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 1397بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی سال 
 
 

 شیوه نامه پرداخت کمک هزینه  تبلیغات، بازاریابی، اطالع رسانی

 راتمشاوره،آموزش و فرهنگ سازي درحوزه صاد
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 کمک هزینه  تبلیغات، بازاریابی، اطالع رسانیپرداخت شیوه نامه 

 آموزش و فرهنگ سازي درحوزه صادراتمشاوره،

 تعاریف: ) 1ماده 

 سازمان توسعه تجارت ایران  سازمان :

» ص«بسته حمایت از توسعه صادرات و اعتبارات بند کارگروه نظارت بر پرداخت منابع تعریف شده در  کارگروه نظارت:

 ، مستقر در سازمان توسعه تجارت ایران1397قانون بودجه سال   6تبصرة 

 ) اهداف: 2ماده 

از طریق برگزاري صادراتی  –ارتقاء آگاهی و دانش صادراتی بنگاه ها، اتحادیه ها، انجمن ها و تشکل هاي تولیدي  -

  رهاي آموزشیدوره ها، کارگاه ها و سمینا

معرفی ظرفیت ها و توانمندي هاي صادراتی ج.ا.ایران در بازارهاي هدف از طریق تهیه مجموعه ها و بسـته هـاي  -

 اطالعات تجـاري و تبلیغات محیطی در بازار هدف

در  صادراتی به اطالعات معتبر و به روز –فراهم نمودن امکان دسترسی بنگاه ها، اتحادیه ها و تشکل هاي تولیدي  -

 حوزه تجارت خارجی 

بهره گیري از  بسترهاي نوین در حوزه تبلیغات و فناوري اطالعات به منظور معرفی محصوالت و خدمات مهم  -

 صادراتی و شرکت هاي توانمند کشور به بازارهاي هدف  

 ) واجدین شرایط:3ماده 

 صادرکنندگان نمونه، ممتاز ملی و دارندگان مدال افتخار صادرات  -

 اي تولیدي و صادراتی کشور مورد تایید سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت سراسر کشوربنگاه ه -

 مورد تایید سازمان  صادراتی –اتحادیه ها، انجمن ها وتشکل هاي تولیدي  -

شرکت هاي توانمند در زمینه هاي امور تبلیغات، بازاریابی و آموزش حسب تایید سازمان، سازمان هاي صنعت، معدن  -

 اتاق هاي بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایرانو تجارت و 

 مراکز علمی، پزوهشی و دانشگاهی صاحبنظر در زمینه بازاریابی و تبلیغات کاالهاي ایرانی با رویکرد صادرات -
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 ) عناوین برنامه هاي مورد نظر در بخش اطالع رسانی، تبلیغات و بازاریابی محصوالت صادراتی :4ماده 

تشار نشریات تخصصی، کاتالوگ، بروشور، بولتن و مجله به صورت مکتوب یا الکترونیکی در حوزه تجارت تهیه و ان -1-4

 به کشور هاي توانمندي معرفی و کشور صادراتی –خارجی به منظور افزایش سطح آگاهی بنگاه ها و تشکل هاي تولیدي 

  ي هدفبازارها

در حوزه معرفی  )Multi Media(وح هاي فشرده چند رسانه اي طراحی بانک ها و پایگاه هاي اطالعات تجاري، ل -2-4

صادراتی توانمند به زبان انگلیسی و سایر  –کاالها و خدمات داراي مزیت صادراتی و معرفی شرکت ها و بنگاه هاي تولیدي 

 زبان هاي رایج در بازارهاي هدف 

صادراتی به زبان  –ات کاالها و خدمات تولیدي تهیه فیلم، کلیپ و تیزر به منظور معرفی پتانسیل ها و تبلیغ -3-4

 انگلیسی و سایر زبان هاي رایج و پخش در رسانه هاي معتبر بازارهاي هدف 

برپایی غرفه هاي اطالع رسانی و همایش هاي معرفی توانمندي ها و پتانسیل هاي صادراتی ج.ا.ایران در نمایشگاه  -4-4

 دف با هماهنگی و نظارت سازمان ها و رویدادهاي بین المللی در کشورهاي ه

تهیه و اشتراك منابع اطالعات اقتصادي و تجاري معتبر و به روز در حوزه هاي داخلی و بین المللی به منظور اطالع  -5-4

 رسانی صحیح و به هنگام به کلیه ذینفعان حوزه تجارت خارجی

) براي متقاضیان و گروه هاي 4بلیغی موضوع ماده (کلیه مرحله سفارش، تولید، توزیع، پخش و ارسال محصوالت ت تبصره :

هدف داخلی و خارجی با هماهنگی سازمان توسعه تجارت ایران صورت گرفته و اظهار عملکرد این مراحل از وظایف 

 مجري (واجدین شرایط) می باشد و ارائه گزارش اقدامات انجام شده در این خصوص به عهده مجري می باشد.

 را در بخش اطالع رسانی، تبلیغات و بازاریابی محصوالت صادراتی ) فرآیند اج5ماده 

هاي مورد نظر سازمان توسعه تجـارت  ثبت درخواست در سامانه جامع اطالعات صادرکنندگان کشور و تکمیل فرم -1-5

فـت تاییدیـه   ایران در موعد زمانی اعالم شده از سوي سازمان و ارائه مدارك و مستندات  بـه دبیرخانـه کـارگروه و دریا   

 تکمیل پرونده

 ارائه طرح مورد نظر به سازمان -2-5

 کارگروه نظارت بر پرداخت منابع تعریف شده در بسته حمایت از صادرات غیرنفتیتصویب طرح ارائه شده در -3-5
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بط (حسب نظارت بر حسن اجراي طرح و تایید نهایی بر عهد دفتر اطالعات تجاري سازمان و دفاتر تخصصی ذیر :1تبصره  

 .مورد ) می باشد

 حمایت هاي بخش اطالع رسانی، تبلیغات و بازاریابی محصوالت صادراتی به شرح ذیل  درصد :2بصرهت

 می باشد.

 

 موضوع و درصد حمایت هاي مندرج در بخش اطالع رسانی، تبلیغات و بازاریابی محصوالت صادراتی -1جدول 

 

 درصد حمایت موضوع ردیف

1 

نشریات تخصصی، کاتالوگ، بروشور، بولتن و مجله به صورت مکتوب یا الکترونیکی  تهیه و انتشار -

 صادراتیدر حوزه تجارت خارجی و معرفی توانمندي هاي کشور به بازارهاي هدف 

 طراحی بانک ها وپایگاه هاي اطالعات تجاري، لوح هاي فشرده چند رسانه اي  -

)Multi Mediaداراي مزیت صادراتی و معرفی شرکت ها و ) در حوزه معرفی کاالها و خدمات 

صادراتی توانمند به زبان انگلیسی و سایر زبان هاي رایج در بازارهاي هدف  –بنگاه هاي تولیدي  

 صادراتی 

 تهیه و انتشار فیلم، کلیپ و تیزر به منظور معرفی پتانسیل ها و تبلیغات کاالها و خدمات  -

 سایر زبان هاي رایج در بازارهاي هدف صادراتی  صادراتی به زبان انگلیسی و  –تولیدي

 تهیه و اشتراك منابع اطالعات اقتصادي و تجاري معتبر و به روز در حوزه هاي داخلی و -

 بین المللی 

 انجام فعالیت هاي پژوهشی در حوزه بازاریابی و تحقیقات بازار براي کشورهاي هدف -

 % 50تا سقف 

بر مبناي هزینه هاي 

تایید  قرارداد به

 کارگروه

2 
 برپایی غرفه هاي اطالع رسانی و همایش توانمندي ها و پتانسیل هاي صادراتی ج.ا.ایران در 

 نمایشگاه ها و رویدادهاي بین المللی در کشورهاي هدف صادراتی 

 % 70تا سقف 

از هزینه هاي انجام 

شده به تایید 

 کارگروه
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 :بخش آموزش و فرهنگ سازي  ) عناوین برنامه هاي مورد نظر در 6ماده 

آموزش مهارت هاي بازرگانی براي صادرکنندگان سراسر کشور با همکاري سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت و  -1-6

 )Best Practice( اتاق هاي بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزي ایران نظیر دوره هاي روش ایده آل

صادرات در حوزه کاال و خدمات براي اتحادیه ها و تشکل هاي تخصصی  برگزاري دوره هاي آموزشی مدیریت توسعه -2-6

 سراسر کشور

 اجراي کارگاه هاي تخصصی و سمینارهاي آموزشی در حوزه تجارت خارجی  -3-6

 دعوت از اساتید بین المللی معتبر در حوزه بازاریابی صادراتی و توانمند سازي صادراتی -4-6

موسسات معتبر بین المللی جهت استفاده مدیران و کارشناسان صادراتی شرکت دوره هاي آموزشی  شرکت در -5-6

 هاي نمونه، ممتاز ملی و دارندگان مدال افتخار صادرات و بنگاه هاي برتر صادراتی در سطح استانی

لل، بازاریابی و تبلیغات در سطح کشور و یا در در حوزه صادرات و تجارت بین الم  برگزاري همایش ها و جشنواره ها -6-6

    نظیر روز ملی صادرات و جشنواره هاي صادراتی استانها با رویکرد مزیت صادراتی   خارج از کشور

 ) فرآیند اجرا در بخش فرهنگ سازي و آموزش:7ماده 

شیوه نامه می باید نسبت به  این 5کلیه متقاضیان برگزاري دوره هاي آموزشی در چارچوب مفاد مندرج در ماده  -1-7

 ارائه فهرست دوره هاي مورد تقاضا به سازمان (دفتر خدمات اطالعات تجاري) اقدام نمایند.

به منظور تعامل و ارتباط با دانشگاه ها، موسسات آموزشی،پژوهشی و مراکز آموزش عالی و توجه به ابعاد علمی و  -2-7

آموزشی، سازمان توسعه تجارت ایران مجاز است نسبت به انتخاب مراکز معتبر کاربردي دوره ها، سمینارها و کارگاه هاي 

و برجسته دانشگاهی کشور اقدام و کلیه حمایت هاي مندرج در بخش آموزش و فرهنگ سازي پس از بررسی و تائید 

 صورت می پذیرد.کارگروه نظارت بر پرداخت منابع تعریف شده در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی 

حمایت از دوره هاي آموزشی خارج از کشور در صورتی مورد تایید قرار می گیرد که تناسب دوره با نیاز شرکت در  -3-7

 خصوص توانمندسازي در حوزه صادرات و همچنین ملزم بودن شرکت به گذراندن این دوره در خارج ازایران، براي

 از قبل دباییده و متقاضی گرد محرزاز صادرات غیرنفتی کارگروه نظارت بر پرداخت منابع تعریف شده در بسته حمایت 

 .نماید اقدامکارگروه مذکور  از یهدیتای اخذ به نسبت دوره در حضور
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 مبلغ حمایتی پس از گذراندن دوره و دریافت گواهینامه موفقیت در دوره موردنظر به همراه مدارك و مستندات :1تبصره 

 . ( با تایید سفارت ج.ا.ایران در آن کشور )مالی مربوطه به شرکت پرداخت می گردد

 براي هر شرکت، یکبار در سال با تایید کارگروه مذکور صورت  7ذیل ماده  7-3 حمایت هاي موضوع بند :2تبصره 

 می گیرد.

 % امتیاز دوره الزامی است.70در دوره هاي داراي امتیاز کمی، کسب حداقل  :3تبصره 

 نگ سازي و آموزش به شرح ذیل می باشد.درصد حمایت هاي بخش فره -4-7 

 موضوع و درصد حمایت هاي مندرج در بخش فرهنگ سازي و آموزش محصوالت صادراتی -2جدول 

 درصد حمایت موضوع ردیف

1 

آموزش مهارت هاي بازرگانی براي صادرکنندگان سراسر کشور با همکاري سازمان هاي  -

نایع، معادن و کشاورزي ایران نظیر دوره صنعت، معدن و تجارت و اتاق هاي بازرگانی ص

 )Best Practiceهاي روش ایده آل (

برگزاري دوره هاي آموزشی مدیریت توسعه صادرات در حوزه کاال و خدمات براي  -

 اتحادیه ها و تشکل هاي تخصصی سراسر کشور
 اجرا کارگاه هاي تخصصی و سمینارهاي آموزشی در حوزه تجارت خارجی  -

 اتید بین المللی معتبر در حوزه بازاریابی صادراتی و توانمند سازي صادراتیدعوت از اس-

دوره هاي آموزشی موسسات معتبر بین المللی جهت استفاده مدیران شرکت هاي  شرکت در -

 نمونه، ممتاز ملی و دارندگان مدال افتخار صادرات و بنگاه هاي برتر صادراتی در سطح استانی

% بر 50تا سقف 

زینه هاي مبناي ه

 قرارداد و یا دوره

 

2 

در حوزه صادرات و تجارت بین الملل، بازاریابی و   برگزاري همایش ها و جشنواره ها

نظیر روز ملی صادرات و جشنواره هاي   تبلیغات در سطح کشور و یا در خارج از کشور

   صادراتی استانها با رویکرد مزیت صادراتی 

میزان و نحوه 

پرداخت به تایید 

 روهکارگ

 

 

تنظیم و ابالغ می گردد.تبصره  6و ماده  8 در این شیوه نامه )8ماده 
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 مشاوره،آموزش و فرهنگ سازي درحوزه صادرات تبلیغات، بازاریابی، اطالع رسانیفرم تعهد نامه مجریان 

 

 
 

 بدینوسیله ضمن تایید صحت کلیه مدارك و مستندات ارائه شده تعهد می گردد:

 فرزند                                          تعیین و یا پرداخت جوایز و مشوقهاي صادراتی به نحوي از انحاء مدارکی دال بر عدم استحاق اینجانب آقاي / خانم                      چنانچه پس از  -1  

و داراي شرکت تجاري / بازرگانی                             به شناسه ملی  /کد اقتصادي                               ثبت شده در                       داراي شماره شناسنامه                صادره از                وشماره ملی             

ه شماره                                  مورخ                   نسبت به اخذ وجوه مربوط به جوایز و مشوق صادراتی ، اداره ثبت شرکتها به شماره                        مورخ                         و همچنین دارنده کارت بازرگانی ب

ه تجارت ایران و دیگر سازمانهاي ذیربط، شده و سازمان توسع براي سازمان توسعه تجارت ، وزارتخانه متبوع و یا سازمانهاي تابعه ثابت شود ، حق هرگونه ادعا از اینجانب و شرکت / بنگاه مربوطه سلب

زیان وارده از باب تخلف صورت گرفته علیه اینجانب  جهت جلوگیري از تضییع حقوق بیت المال حق عدم پرداخت جایزه و مشوق هاي صادراتی و نیز طرح هرگونه دعوي حقوقی و کیفري و مطالبه ضرر و

ب نظرکارگروه مربوطه نسبت به جلوگیري از ثبت سفارش ، تمدید کارت بازرگانی ، حذف عضویت در سامانه جامع اطالعات صادرکنندگان و قطع را دارد و همچنین سازمانهاي ذیربط می توانند حس

 همکاري با سازمان  اقدام نمایند.

روز) به حساب اعالم شده از سوي سازمان توسعه  15وقت (حداکثر ظرف مدت درصورت اثبات عدم شمول جوایز و مشوق هاي صادراتی، نسبت به استرداد مشوق هاي صادراتی دریافتی در اسرع  -2

 تجارت اقدام نمایم.   

متبوع ،جهت  سازمان توسعه تجارت به منزله تعهد سازمان اینجانب با اطالع کامل و آگاهی از مفاد این تعهدنامه و همچنین اطالع از اینکه ارائه مدارك و مستندات مربوط به مشوق هاي صادراتی به -3

 پرداخت جوایز و مشوق هاي صادراتی نمی باشد. آن را امضاء می نمایم.

 هیات مدیره یا افراد داراي امضاي مجاز : مهر و امضاء مدیرعامل و رئیس         نام شرکت / بازرگانی                                                                                                          




