
SUCCOURAD

International Business Team ...

و کار بین المللی کسب گروه 
ساکوراد



تضمین موفقیت با یک انتخاب درست

Guarantee Success With The Right Choice

www.succourad.com



!چگونه؟

!چرا؟
اجازهکارها،وکسبکنونیفضایدرتحوالتوتغییراتباالیسرعت
ازروهگیافردیکتوسطامورتماممدیریتگذشته،همانندتانمیدهد
شدنتخصصیورقابتیفضایوباشدامکانپذیرشرکت/سازمانداخل
ومجربنیرویازکارها،جزئیترینبرایتامیکندایجابکارها،

.شوداستفادهبخشآنکارآزموده
اتجذبازمختلف،حوزههایبرایمجربومتخصصنیرویتامیناما

وداردراخودخاصفرهنگیومدیریتیپیچیدگیهاینگهداشت،
.میکندسنگینیهزینههایمتحملراشرکت/سازمانآنبرعالوه

برعالوهمیتواندسازمان،فعالیتهایازبرخیبرونسپاریرو،ایناز
موعهمجهزینههایکاهشسببکیفیتتر،بامراتببهخروجیدریافت

وانسانیمنابعحوزهدرمدیریتیپیچیدگیهایکاهشهمچنینو
.گرددپروژهها

تجربهو دانش روز ، خالقیت
.ندهستامروزپررقابتدنیایدرشماموفقیتبرایحیاتیابزارسه

داندنبازگریاوکارتانوکسبخلقبرایکهمیکنیمدرکخوبیبه
سرمایهازبخشییاتمامآن؛توسعهمنظوربهیاوآندررونق

.نمودهایدهزینهفراوان،ریسکهایپذیرشباراخودارزشمند

وازپرفرمسیرتاگرفتخواهیمبکارراخودداشتههایتمامینیزما
.نماییمهموارشمابرایرارُشدوموفقیتنشیب

!تا فتح قله های موفقیت، کنارتان هستیم



تاریخچه
وآموزشزمینههایدرراخودفعالیت۱۳۹2سالازساکورادکاروکسبگروه

اههایبنگسایرواستارتاپهادانشبنیان،شرکتهایکارآفرینان،بهمشاوره

براساسودانشگاهیمجرباساتیددانشپشتوانهبهوبزرگوکوچکاقتصادی

نیزوحرفهایباورهایوارزشهادادنقرارمدنظرودنیاروزمتدولوژیهای

.نموداغازکمیوکیفیمطالعات



هگذاران،سرمایکارآفرینان،باهمکاریازتجربهمستمرکسبباساکورادکاروکسبگروه

ازخارجوداخلمطرحبزرگبرندهایتولیدی،صنایعدانشبنیان،شرکتهایاستارتاپها،

شاورهمتخصصیمرجعبهآمده؛بدستبازخوردهایودادههادادهکاویوتحلیلثبت،وکشور

ارآفرینانکبرایمطرحبرندیبهبینالمللیعرصهدرومیشودتبدیلکارهاوکسبآموزشو

.شدخواهدتبدیلاقتصادیبنگاههایو

خالق،اد،شپرانگیزه،نیروهایمتعهدانههمکاریبرایکانونیبهتبدیلمجموعهاینهمچنین

نقاطصیاقدرنیزراجوانمستعدنیروهایتعالیورشدزمینهوشدهکشورتوانمندومتخصص

.مینمایدفراهمجهانوایران

چشم انداز و ماموریت



خدمات دپارتمان 
ارتباطات و منابع انسانی

oانسانیسرمایههایتوسعه(HR Plan)

oرفتارشناسیوشناسیشخصیت

oغیرکالمیارتباطوبدنزبان(Body Language)

oموثرارتباطومذاکرهفنون

oمتقاعدسازیاصول

oرسانهباارتباطوعمومیروابط

oگرافیموشنموشن،لوگوتبلیغاتی،تیزرساختوطراحی

انیمیشنو

oمشتریانباشگاهاندازیراهوطراحی(Customers Club)

oظامناستقرار:شاملمدیریتهاینظامتوسعهواستقرار

نهاداتپیشنظاماستقرارعملیات،وپایشعملکردارزیابی

مشارکتیمدیریتو

oاطالعاتوآمارنظامنامهتدوین

oبهرهوریمدیریتچرخهتدوین



همدتدرایندورهکهب.ازجملهخدماتمجموعهساکوراد،اجرایفرایندپیششتابدهیایدههایاستارتاپیاست

ندنمودتاماهبرگزارمیشود،ایدهپردازان،کارآفرینانوتیمهایاستارتاپی،آموزشهایمختلفیرادریافتخواه2

.شناختآنهاازکارآفرینیوکسبوکارباالرفتهوبهترنیازبازارهدفخودرابشناسند

نظرودردورهپیششتابدهی،کارآفرینانفردیویاتیمهایاستارتاپیتحتنظارتوآموزشاساتیدصاحب

بوممدل) BMCمشاورانمجربساکوراد،ایدهخامخودراازابعادمختلفاعتبارسنجیکرده،بوملینکسبوکار،

مرتبطباایدهپرورشیافتهی(محصولاولیهقابلارائه)MVPآنراتکمیلکردهو(طرحتجاری) BPو(کسبوکار

.خودراتهیهمینمایند

دپارتمانخدمات 
شتابدهیواستارتاپی 



سانی،روابطتمامتجربیاتودانستههایخودرادرحوزههایمختلفآمار،برنامهریزی،کارآفرینی،مدیریت،منابعان

وره،عمومیورسانه،سرمایهگذاری،جذبوتامینمنابعمالی،تجاریسازیایدههاینوآورانهواستارتاپی،مشا

اطآموزشواجرایطرحهایخلقاستارتها،رونقوتوسعهکسبوکارهایکوچک،متوسطوبزرگدراقصینق

ناسیوایرانوجهان،برندسازی،بازاریابی،تبلیغاتوفروش،امورمالیومالیاتی،امورحقوقیوقراردادها،رفتارش

مواجههبادرساکورادمتمرکزکردهایموسالهاتجربهدرعرصهبینالمللیو...شخصیتشناسی،فنونمذاکرهو

.بزرگترینموانعاقتصادیواجرایی،موجبافزایشسطحتوانمندیگروهساکورادگردیدهاست

خدمات ، یافتن راهکارهایی برای ارتقاء روزافزون سطح کیفیگروه ساکوراددرچالش بزرگ ما 

.تخصصی و رضایت مندی هرچه بیشتر مشتریان ارزشمند و عزیزمان است-علمی

www.succourad.com

http://www.succourad.com/


oکاروکسبطرحارزیابیوایدهارزشیابی

oدانشگاهیکاربردیتحقیقاتسازیتجاری

oکاروکسبطرحبروزرسانیوبهبود

oکاروکسبعملکردوفرایندهابهبودواستانداردسازی

oوبسایتسازیپیادهوطراحی(Web Designing)

oجستجوموتورهایبرایوبسایتبهینهسازی(SEO)

oتبلیغاتیکمپینهایاجرایوطراحی(Advertising Campaigns)

oبرندمدیریتوبرندسازی(Branding)

oفروشوتبلیغاتبازاریابی(Marketing & Selling)

oامکانسنجیطرحتدوینومطالعه(Feasibility Study)

oتجاریطرحتدوین(Business Plan)

oبازاریابیطرحتدوین(Marketing Plan)

oمحیطیتحلیلورقبامطالعه(Competitors Analysis)

oبازاریابیتحقیقاتوبازارمطالعه(Market Research)

o(گذارانسرمایه)مالیکنندگانتامینمعرفیوجذب

oسرمایهتامینومالیطرحتدوین(Financial Plan)

oقراردادهاوحقوقیامور

خدمات دپارتمان 
کسب و کار



بهپشتوانهمشاورانومتخصصانزبدهومجرببهایدهپردازان،ساکورادیکیدیگرازخدماتیکهدرگروه

کارآفرینان،استارتاپها،شرکتهایدانشبنیانوفعاالناقتصادیارائهمیشود؛ارائهخدماتآموزشیدر

کارآفرینی،برندسازی،بازاریابی،تبلیغاتوفروش،رونقکسبوکار،:شامل)کلیهحوزههایکسبوکار

توسعهکسبوکار،تحلیلبازارهایسرمایه،فنونمذاکرهوارتباطموثر،مدیریتمنابعانسانی،مباحث

بهروشهایحضوریو(…حقوقیوامورقرارادادها،تربیتمنتورکسبوکار،برگزاریدورههایکارورزیو

.آنالیندراقصینقاطایرانوجهانمیباشد

دپارتمانخدمات 
آموزش



دکترایتخصصیکارآفرینی
کارشناسیارشدآمار

------------------
بازاریابیآمریکاAMAعضوانجمن

عضومجمعمتخصصینایران
عضودائمانجمنآمارایران

عضوانجمنتجارتالکترونیکیایران
-------------------

مقالهعلمیترویجی،علمی۱6کتابدانشگاهیو8مولف
ISIو ISCپژوهشی،

-------------------
کارآفرین،سرمایهگذار،۳0،000مشاورتجاریبیشاز

ادیدرشرکتدانشبنیانوسایرفعاالنوبنگاههایاقتص
رکیه،کشورهایایران،استرالیا،افغانستان،انگلستان،ت

کانادا،مالزی،هلندوهندوستان
-------------------

رکز آزمون دانشگاه پیام نورممدیر 
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
رانمشاور برنامه ریزی و تحول سازمانی راه و شهرسازی استان ته

تحلیلگر اقتصاد مسکن راه و شهرسازی استان تهران
رئیس گروه توسعه و سیاست های راهبردی وزارت راه و شهرسازی

دکتر علی قوامی

مدیربنیانگذار و 
www.AliGhavami.ir



...برخی از مشتریان عزیز ما 

شرکت دانش بنیان کارنگین شرکت دانش بنیان سدناشرکت دانش بنیان مایکو

شرکت دانش بنیان بازار خودرو شرکت دانش بنیان نواتیس طب

شرکت دانش بنیان ویسپار

شرکت مهندسی پزشکی مهدادطب

https://bazarkhodro.ir/
http://karangin.ir/
http://www.novatisteb.com/
http://www.sednaind.com/
https://my-co.ir/
http://www.mahdadteb.com/
https://www.vispar.co/
https://www.mrud.ir/


اکورادسو کار بین المللی کسب گروه 
SUCCOURAD

زار بوده و از اینکه بخشی از زمان ارزشمند خود را به مطالعه و  بررسی این کاتالوگ اختصاص دادید، از صمیم قلب سپاسگ

.در انتظار شنیدن صدای دلنشین و دیدار شما، بی صبرانه اما مشتاق و امیدوار دفتر زمان را ورق می زنیم

38892842021-07894120920

INFO@SUCCOURAD.COM

WWW.SUCCOURAD.COM

:راههای ارتباط با ما

mailto:INFO@SUCCOURAD.COM
http://www.succourad.com/

