Korporacja Kurierska

»

przyjazny system informatyczny dzięki, któremu obsługa Klientów jest
wyjątkowo prosta i sprawna;

»

atrakcyjny cennik hurtowy na usługi i produkty zapewniający rosnące
dochody;

»

kompleksowe szkolenie pracowników oraz właścicieli placówek, aby
Klienci odwiedzający placówkę partnerską otrzymali najwyższy poziom
świadczonych usług;

»

stałe wsparcie organizacyjne i merytoryczne.

»

»

Lokal nie powinien być mniejszy niż 15 m², usytuowany na parterze
oraz z możliwością zaparkowania w pobliżu tak, aby Klienci z
paczkami o większym gabarycie mogli łatwo je nadać.
Do prowadzenia placówki partnerskiej można wykorzystać miejsce
aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej jeśli tylko znajdziemy
tam miejsce na tymczasowe składowanie przesyłek, umieszczenie
odpowiedniego oznakowania.

»
»
»
»

komputer z dostępem do Internetu;
drukarkę;
wagę;
podstawowe meble biurowe (biurko, regał, krzesło dla Klienta).

Jeśli to jest nowa działalność i pusty lokal to w/w wyposażenie będzie
inwestycją wymaganą, ale jest ona niewielka i nie powinna przekroczyć 5-6
tyś. zł.
Szkolenia wstępne oraz dostęp do Platformy Wysyłkowej leży już po naszej
stronie.

»

»
»

»
»

wygoda i łatwość obsługi – otrzymujesz od nas serwis, który z niebywałą
łatwością pozwoli zamówić kuriera i nadać dowolną przesyłkę krajową
czy zagraniczną;
bezpieczeństwo – usługi kurierskie realizowane są przez największych
przewoźników;
szerokie możliwości – połączenie w jednym miejscu pakietu usług kilku
przewoźników daje Ci swobodny wybór w zależności od oczekiwań
dotyczących realizacji usługi;
bez zobowiązań – czy wysyłasz 1 czy 100 przesyłek miesięcznie to zawsze
masz dostęp do pełnego pakietu usług bez zbędnych deklaracji;
niewielki koszt wejścia we franczyzę – opłata wejściowa obejmująca
możliwość wykorzystywania znaku marketingowego oraz know how to
2000 zł, a opłaty miesięczne to 50 zł przez pierwsze pół roku, zaś w
następnym okresie współpracy 100 zł.

»
»
»
»
»

koperty i paczki krajowe oraz zagraniczne;
palety krajowe oraz na terenie krajów UE;
przesyłki za pobraniem;
przesyłki z ubezpieczeniem nawet do 50 000 zł;
sprzedaż materiałów operacyjnych.

»

Jeśli szukasz nowych pomysłów na swoją działalność gospodarczą lub
marzysz o własnej firmie w branży charakteryzującej się wyjątkowym
rozwojem to napisz lub zadzwoń aby poznać dochodowość, podstawowe
założenia biznesowe oraz pozostałe zalety współpracy z Korporacją
Kurierską.
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