
 

 

 کنسرسیوم صادراتی محصوالت حالل

امروزه کنسرسیوم های صادراتی وسیله ای بسیار موثر برای رشد و توسعه  و ارتقای گروه های مختلف صادراتی 

 می شود. است که از طریق هم افزایی فعاالن اقتصادی یک حوزه کاری حاصل

به این ترتیب که مثال اعضای یک گروه غذایی به عنوان مثال خشکبار یا زعفران یا لبنیات به جای رقابت با 

یکدیگر، تشکیل یک شرکت جدید صادراتی به نام کنسریوم صادراتی خشکبار یا زعفران یا لبنیات را می دهند 

یرد و در نمایشگاه ها و بازار های صادراتی شرکت که این موسسه به نمایندگی از همه با مشتری ها تماس می گ

ت واحد می دهد، به جای آنکه تک تک اعضای آن گروه این کار را انجام دهند و طبیعتا به ممی کند و یک قی

با مکانیزم مورد توافق  کنسرسیوم می تواند سفارش های دریافتی را خاطر رقابت موجب تخریب دیگران شوند.

پخش نماید. همچنین می تواند با یک برند جدید و بسته بندی جدید محصوالت اعضای اعضا خود گروه بین 

 خود را به بازار ارائه نماید.

( می باشد و کشورهایی مثل ایتالیا در UNIDOکنسرسیوم ها مورد حمایت بخش صنعتی سازمان ملل متحد )

عضو محصوالت  1500صنعت با نزدیک صنعت کفش بهترین بهره برداری را از آن نموده اند. به طوریکه این 

 صادراتی خود را به کل جهان با قیمت واحد عرضه می نماید.

موسسه حالل جهانی به منظور استفاده از ظرفیت کنسرسیوم های صادراتی، اقداماتی را برای تاسیس 

وه این کنسرسیوم های بیست گانه صنایع غذایی و دارویی کشور آغاز نموده و با همکاری اعضای هر گر

 فعالبت می رساند. وکنسرسیوم ها را به تاسیس 

اعضای هر گروه می توانند با معرفی امکانات خود در فرم مربوطه زمینه تاسیس کنسرسیوم مربوطه به خود را 

 فراهم آورند.

 فرم مربوطه در همین قسمت موجود است.



 

 

 فرم عضویت در کنسرسیوم صادراتی محصوالت حالل

ر نظر دارد از طریق ایجاد کنسرسیوم صادراتی محصوالت حالل بستری مناسب برای صادرات محصوالت موسسه حالل جهانی د

 اعضای خود فراهم کند. لذا از عالقمندان حضور در این کنسرسیوم  با تکمیل اطالعات ذیل دعوت بعمل می آید.

 زمینه فعالیت:                               نام شرکت:

 شماره تماس: نام مدیر عامل:

 شماره تماس: نام مدیر بازرگانی:

 فکس: تلفن: دفتر مرکزی:

 وب: ایمیل:

 تاریخ انقضاء: تاریخ صدور گواهی نامه :

 محصوالت تولیدی:

 یا قبالً صادرات داشته اید؟ )در صورتی که پاسخ شما بلی است، توضیح دهید که توسط خودتان یا افراد دیگر این کار را آ

 داده اید(انجام 

 برای کدامیک از محصوالتتان صادرات داشته اید و به کدام کشورها؟ 

 حجم تولید محصول صادراتی شما در یک سال چقدر است؟ 

 .رابط بازرگانی بخش صادرات خود را معرفی نمایید 

 آیا مایل هستید در مدیریت کنسرسیوم حضور داشته باشید؟ 

  43/44229074ریال واریز به بانک ملت شعبه بیمارستان دی حساب  شماره  1000000هزینه عضویت ساالنه مبلغ 

 ( واریز نمائید.موسسه بین المللی گسترش تجارت حالل جهانی به نام سازمان حالل جهانی ) 


