
  
  سهند پیشرفت سکوي المللی بین معرفی سوابق و توانمندي هاي شرکت

  معرفی اجمالی شرکت

  سهند پیشرفت سکوي المللی بین شرکت: نام شرکت

  40770  :شماره ثبت

  1394  :تاریخ تاسیس

  خدمات صادرات و واردات و خدمات گمرکی :محور اصلی فعالیت شرکت

  علی اکبر کریمی :اعضاي هیات مدیره

  +984135411326 :تلفن                                          رولیعص ، خیابان تبریز   -  آدرس ایران

  + 989116010221: تلفن                                 حکیم نظامیخیابان  آستارا،  -                       
+79655480196  : سنت پترزبورگ                                                              تلفن: آدرس روسیه  

  
  +903533621:  استانبول                                                                           تلفن:   آدرس ترکیه

  

  آشنایی با شرکت 
با هدف فراهم کردن بستري آسان در کلیه امور  1394در سال  سهند پیشرفت سکوي المللی بین شرکت

از شروع تاسیس با بهره  که توانستهاین شرکت افتخار دارد. و امور گمرکی تاسیس گردیدصادرات و واردات 
  .گیري از تجربه و د انش تیم فنی پروژه هاي متعددي را به انجام برساند

  



 زمینه هاي فعالیت

 
 کلیه خدمات صادراتارائه  -

 ارائه کلیه خدمات واردات کاالهاي مجاز -

ثبت سفارش کاال، بیمه کاال، مجوزات، صدور تمدید پروانه، جابجایی کاال، ( ارائه کلیه خدمات گمرکی  -
 )ترانزیت کاال،  ارائه تنظیمات گمرکی، ترخیص کاال

   پالت بندي, سورت بندي , انجام امورات بسته بندي  -

 وش محصوالت تولیدي شما به صورت مستقیم در کشور روسیه و اروپامشارکت و فر -

 بازرگانی و سرمایه گذاري, خدمات بازاریابی  -

 ، اروپایی، قطر، عمان و هندوستانروسیه هاي مشاوره اقتصادي جهت بازاریابی در کشور -

 و حضور شما احضور شما و یا ب انجام امورات نمایشگاهی در زمان هاي مشخص فصول در روسیه بدون -
 با نظارت شما

 مرکز جامع بزرگ اطالع از آخرین قیمت هاي محصوالت روسی و ایرانی -

  و منطقه مستقل و عضو کشورهاي و  روسیه کشور در کاال فروش نمایندگی قبول -

  گواهی نامه هاي این شرکت
 پروانه فعالیت  -

  کارت بازرگانی -

  لیست فعالیت هاي سه گانه

  هاي مشارکت مدنیقرارداد   واردات  صادرات

  واردات جو دامی  از روسیه لوازم پزشکی و دندانپزشکی  محصوالت  نفتی

به روسیه ، ترکیه،  محصوالت کشاورزي
  واردات روغن  از روسیه انواع چوب  قطر، عمان و هندوستان

    فلزات  مصالح ساختمانی

    محصوالت صنعتی و معدنی  به روسیه و ترکیه یمحصوالت چرم

  


