ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ از ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ

ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت در اﻣﺮ واردات از
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان و ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﮔﺴﺘﺮده درﯾﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و اﯾﺮان ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت وﺳﯿﻊ در ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎﯾﯽ را
دارا ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﮐﺸﻮر ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ
از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺠﺎر و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و واردات از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻣﮑﺎن ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ ﻣﺮﺳﻮﻻت ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﻣﺮﺳﻮﻻت ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺻﻮرت درﯾﺎﯾﯽ از ﻣﺒﺪا ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ  .ﻻزم
ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﻨﺎدر ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ و ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻘﻨﻮس ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ـﻪ
ـﺪﻣﺎﺗﯽ از ﺟﻤﻠـ
ـﮏ ﻓﻮرواردر ﺧـ
ـﻮان ﯾـ
ـﻪ ﻋﻨـ
ـﻮس ﺑـ
ـﺎری ﻗﻘﻨـ
ـﺮوه ﺗﺠـ
ﮔـ
رزرو ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ  ،ﺧﺪﻣﺎت  pickupدر ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ  ،ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﻨﺎد
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺼﺪ و ﯾﺎ ﻧﻮع ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ را اﻧﺠﺎم
ﻣﯿﺪﻫﺪ

.

ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﮐﺎﻓﯽ در واردات از ﻫﻨﮓ
ﮐﻨﮓ و ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﻮد و داﺷﺘﻦ ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری در ﮐﺸﻮر ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ
و ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻫﻢ
از ﺗﻬﯿﻪ و ﺻﺎدرات و واردات را ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ

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 02144451313
ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ از ﻫﻨﮓ
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