
فصل دوازدھم
بازاریابی شرکتی بین المللی



بھآمریکاییکاالیصادرات- ٣رقابتدرحال- ٢شوندهتأمین- ١:استنوعسھخارجیباشرکتھایآمریکاییھایشرکتتعامل
باھمدرکشورخارجیورقابتکشورخارجی

دربازارجھانیمدتبلندسودکھاستعلتاینبھاقتصادیسختدرشرایطحتیدردرازمدتالمللیبینوتوسعھگسترش
آیدمیدستبھدربازارکوچکترآمریکاکھاستبزرگتربیشترازسودی

فرصتھاوچالش ھای صادرات

صادراتدرھنگامسرمایھبرگشتبرایعظیمیازپتانسیلمتحدهدرایاالتواقعشرکتھایکھدارندتأکیدصادراتآموزشطرحمطالعات
برخوردارندجدیدبازارھایبھ

صادرات بھ شرکتھا اجازه می دھد تامواردزیرراانجام دھند:

افزایش پتانسیل رشدفراترازظرفیت داخلی-١

توسعھ بازارھای جدیدبامحصوالت جدید-٢

افزودن بھ خطوط محصول-٣

گسترش چرخھ عمرمحصول-۴

بھبودوسودآوری وقابلیت رقابت-۵

حفظ وتولید مشاغل جدید-۶

دنبال کسب شھرت واعتبارمطلوب   -٧



نمایندزیرتوجھعواملبھصادراتیھایشایستگیوکسبجھانیروابطوتوسعھالمللیبینبازارھایبھیافتندستبرایبایدشرکتھا:

محصوالتبھایدریافت-۴صادراتگسترشمالیتأمین- ٣ھدفخارجیازبازارھایمشتریانانتخاب- ٢رقابتیعواملارزیابی- ١
صادراتی

چالش ھایی کھ شرکتھای کوچک ھنگام تدوین استراتژی ھای صادراتی با آن مواجھ ھستند شامل  :

آشنایی-۴خارجیبازارھایشناسایی- ٣خودوخدماتمحصوالتصادراتیتواناییھایشناخت- ٢خودشایستگیھایدقیقوتحلیلتجزیھ- ١
بازاربھورودراھکارھایوتدوینالمللیبینتجاریروابطگسترش-۵صادراتیولجستیکتوزیعبامجاری

شرکتھا جھت توسعھ وگسترش بازارھای جدید درکل جھان نیازبھ کمک فنی دارند کھ شامل:

درجامعھوکارگذارانمشتریانفروشندگان،باارتباطبرایالکترونیکیابزارھایوجود- ٢المللیبینبازارھایدرموردمفصلتحقیق- ١
ازتّجارخبرهفکریوکمکمشاوه-٣جھانی

مراحل توسعھ اقتصادی

درجات متفاوت صنعتی شدن دربین کشورھای دنیا مھمترین عامل جویای کسب وکاربرای بازاریاب شرکتی درخارج ازکشوراست

٢سنّتیجامعھ- ١:وعبارتندازاستدرارتباطتولیدقابلیتمیزانباوھرمرحلھگذراندازسرمیاقتصادیازتوسعھمرحلھھرکشورپنج -
انبوهعصرمصرف-۵بلوغسمتبھحرکت-۴گیریاوج-٣گرفتناوجبرایابتداییشرایط

کھازجھانبخشییادرکشوراقتصادیازتوسعھخاصیدرمرحلھخودخدماتیاکاالبایدراداردالمللیبازاربینبھورودقصدکھشرکتی
دھدتطبیقکندتثبیتدرآنراخودداردقصد



محیط کسب وکاربین المللی
:  عواملی کھ براستراتژی بازاریابی شرکتی مؤثراست این موارداست

محیط اقتصادی-۴محیط حقوق سیاسی -٣پویایی شناسی فرھنگی اجتماعی -٢فرآیند خرید پیچیده -١
فرآیند خرید

راخودھایپیامبتواندتااستدخیلخریددرفرآیندکسیچھاستمورداینکردنمعینبازاریابمھموظیفھاولین
برساندمناسبفردآنبھ
اطالعاتوانتقالخریددرفرآیندخریداعضاینقشتعیینمرکزخرید،اعضایشناساییالمللیبیندربازاریابی

تراستخریدارسختبھمناسب
سطح تخصص خریدوکارایی دربین کشورھا متغیراست وبھ مرورزمان تغییرخواھد کرد
خریداران حرفھ ای تحت تأثیرکشورمبدأ قراردارند
سمتبھگرایش-٣جھاندرکلگراییملیافزایش-٢بازارداخلیکنترلدادنازدستترس- ١مانندعواملی

باشدمیبازارآزادبھدسترسیمانعفرھنگیھویتافزایش



پویاشناسی فرھنگی

ازویژگیھای بارزمحیط جھانی ذفتارھای فرھنگی ریشھ دارونظام ھای ارزشی گوناگون است
بازارمنفردیکعنوانبھھربازاررابایددارندرااروپاییجامعھبازارھایبھقصدورودکھشرکتھایی

کفکھانداختنپاپارویمسلماندرکشورھای:مثال.بفھمندراآنھاذاتیوخصوصیاتدرنظربگیرند
استقبولغیرقابلشوددیدهکفش
المللیبازاربینمطالعھبرایسروکاردارد،امرارمعاشبرایگروهیکطرحبافرھنگچون

استضروری
قبولقابلمحصولرسیدنعبورومانعغیرقابلموانعوکارایجادکسبھایدرسنتتفاوتھادرکعدم

استشرکتینھاییکنندهمصرفدستبھ
کشورھمسوشدندریکوکارموجودکسبوروشمدیریتیھایوکارودیدگاهکسبفرھنگشناخت

استالمللیبازاربیندریکموفقیتمھمازنکاتباتفاوتھا،



انطباق ضروری
فرایند سازگاری بایک محیط یا وضعیت دربازاربین المللی: انطباق

:شاملاستدرنظرگرفتھدارندمعاملھقصدکھخارجیکشورھایمقاماتیاشرکتھاافراد،باانطباقبرایکاتئورافیلیپکھمعیاریده
شناخت-٧وعالقھکنجکاوی-۶متغیرشرایطباسازگاریقابلیت-۵وانصافعدالت-۴تواضع-٣پذیریانعطاف- ٢تسامح-١

درمحیطخودادغامتوانایی-١٠دیگراناحترامجلبقابلیت-٩دیگرانداشتندوست-٨کشورھدف

واجبات فرھنگی 
کرداجتنابازآنھایاسازگارشدآنھابابایدیاآمیزباشندموفقیتروابطواگرقراراستشدهبایدرعایتوکارکھکسبھایوروشسّنتھا
درچین، ژاپن وآمریکای جنوبی جلب اعتماد وصرف وقت برای ارتباط قبل ازمذاکرات مؤثراست: مثال

مستحبات فرھنگی
سّنتھا وروش ھای کسب وکارکھ ضروری نیستند رعایت شوند ولی ممکن است خارجی ھا با آنھا سازگارشده یا شرکت داشتھ باشند

محرمات فرھنگی
سّنتھا ورفتارھایی ھستند کھ یک خارجی اجازه ورود بھ آنھا را ندارد

فقط کاتولیک ھا می توانند دریک کلیسای کاتولیک شرکت کنند: مثال



محیط حقوقی وسیاسی

کسب وکارفقط زمانی رونق خواھد داشت کھ محیط ھای سیاسی واقتصادی باثباتی وجود داشتھ باشد

زمانی احتمالی کھ درطی آن شرکت پول وامول خود را ازدست خواھد داد: ریسک سیاسی

ملی کردن-٣سلب مالکیت -٢مصادره -١: ریسک ھای سیاسی کسب وکارجھانی شامل

٣ایدئولوژییادررژیمسیاسیتحوالت- ٢انقالب-١:شاملکھھستندشرکتفراترازکنترلازاتفاقاتیناشیسیاسیھایریسکدالیل -
کشوربھسودبازگرداندنتغییرمقررات-۴)رایجپولارزشکاھش(مشیدرخطتغییرات

محیط سیاسی

ھاونھادھایھیئت- ٣کشورمھماندولتھای-٢کشورمیزباندولتھای-١عبارتندازاصلیبازیگرانبربازاریابعالوهسیاستدرعرصھ
درگیرفراملیتی

اوضاع وشرایط سرمایھ گذاری بھ نوع سرمایھ ووضعیت سیاسی درزمان مورد نظربستگی دارد

میارسالخارجیھایشرکتبھکشورمیزبانکھاستضدونقیضیعالیمکندبروزمیخارجیسیاستھایدرمورداغلبکھازمشکالتی
کند

ھاییارانھ-۴خریددولتی- ٣وتأییدیھزنیبرچسبآزمون،استانداردھا،- ٢وارداتھایسیاست- ١:عبارتندازخارجیتجاریموانع
الکترونیکیبرتجارتکھتجاریھایمحدودیت- ٨گذاریسرمایھموانع- ٧خدماتیموانع- ۶فکریازمالکیتحفاظتعدم-۵صادرات
وفساددیگرمانندرشوهموانع-٩مؤثراست



نظام ھای حقوقی وقوانین مربوط بھ آن درسراسردنیا با ھم کامالمتفاوت ھستند
بایدراملیقوانینکدامکھاستمسئلھاینعمدتاتجاریاکثرموضوعاتبرایالمللیبینقوانین

بکاربستطرفینیابارگیرییاقراردادھابھمربوطھایپروندهدرموردراوچطورآنھاکرداعمال
تفسیرقانونقبلیقضاییبراحکام(عرفیقانونینظام- ١:شاملدرکشورھارایجقانونینظامسھ

استوضوابطمجلسمصوباتبراساستفسیرقانون(مّدونقانونینظام-٢)مانندکشورآمریکااست
)پیامبراستوسخنانقرآنبراساستفسیرقانون(اسالمیقانوننظام-٣)جھاناکثرکشورھایمانند

ایجاداستعدالتتمامبخشتجسمکھطبیعیقانونیکخداوندکھداردتأکیداسالمیحقوقنظام
بشراستساختھومّدونعرفیقانونوبرخالفکرده

نظام ھای حقوقی محلی



قوانین ضّد انحصار
پیامدھاییفعلاگرآنشودکشورانجامدرخارجاگرفعلیحتیداردعقیدهآمریکادادگستریوزارت

باشدمیآمریکادادگاھھایقضاییصالحیتدرمحدودهباشددربرداشتھ

ازارتشایجلوگیریقانون
١٩٩٧خارجی

کسبانجاموجھترینشایعارتشا
ازکشوراستوکاردرخارج

مؤثرتریندولتیمقاماتبھدادنرشوه
استالمللیوکاربینابزاردرکسب

قانون بین الملل
بینوتوافقاتھاکنوانسیونھا،ازپیمانایمجموعھ

ھستندقانونیقدرتدارایکھاستکشورھایی
دارندچندکشورشرکتدویاچونالمللبیندرقانون

داردوجوداشتراکنوعی

وتجارتدوستیھایپیمان
وناوبری
پیمانمتعددیکشورھایباکشورآمریکا

کردهامضاءوناوبریوتجارتدوستی
است
رفتارملیمتضمن)انسیاف(ھایپیمان

یعنی.ھستندخارجیتابعھھایباشرکت
موردآمریکاقضاییھوقوهقوانینازطرف
شودنمیواقعتبعیض

آی ام اف وگات
محیطیکحفظجھتبھالمللیبینبازاریابھای

بھعالقمندالملل،بینتجارتآورندهپایدارپدید
وگات)افامآی(پولالمللیبینصندوق

است)وتجارتتعرفھعمومیموافقتنامھ(

یوان سیترال  
بینتجارتقانونکمیسیونتأسیس
ھدفبامللسازمانتوسطالملل
تجاریقانونگیریشکل

دنیادرکلمتحدالشکل
استانداردھایتوسعھجھت:ایزو
کارمیکندمتحدالشکلالمللیبین

محصولکیفیتمتضمناستانداردھا
نیستند
بھ٢٠٠٠نسخھ،١۴٠٠١ایزو

پردازدمیزیستمحیطمدیریت

نفتا
وکاناداآمریکابینشمالیآمریکایآزادتجارتموافقتنامھ
محصوالتشانبازوآزادبرایدرجستجوبازارھایومکزیک

تجاریشرکایوکاربینوکسبتجارتافزایشنفتاازپیمانھدف
است

دربازارھایداخلیقوانین
خارجی

شرکتیبازاریاببرایخارجیقوانیناھمیت
درھربازارخارجیداخلیدربازاریابیعمدتا
استنھفتھ

آزادیشدنمحدودباعثاغلبمحلیقوانین
محصولمشخصاتدرخصوصبازاریاب

شدخواھند
آنبندیازبستھبیشمحصولیکبرچسب

استحقوقیالزاماتتابع



مرحلھ بین المللی شدن یک شرکت برانتخاب استراتژیک مدیریت استواراست

:چھارروش ورود شرکتھا بھ بازارخارجی

سرمایھ گذاری مستقیم خارجی-۴توافقات قراردادی -٣اینترنت -٢صادرات -١

کندمیخودخانگیازپایگاهصادراتبھاقدامتولید،بازاریابی،خارجیسازمانھیچبدونآنازطریقشرکتکھاستاستراتژییک:صادرات

المللیبیناینترنتیبازاریابیمفھومبااکنونکھکردهطرفدارپیداقدریبھبازارخارجیبھوروداستراتژییکعنوانبھازاینترنتاستفاده:اینترنت
مواجھیم

معاھدات بلند مدت بین دویاچند شرکت ھستند وانتقال تکنولوژی، فرآیندھا، نشانھ ھای تجاری ویامنابع انسانی را دربرمی گیرند: توافقات قراردادی

:انواع گوناگون توافقات قرادادی

ومھندسیکشاورزیطرحھایفنی،ودانشمھارتھاصنعتی،ازاموالتادھدمیاجازهخارجیشرکتبھکھاستنامھتوافقنوعی:لیسانساعطای-١
استھاسختغریبھبرایآنبھورودکھاستبازاریبھورودراهترینسریعلیسانساعطای.کنداستفادهبازارخارجیدریکازآنھاھرترکیبیویا

کنندهاعطاءتجاریوازنامدھدانجامرامعینیتولیدیفرایندتادھدمیراحقاینکنندهدریافتبھروشاین:تجاریامتیازفعالیتاعطای-٢
کندامتیازاستفاده

شرکتی است کھ شرکا اھل بیش ازیک کشورھستند : شرکتھای سرمایھ گذاری مشترک-٣

استراتژی ھای ورود بھ عرصھ بین الملل



:سرمایھ گذاری دریک کشورخارجی شامل موارد زیراست

دربرگیرنده تمام یا بخشی ازکارتولید دریک کشورخارجی است: سرمایھ گذاری درتولید-١

تامزیتشوندمیتولیدمختلفدرکشورھایسازندهاجزاییاقطعاتاستراتژیدراین.استتولیدازاستراتژیایگونھ:مونتاژعملیات- ٢
استمتداولالکترونیکیلوازمکنندگانتولیددربیناستراتژیاین.آیدھرکشوربدسترقابتی

.کندخریدارارائھبھراخریدپرسنلدستبھاندازیراهمجھزوآمادهکامالتاسیساتتااستفروشندهازطرفتوافقنوعی:آمادهعملیاتھای- ٣
کنندمیاستفادهآنھانیستبھدسترسیامکانمحلیدربازارھایکھداشتھانبوهتولیدکھھاییکارخانھرااستراتژینوعاین

استراتژی محصول

محصول چیزی ملموس برحسب صفات فیزیکی مانند شکل، بعد، اجزاء، فرم ورنگ توصیف می شود کھ این تعریف نادرست است

 بخش مھمی ازبازارصادرات آمریکا را تشکیل می دھد) خدمات(محصوالت ناملموس

گروه کالکنرآلمان دربسیاری ازموقعیت ھا ھردومحصوالت ملموس وناملموس را ادغام کردند تا محصولی واحد وکامل خلق نمایند

  خالصھ خط مشی محصول دربازاریابی بین المللی این است کھ کدام محصوالت را می توان دربازارھای خارجی فروخت

سرمایھ گذاری مستقیم



تعیین جایگاه محصول
وتواناییاستخوببازاریابیکوجودنشانھداخلیدربازارھایمحصوالتآمیزجایگاهموفقیتتعیینتوانایی

ممتازاستبازاریابوجودیکنشانھالمللیبیندربازارھایمحصوالتآمیزجایگاهموفقیتتعیینبرای
بھنسبتوحساسیتآگاھیآنالزمھکھاستپیچیدهفرآیندیمحصولیکالمللیبینآمیزجایگاهموفقیتتعیین

استبندیوزمانشمبازاریابی،تحقیقاتمتعدد،بازارھاینیازھای
تعیین جایگاه یک محصول دربازاریعنی پرکردن خالئی است کھ درمحیط تقاضا وجود دارد
موقعیت یک محصول را می توان با مقررات محلی تعیین نمود
تبلیغات،حسابداری،خدمات(استبودهشرکتیخدماتگذشتھسالچنددرطولآمریکاصادراتترینپرسرعت

)...واتومبیلکرایھبیمھ،وساز،ساختمشاوره،
 می باشد%) ۶٠(بیشترین ارائھ محصول درجھان دربخش خدمات
التینآمریکایھایشرکتاخیراکھھستندغربیاروپاییشرکتھایآمریکاییخدماتیھایشرکتاصلیرقیب

شدنداضافھآنآسیابھوشرق
ومخاطراتنوپاصنعتازاینحمایتجھتبھ.استشدهمحسوبنوپاصنعتیکدرھندوستانوکارخدماتیکسب

روبرواستمحدودیتباھندداخلیدربازارھایخارجیھایشرکتورودملیامنیت



 درمقایسھ با استاندارد سازی محصول است) بومی سازی(بحث انگیزترین موضوع دربازاریابی بین المللی موضوع انطباق محصول

منظورازانطباق محصول صرفا تغییرمحصول برای برآورده کردن نیازھای محلی است

محصولی کھ دراصل برای بازارھای خاص طراحی شده وعمال بدون تغییربھ کشورھای دیگرصادرمی شود: استانداردسازی محصول

 پیچیدگی مدیریتی باعث می شوندکھ شرکتھا درفکراستانداردمحصول باشند-٢کاھش ھزینھ ھا و -١دوعامل

مدیریتی،پیچیدگیکاھشآسان،وبازاریابیمحصولتوسعھدرتولید،مقیاسبھصرفھکمتر،ھایھزینھمنجربھاستانداردسازیھایجاذبھ
شودمیدنیادرکلتجاریازناموتصویرمتحدالشکل

جھت موفقیت محصول دریک بازارخاص توجھ بھ نکات زیرالزامی است:

تنوع دربین بازارھا ازنظرنگرش-١

محیط ھای رقابتی-٢

متغیرھای مرتبط با مدیریت بازاریابی-٣

تفاوت ھای زبانی وفرھنگی وسب زندگی -۴

انطباق درمقایسھ بااستاندارد سازی



مدیریت تالش تبلیغاتی بین المللی
برقراری ارتباط بصورت یکپارچھ درھنگام بازاریابی: آی ام سی

تبلیغات بین المللی
استانداردسازی عاملی کھ باید ھنگام نوع تبلیغات مّد نظرباشد
قئودورلویت استدالل می کرد شرکتھا دربازارھای خارجی وداخلی محصول یکسانی را بھ شیوه یکسان بازاریابی می کنند
نامھآیینوسیلھوبھاندبازارھامشابھدربیناغلبخریدوتصمیماتھاانگیزهزیراآسانتراستجھانیھایجاذبھبرایفرصتشرکتیدربازارھای

شوندمیتصریحصنعتیخریدشدهتثبیتھای
راآنطورکھآنوبعدکندجھانیاستراتژییکتدوینبھاقدامشرکتمنظوراینکھ.استبازاریابانبرایدیگرتبلیغاتگزینھمحلیوعملتفکرجھانی

دھدانطباقاستالزممختلفکشورھایبرای

ترویج فروش بین المللی
 شرکت ھایB2Bبھ ترویج فروش تجارت محورتکیھ می کنند تا بھ فروش محصوالت خود دربازارھای خارجی
چالش مدیران بازاریابی جھانی، ارزیابی کارایی واثربخشی تالشھای ترویج فروش دربین فرھنگ ھا وبازارھای مختلف است
تفاوت ھایی کھ ھنگام تدوین برنامھ ترویج فروش باید دربین کشورھا لحاظ شود:
محدودیتھا ومقررات قانونی-۵ساختارتجارت -۴درک مشتری ازابزارھای تبلیغی -٣بلوغ بازار -٢مرحلھ توسعھ اقتصادی -١
نمایشگاه ھای تجاری یک فرصت بازاریابی عمده برای شرکت ھایی کھ درکسب وکاربین المللی فعالیت دارند بوجود می آورد
   حضورمنظم درنمایشگاه ھای تجاری خارجی زمان ورود برای صادرات را ازچند سال بھ چند ماه می توان کاھش داد



خبررسانی بین المللی
دچندین شرکت روابط عمومی درکشورھای انگلسستان، آلمان ، ایتالیا، اسپانیا،اطریش، ھلند درشبکھ ای موسوم بھ گلوبالینک بھ ھم پیوستھ ان
یاخاصکشورھایوبرایکنندمیچاپیبروشورومطالبوطراحیرویدادریزیبرنامھبھاقدامبازاریابانبرایگلوبالینکجھانیشبکھ

نمایندمیوآمادهطراحیتبلیغاتیفعالیتدردنیا،معینایمنطقھ
آمریکا دارای محیط بازارومھارتھایی برای بازاریابی مستقیم است کھ درھیچ کشوری وجود ندارد وبیشترین تعداد مشتریان اینترنتی را دارد
میاستفادهمستقیمازلیستکھوشنیداریودیداریمطبوعاتیھایدرکناررسانھشرکتیبھشرکتدرھرمقولھالمللیبینمستقیمبازاریابی

گیردقرارمیبرداریبھرهموردکند

مدیریت سیستم توزیع بین المللی
ساختارھای بازار-٢محیط ھای سیاسی اقتصادی -١: عوامل مؤثربرتصمیمات بازاریابی بین المللی
مجرایسیستمبارزتوسعھھایازمشخصھکھاستکالنمدیریتیوانرژیووقتپولوقفنیازمندجھانیتوزیعسیستمیکوحفظتوسعھ

استجھانی
محدودیت ھای دولت خارجی-١: دالیلی کھ شرکتھا قادرنیستند ھمیشھ بھترین ساختارمجرای توزیع راداشتھ باشند
کمیاب بودن منابع وتعھدات قراردادی-٣دستورات شرکت ھای مادر -٢
ھایواسطھ-٢مستقردرآمریکاصادراتیھایواسطھ- ١:شاملشرکتیبازاریابدردسترسمجرایبرایجایگزینروشسھ

مستقیمبازاریابی-٣مستقردرخارج
 شرایط بازار دارد                                -٣میزان تعھدبھ بازار -٢اندازه شرکت -١نوع استفاده ازسیستم توزیع بستگی بھ



واسطھ ھای صادراتی مستقردرآمریکا

روش ھای فروش غیرمستقیم سرمایھ گذاری نقدی را بھ حداقل وبھ حداقل تالش کارکنان نیازمند است
:واسطھ ھای صادراتی مستقردرآمریکا شامل

ایشبکھارتباطدربازار،متخصصالمللی،بینخریدارانبامعاملھ:وعامالنکارھاالعملحق- ١
ایمشاورهخدماتارائھباکشورھا،

دارای،محصولمالکیتعدمصادراتی،فروشتسھیل:)ھاسیامئی(صادراتمدیریتھایشرکت- ٢
یاکشورھایمحصوالتخاصدرگروهتجربھدارایوحمل،بارگیریادارهمالی،ھایبرنامھزیاد،پرسنل
معین

میارائھراصادراتمدیریتھایشرکتخدماتھمان:)ھاسیتیئی(صادراتیتجاریھایشرکت- ٣
صرفھدارند،ارتباطبندریومقاماتبانکھاباصادرکننده،بھپولمستقیمپرداختشوند،میکاالمالککنند،

رقابتیحاشیھدارایکنند،میارائھمقیاسبھ
بھصرفھازمزیتصادراتیسازمانیکباھمکارییکسان،محصوالت:صادراتیتجاریشرکتتعاونی- ۴

پرطرفدارندB2Bدرنزدبرخوردارند،مقیاس
کوچکترمیکنند،شرکتمحصولفروشبھاقدامکھخاصتجاریشعباتدارای:بکبیگیقرارومدارھای- ۵

بازارجھانیبھآساندسترسیخارجی،مشتریانبھوفروششرکتمحصوالتمالک



واسطھ ھای صادراتی مستقردرخارج

وحکمشدهواردعملصادرکنندهازطرفبازاریابینمایندگان.دھدمیانجامراکاربازاریابیوواسطھواسطھبھغیرمستقیمفروش
استزیادوپایبندیزماننیازبھواسطھاینبامحکمرابطھایجاد.ھستنداستقاللدارای.داردفرھنگیمشاورورابط

عامالن خارجی
کمیسیونحقبرمبنایمعین،جغرافیاییمنطقھکشوریابرایصادرکنندهیکفروشنمایندهدرآمریکاست،کنندهتولیدشرکتنمایندهشبیھ

وتماسبازارتدوینانواعبرایرابازاریابیاستراتژیخارجی،عاملکنندگانوتوزیعکنندگانتولیدبھمحصولفروشدارد،فعالیت
فروشدومیبرقرارکرده

توزیع کنندگان خارجی
ازبعدوپشتیبانیدھدمیانجامکاربازاریابیخارجیکنندهتوزیعمجدد،فروشبرایمحصولخریدیاکمیسیونحقبرمبنایمحصولفروش
خارجیکنندهتوزیعدھند،میانجامرافروشوترویجتبلیغاتدھند،میانجامخریداراناعتباربرایتمدیددھد،میانجامرامحصولخدمات

آمریکاستصنعتیکنندهتوزیعشبیھ

بازاریابی مستقیم
مصرف کننده نھایی محصول است: فروش مستقیم بھ مشتری

زمانوبرایروشآورترینسود.داردوجودوخطرزیادریسکدرآن.استروشگرانترینزماننقد،پولازنظرصرفمستقیمبازاریابی
استبرگزیدهروشطوالنی



عنصرکلیدی)المللیبینیاداخلی(تجاریھرعملیاتدرسودآوریموفق،گذاریقیمتموردی،صادرکنندهبرای
است

بازاریابی قیمت گذاری کمترمورد توجھ واقع شده است) پی(ازبین چھار
بازاریابی شرکتی بین المللی مسئول تعیین سیاست ھای قیمت برای عملیات بین المللی شرکت است
متغیرھای متداولی کھ براستراتژی ھای قیمت گذاری بین المللی تاثیرمی گذارد:
تجارت متقابل-۴کنترل قیمتھا -٣نرخ تورم -٢نرخ ارزخارجی -١: عوامل محیطی-١
بازارھای خاکستری-۴ساختارمجرا -٣ساختاررقابتی -٢سطح درآمدھا وبخش ھای بازار -١: عوامل بازار-٢
سیاستھای قیمت انتقالی-٣رویکرد ھای مبتنی برھزینھ -٢اھداف مشترک جھانی -١: عوامل شرکتی-٣
المللیبینگذاریبرقیمتکھھستندعناصریترینمخربمعموالوبازاریمحیطینیروھایترینکترلغیرقابل

گذارداثرمی

استراتژی قیمت گذاری بین المللی



عوامل شرکتی

،٩٠دردھھازبازاراروپازداییمقرراتجھانیبازاریابیبھزیادتاکید:جھانیشرکتیاھداف-١
استگذاریقیمتسیاستتدوینبھکمکازکشور،درخارجتولیدسمتبھتغغیرجھت

وھزینھازمتغییرسودروشندرکگذاری،مؤثردرقیمتھرسیاستمبنای:برھزینھمبتنیرویکرد-٢
است

انتقالیقیمتواحدبنگاهیکتابعھشرکتھایاینازھمھشدهمطالبھقیمت:انتقالیقیمتسیاستھای-٣
مادراستشرکتکنترلتحتشدتبھانتقالیگذاریقیمتھایسیاست.گویند



عوامل بازار
ازاوضاعزیادیآمیزباتعدادموفقیتازمواجھھاستعبارتچالش:بازارھایوبخشدرآمدھاسطح-١

نظراستمدّ بازارکھھایوبخشمحلیاقتصادی
گذاریبرقیمتکھباشندمتفاوتکامالمحلیرقبایبرایایھزینھساختارھای:ساختاررقابتی-٢

مؤثراست
بلندتربودن مجرا برقیمت ھای مصرف کننده نھایی مؤثراست: ساختارمجرا-٣
خارجمعامالتاین.شودمیبازارخاکستریایجادباعثقیمتزیادتفاوت:خاکستریبازارھای-۴

استبازارخاکستریکنندهتقویتنوسانات،.استقانونیتجاریازمجاری



عوامل محیطی
برآنولینمایندارزمدیریتبرنوساناتشرکتھاشاید.ارزاستنوساناتتجارتاصلیازموانع:ارزخارجینرخ- ١

ندارندکنترل
ارزپایداریکبھراخودمحصولشرکتھاکھشودمیباعثکشورھادربعضیتورمباالینرخ:تورمنرخ- ٢
کنندگذاریقیمت)دالرآمریکا(
ھاقیمتکنترل.استدولتتاثیرتصمیماتتحتدربازارخاصشرکتتوسطمحصولیکقیمتتعیین:قیمتھاکنترل- ٣

یارانھقیمت،وسقفکفواسطھ،مجازبرایسودحاشیھکردندیکتھبازار،بھقیمتکردندیکتھ:باھادولتتوسط
دولتی

تماممتقابلیاخرید)تیسی(متقابلتجارتباروش.نیستھمراهنقدپولباھمیشھجھانیتجارت:متقابلتجارت- ۴
وشاملاستسنتیپایاپایروشگسترشمتقابل،تجارت.شودمیانجامپایاپایمعاملھبصورتکاالازپرداختیابخشی

کشورھاییبرایمتقابلتجارتروش.دھندمیپیوندفروشبھخریدیاخریدبھفروشکھاستایدوجانبھھایتوافق
استتیسیصورتبھجھانیتجارت%٣٠تی،کشورازسیھشتاد.استمفیدارزدارندتبدیلمشکلکھ



پایان


