SUCCOURAD
International Business Team ...

گروه بین المللی کسب و کار
ساکوراد

تضمین موفقیت با یک انتخاب درست
Guarantee Success With The Right Choice

www.succourad.com

سرعت باالی تغییرات و تحوالت در فضای کنونی کسب و کارها ،اجازه
نمیدهد تا همانند گذشته ،مدیریت تمام امور توسط یک فرد یا گروه از
داخل سازمان/شرکت امکانپذیر باشد و فضای رقابتی و تخصصیشدن
کارها ،ایجاب میکند تا برای جزئیترین کارها ،از نیروی مجرب و
کارآزموده آن بخش استفاده شود.
اما تامین نیروی متخصص و مجرب برای حوزههای مختلف ،از جذب تا
نگهداشت ،پیچیدگیهای مدیریتی و فرهنگی خاص خود را دارد و
عالوه بر آن سازمان/شرکت را متحمل هزینههای سنگینی میکند.

از این رو ،برونسپاری برخی از فعالیتهای سازمان ،میتواند عالوه بر
دریافت خروجی به مراتب با کیفیتتر ،سبب کاهش هزینههای مجموعه
و همچنین کاهش پیچیدگیهای مدیریتی در حوزه منابع انسانی و
پروژهها گردد.

چرا؟!
خالقیت ،دانش روز و تجربه

چگونه؟!

سه ابزار حیاتی برای موفقیت شما در دنیای پررقابت امروز هستند.

به خوبی درک میکنیم که برای خلق کسب و کارتان و یا بازگرداندن
رونق در آن و یا به منظور توسعه آن؛ تمام یا بخشی از سرمایه
ارزشمند خود را با پذیرش ریسکهای فراوان ،هزینه نمودهاید.
ما نیز تمامی داشتههای خود را بکار خواهیم گرفت تا مسیر پرفراز و
نشیب موفقیت و رُشد را برای شما هموار نماییم.
تا فتح قلههای موفقیت ،کنارتان هستیم!

تاریخچه
گروه کسب و کار ساکوراد از سال  ۱۳۹2فعالیت خود را در زمینههای آموزش و

مشاوره به کارآفرینان ،شرکتهای دانشبنیان ،استارتاپها و سایر بنگاههای
اقتصادی کوچک و بزرگ و به پشتوانه دانش اساتید مجرب دانشگاهی و براساس
متدولوژیهای روز دنیا و مدنظر قرار دادن ارزشها و باورهای حرفهای و نیز
مطالعات کیفی و کمی اغاز نمود.

چشم انداز و ماموریت
گروه کسب و کار ساکوراد با کسب مستمر تجربه از همکاری با کارآفرینان ،سرمایهگذاران،

استارتاپها ،شرکتهای دانشبنیان ،صنایع تولیدی ،برندهای بزرگ مطرح داخل و خارج از
کشور و ثبت ،تحلیل و دادهکاوی دادهها و بازخوردهای بدست آمده؛ به مرجع تخصصی مشاوره
و آموزش کسب و کارها تبدیل میشود و در عرصه بینالمللی به برندی مطرح برای کارآفرینان

و بنگاههای اقتصادی تبدیل خواهد شد.
همچنین این مجموعه تبدیل به کانونی برای همکاری متعهدانه نیروهای پرانگیزه ،شاد ،خالق،
متخصص و توانمند کشور شده و زمینه رشد و تعالی نیروهای مستعد جوان را نیز در اقصی نقاط

ایران و جهان فراهم مینماید.

 oتوسعه سرمایههای انسانی ()HR Plan
 oشخصیت شناسی و رفتارشناسی

 oزبان بدن و ارتباط غیرکالمی ()Body Language
 oفنون مذاکره و ارتباط موثر

 oاصول متقاعدسازی
 oروابط عمومی و ارتباط با رسانه
 oطراحی و ساخت تیزر تبلیغاتی ،لوگو موشن ،موشنگرافی
و انیمیشن
 oطراحی و راه اندازی باشگاه مشتریان ()Customers Club
 oاستقرارو توسعه نظام های مدیریت شامل :استقرار نظام
ارزیابی عملکرد وپایش عملیات ،استقرار نظام پیشنهادات

و مدیریت مشارکتی
o

تدوین نظامنامه آمار و اطالعات

o

تدوین چرخه مدیریت بهرهوری

خدمات دپارتمان
ارتباطات و منابع انسانی

خدمات دپارتمان
استارتاپی و شتابدهی
ازجملهخدماتمجموعهساکوراد،اجرایفرایندپیششتابدهیایدههایاستارتاپیاست.درایندورهکهبهمدت
 2ماهبرگزارمیشود،ایدهپردازان،کارآفرینانوتیمهایاستارتاپی،آموزشهایمختلفیرادریافتخواهندنمودتا

شناختآنهاازکارآفرینیوکسبوکارباالرفتهوبهترنیازبازارهدفخودرابشناسند.
دردورهپیششتابدهی،کارآفرینانفردیویاتیمهایاستارتاپیتحتنظارتوآموزشاساتیدصاحبنظرو
مشاورانمجربساکوراد،ایدهخامخودراازابعادمختلفاعتبارسنجیکرده،بوملینکسبوکار( BMC ،بوممدل

کسبوکار)و ( BPطرحتجاری)آنراتکمیلکردهو( MVPمحصولاولیهقابلارائه)مرتبطباایدهپرورشیافتهی
خودراتهیهمینمایند.

تمامتجربیاتودانستههایخودرادرحوزههایمختلفآمار،برنامهریزی،کارآفرینی،مدیریت،منابعانسانی،روابط

عمومیورسانه،سرمایهگذاری،جذبوتامینمنابعمالی،تجاریسازیایدههاینوآورانهواستارتاپی،مشاوره،
آموزشواجرایطرحهایخلقاستارتها،رونقوتوسعهکسبوکارهایکوچک،متوسطوبزرگدراقصینقاط
ایرانوجهان،برندسازی،بازاریابی،تبلیغاتوفروش،امورمالیومالیاتی،امورحقوقیوقراردادها،رفتارشناسیو
شخصیتشناسی،فنونمذاکرهو...درساکورادمتمرکزکردهایموسالهاتجربهدرعرصهبینالمللیو مواجههبا
بزرگترینموانعاقتصادیواجرایی،موجبافزایشسطحتوانمندیگروهساکورادگردیدهاست.

چالش بزرگ ما در گروه ساکوراد ،یافتن راهکارهایی برای ارتقاء روزافزون سطح کیفی خدمات
علمی-تخصصی و رضایتمندی هرچه بیشتر مشتریان ارزشمند و عزیزمان است.
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 oارزشیابی ایده و ارزیابی طرح کسب و کار
o

تجاری سازی تحقیقات کاربردی دانشگاهی

 oبهبود و بروزرسانی طرح کسب و کار
 oاستانداردسازی و بهبود فرایندها و عملکرد کسب و کار

خدمات دپارتمان
کسب و کار

 oطراحی و پیاده سازی وبسایت ()Web Designing
 oبهینهسازی وبسایت برای موتورهای جستجو ()SEO
 oطراحی و اجرای کمپینهای تبلیغاتی ()Advertising Campaigns
 oبرندسازی و مدیریت برند ()Branding
 oبازاریابی تبلیغات و فروش ()Marketing & Selling

 oمطالعه و تدوین طرح امکانسنجی ()Feasibility Study
 oتدوین طرح تجاری ()Business Plan

 oتدوین طرح بازاریابی ()Marketing Plan
 oمطالعه رقبا و تحلیل محیطی ()Competitors Analysis

 oمطالعه بازار و تحقیقات بازاریابی ()Market Research
 oجذب و معرفی تامین کنندگان مالی (سرمایه گذاران)
 oتدوین طرح مالی و تامین سرمایه ()Financial Plan
 oامور حقوقی و قراردادها

خدمات دپارتمان
آموزش
یکیدیگرازخدماتیکهدرگروهساکوراد بهپشتوانهمشاورانومتخصصانزبدهومجرببهایدهپردازان،

کارآفرینان،استارتاپها،شرکتهایدانشبنیانوفعاالناقتصادیارائهمیشود؛ارائهخدماتآموزشیدر
کلیهحوزههایکسبوکار(شامل:کارآفرینی،برندسازی،بازاریابی،تبلیغاتوفروش،رونقکسبوکار،
توسعهکسبوکار،تحلیلبازارهایسرمایه،فنونمذاکرهوارتباطموثر،مدیریتمنابعانسانی،مباحث

حقوقیوامورقرارادادها،تربیتمنتورکسبوکار،برگزاریدورههایکارورزیو…)بهروشهایحضوریو
آنالیندراقصینقاطایرانوجهانمیباشد.

دکتر علی قوامی
دکترایتخصصیکارآفرینی

کارشناسیارشدآمار
-----------------عضوانجمن AMAبازاریابیآمریکا
عضومجمعمتخصصینایران
عضودائمانجمنآمارایران
عضوانجمنتجارتالکترونیکیایران
------------------مولف 8کتابدانشگاهیو ۱6مقالهعلمیترویجی،علمی
پژوهشی ISC ،وISI
------------------مشاورتجاریبیشاز ۳0،000کارآفرین،سرمایهگذار،
شرکتدانشبنیانوسایرفعاالنوبنگاههایاقتصادیدر
کشورهایایران،استرالیا،افغانستان،انگلستان،ترکیه،
کانادا،مالزی،هلندوهندوستان
-------------------

بنیانگذار و مدیر
www.AliGhavami.ir

مدیر م رکز آزمون دانشگاه پیام نور
بنیانگذار و مدیر گروه تبلیغاتی آریاناز
مدیر گروه انفورماتیک گام برتر
بنیانگذار و مدیر گروه کارآفرینی بیزنت
رئیس مرکز آمار و اطالعات راه و شهرسازی استان تهران
مشاور برنامه ریزی و تحول سازمانی راه و شهرسازی استان تهران
تحلیلگر اقتصاد مسکن راه و شهرسازی استان تهران
رئیس گروه توسعه و سیاستهای راهبردی وزارت راه و شهرسازی

برخی از مشتریان عزیز ما ...
شرکت مهندسی پزشکی مهدادطب

شرکت دانش بنیان مایکو

شرکت دانش بنیان سدنا

شرکت دانش بنیان نواتیس طب

شرکت دانش بنیان کارنگین

شرکت دانش بنیان بازار خودرو

شرکت دانش بنیان ویسپار

از اینکه بخشی از زمان ارزشمند خود را به مطالعه و بررسی این کاتالوگ اختصاص دادید ،از صمیم قلب سپاسگزار بوده و
در انتظار شنیدن صدای دلنشین و دیدار شما ،بیصبرانه اما مشتاق و امیدوار دفتر زمان را ورق میزنیم.

راههای ارتباط با ما:

گروه بین المللی کسب و کار ساکوراد

- 021 2842 3889

0920 412 0789

INFO@SUCCOURAD.COM

SUCCOURAD

WWW.SUCCOURAD.COM

