، 4سی سی، 311: ( حجم محصوالت2مقوله 

 : آلومینیومیمحصوالت  ( نوع بسته بندی1مقوله 
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 : انواع طعم های موجود در بازار ( نوع طعم4مقوله 

 

 تکنولوژی ساخت (:4محور اصلی )

 دستگاه پریفرم زنی  ( نوع ماشین آالت :1مقوله 

 

 جمله سمت و سوی استراتژیک سازمان را بنویسید  های انجام نشده ممکن با چندحال با ترکیب مقوله

شرکت زمزم شیراز در صدد است که با تولید انواع محصوالت متنوع آشامیدنی مانند نوشابه، ماءالشعیر و دوغ  

و عرقیات گیاهی به صورت انبوه و در حجم ها و بسته بندی های مختلف به کلیه گروه های سنی مصرف 

جنوب( و خارج کشور )بازارهای خارجی مربوط به منطقه خاورمیانه، بازارهای  کننده که در داخل)فارس و

خارجی مربوط به آمریکای التین و بازارهای خارجی مربوط به شرق اروپا ( مستقرند، خدمات ارائه نماید و در 

استفاده می  این راه از ماشین آالتی با تکنولوژی متوسط تا پیشرفته و بهره گیری همزمان از انسان و ماشین

کند که این امر شرکت را از قابلیت انعطاف باالیی در پاسخگویی به خواسته های مشتریان برخوردار می 

نماید. همچنین شرکت زمزم با توزیع و فروش محصوالت آشامیدنی سایر شرکت ها سعی در کسب درآمد و 

 خدمت رسانی به مشتریان دارد. 

م نوآوری و رضایت مشتریان را با تولید محصوالت و انجام خدمات با توجه به مطالب مطروحه، شرکت زمز

 سرلوحه کار خویش قرار داده است . 

 

 

 

پذیر برای شرکت زمزمهای رشد امکاناستراتژی  

 

 رشد خارجی رشد داخلی 

 عمودی -الف

 

 رو به جلو -4-الف

احداث سایت فروش اینترنتای  

محصااااوالت آشااااامیدنی  در 

 استان فارس

 

 

نصب و راه اندازی خط تولید  

 پریفورم زنی 

*خرید  کارخانه ی ارمغان 

طبیعت )تولید کننده پریفورم 
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 رو به عقب -2 -الف

 

 لبتری(21و پت 

 افقی -ب

 

محصوالت بسیار مشابه  -4-ب

(Concentric) 

 

*خریااد  کارخانااه ی ارمغااان  

طبیعاات )توزیااع ، فااروش ،   

صاااااادرات آب معااااادنی و 

 آشامیدنی(مستقر در ساری

 

 

محصوالت مشابه  -2-ب
(Diversification) 

 

راه اندازی خط تولید ماءالشعیر 

 و دوغ و عرقیات گیاهی 

 

 

 محصوالت غیر مشابه  -5-ب

 

نصب و راه اندازی خط تولید 

 لیوان  یکبار مصرف و نی 

 

 *در راستای افزایش صادرات و ورود  به  بازارهای اروپای شرقی

 

 رکت )های( برگزیده شاستراتژی

 احداث سایت فروش اینترنتی محصوالت آشامیدنی  در استان فارس 

 نصب و راه اندازی خط تولید پریفورم زنی 

 راه اندازی خط تولید ماءالشعیر و دوغ و عرقیات گیاهی 

 صادرات مستقیم به خاورمیانه ، اروپای شرقی 

 ( مشارکتJVبا شرکت بهنوش ) 

 واحد متعلق به شرکت در عراق 
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نامه اجرائیتدوین بر  

 انتخاب و نام آنرا بنویسید. 41تر خود را از کاربرگ های سادهیکی از استراتژی -الف

 صادرات مستقیم به منطقه خاورمیانه

( برای اجرای راهبرد فوق الزم است انجام شود. آنها را در زیر Tactical Plansهایی )چه برنامه -ب

 برشمرید.

ور شناسایی سالیق و ذائقه مشتریان بازار هدف و همچنین اقدام به تحقیق بازار به منظ -3

تا 3/4/3133شناخت مطلوب ترین مکان برای ایجاد نمایندگی و یا تعیین توزیع کننده مناسب )

3/31/3133 ) 

 ( 3/5/3133تا3/4/3133شناسایی طرق مختلف انجام صادرات)زمینی، دریایی، هوایی() -2

ده)نمایندگی فعال شرکت و یا توزیع انتخاب روش صادرات و توزیع کنن -1

 (3/33/3133تا3/31/3133کننده(

 (3/3/3132تا 3/33/3133قرارداد با توزیع کننده خارجی ) -4

 تا زمانی که امکان صادرات برای شرکت فراهم باشد(3/3/3132انجام صادرات) -5

 های بند ب باال را انتخاب و دوباره نام آنرا بنویسید.یکی از برنامه -پ

 انجام صادرات
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 هایی که باید برای برنامه انتخابی اجرا شود را نام ببرید.حال پروژه

          

 زمان خاتمه زمان شروع نام پروژه

تهیه اسناد و مدارک مورد نیاز  -4

 به منظور انجام صادرات

 

4/1/4534 4/42/4534 

انجام بازرسی قبل از بارگیری -2

 محموله ها

مانی که امکان صادرات برای تاز 4/4/4532

شرکت فراهم باشد.)مدت انجام 

 روز( 2فعالیت:

بارگیری محموله های صادراتی -5

 به سمت مبادی مرزی

تازمانی که امکان صادرات برای  2/4/4532

.)مدت انجام  شرکت فراهم باشد.

 روز( 4فعالیت:

 ها به صورت تحویل محموله-1

FOB  
صادرات برای تازمانی که امکان  43/4/4532

.)مدت انجام  شرکت فراهم باشد.

 روز( 2فعالیت:

 

( صفحه بعد را برای اجرای آن تکمیل Action Planهای باال را انتخاب و برنامه اجرایی )یکی از پروژه -ت

 کنید.

 برنامه اجرایی

Action Plan 

کد                                            5کد برنامه :                       52/1/3131تاریخ تنظیم: 

     2  پروژه:
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 نام و توصیف پروژه: انجام بازرسی قبل از بارگیری محموله ها

 تاریخ خاتمه پروژه: تا زمانی که صادرات ادامه دارد 

 

توسط : شخص  نتایج)مراحل( کد

 مسئول

تاریخ 

 هدف)مهلت(

 فعالیت

 

4-

2-3 

 اساس بر فنی بازرسی اداره رئیس

 مربوطاه  مدارک و اسناد ،کاال نوع

 از پس را

 توساط  رایاناه  / دفااتر  در ثبات 

 مسائول  باه  ، آماار  واحد مسئول

 ارجاع ربط ذی فنی بازرسی گروه

 .دهد می

  

ساعت2  

 انجام بازرسی قبل

ه از بارگیری محمول

 ها

 

 

2-

2-3 

 مربوطه فنی بازرسی گروه مسئول

 فنی مدارک و اسناد بررسی از پس

 کمی از صحت اطمینان و دریافتی

 در ثبات  طریق از را آنها کیفی، و

 باه  اداری اتوماسایون  سیساتم 

 مربوطاه  بازرسای فنای   کارشناس

 .دهد می ارجاع

  

 

 

 ساعت2

 انجام بازرسی قبل

ه از بارگیری محمول

 ها

 

 

 

 

 

 

5-

2-3 

 پاس  فنی بازرسی اداره کارشناس

 نسبت ، مدارک و اسناد بررسی از

 طی اقدام، سپس پرونده تشکیل به

فروشنده کاال  / سازنده به  ای نامه

 پروناده  بعناوان مسائول   را خود 

 باه  نسابت  و معرفای  بازرسای 

 فروشانده  / سازنده تعهد پیگیری

 مبنی سفارش /مفاد قرارداد طبق

تولیاد   زمانبنادی  برناماه  ارسال بر

 زماان  آن براسااس  تا نموده اقدام

 / ساازنده  باه  و تعیین را بازرسی

باه   لازوم  صاورت  در و فروشانده 

  

 

 

 

 

 

 

ساعت5  

 انجام بازرسی قبال 

ه از بارگیری محمول

 ها
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 ) کنناده  بازرسی مؤسسه/شرکت

 . نمایاد  اعاالم  ( ثالا   شاخص 

 نامااه تصااویر اساات باادیهی

 و مربوطه خرید بخش مذکورجهت

 .گردد می ارسال متقاضی

 

1-

2-3 

بارداری هاایی   آزمایش ها و نمونه 

در مااورد کیفیاات و کمیاات و باار  

خصوصیات کااال   حسب سایر موارد

و به منظور تعیین مطابقت آنهاا باا   

شرایط قراردادی و یا مشخصاات از  

 کارشناس پیش تعیین شده توسط

 گیرد. انجام می فنی بازرسی

  

 ساعت3

 انجام بازرسی قبال 

ه از بارگیری محمول

 ها

 

 

 

 

 

3-

2-3 

 از پاس  فنای  بازرسای  کارشاناس 

 باه  نسابت  ، بازرسی مراحل اتمام

 و نهائی اقدام یدیهتائ تهیه گزارش

 ی امضاا  اخاذ  و تائیاد  در صورت

 مجموعاه  اسااس  بر مقامات باالتر

 را تائیدیه ،گزارش حدود اختیارات

 و کااال  تادارکات  باه مادیریت  

 و نقال  و حمال  اداره / مادیریت 

 کاالی حمل ، جهت کاال ترخیص

 .میدارد  ارسال شده تائید

  

 

 

 

 ساعت1

 انجام بازرسی قبال 

 هاز بارگیری محمول

 ها

 

 

 

 

 

6-

2-3  

 از پاس  فنای  بازرسای  کارشاناس 

 در الزم، بازرسای  مراحال  اتماام 

 امضای مقامات اخذ و تائید صورت

 حادود  مجموعاه  بااالتر، براسااس  

 صودور " باه  نسابت  ، اختیاارات 

نماوده،   اقادام  " کاال حمل مجوز

 کتابچوه  از نساخه  یک همچنین

 Finalشووده) نهووائی فنووی

Technical Book )بااه 

 فنی بازرسی نهائی  گزارش همراه

 می ارسال متقاضی اطالع جهت را

  

 

 

 ساعت5

 

 انجام بازرسی قبال 

ه از بارگیری محمول

 ها
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 .نماید
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 انتخاب راهبرد مناسب ممکن برای ورود به بازار خارجی شرکت زمزم

 

مدل یا  –نام کاال  بازارهای هدف )کشور( استراتژی

 خدمات

 دالیل و توضیحات

نوشابه، مااء الشاعیر، آب    آمریکای التین درات غیرمستقیمصا

 معدنی ودوغ

بااه دلیاال عاادم آگاااهی و 

امکاناااات در زمیناااه ی  

 صادرات به آمریکای التین

نوشابه، ماء الشعیر، آب  خاورمیانه ، اروپای شرقی صادرات مستقیم

 معدنی ودوغ

به دلیل وجود تجربه  و 

 امکانات

برند شرکت زمزم  اگر چه   اعطای لیسانس ساخت

در ایران از شهرت باالیی 

برخوردار است اما در 

سطح بین المللی فاقد 

چنین جایگاهی است در 

ضمن اینکه صنعت 

نوشابه سازی صنعت  

 پیجیده ای نیست.

پتانسیل های موجود از  نوشابه، ماء الشعیر ودوغ عراق واحد متعلق به شرکت

نظر مشتری و محبوبیت 

 برند 

یریت با شرکت قرارداد مد
bavaria 

کسب سود از طریق در  ماء الشعیر  ایران 

اختیار گذاشتن امکانات 

کارخانه برای تولید و 

توزیع ماء الشعیر 

 ) bavariaباواریا)
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ائتالف راهبردی با 

 شرکت بهنوش

خاورمیانه ، اروپای 

 شرقی، آمریکای التین، 

به دلیل تجربه ی شرکت  ماءالشعیر قوطی و بطری

در  زمینه ی  بهنوش

تولید ماء الشعیر و فراهم 

آوردن زمینه های مناسب  

برای ورود به بازار های 

 جهانی

( با شرکت JVمشارکت )

 بهنوش

عرضاااه ی محصاااول باااا  عرقیات گیاهی  خاورمیانه و ایران 

کیفیت در این حوزه کم و 

تقاضا برای ایان محصاول   

 زیاد است.

انسیل های موجود از پت آب معدنی  عراق عملیات کلید تحویل

 نظر مشتری 

  
  


