Επίσημος Υποστηρικτής
– Προμηθευτής
ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

Έντυπη ενημέρωση

ΙΟΥΛΙΟΣ 2015


ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ:
801 5000 007 (επιλογή 1 στο ηχογραφημένο μήνυμα)
Η υπηρεσία Speed 60’
ανταποκρίνεται στις άμεσες ανάγκες
σας για αυθημερόν αποστολές, με
εγγύηση παράδοσης εντός 60
λεπτών και άμεση ενημέρωση των
στοιχείων του παραλήπτη.

* Υπενθυμίζουμε ότι για την ορθή εκτέλεση της υπηρεσίας, δεδομένης της χρονικής πίεσης, είναι απαραίτητο
κατά την αναγγελία της εντολής να μας δίνετε τα πλήρη στοιχεία αποστολέα & παραλήπτη,
συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων που αναγράφονται στα κουδούνια, των ορόφων παραλαβής &
παράδοσης κτλ.

 ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - FLYER
Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας διαθέτει δύο τύπους flyers για την τοποθέτηση των
φακέλων σας ή των μικροδεμάτων σας. Οι διαθέσιμες διαστάσεις είναι 34,5 cm X 42 cm και 39
cm X 52 cm. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2015, το κάθε flyer θα χρεώνεται ενδεικτικά με 0,090 €
πλέον φπα. (πχ. 100 flyer Χ 0.090 € = € 9,00). Μπορείτε να καλείτε στο Τηλεφωνικό Κέντρο της
εταιρείας ή στο Τμήμα Πωλήσεων της εταιρείας για την σχετική προμήθειά σας.

 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΩΝ
Σας ενημερώνουμε ότι για όσο διάστημα θα ισχύουν τα Capital Controls και ο σχετικός
περιορισμός αναλήψεων, οι αποδόσεις ποσών οι οποίες αφορούν αντικαταβολές αποστολών
που παραδίδονται στην επαρχία, θα γίνονται μόνο μέσω μεταφοράς τους σε συνεργαζόμενες με
την Speed Couriers τράπεζες.

 CUSTOMER REMOTE APPLICATION
Σας ενημερώνουμε ότι εντός του Σεπτεμβρίου 2015 ολοκληρώνεται η παραμετροποίηση της
εφαρμογής για την ηλεκτρονική προετοιμασία των φορτωτικών με σκοπό την εξυπηρέτηση
μεγάλων έργων.



ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ !
Αναζήτηση αποστολών σας ( Track & Trace ) & στοιχεία παράδοσης μέσω του ακόλουθου λίνκ http://speedcouriers.gr/results.php
Ανάγνωση των γενικών όρων μεταφοράς μέσω του ακόλουθου λίνκ http://speedcouriers.gr/company.php?num=4#.VQqC1o6Ff1s
On line Customer Service για τις αποστολές σας στην Αθήνα
Άμεση απόδοση αντικαταβολών

ΕΔΡΑ : Λεωφ.Συγγρού 184, τκ. 176 71, Καλλιθέα - Τηλέφωνο : 210-9762007 -Fax : 210-9702672 email: sales@speedcouriers .gr
Σελίδα 1 από 2

Επίσημος Υποστηρικτής
– Προμηθευτής
ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ



ΣΑΣ ΑΚΟΥΜΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ !
Θέλουμε να γνωρίζετε ότι είμαστε πάντοτε πρόθυμοι να ακούσουμε τις ιδέες σας, τις σκέψεις σας ή ακόμα
και τους προβληματισμούς σας ή τα παράπονά σας. Θα χαρούμε να διαβάσουμε ότι έχετε να μοιραστείτε
μαζί μας, στο sales@speedcouriers.gr



ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ
Σας υπενθυμίζουμε ότι για τις αποστολές σας στο Εθνικό Επαρχιακό Δίκτυο, δεν είναι δυνατή η χρέωση
της αποστολής στον παραλήπτη, αλλά μόνο στον αποστολέα.



SPEED COURIERS goes SOCIAL MEDIA – Σας περιμένουμε !

Είναι στην διάθεσή σας πλέον και η σελίδα μας στο

facebook,

την οποία σας προτρέπουμε να

κάνετε Like ! Σχεδιάζουμε διάφορες ενέργειες στις οποίες θα θέλαμε την συμμετοχή σας. Σας περιμένουμε
και σας υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε καλή παρέα !

Παράλληλα όμως τιτιβίζουμε κιόλας

στο twitter , σας περιμένουμε να ανταλλάξουμε απόψεις !
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