ﺻﺎدرات ﺑﻪ آﻟﻤﺎن و اﺗﺮﯾﺶ

ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﻣﻔﺘﺨﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ اﻣﺎدﮔﯽ ﺻﺎدرات ﮐﻠﯿﻪ
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ آﻟﻤﺎن و اﺗﺮﯾﺶ دارد  .ﺷﻤﺎ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ در ﻣﺒﺪا  ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮﺧﯿﺺ در ﻣﻘﺎﺻﺪ
را ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ
ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن دﻓﺎﺗﺮ ﻟﻮﮐﺎل در آﻟﻤﺎن و اﺗﺮﯾﺶ
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﺻﺎدراﺗﯽ ﺷﻤﺎ را اﻧﺠﺎم
ﺧﻮاﻫﺪ داد .
ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس در ﺿﻤﯿﻨﻪ واردات در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی زﯾﺮ اﻣﺎدﮔﯽ اراﺋﻪ
ﺳﺮوﯾﺲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ را دارا ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ :

ﺟﻬﺖ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﺸﮑﺒﺎر ،ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﺳﻨﮓ ﻫﺎی
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﻘﻨﻮس ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ

ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ :

اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮای ﺗﺠﺎر اﯾﺮاﻧﯽ
ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﺣﻀﻮری ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ در ﻣﻘﺼﺪ ﺟﻬﺖ ﺻﺎدرات
اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺼﺪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻃﺮف اﻟﻤﺎﻧﯽ و ﯾﺎ اﺗﺮﯾﺸﯽ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت اداری و دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺎ در اﺗﺮﯾﺶ و آﻟﻤﺎن

اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت دارای ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن
و اﺗﺮﯾﺶ

ﭼﮕﻮﻧﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ :
روش اول
ﮐﺎرﺑﺮی

 :ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮی و ارﺳﺎل ﺗﯿﮑﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﺑﻪ ادرس

:

www.user.fnxshipping.com

ﻣﺎ ارﺳﺎل ﺗﯿﮑﺖ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﭼﻮن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎﻋﺎت
ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ

 .ﺣﺘﯽ روزﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ

روش دوم  :ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ info@fnxshipping.com :
روش ﺳﻮم
(

 :ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﻘﻨﻮس در اﯾﺮان ) در ﺳﺎﻋﺎت اداری

ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ۰۲۱۴۴۴۵۱۳۱۳

آﻟﻤﺎن ٬اﺗﺎق اﺗﺮﯾﺶ و اﯾﺮان ٬اﺗﺎق اﻟﻤﺎن و اﯾﺮان ٬اﺗﺎق اﯾﺮان و
آﻟﻤﺎن ٬اﺗﺎق اﯾﺮان و اﺗﺮﯾﺶ ٬اﺗﺎق اﯾﺮان و اﻟﻤﺎن ٬اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ٬
اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان و اﻟﻤﺎن ٬ﺑﺎر از اﻟﻤﺎن ٬ﺑﻠﯿﻂ آﻟﻤﺎن ٬ﺑﻠﯿﻂ
اﺗﺮﯾﺶ ٬ﺑﻨﺪر ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ٬ﺑﻨﺪر ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ٬ﭘﺮواز از اﻟﻤﺎن ٬ﭘﺮواز ﺑﻪ
آﻟﻤﺎن ٬ﭘﺮواز ﺑﻪ اﺗﺮﯾﺶ ٬ﭘﺮواز ﺑﻪ اﻟﻤﺎن ٬ﺗﻮر اﺗﺮﯾﺶ ٬ﺗﻮر اﻟﻤﺎن٬
ﺗﻮر ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ٬ﭼﺎرﺗﺮی ٬ﺣﻤﻞ از اﺗﺮﯾﺶ ﻗﻘﻨﻮس ٬ﺣﻤﻞ از اﻟﻤﺎن ٬ﺣﻤﻞ
از اﻟﻤﺎن ﻗﻘﻨﻮس ٬ﺣﻤﻞ از ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ٬ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ٬ﺣﻤﻞ ﺑﺎر از اﺗﺮﯾﺶ ٬ﺣﻤﻞ
ﺑﺎر از ﺑﺮﻟﯿﻦ ٬ﺣﻤﻞ ﺑﺎر از وﯾﻦ ٬ﺣﻤﻞ ﺟﺎده ای ٬ﺣﻤﻞ ﺟﺎده ای از
اﻟﻤﺎن ٬ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ ٬ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ از اﻟﻤﺎن ٬ﺣﻤﻞ زﻣﯿﻨﯽ از اﻟﻤﺎن٬
ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ از اﺗﺮﯾﺶ ٬ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ از اﻟﻤﺎن ٬ﺣﻤﻞ ﻫﻮاﯾﯽ از
اﻟﻤﺎن ٬ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از آﻟﻤﺎن ٬ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ از اﺗﺮﯾﺶ ٬ﺧﺮﯾﺪ از
اﺗﺮﯾﺶ ٬ﺧﺮﯾﺪ از اﻟﻤﺎن ٬ﺻﺎدرات از اﻟﻤﺎن ٬ﺻﺎدرات ﺑﻪ اﺗﺮﯾﺶ ٬ﺻﺎدرات
ﺑﻪ اﻟﻤﺎن ٬ﻓﺮودﮔﺎه ﻟﻮﻓﺘﺎﻧﺰا ٬ﻗﻘﻨﻮس اﻟﻤﺎن ٬ﮐﺎﻣﯿﻮن از اﻟﻤﺎن٬
واردات از اﺗﺮﯾﺶ ٬واردات از اﻟﻤﺎن ٬واردات ﺑﻪ اﺗﺮﯾﺶ ٬واردات ﺑﻪ
اﻟﻤﺎن ٬واردات ﮐﺎﻻ از اﻟﻤﺎن

