KURYE

KARGO

TOPLU DAĞITIM

0850 495 00 26

KURUMSAL

hakkımızda
AN KURYE; 2012 yılında taşımacılık sektörünün “Toplu dağıtım, gün içi kurye, yurtdışı kurye ve yurtiçi
kargo” segmentinde hizmet üretmek amacıyla kurulan AN KURYE günümüz koşullarında ortaya çıkan
farklı taşımacılık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulmuş hızlı servisler bütünüdür Ankara içi
toplu dağıtım hizmetleri olmak üzere; Türkiye genelinde her türlü zarf, duyuru, katalog, ve toplu
dağıtım sınıfındaki dökümanları istenen hızda, zamanda, düzende çözüm üretir.

Misyonumuz
İhtiyaçlara özel kalıcı, güvenli, hızlı ve kaliteli hizmet sunarak tam müşteri memnuniyetini sağlamak.

Vizyonumuz
Firmamızı ülke çapında bilinir hale getirmek, alt yapısını günün şartlarına göre yenileyerek yeni ürün ve
hizmetlerle takip edilen, çağdaş, kaliteli ve müşteri odaklı bir ﬁrma olmak.

Sizlerle büyümeye

devam ediyoruz...

info@ankurye.com

HİZMETLERİMİZ

faaliyet alanlarımız
· Banka ve mapaza kredi kartı, hesap ekstre dağıtımları,
· Açılış davetiyeleri ve tebrik kartları,
· Süreli ve sürekli dergi ve yayın dağıtımları,
· Katalog, broşür, el ilanı dağıtımları,
· Yılbaşı ve promosyon dağıtımları

dağıtım öncesi hizmeterimiz
Gönderilerinizin belirtilen adresten veya matbaadan teslim
alınması, harmanlama, katlama, eşleme, zarﬂama, poşetleme ve
etiketleme hizmetleri

ek hizmetler
Adres girişi, etiket basımı, etiketleme, el ilanı dağıtımı, zarﬂama,
eşleme, kaligraﬁk yazımlar

YURTİÇİ HİZMETLERİMİZ

0850 495 00 26

toplu dağıtım
İMZALI DAĞITIM
Gönderiler, alıcılarına belirlenen dağıtım süresinde, adresinde elden ve imza karşılığı teslim edilir. Alıcının adresinde kimsenin bulunmaması durumunda
haber formu bırakılır. Alıcının haber formu üzerindeki telefonlardan müşteri hizmetlerini araması durumunda gönderi, yeniden adrese yönlendirilerek
teslim edilir. AN KURYE gönderinin ikinci ziyaretle aynı adrese dağıtılmasından dolayı hiçbir ek ücret talep etmez. Dağıtım bitiminde göndericiye “Teslim
Detay Raporu” verilir. İade edilecek gönderiler, dağıtım hakkındaki bilgiler, hangi gönderinin hangi tarihte kime teslim edildiği belirtilerek teslim edilir.
İMZASIZ DAĞITIM
Bu dağıtım şeklinde gönderileriniz, belirtilen adreslere imzasız olarak dağıtılır. Gönderiler posta kutularına, bina ve şirket güvenlik birimlerine bırakılabilir.
AN KURYE, gönderilerin adreslerine bırakılmasına kadar sorumluluk taşır. Dağıtım sonunda herhangi bir teslim detay raporu verilmez.
YURTİÇİ KARGO TAŞIMACILIĞI
Yurt içinde şehirlerarasında her tip döküman ve paket taşıma kolaylığını aynı gün teslim ve ertesi sabah teslim hizmet çeşitliliğiyle hizmet sunmaktayız.
Hem de kapıdan kapıya...
YURTİÇİ KARGO TAŞIMACILIĞI
Yurt içinde şehirlerarasında her tip döküman ve paket taşıma kolaylığını aynı gün teslim ve ertesi sabah teslim hizmet çeşitliliğiyle hizmet sunmaktayız.
Hem de kapıdan kapıya...
AYNI GÜN ŞEHİRLERARASI TESLİMAT
Aynı gün içerisinde teslim edilmesini istediğiniz gönderileriniz için özel ücretler karşılığında THY ve seçkin ﬁrmalarla zamanla yarışan teslimatlar...
ŞEHİRİÇİ MOTORLU KURYE SERVİSİ
Şehiriçi ve şehirler arası müşteriden gelen acil dökümanlarınızın aynı gün içerisinde yerlerine ulaştırılmasında ve şehiriçi dakikalı teslimatlar isteyen
müşterilerin gönderilerinin yerlerine ulaştırılmasıdır.

An Kurye ile dağıtım işleriniz

daima kolay
her zaman yolunda...

YURTDIŞI HİZMETLERİMİZ

info@ankurye.com

uLUSLARARASI TAŞIMACILIK

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK
230’u aşkın ülkede ve özerk bölgeye döküman ve paketlerinizi en kısa sürede maksimum güvenlikte ve en uygun ﬁyatlarla taşıyan AN KURYE, ﬁrmanızı da
rakiplerinizden bir adım öne taşır.
AN KURYE EKSPRES
AN KURYE Ekspres uluslararası gönderilerinizin yurt dışına mümkün olan en süratli şekilde teslimini amaçlar. Bu servis dahilindeki bağımsız uluslararası
çözüm ortaklarımız ve özel direkt uçuşlarımız gönderileriniz için esnek çözümler üretir.
EKO AN KURYE
Uluslararası gönderilerinizin çok avantajlı taşıma ücretleriyle uygun teslim süreleri içerisinde kapıdan kapıya teslimatıdır.. Gönderilerinizin teslimat
sürelerinin AN KURYE EKSPRES’e oranla daha uzun olduğu EKO AN KURYE Servis’i özellikle zamana duyarlı olmayan gönderileriniz için yararlanabileceği
bir hizmet olup ﬁyat açısından çok daha avantajlıdır.
AN KURYE HAVAYOLU KARGO
Ağır gönderilerinizi Dünyanın her yerine havalimanı ya da kapı teslimi havayolu taşımacılığı hizmetleri veren AN KURYE, tüm havayolu şirketleriyle yapılan
anlaşmalar sayesinde taşımalarda yer, opsiyon ve ﬁyat avantajı sağlamaktadır.

güvenilir araçlarla

güvenilir dağıtım...

DAĞITIM ZİNCİRİ

01

DAĞITIM MERKEZİ

02

BANTLAMA POŞETLEME

0850 495 00 26

Gönderileriniz, dağıtım merkezimize sonra ilk aşama olarak etiketleme-poşetleme ve
bölge ayrımı yapılır. Daha sonra şubelerimize sevki yapılır. Bu aşamadan sonra
“zamanında ve belirlendiği” şekilde alıcımıza ulaşmaktadır. En son işlem olarak ﬁrmamız
teslim detayı vermektedir.

dağıtım sırasında, dağıtım elemanlarımız sürekli olarak denetlenmektedir.

03

OTOMSAYON KAYITLARININ
OLUŞTURULMASI BÖLGELERE
AYIRMA

04

ALICILARINIZA ZAMANINDA VE
KAYIPSIZ TESLİMAT YAPILMASI

hedefe

taşıyan güç...

ADRESLİ DAĞITIM

info@ankurye.com

ADRESLİ DAĞITIM

TEK ZİYARETLİ DAĞITIM

RANDEVULU DAĞITIM

ZİYARET GÜNÜ VE ZAMAN
BELİRLEMESİ İÇİN ALICI İLE
TELEFONLA GÖRÜŞÜLÜR

ÇOK ZİYARETLİ DAĞITIM

ZİYARET GÜNÜ VE ZAMAN
BELİRLEMESİ İÇİN ALICI İLE
TELEFONLA GÖRÜŞÜLÜR

BELİRLENEN GÜN VE
SAATTE ZİYARET EDİLEREK
TESLİMAT YAPILIR

TESLİMAT HALİNDE

TESLİMAT GERÇEKLEŞMEZSE

Alıcıya, hane halkına, komşuya, güvenliğe,
sekretere, danışmaya, iş arkadaşlarından birine
imza karşılığı teslim edilir.

Haber formu bırakılır.

Adres imzalı dağıtımda gönderi alıcıya, hane halkına, komşuya,
kapıcıya, güvenliğe, sekretere, danışmaya, iş arkadaşlarından
birine imza karşılığı teslim edilir. Gönderici onayı ile adres imzalı
dağıtımlar kanıt alınarak posta kutusuna veya kapı önüne
bırakılır.
İmzalı dağıtım olması durumunda gönderi alıcısının adresinde
bulunmaması halinde haber formu bırakılır. Alıcının AN KURYE’yi
araması durumunda kendisinden randevu alınarak teslimat
günü ve zamanı belirlenen gün ve saatte ziyaret edilerek teslim
yapılır. 3(üç), işgünü içerisinde aranmayan gönderiler tekrar
dağıtıma çıkarılır. Yine adreste bulunamaz ise 2. haber formu
bırakılır. 2. haber formunda 3(üç) iş günü içerisinde aranmayan
gönderiler gönderici ﬁrmaya iade edilir.

siz

nereye isterseniz...

0850 495 00 26

ADRESSİZ DAĞITIM

01

ADRESSİZ DAĞITIM

02

BELİRLENEN BÖLGEDE TÜM BİNALARIN
POSTA KUTULARINA, İŞ YERLERİNE
ELDEN DAĞITIM YAPILIR.

03

HANGİ CADDE, SOKAK VE APARTMANA
KAÇ ADET BIRAKILDIĞI RAPORU VERİLİR.

Gönderileriniz adressiz dağıtım yoluyla dağıtıldığında ilk olarak belirlenen bölgelerde tüm binaların posta kutularına ve iş yerlerine elden dağıtımı
yapılır.
Daha sonra göndermiş olduğunuz el ilanları vb.; hangi sokak ve hangi apartmana kaç adet bırakıldığına dair rapor verilmektedir.

siz uğraşmayın

biz taşırız...

İZLEME TEKNOLOJİSİ

info@ankurye.com

AN KURYE ile yapmış olduğunuz gönderilere ait teslimat detayları, günlük, haftalık ve aylık olarak müşterinin isteği doğrultusunda
gönderilmektedir. AN KURYE’de teslim detayları, müşteriden talep gelmeden otomatik olarak gönderici kişi veya ﬁrmaya faks, bilgisayar
çıktı veya e-mail olarak iletilmektedir.

01

Tüm gönderilerinizin teslim bilgilerini her müşterimiz için vereceğimiz müşteri numarası ve şifrelerle web sitemizden takip edebiliriz. Web
sitemizden gönderilerinizle ilgili çeşitli sorgulamalr yapabilirsiniz.

02

Firmamız hakkında daha geniş bilgi almak isterseniz lütfen www.ankurye.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

03

www.ankurye.com

İşinizde rahat olsun,

içiniz de...

