ﺳـﺮوﯾﺲ ﺣﻤـﻞ ارزان از اﻧﮕﻠﯿـﺲ و
آﻟﻤﺎن و ﺳﺎﯾﺮ اروﭘﺎ

راه اﻧﺪازی ﺳﺮوﯾﺲ ﺣﻤﻞ

) وﯾﮋه و اﻗﺘﺼﺎدی ( از آﻟﻤﺎن و اﻧﮕﻠﯿﺲ

ﻃﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻋﺰﯾﺰ و ﺗﺠﺎر ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺧﺪﻣﺎت
واردات از ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻗﻘﻨﻮس ﮐﺮده اﻧﺪ  .ﺑﺮان ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ
راه اﻧﺪازی ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻨﻈﻢ ﻫﻔﺘﮕﯽ از آﻟﻤﺎن و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻫﻮاﯾﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﯾﺎﯾﯽ و ﺣﻤﻞ زﻣﯿﻨﯽ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮی را ﺑﺮای ﺗﺠﺎر ﮔﺮاﻣﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ .
ﺑﻪ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﯿﺘﻮان در ﺳﺮوﯾﺲ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﻘﻨﻮس ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ
ﺣﻤﻞ از آﻟﻤﺎن و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ
در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯿﮕﺮدد
ﻧﺮخ ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه از آﻟﻤﺎن و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
.
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﺪود  10اﻟﯽ  40ﺗﺨﻔﯿﻒ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﻨﺎدر و ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎی ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن و اﻧﮕﻠﯿﺲ
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻘﻨﻮس ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺮﺳﻮﻻت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﺑﺮای ﺧﺮوج از اﻧﮕﻠﯿﺲ و آﻟﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻘﻨﻮس اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ
در ﻣﺒﺪا
ﮔﺮﻓﺖ .
در ﮐﻨﺎر ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و واردات ﻗﻘﻨﻮس ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺧﺪﻣﺎت
ﺧﻮد را
ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻗﻘﻨﻮس اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ ﮐﺎﻻی وارداﺗﯽ
در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻗﻘﻨﻮس واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﮐﺎﻻ را ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﺪه در اﯾﺮان
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .

ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻌﻼم ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮی
ﭘﺲ از ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻓﺮم اﺳﺘﻌﻼم را
ﺑﻪ ادرس www.user.fnxshipping.com
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﯾﺎ در
ﺳﺎﻋﺎت اداری ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  02144451313ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

راه اﻧﺪازی ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻤﻞ از اروﭘﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان

ﭘﯿﺮو ﮔﺴﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻔﻮذ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس در اﻣﻮر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در اروﭘﺎ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﺧﻮد را از ﮐﺸﻮرﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮاﯾﯽ  ،درﯾﺎﯾﯽ و ﯾﺎ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ
اﯾﺮان ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ :
اﺗﺮﯾﺶ  ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺳﻮﺋﺪ

،

 ،ﯾﻮﻧﺎن  ،ﺑﻠﮋﯾﮏ  ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ  ،ﻫﻠﻨﺪ

 ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،

اﮐﺮاﯾﻦ  ،ﭼﮏ

ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻓﻮق و ﺑﺎ اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ رﺿﺎﯾﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ

ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻌﻼم ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮی
ﭘﺲ از ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻓﺮم اﺳﺘﻌﻼم را
ﺑﻪ ادرس www.user.fnxshipping.com
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﯾﺎ در
ﺳﺎﻋﺎت اداری ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  02144451313ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

درج آﺧﺮﯾﻦ اﻓﺮﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻤﻞ و ﺗﺮﺧﯿﺺ و واردات در ﺗﻠﮕﺮام
ﻗﻘﻨﻮس
ﺑﺮای اﻃﻼع از آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ واردات،اﺧﺒﺎر ﮔﻤﺮﮐﯽ  ،ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی
ﺣﻤﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻟﻄﻔﺎ در ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ادرس زﯾﺮ ﻋﻀﻮ

ﺷﻮﯾﺪ  .ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد آﺧﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ و اﻓﺮﻫﺎی ﺣﻤﻞ و
ﺗﺮﺧﯿﺺ و ﺧﺮﯾﺪ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ
روز ﺑﺎﺷﯿﺪ
ادرس ﮐﺎﻧﺎل
@FNX_TRADING

در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻣﯿﺪ دارﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﻗﻘﻨﻮس ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﺐ
رﺿﺎﯾﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺷﻮد

ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ

