ﺑـﺎزار ﻋﻤـﺪهﻓﺮوﺷﯽ اﯾـﻮو :ﺑﺮرﺳـﯽ
ﮐﺎﻣــﻞ ﺑــﺎزار ﻋﻤــﺪهﻓﺮوﺷﯽ و
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺠﺎری اﯾﻮو
ﺑﺎزار ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ اﯾﻮو ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .در اﯾﻦ
ﺑﺎزار ﺷﻤﺎ ﻫﺰاران ﻋﻤﺪهﻓﺮوش را ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت
را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﺗﺠﺎری اﯾﻮو ﻫﻢ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ  13ﻣﻮردی ﮐﻪ ﻫﺮ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از
ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺎزارﻫﺎی ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ اﯾﻮو ﺑﺪاﻧﺪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

ﺑﺎزار ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ اﯾﻮو
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ زﯾﺎدی در ﺷﻬﺮ اﯾﻮو وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ
اﯾﻦ وﺟﻮد ﺷﻬﺮ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﻮو ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزار اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎزار ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ اﯾﻮو ﺧﻄﺎب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎﻧﺘﻮن ﮔﻮاگژو ،ﺷﻬﺮ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﻮو داﺋﻤﯽ
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻣﻠﯽ در ﮐﻞ ﺳﺎل ﺑﺎز اﺳﺖ.
ﺑﺎزار اﯾﻮو ﻏﻮلآﺳﺎ اﺳﺖ و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺧﺮﯾﺪاران ﻫﻨﺪی ،آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ و ﺳﺎﮐﻨﺎن
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ـﻮد را از
ـﻮﻻت ﺧـ
ـﺰ ﻣﺤﺼـ
ـﮏ ﻧﯿـ
ـﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـ
ـﻞ ﺗﺠـ
ـﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏـ
ﺑﺴـ
ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﺎن اﯾﻮو ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﭘﻮل ﺑﺪﻫﯿﺪ آش ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ.

ﭼﺮا ﺧﺮﯾﺪ از ﺑﺎزار اﯾﻮو ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران ﮐﻮﭼﮏ
ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ؟
ﺑﺎزار اﯾﻮو ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﺗﺎﺟﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪاران ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺎﻣﻼ دوﺳﺘﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺳﺮﯾﻊ ) (off shelfرا ﺑﺎ

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻢ از ﭼﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ از آن ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎزار اﯾﻮو ﯾﮏ ﺑﺎزار ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ )در اداﻣﻪ دﻟﯿﻞ
آن را ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد( اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ،آﮐﺴﺴﻮری ،ﭘﺎرﭼﻪ و ﮐﯿﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮏ ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻮو ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﻤﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺷﻤﺎ
در ﭼﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎرت
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﻔﺴﻪ ﭘﺮ ﮐﻦ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی
آنﻫﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺸﻮد .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻮرد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎزار ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ
اﯾﻮو ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.

ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ اﯾﻮو
ﭘﺮوازﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﯾﻮو وﺟﻮد ﻧﺪارد .راﺣﺖﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﭘﺮواز ﺑﻪ ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی و ﺳﭙﺲ ﺳﻮار ﻗﻄﺎر ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﺷﺪن
اﺳﺖ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  2.5ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻠﯿﺖ ﻗﻄﺎر را در اﯾﺴﺘﮕﺎه
راهآﻫﻦ  Hongqiaoﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺎت در اﯾﻮو ﻫﻢ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻫﺘﻞ در ﯾﮏ
ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ﻗﯿﻤﺘﯽ در آﻧﺠﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻤﯽ دارﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاغ  Motel 168ﺑﺮوﯾﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﺠﻠﻞﺗﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻫﺘﻞ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ  Tian Hengﯾﺎ  Crowne Plazaﺑﺮوﯾﺪ.
ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در اﯾﻮو ﮐﺎﻣﻼ آﺳﺎن و راﺣﺖ اﺳﺖ .ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
وﺟﻮد دارد اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﯾﺎ
ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﭼﯿﻨﯽ را درک ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه )ﻋﺎﻣﻞ( در اﯾﻮو رﻓﺘﻪاﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل
آنﻫﺎ از ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎزدﯾﺪ ﺷﻤﺎ از ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﺎن ﺑﺎزار
اﯾﻮو را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

وﯾﺰا
اﯾﻮو در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﭼﯿﻦ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ
وﯾﺰا ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ در دو ﺷﻬﺮ ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ ) 90روز( و
ﺷﻨﮋن ) 5روز( ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﯾﺰا ﻧﺪارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ
وﯾﺰای ﺗﺠﺎری ﯾﺎ ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ در ﺳﻔﺎرت ﭼﯿﻦ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﺮﻓﺘﻦ وﯾﺰا ﮐﺎر
دﺷﻮاری ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻮد.

آﯾﺎ ﻣﻦ در اﯾﻮو ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺖ .ﻣﺬاﮐﺮه در ﻣﻮرد
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ،ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب و ارﺳﺎل ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺎﻣﻼ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ
دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه )ﻋﺎﻣﻞ( را ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه )ﻋﺎﻣﻞ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺷﻤﺎ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﯿﺰان ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
)ﻋﺎﻣﻞ( ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺮﯾﺪ را ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
ﺑﺎرﻫﺎ در ﯾﮏ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ واﺣﺪ ﺟﻤﻊآوری ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ از ﭼﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ
اﺳﺖ زﯾﺮا ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺑﺰرگ
اﺳﺖ.
از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه )ﻋﺎﻣﻞ( ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻣﺮ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﺎن ﭼﯿﻨﯽ واﺿﺢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن )ﻋﺎﻣﻼن( ﺑﺎزار اﯾﻮو ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺮخ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ درﺻﺪی را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺪار ﺳﻔﺎرش
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺷﻤﺎ
ﻣﻌﻤﻮﻻ از  2ﺗﺎ  8درﺻﺪ اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﺮﯾﺪ
ﮐﺎرﻣﺰد ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪی ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه )ﻋﺎﻣﻞ( ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺬاﮐﺮه در ﻣﻮرد
ﻗﯿﻤﺖ و اﺟﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻔﺎرش اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ
اﻟﺰاﻣﺎت ﮐﯿﻔﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬاری در ﺑﺎزار

ﻫﺪف را ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟
ﺑﺎزارﻫﺎی ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ  :ﻣﻌﺮﻓﯽ  22ﺑﺎزار ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺰرگ در ﭼﯿﻦ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از آنﻫﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ.

آﯾـﺎ ﻋﻤـﺪهﻓﺮوﺷﺎن ﺑـﺎزار اﯾـﻮو ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ؟
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﭼﺠﯿﺎﻧﮓ و ﺟﯿﺎﻧﮕﺴﻮ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮل در
اﻧﺒﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺳﻔﺎرش
دﻫﻨﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﻨﻢ؟
ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻨﮕﺎم واردات از ﭼﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم اﻟﺰاﻣﺎت ﮐﯿﻔﯽ ﺧﻮد را
واﺿﺢ و روﺷﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﺎن
ﺑﺎزار اﯾﻮو ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎ ﻫﺮ ﻫﺪف ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺪﻫﻨﺪ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﻫﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ آن ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺬاﮐﺮه در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺘﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ
زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻗﯿﻤﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮد اﻣﺎ از ﻣﻮارد و
اﺟﺰای ارزان و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺪون اﻃﻼع ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﻌﻠﯽ ﺑﺎزار اﯾﻮو
ﺑﻪ دﻻﯾﻞ روﺷﻦ و واﺿﺢ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺠﺎری ﻣﺸﻬﻮر را از ﯾﮏ
ﻋﻤﺪهﻓﺮوش در ﺑﺎزار اﯾﻮو ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻫﺮ ﮐﺎﻻﯾﯽ از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺸﻬﻮر را
ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ،ﺑﺎزار
ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ اﯾﻮو ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻘﻠﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺸﮑﻮک در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻈﯿﻢ

ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد اﻣﺎ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﻌﻠﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻣﺠﺎز و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه
ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ ﺣﻖ ﻣﻌﻨﻮی ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از ﺑﺮﻧﺪ و آرم اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺤﺼﻮل از ﻟﺤﺎظ
ﻃﺮاﺣﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل دﯾﮕﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ
ﻣﯽﺷﻮد؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ؟
ﺧﺐ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼع ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﭙﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮد .آﻧﭽﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮد ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:
آﺛﺎر ﻫﻨﺮی و اﻟﮕﻮﻫﺎ
ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﯾﺎ ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد
ﺗﺸﺨﯿﺺ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮردی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اﻣﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎرکﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎزار ﻫﺪف
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ
از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات اﯾﻤﻨﯽ در ﺑﺎزار ﻫﺪف ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﺎن ﺑﺎزار اﯾﻮو ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ،آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
از اﯾﻦ رو اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺮای درک ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﺼﻮﻻت و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ
در ﺑﺎزارﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﯾﺎ
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آنﻫﺎ ﺣﺘﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺻﺎدراﺗﯽ اﻃﻼع ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺴﺖﻫﺎی
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺷﻤﺎ اروﭘﺎ ،آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺮوهﻫﺎی زﯾﺮ را از ﺑﺎزارﻫﺎی اﯾﻮو ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ:
ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ
ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

اﺳﺒﺎبﺑﺎزی و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻮدک
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﺎن در ﻣﻮرد ﻣﻮارد اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎرﺗﯽ
و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺸﺪار ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﮐﺎر از ﮐﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﯿﺮﺳﺎزﮔﺎر ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت آﺳﯿﺐ دﯾﺪن ﮐﺴﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ آﺳﯿﺐ دﯾﺪن اﻣﻮال وی ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺌﻮل آن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺮک در ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺨﻠﻒ
ﯾﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎر ﺷﻤﺎ را ﺗﻮﻗﯿﻒ و
اﻣﺤﺎ ﮐﻨﺪ.

ﭘﺮداﺧﺖ در ﺑﺎزار ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ اﯾﻮو
اﮔﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از ﻋﻤﺪهﻓﺮوش ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﻮل را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﺑﺎﻧﮑﯽ وی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی ﯾﺎ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ
ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم ذﯾﻨﻔﻊ آن ﺑﺎ
ﻋﻤﺪهﻓﺮوش ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ را ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه رﻫﮕﯿﺮی
ﮐﺮد.
اﮔﺮ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه )ﻋﺎﻣﻞ( ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﺪهﻓﺮوش ﭘﻮل را ﺑﻪ دﺳﺖ آنﻫﺎ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺮﮐﺖ
آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﻮل را ﮐﺎﻣﻞ
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﺎن ﺑﺎزار اﯾﻮو ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﻋﻤﺪهﻓﺮوش
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ آنﻫﺎ ﺳﻔﺎرشﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪاران ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺧﻮد ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﺎ دو ﻣﺎه ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺷﻤﺎ از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﺪهاﯾﺪ.

ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ
ﺗﺎﻣﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از ﺑﺎزار ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ اﯾﻮو
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه )ﻋﺎﻣﻞ( ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺰار ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ:
اﯾﻨﮑﻮﺗﺮﻣﺰ
آدرس اﻧﺒﺎر ﻓﻮرواردر
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﻤﺎس ﻓﻮرواردر
ارزش ﮔﻤﺮﮐﯽ

ﺣﻤﻞ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮده

ﮐﻪ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه )ﻋﺎﻣﻞ( ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ارﺳﺎل ﮐﺎﻻﻫﺎی
از ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺮﯾﺪﯾﺪ را در ﯾﮏ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺑﺮای
ﺑﺪﻫﺪ .ﯾﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس FOB
ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺳﭙﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ اﻃﻼع ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺰار
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻻﻫﺎ را در ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﺪ و آن
را ﺑﻪ ﺻﻮرت  DAPﯾﺎ  DDPﺣﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺘﺮﺟﻢ در ﺑﺎزار ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ اﯾﻮو
ﺷﻤﺎ

ﺑﺮای

ﺻﺤﺒﺖ

ﺑﺎ

ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﺎن

ﻧﯿﺎز

ﺑﻪ

ﻣﺘﺮﺟﻢ

دارﯾﺪ.

اﮐﺜﺮ

ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزار ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ اﯾﻮو ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﭘﺎﯾﻪ
ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻧﺪارﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ وﻗﺘﯽ از
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ،اﻟﺰاﻣﺎت ﮐﯿﻔﯽ
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

و

ﺷﺮاﯾﻂ

ﭘﺮداﺧﺖ

ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ

وﻗﺖ

ﮐﺎﻓﯽ

را

ﺑﺴـﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺘﺮﺟﻤـﯽ را در اﯾـﻮو اراﺋـﻪ ﻣﯽدﻫﻨـﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮرد.

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺠﺎری اﯾﻮو
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺠﺎری اﯾﻮو ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺠﺎری در ﺷﺮق
ﭼﯿﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻨﻬﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻗﻄﺎر از ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی ﻓﺎﺻﻠﻪ
دارد .ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ در ﺗﻤـﺎم ﮔﺮوهﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺤﺼـﻮﻻت از ﺟﻤﻠـﻪ ﻟـﻮازم
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ،ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮐﻮدک و ﻏﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه دارد.
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری و ﻧﺤﻮه درﯾﺎﻓﺖ دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎری ﻣﺠﻮز ورود راﯾﮕﺎن را درﯾﺎﻓﺖ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .و ﭼﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ اﯾﻮو را ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺠﺎری اﯾﻮو
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﻮو ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ اﯾﻮو
ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺷﻬﺮ اﯾﻮو ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .از ﺳﺎل  1995اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﺎﻻﻧﻪ
دو ﺑﺎر در ﻣﺎهﻫﺎی ﻣﯽ و اﮐﺘﺒﺮ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺠﺎری اﯾﻮو ﺑﺮوم؟
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﻮو در ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﻮو ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺮوازﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻮو در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﭘﺮواز ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻮو و از دﺳﺖ
دادن زﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی ﺑﺮوﯾﺪ و از آنﺟﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﻄﺎر ﺳﺮﯾﻊ
اﻟﺴﯿﺮ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺠﺎری اﯾﻮو ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻮار ﻗﻄﺎر ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ  1.5ﺗﺎ  3ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮﺳﯿﺪ.
ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻮو ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺷﻬﺮی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻫﺘﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ وﺟﻮد دارد.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺠﺎری
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻣﺤﻠﯽ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ آدرس ﻫﺘﻞ ﺧﻮد را ﭼﺎپ
ﮐﺮدهاﯾﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ آدرس ﭼﺎپ ﺷﺪه زﯾﺮ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﻧﻨﺪه ﻧﺸﺎن

دﻫﯿﺪ:
ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽInternational Expo Center, No.59 Zongze Road, :
(Yiwu, Zhejiang, China (Postcode: 322000
ﺑﻪ زﺑﺎن ﭼﯿﻨﯽ楼三楼合综心中览博际国乌义号59路东泽宗市乌义省江浙 :

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺠﺎری اﯾﻮو
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺠﺎری اﯾﻮو ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪاران ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ
را ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ
ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﻮو ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران در
ﺻﻨﺎﯾﻊ زﯾﺮ اﺳﺖ
ﺳﺨﺖاﻓﺰار
ﻧﯿﺎزﻫﺎی روزاﻧﻪ
زﯾﻮرآﻻت و آﮐﺴﺴﻮری
ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ
اﺳﺒﺎبﺑﺎزی
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ،ﮐﻔﺶ و ﮐﻼه
ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
ﮐﺎﻻﻫﺎی اداری
ﻣﺤﺼﻮﻻت ورزﺷﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﺧﻮدرو

وﯾﺰا ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺠﺎری اﯾﻮو
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺠﺎری اﯾﻮو ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﯾﺰا ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ورود ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺰا اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ وﯾﺰا ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺠﺎری اﯾﻮو درﺧﻮاﺳﺖ
درﯾﺎﻓﺖ دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از وبﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﺳﺖ.
ﭘﺲ از اراﺋﻪ دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ وﯾﺰای
ﺗﺠﺎری در ﺳﻔﺎرت از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﯿﺖ و ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
ﻋﮑﺲ
رزرو ﺑﻠﯿﻂ ﭘﺮواز )ﺑﺎ دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ(
رزرو ﻫﺘﻞ )اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ اراﺋﻪ دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آن ﻧﯿﺴﺖ(
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﺮ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ آﻧﻘﺪرﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻦ وﯾﺰای ﺗﺠﺎری ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از آن
ﺑﺮای دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮدازش وﯾﺰا ﺣﺪاﻗﻞ  3ﺗﺎ  4روز ﮐﺎری ﻃﻮل
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺸﯿﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ وﯾﺰا ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﭼﯿﻦ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ
اﮔﺮ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﻀﻮر دارﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺠﺎری اﯾﻮو
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﺪد وﯾﺰا ﻧﺪارﯾﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﮐﺎﻧﺎل دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺮای وﯾﺰای ﺗﺠﺎری
اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ را از ﻃﺮف ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺠﺎری اﯾﻮو درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺮﯾﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﺗﺠﺎری اﯾﻮو ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﻧﺒﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ رﻧﺞ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای وﯾﺰای ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
درﺧﻮاﺳﺖ دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

وبﺳﺎﯾﺖ

رﺳﻤﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه

ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ را ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت زﯾﺮ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ:
ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ
ﺷﻬﺮ و آدرس
ﺗﻠﻔﻦ و اﯾﻤﯿﻞ
ﻣﻠﯿﺖ
ﻧﺎم ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ و ﺷﻤﺎره ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

اﯾﻮو

ﭘﺲ از ﭘﺮ ﮐﺮدن ﭘﺮوﻧﺪه را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ
دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ.

ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎری
ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺠﺎری اﯾﻮو ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎری ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ.
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺎن ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون اﻋﻼم ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮوﯾﺪ اﻣﺎ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﯽ را ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای ﺛﺒﺖﻧﺎم ﭘﯿﺶ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه وﻗﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

آﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﺗﺠﺎری اﯾﻮو ﻧﯿﺎز دارم؟
درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎدی از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﺮوش ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﻮو ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی آنﻫﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ
از ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﺮوش ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺠﺎری
اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺘﺮﺟﻢﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮوﯾﺪ.

ﯾﮏ

ﻣﺘﺮﺟﻢ

را

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎلﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎری
ﭼﯿﻦ اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی زﯾﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮﺟﻤﻪ در اﯾﻮو
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﻔــﺎوت ﺑــﺎزار ﻋﻤــﺪهﻓﺮوﺷﯽ اﯾــﻮو و
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺠﺎری اﯾﻮو
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺑﺎزارﻫﺎی ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ در اﯾﻮو وﺟﻮد دارﻧﺪ
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺷﻬﺮ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﯾﻮو اﺳﺖ .ﺑﺎزار اﯾﻮو در ﺗﻤﺎم
ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺠﺎری اﯾﻮو ﺗﻨﻬﺎ در دو ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮﮔﺰار
ـﺎی
ـﺪهﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫـ
ـﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـ
ـﺎرﯾﺦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕـ
ـﻦ دو ﺗـ
ـﻮد .در اﯾـ
ﻣﯽﺷـ

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﭼﺠﯿﺎﻧﮓ و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﻮو را ﺑﺎ ﺑﺎزار ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ اﯾﻮو
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎﻧﺘﻮن ﯾﺎ
 Global Sourcesﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ ﮐﻪ از ﺑﺎزار ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﻮو ﺑﺎزدﯾﺪ
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ در ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﺮای
ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺲ از آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد از آنﻫﺎ ﺑﻬﺮه
ﺑﺒﺮﯾﺪ.

ﺳﻮاﻻت ﻣﺘﺪاول
در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﻋﻤﺪهﻓﺮوش ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺮد؟
اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ آﯾﺎ ﭘﻮﻟﯽ را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪاﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﭘﻮل را
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدهاﯾﺪ .اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﺗﻤﺎم ﭘﻮل ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه را
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻮل ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎری
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ وﯾﺰای ﭼﯿﻦ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ﻫﺰﯾﻨﻪ وﯾﺰای ﻋﺎدی ﭼﯿﻦ  110دﻻر ،وﯾﺰای ﻓﻮری  130و ﻫﺰﯾﻨﻪ درﺧﻮاﺳﺖ
وﯾﺰای ﺧﯿﻠﯽ ﻓﻮری  150دﻻر اﺳﺖ.
ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ وﯾﺰای ﭼﯿﻦ در اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از  6ﻣﺎه و  10روز
 2ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ 4*6
اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺶ از 35000000
ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ وﯾﺰا اراﺋﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ،ﺑﻠﯿﺖ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ
و واﭼﺮ ﻫﺘﻞ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

