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80+
 Gateway کارشناس ایروین

15
دانشگاه و کالج

900+
رشکت فناوری در ایروین

65
UCI در STEM R&D مرکز

485
رشکت علوم زیستی در ایروین

40
CRO در ایروین

“Forte Medical مأموریتی را در ایروین رشوع کرد با این امید که نه تنها به کار خود اشتیاق پیدا کنیم بلکه از پشتیبانی، مخاطبین 
و ابزاری برای اجرای HealthTech در ایاالت متحده برخوردار شویم. ما ناامید نشده ایم. طی 18 ماه گذشته یک رسمایه گذاری مشرتک 

فوق العاده مهم را در یک بنگاه تجاری ایروین رشوع کردیم که خدمات ما را متحول می کند و فرصت های ارزشمندی را یافتیم که در راستای 
موفقیت محسوس در ایاالت متحده هستند. تیم Chamber’s ایروین Gateway خستگی ناپذیر، آگاه و مهربان است. چه چیز دیگری 

می توانستیم از یک رشیک حامی کسب و کار در ایاالت متحده انتظار داشته باشیم؟”
Forte Medical ،مدیر عامل ،Giovanna Forte

“من قبل از انتخاب ایروین به عنوان شالوده توسعه رشکت در ایاالت متحده، سایر اکوسیستم ها را بررسی کرده بودم. قبل از ایروین، اکوسیستم 
دیگری با این همه مدیر کسب و کار و نیروی حرفه ای ندیده بودم که داوطلبانه از خود برای کمک، مشاوره، حامیت و راهنامیی یک غریبه مایه 

بگذارند. تیم Chamber ستون این کارآفرینی است. آنها از روز اول، معارفه ها را سازماندهی و تسهیل کردند به گونه ای که دانش و درک الزم 
برای تأسیس و رشد رشکتامن در اینجا را کسب کردم. آنها راهنام، همکار و دوستان من هستند. ما اکنون رشکت های تضامنی محلی ایجاد کرده ایم 
و پویش های فروش و بازاریابی را ایجاد می کنیم. من دیگر احساس غریبی منی کنم اما به عنوان عضوی از این اکوسیستم به سایر کارآفرین های 

کوچک تا متوسط برای استقرار و رشد در ایروین کمک می کنم.«”

oneclick ،مدیر توسعه کسب و کار ،Nehal Thakore
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تماس با ما:

بيّبر راسل
مدیر توسعه اقتصادی
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گسترش کسب و کار خود در بازاری دیگر، حرکتی 
 هوشمندانه است. 

معرفی متامی خدماتی که ایروین ارائه می دهد.

Greater Irvine Chamber می خواهد که شام از قدرت اقتصاد ایروین، تکاپوی بخش های علوم زیستی و فناوری ما و تخیل و اراده ای که منبع انرژی 

اکوسیستم نوآوری است، بهره مند شوید. 

با سپردن توسعه کسب و کار خود به ایروین، پنجره ای به سوی موفقیت برای خود باز کنید. 

Greater Irvine Chamber با همکاری شبکه ای شگفت انگیز از رشکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی، آماده است تا بسته ای غنی از منابع شامل 

مشوق های تصمیم گیری و مزایای گذار را به رشکت های واجد رشایط ارائه دهد.

کارشناسان و رشکت های تخصصی ما برای کمک به شام و هدایت شام جهت ورود به یک بازار جدید آماده خدمت هستند. می توانید دست کم روی یک تا 

دو ساعت جلسه مشاوره رایگان حساب کنید تا به شام در زمینه موضوعات حیاتی مهم در راستای توسعه پایدار کمک کنیم.

با حضور در ایروین، می توانید باعث ایجاد فرصت های پیرشفت و تنوع در کالیفرنیای جنوبی شوید و بخشی از پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا - کالیفرنیا - باشید.

GreaterIrvineChamber.com

CMO و CRO مخاطبین •

• کمک به جذب همکار و مشتری

• بانکداری

• گزینه های مرکز یا همکاری

• کمک در زمینه امالک تجاری

• بیمارستان ها

• فضای آزمایشگاه

• نظارت

• خدمات رفاهی ]آب، برق، ...[

• مجوز و فرآیندهای شهر و کانتی 

 Angel & Venture شبکه های سرمایه •

• جذب استعداد و توسعه نیروی کار

• ارتباطات کالج و دانشگاه

• تحقیق و توسعه

• استرداد وجه و چشم انداز پرداخت کننده

• دستورالعمل مشاوره و تجارت کشور خارجی

• ارتباطات و فناوری

• تجارت و سرمایه گذاری 

• مالیات

• ویزا 

• حقوقی

• منابع انسانی

• پرداخت حقوق، مزایا، مراقبت بهداشتی

• حمل و نقل

• تدارکات

تخصص

آماده ایم تا مشاوره، کمک و تخصص رایگان را به شام معرفی کنیم:

• قوانین زیست محیطی

• طرح ها و سرمایه گذاری زیرساخت

• گزارش های بازار بخش

• آموزش

• مسکن گروهی و ملک تجاری 

• هزینه نیروی کار

• نیروی کار رقابتی، گزارش دستمزد و حقوق

• نمایه های اقتصادی و پیش بینی های اورنج کانتی و کالیفرنیا

اقتصاد

آماده ایم تا داد ه ها و گزارش های تکمیلی رایگان را به شام ارائه دهیم:

• پشتیبانی بخش صنعت

• معرفی مدارس و محالت

• گزینه های مسکن و کمک هزینه ملک

CEO شبکه •

• شبکه جهانی پشتیبانی شرکتی 

• شوراهای تجاری

• ائتالف اتاق بین المللی-آمریکایی

• نحوه انجام کسب و کار در کالیفرنیای جنوبی

• حمایت از خانواده در دوره گذار کمک در کسب گواهینامه 

رانندگی کالیفرنیا 

• چندین زبان و ترجمه

مشارکت

باعث افتخار ماست که مزایای شبکه ها و همکاری های Chamber خود را به شام ارائه دهیم:

کاوش

آماده ایم تا به شام در کاوش و ارزیابی شام به طرق زیر کمک کنیم:
•  اقامت مقرون به صرفه و درازمدت در هتل  • خدمات پشتیبانی دفتر اداری • فضای اداری موقت - رایگان یا با نرخ اجاره پایین 
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