GPC Services
GPC Capital Corporation kumakatawan mamumuhunan, mangangalakal at imigrante
mula Asya, Europa, Amerika. GPC ay nagbibigay ng isang buong saklaw ng mga
propesyonal at serbisyo sa negosyo.

Aming mga kliyente mamuhunan sa negosyo at pampabahay, kabilang komersyal,
industriyal, agrikultura, at residential operation. Kami ay magbibigay at serebisyo sa
negosyo pati na rin ng malawak na negosyo sa loob ng komunidad at gobyerno upang
matiyak na ang investments ng mga kliyente ay matutugunan.
Pangangalakal
Aming negosyo at gobyereno nagbibigay ng malaking eksposyur sa negosyo ng
pagkakataon sa Western Canada. Maraming negosyante o mangangalakal upang
magtaguyod ng isang operasyon sa negosyo, minsan tatawagin bilang isang plataporma
sa negosyo at malaman sa pamamagitan sa pag-access ng market sa Canada.Tinutulungan
naming ang aming mga kliyente ng mga stratehiya upang mapalago ang nga negosyo sa
Canada.
Imigrasyon
Ang ating mga propesyonal ng mga immigration advisors gagawin ang “pangangailangan
pagsusuri” upang masuri ng immigration sa Canada. Kami ay nagtutulungan sa
Provincial o Federal Immigration Services. Sa maraming pangyayari, aming mga kliyente
ay magagawang dayuhing Saskatchewan or (“SINP”). Aming mga kliyente ay
karaniwang kwalipikado sa ilalim ng “business entrepreneur” na katergorya. Ang aming
negosyo at immigration advisers kinikilala sa larangan ng business investments at plano
sa negosyo na nababagay sa negosyo at imigrasyon at pangangailangan ng aming mga
kliyente.
Trade Misyon
GPC binubuo at tinutulungan ang Trade misyon para sa industriya at organisasyon sa
gobyerno sa Canada.
Ang Trade misyon isinasama rin ang Out-Bound Trade Mission. GPC ginagabayan ang
Canadian na industriya at ahensiya ng gobyerno sa internasyonal na markets at negosyosa-negosyo pagpupulong at negosyo-sa-gobyerno na pagpupulong. GPC tumutulong sa
mga diskusyon, negosasyon at humahantong sa legal agreements sa Bi-lateral Trade,
investments at stratehiya ng mga negosyo. May pukos sa pagbenta at ito ay mahalaga na
exports at nauunawang legal implikasyon ng pagbebenta sa mga kalakal at serbisyong
internasyonal.

Ang Trade Mission isinasama rin ang In-Bound Trade Missions. GPC ginagabayan rin
ang Internasyonal na Industriya at ahensiya ng Gobyerno sa Canada. Ang mga ito sa InBound Trade Mission isisama ang negosyo-sa-negosyo at negosyo-sa-gobyerno
pagpulong sa industriya at gobyerno sa Canada. GPC tumutulong sa Bi-lateral trade,
pamumuhunan, immigration, work visas, at negosyo.
Mag-Aaral at Visa ng Trabaho
Ating mga immigration advisors ay makakatulong sa iyo na makakuha ng student visa o
work visa para sa Canada. Isang malakas na uso sa Western Canada upang akitin ang
mga banyagang mag-aaral sa mataas na paaralan at mga unibersidad. Ang kasanayan ay
nagsisilbi sa maraming industriya at serbisyo sektor sa Western Canada ay magiging at
mahuhusay na mangangawa.
Tumutulong Kami Sa Inyo
Tawagan kami at GPC ay magdudugtong sa malawak na network ng propesyonal at
advisers ng negosyo para sa iyong personal na negosyo at pangangailangan sa negosyo.

