ﭘﺴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان

)
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﻫﻮاﯾﯽ ﻗﻘﻨﻮس ﺗﺠﺎرت ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اراﺋﻪ
دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ و ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و راه
اﻧﺪازی ﺳﺮوﯾﺲ ﺣﻤﻞ ﭘﺴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی از ﻣﺒﺪا ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻌﯽ در اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺗﺠﺎر  ،واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ و
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮد را دارا ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن دﻓﺘﺮ رﺳﻤﯽ در ﭼﯿﻦ و اﻧﺒﺎر ﻫﺎی
ﻣﺮﮐﺰی در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻨﮋن  ،ﮔﻮاﻧﺠﻮ و ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اراﺋﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ
) ﺣﻤﻞ اﮐﺴﭙﺮس ( از
ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت در ﺣﻮزه ﺣﻤﻞ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎر
.
ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان را دارا ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﺳﺮوﯾﺲ ﺣﻤﻞ ﭘﺴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﺮﺳﻮﻻت ﺑﯿﻦ ﺑﺎزه وزﻧﯽ  0.5ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺗﺎ  50ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم را
ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ دارﻧﺪ .
ﺗﻮﺟﻪ  :اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ دارای ﻣﺮﺳﻮﻻت ﺗﺠﺎری و ﺑﺎ وزن ﺑﯿﺸﺘﺮ از 50
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﺮوﯾﺲ ﺣﻤﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﻘﻨﻮس از ﻣﺒﺪا
ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ  .ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻨﺠﺎ را ﮐﻠﯿﮏ

ﮐﻨﯿﺪ

) آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﺣﻤﻞ ﮐﺎرﮔﻮ اﻗﺘﺼﺎدی (

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﺣﻤﻞ ﭘﺴﺖ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ

ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ در ﮐﺸﻮر
ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﺮﺳﻮﻻت ﭘﺴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در ﮔﻤﺮک اﯾﺮان و ﺗﺤﻮﯾﻞ درب آدرس
ﮔﯿﺮﻧﺪه
اﻣﮑﺎن ﺟﻤﻊ آوری ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ از ﻣﺒﺪا
رﻫﮕﯿﺮی آﻧﻼﯾﻦ
اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن وﯾﮋه ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از
اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻗﻘﻨﻮس
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﻣﺒﺪا
اﻧﺒﺎرداری راﯾﮕﺎن

 .8و ….

اﮔﺮ ﻫﻢ ﺳﻮاﻻت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﭘﺴﺘﯽ و ﮐﺎرﮔﻮ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻗﻘﻨﻮس دارﯾﺪ از ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮاﻻت ﻣﺘﺪاول اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
) ورود ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻮاﻻت ﻣﺘﺪاول (
ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ

ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ روز درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را
از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ آدرس  www.user.fnxshipping.comو ﯾﺎ در
ﺳﺎﻋﺎت اداری ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ  44451313درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺳﺎل
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮔﺮدد .

