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01 ┃ミライズジャパン会社紹介
MiRise Japan хувьцаат компанийн танилцуулга

Токио хот Минато дүүрэг Тораномон 5-11-1 (Toranomon 5-11-1, Minato-ku, Tokyo, Japan)



 電通国際情報サービス

製造業のDX支援、プロダクトマネージャー

 デロイトトーマツコンサルティング

数々のメーカーの事業・マーケティング戦略策定・実行支援

 アマゾンジャパン

ライフ&レジャー Automotive事業部 商品戦略部 統括部長

No Jan商品の取り扱いスキーム確立、JP全体へ展開

Sourcing戦略変革PJのコアメンバーとしてプロセス構築・展開

2015/16年事業部予算(売上・利益共に)の達成をけん引

 Inagora株式会社

IT企画 ディレクターとしてミドル・バックのシステム刷新
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代表取締役 木村 和昭
Ерөнхий захирал Кимүра Казүмаки

IT・コンサルを経て、Amazonにて
EC事業の成長に貢献
IT болон зөвлөгөө  Амазон дахь EC бизнесийн 
өсөлтөд нь хувь нэмэр оруулсан

01 ┃ミライズジャパン会社紹介
MiRise Japan хувьцаат компанийн танилцуулга

 Dentsu олон улсын мэдээллийн үйлчилгээ 

Үйлдвэрлэлийн DX туслалцаа, бүтээгдэхүүн эрхэлсэн менежер

 Deloitte Tomatsu Consulting.

Төрөл бүрийн үйлдвэрлэгчдийн бизнес, маркетингийн стратеги 

боловсруулах, хэрэгжүүлэлтэд дэмжин туслах

 Amazon Japan 

Life & Leisure Automotive хэллтэс, бүтээгдэхүүний стратегийн газрын 

ерөнхий менежер

“No Jan” бүтээгдэхүүн боловсруулах схемийг зохиож, бүх Япон даяар 

хэрэгжүүлсэн

Sourcing PJ стратегийн өөрчлөлтийн гол гишүүний хувьд үйл явцын 

бүтцийг бүрдүүлж, байршуулсан

2015/16 оны бизнесийн хэлтсийн төсөвлөсөн борлуулалт, ашгийг 

давуулан биелүүлсэн. 

 Inagora хувьцаат компани

IT захирлын хувьд “Middle back” системийн шинэчлэл хийсэн.
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 フェデラルエクスプレス

配送品質室課長：配送遅延の改善、自社新通関システム(通関

+WMS)開発

ソリューション営業部課長：通関士として物流ソリューショ

ン営業。多数の薬事系、食品系のExpress通関を実現

 アマゾンジャパン

SCM 輸配送・業務管理部長：配送品質改善、配送会社マネジ

メント、新規サービス導入。Primeの日本全国拡大、メール

便・コンビニ受取導入など

 Inagora株式会社

物流責任者として新倉庫・営業倉庫事業立ち上げ

取締役 谷口 彰平
Гүйцэтгэх захирал Танигүчи Шоүхэй

物流分野における豊富な経験
Материал техник хангамж салбарт арвин 
туршлагатай

01 ┃ミライズジャパン会社紹介
MiRise Japan хувьцаат компанийн танилцуулга

 Federal Express 
Хүргэлтийн чанар эрхэлсэн албаны дарга: Хүргэлтийн 
саатлыг арилгаж, гаалийн бүрдүүлэлтийн өөрийн 
шинэ систем (гаалийн бүрдүүлэлт +WMS)-ийг 
хөгжүүлсэн.Борлуулалтын шийдэл эрхэлсэн хэлтсийн 
менежер: Гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтний хувьд  
ложистикийн шийдлийн санал болгох хийх. Эмийн 
болон хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой гаалийн 
шуурхай бүрдүүлэлтийг боловсруулж хэрэгжүүлсэн.

 Amazon Japan 
SCM Тээвэр/хүргэлт/ бизнесийн удирдлага эрхэлсэн 
хэлтсийн менежер: Хүргэлт чанарын сайжруулалт, 
тээврийн компанийн удирдлага, шинэ үйлчилгээний 
нэвтрүүлэлт. Япон даяар Prime-ийн өргөтгөл хийх, 
бага оврын ачааг шуудангийн системээр явуулах 
үйлчилгээг нэвтрүүлэх, 24 цагийн дэлгүүрт барааг 
хүлээж авах үйлчилгээг нэвтрүүлэх г.м.

 Inagora ХК 
Ложистикийн менежерийн хувьд шинэ агуулах нээж,  
агуулахын худалдааны бизнес эхэлсэн.



【主要事業】Үндсэн үйл ажиллагаа

1. 日本国内E-commerce支援 Япон дахь цахим худалдааг дэмжих

2. 海外販売支援 (日本→海外) Гадаад дахь борлуулалтыг дэмжих

( Япон → Гадаад)

3. 輸入販売事業 Импортын бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулах үйл ажиллагаа

4. 物流コンサルティング
Ложистикийн зардлыг багтаасан борлуулалтын зөвлөгөө
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01 ┃ミライズジャパン会社紹介
MiRise Japan хувьцаат компанийн танилцуулга



02 ┃インターネット市場の普及
Интернэт зах зээлийн хөгжил

日本の個人のインターネット利用率は10年間で約12%UP
Японд хувь хүний интернэтийн хэрэглээ 10 жилд ойролцоогоор 12% 

-иар өссөн

(6歳以上で過去1年間のインターネット利用経験)

Өнгөрсөн 1 жилд 6-аас дээш насныхны интернэт хэрэглээ 

※総務省｜令和2年版 情報通信白書｜インターネットの利用状況

90%

78%

▼インターネット利用端末の種類

Интернэт хэрэглэж буй төхөөрөмжийн 
төрөл

Ухаалаг утас

PC

Таблет

ТВ

Видео тоглоом

Гар утас

Бусад



02 ┃インターネット市場の普及
Интернэт зах зээлийн хөгжил

60歳以上のインターネット利用率が大きく上昇
2019年と比べて世代間の格差が縮小

60-аас дээш насныхны интернэт хэрэглээ эрс нэмэгдэж, нас

хоорондын ялгаа 2019 онтой харьцуулахад улам багасаж байна

インターネットは特定層だけのメディアでは

なく『あらゆる消費者層に到達可能なマス・

メディア』へと確実に成熟している。

Интернэт нь тодорхой хэсэг бүлгийн мэдээллийн 

хэрэгсэл гэхээсээ илүү улам бүр "бүх нийтийн 

мэдээллийн хэрэгсэл" болон хөгжсөөр байна.
※総務省｜令和2年版 情報通信白書｜インターネットの利用状況

▼世代別 インターネット利用率

Насны ангилалаас хамаарсан интернэт хэрэглээ 



02 ┃EC化の現状
EC-ийн одоогийн байдал

▼日本のBtoC-EC市場規模の推移 Японы BtoC-EC зах 

зээлийн хэмжээний өөрчлөлт（単位：億円）

※経済産業省｜電子商取引に関する市場調査の結果

BtoC EC市場規模 19.4兆円／前年比7.6％↑
BtoC EC зах зээлийн хэмжээ 19.4 их наяд иен 
/ өмнөх жилээс 7.6% ↑

BtoB EC市場規模 353.0兆円／前年比2.5％↑
の成長率となっている。

BtoB EC зах зээлийн хэмжээ 353.0 их наяд иен 
/ өмнөх жилээс 2.5% ↑тус тус өсөлттэй 
байна.

▼国別 小売りのEC化率の推移
Жижиглэн худалдаанд цахим худалдааны эзлэх хувь(улс 
тур бүрээр)

⇒日本のEC化率は海外に比べて低い
Япон дахь EC-ийн түвшин гадаадтай харьцуулбал доогуур 

EC=電子商取引

EC=цахим худалдаа



9

03 ┃弊社取組事例 アマゾン販売
Манай компаний зарим үйл ажиллагаа・Амазоны борлуулалт
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03 ┃弊社取組事例 楽天販売
Манай компаний зарим үйл ажиллагаа・Ракүтэний борлуулалт



• アマゾン Retail＆Seller双方での販売向上施策の立案・実行

• Амазоны жижиглэнгийн  худалдаа,  борлуулалтыг сайжруулах арга хэмжээний төлөвлөлт, хэрэгжүүлэлт
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リテール
Жижиглэн худалдаа

セラー
Борлуулагч

マーチャント
Худалдагч

FBA (Fullfilled by Amazon) MFN
(Merchant Fullfillment Network)

販売者
Борлуулагч

Amazon .co.jp 出品者 Худалдаалагч

物流
Ложистик

Amazon Amazon 出品者 Худалдаалагч

ビジネスモデル
Бизнес загвар

販売価格-仕入価格 Худалдах 
үнэ - Худалдан авах үнэ

販売手数料 Борлуулалтын шимтгэл 販売手数料 Борлуулалтын шимтгэл

手数料 Шимтгэл

なし
(卸値の設定次第)
Байхгүй 
(Бөөний үнэ тогтоолтоос 
хамаарна)

月額手数料:4900円 Сар бүрийн шимтгэл 
4900иен
販売手数料(8-15%)
Борлуулалтын шимтгэл (8-15%)
FBA手数料 FBA шимтгэл 
①配送代行手数料 Хүргэлтийн хураамж
②在庫保管手数料 Бараа материал хадгалах 
хураамж

月額手数料:4900円 Сар бүрийн 
шимтгэл 4900иен
販売手数料(8-15%)
Борлуулалтын шимтгэл (8-15%)

03 ┃弊社取組事例 Step1 (コスト計算)
Манай компаний зарим үйл ажиллагаа Step1（ Зардлын тооцоо）



• アマゾン Retail＆Seller双方での販売向上施策の立案・実行

• Амазоны жижиглэнгийн  худалдаа,  борлуулалтыг сайжруулах арга хэмжээний төлөвлөлт, хэрэгжүүлэлт
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リテール
Жижиглэн худалдаа

セラー
Борлуулагч

マーチャント
Худалдагч

FBA (Fullfilled by Amazon) MFN
(Merchant Fullfillment Network)

特徴
Онцлох шинж 

чанар

・大手メーカー向き(Amazon
取引5億円～)
Том үйлдвэрлэгчдэд
чиглэсэн (доод хэмжээ 500 
сая иенээс)

・FBAの活用によりAmazon Retailに負けな
い顧客体験を実現 FBA-г ашиглан Amazon 
Retail-тэй дүйцэхүйц  хэрэглэгчидэд 
туршиж үзэх боломж бүрдүүлэх.

・割安な配送網を自社で持つ会社には
向いている。出荷日が依頼倉庫によっ
てしまう Хямд үнээр тээвэрлэлт 
хийх боломжтой компанийг 
чиглэсэн. Тээвэрлэх өдөр нь 
тухайн агуулахаас хамаарна.

できること・で
きないこと

Боломжтой • 
боломжгүй 

зүйлс

365日出荷可能・コストを売上からオフセッ
ト・物流クレーム対応不要Жилийн 365 өдөр 
ачаа явуулах боломжтой・ Зардлыг  
борлуулалтаас нөхнө・Ложистикийн 
талаархи гомдлыг шийдвэрлэх 
шаардлагагүй.

オリジナル箱での出荷・カスタマー
データ蓄積を通した分析が可能
Үйлдвэрлэгчээс ирсэн баглаа 
боодолтой явуулна・
Хэрэглэгчийн мэдээллээр 
дамжуулан дүн шинжилгээ хийх 
боломжтой.

03 ┃弊社取組事例 Step1 (コスト計算)
Манай компаний зарим үйл ажиллагаа Step1（ Зардлын тооцоо）



• SEOを考慮した商品情報登録支援 Бүтээгдэхүүний мэдээллийн SEO-г бодолцсон бүртгэлд 
үзүүлэх дэмжлэг

• 外部流入が非常に重要。主要キーワードを特定し、サーチのパフォーマンス改善をするための商
品登録をサポートします。Гаднаас ирж буй урсгал маш чухал. Түлхүүр үгсийг тодорхойлж, хайлтын гүйцэтгэлийг 
сайжруулахын тулд бүтээгдэхүүний бүртгэлийн дэмжлэгээр ажиллана.
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Direct

56%
Free Search

18%

Sponsored Links

9%

Associates

8%

Amazon 

Keyword

3%

Other

3%

Email

2%

Social 

Media

1%

Paid 

Social

0%

Display 

Advertising

0%

All Channel Mix

03 ┃弊社取組事例 Step2 (キーワードサーチ)
Манай компаний зарим үйл ажиллагаа Step2 (Түлхүүр үгний хайлт)



• 競合分析を踏まえた販売施策立案
Өрсөлдөгчийн судалгаанд үндэслэсэн борлуулалтын арга хэмжээний төлөвлөлт

• 競合商品との商品性・売上・価格・口コミ・サーチランクなどの主要要素を比較し、売り上げ拡大
していくための販売施策を立案します。Бүтээгдэхүүний шинж чанар, борлуулалт, үнэ, 
үйлчлүүлэгчдийн сэтгэгдэл, хайлтын түвшин зэрэг гол хүчин зүйлийг өрсөлдөгч бүтээгдэхүүнүүдтэй 
харьцуулж, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг боловсруулна.
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03 ┃弊社取組事例 Step3 (競合分析とポジショニング)
Манай компанийн зарим үйл ажиллагаа Step3 (Өрсөлдөгчийн судалгаа ба байршуулалт)



• 閲覧数・購買率を分析した上でのアクション立案 Хандалтын тоо, худалдан авалтын 
түвшний судалгаанд үндэслэн дээрх үйл ажиллагааг төлөвлөнө
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閲覧数を上げる要素 Хандалтын тоог нэмэгдүүлдэг хүчин зүйлс

→ 露出を高める Хандалтыг нэмэгдүүлэх

閲覧数
Хандалтын тоо

購買率
худалдан авалт 

売上
Орлого＆

購買率を上げる要素 Худалдан авалтын түвшинг нэмэгдүүлэх хүчин зүйлс

→ 購買判断を助ける Худалдан авалтын шийдвэр гаргахад туслах

 セレクション(商品点数)の拡大 Сонголтын хүрээ, худалдааны 

цэгийн тоог нэмэгдүүлэх

 タイムセールなどのプロモーション Цагийн хямдрал гэх мэт 

урамшуулал 

 メーカーキャンペーン Үйлдвэрлэгчийн аян сурталчилгаа

 Amazon内の広告枠 Амазоны дотоод сурталчилгааны хэсгүүд

 Amazon外からの流入促進 Амазоны гаднаас ирж буй урсгалын 

сурталчилгээ

 レコメンド機能による好循環 Санал болгох боломж бий болгосон 

үр дүнтэй мөчлөг

 豊富な商品情報（A+商品詳細ページ） Бүтээгдэхүүний талаархи баялаг 

мэдээлэл (A + Бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй хуудас)

 他のお客様の生の声（カスタマーレビュー） Бусад үйлчлүүлэгчдийн дуу 

хоолой (үйлчлүүлэгчдийн сэтгэгдэл) 

 商品をすぐに手元に届ける（即日配送） Хурдан шуурхай хүргэлт (Өдөрт нь 

хүргэлт)

 競争力のある販売価格 Өрсөлдөх чадвартай худалдах үнэ

 有効なターゲティング Мэргэн онилолт

 セールスプロモーション Борлуулалтын зар сурталчилгаа

平均単価
Дундаж үнэ＆

03 ┃弊社取組事例 Step4 (価格設定と売上予測)
Манай компаний зарим үйл ажиллагаа Step4

(Үнэ тогтоолт, борлуулалтын урьдчилсан тооцоо)



16

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000
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売上・広告費推移 Борлуулалт, зар сурталчилгааны зардлын чиг хандлага

広告費合計 注文商品売上 線形 (注文商品売上)

競合分析Өрсөлдөгчийн 

судалгаа

キーワード分析
Түлхүүр үгийн судалгаа

訴求ポイント整理
Сэтгэл татахуйц оноо

カタログ整理
Каталоги цэгцлэх

(SEO/画像/APLUS）
(SEO/имиж/APLSUS)

モニター
Мониторинг
キャンペーン
Компанит арга хэмжээ

割引
хөнгөлөлт

クーポン
купон

レビュー記入
Сэтгэгдэл бичих 

カタログ微訂正
Каталогийн жижиг 
засвар хийх

Amazon広告開始
Амазоны зар 
сурталчилгаа эхлэх

自社HP運用開始
Компаний HP үйл 
ажиллагааг эхлүүлэх

Google広告開始
Google зар 
сурталчилгааг 
эхэлүүлэх

Instagram開設
Instagram нээх

03 ┃弊社事例 Step5 (売上実績と施策PDCA)
Манай компаний зарим үйл ажиллагаа Step5 (Борлуулалтын гүйцэтгэл, PDCA чанарын 
сайжруулалтын хэмжилт)

W24

施策Арга хэмжээ
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新規カスタマの獲得&リピートカスタマの維持に注力して売上げを作っている
Шинэ үйлчлүүлэгч татаж, байнгын үйлчлүүлэгчдээ хадгалж үлдэхэд анхаарлаа хандуулан борлуулалтыг нэмэгдүүлэх

03 ┃弊社事例 Step6 (リピート分析)
Манай компаний зарим үйл ажиллагаа Step6 (Давтан худалдан авалтын 
судалгаа хийх)
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+Off Line

03 ┃弊社事例 Step7 (販売チャネルと広告)
Манай компанийн боловсруулж буй ажилууд Step7 (Борлуулалтын суваг ба сурталчилгаа)

Rakuten

Сурталчилгаа

Сурталчилгаа

Ивээнтэтгэгдсэн бүтээгдэхүүний 
сурталчилгаа

Ачилт

Видео сурталчилгаа

Дахин суртчилах

Google shopping
сурталчилгаа



7L 入数の商品化 7L хэмжээний худалдаа

• 自社HPでのみ販売を予定。アマゾンで買ってくれているお客様を自社HPへ誘導
し、アマゾンへの販売手数料を削減 Зөвхөн компанийн вэбсайт дээр борлуулалт хийх. Амазоноос 
худалдаж авдаг үйлчлүүлэгчдийг татаж, Амазонд төлдөг  борлуулалтын шимтгэлийг бууруулаж өгөх 

• 7L/4個入りが宅配便で送れる上限重量。もらっている運賃表を1キロも無駄にせず
に使い切り、売上中の配送費比率を下げる7L / 4 ширхэгийг шуудангаар илгээж болох хамгийн их жин. Хүлээн 

авсан тээвэрийн зардалын хүснэгтийг килограмм алдалгүй ашиглаж борлуулалтын явцад тээврийн зардлын харьцааг бууруулах.
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03 ┃弊社事例 Step8 (コスト改善提案)
Манай компанийн боловсруулж буй ажилууд Step8 (Зардлыг сайжруулах санал)



04 ┃モンゴル製品の調査
Монгол бүтээгдэхүүний судалгаа

ソルトランプ：Давсан гэрэл

ウールベビー服：Ноосон хүүхдийн хувцас

ギーオイル：Шар тос

育毛シャンプー：Үсний ургалтын шампунь
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05 ┃モンゴル製品の選定(インソール)
Монгол бүтээгдэхүүний сонголт (улавч)

日本のExclusiveで契約
Монгол компанитай Exclusive гэрээ байгуулсан
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05 ┃インソール商品 (革製競合商品)
Улавч (өрсөлдөх чадвартай арьсан бүтээгдэхүүн)

700 PCS 100 PCS 300 PCS
現在の月販数 Одоогийн сарын борлуулалт

革製では月販約700のサフィールが一番売れ
ている。

革製のインソール市場は月間約1000個。ここ
からシェアをどれ程奪えるのかが勝負とな
る。

まずは半分の500を狙っていきたい。

Арьсан бүтээгдэхүүн дотроос SAPHIR нь сард 
700 орчим борлуулагдаж хамгийн их 
борлуулалттай байгаа бүтээгдэхүүн юм.

Арьсан улавчны зах зээл сард 1000 ширхэг
худалдаалагддаг, үүнээс зах зээлийн хэдэн 
хувийг эзлэх вэ гэдэг нь өрсөлдөөнөөс 
хамаарана.  Эхний ээлжинд 500-г 
худалдаалахыг зорьж байна.
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06 ┃現状Status Одоогийн байдал

1．コストシミュレーションを終了し販売価格を決定
Зардалын загварчилгааг дуусгаад зарах үнийн шийдвэр гаргах

2．アマゾンサイト作成中 Амазоны сайт үүсгэхээр ажиллаж байна

3．契約書を作成 Гэрээ байгуулах шатандаа байна

4．仕入代を支払い Нийлүүлсэн бараа бүтээгдэхүүний төлбөрийг төлөх

5．輸入と倉庫への搬入 Импортлох, агуулахад хүргэх

6．販売開始 Борлуулж эхлэх



• モンゴルから日本のECで販売を行うには、B2C型とB2BC型がある。B2C型だと販売毎にモンゴル→日
本のお客様へ配送費が必要になりとても高額になる。ビジネスとして成り立たない可能性が高い。

• Японы цахим дэлгүүрт Монголоос худалдаалах тохиолдолд B2C ба B2BC гэсэн төрлүүд бий. B2C төрлийн 
хувьд Монголоос Япон руу захиалагчид хүргэхийн тулд өндөр үнэтэй тээврийн зардал шаардагдах 
бөгөөд бизнесийн хувьд ямар ч ашиггүй байх өндөр магадлалтай.

• B2BC型だと輸送費を抑えることが出来るが、日本側で輸入販売をする会社が必要になる。特に日本
税関を通すための「輸入者」が必要。

• B2BC төрлийн хувьд тээврийн зардлыг бууруулах боломжтой боловч Японы талаас импортолж борлуулах 
компани шаардагдана. Тодруулбал, Японы гаалиар нэвтрүүлэхийн тулд , "импортлогч" шаарддаг.

• ミライズジャパンは日本のEC販売のノウハウがある。特に、競合商品の売れ具合い、価格設定、広告
宣伝が重要な要素となり、ECで販売するための強いパートナーになれる。

• MiRise Japan нь Японы EC борлуулалтын ноу-хаутай ба өрсөлдөгч бүтээгдэхүүний борлуулалтын явц, 
үнийн тогтоолт, сурталчилгаа нь чухал хүчин зүйл болох бөгөөд Японы EC-д борлуулалт хийх хүчтэй түнш 
болж чадна.

contact@mirisejapan.com へメールを頂ければ対応いたします。

Ямар нэгэн тодруулах зүйл гарвал дээрх хаяг-руу имэйл илгээнэ үү.
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06 ┃ミライズジャパンの存在意義
MiRise Japan хувьцаат компанийн оршин тогтнохын утга 

mailto:contact@mirisejapan.com


25
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