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 گروه  بازرگانی تجارت طالیی

د هئارا تخصصید صتردا د وارها د ود رتخیصد اتالد د هنده د دهات د اتاا   
حملد ود نقلد اتد رتخیصد د ،ازد آموزشد اتد منبعد یتبید وارها ،بتزاریتبید صتردا   

سالم ارجمند و دوست عزیز  

ه گرو .شیراز تهیه شده است بازرگانی اتاق و برخاًاتاق بازرگانی ایران ، سازمان توسعه تجارتاغلب توسط ه شده فایل های ارائ

حرفه ای و پروانه کارگزاری  و موزش از سازمان فنیآوز مج کادر مجرب و همچنینبازرگانی تجارت طالیی با داشتن 

باشد.  ذیل می ه دهنده خدماتآفریقای جنوبی ارائ چین، ترکیه ودفاتر همکار در کشور های  و با داشتن ایران از گمرک امورگمرکی

       .ه شده برای شما مفید واقع شودفایل ارائ امیدواریم. خوشحال خواهیم شد که بتوانیم در خدمت شما عزیزان باشیم

 ترخیص کاال از گمرکات کشور به ویژه گمرک های اصفهان،  تهران)امام خمینی و شهریار(، بندر عباس،  بندر خرمشهر 

 آموزش های تخصصی صادرات و واردات، ترخیص کاال و ...

 مشاوره در خصوص صادرات و واردات 

 مشاوره و اجرای پروژه های وارداتی)منبع یابی، پرداخت و ترخیص کاال(

 مشاوره و اجرای پروژه های صادراتی)بازاریابی صادرات، حضور در نمایشگاه، تهیه کاتالوگ، ثبت برند و ترخیص کاال(

 مشاوره در خصوص بازاریابی داخلی محصوالت )بخش بندی بازار، سیستم تبلیغات، مدیریت ارتباط با مشتری و ارائه نرم افزار های مرتبط(

 هماهنگی و اجرای پروژه های حمل و نقل، ارسال و دریافت کاال از مبادی مختلف به ویژه چین، کره، اتحادیه اروپا و ترکیه               
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