
China Freight Forwarder Sea Shipping Cost to Philippines na
may Pinto sa pintuan Delivery
 

 

 

Mga Detalye ng Produkto ►.
 

https://www.philippines-shipping.com/


Customs clearance 1-2 araw Mas
maaga

Nag-aalok ng rate ng pagpapadala Wala
anumang nakatagong bayad

 

Sigurado ka importer, exporters, o pagbili para sa mga personal na pangangailangan?

 

Paano mo isinasaalang-alang ang iyong pagpapadala ng kargamento?

 

Nararamdaman mo ba ang nalilito kapag pumipili ng freight forwarder?

 

Sunny Worldwide Logistics.... ikaw ay Pinakamahusay Sagot.

 

 

Departamento ng pagbebenta
 

 

 

Departamento ng Marketing.
 

http://www.philippines-shipping.com/


 

Operation Department.
 

 

 

Sunny Worldwide Logistics Team.
 

 

 

Narito ang patnubay sa.
GET YOUR FREIGHT QUOTE

DONE.
 Aming serbisyo

1. Magpasya ang iyong term sa pagpapadala (EXW
/ FOB / DDP.... ...)
2. Pumili ng isang mode ng pagpapadala (Sea
Shipping / Pagpapadala ng hangin / Dagat hangin)
3. Mag-alok ng paglalarawan ng iyong produkto
(pinaghihigpitan o produkto ng hazmat)
4. Magbigay ng timbang at dimensyon ng bawat
karton.
5. Sabihin sa amin ang tungkol sa kabuuang
bilang ng mga karton (palletized o maluwag na
karton)
6. Bigyan ang address ng pick-up (address ng
supplier o pangalan ng port)
7. Ibahagi ang iyong address sa paghahatid
8. Kumuha ka ng kota

 

• Sea Freight( Package >100 KGS)
    - Fcl (20 talampakan, 40 piye, 40hq, 45hq
lalagyan)
    - Lcl (bulk cargo, loose cargo)
• Bagaheng panghimpapawid
    - Manila....
    - Pakete <30kgs, haba ng lapad taas <100cm.

 
    - Luzon.
    - Pakete <10kgs, haba ng lapad taas <100cm.

 
    - Visayas at Mindanao.
    - Pakete <10kgs, haba ng lapad taas <100cm.
 
*** Bago ka magtanong, mangyaring
kumpirmahin kung anong paraan ang iyong
pinili ***

 

 

Ito ay kung paano napupunta ang kargamento:

http://www.philippines-shipping.com/category/air-freight.html




 

Tulad ng oras ng transportasyon, mangyaring gawin ang sumusunod na
talahanayan bilang isang sanggunian.

 

Patutunguhan Iskedyul Tagal
Manila Tuwing Martes / Huwebes / Biyernes 20-25 araw
Davao. Tuwing Biyernes 20 araw
Cebu. Tuwing Biyernes 20 araw
U.S. araw-araw 18-22 araw

Europa araw-araw 20-25 araw

 

 

Ano ang maaari naming gawin para sa iyo ►.
 

Mga item sa serbisyo
Door to door

Pinto sa port. Port sa pinto Port sa port.
DDP DDU.

Kunin ang mga kalakal √. √. √. Yaon Yaon
I-export ang deklarasyon ng customs. √. √. √. Yaon Yaon

Transportasyon √. √. √. √. √.
Mag-import ng customs clearance √. √. Yaon √. Yaon

Tungkulin at VAT. √. Yaon Yaon √. Yaon
Maghatid sa pintuan √. √. Yaon √. Yaon

 

 

Ano Higit pa Maaari naming gawin para sa iyo ►.

Customs Brokerage.1.
Inspeksyon ng kalakal2.
Serbisyo ng dokumentasyon3.
Serbisyo ng warehouse.4.
Repacking service.5.
Seguro sa pagpapadala6.
Pag-check ng kalidad ng serbisyo7.
Serbisyong konsultasyon8.



 

 

Sinabi ng mga kliyente ►.

1. Sa oras; Magatang serbisyo; Inirerekomenda; Maaasahan

2. Mahusay; May sapat na kaalaman; Mabilis na tugon; Isa sa mga
pinakamahusay

3. Walang pinsala; Matulungin; Makipag-usap nang maayos; Alagaan
ang kargamento

 

 



FAQ ►.
 

Tanong Sagot.

1. Ano ang serbisyo ng DDP?
Ang DDP ay tumutukoy sa pagbabayad ng tungkulin sa paghahatid. Sa ilalim
ng terminong DDP, ito ay ang lahat ng paraan sa patutunguhan, maaaring
ito ang iyong pinto ang iyong warehouse o iyong kumpanya.

2. Ang aking mga kalakal ay mula sa iba't
ibang mga supplier na nakahiwalay sa
iba't ibang lugar, paano ko maisasama at
ipadala sa aking bansa?

Ang maaraw na logistik sa buong mundo ay maaaring mag-alok sa iyo ng
serbisyo sa pagpapatatag. Mayroon kaming 25 warehouses sa Tsina upang
matulungan ka naming mapagsama mula sa iyong mga supplier at ilagay ang
iyong mga kalakal magkasama pagkatapos ay ayusin ang kargamento.

3. Hindi ko alam ang proseso ng mga
pasadyang deklarasyon, matutulungan mo
ba ako?

Ang maaraw na logistik sa buong mundo ay maaaring makatulong sa iyo na
ihanda ang dokumentasyon para sa pasadyang deklarasyon at nagbibigay din
mula sa inspeksyon sa pagpapausok at iba pang mga item sa serbisyo.

4. Na-import ko ang produkto para sa
mga pribadong pangangailangan, wala
akong mga karapatan sa pag-import at
pag-export. Maaari mo bang malutas ito
para sa akin?

Ang maaraw na logistik sa buong mundo ay maaaring magbigay ng
clearance ng Customs ng Pilipinas para sa mga customer nang walang mga
karapatan sa pag-import at pag-export. Mayroon kaming serbisyo sa
pagpapadala ng linya, na maaaring magbigay ng mga customer ng mga
dayuhang serbisyo sa clearance ng customs, at maaaring maihatid sa
itinalagang address ng customer.

5. Paano mo natiyak na tumutugma ang
iyong serbisyo sa iyong presyo?

Kami ay ginintuang miyembro ng Alibaba nang higit sa 11 taon, nag-aalok ng
marketing rate nang walang anumang nakatagong bayad.

 

 

Profile ng Kumpanya ►.
 

Sunny Worldwide Logistics (Shenzhen) Limited - Itinatag noong 1998, isang internasyonal na freight
forwarder sa Tsina. Nagbibigay kami ng dagat, lupa, transportasyon ng hangin, clearance ng
customs, inspeksyon at trailer, co, f / a, pagpapausok, seguro at iba pang kaugnay na mga itmes sa
isang serbisyo ng stop.

Kami ay 20 taon na matagal na nakaranas sa serbisyo ng konsentrasyon, pag-aalaga ng mga kalakal
nang higit pa kaysa sa may-ari, ang unang-linya na pagmamanman sa site, real-time na pagsubaybay
ng feedback ng buong node.

Maaari kaming mag-alok ng pinakamahusay na mga solusyon sa pagpapadala ayon sa bawat kaso at
mahusay sa customs clearance sa Pilipinas, Estados Unidos, Europa, Australia, atbp, paggawa ng
pasadyang clearance 1-2 araw na mas maaga.

Ang Sunny ay mga miyembro ng WCA ng pandaigdigang pagpapasa ng kargamento, mas mababa sa
1% na kwalipikadong negosyo sa Tsina, at Vice President ng Shenzhen Airlines Association.

Sa kaganapan ng isang emergency, isang emergency plan ay ibibigay sa loob ng 30 minuto, at ang
makatwirang tiwala sa sarili ay lalampas sa mga kapantay.

 

 

http://www.philippines-shipping.com/


Kung nalilito ka pa o nakuha tungkol sa iyong kargamento, mangyaring Huwag mag-
atubiling and punan ang patlang sa ibaba magsimula ng isang
pagtatanongLabanan!


