ﻣﺮﺳـﻮﻟﻪ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺷﯿـﻮه FCL
ارﺳـﺎل ﮐﻨـﻢ ﯾـﺎ LCL؟ }راﻫﻨﻤـﺎی
{2021
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮی ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی  LCLﯾﺎ  FCLﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﮑﺎت ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه را ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال را زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ :ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه FCL
}ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ{ ﯾﺎ } LCLﮐﻤﺘﺮ از ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ{ ارﺳﺎل
ﮐﻨﻢ؟ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی
اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﺑﺎ اﯾﻦ  9اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ را
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ!

ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫـﺎی ﻣﻬـﻢ ﺑـﺮای ارﺳـﺎل ﺑـﻪ ﺷﯿـﻮه
 FCLﯾﺎ LCL
از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ
اﺷﺎره ﮐﺮد:

ﺷﯿﻮه  LCLﻓﻀﺎی زﯾﺎدی در اﻧﺒﺎر اﺷﻐﺎل ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﺪ
اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻓﻀﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ
 FCLرا در اﻧﺒﺎر ﺟﺎی دﻫﯿﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺷﯿﻮه  LCLرا اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﯿﻮه  LCLﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺠﻢ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺎر ارﺳﺎل ﮐﺮد و ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎﻻ
در اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﮐﺎﻻ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺷﯿﻮه  LCLاﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ؟
}راﻫﻨﻤﺎی {2021

ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل ﺑﻪ ﺷﯿﻮه  FCLارزان ﺗﺮ از LCL
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه  LCLﺑﻪ ازای ﻫﺮ واﺣﺪ از ﺷﯿﻮه FCL
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﯿﻮه FCL
را ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه  LCLﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ 20
ﻓﻮﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺪا و وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎزار ﺣﻤﻞ
و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

زمانی که متخصصین ما در گروه تجاری ققنوس یکی از دو شیوه حمل و
نثل را انتخاب می کنند ،حتما این مسئله را مد نظر قرار می دهند.
از این رو ،همکاری با گروه تجاری ققنوس به معنای کاهش هزینه های
حمل و نقل خواهد بود.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  FCL؛ اﺻﻮل ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ و
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ }راﻫﻨﻤﺎی ﺟﺎﻣﻊ{

راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه
 LCLرا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد
ﺗﺎرﯾﺦ رﺳﯿﺪن ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮاﮐﺰ }از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﺎزون
 {FBAﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .از اﯾﻦ رو ،ارﺳﺎل ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه  FCLﺳﺨﺖ ﺗﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺷﯿﻮه  FCLﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ را در ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ
ارﺳﺎل ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ را ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﯿﺪ و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﺮض  8روز اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
در  FCLﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ رﺳﯿﺪن ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ را در ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ
“آزاد” ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻣﺎ ارﺳﺎل ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه  LCLزﻣﺎن “آزاد” ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد؛ ﻣﻌﻤﻮﻻ 5
روز در ﺑﻨﺪر و  7روز ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﻧﺒﺎر ﺑﺮای ﺟﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ
دارﯾﺪ.
از ﻫﻤﯿﻦ رو ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎﻻ را در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ارﺳﺎل
ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﺳﻮرﺳﯿﻨﮓ ﮐﺎﻻ ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎزون– 7ﻧﮑﺘﻪ
ﮐﻠﯿﺪی }راﻫﻨﻤﺎی {2021

ارﺳﺎل ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه  FCLﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از LCL
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ  FCLﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﻣﯽ رﺳﺪ ،از داﺧﻞ ﮐﺸﺘﯽ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪه
و ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪار ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺎ در ﺷﯿﻮه  FCLاﯾﻦ روﻧﺪ ﮐﻤﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻃﯽ ﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در داﺧﻞ ﮐﺸﺘﯽ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻣﺪارک ﻫﺮ ﮐﺪام از ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد و
ﮐﺎﻻﻫﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ در روﻧﺪ ارﺳﺎل  LCLاﻣﮑﺎن ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﻫﺮ
ﮐﺪام از ﻣﺮاﺣﻞ وﺟﻮد دارد.

اﻣﮑﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدن ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ ﻫﺎ در ﺷﯿﻮه LCL
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد
اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ را ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ اﻧﺒﺎر آﻣﺎزون  FCAﯾﺎ 3PLs
ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﯿﻮه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  ،LCLﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ را
در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ را ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ 5 :ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﻮرﺳﯿﻨﮓ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد
در ﭼﯿﻦ

ﺳﺨﻦ آﺧﺮ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی درﺑﺎره ﺷﯿﻮه ارﺳﺎل ﺣﺘﻤﺎ ﻧﮑﺎت
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه را ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﻫﺮ ﮐﺪام از دو ﺷﯿﻮه ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارﻧﺪ و ﺷﻤﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد ﯾﮏ ﺷﯿﻮه را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺷﯿﻮه  FCLرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ
اﮔﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ ارﺳﺎل زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﯿﻮه  LCLرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﻫﻮاﯾﯽ ﻗﻘﻨﻮس ﺗﺠﺎرت
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  8ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺣﻮزه ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻋﻢ از
ﻫﻮاﯾﯽ ،درﯾﺎﯾﯽ و زﻣﯿﻨﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ ،ﺣﻮاﻟﺠﺎت
ارزی ،ﺧﺮﯾﺪ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی درب ﺑﻪ درب ) ،(DDPﭘﺴﺖ
اﮐﺴﭙﺮس ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺠﺎر اﯾﺮاﻧﯽ و واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﮐﺎﻻ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺸﺎوره ﺻﺤﯿﺢ و ﺣﺮﻓﻪ ای ،ﺿﻤﺎﻧﺖ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺳﻪ
اﺻﻞ اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روز ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده
ﺑﻪ ان ﭘﺎﯾﻨﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﻪ اﺻﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن وﻓﺎدار ﺧﻮد ﭘﺲ از  8ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ و ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.

