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در خدمات رسانی حمل و نقل بین المللی ویتامینی  آقای لجستیک     

 
 

 چرا ویتامین :

و سردرگمی و حس دلشوره  نجات  چون آقای لجستیک شما رو از کالفه شدن
تزریق  ویتامینو به جاش به شما سرعت عمل و آسوده خاطری رو مانند ،دهمی

!میکنه   

 

نام آقای لجستیک کاتولوگ محصولی از فناوران ذهن رسا به   

 

   است برای مشتریان خود ! داراییآقای لجستیک یک 

 
ما برای شما دارای ارزش اقتصادی هستیم و مطمئن باشید در آینده منافع ما 

 رو در سازمان خود حس خواهید کرد .
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در کنار شما در جلسات و قرار دادها  دستیار همراه مانند یک آقای لجستیک 
شما میباشد .ریابی او همچنان ابزاری مفید برای واحد فروش و باز   

 
در هنگام عقد قرارداد تجاری برای محاسبه قیمت حمل خود به میتونید ما رو 

  ! حس کنید محاسبه نرخ حمل ونقل  در ،عنوان یک دستیار همراه

کت های بازرگانی و بارفرابر برای کمک به و دستیار همراهی هستیم برای شر  
 ارائه بهترین نرخ به آنها در کمترین زمان .

 

شرکت شما رو باال می برد چرا و چگونه !!وری  بهره آقای لجستیک  

 
ا و با باال رفتن از این ر بخشی را برای شمما مانند نردبانی در جای درست اث

خود قرار میدهیم این را  کارایی سازمان شما را تحت تاثیر ، ا سرعتنردبان ب
 از فرمول بهره وری خود می توانید حس کنید !
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 ز مان را هدر نمی دهی نمیدهی 

 هزینه های خود را کاهش می دهی 

 

 

         شود  شمادرامد بیشتر باعث ند می توا                       

 

 
از فروش حاصله را درصدی سود آقای لجستیک برای شرکت های بارفرابر عزیز 

د با اعالم نرخ گرفته شده از آقای لجستیک و در نظر گرفته که آنها می توانن
 تغییر ندادن آن برای خود درامد کسب کنند . 

را داشته باشید و در هر کسب و کار خود   ا می توانید با آقای لجستیکشم
کجای ایران و یا دنیا باشید از پنل کاربری خود نرخ گذاری انجام دهید و ما 

 خدمات شما را براتون بفروشیم 
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در کنار سرعت عمل برای اولین   :( خواب ندارد و بیدار است  لجستیکآقای 
مشتریان قرار  ساعت  در شبانه روز در دسترس 24بار خدمات شما رو 

 میدهیم .    

 
 

 


