Dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế

Thành Nhất là một trong những nhà cung cấp dịch vụ giao nhận, vận chuyển, vận tải uy tín nhất trong lĩnh
vực vận chuyển hàng hóa đi quốc tế ở Việt Nam
1. Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế- chất lượng hàng đầu.
Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế Thành Nhất có thể linh động phụ thuộc vào từng điều kiện cụ thể như
việc lựa chọn gói cước dịch vụ thõa mãn yêu cầu về thời gian, mức độ cấp bách của hàng hóa đồng thời
tiết kiệm tối đa chi phí cho khách hàng mà các đối thủ cạnh tranh lớn khác không thể cung cấp được.
Thành Nhất đáp ứng mọi yêu cầu gửi hàng hóa của từng cá nhân hay doanh nghiệp trên mọi miền đất
nước.

2. Dịch vụ hậu mãi và chăm sóc khách hàng của Thành Nhất.
Thành Nhất có đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực
giao nhận hàng hóa đi quốc tế.
Chúng tôi có thể cung cấp lịch trình hàng hóa của quý khách ngay lập tức hoặc quý khách hàng có thể truy
cập vào website của chúng tôi: http://thanhnhat.vn/. Mọi thông tin chi tiết hàng hóa sẽ được cập nhật

thường xuyên vào hệ thống bởi đội ngũ theo dõi và chăm sóc khách hàng của chúng tôi có đội ngũ nhân
viên được đào tạo chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giao nhận hàng hóa đi quốc tế.
3. Tại sao bạn chọn dịch vụ giao nhận hàng hóa của Thành Nhất.
Chúng tôi sẽ nhận hàng hóa và giao hàng chính xác tận nơi: Dịch vụ door-to-door.
Có nhiều gói cước linh động để khách hàng lựa chọn, phụ thuộc vào thời gian, địa điểm giao hàng.
Chuyển đến hơn 150 nước trên thế giới trong 2-5 ngày làm việc.
Có thể chuyển phát nhanh đến vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa trên thới giới.
Tiết kiệm 30-70% cước dịch vụ so với các hãng chuyển phát nhanh DHL, FEDEX, UPS, TNT
Công ty vận chuyển quốc tế Thành Nhất sẽ đáp ứng được nhu cầu vận chuyển, gửi hàng hóa đi nước
ngoài nhanh chóng, chính xác. Mong muốn được phục vụ Quý khách hàng ngày càng tốt hơn.
Thành Nhất - nhà cung cấp dich vụ vận chuyển hàng hóa quốc tế chất lượng hàng đầu .
Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng
Chúng tôi có thể cung cấp lịch trình hàng hóa của quý khách ngay lập tức hoặc quý khách hàng có thể truy
cập vào website của chúng tôi: http://thanhnhat.vn/. Mọi thông tin chi tiết hàng hóa sẽ được cập nhật
thường xuyên vào hệ thống bởi đội ngũ theo dõi và chăm sóc khách hàng của chúng tôi.
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Chỉ tiêu thời gian toàn trình

Hành trình đường thư

Địa danh thu phát

Phụ phí và tỷ giá

Chuyển phát nhanh trong nước bằng đường bộ và máy bay

Chuyển phát nhanh Quốc tế bằng máy bay và tàu thuỷ
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