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اطالعات شرکت
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

نام شرکت :کوشا نواندیشان سورنا
نوع شرکت :مسئولیت محدود
تاریخ تأسیس1390 :
تلفن تماس021 -88522854 ،021 -88507402 :
فکس021 -88522845 :
وبسایتwww.kooshaservices.com :
آدرس ایمیلinfo@kooshaservices.com :
شبکههای اجتماعی:
▪ https://www.linkedin.com/in/koosha-services
▪ https://www.instagram.com/kooshaservices

▪ آدرس :تهران ،سهروردی شمالی ،آپادانا ،خیابان عربعلی ،خیابان قندی غربی ،پالک ،۹9
ساختمان اداری  ،125طبقه  ،7واحد  ،28کد پستی155491۹95۹ :

1

www.kooshaservices.com

کوشا سرویس
88507402-021

رزومه شرکت ،تیرماه 99

معرفی
س

شرکت کوشا نواندیشان سورنا ،دارنده پروانه حقالعمل کاری گمرک و کارت بازرگانی ،به شماره ثبت  ،419149در
سال  1390تأسیس شد .در این مدت ،این شرکت توانسته است با تسلط به قوانین و مقررات جاری بازرگانی و
گمرکی بینالمللی و داخلی و باوجود مدیریت حرفهای ،نیروی متخصص و باتجربه در زمینه ترخیص کاال و زبان و
فرهنگ تجاری هر کشور ،اعتماد بازرگانان عزیز را جلب کند و فعالیت خود را بهطور چشمگیری گسترش دهد.
تجربه عملی و علمی متخصصان این شرکت موجب شده است تا ما در ارائه سریع و صادقانه خدمات بازرگانی و
گمرکی مورد اعتماد شما بازرگانان و تجار گرامی باشیم.

مأموریت
شرکت کوشا سرویس ،فعال در زمینه واردات و صادرات ،با شعار رضایت و امنیت خاطر مشتری ،سعی دارد تا با
ارائه خدمات بازرگانی و لجستیکی ایمن و ارزان در عرصههای داخلی و بینالمللی در کنار شما همکاران گرامی
باشد .مأموریت اصلی ما ارائه خدمات در کمترین زمان با باالترین کیفیت و دقت و ارزشآفرینی برای ذینفعان
بوده که حضور فعال در تمام گمرکات کشور موجب تحقق این امر شده است.

چشمانداز
جلب اعتماد تجار و صاحبان محصوول و در نتیجوه حضوور گسوترده و پویوا در حووزه واردات و صوادرات بوا اسوتاندارهای
بینالمللوی و همچنوین پدیودآوری فرصووتهای جدیود بوورای همکوواری بوین کشووورها و توسووعه اقتصوواد هردومنزقووه ،از
چشماندازهای اصلی این شرکت است.

اهداف
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•

فراهمسازی امنیت خاطر و رضایت مشتریها

•

پیشروی در راستای صحیح قوانین هر کشور و درنتیجه سرعتبخشی به انجام امور

•

کاهش هزینه برای مشتریها با انتخاب بهترین مسیر برای واردات و صادرات

•

سرعت و کیفیت در پاسخگویی به نیازهای مشتریها

•

تحویل به موقع و افزایش بهرهوری کار و سرمایه

•

گسترش همکاریهای بینالمللی فراتر از کشورهای همسایه

•

تمرکز بر مدیریت ریسک

•

ایجاد بستری مناسب در زنجیره لجیستیک (مدیریت جریان کاال)
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ارزشها
تعهوود شوورکت بووه حووداقل رسووانی یوا ح و ف هوور اثوور مضوور و حووداک ر رسووانی تووأثیر سووودآور بلندموودت در جامعووه ،ارزش
اخالقی آن شرکت بهشمار میرود .اهم ارزشهای شرکت کوشا سوریس عبارتند از:
•

ایجاد اطمینان خاطر و آرامش در محیط کار برای کارمندها

•

جدیت در کار

•

جستجو برای دانش بیشتر ،خالقیت و نوآوری

•

هماهنگی و یکپارچگی

•

مسئولیتپ یری ،صداقت ،امانتداری و مشارکت

تاریخچه
تأسیس

1390

1392

عضویت در اتاق بازرگانی تهران

1393

1394
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شروع ارائه خدمات گمرکی

شروع صادرات
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خدمات

واردات و صادرات

✓ ترخیص گمرکی
✓ انبارداری
✓ حمل و نقل (دریایی ،هوایی و زمینی)

مالی
✓ ارتباطات بانکی
✓ حوالههای ارزی
✓ امور مربوط به تخصیص ارز مبادلهای
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فروش و بازاریابی
✓ منبعیابی
✓ تبلیغات

ارائه مشاوره
✓ امور بازرگانی
✓ حمل و نقل بینالمللی
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همکاران
ما
لوگو

بازرگانی
عماد نوری

نام شرکت /حوزه فعالیت

شرکت بازرگانی نوری
بازرگانی

شرکت برزین پتروتک تجارت قشم

پیتروشیمی و فرآوردههای نفتی

شرکت گوگانا (مستقر در هند)

بازرگانی

شرکت مهندسی فنآوران رهنما صنعت (دانشبنیان)

ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی

شرکت سایان انرژی
ارائه خدمات به جایگاههای سوخت ،تأمین و توزیع فرآوردههای نفتی

شرکت بالتشا (مستقر در لیتوانی)
بازرگانی

شرکت آتی دیزاین
طراحی و معماری داخلی
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افتخارات

هفتمین نمایشگاه تخصصی
صنعت ساختمان -1393 -فارس

چهاردهمین نمایشگاه تخصصی
صنعت ساختمان -1393 -تهران

نمایشگاه بینالمللی معماری و
دکوراسیون داخلی (MIDEX)-
 -1393تهران

گواهی عضویت در اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
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