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U.S. AGENT
Επιλέξτε τον κατάλληλο

Όλες οι παραγωγικές µονάδες υποχρεούνται να υποδείξουν
έναν U.S. Agent για όλη την επικοινωνία µε τον U.S. FDA
κατά τις εξαγωγές τους στις Ηνωµένες Πολιτείες.

Η υπηρεσία “U.S. Agent” της Registrar Corp επεκτείνεται τώρα
µέχρι το 2020, προσφέροντας 18 µήνες της υπηρεσίας στο

κόστος των 12 µε την εγγραφή σας τον Ιούλιο

Αξιοποιήστε την προσφορά
Σήµερα & Επωφεληθείτε

ΔΩΡΕΑΝ
6ΜΗΝΕΣ!

Γιατί την

Ο U.S. Agent εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό από τον εισαγωγέα,
εκτελωνιστή, εµπορικό συνεργάτη ή εµπορικό οργανισµό που
πιθανώς να συνεργάζεστε.

- Είναι ο “U.S. Agent” σας διαθέσιµος 24 ώρες κάθε µέρα για
να µπορεί ο FDA να επικοινωνεί για θέµατα συµµόρφωσης?

- Είναι σε θέση ο “U.S. Agent” σας να σας ενηµερώνει έγκαιρα
και να σας προετοιµάζει έγκυρα για επίσηµο έλεγχο από τον
FDA?

- Έχει τη δυνατότητα ο “U.S. Agent” σας να σας προσφέρει
υποστήριξη σε περίπτωση παρακράτησης των προϊόντων
στο τελωνείο των ΗΠΑ αποφεύγοντας τα υπέρογκα penalty fees?

16,000 πελάτες σε όλο τον κόσµο εµπιστεύονται την Registrar
Corp ως τον “U.S. Agent” τους. Ορίστε έναν εξειδικευµένο
Regulatory Expert ως τον U.S. Agent της εταιρίας σας
αποφεύγοντας λάθη που θα σας κοστίσουν οικονοµικά αλλά
και χρονικά επηρεάζοντας όλες τις αποστολές προϊόντων προς
τις Ηνωµένες Πολιτείες.

Registrar Corp ΕΤΗΣΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Το πιο ασφαλές online portal της Registrar Corp
που σας βοηθάει στην εύκολη διαχείριση όλων
των πληροφοριών εγγραφής και συµµόρφωσης
της εταιρίας σας

Αποκλειστική Πρόσβαση στο MyFDA

3 δωρεάν έγγραφα Prior Notice κάθε
έτος για τις εξαγωγές σας στις ΗΠΑ

Prior Notice

Επικοινωνία µε τον FDA εκ µέρους της εταιρίας
σας ερευνώντας τον βέλτιστο τρόπο
απελευθέρωσης των προϊόντων

Υποστήριξη σε Παρακρατήσεις (Detention)

Οι εμπειρογνωμονές της Registrar Corp
έρχονται στον χώρο σας σε μειωμένο κόστος

Προετοιμασία για Έλεγχο του FDA

Πρόσβαση στο MyFDA

The All-in-One Compliance
Portal

Εποπτεία
Θεμάτων

Συμμόρφωσης

Ανανέωση
Πληροφοριών
Μονάδας

!
Παρακολούθηση
Κατάστασης Εγγραφής

Το All-in-One Portal Συµµόρφωσης
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Πατήστε εδώ για να ορίσετε την Registrar Corp

https://www.registrarcorp.com/se-europe/?lead_source=AdPlacement&lead_category=FnBGreece



