ADIN facilita assessorament gratuït en matèria
d’importació-exportació al seus associats
Signa un conveni amb Yachts in Motion, firma que oferirà als membres de
l'entitat els seus serveis amb unes condicions preferents.
Els socis rebran assessorament gratuït sobre exportacions i importacions davant
la duana quan el tràmit sigui de procediment convencional.
Barcelona, 16 gener 2012.- ADIN (Associació d'Indústries, Comerç i Serveis Nàutics)
acaba de signar un conveni de col·laboració amb l'empresa Yachts in Motion que
permetrà als seus associats gaudir d'unes condicions avantatjoses en la contractació de
serveis en matèria de transport d'embarcacions, transports marítims, assessoria en
comerç exterior i formació en l'àmbit del transport internacional. Els socis d'ADIN
rebran assessorament gratuït sobre exportacions i importacions davant la duana quan el
tràmit sigui de procediment convencional i a mes Yachts in Motion ajudarà a les
empreses associades en l'elaboració de la documentació preceptiva per a la correcta
gestió de qualsevol transport i també oferirà un servei d'assessoria i consultoria en
transports marítims i comerç exterior.
“Aquest acord és sens dubte una bona notícia perquè facilitarà els tràmits en aspectes
d'exportació i importació als nostres associats”, assegura Eusebi Marsal, vicepresident
d'ADIN. “En una època complicada a nivell econòmic facilitar la feina als associats que
aposten per aquest vessant empresarial és molt important”, afegeix Marsal.
Sobre Yachts in Motion
El grup Yachts in Motion és una empresa dedicada al transport internacional i a les
activitats pròpies d'operadors logístics, on a més del transport de contenidors s'ha
especialitzat en el d'embarcacions des de qualsevol punt i arreu del món. Compta amb
20 anys d'experiència en el sector, fet que li ha permès crear i desenvolupar una
infraestructura de mitjans nacionals i internacionals amb personal molt qualificat.
Ofereixen les millors condicions de transport de qualsevol embarcació, siguin quines
siguin les seves dimensions, treballant amb les millors companyies i fent totes les
gestions portuàries i duaneres necessàries per tal que l'exportació sigui més fàcil. A més
d'això, també són especialistes en el transport de mercaderies de grans dimensions i
s'encarreguen d'assessorar en tot el procés de recepció i càrrega del producte.
Yachts in Motion també ofereix altres serveis nàutics com el lloguer d'embarcacions o
l'assessorament a empreses per la creació del seu departament de transport
internacional, bé sigui marítim o terrestre.
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