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Наші позиція
Пропонуємо якісні та доступні послуги з кур’єрської доставки листів, документів та іншого
по Україні та за кордон.

Основа нашої праці - це надійність, а головне – зручність для Вас!
«МЦМ «ПОШТА ЕКСПРЕС (PostExpress)» гарантує швидкість і якість обслуговування із збереженням
конфіденційності

Шановні Партнери!
Для Вашого престижу
ми досягли почесної нагороди за підсумками національного бізнесрейтингу Української торгово-промислової палати “Лідер Галузі”

Загальний досвід роботи компанії
«МЦМ «ПОШТА ЕКСПРЕС
(PostExpress)» обумовлює високу якість в області кур’єрської доставки
Ми здійснюємо кур’єрську доставку по всьому світу. Щиро виразили
довіру до співробітництва з нами: Фонд В. Пінчука. Серед наших клієнтів:
Іноземне підприємство «Петро Карбо Хем»,
«Західно Єропейські
Телекомунікації»
«Фрутті-тутс»,
«Норман»,
«Панасоник»,
«Флекстроникс»; автомобільні, туристичні, виробничі та інші компанії.
Серед наших клієнтів також ЗМІ. Усі ці та інші не менш відомі компанії є
нашими постійними клієнтами, для яких ми розробили зручний та гнучкий
графік забору та доставки кореспонденції.

Приєднуйтесь до нашої сім’ї клієнтів!
_________________________________________________________________________________________
Отримати більш детальну інформацію Ви можете,
звернувшись до комерційного відділу компанії
«МЦМ «ПОШТА ЕКСПРЕС (PostExpress)»
Контактний тел.: (050) 4321-119

Наші переваги
Пропонуємо діловим партнерам вигідні умови співробітництва.

_________________________________________________________________________________________
Гарантуємо конфіденційність, суворе виконання строків, гнучку цінову політику, відмінні варіанти
співробітництва, оперативну працю.
_____________________________________________________________________________

1. Безкоштовне пакування ділової кореспонденції
2. Безкоштовне зберігання відправлень в офісі «МЦМ «ПОШТА ЕКСПРЕС
(PostЕxpress)» до запиту
3. Безкоштовна комплектація матеріалів відправлення
4. Бронювання кур’єра на певний час
5. Працюємо прозоро (без тарифних одиниць та без паливних дорахунків)
6. Стандартна доставка ділового листа (до 1 кг) по Україні від 20 грн
7. VIP Express-доставка ділового листа (до 1 кг) по Україні від 40 грн
8. Можливість досягнення спеціальних тарифів у ракурсі довгострокового
об’ємного співробітництва
9. Можливість створення додаткових бонусів у разі продуктивної рекомендації
наших послуг своїм діловим партнерам

________________________________
Працюємо в робочий та неробочий час
Пропонуємо різноманітність та доступність категорій відправлень
Приймаємо та доставляємо відправлення за допомогою та без допомоги кур’єра
Страхуємо цінні відправлення, пропонуємо повідомлення про надходження до утримувача
Забезпечуємо стабільний зв’язок компаніям з їх вітчизняними та іноземними партнерами

Категорії відправлень, тарифи

По Україні (базовий)
Опис

Час забору

Ціна,
грн.

Кур’єр забирає у відправника та доставляє отримувачу
протягом 1-2 робочих днів в місті отримувача

1000-1600
в робочі дні

30

1000-1700
в робочі дні

60

Назва

Стандарт
Експрес до 18

Кур’єр забирає у відправника та доставляє отримувачу
на наступній робочій день до 18-ї години
(але не раніше 15-ї години)
Кур’єр забирає у відправника та доставляє отримувачу
на наступний робочій день до 14-ї години
Кур’єр забирає у відправника та доставляє отримувачу
на наступний робочій день до 12-ї години
Кур’єр забирає у відправника та доставляє отримувачу
на наступний робочій день до 10-ї години
В позаробочий час (вихідні та святкові дні);
В точно зазначений день і час;

00

Експрес до 1400 *
Експрес до 1200 *
Експрес до 1000 *

1000-1700
в робочі дні
1000-1700
в робочі дні
1000-1730
в робочі дні

80
90
100

* Не у всі обласні центри

Можливість досягнення спеціальних тарифів у ракурсі довгострокового об’ємного співробітництва
Тарифи вказані для відправки по Україні з одного обласного центру до іншого обласного центру
При транзитній доставці з обласних центрів в районні центри та з районних центрів в інші обласні центри та райони
додаткова плата згідно додаткових тарифів.
До деяких обласних центрів термін доставки збільшується на 1-у добу, уточнювати просимо в офісі «МЦМ»
За даними тарифами приймаються відправлення вагою до 1 кг., за кожні наступні 0,5 кг. додатково: 2,5 грн. - стандарт, 5 грн. – експрес

Деякі предмети малі за вагою, але об`ємні. В цьому випадку ціна відправки визначається за “Об`ємною вагою”,
яка обчислюється по стандартній формулі ІАТА (Міжнародна асоціація повітряного транспорту):
довжина (см)  ширина (см)  висота(см) / 6000 = “Об`ємна вага” (кг).
ПРИ ВІДПРАВЦІ ВАГОВИХ ВІДПРАВЛЕНЬ ТЕРМІН ДОСТАВКИ ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ НА ДОБУ

Кур’єра замовляйте заздалегідь ( заранее), в противном случае заказ курьера сейчас на сейчас взымается
дополнительная плата в размере 5 грн, вне зависимости от категории письма.

1. Доставка в межах міста
Ціна, в грн

Категорія
« Стандарт»
«Експрес»

до 1кг
25
30

+1кг
2
5

«Експрес +»

40

5

Термін доставки, робочих днів
Протягом дня або на наступний день.
протягом 1-5 робочі години
В позаробочий час, вихідний або
святковий день

ПРАЦЮЄМО ПО ВСЬОМУ СВІТУ
НАПРИКЛАД: Австралія - 425,00 грн.; Гренландія - 2108,00 грн.; Острів Вознесенія - 280,50 грн.
Москва - 101,28 грн.; Мінськ - 195,25 грн.; Кішинев - 155,97 грн.

ДЛЯ НАШОГО ПІДПРИЄМСТВА – НЕМАЄ КОРДОНІВ

