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معرفی شرکت

ی  لجســــتیک بازا� یک کســــب و کار د� زمینه فناو�
ی  اطالعات اسـت که ارتباط ب�ن شــرک تهای فناو�
اطالعات و سازما نهای فعال د� زمینه لجستیک را 

تسهیل م یکند.
 عالوه بر این لجســـــــتیک بازار فرص تهایی را برای 
ســــرمای هگذارانی که مایل به فعالیت در این حوزه 

هست�د فراهم م یکند.
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معرفی شرکت

اهمیت لجستیک

نقش لجستیک

کسب و کارهای فعال در حوز هی لجستیک 

ی اطالعات شرک تهای فعال در حوز هی فناو�

ی سرمایه گذا�



 سرمای هگذاران

ی برای توسعه کسـب و کا� با استفاده از  فرص تهای بسیا�
امکانات تکنولو��ک د� زمینه لجســــــــــــتیک وجود دارد. 

ی د�  ســــــــازما نها یا افرادی که تمایل به ســـــــــرمایه گذا�
ی اطالعات دارند، از  زمین ههای مرتبط با لجســــــتیک و فناو�

ط��ق لجستیک بازار قاد� به انجام این کار خواهند بود.

 کسب و کارهای فعال در حوز هی لجستیک 

نها به نوعی با زنجیره تأمین در  ســـــازما نهایی که خدمات آ
ارتباط اســـــــــت و با توجه به امکانات جدید تمایل به ارتقاء 

سطح خدمت رسانی دارند. 

ی اطالعات  شرک تهای فعال در حوز هی فناو�

ی اطالعات تمام جنب ههای کســــــب و کا� را تحت تاثیر  فناو�
قرار داده است. لجســـــــتیک نیز از این قاعده مســـــــت�نی 
نیست. لجستیک بازا� پل ارتباطی شرک تهای IT با کسب و 
کارهایی اســــت که نیا� به تکنولو� یهای جدید د� زمین هی 

زنجیر هی تأمین دارند.

اهمیت لجستیک

در عصـر دیجیتال لجســتیک نقش مهمی در اقتصــاد ایفا م یکند. در 
این صنعت ۱٫۷ میلیون نفر اشتغال دارند.

 برای این که به اهمیت این موضوع پی ب���د، دنیایی را تصور کنید که 
هیچ محصـــولی ب�ن مکان ها تحویل داده نشـــود و یا جلوی حمل و 

نقل گرفته شود. 
لجســـــــتیک نه ت�ها برای تجارت از اهمیت باالیی برخوردار است، بلکه 

تو��ع را هم س��عت� و کارآمدتر ساخته است. 

۴۵ i t log is t icbazaar. i r i t log is t icbazaar. i r



مشاور

 اجزای س هگان هی چرخ هی تشـکی لدهند هی لجسـتیک بازار 

م یتوان�د از خدمات مشـــاوره برای پ�شــــبرد اهداف خود 

کمک گیرند. لجســــــــــتیک بازار امکانات جدید حوزه IT د� 

زمینه لجســـــــــــتیک را به خوبی م یشناسد و این شناخت 

زشی مضــــــــاعف برای سازما نها  م یتواند منج� به خلق ا�

شود.

هماهنگ کن�ده

لجســــــــــتیک بازار، با��گران مورد نیاز این چرخه را گرد هم 

ورده و امکانات و ��رســــــاخ تهای الزم برای تعامل میان  آ

نها را فراهم م یکند. نقش راهب� بودن لجســــــــتیک بازار  آ

م یتواند منج� به اعتماد با��گران شود و پ�شــــنهادهای 

نها ارائه کند. قابل قبولی به آ

تسهیل کن�ده

دانش و تج�� ههایی که در لجســـــــــتیک بازار است، کمک 

و ههای مختلف مشــــــت��ان به  م یکند تا تعامالت میان گ�

راحتی انجام شود. لجســـــــــــــــــــــتیک بازار تالش م یکند 

ی صورت پذیرند. ی با کیفیت و سرعت باالت� فرآیندهای کا�

ج��ان ساز

نالین حوز هی لجســــــتیک نوپا  در ایران کســــــ بوکارهای آ

هست�د. هدف لجستیک بازار، تحکیم نقش و جایگاه این 

مجموعه به عنوان مرجعی راهبر است.

نق شهای لجستیک بازار
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نها به نوعی با زنجیره  ســـــازما نهایی که خدمات آ

تأمی ن در ارتباط اســــت و با توجه به امکانات جدید 

تمایل به ارتقا سطح خدمت رسانی دارند. 

ی اطالعات تمام جنب ههای کسب و کا� را تحت  فناو�

تاثیر قرار داده است.

 لجســــتیک نیز از این قاعده مســـــت�نی نیســـــت. 

لجستیک بازا� پل ارتباطی شرک تهای  IT   با کسب 

و کارهایی اسـت که نیا� به تکنولو� یهای جدید د� 

زمین هی زنجیر هی تأمی ن دارند.

کسب و کارهای فعال در حوز هی لجستیک 

۸

ی اطالعات شرک تهای فعال در حوز هی فناو�
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ی برای توسعه کســـب و کا� با  فرص تهای بســیا�

اســـــــــــــــتفاده از امکانات تکنولو��ک د� زمینه 

لجســــــــتیک وجود دارد. سازما نها یا افرادی که 

تمایل دارند د� زمین ههای مرتبط با لجســـــــتیک و 

ی کن�د م یتوان�د از  ی اطالعات سـرمای هگذا� فناو�

ط��ق لجستیک بازار این کا� را انجام دهند.

سرمایه گذاران
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