
BP،PFS، FS، MP تهیه و تدوین طرح توجیهی اقتصادی, فنی و مالی

برنامه ریزی و برگزاری بیش از  30 هیات تجاری ایرانی و اسپانیایی

تهـیه و تنظیم مطالعات بازار و بازاریـابی

مشاوره تامین تجهیزات در کلیه زمینه ها

EPCS انجام پروژه های گلخانه به صورت

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی گلخانه

اعزام هیات تجاری تخصصی به کشور های اروپایی

مدیریت صادرات خدمات و محصوالت ایرانی

شرکت پرسانیول اسپانیا



خدمات مدیریت صادرات
ایجاد فرآیند صادرات در کلیه کشورها

تحقیق بازار

مطالعات امکان سنجی :
BP،PFS، FS، MP تهیه و تدوین طرح توجیهی اقتصادی, فنی و مالی

تهیه و تنظیم مطالعات بازار و بازاریابی
مشاوره تامین تجهیزات در کلیه زمینه ها
EPCS انجام پروژه های گلخانه به صورت

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی گلخانه

خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران
صدور بیمه نامه و ضمانت نامه جهت پوشش 

ریسک های تجاری و سیاسی صادرکنندگان
برآورد و پرداخت خسارت به بیمه شدگان

مشاور کسب و کار ثروت آفرین
تدوین اسـتراتژی کسـب و کار

مشـاوره برندینگ و تبلـیغات اثر بخـش
CRM مشـاوره سـاختار سـازمانی فروش و

مشاور بانکی
مشاوره تامین مالی و اخذ تسهیالت 

مشاوره در خصوص قوانین و مقررات بانکی 

کارگزار رسمی صندوق ضمانت صادرات ایران
عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی )شماره عضویت 9210(

دارای مجوز دفتر مشاوره کارآفرینی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
مرکز انتقال تکنولوژی های نوین کشاورزی غیر دولتی )تحت نظارت سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی کشور(
مرکز توان افزایی و مهارت آموزی کشاورزی غیر دولتی )تحت نظارت سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی کشور(

پروانه اشتغال در رشته مشاوره گلخانه )تحت نظارت سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان(

شرکت راهبر پیشگامان آموت

ــای  ــکالت و مزای ــان مش ــودن همزم ــخص نم ــرای مش ــده ب ــرل ش ــدی کنت ــنجی، فرآین ــات امکان س مطالع
اجــرای یــک پــروژه یــا ورود بــه یــک موقعیــت ســرمایه گذاری اســت و همــراه بــا توصیــف کامــل شــرایط و 

ــرد. ــورت می گی ــام آن، ص ــده( انج ــه - فای ــز هزین ــای )آنالی ــرآورد هزینه ه ب



رتبه اول کارگزاری صادرات در سال 1395

واردات سولفات آمونیوم از ازبکستان به ایران بالغ بر 12 هزار تن از طریق شرکت همکار

صادرات محصوالت کشاورزی از استان های البرز، تهران، اصفهان، کرمان، کرمانشاه، نهاوند،

خراسان رضوی به روسیه، قطر و امارات طی دوسال ۹۷ و ۹۸ از طریق شرکت همکار

صدور ضمانت نامه های متعدد و بیمه نامه های الزم برای پوشش ریسک اقتصادی و سیاسی

Supplementary عملکرد فاز تکمیلی

تدوین بیش از 1120 طرح امکان سنجی

سابقه مشاوره، در اجرای گلخانه به صورت EPCS در شرکت پیشگامان کشاورزی کوثر کرمانشاه 
تامین مواد اولیه، مصالح، تجهیزات و اقالم دیگر سازه گلخانه 3 پروژه

اخذ ۳۵ پروانه بهره برداری
اجرای پروژه تولید نهاده های کشاورزی به صورت EPCS برای شرکت راهبر زیست فناور البرز

نظارت بر اجرای ۳۰ پروژه عملیاتی از طرف بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی 
سابقه مشاوره اجرای پروژه گلخانه به صورت EPCS برای شرکت پیشگامان کشاورزی کوثر کرمانشاه

EPCS مراحل اجرای پروژه زنجیره ارزش گلخانه به روش

Engineering فاز مهندسی

Procurement فاز تدارکات

Construction فاز سـاخت

Supplementary فاز تکمیلی

مکان یابی محل اجرای ۷۱۲ پروژه 
تهیه آنالیز آب و خاک و بررسی اقلیم و آب و هوای منطقه برای : ۲۴ پروژه
تهیه نقشه های فنی و مهندسی و مدیریت تغییرات احتمالی : ۳۰۲ پروژه 

تهیه فنی دفترچه مهندسی : ۴۴ پروژه و اخذ جواز تاسیس : ۱۲۸ پروژه 
تدوین مطالعات امکان سنجی بازار، فنی و مالی )بانکی و غیر بانکی( : ۱۱۱۲ پروژه 

برآورد زمان و تهیه برنامه زمانبندی فاز مهندسی پروژه های اجرایی با نرم افزار MSP : ۵۰۱ پروژه
تخمین بودجه و هزینه های پروژه : ۸۳۱ پروژه

تهیه لیست ملزومات، مواد اولیه، مصالح، تجهیزات و اقالم دیگر گلخانه : 2 پروژه
مطالعات بازارهای صادراتی : ۱۷ پروژه و مطالعات بازار با بررسی های میدانی : ۱۲ پروژه

طرح های کسب و کارBP به زبان فارسی و انگلیسی و دفاع از هر یک : ۱۷ پروژه 

Engineering عملکرد فاز مهندسی

افتخارات و عملکرد شرکت

Procurement عملکرد فاز تدارکات

 Construction ) عملکرد فاز ساخت ) اجرا



شرکت پرسانیول ،مشاوران بازرگانی ایران و اسپانیا

ــر پیشــگامان آمــوت در کشــور اســپانیا  ــوان همــکار تجــاری شــركت راهب ــه عن شــرکت                         ب
ــازار مــی باشــد.  ــره ب ــان و مدیــران اســپانیایی و ایرانــی خب متشــکل از گروهــی از مهندســین، حقوقدان

مشاوره بازرگانی جهت صادرات محصوالت ایرانی به اسپانیا
مشاوره ثبت شرکت در اسپانیا و تدوین برنامه برندینگ، بازاریابی، گمرک و ترخیص کاال

مشاوره جهت برنامه های تبلیغاتی اثربخش و سایت فروش آنالین
برگزاری دوره های آموزشی و همایش های تخصصی راهکارهای صادرات به اسپانیا ) در ایران و اسپانیا( 

مطالعات بازار کاالی وارداتی مورد نیاز اسپانیا و شرکت های رقیب 
تهیه و تدوین طرح توجیهی و انجام ارزیابی اولیه سرمایه گذاری در اسپانیا

تامین کاال، محصوالت، ماشین آالت منطبق با قیمت و کیفیت مورد نظر خریداران ایرانی

خدمات و عملکرد شرکت پرسانیول اسپانیا

اسپانیا بازاری برای کارآفرینان ایرانی

مشاور کسب و کار

مطالعات بازار



متخصصان تجارت بین ایران و اسپانیا

اعتبارسنجی خریداران خارجی )حقیقی و حقوقی( در اسپانیا جهت صادارت محصوالت ایرانی

اخذ گواهینامه های بهداشت ، واردات به اسپانیا جهت صادارت محصوالت ایرانی

مدیریت و نظارت بر عقد قراردادها، امور حقوقی شرکت، بازاریابان و منابع انسانی توسط وکالی اسپانیایی

برنامه ریزی جهت شرکت در نمایشگاه های اسپانیا و بازاریابی کاالهای ایرانی

هماهنگی و برنامه ریزی جهت شرکت در کنفرانس ها و سمینارهای مرتبط در ایران و اسپانیا

هماهنگی اخذ ویزا و اقامت شرکت های ایرانی در اسپانیا 

مشاوره اخذ اقامت کشور اسپانیا

تنظیم برنامه کاری و قرار مالقات ها در طول سفر شرکت های ایرانی در اسپانیا

اخذ نمایندگی از شرکت های اسپانیایی

هماهنگی سفر و جلسات تجاری با تجربه بیش از 30 هیات تجاری ایرانی و اسپانیایی 

برگزاری سمینار و نشست در خصوص ترغیب توریست اسپانیایی جهت سفر به ایران

ارزیابی بازار مواد غذایی اسپانیا در خصوص امکان صادرات محصوالت ایرانی به اسپانیا

سایر خدمات 

مشاوره بازرگانی جهت صادرات محصوالت ایرانی به اسپانیا
مشاوره ثبت شرکت در اسپانیا و تدوین برنامه برندینگ، بازاریابی، گمرک و ترخیص کاال

مشاوره جهت برنامه های تبلیغاتی اثربخش و سایت فروش آنالین
برگزاری دوره های آموزشی و همایش های تخصصی راهکارهای صادرات به اسپانیا ) در ایران و اسپانیا( 

مطالعات بازار کاالی وارداتی مورد نیاز اسپانیا و شرکت های رقیب 
تهیه و تدوین طرح توجیهی و انجام ارزیابی اولیه سرمایه گذاری در اسپانیا

تامین کاال، محصوالت، ماشین آالت منطبق با قیمت و کیفیت مورد نظر خریداران ایرانی
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