Obchodní služby
Turecko
Nevíte, jak kontaktovat potencionálního tureckého partnera?
Potřebujete partnera prověřit či vyhledat přesnější informace?

Společnost Autohof CZ, s.r.o. nabízí službu zprostředkování obchodu
s Tureckem.
Nabízíme naše bohaté zkušenosti se zprostředkováním obchodu, vyřízením všech potřebných formalit a dopravou.

Pro koho je naše služba určená ?
-

Našli jste si v Turecku produkt, který se Vám líbí, a chcete
jej dostat na svůj trh? Či dostat produkt do Turecka?

-

Nevíte, jak tureckou stranu správně oslovit tak, aby byl
oboustranný zájem ke spolupráci?

-

Nemáte zkušenosti v oblasti dopravy mimo EU a s veškerou
administrativou s tím spojenou?

-

Potřebujete zajistit vzorky zboží k dalšímu rozhodování?

-

Chtěli byste před osobním setkáním prověřit budoucího
partnera - ať už sídlo firmy, výrobní závod či kancelář?

-

Chystáte se na osobní setkání a chcete, aby vše proběhlo
v pořádku a nemuseli jste být odkázáni v 10 mil. městě
sami na sebe?

Z našich dlouholetých zkušeností můžeme říci, že komunikace
s Tureckem je velmi obtížná a zdlouhavá.
Díky naší kanceláři v Istanbulu, kde pro nás neustále pracuje několik lidí,
jsme schopni snáze Vašeho potencionálního partnera kontaktovat
a navázat tak obchodní kontakt. Hlavní předností je, že kontakt přichází
od místních obyvatel, tedy rodilých mluvčích, na kterém si většina
tureckých obchodníků velmi zakládá.
Nejčastěji veškerá komunikace probíhá v emailové podobě.
Při vyjednávání klademe důraz na zachování obchodního tajemství.
Celá komunikace je pochopitelně archivována.

Mnoho tureckých potencionálních partnerů vystupuje velmi
seriózně, avšak skutečnost může být jiná.
Proto jsme na Vaši žádost připraveni poslat našeho zástupce
na osobní návštěvu pro získání informací o zázemí,
solventnosti partnera či kvalitě jeho produktů.

V Turecku samozřejmě představíme Vaši společnost, kterou
budeme zastupovat.

Po domluvě obou obchodních stran zajistíme a vyzvedneme
vzorky, které pošleme příjemci.

Pokud se rozhodnete budoucího partnera navštívit osobně, zařídíme Vám
dopravu po Istanbulu. Samozřejmostí je doprava z letiště Ataturk a zpět.
Letiště je situováno 5 km od naší pobočky v Istanbulu. Taktéž Vám zajistíme
**** hotel, který sami využíváme nejčastěji.

Komunikace s našimi lidmi v Istanbulu probíhá buď v českém nebo anglickém
jazyce.

Výhody spolupráce s námi jsou:
-

dlouholeté působení na tureckém trhu,
silné zázemí díky naší pobočce v Istanbulu,
pružnost a flexibilita,
s našimi klienty jednáme otevřeně a na úrovni,
znalost celní problematiky a potřebných dokumentů k vývozu či dovozu zboží,
nabídka pravidelných dopravních služeb na vysoké úrovni do Turecka a zpět,
svoz, rozvoz, skladování a paletizace zboží v Istanbulu a okolí, stejně tak v
České republice či zemích EU,
- flotila 45 moderních vozidel hlídaných systémem GPS.

V případě, že Vás naše služba zaujala a máte zájem o cenovou nabídku nebo konzultaci,
kontaktujte nás na:

Jan Voráč

Ing. Jitka Čejková

tel.: 00420 725 217 200

tel.: 00420 736 600 811

email: vorac@ahof.cz

email: obchod@ahof.cz
Autohof CZ, s.r.o.
Pod Sychrovem I 9/73

Praha 10
101 00
www.ahof.cz

IČ 277 876 48 DIČ CZ27787648

