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شود، می نامیده “شمص” جامع طرح اختصار به که “صادرات ملی شبکه” جامع طرح  

  کشور صادراتی بوم زیست گسترش جهت در فردوسی بازرگانی مرکز طرف از ابتکاری
 .است صادراتی فعالیت سرشار سود از ایرانی شهروندان تمامی کردن برخوردار و

 

های حوزه در که مردم اقشار همه های توانمندی مرکز کارشناسان جامع، طرح این در  
  بررسی با .اند داده قرار بررسی مورد را هستند فعالیت به مشغول کار و کسب مختلف

  با متناسب یک هر که اجرایی مدل ۳ قالب در شمص جامع طرح موارد، این دقیق
 .است گردیده ارائه باشد می جامعه آحاد از بخشی

 طرح جامع شمص چیست؟
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با خود، اصلی شغل کنار در توانند می حقوقی و حقیقی افراد عموم طرح این قالب در  

  ها۱۰ تا را خود فروش یا درآمد میزان ایران، صادراتی تجارت در کلی یا جزئی مشارکت
 .دهند افزایش برابر

 

داشتن با تا کنند می کمک شما به فردوسی بازرگانی مرکز کارشناسان شمص، طرح در  
  معتبر بیزنس یک عنوان به المللی بین و ملی سطح در آنالین، تجاری نمایشگاه یک

 شما به محصوالت خرید جهت مستقیماً خارجی و داخلی مشتریان و شوید مطرح
 .کنند مراجعه

 طرح جامع شمص چیست؟
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 صادراتیتأمین کنندگان کاالی :  ۱شمص طرح 

 

به ولی باشند داشته صادراتی درآمد خواهند می که افرادیست مخصوص مدل این  
  تمایلی … و بازرگانی کارت نداشتن انگلیسی، زبان به تسلط عدم مثل مختلف دالیل

  کننده تأمین یک عنوان به شما طرح این در .ندارند صادرات در مستقیم فعالیت به
  شما تمرکز و نمایید می فعالیت ایرانی بازرگانی شرکتهای و تجار برای صادراتی کاالی

 .باشد می کشور داخل در صادراتی کاالی فروش بر

 مدلهای اجرایی طرح جامع شمص
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صادرکنندگانتجار و :  ۲شمص رح ط 

 

تعامل و صادرات حوزه در فعالیت به تمایل که افرادیست مختص اجرایی مدل این  
 خود کاالی مستقیم تأمین به نیازی شما روش این در .دارند خارجی تجار با مستقیم
  بر شما تمرکز ۲ شمص طرح در .نمایید می تهیه کنندگان تأمین از را کاال و نداشته

 .خارجیست تجار با تعامل و خارجی فروش روی

 مدلهای اجرایی طرح جامع شمص
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 کارخانجاتتولیدکنندگان و :  ۳طرح شمص 

 

صادراتی کاالی و برند صاحبین کارخانجات، تولیدکنندگان، برای اجرایی مدل این 
  بر همزمان بطور قبل، طرح دو از ترکیبی قالب در شما طرح این در .است مناسب
  صادراتی شبکه مرکز، کارشناسان همراهی با و نموده تمرکز خارجی و داخلی فروش

  افزایش طرح این در .کنید می تبدیل جهانی برندی به را برندتان و کرده ایجاد را خود
  را فروش توجه قابل افزایش محصوالت، موثر صادرات کنار در داخلی فروش همزمان

 .آورد می ارمغان به شما برای

 مدلهای اجرایی طرح جامع شمص
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طراحی  
سایت 
 تجاری

پکیج 
 حمایتی

پشتیبانی  
 تجاری

پشتیبانی  
 فنی

پشتیبانی  
 تبلیغاتی

جامع شمصخدمات طرح   
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سایت تجاریطراحی  -۱  
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وب پایگاه یک ایجاد آنالین، کار و کسب یک در مشتری اعتماد جلب برای گام اولین  
  و کنند سپری شما سایت وب  در را زیادی زمان کاربران اگر .است تاثیرگذار طراحی با

  اول درنگاه را مشتری اعتماد توانسته اید شما باشند، داشته بازدید این از خوبی تجربه
 .شوید خود محصوالت فروش سبب و کنید جلب

 

فعالیت زمینه در وب فضای از کامل اطالع با فردوسی بازرگانی مرکز در ما کارشناسان 
  آنالین فضای در شما کار و کسب پایگاه و سایت وب نوع بهترین مختلف، تجاری های

 .نمایند می ایجاد را



 

تجاریسایت برخی آیتمها در طراحی   
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رفتار اساس بر ای حرفه تجاری قالب طراحی 
 هدف مخاطب شناسی

ای حرفه تجاری برند و لوگو طراحی 
تماس های فرم طراحی 
سایت وب در اجتماعی های شبکه جایگاه طراحی 
سایت در رنگ ها هارمونی رعایت 
جذاب و مناسب تصاویر 
کار و کسب درباره صریح و کامل اطالعات 
مناسب فونت های از استفاده 
خودتنظیم وبسایت یک ایجاد (responsive) 
ایمیلی بازاریابی سامانه با کار آموزش 

کاربری تجربه بر مبتنی سایت وب طراحی  
(UX) 
کاربر با تعامل برای فرود صفحات ساخت   

 (خارجی تاجر / ایرانی تاجر)
وب سایت سرعت بهینه سازی  
جستجو موتورهای برای سایت وب سازی بهینه 
سایت وب به ورودی های لینک افزایش 
سایت وب تحلیلی های سامانه اندازی راه 
همچون تحلیل ابزارهای به سایت وب معرفی 

 آناالیتیکس گوگل و کنسول سرج
ایمیل طریق از خارجی بازاریابی سامانه اندازی راه 



 

حمایتیپکیج  -۲  
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شده طراحی شما بیزنس و برند از حمایت و شدن شناسانده منظور به حمایتی پکیج  
 :می گردد ارائه خدمات مدل سه پکیج این قالب در .است

 

۱- فردوسی بازرگانی مرکز وبسایت روی شما بیزینس معرفی جهت مقاله یک :رپورتاژ 
  و شما وبسایت سئو بهبود در مثبت بسیار تاثیرات بر عالوه مورد این .گیرد می قرار

  مشتریان در اعتمادسازی سبب گوگل، سرچ باالی نتایج در شما سایت قرارگیری
  کارهای و کسب از یکی عنوان به شما کار و کسب و بیزینس حالت، این در .می گردد

  از مشتریان و گرفته قرار کارها و کسب لیست در فردوسی بازرگانی مرکز تایید مورد
 .داشت خواهند را شما سایت به دسترسی امکان نیز مرکز سایت



 

حمایتیپکیج  -۲  
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۲- از یکی تقریباً و دارد بسیاری کاربران دنیا سطح در اینستاگرام :اینستاگرام استوری  
  افراد تعامل امکان که می شود محسوب اجتماعی شبکه های ترین محبوب و مهم ترین

 اینستاگرام از که افرادی %44 تقریبا .است آورده فراهم موثرتر و سریع تر شکلی به را
  جستجو را اجتماعی شبکه این از استفاده در خود دلیل ترین اصلی می کنند استفاده
 .اند کرده اعالم برتر محصوالت و برند کردن

 

است برخوردار باالیی اهمیت از کارها و کسب صاحبان از بسیاری برای اینستاگرام. 
  می دانند دارند کافی اطالعات تجارت در شبکه این تاثیرگذاری و اهمیت از که کسانی

 .دارد می نگه زنده را کار و کسب که است مجازی ویترینی همانند شبکه این که



 

حمایتیپکیج  -۲  
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نقش تواند می اینستاگرام فضای تخصصی اکانتهای در کار و کسب معرفی نتیجه در  
 .باشد داشته شما برند و کار و کسب شدن شناسانده در بسزایی

 

فعال کننده دنبال هزار۱7 از بیش بودن دارا با فردوسی بازرگانی مرکز اینستاگرام اکانت  
  مهم کانونهای از یکی هستند، بازرگانی و تجارت حوزه فعاالن و تجار از همگی که

  کار و کسب شمص، جامع طرح در .است اینستاگرام بستر در صادراتی کارهای و کسب
  در و معرفی مرکز اینستاگرام در سایت به دسترسی لینک با همراه استوری درج با شما

 .گیرد می قرار صادراتی فعال هزار۱7 از بیش دید معرض



 

حمایتیپکیج  -۲  
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۳- موفقیت فاکتورهای مهم ترین از یکی مشتریان اعتماد :مشتریان اعتماد گواهینامه  
  موجب زیرا باشد، داشته فعالیت نیز آنالین فضای در خواهد می که تاجریست برای
   .می شود شما کار و کسب و مشتریان میان پایدار روابط ایجاد
اعتماد شما که می افتد اتفاق زمانی تنها فرآیند این مجدد تکرار و صادرات حقیقت در  

 مرکز موضوع، این  العاده فوق اهمیت به باتوجه حال .باشید داشته را خود مشتریان
  به مشتریان اعتماد گواهینامه اعطای با شمص طرح در دارد تصمیم فردوسی بازرگانی

 .شود شما کار و کسب به بخشی اعتبار موجب عزیز تجار شما
اعتماد گواهینامه شما به فردوسی بازرگانی مرکز سایت وب در رپورتاژ درج از پس  

  نمایش شما سایت وب در آیکون یک بصورت گواهینامه این .شود می اعطا مشتریان
  بازرگانی مرکز تایید مورد شما کار و کسب که است موضوع این بیانگر و شود می داده

 .باشد می ایران، صادراتی برتر مشاور عنوان به فردوسی،
 



 

پشتیبانی تجاری -۳  

14 www.ftcenter.ir - طرح جامع شمص 

طرح در تجارت و بازرگانی حوزه در تخصصی خدمات ارائه منظور به تجاری پشتیبانی  
 :پذیرد می صورت حوزه 4 در پشتیبانی این .است شده گنجانیده شمص جامع

 

 

 
 مشاوره امور افزایش فروش داخلی -۱ 

 بسترسازی و ارتقاء سیستم فروش، مهندسی فروش و بازاریابی داخلی•

 تدوین نقشه راه فروش و کشف بازارهای فروش جدید محصوالت•

 مشاوره نحوه تهیه محصول صادراتی جهت روش به تجار داخلی•



 

پشتیبانی تجاری -۳  
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 مشاوره مارکتینگ و بازاریابی

 شناخت بازار جهانی و کشف بازارهای مستعد صادرات محصول•

 کشف قیمت محصول در بازارهای مختلف جهانی•

 ارتباط گیری صحیح با مشتریان خارجی •

 مشاوره امور اجرایی صادرات

فرآیند صادرات در گمرک، اخذ مجوزات، ثبت در سامانه، بیمه و حمل کاال، انتقال ارز، رفع تعهد •
 ارزی، تهیه فرمهای صادراتی، استانداردهای مبدأ و مقصد، امنیت معامالت



 

پشتیبانی تجاری -۳  
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 مشاوره برندینگ و شبکه سازی

 مورد در مثبت حس نوعی آن، از استفاده با شما که است روشی معنای به برندینگ،•
 سوق شما از کردن خرید به را مردم مثبت، حس این و می کنید ایجاد شرکت  تان

 .می دهد

 می برندینگ اهمیت و برند خصوص در Forbes تجاری مجله سردبیر فوربز استیو•
 انجام خود تجارت در توانید می که است ای گذاری سرمایه مهمترین  شما، برند" گوید
 "دهید

   .شماست کار و کسب سازی جهانی کلید برندینگ•



 

پشتیبانی تجاری -۳  
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 مشاوره برندینگ و شبکه سازی

 :شود می انجام دسته  4 قالب در برندینگ شمص جامع طرح در•

 

 سازمانی استایل و رنگ وب سایت، لوگو، :قبیل از برند، بصری هویت•

 انداز چشم ماموریت، بیانیه وبالگی، پست های :قبیل از برند، صدای•

 می کند پشتیبانی آن ها از شما شرکت که معضالتی :قبیل از برند، ارزش های•

 شما شرکت مشتری خدمات فلسفه و کاری فرهنگ :قبیل از برند، شخصیت•



 

پشتیبانی فنی -4  
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کلیه خدمات فنی وب 
 سایت

 طراحی وب سایت
پشتیبانی و امنیت وب 

 سایت

طراحی جایگاه شبکه 
های اجتماعی در وب 

 سایت
 تامین محتوای مناسب

رفع ایرادات و باگ های 
 وب سایت

خدمات سئو و بهینه 
 سازی وب سایت

هماهنگ سازی با 
 موتورهای جستجو

ساخت استراکچر صحیح 
 (site map)وب سایت



 

پشتیبانی تبلیغاتی -5  
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تبلیغات پلتفرمهای بزرگترین همکاری با کلیکی تبلیغات گسترده شبکه اجرای و طراحی  
 اد مدیا و یکتانت شامل ایران آنالین

 

منظم ارسال و تبلیغات فرآیند اجرای بر دقیق نظارت منظور به اختصاصی منیجر کمپین  
 کار و کسب صاحب به گزارشات

 

در ... و رقابتی فروش برند، سازی آگاهی سازی، شبکه تبلیغات مدلهای انواع اجرای 
 ایرانی وبسایتهای پربازدیدترین آنالین فضای



 

 روند اجرایی طرح شمص
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 ثبت نام کاربر

ثبت نام در صفحه اختصاصی طرح شمص در آدرس  •
https://ftcenter.ir/shams 

 مشاوره اولیه

پس از ثبت نام مشاور مرکز با شما تماس گرفته و اطالعات اولیه را از شما دریافت  •
 می نماید

 ایجاد اکانت

مرکز بازرگانی فردوسی   VIPدر این مرحله اکانت کاربری ویژه شما در پرتال •
 .توسط مشاور ایجاد شده و رمز کاربری و کلمه عبور آن برای شما ارسال می شود



 

 روند اجرایی طرح شمص
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 تعریف پروژه

طرح شمص  vip.ftce.irمرکز به آدرس  VIPدر این مرحله شما با ورود به پرتال •
 .تعریف شده برای خود را مشاهده می کنید

 پیش پرداخت

مابقی . مطابق فاکتور صادر شده در پرتال برای شما، پیش پرداخت طرح را واریز می نمایید•
 .مبلغ طرح بصورت اقساط در حین پیشرفت طرح دریافت می گردد

 شروع اجرا

پس از تأیید پیش پرداخت، روند اجرایی ساخت نمایشگاه آنالین کسب و کار شما شروع •
 .شده و شما در پورتال خود بصورت مرحله به مرحله روند پیشرفت کار را مشاهده می کنید



 

 VIPمعرفی پرتال 
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پرتال VIP فردوسی بازرگانی مرکز جاری های پروژه مدیریت جهت سامانه یک 
 .می باشد

آدرس در که پرتال این vip.ftce.ir جاری طرحهای درکلیه می باشد، دسترسی قابل  
  واحدهای پیگیری و خاص رسیدگی به نیاز که فردوسی بازرگانی مرکز خارجی و داخلی

 .گیرد می قرار استفاده مورد ،شمص جامع طرح مانند دارد، مرکز مختلف

تکمیل در شده طی مراحل خود، فعال طرح های مشاهده امکان کاربر پرتال، این در  
 .دارد را ... و فاکتورها زمانی، جدول اتمام، تا باقیمانده مراحل طرح،

پشتیبانی تیکت ارسال طرح، مدیر به مستقیم پیام ارسال امکان پرتال این در همینطور 
 .است شده فراهم طرح اجرای فرآیند سازی بهینه منظور به طرح مجریان با ارتباط و
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Branch1:  

No. 3, Technology 
Development Center, 
Ferdowsi University of 
Mashhad, Azadi Square, 
Mashhad, Iran 

Branch2:  

Floor 3, Aran Building, 
Rahimzadeh St, Aiene 
Ave, Gholhak,  

Tehran, Iran 

Contact: 

Customer Service 
(WhatsApp/Telegram): 

+98 990 115 8001 

Email: info@ftcenter.ir 

Business Support: 

+98 990 115 8002 

Email: support@ftcenter.ir 

Tell/Fax: +98 51 3876 3633 

 

Instagram: @ftcenter_ir 

Telegram: @ftcenter_ir 

Twitter: @ftcenter_ir 

Facebook: @ftcenter_ir 

https://ftcenter.ir 


