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ESPERANTO REPREZENTANTAJ 
SERVOJ 



ERS longtempa plano estas  fariĝi 
profitan komercan organizaĵon kiun 
helpos individuojn kaj komercajn 
entreprenojn ĉirkaŭ la mondo 
sukcese eniri en nova celloka lando, 
por komerco, laboro aŭ studado. 

ENKONDUKO
ERS estas nova entrepreno de la membroj de  la Internacia 
Komerca kaj Ekonomia Fakgrupo (IKEF)-Aŭstralio. 



CELOJ

•  Merkatumado kaj antaŭforiraj servoj por 
klientoj kiuj planas viziti Aŭstralio aŭ alia 
lando.

• Postalvenaj servoj  por klientoj kiuj alvenas 
de Aŭstralio aŭ alia lando.

ERS intencas utiligi longtempajn rilatojn kun la Esperanto 
parolanta komerca komunumo tutmonde. 
ERS serĉas komercajn partnerojn por:



DIFINOJN KAJ TERMINARO

Antaŭforiraj servoj inkluzivas plejparte 
organizi la flugojn, vizojn, ktp. Laŭ la speco de 
la kliento (studento, komercisto) - eble estos 
iuj suplementaj specifaĵoj.

Postalvenaj servoj inkluzivas, ekzemple, 
renkonto en flughaveno, organizi loĝejon, 
gvidataj vizitoj, kaj klientspecifaj taskoj kiel 
organizi komercajn renkontiĝojn aŭ organizi 
staĝojn por estontaj staĝantoj.



• Nova komerca ŝanco 
• Senlimita gajnpotencialo
• Tre fleksa prezo por klientoj 

vojaĝantaj al Aŭstralio 
• Kunlaboro kun Esperanto 

komercaj asocioj kaj kontribuo je 
popularigo de Esperantuzado en 
komercista komunumo. 

AVANTAĜOJ



• Kunordigi vizajn servojn 
• Flugrezervigo
• Renkonti en flughaveno, veturi ĉe loĝejo, komenca 

orientiĝo 
• Urba ekskurso 
• Trovi komercpartnerojn 
• Aĉeti kaj registri telefonkarton
• Korespondo/komunikado (angle/Esperante) 
• Organizi loĝejon
• Rezervado de interpretisto
• Planado de kunvenoj kun komercpartneroj
• Rekruti personaron
• Trejnado por personaro 
• Atendi kunvenoj kun komercpartneroj
• Komercaj intraktadoj
• Luado de oficejo
• Registri firmaon

PROPONITAJ AKTIVECOJ



• Demandoj kaj klarigo de la detaloj
•  Se vi interesas provizi antaŭforirajn servojn en via lando: 

Bonvolu indiki kiajn postalvenajn servojn en Aŭstralio 
proponitaj de ERS povus esti bezonataj en via lando. 

• Se vi interesas provizi postalvenajn servojn en via lando, 
bonvolu provizi detalojn de servoj kiajn vi povas plenumi, 
kaj prezkonjekto.

•  Kunveno (rete)
• Kunveno en Sidnejo, Aŭstralio. Ni invitas vin al Sidnejo por 

kunveno kaj kulturaj aktivecoj.  
• Memorando de Interrilato
• Konsento

SEKVANTAJ PAŜOJ



DANKON!


