
 شرآت هاي توليدي و توزيعي 
 

  طرح جامع شناسنامه ملي محصوالت
  

   

رآتها عضويت در سيستم طبقه بندي و خدمات شناسه آاال گزينه مناسب براي شرآتهاي توليد آننده محصوالت و شرآتهاي توزيع آننده محصوالت ساير ش
پرتال اطالع « شناسه دار آردن آليه محصوالت وابسته و در نتيجه اطالع رساني محصوالت در فروشگاه مجازي و الكترونيكي. با نام تجارتي خاص خواهد بود 

مي تواند شرآت را در معرض نمايش و عمليات تدارك آليه مصرف آنندگان و خريداران آاالهاي مورد  www.irancode.irبه آدرس  »رساني ملي آاال
محصوالت زمينه بازاريابي الزم را فراهم آورده و باعث مي گردد تمامي مخاطبين تجاري به عبارت ديگر ارايه مطلوب اطالعات شرآت و اطالعات . نظر قرار دهد

  :عمده اطالعات شرآتها آه بايد در معرض مخاطبين قرار دهند عبارتند از. با ديد وسيعتر و زمينه انتخاب مناسبتري، نيازمندي آااليي خود را مرتفع نمايند
  

  ...، نام تجارتي، آدرسها، نام مديرعامل و اطالعات عمومي شرآت شامل نام شرآت - 
  ...ـ اطالعات تكميلي شرآت شامل شرح مأموريت، تاريخچه، نمايندگي ها و آدرسهاي وابسته و

  ...ـ اطالعات عمومي محصوالت شرآت شامل نام آاالها، آدهاي ملي محصوالت، نامهاي تجارتي و
 ...تصاوير و ـ اطالعات تخصصي محصوالت شرآت شامل مشخصات فني،

  
بطور آلي عضويت در اين سيستم . محصوالت وابسته بصورت مطلوب صورت بپذيردارايه آامل و جامع اين اطالعات باعث مي گردد اطالع رساني شرآت و

 :را حاصل خواهد نمود مزاياي ذيل
 

 محصوالت ـ قرار گيري در نمايشگاه جامع و يكپارچه عرضه
 ها و خدمات مربوطهـ شناسنامه دار شدن آاال

 برد وسيع در وب و با ـ اطالع رساني آامل
 ـ ايجاد آليد و زبان مشترك ارتباطي با خريداران

 فروش به موسسات ـ افزايش شانس
 ـ تحت آنترل درآوردن اطالعات محصوالت و آاتالوگ آنها

 قرارگيري در منبع يابي رقابتي و ايجاد امكان فروش مناسبتر ـ
 

 عضويت مراحل
 :طرق ذيل اقدام نمود براي عضويت در سيستم ملي طبقه بندي وخدمات شناسه آاال مي توان از

 
 .، پيغام عضويت خود را اعالم فرماييد«با ما ارتباط» ـ در گزينه

 .تلفنهاي شرآت، آمادگي خود را اعالم فرماييد ـ با
 

 :شامل موارد ذيل است مراحل عضويت
 

 آمادگيـ ارتباط با شرآت جهت اعالم 
 اطالعات شرآت و نمايندگي هاي مربوطه ـ اظهار

 ـ اظهار اطالعات محصوالت
 تأييد اطالعات توسط مرآز ملي ـ آارشناسي و

 ملي ـ اطالع رساني در پرتال

 :مهم نكته
  .در بر نخواهد داشتشرآت متقاضي نسبت به هزينه اعالمي مرآز مليانجام مراحل ثبت نام از طريق شرآت هيچگونه هزينه سرباري براي

 

 


