
إلى الشحن البحري في المملكة المتحدة من DDP شحن البضائع
Shenzhen Guangzhou

الشحن البحري هي خدمة متعددة الاستخدامات نقدمها للراغبين في نقل شحنات أكبر ليست حساسة
.للوقت

.يثبت أنه وسيلة أكثر فعالية من حيث التكلفة لنقل البضائع غير العاجلة والسائبة

صني العالمية للخدمات اللوجستية يوفر خدمات استيراد وتصدير فعالة من حيث التكلفة ويمكن الاعتماد
.عليها

https://www.swwlogistics.com/
https://www.swwlogistics.com/


قوة الشركة

موارد النقل البحري الدولي (1
نحن نعمل مع الكثير من مالكي السفن ، والذين يمكن أن يساعدوا في شحن البضائع الخاصة بك في أي مكان في
.العالم من خلال شبكة غنية من طرق الشحن

موارد الصين الوفيرة وشبكة واسعة النطاق (2
Sunny Worldwide Logistics هي وكيل شحن محلي موثوق وجدير بالثقة في الصين مع 20 عامًا من تاريخ الشحن.

3) NVOCC المرخص وعضو WCA و WIFFA
، WIFFA و WCA الناقل المشترك غير المالك للسفن) وعضو في) NVOCC بصفتك

أي شركة وساطة شحن عادية ووكيل شحن لأننا نعمل بصفتنا الناقل Sunny Worldwide Logistics تتخطى شركة
- الخاص بك

.مع الأخذ فِعلي المسؤولية عن البضائع الخاصة بك

جودة الخدمة المهنية (4
.منذ حوالي 5-13 عامًا Sunny Worldwide Logistics يعمل أكثر من نصف الموظفين في

، لدينا تقسيم مفصل للعمل في كل قسم ، بما في ذلك قسم المبيعات ، قسم العمليات

.قسم التسويق وقسم خدمة العملاء

قدرة التخليص الجمركي القوية (5
بارع في التخليص الجمركي ومعدلات الضرائب في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا وما إلى ذلك ،
.والتخليص الجمركي قبل يوم أو يومين



القدرة على حل المشكلات بسرعة (6
.سيتم تقديم حلول الطوارئ في غضون 30 دقيقة في حالة حدوث أي منها. قد لا تجد شركات أخرى مثلنا في شنتشن

ماذا يمكننا أن نفعل في ترتيب النقل؟

⇒ تسليم نقل البضائع إلينا يمكن أن توفر وقتك وجهدك

 تخزين مجاني (1
التوحيد المجاني
FBA فحص مجاني لمتطلبات
التخليص الجمركي (2
3) فحص السلع
4) خدمة التوثيق
5) خدمة المستودعات
6) خدمة إعادة التعبئة
7) تأمين الشحن
8) خدمة فحص الجودة
9) خدمة الاستشارة



اختيار الشحن

FCL (يتم تقديم حمولة حاوية كاملة على أساس من الباب إلى الباب أو من منفذ إلى
منفذ وكل شيء يقع بين جميع أنحاء العالم. نضع الحاويات في منشأتك لتناسب جدولك
الزمني ونقدم جداول زمنية مرنة من وإلى المواقع في جميع أنحاء العالم للوفاء بها
متطلبات الشحن الأكثر تطلبًا. مهما كانت الوجهة ، سنقوم بتسليم البضائع الخاصة بك
.في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية - عبر الحدود وعبر القارات وعبر الكرة الأرضية
)
LCL (من خلال خدمات أقل من حمولة حاوية ، نوفر سعة مضمونة ومغادرة منتظمة ومتكررة
(.ومجموعة واسعة من الوجهات - سواء على الطرق البحرية العابرة للقارات أو القصيرة

L (متر) W (متر) (ح (متر (CBM) فولومن (الوزن (طن

20GP 5.89 2.35 2.38 25-28 17.5

40GP 12.03 2.35 2.38 55-58 26

40HQ 12.03 2.35 2.69 65-68 26

45HQ 13.55 2.35 2.69 75-78 24.5

طرق الخدمة



وقت الشحن

الولايات
المتحدة

الأمريكية /
كندا

أوروبا اليابان جنوب شرق
آسيا أستراليا بلدان اخرى

الشحن
البحري

DDP
يومًا 18-22

DDP
20-25
يومًا

DDP
أيام 5-7

DDP
أيام 5-7 ميناء إلى ميناء



آراء العملاء



.استيعاب ؛ صبور؛ تجربة رائعة؛ بالتأكيد اعمل معنا مرة أخرى .1

.خدمة كبيرة. متعاون للغاية استمر في استخدام خدماتنا في المستقبل .2

.أفضل وكيل الشحن. الأكثر اقتصادا أفضل تخليص جمركي .3



ملف الشركة

.تأسست في عام 1998 ، وكيل شحن دولي في الصين - Sunny Worldwide Logistics (Shenzhen) Limited شركة

نحن نقدم حل شحن مصمم خصيصًا ، ونقدم خدمة متسقة وعالية الجودة إلى جميع أنحاء العالم لأي نوع من
.الشحن

http://www.swwlogistics.com


شركتنا هي شركة لوجستية كبيرة ومحترفة ، نحن نقدم الشحن البحري ، النقل البري ، النقل الجوي ، التخليص
، الجمركي

.ذات الصلة في خدمة الشباك الواحد itmes التبخير ، التأمين وغيرها من ، CO ، F / A ، التفتيش والمقطورة

.إن روح خدمة أعمالنا هي التركيز على الاحتراف والكفاءة العالية

.نحن مسؤولون عن كل خطوة من خطوات الشحن


