درباره ما :روند رو به رشد شرکتهای دانش بنیان در کشورهای آسیا و ارتباط آنها با اروپا و ایجاد بازار
جدید با بهترین و به روز ترین تکنولوژی های فنی و خدماتی هدف تشکیل اتحادیه همکاریهای فرهنگی و
اقتصادی اوراسیا میباشد که به عنوان یک موسسه بین المللی در کشور استونی به ثبت رسیده است .این
اتحادیه به صورت یک کمربند مجازی برای اولین بار موسسات و شرکتها را از آسیا به اروپا متصل میکند
آنچه که در قدیم مانند جاده ابریشم زمینی و جاده ابریشم دریایی  ،شرق را به غرب متصل میکرد.

استراتژی و اهداف اتحادیه همکاریهای فرهنگی و اقتصادی اوراسیا:
-

ترویج و تسهیل روابط علمی  ،فرهنگی و اقتصادی بین ایران و اتحادیه اروپا
ارائه خدمات مشاوره و کارآفرینی به شرکتهای دانش بنیان در آسیا  ،اروپا و بویژه درکشور استونی
سرمایه گذاری و همکاری با شرکتهای دانش بنیان
برگزاری دوره های آموزشی آنالین و برگزاری سمینار و همایشهای تخصصی
بررسی  ،پژوهش و معرفی بازار برای صادر کنندگان و وارد کنندگان
حمایت از فن آوری های سبز و انرژی های نو و تجدید پذیر
برپایی و مشارکت در نمایشگاه های تخصصی فرهنگی ،تجاری و دانش بنیان
ارتباط با دانشگاههای و مراکز علمی آسیا و اتحادیه اروپا

مزایای عضویت در اتحادیه اوراسیا:
عضویت در اتحادیه شما را به شبکه ای بزرگ از معتبرترین شرکتهای ایرانی -چینی و اروپایی متصل
میکند  .ما شما را در توسعه کسب و کارتان حمایت میکنیم.

با عضویت در شبکه متخصصین اتحادیه اروپا تسهیالت ویژه ای دریافت میکنید:
-

معرفی موسسه و شرکت خود در حوزه بین الملل
تسهیل جهت حضور در رویدادهای بین المللی ( کنفرانسها و اجالسهای جهانی و دوره های آموزشی)
حضور در نشستهای تخصصی ماهیانه و فصلی با مدیران شرکتهای بین المللی  ،رایزنهای فرهنگی
و اقتصادی کشورها در داخل و خارج از ایران
بهره مندی از تسهیالت ویژه مخصوص اعضا در شبکه عرضه خدمات علمی  ،فرهنگی و رفاهی
در آسیا و اروپا

اتحادیه اوراسیا خدمات ویژه ای نیز برای اعضای خود دارد:
ویزای کاری و اقامت یکساله اتحادیه اروپا
اتحادیه همکاری های فرهنگی و اقتصادی اوراسیا برای اولین بار ویزای Dکاری اروپا با حق اقامت سه
ماهه و یکساله را از اتحادیه اروپا برای اعضای خود میسر میکند.
شرایط گرفتن Dویزا:
 این ویزا برای مدیران ،بازاریاب های بین المللی که برای کار در اروپا نیاز به اقامت دارندمناسب است
 فریلنسرهایی که توسط ابزار دیجیتال و از راه دور برای شرکت خود کار میکنند افرادی که برای شرکت های خارجی کار میکننددریافت کارت شهروندی و اقامت دیجیتال اتحادیه اروپا
شما میتوانید با داشتن کارت اقامت الکترونیکی از مزایای زیر بهره مند گردید:
 شماره اقامت شما در اتحادیه اروپا شناخته شده و مورد تایید اداره مهاجرت است تسریع در صدور روند ویزا به صورت کامال مجازی و عدم نیاز به شریک محلی شرکت خود را ثبت و مدیریت میکنید. دسترسی به بازار اتحادیه اروپا و روشهای جدیدی را برای توسعه و رشد شغلی خود پیدا میکنید از هر جای دنیا شرکت خود را آنالین مدیریت میکنید. دسترسی و ایجاد ارتباط ایمن با شرکتهای بزرگ و معتبر-

امضای مدارک و قراردادها به صورت آنالین

 شناسایی شدن برای ارگانهای مختلف نظیر بانک ها  ،بیمارستان ها و دیگر ارگانهای دولتیدریافت کارت اقامت الکترونیک برای گروه های زیر مناسب است:
 کسانی که به مدرک شناسایی از اتحادیه اروپا نیاز دارند.
کسب و کارهای فناوری محور

• افرادی که به نحوی با این کشور و اتحادیه اروپا پیوند دارند
• کارآفرینانی که اقامت الکترونیکی را یک فرصت و پلتفرم برای آینده می بینند

