"ما فکر می کنیم هیچ کداممان دوست نداریم زمان را از دست بدهیم"
همهء ما چرخه حیات یک شرکت را میدانیم ،ثبت می شود ،با ما زندگی می کند و گاهی روبراه است و گاهی نه؛
ممکن است منحل شود و از بین برود ،پایان ....یا؟

آیا امکان حیات مجدد یک شرکت وجود دارد؟ چه اتفاقی یک شرکت رو به رکود را به زندگی باز می گرداند؟
آیا آن را به دنیای بهتریف به دنبال مشاوره می اندازید و به داستان های فراموش شده گوش فرا خواهید داد؟
بد نیست بدانید راه حل نه چندان اسطوره ای که هر مدیر می خواهد این است که ،شرکت خود را پس از ثبت پابرجا نگه دارد.
تیم مشاوره ،تیم بازسازی در شرکت هاست ،تیمی است که می تواند یک شرکت بی جان را احیا کند.
پاسخ به این سوال که چه اتفاقی برای شرکت من افتاده است و چطور می توانم آن را احیا کنم بستگی به این دارد که شرکت
چگونه در راه زوال قرار گرفته است ،ما به شما می گوییم که چگونه می توانید یک شرکت را احیا کنید!

تیم شرکت تعاونی مشاوره ای پیشگامان آسیا کلیه امور ثبت شرکت ( محدود  ،سهامی خاص و موسسه تعاونی )
*تنظیم صورتجلسه *پلمپ دفاتر
مجامع

*تغییرات و ثبت شرکت

توسعه و بهره وری تعاونی ها
تحلیل مشاغل

*کارت بازرگانی *کد اقتصادی
*مشاوره در تهیه طرح توجیهی

*عالئم تجاری

*تشکیل تعاونی

*مشاوره های مالی و حقوقی

*برگزاری
*مشاوره در

*مشاوره در مدیریت و کنترل پروژه *مشاوره در خرید انواع بیمه ها *مشاوره در تجزیه و

*مشاوره در بازاریابی *مشاوره در بهره وری * ترجمه اسناد و مدارک را برای شما انجام خواهد داد.

آیا به ثبت بین المللی برند خود اندیشیده اید؟ مزایای ثبت بین المللی چیست؟
ثبت بین المللی برند و اهمیت حفاظت از برند به یکی از بزرگترین رویکرد های شرکت ها و اشخاص مختلف بدل شده است و
اکثر شرکت ها و نهاد های مختلف در تمامی کشور های دنیا برند و عالئم تجاری خود را این روز ها به ثبت می رسانند .هر

کشور برای ثبت برند و عالمت های تجاری قوانین مخصوص به خود را دارد و اگر فرد و یا سازمانی در یک کشور دیگر نیز
فعالیت می کند و نیاز دارد تا برند او در آن کشور هم مورد حمایت و پشتیبانی قانونی قرار بگیرد باید مطابق با قوانین و
مقررات خاص آن کشور برند خود را در آن کشورهم به ثبت برساند .همیشه متاسفانه افراد سود جو و سوءاستفاده گر در کمین
تعرض به تبلیغات و نام تجاری صاحب اصناف هستند که با این اقدام از سوءاستفاده اینگونه افراد جلوگیری به عمل می آید.
تفاوت ما با سایر شرکت های ثبت برند در چیست؟
شرکت تعاونی مشاوره ای پیشگامان آسیا مفتخر است بدون نیاز به شریک سیتی زن در کشور انگلستان و مالکیت  %15از
سهام شرکتتان ،شرکت و برند شما را ثبت بین المللی می کند.

مزایای ثبت بین المللی برند و شرکت چیست؟
اخذ مجوزها و اعتبارات و امتیازاتی نظیر وام از نهادهای دولتی
فعالیت رسمی و قانونی شرکت که سبب ایجاد تمایل بیشتری به همکاری میشود
امکان حضور در مناقصات و مزایدات که سود قابل توجهی را برای طرفین معامله به همراه دارد
تمامی فعالیتهای شرکت تحت حمایت قانون و هم تحت کنترل قانون قرار میگیرد که موجب اعتبار شرکت میگردد.
ثبت برند با توسعه تجارت بین المللی ابعاد تازه جهانی پیدا کرده است و حمایت از این حقوق جهانی گشته و با مقررات بین
المللی حمایت می شود.

برای کسب اطالعات بیشتر به وبسایت  aicc.irمراجعه کنید یا با شماره  ۸۴۸۶۸۳۰۲۱۹۰تماس حاصل فرمایید.

