 5ﻓـﺎﮐﺘﻮر ﺑـﺮای ﺗﺸﺨﯿـﺺ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه
ﺳﻮرﺳﯿﻨﮓ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد در ﭼﯿﻦ
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ  5راﻫﮑﺎر ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎر
آﻣﺪ ﺑﺮای ﺗﺸﺤﯿﺺ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﻮرﺳﯿﻨﮓ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد در ﭼﯿﻦ
اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
اول از ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻮرﺳﯿﻨﮓ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﻮرﺳﯿﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﻮرﺳﯿﻨﮓ ﻓﺮدی
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﺒﺤﺮ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽ دارد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ
دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﻮرﺳﯿﻨﮓ در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،دو ﻓﺎﮐﺘﻮر اﻋﺘﻤﺎد و
اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ زﯾﺎدی در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ،ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﯽ را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.
از اﯾﻦ رو ،در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن
ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﻮرﺳﯿﻨﮓ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﻗﺎﺑﻞ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮدن ﺗﻤﺎم ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی زﯾﺮ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ:
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﯿﻤﺖ – ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻮرس ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻻ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻗﯿﻤﺖ
ﻫﺎی ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ،
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻻ را ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﺳﺮوﯾﺲ ﺣﻤﻞ ﻫﻮاﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی از ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ و اﺟﻨﺎس – ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺗﻤﺎم ﺑﺎزارﻫﺎی ﭼﯿﻦ اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در زﻣﺎن ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮی ،اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎر آﻣﺪی را در اﺧﺘﯿﺎرش ﻗﺮار دﻫﺪ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ
اﺷﺨﺎص ،داﺷﺘﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻫﺎ ﺧﺮﯾﺪار
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ.

 5ﮔـﺎم ﺑـﺮای ﺗﺸﺨﯿـﺺ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﺳﻮرﺳـﯿﻨﮓ
ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد
 .1ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﻮرﺳﯿﻨﮓ را ﺗﺸﺨﯿﺺ
دﻫﯿﻢ؟
از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﺳﻮرﺳﯿﻨﮓ زﯾﺎدی در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺑﺴﯿﺎر
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ .از اﯾﻦ رو از ﮔﺎم دوم ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ
اﺷﺎره ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﻮرﺳﯿﻨﮓ
ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

 .2ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﻮرﺳﯿﻨﮓ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ دارد؟
ﺗﻌﺪاد ﺳﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﻮرﺳﯿﻨﮓ در ﺑﺎزار ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﺑﻮده اﺳﺖ ،وﺳﻌﺖ ﺑﺎزار و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت و
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻔﯿﺪی را در اراﺋﻪ دارد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :واردات ارزان  5 :راه ﺳﺎده ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﻫﻨﮕﺎم واردات از ﭼﯿﻦ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮏ دﻫﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ آدرس ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ارﺳﺎل ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ رﺷﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺛﺎﺑﺖ و
ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ داد.

 .3ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮداﺧﺖ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﻮرﺳﯿﻨﮓ ﺑﺮای ﺗﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ آدرس ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ ،ﺷﯿﻮه و ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮداﺧﺖ
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از 50
درﺻﺪ از ﻣﺒﻠﻎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ وارﯾﺰ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر
در دﻧﯿﺎی ﺗﺠﺎرت و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :واردات از ﭼﯿﻦ FOB، CIF :ﯾﺎ  EXWﮐﺪام ﺗﺮم ﺣﻤﻞ را

اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ؟
در اﯾﻦ ﺟﻮر ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ  30درﺻﺪ از ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﺎن رﺳﯿﺪ و آن
ﻫﺎ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺒﻠﻎ را ﺑﺮای او وارﯾﺰ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻢ ﺧﺮﯾﺪار و ﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و اﻋﺘﻤﺎد
ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 .4اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزار و ﮐﺎﻻ
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﻗﯿﻤﺖ آن ﻧﺪارﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺟﻮر ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد
اﯾﻦ ﺳﺌﻮال در ذﻫﻦ ﺗﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﺳﻮرﺳﯿﻨﮓ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد در ﭼﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ درﺑﺎره ﭘﺴﺖ اﮐﺴﭙﺮس از ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﻮرﺳﯿﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺘﯽ درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ،ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻫﺮ ﮐﺎﻻ و ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن و ﻋﻤﺪه
ﻓﺮوﺷﺎن را ﺑﺪاﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ و ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت ﺧﻮد ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

 .5روش ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ارﺳﺎل ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ
ﺑﺪون ﺷﮏ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﻧﯿﺪه ﺳﻮرﺳﯿﻨﮓ ﺧﻮب و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻬﺘﺮ از ﺷﻤﺎ ،ﮐﻪ
ﺧﺮﯾﺪار ﻫﺴﺘﯿﺪ ،درﺑﺎره ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ اﻃﻼع دارد.
ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﺎ ﺳﺎل ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎر ﺷﻤﺎ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ درب ﺑﻪ درب ﭼﯿﻦ ﺑﻪ دﺑﯽ
از اﯾﻦ رو ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺣﻤﻞ
و ﻧﻘﻞ و ارﺳﺎل ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ای ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ دﻫﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺷﺎره
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﻮرﺳﯿﻨﮓ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد در
ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺮوزه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﺎی زﯾﺎدی در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و از اﯾﻦ رو اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد
ﺑﻪ دﻗﺖ زﯾﺎدی ﻧﯿﺎز دارد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﻓﻮرواردر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ 2020؛ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ
درﺑﺎره ﻓﻮرواردر ﺑﺪاﻧﯿﺪ
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.

