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و تایید آن  شرکت تایید مدارک رسمی صادر شده در انگلستان مثل گواهی یبرا گانیرا مشاوره 

 توسط سفارت 
 

روزانه چندین شرکت خصوصی یا دولتی برای رفع نیازهای خود از طریق ایمیل یا تلفن نیازها و مشکالت فردی یا 

ره با ما در تماس مستمر هستند و رضایت آنها شرکتی خود را برای گسترش تجارت یا برآورد کردن نیازهای روزم
شما هم چه بعنوان یک شخصیت حقیقی یا حقوقی براحتی از مشاوره رایگان ما می توانید بهره .سرمایه ماست

.ببرید  
 

چنانچه در خرید های اینترنتی و پرداخت از طریق پی پال یا کارت های اعتباری به دالیل مختلف محدودیت دارید با ما 

. ت کنید تا کار سریعتر و بهتر انجام شودمشور  
 

آیا نیاز بشماره تلفن و فاکس در انگلستان دارید تا بشماره تلفن ایران وصل باشد؟ یعنی مشتری یا دوستان شما به تلفن 

 انگلیس شما تماس بگیرند و شما در ایران جواب دهید؟

 
واهی شرکت یا اساسنامه و مرامنامه آیا نیاز به تایید مدارک رسمی صادر شده در انگلستان مثل گ

.شرکت و تایید آن توسط سفارت دارید؟ از مشاوران ما بطور رایگان بهره ببرید  
 

شرکت در نمایشگاههای بین المللی تجاری یا سمینار های علمی تخصصی بخشی دیگر از خدمات ماست که با 

زارش و یافتن هتل و سایر خدمات گردشگری و وجود مترجمین و کارشناسان زبده برای همراهی با شما یا تهیه گ
.توریستی می توانید بهره ببرید  

 

برای سایر امور و پروژه ها می توانید به وب سایت ما مراجعه کنید یا با ایمیل و تلفن های ایران و انگلستان تماس  
ن و ارسال آن بشما یا در ضمن برای خرید لوازم و قطعات مورد نیاز و تحویل بسته های پستی در لند .بگیرید

بازاریابی برای محصوالت خود از مواد غذایی گرفته تا تولیدات فنی می توانید از اطالعات فنی کارشناسان ما در 

.شرکت خدماتی ایران انگلیس استفاده کنید  
 

 
ثبت برسانید حتما اگر نیاز به ثبت یک شرکت در انگلستان دارید یا برند و اسم تجاری خود را می خواهید در اروپا به 

.از راهنمایی رایگان مشاوران ما در شرکت خدماتی مستقر در انگلستان استفاده کنید  

 
 

س و اندر صورتیکه فرزندان شما در انگلستان تحصیل می کنند یا مایل هستند در کالسهای زبان و ذوره های لیس

ارید قبل از هر اقدامی از مشاوره رایگان ما فوق لیسانس و دکتری شرکت کنند و نیاز به کارشناس مطمئن و امین د
. بهره ببرید  

 

کارشناسان ما در شرکت خدماتی ایران انگلیس برای مشاوره، کمک، راهنمایی و انجام کلیه فعالیت های شما در 
.لندن و انگلستان در خدمت فارسی زبانان محترم در ایران، افغانستان، تاجیکستان و سایر نقاط می باشد  

 منتظر تماس شما هستیم
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 شرکت خدماتی ایران انگلیس

 
(شب بوقت تهران 01بعداز ظهر تا  2ساعات تماس تلفنی )  

 فکس
88000817444400 

 
 

 :تلفن
88000844077000 

 

  
Viber , watsup and Line free call or text 

88001688444404 
 

 مکالمه یا تکست رایگان با وایبر، واتس آپ و الین  

88001688444404 
 

info@iranukservice.com 
 انگلستان

00447500666848 

Viber , watsup and Line free call or text 

www.iranukservice.com 
 

(بوقت تهران 00تا  70ساعات تماس تلفنی )  

 
 
 

 تایید مدارک رسمی صادر شده در انگلستان 

 
  کشور از خارج یها تیسا از دیخررایگان برای مشاوره 

 

 لندندر  مشاوره رایگان درمانی 

 
 
 مشاوره رایگان برای پرداختها و دریافت های ارزی 

 

http://www.iranukservice.com/
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 یسدر انگل مشاوره رایگان تحصیلی 

 

 
 مشاوره رایگان برای خرید از ایبی، آمازون و سایتهای خارجی 

 
 

 یسلانگ نمایشگاههای  در مشاوره رایگان برای شرکت 

 
 

 در انگلستانتجاری  مشاوره رایگان 

 

  انگلستان درثبت شده  شرکتفعالیت  سالیانه گزارشمشاوره رایگان برای 

 
 

 
  انگلستان درثبت شده  شرکتمالی  سالیانه گزارشمشاوره رایگان برای 

 
 لندن در  مشاوره رایگان توریستی 

 

 رانیا در لیتحو و یخارج یها تیسا از دیخر یبرا گانیرا مشاوره 

 
 در انگلستان مشاوره رایگان 

 

 های کامپیوتریبازی خرید و اینترنتی های پرداخت برای رایگان مشاوره 

 
 

فعال در ایران،  شرکت خدماتی ایران انگلیس برای انجام پروژه های ایرانیان داخل که نیاز به فعالیتهایی  در خارج از ایران دارند  با همکاری شرکت های
ا آماده مشاورت و اجرا و اطالع رسانی به شرکتهای ذیربط است لطفا چنانچه مایل نیستید ایمیل یا رایانه الکترونیک در این موارد برای انکلستان و اروپ

 .اطالع خودتان یا دوستانتان دریافت کنید بما ایمیل بزنید
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