ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ از ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر

ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ واﻗﻊ در ﮐﺸﻮر
ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را دارد ﺗﺎ ﻣﺮﺳﻮﻻت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را از ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر
ﺑﻪ ﺻﻮرت درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺎدر اﯾﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻃﻼع دارﯾﺪ
ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺳﻮﻣﯿﻦ

ﺑﻨﺪر

درﯾﺎﯾﯽ

ﺟﻬﺎن

ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮی

در

آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ روزاﻧﻪ ﺣﺪود  60ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺰرگ در ﺑﻨﺪر ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر
ﭘﻬﻠﻮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﻪ  91ﻫﺰار ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ از اﯾﻦ
ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم از ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﺷﺪه در ﺟﻬﺎن زﯾﺮﭘﻮﺷﺶ ﺑﻨﺪر ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر
ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﺮخ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
رﺿﺎﯾﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺠﺎر و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ

ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ

:

 – ۱ﻓﻮروارد و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه  FCLﺑﺮای اﻣﻮر واردات و ﺻﺎدرات
در ﮐﻠﯿﻪ ﺑﻨﺎدر ﻣﻬﻢ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر
 – ۲ﻓﻮروارد و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه  LCLﺑﺮای اﻣﻮر واردات و ﺻﺎدرات
در ﮐﻠﯿﻪ ﺑﻨﺎدر ﻣﻬﻢ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر) اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد (

ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﻘﻨﻮس :

– ۱

اراﺋﻪ ﻓﻮروارد ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ

 – ۲اﻧﺒﺎرداری و ﺗﻮزﯾﻊ
 – ۳ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﺮای ﺻﺎدرات و واردات
 – ۴اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎی ﻣﺤﻀﺮی و رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳﯽ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
– ۵

ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎری

 – ۶ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺒﺪا C/O
 – ۷ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درب ﺑﻪ درب

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
ارﺳﺎل ﺑﺎر از ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ٬ﺣﻤﻞ از ٬ﺣﻤﻞ از ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ از ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر٬
ﺣﻤﻞ از ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ٬ﺣﻤﻞ ﺑﺎر از ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ٬ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ از ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ٬ﺣﻤﻞ
درﯾﺎﯾﯽ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ٬ﺧﺮﯾﺪ از ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ٬ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ از ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ٬ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ٬واردات از ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر

