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رشد  یقدم برا نیمحصوالت و خدمات اول ستهیشا یالملل نیب غاتیو تبل یابیبازار

 سامانه تفایرو مجموعه و نیاست ا یرانیا یصادرات شرکت ها

www.vitfa.com یبازرگان یها ، کامل و با استاندارد ستهیشا یمعرف یرا برا 

 را در یرانیا تسامانه محصوال نینموده است . ا جادیا یرانیا یشرکت ها یرا برا

 یقدم ها انیاز سمت مشتر دیخر ینموده و با جذب سفارش ها غیتبل یجهان یبازارها

 .دینما یفراهم م یرانیکنندگان ا دیتول یرا برا یاتیعمل

 :   vitfaخدمات 

  انه استانداردهای بازرگانی در ساممعرفی محصوالت و خدمات با

 vitfa.comصادراتی 

  تبلیغات تخصصی محصوالت در موتورهای جستجو 

  سئو تخصصی محصوالت و طراحی کمپین رقابتی در فضای

 تجارت الکترونیک

 ارائه پنل کاربری به شرکت های ایرانی برای ثبت و ویرایش 

 محصوالت و خدمات 

  دهای و کمک به انعقاد قرارداانجام مذاکرات اولیه با مشتریان

 تجاری 

 وله همکاری در امور گمرکی، حمل و نقل و انقال مالی برای محم

 های صادراتی  

  شرکت در نمایشگاه های بین المللی تخصصی 

 هدف ما تسهیل و تسریع تجارت بین المللی ایران است 
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 مشتریان خارجی در برقراری ارتباط با شرکت های ایرانی برای
 انجام خرید به سه عامل نیاز دارند:

  دسترسی سریع و کافی به اطالعات: محصول، قیمت، حمل و

 نقل ، شرایط بازرسی و انتقال وجه 

  وش ربرقراری ارتباط سریع و آسان با تامین کننده و دریافت

 عملیاتی و شفاف برای معامالت 

 ت بلیاطمینان از انجام مفاد قرارداد توسط تامین کننده و قا

 پیگیری و داشتن اخبار لحظه ای پروسه تامین کاال

تولید کنندگان و صادرکنندگان کاال هم برای توسعه تجارت خود 
 نیازمند عامل زیر هستند: 

  معرفی شایسته محصول در فضای بین المللی بصورت

 عملیاتی و بهینه 

  دریافت سفارشات واقعی و عملیاتی 

  تسهیل پروسه عملیاتی ، حمل و نقل، انتقال وجه و امور

 گمرکی

کاالهای  از این رو سامانه ویتفا با فراهم کردن بستر معرفی و تبلیغات

سهیل تایرانی و دریافت سفارشات بصورت آسان و عملیاتی فضا را برای 

یتفا تجارت بین الملل شرکت های ایرانی فراهم نموده است. همکاری و

رکت شخارجی در بسیاری از موارد راه گشای موانع صادراتی  با شرکای

 های ایرانی بوده است . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تفایبا و یچرا همکار
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 جدول تعرفه خدمات : 

 

 طرح برنزی طرح نقره ای طرح طالیی سرویس ردیف

    درج نامحدود محصوالت 1

    پنل کاربری اختصاصی 2

    الت سئو تخصصی محصو 3

تبلیغات در محیط گوگل )هزینه  4

تبلیغات جداگانه محاسبه می 

 شود.(

   

    مذاکرات تجاری اختصاصی 5

    همکاری در پروسه صادرات  6

ارائه اطالعات بازار محصول و  7

 تحقیق بازار برای یکی از محصوالت

   

    حضور در صفحه نخست ویتفا 8

میلیون تومان 10 میلیون تومان 25 تعرفه   رایگان 

مذاکره در زمان  کمیسیون انجام معامالت 

 قرارداد
مذاکره در زمان 

 قرارداد
مذاکره در زمان 

 قرارداد

 

و هزینه های گوگل با نرخ یک و نیم برابری دالر روز محاسبه می شود. این هزینه ها توسط شرکت های همکار گوگل در ایران دریافت می شوند 

 سامانه ویتفا منافعی در انجام این هزینه ها ندارد. 

 هزینه های تبلیغات در گوگل : 

 میلیون تومان  )صرفا جهت دریافت بازخورد و آزمون و خطا کمپین تبلیغاتی( 2ماه اول 

 ری شرکت تامین کننده میلیون تومان بر اساس نیاز و پاسخ دهی تبلیغات پس از تعیین کمپین با همکا 10تا  2ماه های بعدی: بین 

 


