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The Business 

What is the core business of the company? 

 دس لبلت يك ٍاحذ خذهبتي دس ػِ صهيٌِ اكلي فؼبليت هيكٌذ. MCGگشٍُ 

 ثبصاسيبثي ُهـبٍس ٍ اٍل:تحميمبت ثبصاس

 دٍم: ثخؾ سػبًِ

 ػَم: تجليغبت

 كِ ّش كذام اص ثخؾ ّب ؿبهل هجوَػِ فؼبليتْبي صيش خَاّذ ثَد

 بٍسُ:ثخؾ تحميمبت ٍ هـ

 عشاحي ٍ اجشاي عشح ّبي تحميمبتي، كوي ٍ كيفي-

 گضاسؽ گيشي ٍ تحليل دادُ-

 ثْشُ گيشي  اص ًشم افضاس ّبي آهبسي هشتجظ ثب تحميمبت ثبصاس ٍ ثبًك ّبي اعالػبتي-

 عشاحي ٍ تذٍيي ًبهِ اػتشاتظيك ثبصاسيبثي.-

 ثخؾ سػبًِ:

 ثشًبهِ سيضي ٍ اًتخبة سػبًِ-

 اي خشيذ ٍ سصسٍ فضبي سػبًِ-

 ثخؾ تجليغبت

 گشافيك خالليت ٍ ايذُ پشداصي -

 كليِ خذهبت چبح- -

 عشاحي كوپيي ّبي تجليغبتي ٍ پشٍهَؿي- -

 BTLكليِ فؼبليت ّبي - -

MCG  يك آطاًغ تجليغبتيFull Service, Full Function .اػت 
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Regulations and permits 

What kind of permits /regulations do you need to operate your target market? 

 هب ًيبصهٌذ توبم هجَصّبي لبًًَي ثش عجك همشسات ايي هٌغمِ آصاد دس صهيٌِ ّبي  UAEبًجبم فؼبليت ّبي هَسد ًظش دس ثشاي

 اًتـبسات ٍ اػتفبدُ اص چبپخبًِ ّب-

 هشادٍت ثب ؿْشداسي يب هؼئَليي فضبّبي تجليغبتي-

 اًجبم تحميمبت-

 فيلن ػبصي-

 هلضٍهبت هلشفي دس جولِ كبغز ٍ... ّؼتين.هجَص خشيذ ٍ ٍاسدات -

ثشاي فؼبليت دس ثبصاس ايشاى ّوِ هجَصّبي هَسد ًيبص ثشاي توبم فؼبليت ّبي هشتجظ تَػظ دفتش تْشاى اخز ؿذُ ٍ ّوِ ثشٍص 

 ّؼتٌذ.

How will you obtain these permits? 

ػت ثب ّش صهيٌِ ثْشُ خَاّين ثشد ٍ اهكبًبت ـبٍساى حمَلي ٍ اجشاي هتٌبهاص حضَس  UAEثشاي كؼت هجَصّبي الصم دس -

 الصم ثشاي كؼت هجَصّب سا تخليق خَاّين داد.

Strategic Alliances: 

Dose the company have a strategic alliance? If so state the details of the partner and 

the nature of the alliance. 

هتـكل اص ػِ ايشاى اػت كِ ايي ؿشكت دس ايشاى يك ّلذيٌگ دس  MCGدس اكل ؿؼجِ ديگشي اص  MCGؿشكت 

 هجوَػِ هؼتمل ثِ ًبم ّبي ايوبًمـيٌِ، فبيٌبل تبسگت  ٍ ًيوبد اػت.

ًيض ثب حوبيت، تلوين ٍ  UAEكِ كبحجبى ٍ ػشهبيِ گزاساى ّش ػِ ؿشكت يك گشٍُ ّؼتٌذ. ٍ ثٌيبى گزاسي ايي ؿؼجِ دس 

 يگيشد.ػشهبيِ گزاسي هؼتمين ّيوي گشٍُ كَست ه

 خَاٌّذ داؿت. UAEثِ ًؼجت ثبثت هـخلي اص ّوبى ػْبم سا دس ؿؼجِ  MCGثِ ػجبست ديگش كبحجبى ّليذًگ 

 فشكت ّب:

سا ثِ حذالل تٌبلض هؼتمش دس دثي ثب ػيبػت گزاسي ّبي ٍاحذ تْشاى هيضاى  فتشيكؼبى ثَدى عشص تفكش ٍ اػتشاتظي د

 ش دٍ دفتش خَاّذ ؿذ.هَجت خلك يك تَاى هضبػف ثشاي ّدس اكل سػبًذُ ٍ 
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چشا كِ اهكبًبت هبلي، اجشايي دفتش تْشاى حبهي ثؼيبس هٌبػجي ثشاي سؿذ ٍ استمبء دفتش دثي خَاّذ اص ػَي ديگش دفتش دٍثي 

 ػشكِ جذيذًذ فؼبليت ّبي هتمبثل سا خلك خَاّذ ًوَد.

 سيؼك ّب:

يَى اػتشاتظي ثب سٍيكشد ثِ حذالل سػبًذى هيضاى ثشًبهِ سيضي ثشاي حضَس ٍ فؼبل ػبصي دفتش دٍثي اص اثتذا ٍ دس هشاحل تذ

 سيؼك ثٌب ًْبدُ ؿذُ اػت.

 ّوكبسي ثب دفتش تْشاى عجك آًچِ كِ ؿشح دادُ ؿذ تمشيجبً سيؼك خَاّذ ثَد.

Product or Services 

What burning market place needs is addressed by your products? 

فضبي لذستوٌذي اص ًظش حضَس  UAEاسيبثي ثِ هـتشيبى اسائِ هي دّين ٍ ثبصاس اص آًجبيي كِ هب خذهبت تجليغبت ٍ ثبص

ى اػت كِ ثِ حضَس ٍ ػشضِ هحلَالت خَد دس ثبصاس ايشاى ػاللِ هٌذ ّؼتٌذ هب ايي اهكبى سا ثشًذّبي هؼتجش ٍ ػشهبيِ گزسا

ًحَُ هؼشفي ٍ ػشضِ ٍ تجليغبت كبالي  فشاّن خَاّين كشد تب ًيبص ايي گشٍُ اص ثبصسگبى ٍ كبحجبى تجبست سا ثِ لحبػUAEدس 

 خَد دس ثبصاس ايشاى ثِ ثْتشيي ، كن ّضيٌِ تشيي ٍ هؼغَف ثِ ّذف تشيي حبلت هوكي ثش آٍسدُ كٌين

What are the critical factors in the delivers of your product services? 

 اص  ػَاهل تبثيش گزاس دس اسائِ خذهبت هب ثِ هـتشي ػجبست خَاّذ ثَد 

 هَجَد ثَدى فضبي سػبًِ اي هَسد ًظش،سصسٍ ٍ اسائِ ثِ هـتشي-

 ػبصگبسي هبّيت خَد كبال يب خذهبتي كِ للذ داسد دس ايشاى اص خذهبت هب اػتفبدُ كٌذ لَاًيي ٍ هحذٍديت ّبي ثبصاس ايشاى.-

What value do you add to your product/services? 

ثمِ عَالًي فؼبليت دس ػشكِ تجليغبت هضيت ٍ اسصؽ افضٍدُ اي اػت كِ خذهبت  اسائِ ؿذُ اص ؿٌبخت كبهل هب اص ثبصاس ايشاى ٍ ػب

 تش ٍ هَثش تش هي كٌذ. هلػَي هب ثِ هـتشيبى خَد سا كب

What are the critical factors in the delivery of your services/products? 

ػجبست خَاٌّذ ثَد :ػَاهل اكلي تبثيش گزاس دس اسائِ خذهبت هب ثِ هـتشي   

ٍ اسائِ ثِ هـتشي هَجَد ثَدى فضبي سػبًِ اي هَسدًظش   

 ػبصگبسي هبّيت خَد كبال يب خذهبتي كِ للذ داسًذ دس ايشاى دس خذهبت هب اػتفبدُ كٌٌذ لَاًيي ٍ هحذٍيت ّبي ثبصاس ايشاى 
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Unique features or proprietary aspect of product* 

What is the uniqueness of your product and services? 

MCG  ِّذف لشاس دادُ اػت ّن صهبى كبحت يكي اص ثضسگتشيي  ساثِ ػٌَاى يك ؿشكت تجليغبتي كِ ثبصاس ايشاى ٍ هٌغم

 Full serviceػبلِ فؼبليت دس ايي ثبصاس ثِ ػٌَاى يك آطاًغ  01ّلذيٌگ ّبي تجليغبتي هؼتمش دس ايشاى اػت كِ ثب ػبثمِ 

ذّبي هؼتجش خبسجي ثِ كَست كبسگضاس هؼتمين ثب ٍاحذ تجليغبت ٍ ثبصاسيبثي جْبًي تؼبهل ًاى، ثؼيبسي اص ثشهؼتجش دس ايش

 داؿتِ ٍ تجشثِ خَثي دس ايي صهيٌِ داسين.

اص ػَي ديگش هجوَػِ ؿبهل ايي گشٍُ اص ًظش تخلق ثبالتشيي )هتَػظ ػغح ػَاد دس ايي هجوَػِ كبسؿٌبػي اسؿذ ثَدُ( 

 دس اختيبس داسين.ػبل(كبسكٌبى سا  72ؿبغليياًگيضُ تشيي)هتَػظ ػي ٍ جَاًتشيي ٍ ثب 

What are the differentiators of your products and services compared to competitors? 

 MCG  كِ اص  هي ثبؿذدس ايشاى ػالٍُ ثش داسا ثَدى اهكبًبت ٍ ػيغ جْت اجبسُ ٍ خشيذ سػبًِ كبحت ثشخي اص سػبًِ ّب ّن

 اسائِ هتوبيض هيكٌذ.ًظش هب اص ًظش كيفيت خذهبت  7

اٍل :ليوت خذهبتي كِ اسائِ هيذّين دس همشٍى ثِ كشفِ تشيي حبلت هوكي خَاّذ ثَد. چشا كِ هب ّضيٌِ اضبفي ثشاي 

 كٌين. ًوي خشيذ سػبًِ يب ػبيش خذهبت هـتشي تحويل ؼذدپشداخت حك الضحوِ ٍاػغِ ّبي هت

لشاسداد ثب هـتشيبى سا ثِ  ّوبٌّگ ؿذُ يب ػمذ كٌٌذُ ًمؾهبت هـبثْي سا اسائِ هيذٌّذ كشفبً دٍم:هب ثش خالف كؼبًي كِ خذ

 هؼتميوبً هجشي ٍ هـبٍس هـتشي ثب اهكبًبت كبهل دس ثبصاس ّذف اػت. MCGػْذُ ًذاسين ثلكِ 

  ين.كيفيت خذهبتي داسين كِ ثِ هـتشي اسائِ دّ شل، پيگيشي ٍ ًظبست دليك ثشاجشا ٍثِ ّويي جْت كٌت

Vendors: 

Do you have multiple supply sources? 

ّؼتين ، ثٌيبد ايي هجوَػِ ثش اػبع اػتفبدُ اص ًيشٍّبي  Full servicesثلِ ثب تَجِ ثِ ايٌكِ هب يك آطاًغ تجليغبتي  -

 سٍثشٍ ّؼتين. Supplierهتخلق دس صهيٌِ اسائِ خذهبت اػت هب ثِ عَس ػوذُ ثب چٌذيي گشٍُ اص 

فشٍؿٌذگبًي هَاجِ ّؼتين كِ ايي فضب ّبي تجليغبتي سا ػشضِ ثب  اص فؼبليت ّبي تجليغبتي اخيش ٍ سٍص سػبًِ هب دس ثخـي-0

 هيكٌٌذ.
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هـتشيبى دس ثخؾ تحميمبت اص  صتْيِ كٌٌذگبى ٍ داسًذگبى ثبًك ّبي اعالػبتي ٍ ًشم افضاس ّبي هشثَط ثب تَجِ ًيب-7

 اهكبًبت ايي گشٍُ ّب اػتفبدُ هيكٌين.

 ٌِ فؼبليت ّبي چبح :چبپخبًِ ّبي هتؼذد ٍ ًيض اص جولِ پيوبًكبساى هب هحؼَة هي ؿًَذ.دس صهي-3

Who are your suppliers, or potential suppliers? 

 دس ثخؾ سػبًِ كَتي ٍ تلَيشي

IRIB ساً دس ثِ ػٌَاى تٌْب سػبًِ كَتي، تلَيشي دسايشاى )لبثل تَجِ ايٌكِ دس ايشاى سػبًِ ّبي كَتي ٍ تلَيشي اًحلب

ػضَ سػوي  MCGالجتِاختيبس دٍلت اػت( اكلي تشيي تبهيي كٌٌذُ ايي ًَع فضبي سػبًِ اي هحؼَة هي ؿَد كِ 

 كٌؼشػيَم خشيذ فضب اص ايي سػبًِ اػت ٍ ثِ عَس هؼتمين ٍ ثذٍى ٍاػغِ الذام ثِ هؼبهلِ ٍ خشيذ هي ًوبييذ.

يي فضبي كبسگضاساى اثِ لحبػ حجن آگْي ٍ گشدؽ هبلي  كِ ستجِ ثٌذي ّبيي كِ IRIBالصم ثِ اؿبسُ اػت ثٌب ثِ گضاسؽ 

 تجليغبتي ّوَاسُ دس ستجِ اي اٍل تب ػَم لشاس داسين.

 دس ثخؾ سػبًِ ّبي هكتَة:

ّبي هختلف  هيٌِاػتبًي دس ػشاػش كـَس دس صسٍصًبهِ  01سٍصًبهِ سػوي ٍ ػشاػشي ٍ  8دس ثخؾ آگْي سٍصًبهِ هبثيؾ اص 

 توبػي عشف لشاسداد ثَدُ ٍ اص آًْب فضبي تجليغبتي خشيذاسي كٌين.التلبدي،  ػيبػي، ٍسصؿي ٍ اج

ًـشيِ هختلف دس صهيٌِ ّبي خبًَادگي، في آٍسي،هذيشيتي ،هذ، ػيٌوب ٍ... دس  51دس صهيٌِ هجلِ ّب ٍ ّفتِ ًبهِ ّب ثب ثيؾ 

 اػتبى كـَس ّوكبسي هيكٌين. 78ػشاػش 

 دس ثخؾ سػبًِ ّبي هحيغي:

MCG ٍُثش ايٌكِ خَد يكي اص كبحجبى سػبًِ هحؼَة هيـَد دس حبل حبضشاجبسُ كٌٌذُ ثيؾ اص  دس سػبًِ هحيغي ػال

 هتش هشثغ فضبي هحيغي دس ػشاػش كـَس ايشاى اػت. 5111

MCG  ؿشكت اكلي كبحت سػبًِ دس پشجوؼيت تشيي  4دسكذي دس  51ػضَ سػوي كٌؼشػيَم هحيغي ٍ كبحت ػْن

 بى ؿشلي، خشاػبى، فبسع اػت.جولِ هبصًذساى، آرسثبيجاػتبًْبي ايشاى اص 

 دس صهيٌِ خذهبت تحميمبتي:
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ٍ تْيِ كٌٌذگبى  Sanثشًبهِ سيضي سػبًِ اي تلَيضيًَي  ًشم افضاس،TGI ،Media ageكبحت ًشم افضاس  BMRBؿشكت 

 هحؼَة هيـًَذ. MCGثبًك ّبي اعالػبتي جضء تبهيي كٌٌذگبى هلضٍهبت هَسد ًيبص ثشاي اسائِ خذهبت دس 

Market Definition: 

What markets are you competing? 

MCG :دٍ ثبصاس اكلي سا ّذف لشاس دادُ اػت 

هـتشيبى، كبحجبى كؼت ٍ كبس ٍ ثشًذّبي خبسجي هؼتمشدس دٍثي يب ػبيش ًمبط دًيب كِ ػاللِ هٌذ ّؼتٌذ هحلَالت خَد -0

 ؿًَذ.سا دس ثبصاس ايشاى ػشضِ ًوبيذ ٍ اص خذهبت تجليغبتي ٍ ثبصاس يبثي ثْشُ هٌذ 

ثبصاس ايشاى سا ثِ كَست  يدس لبلت هـبٍس ٍ هجشي خَاّذ ثَد خذهبت تجليغبتي هتٌبػت ثشا MCGدس ايي هشحلِ اص كبس 

 ثشٍى هشصي ٍ دس فضبي ثيي الوللي ثِ ايي گشٍُ اص هـتشيبى اسائِ هي دٌّذ.

ٍ  UAEسا دس خبسج اص ايشاى  ؿشكت ّبي تَليذ كٌٌذُ ثيي الوللي ايشاًي ػاللِ هٌذ ّؼتٌذ هحلَالت ٍ خذهبت خَد-7

 خبٍس هيبًِ ػشضِ ًوبيٌذ ٍ هبيل ّؼتٌذ كِ اص خذهبت هـبٍسُ اي ٍ تجليغبتي اػتفبدُ ًوبيٌذ.

ثِ ػٌَاى آطاًغ ايشاًي هؼتمش دس دٍثي ثِ كَست كبًبل استجبعي ايي تَليذ كٌٌذگبى ٍ ػشضِ كٌٌذگبى خذهبت ثب  MCGكِ 

 ثبصاسّبي هٌغمِ ّوكبسي خَاّذ كشد.

What is your niche market? 

ّذف اكلي هب دس هشحلِ اٍل ثشًذّبي هؼتجش جْبًي ّؼتٌذ كِ دس داخل ايشاى ًوبيٌذُ فشٍؽ ٍ ًوبيٌذُ اًحلبسي داؿتِ اص 

 عشيك آًْب ثب آطاًؼْبي هتؼذد داخل كـَس ايشاى فؼبليت هيكٌٌذ.

MCG كِ دس اكل هؼتجش تش هٌغمِ اي ايي ثشًذّبيللذ داسد تب دس اٍليي گبم آغبص فؼبليت خَد سا ثِ كَست هؼتمين دفب

تؼييي كٌٌذُ اػتشاتظي ّبي تجليغبتي ٍ ثبصاسيبثي ثشاي كبالّبي خَد دس ايشاى ّؼتٌذ استجبط ثش لشاس كشدُ ٍ صهيٌِ ّبي 

  ّوكبسي سا ثِ ػٌَاى هـبٍس ٍ هجشي فشاّن آٍسد.

What is the market fact you obtained and wish to target? Identify where you got this 

information, and how up to date it is. 

ثشاػبع آهبس اسائِ ؿذُ تَػظ ٍصاست اسؿبد اػالهي دس ايشاى ثِ ػٌَاى هتَلي فؼبليت ّبي ؿشكت ّبي تجليغبتي دس تيشهبُ  

 تؼذاد فؼبل ّؼتٌذ. شٍُ تٌْب........تؼذاد ؿشكت تجليغبتي دس ايشاى ثِ ثجت سػيذُ اػت كِ اص ثيي ايي گ تب كٌَى ......... 0382
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اص ػَي ديگش ثش اػبع گضاسؽ ٍصاست ثبصسگبًي ايشاى دس حبل حبضش تؼذاد ............كبال داساي ًوبيٌذگي سػوي ٍ اًحلبسي 

ل ،لَاصم خبًگي، هَثبيل ٍ...ّؼتٌذ كِ هـتشيبى ثبلمَُ ٍ ثبلفؼFMCGفشٍؽ دس ايشاى ّؼتٌذ كِ تؼذاد .........آى دس حَصُ 

 ثشاي فؼبليت ّبي تجليغبتي هحؼَة هيـًَذ.

ثش اػبع گضاسؽ اًجبم كٌفي ؿشكتْبي تجليغبتي دس ايشاى دس حبل حبضش .....تجليغبتي دس حبل اجشاي فؼبليت ّبي تجليغبتي 

 ثشاي ........ثشًذ خبسجي ّؼتٌذ.

دس ايي صهيٌِ داسد ٍ ًـبى هيذّذ ػالٍُ آهبس اسائِ ؿذُ دس خلَف افضايؾ ػشهبيِ گزاسي دس ايشاى ًـبى اص سؿذ.....دسكذي 

ثش ثشًذّب ٍ هحلَالت فؼبل ثبصاس ايشاى ّوچٌبى كـؾ افضايؾ ػشهبيِ گزاسي ّب ساداؿتِ ٍ فشكت چـوگيشي ثشاي ػشهبيِ 

 گزاسي خبسجي دس ػشكِ ّبي هختلف هحؼَة هيـَد.

 حميمبتي اػت.ايي اهش ًـبى دٌّذُ ثبصاس سٍثِ سؿذ صهيٌِ تمبضبي فؼبليت ّبي تجليغبتي ٍ ت

جغ اعالع سػبًي دس خلَف ثجت ؿشكتْبي تجليغبتي ثيي الوللي تٌْب ٌاص ػَي ديگش ثش اػبع گضاسؽ .......ثِ ػٌَاى ه

اص ايي تؼذاد ّن دس حبل حبضش دفتش فؼبلي دس ػشكِ ثيي الوللي  ًبم......تؼذاد ؿشكت ثشاي ثبصاس ايشاى ثجت ؿذُ اػت كِ

(UAE .ًذاسد) 

تبػيغ يك ٍاحذ خذهبتي هؼتجش سا كِ داساي اهكبًبت هٌبػت دٍ ػَيِ ّن دس ػشكِ داخلي)ايشاى( ٍ ثيي ٍ ايي اهش ضشٍست 

 ٍ خبٍس هيبًِ ثبؿذ ثؼيبس هـخق هي ؿَد. UAEالوللي 

Market segment 

Define your market segment? 

List, in general, the types of customers you are likely to reach? 

ِ اي اص كبالّبيي كِ ًيبص ثِ تجليغبت ،تحميمبت ٍ اًجبم خذهبت هؼشفي ٍ ؿٌبخت ثبصاس داؿتِ ثبؿٌذ هخبعجبى ثبلمَُ توبم ػشك

 هحؼَة هيـًَذ. MCGثشاي 

 دس دػتِ ثٌذي هـتشيبى ثبلمَُ ثشاي فؼبليت ّبي تجليغبتي دس ثبصاس ايشاى ثِ چٌذ گشٍُ اكلي توشكض خَاّين كشد.

  Telecommunication– )استجبعبت ٍ.........(                                                                          

 -                      Mobile )تلفي ّوشاُ( 

 Home applications - )لَاصم خبًگي( 
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  -(FMCG)  كبالي هلشفي(-هَاد غزايي-ؿَيٌذُ-)ػلَلضي                                           

 -هجلوبى ٍ دكَساػيَى 

  -كٌؼت خَدسٍ

 -كٌؼت ػبختوبى

 ثيي الوللي ايشاًي صهيٌِ ّبي ثشاي تَليذكٌٌذگبى

 -ؿيشيٌي ٍ ؿكالت، كٌبيغ غزايي، لجٌي

 -كٌؼت خَدسٍ

 -تجْيضات ػبختوبى ٍ كٌبيغ ثؼتِ ثٌذي

What s the weakness of your services/product in your market segment? 

هـخلي ًيؼت اهب ًكتِ اي كِ هيتَاى ثِ آى اؿبسُ كشد ايي اػت كِ ثؼيبسي  ِ خذهبت دس ثبصاس ايشاى ًمغِ ضؼفصهيٌِ اسائدس  

حجن كبسي ٍ ػذم اعالع دس ثبصاس ايشاى ػاللِ هٌذ  ثِ اص ثشًذّبي خبسجي كِ دس حبل حبضش دس ايشاى ًوبيٌذگي داسًذ ثب تَجِ

ثبيؼتي دس لبًغ  MCGسا ثِ ًوبيٌذگي ّبي فشٍؽ ٍ تَصيغ خَد دس ايشاى ٍاگزاس كٌٌذ ٍ ّؼتٌذ تب اجشا فؼبليت ّبي تجليغبتي 

 كشدى دفبتش اكلي دس دثي فؼبليت خَثي داؿتِ ثبؿذ تب ثتَاًذآًْب سا ثشاي تغييش سٍؽ لبًغ كٌٌذ.

كِ دس ايي ثبصاس تبصُ اػت. MCGٍ خبٍسهيبًِ ًمغِ ضؼف  UAEدس صهيٌِ اسائِ خذهبت ثشاي ؿشكت ّبي ثيي الوللي ايشاًي دس 

كبس ٍ هشاٍدات ثب هتَليبى سػبًِ ّب، تحميمبت چبح ٍ اعالع كبهل اص لَاًيي ٍ دػت ٍاسد هحؼَة هي ؿَد ٍ پيذاكشدى سٍال 

 اص ًمبط ضؼف هب دس ايي ثخؾ ثبصاس خَاّذ ثَد. UAEجليغبت دس خبٍسهيبًِ ٍ تضشٍست ّبي كبس 

Marketing 

How are you planning to penetrate the above market? 

 ثشاي ًفَر ثبصاسّبي ّذف تؼييي ؿذُ ثِ ؿشح ريل اػت MCGػِ ساّكبس اكلي  

 خذهبت جذيذ گشٍُ ثِ هـتشيبى ايشاًي اًجبم تجليغبت گؼتشدُ ثشاي هؼشفي -

 ّذف لشاسدادى هـتشيبى ثِ كَست كٌفي ٍ تمؼين ثٌذي گشٍُ ّبي هـتشيبى ثبلمَُ-

 هؼشفي هحلَالت. ثشاي ٍ ايشاى  UAEبًي لبثل دػتشع دس ثْشُ گيشي اص استجبعبت ػبصه-
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What will be your primary marketing channel? 

 دثي اداسُ كٌين. MCGايشاى ّؼتٌذسا اص عشيك  MCGذّبي خبسجي هـتشي ًدس لذم اٍل هب للذ داسين فؼبليت ّبيي سا كِ ثش

سفت كِ دس ايشاى دس حبل حبضش فؼبليت تجليغبتي هيكٌٌذ اهب اص عشيك  دس لذم ثؼذي ػشاؽ دفبتش ثيي الوللي ثشًذّبيي خَاّين 

ًوبيٌذگي ّب فشٍؽ هؼتمش دس ايشاى الذام ثِ اًتخبة آطاًغ تجليغبتي هيٌوبيٌذ.للذ داسين ثب ثشلشاسي استجبط ثب دفبتش هٌغمِ اي 

 اعالع سػبًي كٌين. MCGايي ثشًذّب ًؼجت ثِ خذهبت ٍ كيفيت آى دس 

 خَاّين گشفت. پي بى ثشًبهِ ّبي ثبصاسيبثي هؼتمين ٍ اعالع سػبًي ثِ ثشًذّب ؿشكت ّبي ثيي الوللي ايشاًيٍ ثِ عَس ّن صه

اص ديگش ثشًبهِ ّبي تذٍيي ؿذُ ثش لشاسي استجبط ٍ تفبّن ًبهِ ّوكبسي ثب ؿشكت ّبي هـبٍس ػشهبيِ گزاسي دس ايشاى اػت كِ 

 فشاّن خَاٌّذ كشد. صهيٌِ آؿٌبيي هؼتمين هب سا ثب ثشًذّبي جذيذ هَسد

What percentage of market share do you plan to obtain in your first two years of operation? 

ؿَد. للذ  تْشاى هذيشيت هي MCGدس كذ ثَدجِ تجليغبت خبسجي اًجبم ؿذُ دس ايشاى تَػظ  75تب  71دس حبل حبضش حذٍد 

 ثشػبًين.دس كذ  31ْن سا ثِ داسين دٍ ػبل اٍل ايي ػ

 ٍ خبٍسهيبًِ ثبؿين. UAE دس ؿشكت تَليذ كٌٌذُ ثيي الوللي ايشاًي ثشاي تجليغبت ٍ هؼشفي هحلَالت 3ٍ حذالل كبًبل استجبعي 

Position 

How will you position you products/Services? (Good value for price, top quality, cheap and 

fun? 

بيي كِ ثِ آًْب اؿبسُ ؿذ للذ داسين دس لذم اٍل ثش هتٌبػت ثَدى ّضيٌِ ّبي دسيبفتي اص هـتشي ثب تَجِ ثِ ايٌكِ ّذف گزاسي ّ

 ذهبت اسائِ ؿذُ توشكض كٌين.خثب 

Which is a position not presently being addressed by the competition? 

يؼت ثشتشيي كيفيت اسائِ خذهبت ثشًبهِ سيضي خَاّين )دس ثشًبهِ ّبي ػِ ػبلِ دٍم(حتوبً ثِ دػتيبثي ثِ هَل ًضديكهب دس آيٌذُ 

 كشد. اهب دس حبل حبضش هَلؼيت ٍ جبيگبُ خذهبت هذ ًظش هب ًيؼت.
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Advertising, promotion, trade shows 

What would be the most efficient method? Product sampling, demonstrations, pilot 

projects, etc 

What trade shows would you likely participate in? 

 ؿشكت دس ًوبيـگبُ ّبي اختلبكي تجليغبت ٍ كٌبيغ ٍاثؼتِ هبًٌذ چبح ٍ ثبصاسيبثي-

 ذ ٍ هذيشيت سػبًًِثش–، سٍاثظ ػوَهي ٍ استجبعبت تحضَس دس ػويٌبس ّبي ػلوي ػبليبًِ تجليغب-

 اسائِ همبالت تَػظ كبدس ػلوي هجوَػِ دس هجالت تخللي-

 ّبي كبسي ٍ اسػبل ثِ هـتشيبىايٌذثِ سٍص سػبًي ثؼتِ ّبي اعالع سػبًي ٍ فشتْيِ ٍ -

 ؿشكت دس هؼبثمبت دسيبفت جَايض ٍ ًـبى ّبي ثيي الوللي دس ػشكِ ّبي تجليغبتي -

 ثشگضاسي دٍسُ ّبي آهَصؽ تخللي تجليغبت دس ايشاى-

اص آًْب اػتفبدُ هي كٌين الجتِ حفؼ هَليؼت اص  MCGهَاسد فَق اص اكلي تشيي صيوٌِ ّبيي اػت كِ هب ثشاي هؼشفي هجوَػِ 

 عشيك تَكيِ دّبى ثِ دّبى ٍ.... اص هَاسدي اػت كِ ثِ آى تبكيذ داسين.

Competition 

Tell us about key competitors in regard to products/service, price, location, promotion 

management, and financial position. 

 

Service: .ؿشكت ّبي ديگش تجليغبتي ٍ استجبعبت ثبصاسيبثي كِ ػبثمِ فؼبليت ٍ هشاٍدُ ثب ؿشكت ّبي ثيي الوللي داسًذ 

Price: پيٌگ ليوت سلبثتي ثِ ٍجَد خَاّذ آهذ.هاص آًجبيي كِ ايي هجوَػِ كبحت سػبًِ اػت فمظ دس كَست دا 

Location:  ثِ دليل ثِ ٍجَد آهذى يك دفتش هٌغمِ اي دسPMC ػي ثِ هـتشيبى ثيي الوللي ٍ اسائِ ثْتش ثشسػي سلبثتي دػتش

 ثِ آًْب اهكبى پزيش اػت.لزا اص سلبثت ثيـتش ثب دفبتش هٌغمِ اي ؿشكت ّبي هغشح پيؾ خَاّذ آهذ.

 : Financial positionن پب ثَدى كتَجِ ثِ ٍجَد ّضيٌِ ّبي ثشلشاس ػبصي ٍ اػتمشاس اٍليِ لذست سلبثتي دس اثتذا ثِ دليل ًَ  ثب

 سًگ تش جلَُ هي ًوبيذ
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What do you compete directly with? 

آًجبييكِ ايي ثبصاس ٍ سلبثت ثيي الوللي تجليغبت ًَپب ٍ جذيذ هي ثبؿذ لزا فؼبليت سلبثتي ثِ عَس جذي هٌظَس ثَجَد ًيبهذُ  صا

 ثِ ػجبست ديگش ثبصيگشاى اكلي سلبثتي ٌَّص ػبختِ ٍ آهبدُ ًـذُ اًذ.اػت 

 

Does the competition use the same or different suppliers? 

ّوبًغَس كِ اؿبسُ ؿذ تبهيي كٌٌذُ گبى اكلي  ثيـتش  دس ػشكِ سػبًِ هغشح هي ؿًَذ كِ تؼذاد ٍ ًَع سػبًِ ّب اص حيث اًتخبة 

 هحذٍدٍ لبثل ؿوبسؽ اػت اهب تشكيت آًْب هي تَاًذ دس ؿشايظ هتفبٍت تغييش كٌذ.

Business risk 

What risk does your organization face? 

ػذم توبيل ؿشكت ّبي ثيي الوللي جْت ػشهبيِ گزاسي  يب كن ؿذىهوبًؼت دٍلت اص فؼبليت ؿشكت ّبي ثيي الوللي دس ايشاى ٍ

 دس ثبصاس ايشاى ثِ تجؼيت اص آى كبّؾ هي يبثذ.

 ثِ خبسج ٍ ثبلؼكغ.اهكبى فؼبليت ّبي ثشلشاسي هشاٍدات ٍ تشاًغ ّبي هؼتمين هبلي اص ايشاى  -

What is your strategy to face these risks? 

تي ثِ هٌظَس سفغ ٍ يب كبّؾ ٍ همبثلِ ثب ضشيت يػت يك ؿشكت ايشاًي هؼتمل دس هذيبدس لبل MCGاػتمشاس ٍ تبهيي گشٍُ 

 هحتول. 

 


