
  Export Plan/ BUSINESS PLAN  مشاوره و ارزیابی پیش نیازهای متقاضی به منظور تهیه برنامه تجاری  به قطر 
 مشاوره در خصوص کاالها و خدمات تجاری در قطر و تعرفه های خدمات و کاال

 آشنایی با پتانسیل های قطر و بازارهای هدف 
 ارائه اطالعات نمایشگاه های معتبر ملی و بین المللی در قطر

 ارائه مشاوره مقدماتی در زمینه قوانین و مقررات مرتبط با صادرات و واردات کاال و خدمات به و از قطر 
 ارائه مشاوره مقدماتی در زمینه استفاده از حمایت های دولتی قطر در زمینه همکاری های علمی و فناوری 

 مشاوره عقد قراردادهای تجاری در قطر ، نقل و انتقاالت مالی ، حمل و نقل کاال در قطر 
 مشاوره تحقیقات بازار قطر

 مشاوره اخذ مجوزها و استانداردها در قطر
 مشاوره ثبت شرکت و قوانین و فرایندها 

 BUSINESS PLAN/EXPORT PLAN تدوین برنامه تجاری 

 تهیه کاتالوگ به زبان عربی و متناسب با نیاز قطر
 آماده سازی فایل ارائه محصول در قالب فایل پاورپوینت

 آماده سازی فیلم تبلیغاتی از محصوالت و خدمات شرکت های ایرانی به زبان عربی و ساختار مورد تایید بازار قطر
  Stand تهیه 

Light Box آماده سازی 
 راه اندازی و پشتیبانی از Website به زبان عربی و ساختار مورد تایید بازار قطر

 امکان برگزاری دوره های بین المللی آموزشی و تخصصی توسط اعضای مرکز در قطر
 برگزاری دوره آموزشی صادرات به قطر ) مقدماتی و پیشرفته (

 برگزاری دوره های آنالین آموزشی و کارگاه های آموزشی 

 تهیه کتاب کل محصوالت دانش بنیان و غیر دانش بنیان متناسب با نیاز قطر
 تهیه کتاب محصوالت دانش بنیان به صورت تخصصی

 تهیه کتاب محصوالت آنالین
 اشتراک آخرین اخبار ایران و قطر از طریق وب سایت و نشریات تجاری روز 

 اعزام مترجم به جلسات مورد نیاز
 ترجمه فنی

 ترجمه حقوقی
 مترجم هم زمان به انگلیسی و عربی

B2B Match Making 
 رصد نمایشگاه های تخصصی 

 حضور در نمایشگاه های تخصصی
 تورهای آموزشی و آشنایی با قطر

 برگزاری پاویون ملی محصوالت ایرانی
 تور بازدید از مراکز علم و فناوری؛ مراکز صنعتی و غیره

 تخصیص فضا های نمایشگاهی دائمی و فصلی
 تخصیص فضا های نمایشگاهی مشترک

 ایجاد فضا های اختصاصی در سایر نقاط قطر بر اساس نیاز  اعضا

مشاوره تجارت با قطر

تهیه ابزارهای اطالع رسانی و تبلیغات بین المللی 

آموزش

کتاب محصوالت و کاتالوگ و اطالع رسانی تخصصی فنی و تجاری

ترجمه 

 خدمات  نمایشگاهی تورهای فناوری و نشست تجاری 

تخصیص نمایشگاه کاالهای ایرانی
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خدمات مرکز تجاری ایران قطر
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Online B2B Match Making 
Online Marketing Platform 

 درج لوگو در وب سایت و خبرنامه های مرکز
 درج تبلیغات در وب سایت های معتبر کشور ایران و قطر

 امکان سنجی ورود محصول به بازار کشور ایران و قطر 
 گزارش مطالعه بازار ایران و قطر

 معرفی نمایندگی فروش 
 جذب سرمایه گذار و معرفی فرصت های سرمایه گذاری مشترک

 معرفی ظرفیت های تولید فراسرزمینی به صورت مشترک 
 تولید کاالها و ارائه خدمات با برند مشترک ایران و قطر

 انتقال فناوری با تکنولوژی باال و خدمات فنی و مهندسی

 امــکان اخــذ نمایندگــی کاالهــای ایرانــی توســط مرکــز بــه عنــوان نماینــده فــروش در دوحــه بــا امــکان بازاریابــی ، مطابقــت 
اســتاندارد و فــروش کاال بــا تامیــن نیــروی انســانی مــورد نظــر

 فضای اداری اشتراکی
 امور مشتریان و پاسخگویی مکاتبات 

 استخدام کارمند محلی و نظارت بر عملکرد کارمند محلی 
 ایجاد دفاتر مستقل و مجازی و اشتراکی در ایران و قطر

 امکان ارائه آدرس و شماره تماس و ایمیل به عنوان دفتر نمایندگی شرکت ها در ایران و قطر

MOM تنظیم صورت جلسات مذاکرات تجاری 
Action Plan و برنامه کاری مشترک MOU تنظیم 

NDA تنظیم قرارداهای عدم افشا 
Business Contract تنظیم قراردادهای تجاری 

Business plan, Feasibility Study, RFP تنظیم اسناد مورد نیاز جهت همکاری مشترک شامل 

 ثبت پتنت در قطر
 تحلیل پتنت

 اخذ نمونه و سمپل  از کاالهای ایرانی و ارسال به مراکز تعیین استاندارد های الزم
 شناسایی آزمایشگاه ها و مراجع معتبر 

 اخذ گواهینامه ها و مجوزها و استانداردهای مورد نیاز جهت ورود به بازار ایران و قطر

Online Marketing

مطالعه بازار 

بازاریابی و معرفی شرکای تجاری

خدمات دفتر نمایندگی 

مذاکرات تجاری و تنظیم اسناد همکاری مشترک 

خدمات مالکیت فکری 

اخذ گواهینامه ها و مجوزها و استانداردهای مورد نیاز جهت ورود به بازار ایران و قطر

 ترخیص کاال و واردات به ایران و قطر

خدمات گمرکی 
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 خرید اقالم و انجام امور پرداخت وجه و انتقال پول 
 بررسی اصالت تامین کنندگان کاال  و سفارش خرید و تنظیم قرارداد خرید و بازرسی کاال 

 ارسال کاال به ایران و قطر و تنظیم اسناد مورد نیاز 

 استفاده از خدمات بیمه صادرات کاال و خدمات 
 تضمین بازگشت پول حاصل از تجارت بین ایران و قطر

 انتقال پول از کانال های معتبر با ارائه شماره حساب های بین المللی
 امکان صدور ضمانت نامه ها وبیمه های بین المللی

 تضمین اهلیت تجار ایرانی و قطری
  اعتبارسنجی تجار قطری و ایرانی  در سقف معامالت مورد نظر

 پشتیبانی عمومی، اختصاصی و ویژه از اعضای مرکز 
 امکان برگزاری رویدادهای ویژه با محوریت شرکت در ایران و قطر

 تنظیم جلسات با تجار کلیدی و مسئولین دولتی ایران و قطر
 دعوت در کلیه کنفرانس ها و حمایت معرفی اعضا و امکان سخنرانی

 امکان صادرات مجدد ایران و قطر به سایر کشورها

 ارائه خدمات اسپانسری به شرکت های متقاضی در ایران و قطر

 اخذ اقامت در ایران و قطر
 مشاوره حقوقی از طریق وکیل مورد اعتماد در کشور ایران و قطر

تامین مواد و قطعات و تجهیزات 

خدمات مالی

اعتبارسنجی

جلسات و پشتیبانی 

صادرات مجدد

خدمات اسپانسری

خدمات حقوقی

 ثبت شرکت در ایران و قطر 
 ثبت عالئم تجاری در ایران و قطر

 ارائه خدمات مالیاتی و حسابداری 
 انجام امور مربوط به برند حالل و گواهی نامه های مرتبط

 اخذ مجوزهای مورد نیاز جهت صادرات و واردات کاال به ایران و قطر

خدمات ثبت شرکت و عالئم تجاری
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