Servei de gestió duanera i del transport

Servei de gestió duanera i del transport
Servei per facilitar a les empreses de la demarcació el transport internacional i la gestió directe amb duanes. La millor
opció de transport internacional i els tràmits duaners necessaris – Preus especials pels socis Cambra de Manresa.
Avantatges
•
•
•
•
•

Facilitar-vos el nostre “know-how” en forma d’assessorament continuat per trobar les alternatives que millor
s’adaptin a les vostres necessitats.
Establir una estreta col·laboració amb la seva empresa tot considerant-nos uns integrants més de la mateixa
per fer dels seus objectius els nostres objectius.
Assumir les tasques més laborioses i complexes de tot el protocol referent als seus intercanvis.
Consolidar la relació de “partnership” entre tots els interlocutors que intervenen en el procés per poder,
d’aquesta forma, obtenir uns resultats profitosos per als nostres clients.
Un servei proper, personalitzat, àgil i flexible mitjançant una dinàmica d’actuació clara, operativa i
transparent. Una optimització global dels processos i els costos

Equip de treball
•
•
•

Un grup de professionals altament qualificats amb una trajectòria qualificada i avalada per més de 30 anys
d’experiència en el món del comerç exterior. Podem esdevenir un interlocutor capaç de generar un valor
afegit per a la seva empresa.
Disposem d’una xarxa de corresponsals i col·laboradors de prestigi en els cinc continents, fet que ens permet
un àmbit d’intervenció global.
La nostra estructura ens permet establir una metodologia de treball adaptada a les característiques generals
dels nostres clients. I sempre garantint una comunicació fluida i la nostra màxima disposició i implicació.

Carta de serveis
Assessorament en comerç exterior
• Legislació fiscal i duanera
• Règims aranzelaris
• Tràmits de llicència a la importació i exportació
• Cartes de crèdit i crèdits documentaris
Agència de duanes. Gestions duaneres
• Gestions duaneres
• Despatxos Importació / Exportació
Transitària. Cotitzacions i gestió del transport
• Cotitzacions porta a port
• Selecció, negociació i logística de transports marítims, terrestres, aeris i combinats.
• Assegurances de mercaderies
• Emmagatzematge
Intrastat. Declaració estadística
• Declaració estadística dels intercanvis de béns entre estats membres de la UE

Contacte i més informació
Cambra de Comerç de Manresa
Àrea de comerç internacional - Jaume Ferrer
Muralla del Carme 17-23 2ª Planta (Edifici Can Jorba),
08241 Manresa - (Barcelona) tel. 93 8724222 - fax 93 8727766. email: jferrer@cambramanresa.org
Més informació en el nostre web www.cambramanresa.com
La Cambra de Comerç de Manresa ha signat un Conveni amb SERINCOMEX (www.serincomex.com) per oferir aquests serveis a
les empreses exportadores

