


Ref.: La manera més fàcil de fer els teus enviaments

Gairebé tots coincidim que fer un enviament de paqueteria no
és una tasca fàcil. A la complexitat de comparar els preus i
serveis que ofereixen les diferents empreses de transport, cal
afegir l'enorme quantitat de temps i de dades que hem de
manejar per completar un enviament que, en el millor dels casos,
triga uns vint minuts a fer-se.

Per tot això, a un grup d'inquiets empresaris, experts en logística
amb més de trenta anys d'experiència, se'ns va acudir crear
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La idea: ajudar, facilitar, simplificar a qualsevol persona,
empresa o e-comerç, el fet de fer enviaments des d'un sol
comparador, on es pot veure i triar entre tots els preus i serveis
de les diferents empreses transport més importants del nostre
país , en només trenta segons, sense oblidar un estalvi de fins
a un 70% en els preus.

No hi ha manera més fàcil de fer un enviament nacional o
internacional (a qualsevol part del món) que des de la nostra
plataforma. Enviaments urgents, barats… Totes les modalitats
del transport des d'un sol lloc i amb un enorme estalvi, on l'usuari
pot triar entre Ups, Gls, Dhl, Mrw, Seur, Ctt, Correos, Mondial
Relay...

La nostra existència, i tot allò que fem, es basa en la creença
que és possible canviar les coses pensant de manera diferent. El
resultat és la creació d'eines tecnològiques, agradables i fàcils
de fer servir, i que resolen problemes de les persones fent-los la
vida menys complicada.
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