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ΔΙΚΤΥΟ GLOBAL 
Εάν επιθυμείτε να εξάγετε τα προϊόντα σας παγκοσμίως σας και θα θελατε να τα προωθήσετε χωρίς 
καποια χρέωση μέσω του δικτύου μας, σας προσκαλούμε να γνωρίσετε το  δίκτυο της  G11/GRW 
GLOBAL αλλά και επίσης  να εισάγετε  προϊόντα που παρουσιάζονται και προωθούνται  στην 
πλατφόρμα www.grwglobal.com.  
Η G11/GRW Global Corporation, ενσωματώθηκε σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο, με εμπειρία πάνω από 
50-χρόνια στο διεθνές εμπόριο και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. 
 
•Οι διεθνείς δραστηριότητες του GRW περιλαμβάνουν: 
 
 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ,  
 
Eισαγωγές εξαγωγές - τριγωνικές συναλλαγές – τεράστιο εύρος προϊόντων - διαφορετικές 
προελεύσεις  διαθέσιμα σε ΜΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ  ΧΡΗΣΗΣ www.grwglobal.com 
  
1. Τσιμέντο, όλοι οι τύποι, κλίνκερ, 
2. Μακρόσπερμου ρυζιού (λευκό και επεξεργασμένο με βραστό νερό - διαφορετικά σπασμένα%) 
3. Ορυκτά Μεταλλεύματα (chromites, μαγγάνιο, σίδηρο, χαλκό), Brass Πλινθώματα 
4. Άσφαλτος, 
5. Ζάχαρη (Raw, Brown & Ζάχαρη άσπρη κρυσταλλική), 
6. Οξείδιο του σιδήρου,  
7. Βρώσιμα έλαια (ηλιέλαιο,ελαιόλαδο, σογιέλαιο, καλαμποκέλαιο, φυτικά έλαια)? 
8. RBD φοινικέλαιο 
9. Κτηνοτροφίας, φρέσκα κατεψυγμένα κρέατα, κατεψυγμένα προϊόντα και κοτόπουλo, 
10. Oυρία και άλλα λιπάσματα, 
11. Σιτάρι (σκληρό σιτάρι χειμώνα, μαλακό σιτάρι, το πίτουρο σίτου, σιτάλευρο)? 
12. Καλαμπόκι, Κριθάρι ζωοτροφές, και πολλά άλλα προϊόντα ... δείτε: http://www.grwglobal.com 
 
Είμαστε πάντα έτοιμοι να προσκομίσουμε τα ακόλουθα έγγραφα προς αναφορά για  μελέτη σας και 
θεώρηση κατόπιν ζητήσεως συγκεκριμένου προϊόντος: 
 1. Πληροφορίες σχετικά με τα κύρια προϊόντα (τα ονόματα των εν λόγω προϊόντων που σας 
ενδιαφέρουν και που διατίθενται από την πλατφόρμα του GRW. 
2. Έντυπο υλικό για προϊόντα που σαν ενδιαφέρουν 
3. CD ή οποιουδήποτε άλλου μέσου, που δείχνει το προφίλ του GRW  
4. Οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο πιστοποίηση , το οποίο το δίκτυο GRW επιθυμεί να αποστείλει. 
 
 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
1. Προθεσμιακό πρόγραμμα για μετατεθείσα πίστωση usance program  for deferred L/C 
2. Εγγυητικό πρόγραμμα ενέγγυου πίστωσεως  για την εκτέλεση κάθε είδους διεθνους δανείου ύψους 
5 εκατομμυρίων δολαρίων και άνω 
3. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε  να επισκεφθείτε την  ιστοσελίδα:        
http://www.grwfinancial.com 
   
Στην περίπτωση που θέλετε να εκμεταλευτείτε το δίκτυο G11/GRWGLOBAL corporation για να 
προωθήσετε τα προϊόντα σας μην διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί σας ώστε να σας 
ενημερώσουμε για το υλικό που απαιτείται (οδηγίες αγοράς των προϊόντων σας απο το δίκτυό μας) 
και περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις πολλές υπηρεσίες που  προσφέρονται από την πλατφόρμα 
του G11/GRW. 
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