
Pagpapalabas ng Pilipinas Pagpapadala sa EUR.opa / UK Sea
Freight Door sa Door Shipment Custom Clearance
 

Bakit Pumili ng Sunny Worldwide Logistics?

 

Kung ano ang iyong alalahanin Ang aming mga solusyon

http://philippines-shipping.com


1. Ang mga supplier ay nakakalat, ang
epekto ng logistik ay mahirap paganahin

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

2. Ang gastos sa logistik ay mataas, ang
quotation ng industriya ay hindi pantay

Nag-aalok ng pinakamahUSA.y na mga solusyon sa
pagpapadala ayon sa bawat kaso upang i-save ang
tungkol sa 5% na gastos para sa iyo

3. Ang lakas ng mga channel ng logistik
ay hindi sapat, at ang kahusayan sa
transportasyon ay mabagal, kaya
imposibleng subaybayan at magtanong

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

4. Ang mga abnormal na kalagayan ay
hindi maaaring hawakan, na
nagreresulta sa overlay ng gastos

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.

5. Ang kwalipikasyon ng kumpanya ng
Logistics ay hindi ma-verify, ang
kaligtasan ng mga kalakal ay hindi
maaaring garantisado

Eksklusibong pagpapasa ng kargamento ng mga
internasyonal na sikat na negosyo tulad ng Wal-Mart,
Huawei, Costco, atbp, hindi bababa sa 10 taon.

 

Ano ang sinabi ng mga customer

 

Aming serbisyo



Sea Freight ( Package >100 KGS)
Fcl (20ft, 40ft, 40hq, 45hq container)
Lcl (bulk cargo, loose cargo)

Bagaheng panghimpapawid
Manila....

Pakete <30kgs, lenght lapad taas <100cm

Luzon.

Package <10kgs, haba lapad taas <100cm

Visayas at Mindanao.

Pakete <10kgs, lenght lapad taas <100cm

(Bago ang pagtatanong, mangyaring kumpirmahin kung anong paraan ang iyong pinili)

 

 

Patutunguhan at iskedyul ng pagpapadala

 

Destination Iskedyul Tagal
Manila Tuwing Martes / Huwebes / Biyernes 20-25 araw
Davao. Tuwing Biyernes 20 araw
Cebu. Tuwing Biyernes 20 araw
USA Araw-araw 18-22 araw
EUR Araw-araw 20-25 araw

 

Kung ano ang maaari naming gawin

Mga item sa serbisyo
Pinto sa pinto

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

Kunin ang mga kalakal √. √. √. Yaon Yaon
I-export ang pasadyang deklarasyon √. √. √. Yaon Yaon

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

Duty & VAT. √. Yaon Yaon √. Yaon



Paghahatid sa pinto √. √. Yaon √. Yaon

 

 

Kung paano ito gawin







 

 

 

Profile ng Kumpanya

Sunny Worldwide Logistics (Shenzhen) Limited - Itinatag noong 1998, isang internasyonal na freight
forwarder sa Tsina.

Sunny Worldwide Logistics Proven and Reliable Shippingsolution, na nag-aalok ng pare-pareho, mataas
na kalidad na serbisyo sa buong mundo para sa anumang uri ng kargamento.
Ang aming kumpanya ay isang malaking at propesyonal na kumpanya ng logistik, 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.

Ang espiritu ng paglilingkod sa aming negosyo ay ang propesyonalismo ay nakatuon sa mataas na
kahusayan. Responsable kami para sa bawat hakbang ng shippment.

 

 

 


