Gửi vận chuyển thực phẩm đi nước ngoài

Quý khách đang tìm dịch vụ chuyển hàng từ Việt Nam đi nước ngoài giá rẻ tại Sài Gòn. Hãy đến với
Thành Nhất Gửi vận chuyển thực phẩm đi nước ngoài, vận chuyển hàng hoá Quốc Tế hàng đầu tại Việt
Nam của chúng tôi.
Đến với Thành Nhất hàng hóa của Quý Khách vận chuyển đi nước ngoài trở nên dễ dàng và an toàn nhất,
thời gian vận chuyển chỉ còn 4 đến 6 ngày làm việc.
Với các dịch vụ:
Gửi Vận chuyển thực phẩm đi nước ngoài: Tôm khô, Cá khô, Mực khô
Gửi Vận Chuyển Bánh kẹo, Mứt, Trái cây sấy khô
Gửi Vận Chuyển Trà, Cà Phê
Gửi Vận Chuyển Đồ Ăn
(Không nhận hàng khô thịt, Chà bông, sữa và thành phần sữa, Trứng và thành phần trứng, thực phẩm lỏng,
Bao bì hút chân không, hạn sử dụng, nhãn mác rõ ràng).
Thành Nhất một công ty chuyên giao nhận hàng hóa Quốc Tế bằng đường Biển và Hàng Không hàng đầu
Việt Nam.
Nhận Chuyển Phát Nhanh Bưu Phẩm, Bưu Kiện đến các quốc gia trên thế giới với cước phí cạnh tranh
nhất.
Trụ sở chính được đặt tại Quận Tân Bình, TP. HCM và đại lý rộng khắp trên thế giới, chúng tôi sẽ đáp ứng
tốt nhu cầu xuất khẩu hàng hóa của qúy khách bằng dịch vụ khép kín của công ty chúng tôi.
Thành Nhất luôn lấy chữ ” TÍN” lên hàng đầu, sẽ đem đến cho khách hàng sự hài lòng và tin tưởng về dịch
vụ của công ty chúng tôi. Với đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chịu khó, nhiều kinh nghiệm, được đào tạo bài
bản, sẽ giải quyết mọi thắc mắc và yêu cầu của qúy khách.
Công ty chúng tôi cam kết hàng hoá của Quý khách sẽ luôn được vận chuyển với tốc độ nhanh nhất, đảm
bảo an toàn trong khi giá cả lại cạnh tranh hơn rất nhiều so với một số đại lý nhỏ lẻ.
Vận chuyển hàng đi nước ngoài
Tiết kiệm đến 50% so với vận chuyển chính hãng.
Nhận và giao tận nơi trong 3-4ngày làm việc, thủ tục nhanh, đơn giản.
Nhận hàng và giao hàng tận nơi hoặc nhận/giao tại sân bay.
Giao nhận đúng thời gian thỏa thuận.

Làm thủ tục thông quan nhanh chóng.
Lộ trình giao nhận minh bạch với bằng chứng giao hàng.
Cam kết về bảo đảm an toàn hàng hóa và thời gian vận chuyển hàng.

Bài viết liên quan

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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