MAZEED SERVICES
VALUE-ADDED SERVICES
BY RAKEZ
Incubate your business with a variety of valueadded services to help you invest in the right
way with the best support and the most
competitive prices.

EMIRATES POST
Registration, renewal and cancellation of PO boxes

CREATIVE & PRINTING

TRANSLATION

Company stamp, logo, business cards, letterhead and
other corporate and promotional materials

Legal Translation of documents
(English / Arabic /other languages)

INSURANCE

ATTESTATION

We cover all your personal and professional needs

Attestation of legal documents within the UAE (MOFA)
and at embassies of several countries

TRANSPORTATION
Pick-up and drop-off at airports, entry permit delivery at
airport terminals, document collection from banks

LOGISTICS SERVICES
Sea, air and land freight, bulk shipping, customs
clearance and documentation

CAR RENTAL

TYPING

The vehicle of your choice at discounted rates

Assistance with typing the e-services online form,
employment contracts and letters

HOTEL RESERVATION
Arrange for hotel booking

RECRUITMENT

FLOWER DELIVERY

Search for and screen candidates who fit 		
your requirements

Floral arrangements for every occasion

PROCUREMENT SUPPORT

COURIER SERVICES

Office furniture fit-out

Mailing services for documents / items / packages

RAS AL KHAIMAH ECONOMIC ZONE - GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH
+971 7 2041111

mazeed@rakez.com

www.rakez.com

خدمات مـزيـد
خدمات القيمة المضافة
تقدمها مناطق رأس
الخيمة اإلقتصادية
طور أعمالك مع مجموعة متنوعة من
ّ
الخدمات ذات القيمة المضافة التي
تساعدك على االستثمار بشكل صحيح
وتوفر أفضل الدعم وبأسعار تنافسية.

بريد اإلمارات

تسجيل وتجديد وإلغاء صندوق البريد

الخدمات اإلبداعية والطباعة

الترجمة

تصميم ختم الشركة والشعار وبطاقات العمل واألوراق
عنونة وغيرها من المواد الترويجية للشركات
ُ
الم َ

الترجمة القانونية للمستندات
(إنجليزي /عربي /لغات أخرى)

التأمين

التصديق

نغطي جميع احتياجاتك الشخصية والمهنية

تصديق الوثائق القانونية داخل اإلمارات
(وزارة الخارجية) وفي سفارات لعدة دول

النقل

التوصيل من وإلى المطارات وتسليم تصاريح الدخول
في مباني المسافرين واستالم الوثائق من البنوك

الخدمات اللوجستية

شحن بري وبحري وجوي ،ونقل بحري بالجملة،
وخدمات تخليص المعامالت الجمركية

تأجير السيارات

خدمة تأجير السيارات باختيارك وبأسعار منخفضة

الطباعة

المساعدة في طباعة استمارة الخدمات اإللكترونية
والرسائل وعقود العمل

حجز الفنادق

اتخاذ الترتيبات الالزمة لحجز الفنادق

التوظيف

توصيل الزهور

البحث عن موظفين ذوي كفاءة عالية
تتناسب مع متطلباتكم

خدمة تنسيق الزهور لمختلف المناسبات

خدمات البريد السريع

دعم المشتريات

خدمات توصيل للمستندات والبضائع والطرود

تنسيق أثاث المكاتب

مناطق رأس الخيمة االقتصادية  -حكومة رأس الخيمة
+971 7 2041111

mazeed@rakez.com

www.rakez.com

