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خدمات مشاوره و مدیریت صادرات گروه پرسانیول راهبر

:: بازاریابی محصوالت ایرانی در اسپانیا

:: اخذ گواهینامه های الزم جهت واردات کاالی ایرانی به اسپانیا

:: برنامه ریزی جهت شرکت شرکت های ایرانی در نمایشگاه های اسپانیا

:: اخذ نمایندگی شرکت های اسپانیایی جهت همکاری با شرکای ایرانی

:: مشاوره اقامت و اخذ ویزای صاحبان شرکت های ایرانی در اسپانیا

:: هماهنگی و برنامه ریزی جهت حضور در سمینارها و همایش های مرتبط   

صادرات در ایران و اسپانیا



خدمات مشاوره و مدیریت صادرات شامل دو فاز تحقیقاتی و اجرایی است که در 
نهایت منجر به صادرات محصوالت ایرانی به اسپانیا خواهد شد:

 :: بازار اسپانيا درخصوص انواع محصول مشابه ومقايسه قيمت تمام شده کاالی 

ايرانی در اسپانيا و مشاوره قیمت گذاری

 :: گزارش از شرکتهای رقيب خارجی وارد کننده وداخلی توليد کننده در اسپانیا

 :: ارائه گزارش از حجم کاالی مشابه وارداتی به اسپانيا و مبدا آنها

 :: گزارش بررسی قيمت محصول بسته بندی شده و یا فله از برندهای مختلف 

اسپانيايی

 :: ارزيابی اوليه سرمايه گذاری وبازگشت سرمايه در طول يک پروژه پيشنهادی 

دوساله و ارايه طرح توجيهی کامل و تجزیه و تحلیل مالی پروژه

فاز یک پروژه : تحقیقات

فاز دو پروژه: اجرا
:: هماهنگی و برگزاری جلسات با شرکت های خريدار کاالی ایرانی در اسپانيا

:: بررسی مدارک الزم جهت ثبت محصول ایرانی در ادارات اسپانيا و ارایه گزارش مکتوب

:: هماهنگی و ارائه پرونده شرکت جهت ثبت و اخذ گواهينامه واردات و پيگيری های الزم در اسپانيا

:: همراهی مديران شرکت درزمان معرفی محصوالت به مشتريان اسپانيا

:: مشاوره و نظارت بر کليه امور حقوقی و اداری شرکت صادر کننده ایرانی

:: مديريت کليه امور پروژه ونظارت بر بازاريابان 

:: نظارت بر سايت فروش آنالين و کنترل هزينه های تبليغات آنالين: آمازون، 

علی بابا و غيره


