MEDIA RELEASE
Qatar Airways Cargo Rolls Out WebCargo by Freightos throughout
the United States of America
The world’s largest cargo airline will provide forwarders in the USA with real-time
pricing, capacity, and eBookings via WebCargo

15 July 2021
DOHA, Qatar –Qatar Airways Cargo announces the further roll out of third-party eBooking
platform WebCargo by Freightos across the United States of America*, effective 19 July 2021.
Forwarders in the USA will be able to conduct eBookings with access to live rates and available
capacity on the WebCargo platform. This will further improve their booking experience with the
airline, resulting in higher efficiencies and instant responses for confirmation.
The cargo carrier has an extensive network in the United States spanning 12 cities with 145
weekly flights, thus offering customers more than 4,700 tonnes of cargo capacity every week.
Qatar Airways Chief Officer Cargo, Mr. Guillaume Halleux said: “Following our successful launch
across Europe, we are glad to introduce WebCargo throughout the United States of America,
steadily extending digitalisation across our organisation. We are actively pushing for digitalisation
in air freight as it brings in efficiencies and provides multiple benefits for our customers such as
24/7 visibility of price and capacity as well as real time confirmation to name a few.”
Freightos Group CEO Mr. Zvi Schreiber said: “In the past year, the industry has passionately
adopted Digital Air Cargo (DAC), with WebCargo by Freightos as the chosen platform, driving
2,000%+ growth in bookings. Today, it’s an honour to expand WebCargo's partnership with Qatar
Airways Cargo to the United States of America, bringing direct access to the world's number one
cargo airline to the world's largest economy."
Since the introduction of WebCargo in February 2021, Qatar Airways Cargo has been receiving
high volumes of eBookings via the platform. With this launch in the USA, the total count of
countries in the airline’s network on the WebCargo platform will increase to 33, with 12 online
stations going live in the United States of America.
Digitalisation is a key pillar of the carrier’s strategy as it moves towards more systems that allow
for dynamic pricing, automatic quotations, robotic integration and improved reporting. WebCargo
is one of them, and its gradual rollout across the network is one of the many important
digitalisation initiatives implemented by Qatar Airways Cargo in recent months.

*Applicable from Qatar Airways Cargo online points in USA: Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles,
Miami, New York, Philadelphia, San Francisco, Seattle, Washington D.C

--- ends ---

About Qatar Airways Cargo:

Qatar Airways Cargo, the world’s leading international air cargo carrier is based in Doha, State of
Qatar. It serves a global network of more than 60 freighter destinations and 130 passenger
destinations utilising freighters, belly-hold passenger flights, passenger freighters and mini
freighters. The airline’s freighter fleet includes two Boeing 747-8 freighters, 26 Boeing 777
freighters and six B777-300ER mini freighters. It also has an extensive road feeder service (RFS)
network.
With considerable investments in its products, services, quality handling, infrastructure, facilities,
people and procedures at each of its destinations, the cargo carrier provides high operating
standards for the transportation of cargo.Qatar Airways Cargo remains committed to sustainability
and giving back to communities it serves through its sustainability programme WeQare, built on
the key pillars of sustainability: environment, society, economy and culture
For further information contact:
Qatar Airways Group, Corporate Communications Department
Tel: +974 40222200, Fax: +974 40225350
E-mail: qrmedia@qatarairways.com.qa
Website: www.qrcargo.com

About WebCargo, a Freightos Group Company
WebCargo® is the most advanced digitization platform for logistics service providers.
WebCargo Air is the leading platform for live air cargo rate distribution and bookings between
hundreds of airlines and 1,900+ forwarders. Logistics providers who are IATA members can
access dynamic capacity, pricing, and eBooking by signing up at webcargo.co.
WebCargo AcceleRate® is the leading platform for enterprise freight forwarders to manage
rates and automate sales, spanning ocean, air and land.

For further information contact:
Qatar Airways Group, Corporate Communications Department
Tel: +974 40222200, Fax: +974 40225350
E-mail: qrmedia@qatarairways.com.qa
Website: www.qatarairways.com

بيان صحفي
القطرية للشحن الجوي تطلق خدمة الشحن عبر منصة  WebCargoاإللكترونية التابعة لشركة
فريتوس في الواليات المتحدة األمريكية
أكبر شركة شحن جوي في العالم ستمكن وكالء الشحن في الواليات المتحدة األمريكية من الحصول على العديد من الخدمات
مباشرةً ،مثل التسعير وسعة الشحن والحجز اإللكتروني ،عبر WebCargo

 15يوليو 2021
الدوحة ،قطر – يسر القطرية للشحن الجوي اإلعالن عن إطالق خدمات الحجز اإللكتروني عبر منصة  WebCargoالتابعة لشركة
فريتوس في الواليات المتحدة األمريكية * ،وذلك اعتبارا من  19يوليو .2021
وسيتمكن وكالء الشحن في الواليات المتحدة األمريكية من القيام بعمليات الحجز اإللكتروني مع إمكانية الوصول إلى قائمة األسعار في
الوقت الفعلي وسعة الشحن المتاحة عبر منصة  .WebCargoوسيؤدي ذلك إلى تعزيز تجربتهم في الحجز مع الناقلة ،مما يؤدي إلى رفع
كفاءة األداء واالستجابة الفورية لتأكيد الحجوزات.
وتتمتع القطرية للشحن الجوي بشبكة وجهات متنامية في الواليات المتحدة تغطي  12مدينة مع  145رحلة أسبوعيا ،مما يتيح للعمالء قدرة
شحن كبيرة تصل إلى  4,700طن أسبوعيا.
وقال السيد غيوم هالو ،رئيس عمليات الشحن الجوي في الخطوط الجوية القطرية" :في أعقاب إطالق خدمتنا الناجحة عبر أوروبا ،يسرنا
أن نقدم خدمة  WebCargoفي الواليات المتحدة األمريكية ،لتعزيز عمليات األتمتة في الشركة بصورة مطردة .كما أننا نواصل العمل
بشكل دؤوب لتفعيل األتمتة في قطاع الشحن الجوي؛ ألنه يحقق الكفاءة ال ُمثلى ويتيح العديد من المزايا لعمالئنا ،ومنها على سبيل المثال
عرض األسعار وقدرة الشحن على مدار الساعة ،فضال عن الحصول على الموافقات مباشرة للشحن".
من جانبه قال السيد زفي شرايبر ،الرئيس التنفيذي لمجموعة فريتوس" :لقد تبنى قطاع الشحن في العام الماضي نظام الشحن الجوي الرقمي،
وأصبحت منصة  WebCargoالتابعة لشركة فريتوس هي الخيار األمثل لشركات الشحن الجوي ،األمر الذي أدى إلى زيادة عدد
الحجوزات لتصل إلى  .%2000وإنه ليحدونا الفخر أن تقوم اليوم الشركة القطرية للشحن الجوي بتعزيز شراكتها مع WebCargo
لتطلق خدماتها في الواليات المتحدة األمريكية ،مما سيتيح المجال ألفضل شركة شحن جوي في العالم من تقديم خدماتها الرائدة في الواليات
المتحدة التي تملك االقتصاد األقوى عالميا".
ومنذ إطالق خدمة منصة  WebCargoفي فبراير  ،2021استلمت القطرية للشحن الجوي أعداد كبيرة من الحجوزات عبر اإلنترنت
من خالل هذه المنصة .ومع إطالق هذه الخدمة في الواليات المتحدة األمريكية ،سيرتفع عدد البلدان على شبكة وجهات القطرية للشحن
الجوي عبر المنصة المؤتمتة ليصل إلى  33وجهة ،مع  12مدينة في الواليات المتحدة األمريكية.
وتشكل الخدمات الرقمية إحدى الركائز األساسية ضمن استراتيجية الناقلة الجوية ،حيث أنها تعمل قُدُما نحو تطبيق المزيد من األنظمة التي
تتيح األتمتة والديناميكية في التسعير ،والتكامل اآللي ،وتطوير آلية اإلبالغ .وتعد  WebCargoواحدة من هذه األنظمة ،والتي يعتبر
إطالقها بصورة تدريجية عبر شبكة وجهات الناقلة بمثابة واحدة من المبادرات الرقمية المهمة التي نفذتها القطرية للشحن الجوي خالل
األشهر األخيرة.

* تطبق الخدمة عبر وجهات القطرية للشحن الجوي في الواليات المتحدة :أتالنتا ،وبوسطن ،وشيكاغو ،وداالس ،وهيوستن ،ولوس أنجلوس،
وميامي ،ونيويورك ،وفيالدلفيا ،وسان فرانسيسكو ،وسياتل ،والعاصمة واشنطن.

-انتهى-

نُبذة عن القطرية للشحن الجوي:
تعد القطرية للشحن الجوي واحدة من شركات الشحن الجوي الدولية الرائدة في العالم ،ومقرها مدينة الدوحة عاصمة دولة قطر .وتشغل
طائرات الشحن التابعة لها إلى أكثر من  60وجهة للشحن ،وأكثر من  140وجهة للركاب ،من خالل تشغيل طائرات الشحن ،ونقل البضائع
في الجزء المخصص للشحن على طائرات الركاب ،والشحن على متن طائرات الركاب ،وطائرات الشحن الصغيرة .ويضم أسطول القطرية
للشحن الجوي طائرتي شحن من طراز بوينغ  747-8و  26طائرة شحن من طراز بوينغ  ،777و 6طائرات شحن صغيرة من طراز
بوينغ  .B777-300ERكما تدير القطرية للشحن الجوي شبكة موسعة من طرق التوصيل الفرعية (.)RFS
وبفضل االستثمارات الكبيرة في المنتجات ،والخدمات ،والمناولة عالية الجودة ،والبُنى األساسية ،والمرافق ،والموظفين ،واإلجراءات في
جميع وجهاتها؛ تتيح القطرية للشحن الجوي تقديم أعلى معايير التشغيل للشحن الجوي .وتواصل الناقلة القطرية التزامها باالستدامة ومساعدة
المجتمعات التي تشغل طائراتها إليها من خالل برنامجها الخاص باالستدامة  ،WeQareالمبني على الركائز الرئيسية لالستدامة وهي :
البيئة ،والمجتمع ،واالقتصاد ،والثقافة.

للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل على:
مجموعة الخطوط الجوية القطرية ،قسم الشؤون اإلعالمية
هاتف+974 40222200 :
فاكس+974 40225350 :
بريد إلكترونيqrmedia@qatarairways.com.qa :
الموقع اإللكترونيwww.qrcargo.com :

نبذة عن شركة  ،WebCargoالتابعة لمجموعة فريتوس Freightos

تعتبر ® WebCargoالمنصة الرقمية األكثر تطورا للخدمات اللوجستية لوكالء الشحن.
كما تعد  WebCargoالمنصة الرائدة لتقديم خدمات الشحن الجوي المباشر والحجوزات بين المئات من شركات الطيران وأكثر من
 1,900من وكالء الشحن .ويمكن لمقدمي الخدمات اللوجستية من أعضاء اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا" معرفة القدرة الديناميكية،
والتسعير ،والحجز اإللكتروني عبر االنضمام إلى .webcargo.co.
منصة ®WebCargo AcceleRate؛ هي المنصة الرائدة لوكالء الشحن والشركات إلدارة أسعار المبيعات وأتمتها ،عبر الشحن
الجوي والبحري واألرضي.

