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دو نسل متفاوت از کارآفرینان ایرانى، در نیمه هاي دهه 90 هلدینگ تخصصى فاخر را با هدف توسعه زنجیره ارزش 
پست و لجستیک بنا نهادند. هم بنیان گذاران هلدینگ فاخر از یک سو سابقه ي 60 سال فعالیت خانوادگى در صنعت 
کوریر سرویس را داشتند و از سوي دیگر حدود نیم قرن تجربه در راه اندازي کسب و کارهاي متفاوت در صنعت 
مبلمان، پوشاك و تجهیزات ادارى. حضور طوالنى در صنعت پست و لجستیک، تجربه انباشته حاصل از ساخت دهها 
بنگاه و درك واقع بینانه از ظرفیتهاي تجارت الکترونیکى، هلدینگ فاخر را در مدت کوتاهى پس از راه اندازي، به سمت 
ایجاد شبکه اي از کسب و کارها هدایت کرد؛ شبکه اي که در تقاطع پست و لجستیک و تجارت الکترونیکى قرار گرفته 
و از ایده هایى که به توسعه ي زنجیره ي ارزش این صنایع مى پردازند، حمایت مى کند. هلدینگ فاخر با برخورداري از 
سال ها تجربه در راه اندازي کسب و کارها و اتکا به نوآوري و جسارت، توسعه ي پست، لجستیک و تجارت الکترونیکى 
را هدف قرار داده و به خلق کسب و کارهایى روي آورده است که مى توانند این هلدینگ را به بزرگترین بازیگر صنعت 

لجستیک تبدیل کنند. 

تى اکسپرس یک برند ایرانى برگرفته از دانش روز جهانى و تجربه و تخصص جوانان این مرز و 
بوم است، که خدمات حمل سریع بین الملل (کوریر و کارگو) را به مخاطبین خود ارائه مى دهد. 
با توجه به ارائه خدمات کوریر و کارگو به صورت همزمان در تى اکسپرس، امکان ارائه راهکار 
جامع و یکپارچه به مشتریان وجود دارد.  ارائه این خدمات در بستر انفورماتیک، تى اکسپرس 

را به عنوان "اولین سامانه جامع حمل سریع بین الملل ایران" معرفى مى کند.
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CARGO AND FREIGHT
سرویس کارگو و فریت

کارگو روش حمل بارى است که در آن یک یا چند کاال از طریق هواپیماهاى غیرمسافربرى و تجارى به 
نقاط مختلف دیگر فرستاده مى شوند. شرکت حمل و نقل بین المللى و پست سریع تى اکسپرس راستاى 
تقلیل هزینه هاى حمل کاالهاى سنگین براى مشتریان، شرایط حمل کاال با سرویس کارگو حتى براى 
بارهاى 30 کیلوگرم را فراهم آورده است. همچنین در اوزان باال، براى حمل مقرون به صرفه و مناسب، 
این شرکت با ارائه پایین ترین نرخ قیمت هاى باورنکردنى سعى بر آن داشته تا شرایط مناسب ترى را 

براى مشتریان عزیز مهیا سازد.

از ویژگى هاى این روش:
1- وجود امکان ترخیص کاال
2- قیمت هاى باور نکردنى

3- امکان رهگیرى لحظه اى و آنالین بار
4- سرویس درب به درب 

5- ترخیص در مقصد 
6- خدمات گمرکى

7- انباردارى
8- ترانزیت داخلى 

9- پرداخت در محل
10- بسته بندى

11- بیمه

شبکه حمل بار هوایى تى اکسپرس مجموعه اى از راه حل هاى تحویل سریع و مقرون به صرفه مطابق با 
نیازهاى تجارى شما ارائه مى دهد.  ما مى توانیم به شما براى سفارش و بهینه سازى حمل هوایى بین 
المللى با مجموعه اى کامل از سرویس هاى حمل از جمله فرودگاه به فرودگاه، فرودگاه به درب، درب به 
فرودگاه و درب به درب با قیمت مناسب کمک کنیم. ما حمل و نقل کامل درب به درب و ترخیص کاال 

از گمرك را تضمین مى کنیم.

دریافت و ثبت اطالعات ذیل از فرستنده هنگام پذیرش بار الزامى است:

1. نام و نام خانوادگى فرستنده و گیرنده طبق پاسپورت
2. کدملى فرستنده و گیرنده

3. تلفن ثابت و همراه فرستنده و گیرنده
4. آدرس  وکد پستى(ZIP CODE) فرستنده و گیرنده

مالصدرا، خیابان شیراز، کوچه سامان، پالك 75
تهران - ایران

info@ti.express
+98 21 910 77 107 
+98 21 882 18 077
 +98 21 882 16 449

www.ti.express

ماموریت 
ارائه دهنده راهکارهاى جامع حمل سریع بین الملل براى کسب و کارهاى ایرانى براى ورود و توسعه بازار 

بین المللى در بستر فناورى اطالعات.

چشم انداز
یک برنِد ارزش آفرین براي مشتري، متمایز و مورد اعتماِد ارائه دهنده ي خدمات لجستیک بین المللى، 

بزرگ ترین کوریر سرویس بین المللى ایران و یکى از 5 بازیگر اصلى کارگوي هوایى ایران خواهد بود.

چرا باید تى اکسپرس را انتخاب کرد
• ارزش اصلى پیشنهادى تى اکسپرس ارائه راهکار جامع و یکپارچه حمل سریع بین المللى مى باشد. به 
عبارت دیگر این مفهوم فراتر از ارائه خدمات حمل بوده و با بررسى نیاز مشترى به مفهوم واقعى تبلور 

شعار شرکت "به ما بسپارید" مى باشد.  

• عالوه بر آن تى اکسپرس با تنوع خدمات خود مى تواند پاسخگوى نیازهاى بازه هاى بزرگترى از 
مشتریان براى خدمات صادرات و واردات باشد. این تنوع خدمات در نوع حمل، زمان حمل و قیمت 
خدمات نمود پیدا مى کند و با خدمات مشاوره تى اکسپرس، مشترى مى تواند بهترین انتخاب را داشته 

باشد. 

• تى اکسپرس سعى دارد هر روز بیش از پیش رضایت مشترى خود را افزایش دهد. از این رو خدمات 
و سرویس هاى موجود در تى اکسپرس روز به روز در حال بهبود و توسعه مى باشد.

• انعطاف پذیرى و در دسترس بودن تى اکسپرس در ایران آن را به برندى متمایز تبدیل کرده  است. 
چنانچه قریب به 700 نمایندگى فعال تیپاکس به عنوان نقطه ارائه خدمات تى اکسپرس در سراسر ایران 

آماده خدمات رسانى به مشترى مى باشند. 

• درگاه اینترنتى شرکت به نشانى my.ti.express نیز یک مزیت منحصر به فرد به حساب مى آید که امکان 
استعالم قیمت و ثبت سفارش به صورت 24 ساعته حتى از خارج از ایران را فراهم مى آورد.

• در صورت آسیب پذیر بودن مرسوالت، تیم متخصص تى اکسپرس خدمات بسته بندى با بهترین 
کیفیت ارائه مى کند.

• تى اکسپرس به شما این امکان را مى دهد که حتى اگر پس از تایید سفارش، تغییرى در روند سفارش 
از سوى شما خواسته شود، به راحتى با تیم پاسخگوى تى اکسپرس مطرح کرده تا تغییرات در اسرع وقت 

لحاظ شوند.
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CARGO AND FREIGHT
سرویس کارگو و فریت
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خدمات تى اکسپرس

• کوریر 
 صادرات و واردات اسناد و مدارك

 صادرات و واردات بسته

• فریت
 صادرات و واردات کاالى همراه مسافر

 صادرات و واردات کاالى غیر تجارى

• کارگو
 صادرات و واردات کاالى تجارى

 (Shop & Ship) خدمات خرید و ارسال •

• خدمات ارزش افزوده
 تشریفات گمرکى مبدا و مقصد

 بسته بندى
 انباردارى

 تضمین ارزش کاال
 مشاوره

 خدمات مالى مربوط به حمل

(PP) پیش کرایه واردات  -    
(CC) پسکرایه صادرات  -    

(COD) دریافت وجه ارزش کاال  -    

اساس کار تى اکسپرس نیاز سنجى و برطرف کردن نیاز مشتریان است.

TiEXPRESS SERVICES
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FREIGHT SERVICES
خدمات فریت

این سرویـس جهـت ارسال محموالت غیرتجارى مانند لوازم شخصى، اثاث منزل و نمونه کاالها به کار 
مى رود. در این خدمت پس از تعیین وزن و حجم محموالت ارسالى ،کارشناسان تى اکسپرس هزینه 
دریافت از درب منزل یا محل صاحب کاال تا فرودگاه مقصد را محاسبه و اعالم مى نمایند. با استفاده از 
این سرویس میتوان بدون حضور و اتالف وقت در فرودگاه مبدا جهت انجام امور گمر کى تمامى مراحل را 
با خیال آسوده به تى اکسپرس سپرد و بار خود را در فرودگاه مقصد تحویل گرفت. این سرویس به علت 
قیمت بسیار مقرون به صرفه، جایگزین مناسبى جهت ارسال اضافه بار مسافرى مى باشد. همچنین 
دانشجویان یا تمام اشخاصى که به هر علت قصد مهاجرت دارند مى توانند از مزایاى آن بهره مند شوند. 
شایان ذکر است هیچگونه محدودیت وزنى در ارسال محموالت در این روش وجود ندارد و اوزان کاالى 

ارسالى مى تواند از چند کیلو تا چندین تن باشد.

از جمله مزایاى این سرویس مى توان به موارد ذیل اشاره کرد:

• مشاوره رایگان و امکان محاسبه مقدار بار ارسالى و اولویت بندى با توجه به بودجه پیشنهادى فرستنده

• بازدید در منزل یا محل مشترى

• بسته بندى حرفه اى و مطابق استاندارد حمل هوایى کاالها توسط تى اکسپرس

• پذیرش و حمل بار از تمامى نقاط کشور

• پیگیرى محموالت تا لحظه تحویل در مقصد

• امکان ترخیص و حمل درب به درب در کشور مقصد
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COURIER SERVICES
خدمات کوریر

سرویس کوریر تى اکسپرس جهت ارسال و دریافت (صادرات و واردات) اسناد، مدارك و بسته به صورت 
درب به درب در کوتاهترین زمان ممکن مى باشد. در این سرویس حداقل وزن قابل شارژ  500 گرم (1 
پوند) بوده و با توجه به ارزش و نوع کاال براى بسته هاى تا حدود 30 کیلوگرم قابل ارائه مى باشد. الزم به 
ذکر است سرویس ارسال و دریافت مدارك صرفا تا 2 کیلوگرم با نرخهاى مربوطه قابل ارائه بوده و براى 

اوزان باالتر مشمول نرخهاى بسته خواهد بود. 
این سرویس مناسب ارسال و دریافت اسناد و مدارك، هدیه و سوغات و نمونه هاى تجارى مى باشد. زمان 
ارسال و دریافت با توجه به مقصد متفاوت مى باشد. ولى در شرایط نرمال بین 7 تا 10 روز کارى مى باشد. 
علیرغم تعهد سرویس درب به درب مطابق استانداردهاى بین المللى ترخیص در مقصد با توجه به مالحظات 

گمرك مقصد خواهد بود. 
براى برخى از مقاصد با هماهنگى قبلى امکان ارائه خدمات زیر نیز وجود دارد.

• سرویس کوریر اقتصادى (Economy): این سرویس با زمان سیر طوالنى تر مشمول هزینه کمترى خواهد بود.

• سرویس کوریر بیولوژیک (Bio): امکان ارسال و دریافت نمونه هاى آزمایشگاهى با درنظر گرفتن نوع نمونه، 
مقصد و الزامات استاندارد حمل هوایى وجود دارد. 

هزینه صادرات و واردات کوریرى در وبسایت و سامانه "ماى تى اکسپرس" به صورت آنالین قابل استعالم 
مى باشد. همچنین امکان ثبت پیش سفارش، پرداخت در پنل وجود دارد. الزم به ذکر است رهگیرى 

وضعیت مرسوله در پنل "ماى  تى  اکسپرس" و وبسایت در دسترس مى باشد. 

از ویژگى هاى خدمات کوریر تى اکسپرس امکان ارائه خدمات ارزش افزوده زیر مى باشد:

• امکان تضمین خسارت ارزش کاال براى اولین بار در ایران
• خدمات بسته بندى متناسب با نوع مرسوله و استانداردهاى حمل سریع هوایى

• انباردارى و ارسال زمان بندى شده
• امکان پرداخت پسکرایه صادرات یا پیشکرایه واردات (خارج از کشور)

Cash On Delivery (COD) •
با توجه به مالحظات گمرکى و حمل هوایى محدودیت ها و ممنوعیت هاى وجود دارد که با مراجعه به سایت 

تى اکسپرس یا تماس با کارشناسان امکان استعالم وجود دارد.
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CARGO SERVICES
خدمات کارگو

کارگو صادرات
این سرویس جهت ارسال هوایى محموالت تجارى به سایر کشورها استفاده مى شود. با استفاده از این سرویس 
کاالهاى صادراتى از تمام نقاط ایران توسط تى اکسپرس جمع آورى شده و پس از بازدید و انجام مراحل 
اولیه به هاب اصلى منتقل شده و پس از تکمیل مستندات مورد نیاز جهت انجام امور تشریفات صادرات 
گمرك، به فرودگاه ارسال مى شود. در این سرویس تمامى الزامات و آماده سازى اسناد مورد نیاز گمرك 
توسط تى اکسپرس صورت مى پذیرد و فقط در شرایطى که نیاز به مجوز خاصى از سوى فرستنده 
باشد(استاندارد، بهداشت و ...)، مى بایست توسط صاحب کاال ارئه شود که در این صورت نیز تى اکسپرس 
در کنار صاحبان کاال خواهد بود و مشاوره مورد نیاز براى سهولت امور را ارائه مى دهد. در شرایطى که صادر 
کننده فاقد کارت بازرگانى باشد، تى اکسپرس از کارت بازرگانى خود براى انجام این مهم استفاده خواهد کرد. 

کارگو واردات
تى اکسپرس با استفاده از شبکه گسترده و نمایندگان قوى در سراسر جهان قادر است تا کاالهاى تجارى شما 
را در کمترین زمان ممکن و با قیمتهاى رقابتى به کشور وارد نماید. همچنین در صورت درخواست صاحب 
کاال محموالت وارداتى توسط ترخیص کاران مجرب تى اکسپرس از گمرکات کشور ترخیص و تحویل 
مشتریان عزیز خواهد شد. از جمله سایر خدمات واردات مى توان به ترانزیت کاال و سرویس سوییچ بارنامه 

اشاره کرد. حمل و تحویل کاال پس از ترخیص در سراسر ایران نیز توسط تى اکسپرس ارائه مى شود. 

چارتر پرواز بارى
در صورت نیاز بازرگانان و مشتریان محترم مبنى بر اجاره هواپیما بارى جهت صادرات و واردات کارگو اعم 
از محموالت تجارى، محصوالت کشاورزى، دام و طیور و ... تى اکسپرس آماده عقد قرارداد و در اختیار 

قراردادن این سرویس مى باشد. 

حمل کاالهاى ویژه        
تى اکسپرس با تکیه بر دانش کارکنان خود در تمامى سطوح قادر است تا حمل انواع محموالت خاص مانند 

کاالهاى خطرناك، فاسد شدنى ،حیوانات زنده و .... را بر عهده گیرد.
از مزایاى اصلى استفاده از سرویس کارگو تى اکسپرس مى توان به موارد ذیل اشاره کرد:

• مشاوره گام به گام پیرامون شرایط و هزینه حمل
• پذیرش ، ارسال و دریافت محموالت از/ به سراسر ایران

• محاسبه زمان ارسال ودریافت بار به منظور جلوگیرى تحمیل هزینه انبار دارى در مبدا و مقصد
• برآورد دقیق هزینه هاى تشریفات گمرکى . بارنامه و حمل
• انجام خدمات بسته بندى توسط تیم مجرب تى اکسپرس

• بیمه محموالت در صورت تقاضاى صاحب کاال
• انجام خدمات ترخیص در کشور مقصد و ارسال محموله به درب منزل یا کارخانه (این سرویس به نوع و 

ارزش کاال بستگى دارد و مى بایست به طور موردى استعالم گردد)
• پیگیرى و پاسخگویى از لحظه پذیرش تا تحویل در مقصد

• در نظر گرفتن تخفیف براى مشتریان وفادار
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CARGO AND FREIGHT
سرویس کارگو و فریت

کارگو روش حمل بارى است که در آن یک یا چند کاال از طریق هواپیماهاى غیرمسافربرى و تجارى به 
نقاط مختلف دیگر فرستاده مى شوند. شرکت حمل و نقل بین المللى و پست سریع تى اکسپرس راستاى 
تقلیل هزینه هاى حمل کاالهاى سنگین براى مشتریان، شرایط حمل کاال با سرویس کارگو حتى براى 
بارهاى 30 کیلوگرم را فراهم آورده است. همچنین در اوزان باال، براى حمل مقرون به صرفه و مناسب، 
این شرکت با ارائه پایین ترین نرخ قیمت هاى باورنکردنى سعى بر آن داشته تا شرایط مناسب ترى را 

براى مشتریان عزیز مهیا سازد.

از ویژگى هاى این روش:
1- وجود امکان ترخیص کاال
2- قیمت هاى باور نکردنى

3- امکان رهگیرى لحظه اى و آنالین بار
4- سرویس درب به درب 

5- ترخیص در مقصد 
6- خدمات گمرکى

7- انباردارى
8- ترانزیت داخلى 

9- پرداخت در محل
10- بسته بندى

11- بیمه

شبکه حمل بار هوایى تى اکسپرس مجموعه اى از راه حل هاى تحویل سریع و مقرون به صرفه مطابق با 
نیازهاى تجارى شما ارائه مى دهد.  ما مى توانیم به شما براى سفارش و بهینه سازى حمل هوایى بین 
المللى با مجموعه اى کامل از سرویس هاى حمل از جمله فرودگاه به فرودگاه، فرودگاه به درب، درب به 
فرودگاه و درب به درب با قیمت مناسب کمک کنیم. ما حمل و نقل کامل درب به درب و ترخیص کاال 

از گمرك را تضمین مى کنیم.

دریافت و ثبت اطالعات ذیل از فرستنده هنگام پذیرش بار الزامى است:

1. نام و نام خانوادگى فرستنده و گیرنده طبق پاسپورت
2. کدملى فرستنده و گیرنده

3. تلفن ثابت و همراه فرستنده و گیرنده
4. آدرس  وکد پستى(ZIP CODE) فرستنده و گیرنده

مالصدرا، خیابان شیراز، کوچه سامان، پالك 75
تهران - ایران

info@ti.express
+98 21 910 77 107 
+98 21 882 18 077
 +98 21 882 16 449

www.ti.express

خدمات خرید و ارسال
با توجه به گسترش روزافزون تجارت الکترونیک در سطح جهان و نیاز به تامین اقالم مورد نیاز از وبسایت 
هاى بین المللى، تى اکسپرس خدمات خرید و ارسال (Shop & Ship) را توسعه داده است. این خدمات 
نیز مشابه سایر خدمات بر روى سامانه "ماى تى اکسپرس" ارائه مى شود. نکته قابل توجه به این صورت 
 Amazon، E-bay، مانند  ایرانى  غیر  هاى  وبسایت  از  خرید  بر  عالوه  خدمات  این  که  است 

AliExpress و ... امکان خرید از فروشگاه هاى آنالین ایرانى و ارسال به خارج از ایران را دارد.
در این سرویس در سامانه "ماى تى اکسپرس" اطالعات اولیه خرید آنالین شامل موارد زیر در ساده ترین 

صورت ممکن از مشترى دریافت مى شود:

• لینک خرید

• تعداد

• توضیحات

با توجه به اطالعات دریافت شده، محاسبه هزینه ها شامل خرید، حمل، تشریفات گمرکى و کارمزدهاى 
مربوطه انجام شده و در پنل کاربرى مشترى به همراه زمان تحویل ارائه مى شود.

امکان استفاده از سرویس هاى حمل متنوع با توجه به نیاز مشترى، زمان و هزینه متناظر، مالحظات 
گمرکى مبدا و مقصد وجود دارد. 
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CARGO AND FREIGHT
سرویس کارگو و فریت

کارگو روش حمل بارى است که در آن یک یا چند کاال از طریق هواپیماهاى غیرمسافربرى و تجارى به 
نقاط مختلف دیگر فرستاده مى شوند. شرکت حمل و نقل بین المللى و پست سریع تى اکسپرس راستاى 
تقلیل هزینه هاى حمل کاالهاى سنگین براى مشتریان، شرایط حمل کاال با سرویس کارگو حتى براى 
بارهاى 30 کیلوگرم را فراهم آورده است. همچنین در اوزان باال، براى حمل مقرون به صرفه و مناسب، 
این شرکت با ارائه پایین ترین نرخ قیمت هاى باورنکردنى سعى بر آن داشته تا شرایط مناسب ترى را 

براى مشتریان عزیز مهیا سازد.

از ویژگى هاى این روش:
1- وجود امکان ترخیص کاال
2- قیمت هاى باور نکردنى

3- امکان رهگیرى لحظه اى و آنالین بار
4- سرویس درب به درب 

5- ترخیص در مقصد 
6- خدمات گمرکى

7- انباردارى
8- ترانزیت داخلى 

9- پرداخت در محل
10- بسته بندى

11- بیمه

شبکه حمل بار هوایى تى اکسپرس مجموعه اى از راه حل هاى تحویل سریع و مقرون به صرفه مطابق با 
نیازهاى تجارى شما ارائه مى دهد.  ما مى توانیم به شما براى سفارش و بهینه سازى حمل هوایى بین 
المللى با مجموعه اى کامل از سرویس هاى حمل از جمله فرودگاه به فرودگاه، فرودگاه به درب، درب به 
فرودگاه و درب به درب با قیمت مناسب کمک کنیم. ما حمل و نقل کامل درب به درب و ترخیص کاال 

از گمرك را تضمین مى کنیم.

دریافت و ثبت اطالعات ذیل از فرستنده هنگام پذیرش بار الزامى است:

1. نام و نام خانوادگى فرستنده و گیرنده طبق پاسپورت
2. کدملى فرستنده و گیرنده

3. تلفن ثابت و همراه فرستنده و گیرنده
4. آدرس  وکد پستى(ZIP CODE) فرستنده و گیرنده
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خدمات ارزش افزوده
با توجه به زیرساخت هاى منحصر بفرد تى اکسپرس عالوه بر خدمات پایه، خدمات ارزش افزوده به شرح 

زیر و با درخواست مشترى بررسى و ارائه مى گردد.
• تشریفات گمر کى مبدا و مقصد:

این خدمات عمدتا براى سرویس هاى فریت و کارگو بوده و در صورتى که مشترى خدمات فراتر از 
Port2Port نیاز داشته باشد تشریفات گمر کى در اکثر مبادى و گمر کات قابل ارائه مى باشد.

• بسته بندى:
حمل هوایى مالحظات استاندارد بسیارى دارد. لذا انواع مختلفى از بسته بندى از بسته هاى کوچک تا 

بارهاى بزرگ و حتى بسته بندى استاندارد کاالى خطرناك در تى اکسپرس قابل ارائه مى باشد.

• انباردارى:
در صورتى که محموالت صادراتى یا وارداتى مشتریان نیاز به انبارش و حتى پردازش داشته باشد، در کنار 

خدمات حمل، زیرساخت ارائه این سرویس نیز فراهم شده است.

• تضمین ارزش کاال:
براى  و  تا سقف 1000 دالر  براى تضمین خسارت مرسوالت کوریرى  بار  اولین  براى  این خدمات 

محموالت تجارى بدون محدودیت قابل ارائه مى باشد. 

• خدمات مالى مربوط به حمل
با توجه به محدودیت هاى مالى در تجارت بین المللى ایران، امکان ارائه خدمات متنوع مالى جهت انجام 

تراکنش هاى مالى بین المللى جهت هزینه حمل و حتى ارزش کاال به شرح زیر وجود دارد.
(PP) پیش کرایه واردات -  
(CC) پسکرایه صادرات -  

(COD) دریافت وجه ارزش کاال -  

• مشاوره:
انجام خدمات اصلى و ارزش افزوده تى اکسپرس با استفاده از تجربیات و دانش تخصصى حمل بین الملل 
پرسنل این ممجموعه ممکن شده است. لذا کلیه مالحظات مشتریان از کانال هاى ارتباطى شرکت 

دریافت و امکان ارائه بهترین راهکارها حتى در بستر "ماى تى اکسپرس" وجود دارد.
v
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MY TIEXPRESS
ماى تى اکسپرس

سامانه ارتباطى تى اکسپرس موسوم به MyTiExpress، زیرساختى است که کلیه خدمات ما در این بستر به 
صورت آنالین قابل ارائه مى باشد. این زیرساخت به عنوان "اولین سامانه جامع حمل سریع بین الملل ایران" 

درگاه ارتباطى تعاملى با مشتریان مى باشد که راهکارها و خدمات حمل سریع بین الملل را ارائه مى کند.

ویژ گى هاى ماى تى اکسپرس:

• جامعیت و یکپارچگى: این درگاه پاسخگوى کلیه نیازهاى مشتریان حوزه حمل سریع بین الملل اعم از 
استعالم قیمت و ثبت سفارش و رهگیرى خدمات کوریر و کارگو بین الملل و خدمات ارزش افزوده 

مربوطه مى باشد.

• دسترسى آنالین 24/7: کلیه خدمات و دسترسى هاى این سامانه به صورت آنالین و 7 روز هفته و 
 (real time) 24 ساعت شبانه روز در اختیار مى باشد. چنانچه مشترى از خدمات کوریر به صورت برخط

و از سایر خدمات در اسرع زمان (near time) به صورت تعاملى بهره مند مى شود.

• دسترسى جهانى: این سامانه امکان دسترسى از خارج از ایران جهت ثبت نام با شماره هاى موبایل غیر 
ایرانى و ایمیل را نیز فراهم آوره است. لذا ارائه خدمات محدود به ایران نیست.

• پروفایل مشتریان: با توجه به تعریف ساختارهاى متفاوت براى مشتریان حقیقى و حقوقى، مزایاى 
مربوط به دریافت فاکتور رسمى، ارتباط با نفرات رابط و استفاده از کدهاى تخفیف و برنامه هاى وفادارى 

مشتریان به سهولت در دسترس مى باشد.

• دسترسى به سابقه ارتباط: مشتریان حقیق و حقوقى با مراجعه به حوزه کاربرى خود، امکان دسترسى به 
سابقه همکارى اعم از استعالم قیمت ها، ثبت سفارش ها، رهگیرى سفارشات و سایر موارد خواهند داشت.

• کیف پول و پرداخت: امکان شارژ کیف پول و پرداخت از طریق درگاه سامانه "ماى تى اکسپرس" فراهم 
مى باشد. در آینده نزدیک امکان کیف پول و درگاه پرداخت غیر ریالى نیز اضافه خواهد شد.

• مشاوره آنالین: در صورتى که در خصوص الزامات و استانداردها، هزینه ها و مراحل حمل و ... سوالى 
داشته باشید اصال جاى نگرانى نیست، چون همکاران ما به صورت آنالین در ساعات کارى و در اولین 

فرصت براى موارد ثبت شده در ساعات غیر کارى در اسرع وقت و در کمتر از 24 ساعت با شما تماس 
خواهند گرفت و پاسخگو و راهنماى کلیه سواالت شما خواهند بود.
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