


برند گروه بسپار شیمیراه توسعه ارتباطات و نقشه 
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ارزش ها
ارزش آفرینی پایدار و هوشمند

:  رشد و پایداری درآمدها 

(  حجم ، تنوع)و افزایش فروش محصوالت توازن

بر گانه محصول با تأکید 5مبتنی بر گروه های 

محصوالت دارای ارزش افزوده ویژه

: سرمایه گذاری هوشمند

مدیریتِ و بهره وری سبد سرمایه گذاری بر پایه 

ریسککاهش شرایط روز بازار و 
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ارزش ها
ارزش آفرینی پایدار و هوشمند

:شفافیت 
اری  ایجاد ساختار شفاف در ابعاد مالی ، بازار و سرمایه گذ

:  بهره وری 
مدیریت ریسک مالی

مدیریت دارایی ها و توان اجرایی در ابعاد بازرگانی و 
تولید

)...تکنولوژی و–فیزیکی –مالی (مدیریت منابع 
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ارائه محصوالت با قیمت و شرایط رقابتی

تالش در جهت توسعه و ساختارمند کردن فضای بازار
در ابعاد توسعه ، تنوع ، لجستیک

مشتری مداری و برند

توسعه مشارکت ارزش آفرین با سایرتولید کنندگان

R&D Centerبه سایر تولیدکنندگان در قالب  R&Dارایه خدمات 

بازار و مشتری

بازاردرنفوذرضایت مشتریان

تأمینِ پایدار و تحویل به موقع محصول

تأمین منافع مشترک 

توسعه و تکمیل سبد محصوالت

ارتقاء کیفیت مطلوب و پایدار



فرآیندهای مؤثر
ارتباطات

رجعتوسعه ارتباطات اثربخش اجتماعی در ابعادِ رسانه ، جامعه ، افراد و نهادهای حقیقی و حقوقی م 1

2

3

4

توسعه ارتباطات صنفی و تخصصی

SRMایجاد ساختار ارتباطی و رضایتمندی ذی نفعان 

مشارکت در رویدادهای تخصصی و نوآورانه



فرآیندهای مؤثر
(CSR)مسئولیت اجتماعی 

بهبود عملکرد زیست محیطی 1

2

توسعه اشتغال مولد و پایدار3

اجرای پروژه های حمایت های اجتماعی



فرآیندهای مؤثر
مدیریت تأمین منابع مالی پایدار

پیش بینی منابع تأمینِ سرمایه جدید و پایدار 1

2

طراحی روش های مشارکت و سرمایه گذاری جدید3

بهره گیری از منابع کم ریسک با بهای تمام شده پایین

استفاده از منابع حمایتیِ حاکمیتی4



فرآیندهای مؤثر
نتولید پایدار و دانش بنیا

تولیدات دانش بنیان اختصاصی 1

2

3

4
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بهره گیری از محققان و تیم های متخصص و دانش بنیان

تولید محصوالت استراتژیک و موردنیاز کشور

تولید محصوالت مکمل بازار

توسعه محصوالت نوآورانه و رقابتی



فرآیندهای مؤثر
یکپارچه سازی ساختار و عملکرد

ایجاد زنجیره عملکرد پیوسته 1

2

پیاده سازی زنجیره تأمین و تولید نوآور3

  (Internal Branding)پیاده سازی برند داخلی

ارزیابی و بهبود مستمر فرآیندها4



فرآیندهای مؤثر
مدیریت پروژه

هدفمند نمودن پروژه براساس نیاز بازار و توان موجود 1

2

مدیریت منابع در ابعاد مختلف3

مدیریت زمان



فرآیندهای مزیت ساز

استارت آپ البراتور

نوآوری و فناوری

برگزاری چالش های فنی

پیاده سازی نوآوری باز

صیحمایت از توسعه اکوسیستم نوآوری با رویکرد تخص

CVC ، سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی با

رویکردتخصصی



فرآیندهای مزیت ساز

توسعه سرمایه های اطالعاتی

مدیریت توسعه

مدیریت و توسعه برند در ابعاد محیط داخلی و خارجی

یارتقاء و توان افزایی سرمایه های انسان

توسعه بهره وری سازمانی و تولیدی

افزایش رضایت مندی و انگیزه سرمایه های انسانی



توصیف هویت برند
ویژگی ها

ردارای ارتباطات مؤثهوشمند و خالقچابک

مشتری مدار شریک مطمئن یدارتأمین کننده پا روزآمد

رآینده نگمحصول باکیفیتیانتولید کننده دانش بن

گستردگی سبد محصولمحصول با کیفیت



توصیف هویت برند
شـخصیت

توسعه گراجوانتحلیل گر

متخصص و توانمندنوآور



توصیف هویت برند
جایگاه 

(میاستراتژی تهاج)برند برتر بازار (یاستراتژی تهاجم)پیشرو در تأمین 

(استراتژی حفظ موقعیت)موفق در تولید با کیفیت  

(استراتژی تهاجمی) هوشمند و توانمند در خلق بازار و محصول جدید 

(راتژی تهاجمیاست)پیشرو در توسعه اکوسیستم نوآوری با رویکرد صنعت پتروشیمی و پلیمر 



پایان
از همراهی شما سپاسگزاریم


