ﭼـﺮا ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﺧﺮﯾـﺪ در
ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ؟
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﺧﺮﯾﺪ در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ و دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﺮﯾﺪ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
اول از ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم
ﻣﺮدم ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ اﯾﻦ را ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎﻻ و ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺳﻄﺢ
ﺟﻬﺎن را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﻫﺮ  10ﻧﻮع ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎ
و ﻣﻐﺎزه ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ،ﺗﻌﺪاد ﻧﻪ ﺗﺎی آن ﺑﺮﭼﺴﺐ “ﺳﺎﺧﺖ ﭼﯿﻦ” را
دارد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮی ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎی
ﺳﻔﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺗﻮر ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎن ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی راﻫﻨﻤﺎﻫﺎی
ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :واردات از ﭼﯿﻦ  4 :ﮔﺎم ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﻨﯿﺪ
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ را دارﯾﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ارزان ﺗﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ؛
ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت دو ﺑﺮاﺑﺮ ارزان ﺗﺮ از ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻻ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﺮﯾﺪ در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺎز
دارﯾﻢ.
ﻟﻄﻔﺎ اول ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺌﻮال ﺟﻮاب دﻫﯿﺪ:
 .1آﯾﺎ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎن ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﻮد و ﮐﺴﯽ اﺳﻢ آن
را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﯿﺎورد ،ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
 .2ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز از ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد دﯾﺪن ﻧﮑﺮده اﯾﺪ .ﺟﺮﺋﺖ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش و
ﺧﺮﯾﺪ از آن را دارﯾﺪ؟
 .3ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺧﻮدﺗﺎن را ﻧﺪﯾﺪه اﯾﺪ ،ﺟﺮﺋﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ آن ﻫﺎ ﭘﻮل ﺧﺮج ﮐﻨﯿﺪ؟
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﺎری ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ رﯾﺴﮑﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮﯾﺪ در ﭼﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻄﺮات ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮای ﺗﺎن ﮐﺎﻫﺶ
دﻫﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  FCL؛ اﺻﻮل ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ و
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ }راﻫﻨﻤﺎی ﺟﺎﻣﻊ{
اﮔﺮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ واردات ﮐﺎﻻ از ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻧﯿﺰ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﺮﯾﺪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اداره ﺷﻤﺎ در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ.

ﺧﺮﯾﺪ اﻓﺮاد ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﭼﻪ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ دارد؟
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در واﻗﻊ ﺑﺎ ﻣﺰﯾﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺷﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ:
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﮐﺎﻻ
ﮐﺴﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻣﻨﯿﺖ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺳﻔﺎرﺷﺎت
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﭼﯿﻦ و اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺎر در ﮔﻤﺮک

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﺧﺮﯾﺪ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ  21 :ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻌﺮوف
ﻋﻤﺪه ﯾﺎ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺳﺎل ﮐﺎﻻ ﺑﻪ اﯾﺮان

ﭼـﺮا ﮔـﺮوه ﺗﺠـﺎری ﻗﻘﻨـﻮس را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﺮﯾﺪ در ﭼﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ؟
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺪ ﺗﺼﻮرات ،درﺑﺎره واردات از ﭼﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت در
اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .ﻣﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن زﯾﺎدی را در
ﭼﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،ﺳﻔﺎرش ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﻃﻼع داده و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی
ﺷﺎن را ﺑﻪ ﮔﻮش ﺷﻤﺎ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯿﻢ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ،
ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﺮای ﺗﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و
ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺷﺎن را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ آن
ﻫﺎ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺷﻤﺎ درﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
اﺳﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ دﻻل اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﯾﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ از ﭼﯿﻦ :ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ از ﭼﯿﻦ )راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎﻣﻞ (2020
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﺷﺰد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﯾﮏ دﻻل اﺳﺖ و
ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﯿﺰ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ دو ﮔﺮوه را از ﻫﻢ دﯾﮕﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد.
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺎ در ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و از راه ﻫﺎی ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺎ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

