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ضرورت ایجاد دفتر بازاریابی
اھمیت ورود بـھ بـازار تـرکیھ بـعنوان پـل ارتـباطی بـا بـازارھـای غـربی و ھمچنین ظـرفیت قـابـل تـوجـھ این کشور 

مـوضـوعی اسـت کھ طی چـند سـال اخیر در تـمامی نشسـت ھـای تـجاری گـروه گلکسی بـا شـرکای تـجاری خـود مـحوریت 

داشـتھ اسـت امـا بـر اسـاس تجـربـھ ھـای پیشین مـوانعی بـر سـر ورود بـھ این بـازار بـرای تـولیدکنندگـان و صـاحـبان صـنایع 

وجود داشتھ است. 

گـروه تـجاری گلکسی طی سـالـھای گـذشـتھ تـوانسـتھ اسـت تـا تـاثیرگـذاری مسـتقیم بـر کسب و کار تـجاری، نـتایج مفیدی را 

بـرای تـجار و تـولیدکنندگـان فـراھـم آورد و بـا مـدیریت تخصصی زیر مجـموعـھ ھـای خـود ھـم اکنون دارای دو افیس 

تجاری در منطقھ اروپایی و آسیایی شھر استانبول ترکیھ میباشد. 

ھـدف از ایجاد دفـتر بـازاریابی ایران و تـرکیھ بـرای گـروه گلکسی جـدا از تسھیل در تـجارت دو جـانـبھ جھـت تـوسـعھ 

بـازار در حـوزه ھـای مـالی، اداری و حـقوقی، شـامـل اقـدامـات الزم بـھ مـنظور شـناسـایی ظـرفیت ھـای تـجاری و اجـرای 

طرح ھا و مکانیسم ھای شناخت و توسعھ بازار برای صاحبین صنایع بوده است. 

ھمچنین بـا ایجاد بـانک اطـالعـاتی آنـالین بـھ مـنظور ثـبت و نشـر اطـالعـات تـجاری بیزنـس ھـای داخـلی و کشورھـای 

�2ھدف شانس تجارتی آزاد را افزایش دھد.



صـاحـبان کاال و خـدمـات میتوانـند از مجـموعـھ ای یکپارچـھ، مـنابـع انـسانی مـتخصص و زیرسـاخـت دفـتری بـھ مـنظور 
کاھش ھزینھ ھای توسعھ محصول یا خدمات در بازار جدید ترکیھ بھره مند گردند.  

این مجـموعـھ بـا ایجاد کارگـروه ھـای جـداگـانـھ متشکل از متخصصین دپـارتـمان ھـای مـختلف مـالی،حـقوقی و اداری ، 
اقدامات الزم جھت بازاریابی خدمات یا محصول مربوطھ را طی فازھای تحقیقاتی و عملیاتی محقق میگرداند.

پتانسیل ھای قابل بھره برداری در دفتر بازاریابی

خدمات برون سازمانیخدمات درون سازمانی 

خدمات دفتری و اداری و افیس تجاری* 

خدمات مشاوره ای حقوقی  

خدمات مشاوره ای مالی 

 B2B خدمات تحقیق و توسعھ بازار وبازاریابی

برگزاری ھمایش و سمینار ھای تجاری 

برگزاری نمایشگاھھا و شو روم دائمی

حمل و نقل بین المللی 

فاینانس و سرمایھ گذاری ، تبادالت مالی 

راه اندازی ھتل، رستوران و کافی شاپ 

 طراحی وبسایت و مدیریت شبکھ ھای اجتماعی 
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حـضور تـولیدکنندگـان کاال و خـدمـات در کنار گـروه گلکسی بـھ اعـضا دفـتر بـازاریابی ایران و تـرکیھ این امکان را 
میدھـد کھ ضـمن اطـالع از فـرصـت ھـای تـجاری و سـرمـایھ گـذاری از مـشاوره ی شـرکای تـجاری گـروه گلکسی طی 

قراردادھای مجزا بھره مند گردند.

خدمات برون سازمانی

فواید و مزایای عضویت در دفتر بازاریابی ایران و ترکیھ
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شرکت اینوستا: مشاوره و راه اندازی مراکز تجاری و مدیریت برند، فاینانس و سرمایھ گذاری 

شرکت مکپا: مشاوره و راه اندازی آشپزخانھ ھای صنعتی ھتل ھا، رستوران و کافی شاپ ھای زنجیره ای 

شرکت کالجار: حمل و نقل بین المللی و تنھا دارنده ی امتیاز کارگو ھوایی بھ مقصد ایران و مقاصد ثانویھ 

شرکت یونیک: طراحی وب سایت و مدیریت شبکھ ھای اجتماعی

قـرارداد تـجاری بین اعـضا دفـتر بـازاریابی ایران و تـرکیھ بـا ھـر یک از این شـرکای تـجاری بـا پشـتوانـھ ی اعـتباری مـا 
بوده و اعضا محترم از مشاوره ی رایگان تیم گلکسی در تمامی مراحل بھره مند خواھند بود.  



اسـتفاده از خـدمـات درون سـازمـانی بـھ مـانـند راه انـدازی یک افیس تـجاری دراسـتانـبول بـا کلیھ امکانـات دفـتری و اداری 
بـرای صـادرکنندگـان میباشـد (شـرح پـایین) کھ عـالوه بـر آن بـا ایجاد این دفـتر مشـترک ازنیروھـای مـتخصص و فـرصـت 

ھای سرمایھ گذاری نیز بھره برده و شرایط معرفی جھت جذب سرمایھ گذاران خارجی را فراھم می آورد.

خدمات درون سازمانی

فواید و مزایای عضویت در دفتر بازاریابی ایران و ترکیھ

خــدمــات دفــتری و اداری و افیس تــجاری: داشــتن آدرس قــانــونی و پســتی در تــرکیھ،منشی جھــت پــاســخگویی بــھ        

مشتریان،خط تلفن وفکس،بھره مندی از سالن کنفرانس و جلسات، کاھش ھزینھ ایجاد شرکت و افیس مستقل 

خدمات مشاوره ای حقوقی: بھره مندی اعضای دفتر بازاریابی از مشاوره ی رایگان با وکیل شرکت گلکسی  

خدمات مشاوره ای مالی: تسھیل مبادالت ارزی و ارایھ راھکارھای مناسب توسط تیم مالی شرکت گلکسی  

خـدمـات تحقیق و تـوسـعھ بـازار و بـازاریابی:کلیھ اعـضای دفـتر بـازاریابی ایران و تـرکیھ میتوانـند بـا تـوجـھ بـھ سـطح 

ھمکاری و چـشم انـداز صـادراتی خـود از پکیج ھـای مـربـوط بـھ تحقیق و تـوسـعھ بـازار و بـازاریابی B2B مـحصوالت 

یا خدمات بھره مند شوند. 
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B2B پکیج ھای مربوط بھ تحقیق و توسعھ بازار و بازاریابی
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*  ثبت در مرجع تجاری آنالین 

بمدت یکسال بصورت رایگان 

 B2B  ثبت در دایرکتوری  *

وبسایت دفتر بازاریابی ایران و 

ترکیھ 

مشاوره تجاری اولیھ و تحقیق *

بازار جھت افزایش سھم 

صادراتی 

عقد قرارداد بازاریابی  B2B در *

فاز عملیاتی 

مشاوره رایگان در صورت عقد *

قرارداد با شرکای شرکت 

گلکسی 

تخصیص میز تجاری و استخدام *

و مدیریت نیروی انسانی مرتبط 

و کار گروه تخصصی  



  ثبت در مرجع تجاری آنالین  
ھـنگامی کھ مـحصوالت و خـدمـات کسب و کار شـما در قـالـب یک نشـریھ الکترونیکی بـھ سـایر کسب و کارھـا 

عـرضـھ می شـود، طـرفـھای تـجاری مـوثـر در آینده بـھ راحتی در مـورد فـعالیت اقـتصادی شـما اطـالعـات 

بیشتری کسب می کنند: اعـم از فـعالیتھای بـروز شـده،مـشخصات مـحصوالت و اعـالم تـوانـمندی ھـا صـادراتی 

در خـصوص تـامین و ارسـال تـولیدات بـھ بـازار ھـدف، اطـالعـات تـماس و تـصاویر مـحصوالت. مـرجـع 

اینترنتی قـابـل دسـترس بـرای کسب و کارھـا، صـنایع در ارتـباطـات بـا دفـتر بـازاریابی ایران و تـرکیھ ، اعـضای 

اتـاق بـازرگـانی (tim) و صـنعت (deik) تـرکیھ، سـازمـان حـفاظـت از سـرمـایھ گـذاران خـارجی در تـرکیھ و 

شبکھ ارتباطات تجاری گروه گلکسی از طریق پست الکترونیکی و رسانھ ھای اجتماعی است.
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  ثبت در دایرکتوری  B2B وبسایت دفتر بازاریابی ایران و ترکیھ 
حـضوردر بـانک اطـالعـات صـادرکنندگـان بـرتـر، آپـلود و بـھ روز رسـانی مـحتوا شـرکت 

ومـحصول نـامحـدود (عکس و مـتن) قـابـل دسـترس  بـھ زبـانـھای تـرکی و انگلیسی، قـابـل 

دسترس در موتورجستجوی گوگل، ارتباط با پتانسیل خریداران خارجی



    مشاوره تجاری اولیھ و تحقیق بازار جھت افزایش سھم صادراتی  
ھـدف تحقیق بـازار این اسـت کھ اطـالعـات الزم بـرای تصمیم گیری ھـای مـرتـبط بـا یک کسب و کار آگـاھـانـھ در راه انـدازی، نـوآوری، رشـد و تـوسـعھ را 

بـھ شـما ارائـھ دھـد.نـتایج حـاصـل از این مـشاوره میتوانـد تعیین کننده ی مـواردی چـون کاھـش ریسک در تصمیمات کسب و کار،تجـزیھ و تحـلیل انـدازه 

بـازار و پـتانسیل رشـد،بـررسی کانـالـھای تـوزیع مـرتـبط بـا مـحصول،ارزیابی رقـبای خـود و تعیین اسـتراتـژی ھـای الزم،اصـالح  قیمت گـذاری و تعیین 

اسـتراتـژی ھـای افـزایش قیمت، دید کلی بـھ مـحصول یا خـدمـات شـما، بیزنـس و مـوقعیت بـازار مـحصول، درک مشـتریان و تـرجیحات آنـھا،تعیین 

مـشخصات مشـتریان (مـوقعیت، سـن، جنسیت، سـطح درآمـد و غیره)،مـشخص کردن الـگوھـا و معیارھـای خـرید، شـناسـایی شـرکای بـالـقوه، شـناسـایی 

فرصت ھای رشد و افزایش سود باشد کھ طی قراردادی با دفتر بازاریابی ایران و ترکیھ بھ تحقق خواھد رسید.
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    عقد قرارداد بازاریابی  B2B در فاز عملیاتی  
خـدمـات بـازاریابی بـا اسـتفاده از یک اسـتراتـژی بـازاریابی مشـتری مـحور بـا بـودجـھ مـرتـبط بـا کسب و کارھـای کوچک طـراحی شـده اسـت. خـدمـات 

بـازاریابی B2B ایجاد ارتـباط بین مشـتریان بـالـقوه کسب و کار بـرای بـھ دسـت آوردن جـلسات فـروش چھـره بـھ چھـره اسـت. خـدمـات مـا ھـمانـند اسـتفاده از 

سـرویس ھـای ایمیل مـارکتینگ، اسـتخراج مشـتریان بـالـقوه و تـلفن مـارکتینگ،آنـالیز اطـالعـات مشـتریان  جھـت جـلسات تـجاری، بـرگـزاری سمینار یا 

نمایشگاه تجاری خواھد بود کھ جدا از کاھش ریسک تجاری درمدیریت ھزینھ ھای ورود بھ یک بازار جدید نقش بسزایی دارد.

اعضا دفتر بازاریابی که از این پکیج استفاده میکنند از خدمات پکیج قبلی بصورت رایگان بهره مند میشوند



    مشاوره رایگان در صورت عقد قرارداد با شرکای شرکت گلکسی  
جـدا از خـدمـات مجـموعـھ گلکسی در شـرح مـوارد ارایـھ شـده، ازمـعرفی شـرکت شـما در پـلتفرم ھـای مـشخص و تحقیقات تـا ارائـھ اسـتراتـژی ورود بـھ 

بـازار جـدید، بـا حـضور مـوثـر در تـمام مـراحـل اجـرایی کار تـوسـط شـرکت ھـای ھمکار خـود کھ ھـر کدام در زمینھ ھـای تخّصصی مـربـوطـھ جـزو رھـبران 

بازار میباشند شما را تا رسیدن بھ مقصد نھایی ھمراھی می نماید.
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    تخصیص میز تجاری و استخدام و مدیریت نیروی انسانی مرتبط و کارگروه تخصصی   
بـرای اعـضای دفـتر بـازاریابی کھ از پکیج طـالیی اسـتفاده مینمایند عـالوه بـر بھـره مـندی از خـدمـات پکیج ھـای قبلی بـصورت رایگان  بـمنظور تسھیل 

فـرآیند تـوسـعھ بـازار صـادراتی، دفـتر بـازاریابی بـا اخـتصاص میز و تجھیزات اداری مـناسـب ضـمن اسـتخدام یک نیرو بـھ عـنوان کارشـناس پـاسـخگو، 

کارگـروھی متشکل از نـمایندگـان دپـارتـمانـھای مـالی وحـقوقی و اداری شـرکت گلکسی تشکیل داده و کلیھ خـدمـات مـورد نیاز بـرای ورود بـھ بـازار جـدید 

را مدیریت مینماید. 

اھمیت حـضور فیزیکی شـرکت تـولیدکننده در کشور مـقصد و مـدیریت صحیح در مـباحـث تـجاری و مـذاکرات رو دررو قـطعا میتوانـد ضـمن افـزایش 

سـرعـت تـحقق اھـداف، داده ھـا و اطـالعـات مـورد نیاز بـرای تغییرات احـتمالی مـحصول در سـاخـت،بسـتھ بـندی، حـمل و ….. را بـا تـوجـھ بـھ نیازسنجی 

ھای بازار ھدف صادراتی و خواست مشتریان بالقوه را با توجھ بھ تسلط بھ شرایط تولید در کارخانھ بھ تولیدکننده و صاحب برند انتقال دھد. 



دفتر مرکزی- ترکیھ 

استانبول  
بشیکتاش، خیابان لونت،کوچھ سنبل، شماره ٢١ 

تبریز 
خیابان امام خمینی،چھارراه اللھ،                             

ساختمان آفتاب، طبقھ دوم،شماره ھفت 

تلفن: ٠٠٩٨٩١۴۴٠٣١۵٨٠  
٠٠٩٨۴١٣۴٧۶۵٢٣٣       

دفاتر ایران 
تھران 

میدان آزادی،ابتدای جناح،ساختمان شقایق 
 پالک ٢١ واحد ١٣

تلفن:   ٠٠٩٨٢١۶۶٠٢٨٢٣۴  
 فکس: ٠٠٩٨٢١۶۶٠۴٢٣۴۶

زبان فارسی : ٠٠٩٠۵٣٨٧۴٠٣٠٧٧ 
زبان ترکی:   ٠٠٩٠۵٣٧٣٣٠٣۵٣٣ تلفن :

دفتر بازاریابی ایران و ترکیھ 

www.galab2b.com         


