آرتا پًشش تجارت
ایراویان

مشايرٌ ي ارائٍ:

ابسارهای مذیریت ریسک اعتباری ي تجاری در تجارت بیهالملل

درباره ما
• ايلیه شزکت ارائٍ دَىذٌ خذمات اتشارَای مذیزیت ریغک اعتثاری ي تجاری
در ایزان تصًرت تخصصی
• دارای شثکٍ تیه المللی گغتزدٌ اس ارائٍ دَىذگان خذمات ریغک اعتثاری
تًیضٌ در حًسٌ اعتثارعىجی ،تیمٍ اعتثاری ،يصًل مطالثات ي ...
• تزخًرداری اس مجمًعٍ افزادی حزفٍ ای ،تاعاتقٍ طًالوی در ایه حًسٌ ،چٍ در
داخل ي چٍ در خارج اس ایزان
• ارائٍ خذمات تز اعاط ارسیاتی ریغکُای عیاعی ،تجاری ي  ...کشًر ي خزیذار
خارجی ي ویش ویاس شزکت ایزاوی

www.iranbizhub.com

چشم انداز
ایجاد جامع تزیه مزکش تخصصی
ارائٍ راَکارَا ،اتشارَا ي آمًسػ
مذیزیت ریغک اعتثاری ي تجاری در
ایران
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خدمات در یک نگاه
•
•
•
•
•
•
•

تُیٍ پزيفایل اعتثاری شزکتُای ایزاوی
اعتثارعىجی شزکتُای خارجی
معزفی شزکت ایزاوی ي خارجی تٍ یکذیگز
تغُیل گز تجاری ماتیه شزکتُای ایزاوی ي خارجی
تامیه مالی تجاری ي پزيصٌ (تا تًجٍ تٍ شزایط مًجًد)
يصًل مطالثات خارجی
مشايرٌ
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خدمات
الف -تًاومىذ سازی شرکت ایراوی:

•

تُیٍ پزيفایل شزکت ایزاوی اس دیذگاٌ اعتثاری ي تجاری (در دي قالة پایٍ ي
پیشزفتٍ)

 تعىًان اتشاری تزای جذب اعتثارات (خزیذ مذت دار) در معامالت حغابتاس (معامالت تزپایٍ قزارداد ،تذين يجًد اتشارَای پزداخت تاوکی)
 اتشاری تزای معزفی شزکت ایزاوی تٍ طزفُای خارجی تا َذف اثثات تًانحقًقی ،مالی ،اعتثاری ي  ...شزکت
•

معزفی شزکتُای ایزاوی تٍ طزفُای خارجی ي تالعکظ

•

ارائٍ خذمات تغُیل گزی ي مشايرٌ در حًسٌ تجارت تیه الملل تا تمزکش
تز مذیزیت ریغک اعتثاری ي تجاری
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خدمات
ب  -شىاخت طرفهای خارجی :
• ارائٍ گشارشات اعتثاری شزکتُای خارجی تا َذف ارائٍ شمای کلی يضعیت
حقًقی ،اعتثاری ي مالی آن شزکت (تا َذف دعتیاتی تٍ اطالعات صحیح
طزف خارجی تا حذاقل َشیىٍ)
• ارائٍ گشارػ تحلیل مالی ي اعتثاری شزکت خارجی

• تزرعی يجًد اعم شزکت خارجی در لیغت عیاٌ تزخی مًعغات
اعتثارعىجی
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خدمات
ج  -کمک به تامیه مالی شرکت ایراوی:

• کمک تٍ جذب اوًاع ريشُای تامیه مالی معامالت تجاری
(صادرات ،ياردات) ،تًیضٌ معامالت حغاب تاس (قزاردادی)
• ارائٍ اوًاع ريشُای تامیه مالی پزيصٌ اس مىاتع خارجی
• ارائٍ اوًاع تیمٍ َای اعتثاری تا َذف تضمیه تاسپزداخت مطالثات
ایزاویان اس مشتزیان خارجی
• يصًل مطالثات اس طزفُای خارجی تا تُزٌ گیزی اس شثکٍ ای اس
مًعغات يصًل مطالثات ي يکال در کشًرَای مختلف
وکته :با تًجه به شرایط مًجًد ارتباطات بیه المللی ایران ،ارائه خذمات تامیه مالی
به صًرت محذيد ي اوتخابی خًاهذ بًد.
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مزیت رقابتی ما چیست؟
•

شثکٍ گغتزدٌ اس شزکتُای خارجی ارائٍ دَىذٌ خذمات مختلف

•

تًاوایی ارائٍ ريشُای مذیزیت ریغک اعتثاری  360درجٍ (اس صفز تا
صذ)

•

ارائٍ خذمات تز مثىای اصًل اکادمیک يلی تصًرت عملی

•

ارائٍ خذمات تیه المللی در ایزان ي امکان خزیذ ریالی

•

ارائٍ خذمات در کًتاَتزیه سمان

•

تًاوایی تغُیل مثادالت تجاری ما تیه شزکت ایزاوی ي شزکتُای
خارجی تٍ يیضٌ در شزایط خاص کشًر
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اطالعات تماس
021 -88456533 :تلفه
021 -86125279:فکظ
09906070655 :ٌَمزا
www.iranbizhub.com :يب عایت
info@iranbizhub.com :ایمیل

www.iranbizhub.com

