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Πως να Εισάγετε?
Τριπλασιάστε τα εμπορικά σας κέρδη!
Μάθετε πως να Εισάγετε τα Προϊόντα που εμπορεύεστε,
...και με 12 μήνες Πίστωση!
Πως να Εισάγετε?
Μέρος ΔΕΥΤΕΡΟ

από 2

CEO - Emmanuel (Manos) Sisamotos
ems1349@otenet.gr

New Tech Corporation-Sisamotos OE
China and Far East Manufacturers Exhibition–Show Room
Importers – Exporters – Distributors

OFFICES: Karpathou 41, Rhodes 85100, Dodecanese, GREECE
Tel: 0030-22410-36349 - Fax: 0030-22410-36349 - Mob: 693 4019728
Associated Offices: GLADIES ENTERPRICES - Shenzhen - Honk Kong
www.new-tech-corporation-sa.com
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Μέρος Δεύτερο

Για Δείγματα Εμπορευμάτων...
...ακολουθείτε η ίδια διαδικασία...

Δηλαδή: Επιλογή Προϊόντων, Έκδοση Λίστας Προϊόντων, Υπολογισμός
κόστους Μεταφοράς Βάση Όγκου και μέσου, Προτιμολόγιο...

Εισαγωγή Δειγμάτων με Πλοίο η δια Αέρος. Ακολουθούν διαδικασία εκτελωνισμού
και παραδίδονται στον αγοραστή. Δείγματα έχουν 30% επιπλέων χρέωση στην τιμή
εργοστασίου; Το ποσόν είναι αφαιρετέο από την πρώτη παραγγελία.

Εισπράττουμε Προ τιμολόγια από Πελάτες, και
ενεργοποιούμε της Παραγγελίας στα Εργοστάσια...
Pro Forma Invoice Payment and procedure...

Μετρητά: Με απόδειξη, με ένδειξη υπολοίπου και βάση Προ Τιμολογίου μας
Τραπεζική Μεταφορά: Γίνετε αυτόματη Τήλε ειδοποίηση από την Τράπεζα μας
Επιταγή: Ημέρας, με απόδειξη και ένδειξη υπολοίπου βάση Προ Τιμολογίου
Στην Παράδοση των Εμπορευμάτων:
Εκδίδετε Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο
Εικόνες από διαδικασία είσπραξης πληρωμών μας από Πελάτες
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Πληρώνουμε προκαταβολές στα Εργοστάσια για την
ενεργοποίηση των Παραγγελιών...
Factory Payment for Goods ordered...

Πληρώνουμε την τράπεζα του Εργοστασίου μέσω
του Παγκόσμιου δικτυακού μας Λογαριασμού...

Corporate Account: Sisamotos OE - New Tech Corporation
PIRAEUS BANK SA,
IBAN: GR08 0172 7000 0057 0003 2048 455
Swift Code: PIRBGRAA
Τραπεζικός Λογαριασμός

Sisamotos OE -New Tech Corporation,
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ, Γρ. Λαμπράκη 16 & Αμερικής, Πλατεία Κύπρου Παράρτημα
2700, 85100 Ρόδος, Ελλάδα.
Αριθμός Λογαριασμού: 5700-032048-455 - SWIFT Address: PIRBGRAA

Εικόνες από διαδικασία πληρωμών μας σε Εργοστάσια μέσω δικτυακού μας λογαριασμού
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Στην Ημερομηνία Φόρτωσης Εξοφλούμε τα Εργοστάσια.
Τότε γίνετε Φόρτωση για Πειραιά η παραδίδονται στη
αποθήκη μας στην Κίνα...
Transportation-Loading from Warehouse or China Ports...

(12-02-08) Παρακαλώ σημειώστε ότι όταν έχει Δοθεί ημερομηνία Φόρτωσης αλλά
προκύπτει καθυστέρηση Πληρωμής υπόλοιπου, με αποτέλεσμα τα προϊόντα να
παραμένουν στην Αποθήκη η Λιμάνια Κίνας, χρεώνεστε ημερησίως αποθηκευτικά.
Η ημερήσια χρέωση είναι $65 για Κιβώτια και $175 για ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ. Για της
επιπλέων χρεώσεις Εκδίδετε Τιμολόγιο.

Αποθηκεύουμε τα Εμπορεύματα σε Αποθήκη μας;
Με τη ολοκλήρωση των παραλαβών από τα Εργοστάσια
γίνετε φόρτωση για Πειραιά..

Η παραδώσεις εμπορευμάτων γίνονται βάση της Λίστας Προϊόντων που έχει εκδοθεί.
Βάση των προδιαγραφών που αναγράφονται στα Τιμολόγια που έχουμε από τα
εργοστάσια, παραλαμβάνουμε τα εμπορεύματα. (Quality Control)

Διαδικασία - Εργασίες κατά την Φόρτωση...

20'' Container;
a) Ocean Freight Costs,
b) BAF
c) CAF
d) DOC
e) Truck Charge
f) Customs Clearance Charge
g) Customs Clearance Document Fee
h) Commodity Inspection Fee
i) Warehouse Charge - Χρεώνετε ξεχωριστά
j) Loading Container Charge.

Στο Προ Τιμολόγιο σας, και βάση τού τρόπου μεταφοράς των εμπορευμάτων,
έχουν συν υπολογιστή όλα τα έξοδα. Στην περίπτωση οπού τα εμπορεύματα
φεύγουν από το Εργοστάσιο, δεν συμπεριλαμβάνετε χρέωση αποθήκης - (i)
Εικόνες από Αποθήκη στο Σεντζεν, Κίνα και πληρωμές πριν την αναχώρηση εμπορευμάτων
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Με την Φόρτωση για Πειραιά, όλα τα Έντυπα στέλνονται
με Courier; Τα Πρωτότυπα στέλνουμε στους εκτελωνιστές
μας στην Αθήνα, Πειραιά...

2 εβδομάδες πριν την άφιξη των εμπορευμάτων έχουμε όλα τα έγγραφα στα χέρια μας!
Τα Έγγραφα εξετάζονται από το Εκτελωνιστικό μας Γραφείο. Για οτιδήποτε περεταίρω
απαιτείτε από της Ελληνικές αρχές, εκδίδετε άμεσα από το εργοστάσιο, και στέλνετε
στους Εκτελωνιστές μας, πολύ πριν την άφιξη του Κοντεινερ.

Με την Άφιξη στον Πειραιά γίνετε Εκτελωνισμός,
Μεταφόρτωση και αναχώρηση για χώρο Αγοραστή...
Έγγραφα Εκτελωνισμού,
Πειραιάς.

Certificate of Insurance, Bill Of Lading, Packing List, Certificate of Origin,
Commercial Invoice, CE Certificateς, όλα εξετάζονται; γίνετε η πληρωμή Δασμών,
ΦΠΑ και όλων των εξόδων εκτελωνισμού.
Εικόνες από διαδικασία παραλαβής εγγράφων και πληρωμής εκτελωνισμού
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Με την Άφιξη στο Λιμάνι του Αγοραστή, γίνετε παράδοση
εμπορευμάτων η Κοντεινερ στην πόρτα το αγοραστή...
Παράδοση Μικτών και ολόκληρων Κοντεινερ στους πελάτες μας...

Τα Προϊόντα ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΣΑΣ!

Η μεταφορά στον χώρο του αγοραστή γίνετε άμεσα, και όχι αργότερα των
48 ορών, εάν απαιτείτε διανομή εμπορευμάτων και σε πόλους αγοραστές.
Για Κοντεινερ, συνεργαζόμαστε με ΤΣΙΡΙΚΟΣ και για Μικρότερες ποσότητες
με την μεταφορική Έρμης.
Η μεταφορά των εμπορευμάτων στο χώρο του αγοραστή γίνετε με
δικά μας μέσα μεταφοράς.
Εικόνες από παραδόσεις εμπορευμάτων σε Πελάτες μας

Μεταφορά και Τρόποι...

ΕΞΠΡΕΣ (Currier Service, ΠΛΟΙΟ - (Sea Freight), ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ - (Air Cargo)
ΟΔΙΚΟΣ - (Road Freight)
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FAQ-Μας Ρωτάτε...
Γιατί Επιβεβαιώνετε της Τιμές προϊόντων?
Επιβεβαιώνουμε γιατί η Τιμές Εργοστασίου αλλάζουν ανά 30 με 45 ημέρες, Δασμοί Αλλάζουν, Κόστος Μεταφοράς
αλλάζει, και έχουμε νέους νόμους για <ΑΝΤΙΝΤΑΜΠΙΝΓ>, (Embargo) και εκτελωνισμό.

Πόσο καιρό θα πάρει έως ότου λάβω τα Εμπορεύματα μου?
Ανάλογα με το προϊών, το εργοστάσιο απαιτεί 15 με 30 ημέρες για την Παραγωγή των Εμπορευμάτων.
Η μεταφορά ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ απαιτεί 35 με 45 ημέρες.

Σε μερικά προϊόντα δεν έχετε τιμές, ισχύουν τα προϊόντα?
Ναι, ισχύουν. Επιλέξτε προϊόντα και εμείς θα σας στείλουμε τις νέες εργοστασιακές τιμές
εντός 2 με 4 ημέρες, μαζί με εικόνα και προδιαγραφές.

Σε όλα τα προϊόντα αναγράφετε <ΦΟΒ - Σενζέν>, (FOB Shenzhen) τη εννοείται?
Οι τιμές μας είναι καθαρά Εργοστάσιου, και δεν συμπεριλαμβάνουν δασμούς και κόστος μεταφοράς.

Πόσο είναι οι δασμοί και το κόστος μεταφοράς?
Οι τιμές μας είναι καθαρά Εργοστάσιου. Όταν επιβεβαιώσουμε τις τιμές για τα προϊόντα, θα λάβετε
το σύνολο των δασμών, καθώς και το κόστος μεταφοράς σαν ξεχωριστά σύνολα. Το κόστος μεταφοράς σχετίζετε με
την ποσότητα που επιλέξατε, και η οποία προσδιορίζει και των όγκο.
Ο όγκος προδιαγράφει εάν απαιτείτε 1 επί 20 πόδια ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ η 40 ποδών ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ.

Οι δασμοί και το κόστος μεταφοράς θα ανεβάσουν πολλή της τιμές?
Όχι. Το κόστος Δασμών και Μεταφοράς ΔΕΝ αυξάνει την τιμή Χονδρικής πάνω από Μερικές Ποσοστιαίες Μονάδες!
Σε μεγάλο μέρος των προϊόντων, αγοράζετε 50 - 70% φθηνότερα από τιμές στην αγορά!

Πέραν των δασμών και κόστους μεταφοράς με τη άλλο επιβαρύνετε η Εισαγωγή μου?
ΔΕΝ υπάρχουν άλλες χρεώσεις.

Πόσα τεμάχια πρέπει να πάρω από το κάθε προϊών / κωδικό?
Τα Εργοστάσια προδιαγράφουν για 1 Κιβώτιο από κάθε είδος. Ανάλογα με το προϊών, ξεκινούν από
1 Τεμάχιο. Π.Χ. Ένα κιβώτιο = 1 Τηλεόραση 32'', 1 κιβώτιο = 12 Ζώνες Εργαλείων,
1 κιβώτιο = 5 DVD Αυτοκινήτου.

Είναι τα προϊόντα πιστοποιημένα?
Ανάλογα με το προϊών, η πιστοποίηση βρίσκετε πάνω στην συσκευασία. Δίδετε και σε έντυπη
μορφή. Το Προϊών και η προδιαγραφές του αναγράφονται στο πιστοποιητικό.

Είναι τα προϊόντα ασφαλισμένα κατά την μεταφορά?
Τα προϊόντα είναι πλήρως ασφαλισμένα, και επιβαρύνουν την New Tech Corporation, ΟΧΙ εσάς.

Θέλω να φέρω δείγματα πριν την παραγγελία μου, μπορώ?
Ναι μπορείτε. Η Αερομεταφορά είναι περίπου 8.41 με 11 ευρώ το κιλό. (5 με 15 ημέρες)
Με πλοίο, η χρέωση είναι βάση όγκου. 30 - 40 ημέρες. Ζητήστε προσφορά.

Πως θα παραγγείλω?
Σημειώσετε της Επιλογές σας> γράψτε τους κωδικούς των προϊόντων.
Με την παραλαβή του έντυπου σας, και εντός 2-4 ημερών θα σας επιστρέψουμε το έντυπο με τιμές και την εικόνα το
κάθε προϊόντος που επιλέξατε.
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LAST PAGE - OFFERS Catalogue

Emmanuel (Manos) Sisamotos OND HND Bs

Thank you for taking the time to view our Catalogues.
Σας Ευχαριστώ για των χρόνο που διαθέσατε...
Σημειώστε τους Καταλόγους / προϊόντα που σας ενδιαφέρουν,
και επικοινωνήστε μαζί μου.
Please Mark the Catalogues / Products of your Interest and Contact Us.
Θα με Βρείτε στα τηλέφωνα / You can reach me:
Τηλ/Tel: 0030-22410-36349
Φαξ/Fax: 0030-22410-36359
Mob: 693 4019728 - Mr Sisamotos, Manos

E-Mail: ems1349@otenet.gr
MSN: emscamlive@hotmail.com
www.new-tech-corporation-sa.com

Ταχυδρομικός / By Post
CHINA & FAR EAST MANUFACTURERS EXHIBITION SHOW ROOM
Sisamotos OE - New Tech Corporation

Karpathou 41, 85100 Rhodes,
Dodecanese,
GREECE
ύ

Norna Li Mrs., Emmanuel (Manos) Sisamotos, Miss Chang - China & Honk Kong

Δεν βρήκατε αυτό που θέλετε?
Οι Συνεργάτες μου στο Σενζέν και Χονγκ Κονγκ είναι στην
διάθεση σας για την εύρεση προϊόντων που ίσως σας ενδιαφέρουν.
You did not find what you are looking for?
My Colleagues in Shenzhen and Honk Kong can find the Products you are looking.
GREECE - CHINA - HONK KONG
Με εκτίμηση - Sincerely,
China & Far East Manufacturers Exhibition - Show Room
Sisamotos OE - New Tech Corporation
How to Import - Part 2 of 2
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