
 ہماری
دسترس

 )World Fuel Services( ورلڈ فیول سروسز
پورے ملک میں خود مختار اور چھوٹے خردہ 

فروشوں کے لیے ایک بھروسے مند پارٹنر ہے، جو آپ 
کی کامیابی کے لیے مدد اور رہنمائی فراہم کرتی ہے۔

جب آپ تنہا ہوتے ہیں تو 
آپ کے ساتھ کون ہوتا ہے؟

 ہمارا
پورٹفولیو

اعتماد
انفرادی ضروریات 

اور مقامی مارکیٹس 
کی سمجھ بوجھ 

اور تعاون

تجربہ
عالمی پیمانے پر 

ایندھن اور الجسٹکس 
 کے معاملے میں 

35 سالوں کا تجربہ

رسائی
2018 میں 5.6 بلین 

گیلن ایندھن مہیا 
کرایا گیا

استحکام
عوامی طور پر ٹریڈ کی جانے 

والی کمپنی کی جانب سے 
مضبوط مالی حمایت اور 

ایندھن کی تیز رفتار سپالئی

آپ کی باٹم الئن
ایسی تدابیر اور خدمات 

جن کا مقصد آپ کی ترقی 
اور گاہک کا اطمینان ہے

ورلڈ فیول سروسز پورے ملک میں 
 +2,650 ایندھن کی خردہ سائٹوں 

کو معتبر برانڈیڈ اور غیر برانڈیڈ 
ایندھن کی سپالئی فراہم کرتی ہے۔

 اگر آپ اپنے کاروبارکو بڑھانے کے خواہشمند ایک خود مختار خردہ فروش ہیں تو
ورلڈ فیول سروسز سے رابطہ کریں اور سمجھیں کہ ہو گیا۔ 

خردہ فروش ورلڈ فیول سروسز کا انتخاب کیوں کرتے ہیں

8672-444 )800( )اختیار 1( 
wfscorp.com



“

 —

1

2

3

5

11

10

12

7

6

9

8

4

RET-URD-09/19

ورلڈ فیول سروسز آپ کی ضروریات کو پوری طرح سے 
سمجھنے میں یقین رکھتی ہے اور آپ کی ترقی میں تعاون 

کرنے کے لیے اپنی عالمگیر مہارت کو استعمال کرتی ہے۔ 

اپنے خردہ کاروبار 
کو ایندھن مہیا کریں

 آپ کے کاروبار کو ایندھن مہیا کرنے میں آئیے ہم آپ کی مدد کریں۔
ورلڈ فیول سروسز سے رابطہ کریں اور سمجھیں کہ ہو گیا۔ 

برانڈیڈ اور غیر برانڈیڈ ایندھن  .1
بڑے برانڈز اور خود مختار آپریٹرز کی ایندھن کی ضروریات میں تعاون کرنے 

کے درجے پر فائز ہے۔

ایندھن کی معتبر سپالئی تک رسائی   .2
ختم ہونے کا خوف دل سے نکال دیں۔  ایک مضبوط، مالی لحاظ سے مستحکم 
کمپنی سے حمایت یافتہ، ضمانت یافتہ سپالئی جو  کہ ایک جدید اور اچھی 

 طرح سے آراستہ بیڑے کے ذریعہ مہیا کی جاتی ہے۔

آرڈر کی بر وقت ٹریکنگ  .3
 7/24 آرڈر کی ٹریکنگ اور ڈیلیوری کی معلومات کے ساتھ ٹرانزٹ کی بر وقت 

اپ ڈیٹس حاصل کریں۔

ٹینک پر نگاہ رکھنا  .4
آپ کے ایندھن کی سطحوں پر مستقل نگرانی، جو ایندھن ختم ہونے کے خدشے 

کو ختم کر دیتی ہے۔ 

کسٹمر پورٹل  .5
آرڈرز، انوائسز اور ڈیٹا کو دیکھنے اور ان کا نظم کرنے کا ایک محفوظ اور کارگر 

 طریقہ – جس میں واپسی کالز یا ای میلز کا انتظار نہیں کرنا ہے۔

اہم سپالئر برانڈنگ پروگرامز  .6
وہ برانڈ اختیار کریں جو آپ کے لیے فائدے مند ہو۔  ہم تمام اہم سپالئر برانڈنگ 

 پروگراموں، بشمول خود اپنے ®Amstar برانڈ تک رسائی پیش کرتے ہیں۔

کنوینیئنس اسٹور کی مشاورتی خدمت  .7
توانائی کے حوالے سے ہمارے مقامی ماہرین کی تجربے، 

صالحیتوں اور تکنیکوں کو اپنا کر کنوینیئنس اسٹور کی 
عمدگی کو فروغ دیں۔

اپنا اسٹیشن فروخت کریں  .8
ترقی کے خواہاں رابطوں کا نیٹ ورک۔  

EMV کی تعمیل پر رعایتی قیمت بندی  .9
ِگلبرکو  اور وین )Gilbarco and Wayne( کے ساتھ ہمارے مستحکم 
 رشتوں کی معرفت ڈسپینسرز اور کٹس پر خصوصی گفت و شنید کردہ 

قیمت بندی تک رسائی حاصل کر کے ہمارے اسکیل سے منافع اٹھائیں۔ 

)CFN( کمرشیل فلیٹ کارڈ نیٹ ورک  .10
CFN کارڈ لے کر چلنے والی 300,000 امریکی مال بردار کمپینوں تک مقامی 

رسائی کے ساتھ ایندھن کے اپنے حجم اور اپنی ٹاپ الئن کو بڑھائیں۔

کارڈ پر کارروائی کرنے کی تدابیر  .11
اپنا کیش فلو بڑھانے کے لیے کم شرحوں اور اسی دن کارروائی کی مدد سے، 

 اپنی باٹم الئن میں مزید محصول کو تحریک دیں۔ 

بجلی کی سپالئی  .12
بجلی بلوں کی الگت میں کمی کو یقینی بنانے کے لیے مشاورت، حصولیابی 

اور شرح کا تجزیہ۔
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ورلڈ فیول سروسز ہی واحد ایسا وینڈر 
نہیں ہے جس کے ساتھ آپ کام کرتے 

ہیں۔ یہ ایک رشتہ، ایک شراکت ہے۔ ڈھیر 
ساری ایسی مددگار چیزیں ہیں جو 

ایندھن کے کاروبار اور کنوینیئنس کے 
کاروبار کے ساتھ ہی چلتی ہیں۔ ورلڈ 

فیول سروسز کارپوریشن بہتری کا 
مظاہرہ کرنے میں ہماری مدد کے لیے 

واقعتًا مختلف انداز میں کام کرتی ہے۔

 )Michael Olguin( مائیکل اولگوئن
 سی-اسٹور )C-Store( ڈائریکٹر، ریور راک 

ٹوبیکو اینڈ فیول


