
شركة كالش اكسبريس
كالش اكسبريس هي من الشركات الرائدة في قطاع الشحن في االمارات العربية المتحدة الي مصر ودول الخليج
واوروبا وامريكا عبر خدماتها المتعدده في قطاعات الشحن المختلفه منها الشحن البري والجوي والبحري واغيرها 



تلبي كالش اكسبريس رايك عمالءها في عمليات نقل الشحنات
والطرود والبضائع مختلف احجامها وانواعها في الوقت المحدد تماما  

تقدم كالش اكسبريس خدمات الشحن من االمارات العربية المتحدة
الي جمهورية مصر العربيه بشكل رئيسي من الباب الي الباب حيث اننا

نقدم خدمات الشحن البري الموثوق والفعال من حيث التكلفة نحن
نستلم كافة البضائع والطرود واالمتعة الشخصية واالثاث من االمارات

الي مصر مع خدمة التغليف الكامل والتخليص الجمركي والتوصيل
حتي باب المنزل باسعار تلبي متطلبات عمالئها.

كما تقدم كالش اكسبريس ايضا خطوط الشحن المباشره بين االمارات
ودول الخليج الكويت السعودية البحرين عمان قطر ليبيا ولبنان واميركا

واوروبا عبر البر والبحر والجو من خالل سلسلةحلول لوجستيه فعاله
تناسب احتياجات العمالء الدقه والثقه هيا شعارنا  
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 أهم األهداف
تسعي كالش اكسبريس لتسهيل حركة الشحن والتجارة
بين االمارات العربيه المتحدة وجمهورية مصر العربيه من

خالل تقديم افضل خدمات الشحن واسرعها تتمتع
كالش اكسبريس بالمصداقية والشفافية في المواعيد
المحدده للتسليم من االمارات الي مصر وقطر والبحرين

والسعوديه والكويت الشحن من الباب الي الباب 



كالش
اكسبريس 

باعتبارنا شركة شحن مستقلة لدينا خدمات شحن
متعددة والي مختلف وجهات مصر والعالم نحن نعمل
بشكل رئيسي في عمليات شحن ونقل البضائع واالثاث

واالمتعة الشخصية من االمارات الي مصر عبر خدمة
الشحن البري وهيا افضل ما يناسب العمالء من حيث

السهوله واالمان واالسعار وسرعه التسليم  



الشحن الجوي من االمارات هو
من اسرع خدمات الشحن وهو

القطاع الري تتمتع كالش بخبرة
طويلة في مجال الشحن الجوي
سواء من المطار الي المطار او
من الباب الي الباب لمصر ودول

الخليج ومختلف انحاء العالم 

الشحن البحري هو من اساسيات
كالش اكسبريس علي مدار

سنوات من الخبرة في موانئ
االمارات بشكل عام نحن نلبي

متطلبات احتياجات عمالئها في
خدمات الشحن البحري من

االمارات الي مصر وجميع انحاء
العالم 

كالش اكسبريس من شركات
الرائدة في االماراتمن خالل
تقديم افضل خدمات الشحن

والنقل البرى من االمارات الي
مصر بشكل رئيسي ودول

الخليج بشكل عام تتمتع كالش
بالخبرة الطويلة والمصداقيه

في عمليات الشحن البري

الخدمات



81 % 

شركة الحياة

75 % 

ساعدت كالش اكسبريس عمالئها في نقل بضائعهم من االمارات الي مصر ودول الخليج
بشكل كبير علي مدار سنوات عدة في خدمات الشحن سواء عبر الي او الجو او البحر االف

الشحنات قد تم تسليمها بحالتها من أمتعة شخصية وبضايع تجارية  



التسليم فى الوقت المحدد
تمام هذا ما تسعي آليه

دائمآكالش اكسبريس وهذا ما
تتميز به كالش اكسبريس في
عمليات الشحن من الباب الباب
يلتزم فريقنا بالمواعيد المحدد
للتسليم دون تأخير كال حسب

وجهتها ف مصر او اي بلد اخر
من دول الخليج وحتي اوروبا 

لدي كالش اكسبريس فريق
متميزفي خدمات المبيعات

وتقديم عروض االسعار للعمالء
في اسرع وقت ممكن حسب
نوع البضائع وخدمة الشحن

المطلوبه بري او جوي او بحري
يتم ارسال عرض السعر مفصل
قابل للزيادة او النقص حسب

احتياجات العمالء  

تمنح كالش اكسبريس كافة
المعلومات والشروط حول

كيفية الشحن وشروط استخدام
خدمات كالش اكسبريس في

عمليات النقل في مختلف
المجاالت ويتم اطالع العمالء

علي كافة التفاصيل قبل وبعد
عملية الشحن حتي نقطة

التسليم النهائي  



تستهدف كال اكسبريس اكبر عدد من العمالء الباحثين عن افضل شركة
شحن من االمارات الي مصر ودول الخليج والتي تتمتع بخبرة طويله

ولديها مصداقيه 

نحن لسنا الوحيدون لكننا االفضل وتسعي دائما للريادة في قطاع
الشحن من االمارات الي مصر بشكل خاص والي دول الخليج بشكٍل عام
، توفر كال اكسبريس مزايا كثير لعمالئها المستهدفين في االمارات او

مصر لكسب الثقه في نقل البضائع واألثاث واألمتعة الشخصية عبر
خدمات الشحن المتاحه لدي كالش مثل الشحن البري والشحن البحري
والشحن الجوي وخدمات التخليص الجمركي وشحن سيارات والبضائع

العامة والخاصة بما فيها  

العمالء
المستهدفون



كالش اكسبريس 
 

ربما تلعب شركة كالش اكسبريس الدور األكثر حيوية في معظم حلول النقل وسلسلة
التوريد. للشجن البحري

 
إذا كنت تبحث عن أفضل شركة شحن من اإلمارات إلى مصر؟! فأنت بالفعل في المكان
الصحيح. شركة كالش اكسبريس للشحن البري من أقوى وأفضل شركات الشحن البري

باإلمارات.
نتميز بالمصداقية في المواعيد مع الحفاظ على خصوصية الشحنات. المحافظة على المنقوالت

وذلك بالتغليف الجيد وبطريقة أمنة بجانب التعقيم وإتخاذ كافة اإلجراءات الوقائية الُمتبعة
دوليًا.

ما يميز شركة كالش اكسبريس للشحن من اإلمارات إلى مصر

 
كشركة رائدة في مجال الشحن الجوي العالمي ، تتفوق كالش اكسبريس في توفير النقل

المخصص



نسعد الطالعكم علي البروفايل الخاص بنا والزي يقدم نبذه قصير عن شركتنا وعن خدماتنا التي
نوفرها في قطاع الشحن من اإلمارات الي مصر ودول الخليج  
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