ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﻫﻮاﯾﯽ از دﺑﯽ و اﻣﺎرات
ﺣﻤﻞ ﺑﺎر از دﺑﯽ ﺑﺎ ﭼﻪ روش ﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؟ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس
 DAFZAﯾﮑﯽ از
ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن اﻧﺒﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ دﺑﯽ
ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ اﺻﻠﯽ واردات ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﺎﻻ از اﻣﺎرات ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﻪ روزه ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد
ﻣﯽ ﮔﺮدد و از اﯾﻦ رو ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﻫﻮاﯾﯽ
از ﻣﺒﺪا دﺑﯽ ) اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ( ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﺮﺳﻮﻻت ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ Pickup
ـﯽ و
ـﻮر ﮔﻤﺮﮐـ
ـﻪ اﻣـ
ـﺘﻨﺪه ( و ﮐﻠﯿـ
ـﺎﻓﺖ از ادرس ﻓﺮﺳـ
ـﺪا ) درﯾـ
از ﻣﺒـ
ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ در ﻣﺒﺪا ،اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ ﻣﻘﺼﺪ ،اﻧﺠﺎم اﻣﻮر
ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺗﺮﺧﯿﺺ در اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻗﻘﻨﻮس ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ.
ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺗﯿﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻓﻌﺎل در ﻓﺮودﮔﺎه اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﺮﺳﻮﻻت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ دارا
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس و ارﺳﺎل
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺧﻮد از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺎ ارﺳﺎل
ﮐﻨﯿﺪ:
روش اول :ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮی و ارﺳﺎل ﺗﯿﮑﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ آدرسwww.user.fnxshipping.com :
ﻣﺎ ارﺳﺎل ﺗﯿﮑﺖ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ 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

ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺗﯿﻢ ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﮔﻤﺮک اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ اﯾﻦ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ ﺑﺎرﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻫﻮاﯾﯽ از ﻣﺒﺪا اﻣﺎرات ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﯾﺮان ) ﮔﻤﺮک ﻓﺮودﮔﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
( وارد ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ
ﮔﻤﺮﮐﯽ را ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و وارد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﺎم
اﻣﻮر ﺗﺮﺧﯿﺺ
دﻫﺪ.
ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس آﻣﺎدﮔﯽ اﻧﺮا دارد ﺗﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﺗﺮﺧﯿﺺ
ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ و وارداﺗﯽ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻨﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ
ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮد .
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﺿﻤﯿﻨﻪ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﻗﻘﻨﻮس در
ﺗﻬﺮان ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ و
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد از وﺿﻌﯿﺖ واردات و ﯾﺎ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی ﺧﻮد آﮔﺎه
ﮔﺮدﯾﺪ.

ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ ﺑﺎر
ﻫﻮاﯾﯽ در ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺖ اﮐﺴﭙﺮس از ﻣﺒﺪا دﺑﯽ ﺑﻪ
اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﮑﺎپ در ﻣﺒﺪا را ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮﺳﻮﻻت
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن دارد و ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از درب ادرس ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻤﻞ
ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﻘﻨﻮس واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻣﺮﺳﻮﻻت ﺷﻤﺎ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ در ﻣﺤﻞ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺴﺖ اﮐﺴﭙﺮس ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ درب ﻣﺤﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ
ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻫﮕﯿﺮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را دارﯾﺪ ﺗﺎ

در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ،ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺴﺘﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮوﯾﺲ اﮐﺴﭙﺮس ﻗﻘﻨﻮس
اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ
ارﺳﺎل ﺳﺮﯾﻊ در ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن
ارزان و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﻫﮕﯿﺮی ﻣﺮﺳﻮﻻت ﭘﺴﺘﯽ

در

ﻫﺮ

ﻟﺤﻈﻪ

از

ﻃﺮﯾﻖ

ﺳﯿﺴﺘﻢ

رﻫﮕﯿﺮی آﻧﻼﯾﻦ

ﭼﮕﻮﻧﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺎ ارﺳﺎل
ﮐﻨﯿﺪ:
روش اول :ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮی و ارﺳﺎل ﺗﯿﮑﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ ادرس www.user.fnxshipping.com :
ﻣﺎ ارﺳﺎل ﺗﯿﮑﺖ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ 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

