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. التغطیة في جمیع أنحاء العالم01  

 تكون وسوف ناتوورك، أدفایزري البرایم إلى االنضمام خالل من   العالم أنحاء جمیع في تغطیة على للحصول الفرصة زبائنك أعطي
 الدولي والتعاون لالتصال  المبنیة و المبتكرة بوابتنا بفضل وذلك ، لعمالئك فعالة عالمیة تغطیة تقدیم على قادرة  بك الخاصة الشركة
.العالم أنحاء جمیع في المقابلة الشركات بین  

 

. الخبرة الدولیة02  
 و ناتوورك أدفایزري البرایم في عضوا تصبح أن خالل من  مبتكرة بطریقة مھنتك ومارس العالم أنحاء جمیع من زمالء على تعرف
 سوف   العولمة، بفضل و لمھنتك، المستقبلیة الفرص لبناء معا والعمل أسترالیا إلى البرازیل من آخرین زمالء على تتعرف سوف
.للعمل ومحفزة جدیدة طرق وتحدید االبتكار على قادرة شركتك تكون  

 
. الفرص في جمیع أنحاء العالم03  

.العالم من جزء كل في زمالئك مع الدولیة الفرص تبادل  
 التعاون مصدر یكون ما غالبا العالم، من اآلخر الجانب على یقعون الذین زمالئك مع المفردة األقالیم في التجاریة الفرص مشاركة إن  

.المثمر  
 في النجاح أساس ھي المعرفة. العمالء من جودة وذات مرضیة  خدمات یولد وأیضا مھني، ألي والتجاریة الثقافیة الخلفیة یثري فإنھ
.اقتصادیة مبادرة كل  
 تعرف و معین بلد على نركز ونحن أسبوع كل.  بك الخاصین والعمالء للشركات وفرص الدولیة األسواق على وتعرف إلینا انضم  

.البلد ذلك في العاملین والزمالء المھنیین أعضائنا على  
 

المكتب الدولي. 04  
.دولي إداري مكتب  اربح  

.  ناتوورك أدفایزري البرایم في وظیفتنا انھا.والتزاما شاقا عمال  منظمة أي عولمة تتطلب   

 قسم ذو إداري لتوفیرمكتب الخلفیة المكاتب وفریق المعلومات، تكنولوجیا وخبراء التسویق، خبراء من قوي فریق معا وضعنا لقد
.ألعضائنا دولي عالمي  

 صباحا 09:00 الساعة من( دائما متاحة متخصصة دولیة بمساعدات مكتبك تزوید یعني ناتوورك أدفایزري البرایم إلى االنضمام إن
 خدمات تقدیم خالل من البعض بعضھم مع األعضاء تواصل تأمین في مھمتھا تتمثل والتي ،)جرینتش بتوقیت 17:00 الساعة حتى

 خدمة انھا. والعمالء المھنیین بین أو ،)سكایب في غالبا( األعضاء بین المواعید وإدارة العمالء خدمات تفعیل في والمساعدة الترجمة
.إلینا االنضمام طریق عن ببساطة لشركتك نقدمھا أساسیة  

 
. المدفوعات المدارة05   
    .الدولیة الدفع بخدمة فز

 إلى االنضمام. واألرباح الدفوعات إلدارة قوي نظام ھناك یكون أن یجب الزمالء، عن نیابة العالم في بلد كل في العمالء مساعدة عند
.لدینا الخلفي المكتب فریق قبل من مركزیا تدار ألنھا المالیة المعامالت بشأن القلق عدم یعني ناتوورك أدفایزري البرایم شبكة  



	

	

 المقدمة للمساعدة أرباحا بانتظام شركتك تتلقى سوف. للعمالء المقدمة للخدمات المدفوعات جمیع عنك، نیابة تدیر، سوف التي تلك نحن
 علیھا متفق منظمة، وبطریقة بشفافیة یتم ھذا كل. لك العمیل أدخلت التي األعضاء الشركة إلى اإلحالة رسوم دفع سیتم كما للعمالء،
. األطراف بین مسبقا  

الترجمة .06  

.لدینا المتخصصة الترجمة خدمة استخدم  
 من وعمالئك تمكنك سوف والتي ألعضائنا، المتخصصة الترجمة خدمات یدیر الخلفي مكتبنا. اللغات من العدید وھناك جدا كبیر العالم
 قبل من الخارج في یجریھا التي العمیل مھام لمتابعة أعضائنا یساعد وھذا. الخاصة بلغتك والوثائق والعقود العمومیة المیزانیة فھم

.الشبكة في مناسبة عضو شركة  

 
قیمتك زد. 07  

.العالم في مكان أي في لعمالئك مرجعیة كونھا طریق عن الشركة قیمة زیادة  
 المھنیة لتعزیز بني الذي والتعاون، لالتصال مبتكرة تكنولوجي نظام انھا عشوائیة، شبكة مجرد لیست ناتوورك أدفایزري البرایم شبكة
 ومتفق متواصل، تكون سوف لذلك. الخارج في  األعضاء مع العالقات إلدارة اإلفتراضي مكتبك  الشبكة بوابة تكون سوف. المحلیة
 العمیل مع مباشرة الدقیقة التفاصیل جمیع وتفحص شركتك تناقش سوف. العمیل قبل من الموقع العقد على وحاصل الرسوم، على
 أسلوبنا وبتطبیق موقعنا خالل من لكم نقدمھا التي التكنولوجیا بفضل لك ھي الھائلة اإلمكانات ھذه. االقتصادیة الفوائد جمیع وتتلقى
.الدولي للتعاون  

خالل وضعھا في المركز. كل شيء مبني إلعطاء الشركة المزید من القیمة، من  
 

في جمیع أنحاء العالم  . التسویق08  
.الدولیة التسویق خدمة من استفد  

.نفسھا لتعزیز الیوم مھنیة شركة كل تحتاج  
 فرصة ھذه. كبیرة دولیة تسویق حملة إنشاء في مساعدتك لدینا التسویق لخبراء یمكن ،  ناتوورك أدفایزري برایم شبكة وبفضل  

.شبكتنا إلى تنضم التي للشركات فقط محفوظة أخرى  
 

عالمیة شھادة. 09  
. مصادقة عالمیة ھیئة أول  

 من نتحقق نحن. والمحامین القانونیین المحاسبین من علیھا مصادق عالمیة ھیئة أول لتكون ناتوورك أدفایزري البرایم شبكة تھدف
 التعرف یعني الشبكة إلى االنضمام. المتطلبات تلبي التي الضمانات عن فضال بلدھم، في المطلوبة المھنیة والمؤھالت أعضائنا جمیع
.العالم أنحاء جمیع في بأمان، آخرین محترفین أعضاء على  

 

اإلیرادات إنشاء. 10  
.العولمة عملیة مع والمرابیح اإلیرادات خلق  

 استقبال فرصة تكون. العولمة مع والمرابیح اإلیرادات إلنتاج  واألفضل األسرع  مكتبك یكون سوف ناتوورك، أدفایزري البرایم مع
 تتكون مبتكرة بوابة خالل من العولمة إلى الذھاب یریدون الذین عمالئك ومساعدة متابعة خالل من كسبھم وإمكانیة األجانب العمالء
 للعمالء أیضا تقدم حین في البوابة في وقت أي في بك الخاصة الرسوم تغییر أو تعیین یمكنك. والدخل القیمة لتولید فعالة طریقة من

.للعولمة فرصة المحلیین  

 
 

!العالم أنحاء جمیع في العمل على مكتبك افتح.  دولة 51 من متخصص 115 من أكثر العالمیة شبكتنا إلى انضم  اآلن، حتى  
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