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ABOUT US

من نحن

Kwick box established in October 2019, we are a privately owned company that provides Demotics, 
international freight forwarding management solution, worldwide shipping services, add value services.

Kwick box makes business flow. We are working on non-asset- based supply chain management we 
design and implement industry-leading solutions in shipping services.

Kwick box seeks to enhance sustainability and share benefits with our customers. It permeates the way 
we do business, which leads us to innovation and creativity in providing freight services.

تم إنشاء شركة الصندوق السريع في أكتوبر 2019 ، نحن شركة مملوكة للقطاع الخاص توفر خدمات النقل المحلي، 
حلول إدارة شحن البضائع الدولية ، خدمات الشحن في جميع أنحاء العالم وخدمات القيمة المضافة.

شــركة الصنــدوق الســريع يســهل تدفــق األعمــال. نحــن نعمــل علــى إدارة سلســلة التوريــد غيــر القائمــة علــى األصــول ، 
نقوم بتصميم وتنفيذ حلول رائدة في مجال خدمات الشحن.

تســعى شــركة الصندوق الســريع لتعزيز االســتدامة ومشــاركة الفوائد مع عمالئنا. من خالل الطريقة التي نؤدي بها 
أعمالنا ، مما يقودنا إلى االبتكار واإلبداع في تقديم خدمات الشحن.
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To be a pioneering logistics that excels in providing services, comprehensive logistics solutions 

and acquires an advanced position in the Arab region.

أن نكون شركة رائدة تتفوق في تقديم الخدمات والحلول اللوجستية الشاملة وتكتسب مكانة متقدمة في المنطقة العربية.

To build amicable relations with our customers, contribute to the development of logistics infrastructure by 

providing comprehensive and unique logistics solutions through high quality and efficient service channels 

and a modern business environment that comprises an excelling team of employees.

ــر حلــول لوجســتية  ــر البنيــة التحتيــة اللوجســتية مــن خــالل توفي ــا ، والمســاهمة فــي تطوي ــاء عالقــات وديــة مــع عمالئن بن
شــاملة وفريــدة مــن نوعهــا مــن خــالل قنــوات خدمــة عاليــة الجــودة وفعالــة وبيئــة أعمــال حديثــة تضــم فريًقــا متميــًزا مــن 

الموظفين.

MISSION

VISION

رؤيتنا

غايتنا
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DOMESTIC INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING
MANAGEMENT SOLUTIONالنقل المحلي إدارة الشحن الدولي

CONSULTATIONS ADDED VALUE SERVICES

استشارات خدمات إضافية

SERVICES
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DOMESTIC النقل المحلي

SERVICES

Line-haul transportation

النقل البري على الطرق الخارجية
E-commerce B2C solutions delivery solutions

توصيل طلبات قطاع التجارة االلكترونية
(الحلول بين قطاع العمل والمستهلك)

STORE

Same day delivery
خدمة الدفع عند االستالمالتسليم في نفس اليوم

Cash on Delivery service
خدمة ارجاع الشحنات
Return services

نظام تتبع مباشر
Live tracking system

فريق دعم العمالء
Customer support team
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INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING
MANAGEMENT SOLUTION إدارة الشحن الدولي

SERVICES

Land freight

Customs clearance

Airfreight

Break BulkProject logistics

Ocean freight
الشحن البحري الشحن الجوي النقل البري

لوجستيات المشاريع تحميل الشحنات غير القابلة للتفكيك التخليص الجمركي

Export services
خدمات التصدير

95% worldwide coverage
تغطية %95 حول العالم
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ADDED VALUE SERVICES خدمات اضافية

Consultations

تقديم االستشارات
Documentation

اصدار وثائق الشحن
E-commerce Planning

إدارة مشاريع التجارة االلكترونية

Insurance
التأمين

Packaging
التعبئة

Palletization
التغليف

Goods Inspection
تفتيش البضائع

SERVICES



OUR CLIENTS
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WHERE WE OPERATE

Domestic Services 
خدمات الشحن الداخلية

Central Region
المنطقة الوسطى

Eastern Region
المنطقة الشرقية

Western Region
المنطقة الغربية Freight Forwarding

خدمات الشحن الدولي
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WE OPERATE IN

Healthcare

القطاع الصحي
Others

أخرى

Retail

بيع بالتجزئة
Information Technology

تكنولوجيا المعلومات

Manufacturing

تصنيع

E-Commerce

التجارة االلكترونية
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CORE VALUE

Timeliness
الدقة بمواعيد التسليم

Integrity
النزاهة

Sense of Urgency
الشعور باإللحاح

Quality
الجودة

Latest Technology
أحدث التقنيات



ADDRESS

Al Riyadh Musa Bin Nussier 
Road, Olaya, Al Nimer Tower 
Building 1, Office 709-710. 

920011071
info@kwick-box.com
www.kwick-box.com

CONTACT US SOCIAL MEDIA

kwickbox
kwickbox
kwickbox 


