
morski freigt z Chin do Kanady i zwyczajów
 

 

Spedycja morska to wszechstronna usługa, którą oferujemy tym, którzy chcą
przewieźć większe przesyłki

które nie są wrażliwe na czas. Okazuje się, że jest to bardziej opłacalny sposób
transportu

niepilne towary masowe. HMD zapewnia opłacalne i niezawodne usługi importu i
eksportu.

 











 

1) Zasoby międzynarodowego transportu morskiego

Naszym partnerem jest wielu właścicieli morskich na całym świecie, którzy mogą
pomóc w wysłaniu ładunku w dowolne miejsce

świat z bogatą siecią szlaków żeglugowych.

 

2) Bogate zasoby Chin i rozległa sieć

HMD to niezawodny i godny zaufania lokalny agent spedycyjny w Chinach, 20 lat
frachtu

frowarding historii.

 

3) LICENCJONOWANY NVOCC i członek WCA i WIFFA

Jako NVOCC (Non Vessel Owning Common Carrier) i członek WCA i WIFFA,

HMD wykracza poza każdy zwykły broker frachtowy i spedytor, odkąd działamy



jako Twój przewoźnik - biorąc RZECZYWISTĄ odpowiedzialność za Twój ładunek.

 

4) Profesjonalna jakość usług

Ponad połowa pracowników Sunny Worldwide Logistics ma około 5-13 lat.
Szczegółowy

podział pracy w każdym dziale, w tym dział sprzedaży, dział operacyjny,

dział rynku, dział obsługi klienta.

 

5) Silna zdolność odprawy celnej

Biegły w odprawach celnych i stawkach podatkowych w Stanach Zjednoczonych,
Europie, Australii itp.,

odprawa celna 1-2 dni wcześniej.

 

6) Umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów

Rozwiązania awaryjne muszą być oferowane w ciągu 30 minut, jeśli takie istnieją.
Możesz nie znaleźć innego

firm takich jak my w Shenzhen.









 

profil firmy
 

Sunny Worldwide Logistics (Shenzhen) Limited - założona w 1998 roku,
międzynarodowa

spedytor w Chinach Sunny Worldwide Logistics sprawdzona i niezawodna wysyłka

rozwiązanie, oferujące spójne, wysokiej jakości usługi na całym świecie dla
każdego rodzaju towarów.

Nasza firma to duża i profesjonalna firma logistyczna, zapewniamy transport
morski, lądowy,

transport lotniczy, odprawa celna, kontrola i przyczepa, CO, F / A, fumigacja,
ubezpieczenie

i inne powiązane elementy w jednej usłudze. Duch służby naszej firmy jest

Profesjonalizm nastawiony na wysoką wydajność.

 

Odpowiadamy za każdy etap wysyłki.

 



 


