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پیشنهاد همکاری
ارائه از :واحد فروش پادرو

معریف و خدمات

معرفیپادرو

خــود را بــر اســاس قیمــت ،کیفیــت و زمــان انتخــاب کنیــد.

پــادرو؛ بــازار اینترنتــی خدمــات پســتی در حــوزه حمــل و

ی
* پــادرو پــل ارتباطــی شــما بــا همــه شــرکتهای پســت 

نقــل ،عضــو جدیــد هلدینــگ فنــاپ و گــروه مالــی پاســارگاد

اســت و شــما را از ارتبــاط مســتقیم بــا آنهــا بینیــاز میکنــد.

اســت و بــا هــدف تســهیل در حــوزه ارســال مرســوالت قابــل
حمــل پســتی طراحــی شــده اســت.

خدمات جمعآوری در محل

بــا اســتفاده از پــادرو ،کاربــران میتواننــد بــدون نیــاز

تمامــی بســتهها در محــل و زمــان موردنظــر شــما جمعآوری

بــه هرگونــه ارتبــاط بــا شــرکتهای پســتی ،از خدمــات

میشــوند .بنابرایــن نیــازی بــه مراجعــه بــه دفاتــر پســتی

شــرکتهای پســتی و ارســال اکســپرس بــرای ارســال

نخواهیــد داشــت.

مرســوالت خــود از هــر مبــدا بــه هــر مقصــد اســتفاده کنــد.
مدیریت مالی
خدماتپادرو

از پرداخت حضوری و آنالین استفاده کنید.

خدمــات پــادرو در زمینــه مدیریــت ســفارش و حمــل و نقــل
بــه شــرح زیــر اســت:

پیگیری سفارشات
پلتفــرم پــادرو بــه شــما این امــکان را می دهد تا بــا ابزارهای

مدیریت سفارش ها

مختلــف از قبیــل پیامــک ،ایمیــل و  ،...وضعیــت مرســوله

ثبــت ســفارش بــه صــورت تــک یــا انبــوه در پنــل کاربــری

در مراحــل مختلــف ارســال ،بــه مشــتریان اطالعرســانی

پــادرو امکانپذیــر اســت .همچنیــن شــما میتوانیــد

شــود .ایــن وضعیتهــا شــامل اطالعرســانی کــد رهگیــری

اطالعــات ســفارش ،اطالعــات مشــتری و وضعیت ســفارش

مرســوله ،تحویــل موفق/ناموفــق و ...اســت.

را در هــر لحظــه ببینیــد.
مدیریت مشتریان
مدیریت ارسال سفارشها

در پنــل کاربــری پــادرو امــکان گزارشگیــری و بررســی

شــما بــه عنــوان عضــوی از پــادرو ،همزمــان بــه چنــد شــرکت

تاریخچــه خریــد مشــتریان وجــود دارد .شــما میتوانیــد

پســتی دسترســی داریــد و میتوانیــد شــرکت پســتی موردنظر

از ایــن اطالعــات بــرای اجــرای طرحهــای تشــویقی بــرای
مشــتریان وفــادار خــود اســتفاده کنیــد.

مزایای استفاده از پادرو

همــکاری بــا پــادرو ،مزایــای زیــر را بــرای شــما بــه همــراه

 .۳بــا توجــه بــه نیــاز خــود ،یکــی از گزینههــای ســفاش تــک

خواهــد داشــت

یــا انبــوه را انتخــاب کنیــد.

•امــکان مقایســه و انتخــاب شــرکتهای پســتی
متناســب بــا نیــاز شــما
•جمـعآوری و ارســال ســفارشهای شــما بــه دفاتر پســتی،
بــدون نیــاز بــه مراجعــه حضــوری به دفاتر پســتی
•امــکان تعییــن زمــان موردنظــر شــما بــرای جم ـعآوری

 .۴در ســفارش تــک ،اطالعــات را گام بــه گام تکمیــل
کنیــد .در ســفارش انبــوه ،فایــل اکســل نمونــه را تکمیــل و
بارگــذاری نماییــد ،در مرحلــه نهایــی بــا درنظرگرفتــن قیمــت
و زمــان موردنظــر شــما بــرای ارســال ،شــرکت پســتی مناســب
را انتخــاب کنیــد.

بســتهها
• امکانپیگیریلحظهایسفارشتوسطمشتریانشما

حقالزحمهپادرو

ـن امن برای فــروش غیرحضوری
•خدمــات پرداخــت آنالیـ ِ

پــادرو در هزینههــای پســتی اعــام شــده بــه هیــچ عنــوان

(جلوگیــری از ارســال فیــش واریزی تقلبی)
•دسترســی بــه لیســت ســفارشها بــرای مدیریــت
خریدهــای مشــتریان
•پشــتیبانی اختصاصــی فروشــندگان بــه صــورت
شــبانهروزی و در تمــام روزهــای تعطیــل و غیرتعطیــل
•امکان خرید کارتن بستهبندی با قیمت مناسب
شروع کار با پادرو
برای استفاده از امکانات پادرو،
.۱در آدرس زیر ثبت نام کنید.
https://portal.podro.com/shop/register
 .۲وارد صفحه کاربری شخصی خود در پادرو شوید.
https://portal.podro.com/shop

م شــده صرفــا مربــوط بــه هزینــه
ذینفــع نبــوده و مبالــغ اعــا 
خدمــات پســتی اســت.

