ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻی ﺗﺨﺼﺼﯽ

ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﻳﻜﯽ از ﺧﻮﺷﻨﺎم ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در زﻣﻴﻨﻪ
ﺑﺎزر ﮔﺎﻧﯽ و ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ از ﮔﻤﺮﻛﺎت ﻛﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻃﯽ
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﻋﻢ از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮﺧﯿﺺ
ﮐﺎﻻ و ﻣﺸﺎوره ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻌﺪادی از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري و
ﺻﻨﻌﺘﻲ را ﺑﻌﻬﺪه ﺑﮕﻴﺮد.
از ﺑﺪو ﺗﺎﺳﻴﺲ ،ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد را در اراﻳﻪ
ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺟﺬب ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻛﺎرآﻣﺪ ،ﻣﺠﺮب و
ﺗﺤﺼﻴﻠﻜﺮده ﺳﻌﯽ در ارﺗﻘﺎء اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﮔﻤﺮﻛﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﺷﻤﺎ را دارد.

ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﻮزه ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ و اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻗﻘﻨﻮس ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ از ﮐﻠﯿﻪ ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﺮان و ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس و ﺳﺎﯾﺮ
ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺰار رﺳﻤﯽ ﮔﻤﺮک  ،اﺧﺬ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﯾﮏ روزه ،
ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﻗﻄﻌﺎت و ﻟﻮازم  ،اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎ و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎ از
ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ارﮔﺎﻧﻬﺎ  ،ﭘﯿﮕﯿﺮی در ﮔﻤﺮک ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺠﺮب
 ،دوراﻇﻬﺎری و اراﺋﻪ ﭘﺮﯾﻨﺖ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ وارداﺗﯽ  ،ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎرت
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ  ،ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﻨﺎدی و
ﺣﻮاﻟﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺼﻮرت ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای در ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن و اﺳﺘﻔﺎده از
وﺛﺎﯾﻖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب  ،ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ارﺳﺎل ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر  ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ و ارزش
ﮐﺎﻻ ﺑﺼﻮرت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﻘﻨﻮس در
اﯾﺮان در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﯿﺪ

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

