ﺻﺎدرات ﺑﺎر ﻫﻮاﯾﯽ

ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﻢ

ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺎدرات

ﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه

ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ
 .ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮﺳﻮﻻت ﺧﻮد را اﻋﻢ از
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮی

و ﺗﺠﺎری را

ﺑﺎ ﻗﻘﻨﻮس ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .

در ذﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ارﺳﺎل ﺑﺎر
ﻫﻮاﯾﯽ ) ﺻﺎدرات  ،ﻓﺮﯾﺖ ( ذﮐﺮ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﻢ :

 – 1پیکاپ مرسولات و محموله های شما اعم از بسته پستی
 ،چمدان  ،جعبه  ،کتاب  ،ارسال بار دانجشویی  ،وسائل
زندگی و اشپزخانه  ،مبلمان  ،فرش  ،تابلو فرش  ،خشکبار
 – 2امکان دریافت و ارسال بار شما از کلیه شهرهای ایران
به فرودگاه بین المللی امام خمینی
- 3بسته بندی و حمل تا فرودگاه
 – 4امکان انجام کلیه تشریفات و امور گمرکی بدون حضور
مسافر و یا صاحب کالا
 – 5ارسال بار تا دورترین شهرهای دنیا ماکزیمم تا  10روز
کاری
 -6امکان رهگیری مرسولات و محموله های صادراتی تا زمان
تحویل به مقصد
 – 7امکان هندلینگ و ارسال بارهای مرجوعی از ایران به
کلیه کشورها

ﺗﻮﺟﻪ  :ارﺳﺎل ﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ؛ ﮐﺎﻧﺎدا  ،اﻧﮕﻠﯿﺲ و … .ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ

،
آﻣﺮﯾﮑﺎ
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ

ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ

ﭼﮕﻮﻧﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ :
 :ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮی و ارﺳﺎل ﺗﯿﮑﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎﺣﯿﻪ
روش اول
www.user.fnxshipping.com :
ﺑﻪ ادرس
ﮐﺎرﺑﺮی
ﻣﺎ ارﺳﺎل ﺗﯿﮑﺖ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﭼﻮن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎﻋﺎت
 .ﺣﺘﯽ روزﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ
ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ
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
ﺻﺎدرات  ,ﺻﺎدرات ﺑﺎر ,ارﺳﺎل ﺑﺎز از اﯾﺮان  ,ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ,
ﺻﺎدرات از اﯾﺮان  ,ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ  ,ارﺳﺎل ﺑﺎر ﻣﺴﺎﻓﺮی  ,ارﺳﺎل ﮐﺎﻻ ,
ارﺳﺎل ﺑﺎر ﻣﺴﺎﻓﺮی  ,ارﺳﺎل ﭼﻤﺪان  ,ارﺳﺎل ﮐﺎﻻ از اﯾﺮان ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ
 ,ارﺳﺎل ﺑﺎر ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ  ,ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ  ,ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻟﻨﺪن ,
ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ  ,ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا  ,ارﺳﺎل ﺑﺎر از اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ  ,ارﺳﺎل ﺑﺎر ﻣﺮﺟﻮﻋﯽ  ,ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺎدرات  ,ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ,
ﺻﺎدرات ﺑﺎر ﻣﺴﺎﻓﺮی  ,ﭘﺴﺖ  ,ﭘﺴﺖ ﺳﺮﯾﻊ  ,ارﺳﺎل ﺑﺎر ﺗﺠﺎری از اﯾﺮان
 ,ارﺳﺎل ﺑﺎر از اﯾﺮان  ,ﺧﺪﻣﺎت درب ﺑﻪ درب ﺻﺎدرات

