خدمات خانه نوآوری و فناوری ایران چین
 .1ترجمهکاتالوگ محصوالت شرکتها به زبان چینی
 .2ترجمه فایل ارائه محصول شرکتها به زبان چینی
 .3ترجمه وبسایت شرکتها به زبان چینی
 .4ترجمه اقالم تبلیغاتی مانند بروشور ،استند ،فیلم معرفی محصول
و ...به زبان چینی
 .5معرفی محصوالت شرکتها دروبسایت و شبکههای اجتماعی به
زبان چینی
 .6مترجم همزمان جهت برگزاری جلسات بازاریابی و مذاکرات فنی،
نشستهای تجاری ،جلسات و مذاکرات  B2Bآنالین
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بازاریابی تخصصی و
معرفی شرکای تجاری و
سرمایه گذار
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ارائه خدمات پس از
فروش و گارانتی

19

اعطای مجوزدرج اطالعات
پایگاه صادراتی چین به عنوان
دفترنمایندگیشرکتها

24

نقل و انتقال ارز به
کشور چین و بالعکس
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ثبت پتنت درکشور چین
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امکان سنجی ورود
محصول به بازار چین

بازاریابی عمومی
محصوالت درکشور چین
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مطالعات بازار تخصصی
و تحقیقات بازار

رصد بازار و آنالیز قیمت
اولیه محصوالت مشابه
درکشور چین
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پذیرش نمونه محصوالت
شرکتها در نمایشگاه
دائمی محصوالت

مدیریت و پیگیری فرآیند
گمرکی ،واردات و صادرات
کاال بهکشورچین

مدیریت و پیگیری
فرآیند نقل و انتقال کاال
به کشور چین

استخدام کارمند محلی تمام
وقت جهت پیگیری امور
نمایندگی شرکتها درچین
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برگزاری
نشستهای B2B
آنالین و آفالین

استفاده شرکتها از
فضای اداری مشترک جهت
دفترنمایندگی

دریافتسفارشخرید،تامین
مواد و قطعات مورد نیاز
شرکتها و ارسال به ایران
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تنظیم قرارداد همکاری
بین پایگاه صادراتی چین و
شرکتها

اخذ گواهینامهها و
استاندارهای محصوالت
به کشور چین

تنظیم قرارداهای عدم افشا
 ،NDAتفاهم نامه ،MOU
قراردادContract
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پیگیری دعوی حقوقی
قراردادها

تنظیم برنامه صادراتی
()Export plan

به کشور چین
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بررسیصحتاطالعات
فروشنده یا مشتری ،بازرسی
ازمحل شرکت تامینکننده

27

تبادل علمی و پژوهشی
مراکز و دانشگاههای
ایران و چین
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حل چالشهای مراکز
علمی و صنعتی چین و
 R&Dدر ایران

قیمتگذاری

28

ثبت شرکت و برند
درکشور چین

33

خدمات مشاوره

تامین مواد و قطعات و تجهیزات شرکتها
 جســتجوی تامیــن کننــدگان و ارائــه لیســت تولید کننــدگان به همــراه مشــخصات فنی و
قیمــت کاال جهت ســهولت انتخــاب خریــداران ایرانی
 مذاکــره بــا تولیــد کننــدگان و فروشــندگان از جانــب شــرکتهای ایرانی(مــواد اولیــه،
ماشــین آالت و تجهیــزات صنعتــی)
 حضور در نمایشگاه ها و جمع آوری اطالعات مورد نیاز شرکتهای ایرانی
 امــکان تامیــن مــواد اولیــه ،تجهیــزات و نمونــه از دیگــر نقــاط دنیــا از طریــق دفاتــر فعــال
در کشــور چیــن
 بازرسی از فضای شرکت و کارخانه تولید کننده
 ارزیابی شرکتهای حاضر در سایت های فروش آنالین
 کنتــرل کیفــی محصــوالت در کشــور چیــن بــر اســاس فرآیندهــای تعریــف شــده
شــرکتهای خریــدار ایرانــی
 بازرســی نهایــی محمولــه و شــرایط حمــل و نقــل کاالهایــی بــا شــرایط حمــل خــاص قبــل
از بســته بنــدی صادراتی
 امــکان ارائــه فضــای اداری اشــتراکی و اســتخدام نیــروی بومــی بــرای انجــام امــور تامیــن
کاالی شــرکتهای ایرانــی
 امکان تامین کاال به عنوان نماینده شرکت
 امــکان اســتفاده از اطالعــات خانــه نــوآوری و فنــاوری ایــران چیــن جهت انجــام امــور اداری
در کشــور چین
 تســهیلفرآینــد ارتبــاط بــا مراکــز دولتــی و ســازمان هــای پیشــرفته علمــی مرتبــط بــه
حــوزه فعالیــت شــرکتهای ایرانــی
 امــکان معرفــی شــرکتهای مختلــف چینــی دارای پتانســیل همــکاری فناورانــه بــه
شــرکتهای ایرانــی
 کمک به شرکتهای ایرانی جهت رصد فناورانه محصوالتشان در کشور چین
 هماهنگی برگزاری جلسات آنالین با محوریت انتقال فناوری
تسهیلفرآیند اخذ نمایندگی محصوالت چینی
 هماهنگــی امــور حمــل و نقــل در کشــور چیــن و ارســال بــه ایــران (تحویــل
گرفتــن کاال درب کارخانــه ،جابجایــی کاال بــه بنــادر)
 امــکان ارســال نمونــه (خریــد و حمــل یــک یــا چنــد نمونــه از شــرکتهای
مختلــف جهــت ارزیابــی شــرکتهای ایرانــی)
 ارائه خدمات ترخیص کاال از گمرکات کشور
 مشاوره تخصصی در امور گمرکی و ثبت سفارش
 امکان نقل و انتقال مالی توسط دفاتر مستقر در چین و دریافت وجه
در کشور ایران
 امکان دریافت تنخواه از شرکتهای ایرانی برای ارائه خدمات خرد و
متوسط و فعالیتهای آنی
 امکان واریز وجه با مشخصات حساب بانکی چینی
 امکان پرداخت مبالغ بزرگ در چند مرحله در قالب قراردادهای مشخص
 کمک به حل اختالفهای تجاری و حقوقی طرفین
 امکان دریافت مشاوره حقوقی از حقوقدانان بومی
 امکان امضا قرارداد و تفاهمنامه به نمایندگی از شرکتهای ایرانی با
طرف قرارداد چینی
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