خدمات شرکت  International trdiaexco BVدر زمینه اخذ اقامت خویش فرمایی هلند
اخذ اقامت از طریق خویش فرمایی یکی از خدمات تخصصی شرکت  International trdiaexco BVمی باشد .این خدمات
در 3بخش به شرح ذیل می باشد.
در بخش اول الزم است تا فرم ارزیابی را از این قسمت دانلود کرده و به موارد خواسته شده با دقت پاسخ داده و از طریق
ایمیل به آدرس الکترونیک شرکت ارسال نمایید.
این فرم شامل موارد ذیل می باشد:
 اطالعات و سوابق تحصیلی شما میزان گردش مالی یک سال گذشته شما سوابق شغلی مرتبط در سالهای گذشته سوابق مدیریتی و کارآفرینی شماهر یک از موارد فوق در پروسه ارزیابی سوابق و مدارک ،امتیاز خاص خود را دارد.
پس از بررسی فرم و در صورت کسب امتیازات اولیه  ،کارشناسان ما با شما تماس برقرار کرده و جهت شرکت در جلسه و
مصاحبه حضوری در دفتر نمایندگی ایران شرکت  International Trdiaexco BVدعوت به عمل می آورند.
پس از برگزاری جلسه و عقد قرارداد  ،کارشناسان متخصص ما در ایران و هلند مراحل ذیل را ادامه خواهند داد.
بخش دوم ( بیزنس پلن)
در این مرحله یک بیزنس پلن قوی مرتبط با تحصیالت  ،سوابق و تجربیات شما با در نظر گرفتن استاندارهای بین المللی به
ویژه الزامات مورد نظر اداره مهاجرت کشور هلند تهیه می شود تا بتوانید امتیازات الزم در بخش  1و  2اعالم شده در مقاله
را کسب نمایید.
همزمان با انجام مرحله دوم ،شرکتی هلندی با  111درصد سهام به نام شما در کشور هلند به ثبت خواهد رسید.
بخش سوم:
تمامی موارد مرحله دوم باید در مرحله سوم نیز تحقق یابد .برای مثال برای شما عنوان می شود که طرحتان تا چه مقدار
قابلیت عملیاتی شدن دارد و تا چه میزان نوآورانه است یا چند کارمند برای شرکت خود نیاز دارید و چه میزان از دارایی
شما برای کسب امتیاز الزم است تا شما به موفقیت نهایی دست یابید.

پروسه تهیه بزینس پلن حدودا  3ماه و بررسی و ارزیابی نهایی کلیه اسناد و مدارک ارسالی در اداره مهاجرت هلند نیز  3ماه
دیگر زمان الزم دارد .البته با توجه به نوع طرح و یا در صورت درخواست ارائه مدارک بیشتر از طرف اداره مهاجرت هلند،
مدت بررسی و ارزیابی مدارک در هلند تا  6ماه نیز به طول می انجامد.
پس از دریافت تاییدیه های الزم  ،از امتیازات ذیل بهره مند خواهید شد
 - 1گرفتن کارت اقامت برای خود و در ادامه برای اعضای زیر  11سال خانواده
 - 2افتتاح حساب شخصی و تجاری در کشور هلند.
 - 3دریافت مستر کارت بین المللی
 - 4امکان ادامه تحصیل در اروپا و به ویژه هلند با حد اقل هزینه
 - 5کسب کار حقیقی و بدون محدودیت در سطح جهانی
 - 6استفاده از امکانات تجاری هلند به عنوان پنجمین اقتصاد برتر جهان
 - 7استفاده نا محدود از امکانات مشترک کشورهای حوزه شینگن با کارت اقامت هلند
 - 1و مزایای بسیار دیگر

