
Te invităm la drum alături de noi!



Despre noi

Suntem liderul serviciilor de curierat din România încă din anul 2006 și ne dorim să rămânem în continuare partenerul de încredere
al tuturor celor care aleg serviciile noastre, cu aceeași pasiune și dăruire pentru fiecare livrare efectuată.

Expediem cu propria flotă de mașini în sistem door to door plicuri și colete în orice colț din țară, în condiții de maximă siguranță,
discreție și profesionalism, asigurând în același timp și servicii de curierat internațional, pe cale rutieră sau aeriană, prin
parteneriate solide cu firme renumite la nivel mondial. Din 2021 operăm și pe teritoriul Republicii Moldova prin 8 sedii deschise în
cele mai importante orașe, fiind prima companie de curierat care oferă livrări pe plan local în sistem door-to-door și servicii de
export pe cale rutieră, deschizând calea agenților economici din România către piața de peste Prut.

Investim permanent în calitatea și dezvoltarea sistemului operațional și logistic pentru a oferi clienților noștri cea mai bună
experiență. Punem la dispoziție cele mai noi și mai competitive tehnologii de sortare - avem cea mai performantă bandă de sortare
a coletelor și plicurilor din sud-estul Europei și oferim un pachet complex de soluții de depozitare, logistică și livrare în sistem rapid.

Serviciile noastre pot fi adaptate cu ușurință cerințelor fiecărui client. Știm că nevoile fiecăruia sunt diferite, astfel că am dezvoltat o
gamă variată de servicii și alternative de livrare “out of home”: Collect Point Pay Point/ Collect Point OMV-Petrom, FANbox, 140
puncte proprii de ridicare și predare colete în toată țara și aplicații care oferă control asupra propriilor expediții (selfAWB și aplicația
mobilă FAN).

Suntem întotdeauna aproape de clienții noștri.

Suntem FAN Courier, de 16 ani liderul pieței de 
curierat rapid din România.



FAN COURIER ÎN CIFRE

Livrăm aproximativ  300.000
de colete în fiecare zi

55.000 clienți business

100% acoperire națională prin
140 de puncte de lucru dispuse 

pe întreg teritoriul țării

Peste 7.500 angajați și colaboratori 
la nivel național

Peste 4.550 de mașini în 
flota proprie care străbat mii de km în 

fiecare zi

8 sedii deschise în cele mai 
importante orașe

din Republica Moldova



LIVRĂRI INTERNE

Standard

Serviciu standard de livrare de plicuri și
colete până în 30 kg, în termen de 24-48h,
pe întreg teritoriul țării.
Rambursul se poate vira cash în plic sau
direct în cont, în termen de 24h de la
momentul livrării expediției de tur.

Red Code

Serviciu expres de colectare, sortare,
transport și livrare de plicuri și colete mici
(max. 5 kg) în România, până în ora 10:00
a zilei următoare.

Transport Marfă

Serviciu de transport marfă ce presupune
transportul mărfurilor de peste 30 kg.

Produse albe <30 kg

Serviciu de transport marfă ce presupune
transportul mărfurilor de până în 30 kg,
ce conțin produse albe (electrocasnice) în
termen minim de 24 – 48 h.

Produse albe >30 kg

Serviciu de transport marfă ce presupune
transportul mărfurilor de peste 30 kg ce
conțin produse albe (electrocasnice) în
termen minim de 24 – 48h.

Express Loco

Serviciu rapid de livrare de plicuri (max
500 grame) și colete (max 10 kg si
15x25x35 cm) în Bucureşti şi zonele
limitrofe acoperite, într-un termen maxim
de 1h, 2h, 4h si 6h.

OPȚIUNI



SOLUȚII ALTERNATIVE DE LIVRARE

Serviciu de livrare a produselor în

magazinele de proximitate ce fac parte

din rețeaua PayPoint Colet Expres și de

colectare a produselor prin rețeaua

OMV și Petrom. Pentru clienții

partenerilor noștri, Collect Point este

alternativa eficientă, flexibilă și comodă

de ridicare și colectare a expedițiilor.

Alternativă flexibilă de expediere și

ridicare a coletelor, prin amplasarea

de lockere în zone accesibile

clienților, în cele mai frecventate

locuri. Până la finalul anului 2022

vom instala aproximativ 650

lockere: 250 – 300 în București, 350

– 400 la nivel național (reședinte de

județ și localități mai mici, de interes

pentru clienți).

Profită de beneficiile soluțiilor alternative de colectare și livrare!

Collect Point140 de puncte de lucru în țară

Pentru ca toate trimiterile să ajungă în

cel mai scurt timp la destinație, oferim

clienților noștri posibilitatea de a plasa

sau ridica expedițiile în 140 de puncte

de lucru proprii FAN Courier dispuse

pretutindeni în țară.



LIVRĂRI INTERNAȚIONALE

Rutier în Europa & Aerian Worldwide

Livrăm în orice colț al lumii, pe cale rutieră sau aeriană.
Suntem membru exclusiv al rețelei EURODIS, una dintre principalele
rețele de livrări mixte din Europa, care gestionează peste 900.000.000
colete/an, printr-o flotă de 28.000 vehicule. Rețeaua EURODIS
conectează 36 de țări prin membri locali și beneficiază de experiența
vastă a acestora în piața logistică a fiecărei țări.

FAN Courier Moldova

Prezența FAN Courier în Republica Moldova a venit ca răspuns la
cererea clienților pentru un serviciu de curierat modern, rapid și de
încredere, atât pentru livrările interne, cât și pentru cele
transfrontaliere. Dezvoltarea operațiunilor din Republica Moldova are
loc constant. Am început cu 8 sedii deschise pe teritoriul țării vecine în
toamna anului 2021. Clienții FAN Courier beneficiază de servicii
complete de import-export din Republica Moldova, inclusiv vămuire.



Prin Eurocargo oferim
transport rutier internațional
de mărfuri în regimuri de
grupaj și transporturi dedicate,
aeriene și maritime în UE și
non-UE.

           

FAN Fulfillment este un
serviciu de fulfillment construit
pentru a oferi partenerilor
noștri un pachet complex de
soluții de depozitare, logistică
și livrare în sistem rapid,
oriunde în România.

SERVICII CONEXE

FAN Retur este un serviciu de
retur simplu, sigur și rapid al
expedițiilor menit să confere
partenerilor FAN Courier
control și informații în ceea ce
privește retururile operate de
clienții lor.

EXTRASERVICII GRATUITE



SUNTEM PREGĂTIȚI PENTRU
TOATE LIVRĂRILE TALE!

021.9336

https://www.facebook.com/FANCourier/
https://www.youtube.com/channel/UCE5LOwRvRn8Uk1cxS83ppfQ
https://www.linkedin.com/company/fan-courier
http://www.fancourier.ro/

