درباره ما

شرکت مازند سرما کیا با پانزده سال سابقه در
ارائه خدمات یکپارچه لجستیک سرد و فعالیت
با بیش از صد شرکت فعال حوزه غذایی و
دارویی و شیمیایی ،سعی در ایجاد تحول در
صنعت حمل و نقل کشور در راستای رسیدن
به سطح استاندارد های بین المللی این صنعت
دارد.
برقراری ارتباط موثر و مداوم با رعایت اصول
حفظ کرامت و اعتماد و رضایت مشتریان
سرلوحه فعالیت این شرکت در ارائه خدمات
لجستیک و حمل و نقل سرد می باشد.

Website

قدرتمند و سریع

سرعت در ارائه خدمات
با مازند سرما کیا حد اقل یک روز قبل از ارسال،
ماشین مورد نظرتان را رزور کنید .انواع ماشین های
یخچالی از نیسان تا تریلی در دسترس شما خواهد
بود

تضمین کیفیت خدمات

www.kiabar.com

Email
info@kiabar.com
بهترین شریک

Address

تجاری کسب و

No 170, Nasimshahr Terminal of
transport, Tehran, Iran

کار شما

مازند سرما

کیا

www.kiabar.com

call
0912_578 60 21
0911- 207 16 00
021- 5628 5412

kia_mazandsarma

عالوه بر اخذ بیمه نامه مورد نظر تضمین دما و
تضمین زمان رسیدن کاال به مقصد را با مازند سرما
کیا تجربه کنید .کاالی خود را در مقصد صحیح و
سالم تحویل بگیرید.

کسب و کارتان را توسعه
دهید

سرد خانه باالی صفر و زیر صفر

اگر کاالی شما نیاز به نگهداری و حمل
در دمای خاص دارد کلیه مراحل زنجیره
سرد و دما دار را به ما بسپارید.

تشریفات صادرات  /واردات
کاالی سرد و منجمد

لجستیک با ما!

عضویت در باشگاه مشتریان کیا
www.kiabar.com/kiaclub
با عضویت در کیا کالب از تخفیفات و
طرح های مناسبتی و خدمات مشتریان
ستاره دار بهره مند شوید.

با مازند سرما کیا هر زمان در هر نقطه
از کشور سرد خانه مورد نیازتان را رزرو
کنید .خدمات مدیریت جامع انبار
سردخانه و مشاوره ساخت و اجرای
سردخانه هم در اختیار شما خواهد بود.

صادرات و واردات کاالی منجمد به علت
پیچیدگی فرایند و طوالنی تر بودن مدت
زمان از حساسیت زیادی برخوردار است.
با مازند سرما کیا از رسیدن به موقع و با
کیفیت کاالیتان مطمئن شوید .انجام کلیه
تشریفات هم در همین بسته خدماتی قابل
ارائه است.

خدمات سرد و
منجمد
مازند سرما کیا با افتخار تنها شرکتی در ایران
است که کلیه خدمات مربوط به لجستیک
زنجیره سرد را به طور کامل در اختیار مشتریان
و دوستان گرامی قرار می دهد.

حمل و نقل سرد و منجمد
داخلی و خارجی

ارائه ماشین در هر تناژ و در هر مسیر از
جمله خدمات مازند سرما کیا ست.
تمامی ماشین ها دارای ردیاب بوده و در
هر لحظه می توانید از دما و مکان کاالیتان
مطلع شوید.

