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تن ن;:تیوتیاسبو ی4اجت تامدخ زا هدافتسایامنهار



ویبا%DازابتردقرپیاهرازباندادرارقرایتخاردابوتساB2Bناراد%$خوناگدننکنیماتنیبیطابترالپتنن%$تیو

تنرتنیایاضفرددنکیمکمک)ناشو$فهدمعوناگدننکدیلوت،ناگدننکدراو(ناگدننکنیماتهب،یتنرتنیاشو$ف

شو$فناکمانینچمه.دنهدشیازفااردوخشو$فودننکرارقربطابترانا%$تشمابهطساونودب،دنوشهدیدرتشیب

.دوبدهاوخناگدننکنیماترایتخاردنیالنآ

تن ن;:تیو هرا<4د
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مان تبث / دو"و



هدننک نیمات ناونع هب مان تبث

ناونعهبوهتفرتنن,+تیو$دشو+فتمسقهب،تنن,+تیوتیاسبوهبدو$واب

.دینکزاغآارمانتبثلحارمهدننکنیمات

اب،دیدرکنادیپاردوخلوصحمیدنبهتسد،تیاسبودوجومیاهیدنبهتسدنیب%درگا

زایکیایودینکحNطمناسانشراکابارلکشموهتفرگسامتناگدننکنیماتینابیتشپهرامش

.دینکباختناارکیدزنیاهیدنبهتسد

لاسرادیاهدرکدراومانتبثنامز$دهکیاهرامشهبامشی+K$اکلنپروبعزمر

.دیوشدوخی+K$اکلنپدراواتهتشونهطوK+مشخبردارRمر،دشدهاوخ

هبدوشیملاسرا،تنن,+تیوفرطزاامشی+K$اکلنپسردآابهارمههکیکمایپ

،دو$و[اسپدینکنشومارف.دوبدهاوختنن,+تیوتمسزاهیدییاتکیناونع

.دینکدییاتوهدناوخلماکتروصهبارهمانقفاوتنتم

۱
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 ار تن ن,+تیو تیاسبو $د مان تبث یامنهار ،مان تبث دنیآرف دربشیپ $د ع,+ست فده اب تن ن,+تیو

 دوـلناد هـب مادـقا گـنر Rـمرق هـمکد یو$ +ـب کـیلک اـب ،تـسا هداد رارقناگدننک نیمات امش رایتخا رد

.دینک امنهار لیاف



هژیو تیوضع

.دینکباختناارهژیوتیوضعهن,Rگ،تاغبلبتوتامدختمسقردوهدشدوخی+K$اکلنپدراو

زادیناوتیمریسممامتردامش.تساهدرکیحارطهژیوتیوضعیاههتسبتروصهبنیالنآیایندردامشروضحتیفیکندربالابفدهابار...ویباU%ازابتامدخعاوناتننNUتیو

.دNUببهرهبهتسبنNUتهبباختنایاربتننNUتیوناسانشراکییامنهاروهرواشم

۲
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تامدخ هفرعت لوصحم تشگزاب طیارش

یلاتیجید ن%$تیو

)یصاصتخا تیاسبو ینیم (
)دودحمان( لوصحم ج6د

 ج6د و یسر$ب ودقن نتشون

تن ن%$تیو طسوت لوصحم

)لوصحم۱۲(

 ناشن تفا%6د

هدننک نیمات

 یفرعم وئدیو شیامن

تکرش

یدنب هتسد هحفص رنب

ههامکی ددع۲

یطاسقا شو$ف
ناراد%$خ اب طابترا هوحن
لنپ•
 پا ستاو•
سامت هرامش•

هلپ

 تالوصحم شیامن(

)ابقر [ا رتالاب

RFQ تفا%6د

)تمیق مالعتسا(

+

!دینک کیلک

https://vitrinnet.com/vitrinnetsubscription
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:دینکهدافتسانآزادیابلیلدهچهبوتسیچهلپ،مینیببدییایبادتبا

تاشرافس دییات ای در ۳

.دینک هدافتسا نآ زا دیناوتیم لوصحم تسیل تاحفص نو8د هک تسایتاغبلبت تامدخ زا یکی هلپ

 ارـچ ،دـیهدیم شیازفا ابقر هب تبسن ار دوخ شوRف ،راک نیا اب ،دیهد شیامن نارادRSخ هب ابقر Pا رتالاب ار دوخ تالوصحم دیناوتیم امش یگژیو نیا زا هدافتسا اب

.دوRیم رتالاب ابقر هب تبسن امش لوصحم باختنا سناش ،دیهد رارق نارادRSخ دید لباقم رد ار دوخ لوصحم ابقر Pا رت عRSس هچره هک



.دینکباختناار)تمیقمالعتسا(RFQهن,Rگسپس،دیوشتاغیلبتوتامدخشخبدراوادتبا،هلپ[اهدافتسایارب

 هدادRFQ هـهام کـی دودـحمان هتـسب هـیهت ناکما امش هب هحفص نیا رد

.دیهد راشف ار د,+خ همکد و هدرک کیلک هتسب یو$ +ب نیاربانب .تسا هدش

 امــش و دــشابیم تــیو$ لــباق هحفــص نیــمه ردRFQ هتــسب دــ,+خ شرازــگ

.دینک یسر+ب ار دوخ د,+خ غلبم و دادعت ،د,+خ نامز یتحار هب دیناوتیم

 اــت تــسا هدرــک هداــمآ امــش یارــب ار ییاــمنهار تــن ن&%ــتیو

 هوــحن و اــه تــساوخرد ت&%یدــم ،RFQ اــب %تــشیب یــمک

 هــب اـمنهار دوــلناد یارــب .دیوــش انــشآ اـهنآ هبیهدخساپ

 یاــمنهار و هــتفر دوــخ ی%JLاــکلــنپ Jد اــمنهار تمــسق

 دــیناوتیم نیــنچمه ،دینک باختنا ارRFQ هبیهدخساپ

 هــب هحفــص نییاــپ گــنر Qــمرق هــمکد یوJ %ــب کــیلک اــب

.دینک ادیپ یسرتسد یامنهار

 دننکRFQد&%خ هب مادقا تاغیلبت و تامدخ تمسق رد دنناوتیم یناسک اهنت ،دینک هجوت

تیاــسبو  زا هژیو تیوضع هتسب Zونه رگا نیاربانب ،دنرادروخرب Qین هژیو تیوضع هتسب Zا هک

 زمرق همکد یوJ %ب ای و د&%یگب سامت۰۲۱۹۱۰۰۱۱۷۰ هرامش ابدیا هدرکن یJاد&%خ تن ن&%تیو

.دینک هدهاشم ار هتسب %ه تامدخ و اه هفرعت ات هدرک کیلک  هحفص نییاپ گنر

RFQ هب خساپ یامنهار عبثتسصهباام یامنهار هژیو تیوضع هتسب د:9خ هژیو تیوضع هتسب دCDخ
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https://static.vitrinnet.com/other/vitrinnet-RFQ-management-guide.pdf
https://vitrinnet.com/vitrinnetsubscription


یدنب هتسد تمسق یتاغیلبترنب د:9خ ۴

 لوـصحم اب بسانتم یدنب هتسد تاحفص رد یتاغیلبت رنب

ناگدــننک نیماــت امــش هــب تمدــخ نــیا ،درــیگیم رارــق امــش

 و دـیهد شیازـفا ار دوـخ لوـصحم شو+ـف ات دنکیم کمک

 نیـنچمه .د,+یگ رارق ناراد,+خ دید لباقم رد ابقر [ا رتشیب

 نـیا زا دوـخ یتاـغیلبت یاـهنیـپمک اـب گنهامه دیناوتیم

.دینک هدافتسا تمدخ

 ساـمت تــن نRSـتیو اــب تـسیفاک تامدـخ نیا تفا8Sد یارب

شرافــس و هدرــک ییاــمنهار ار امــش ناــسانشراک اــت دــRSیگب

.دننک تبث ار امش

۰۲۱۹۱۰۰۱۱۷۰



.دهد یمهئاراناگدننک نیمات امش هب نیالنآ یایند رد امش روضح اقترا فده اب ار ی$گید ی4اجت تمدخ نینچمه تن ن%$تیو

!دینک کیلک هحفص نییاپ همکد یو4 $ب تامدخ ریاس یسر$ب یارب

تامدخ ریاس هژیو تیوضع هتسب دCDخ

https://static.vitrinnet.com/other/VitrinnetPriceList1401-2.pdf


۰۲۱۹۱۰۰۱۱۷۰د:9یگب سامت ام اب

؟د%4اد زاین رتشیب ییامنهار هب
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