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Gửi hàng đi mỹ và vận chuyển hàng đi mỹ

Gửi hàng đi mỹ và vận chuyển hàng đi mỹ giá rẻ và uy tín

Một vài năm trở lại. Khi đời sống người dân ngày càng được cải thiện, cánh cửa hội nhập quan
hệ quốc tế được nới lỏng. Tạo cơ hội, điều kiện cho người dân hợp tác, giao lưu văn hóa, kinh tế
giửa các quốc gia ngày càng dễ dàng, đa dạng.

Chính từ đây nhu cầu gửi và nhận hàng quốc tế ngày càng phát triển. Mỹ một thị trường lớn
cho các lô hàng của Việt Nam.

Mỹ một quốc gia hàng đầu về kinh tế có quan hệ đặc biệt với Việt Nam, mối quan hệ ấy được
xây dựng lâu dài và bền vững. Khi cuộc sống khá giả, xung túc. Nhu cầugửi hàng, gửi quà đi
nước ngoài cho người thân, bạn bè ngày càng nhiều. Đặc biệt là viêc chuyển hàng sang Mỹ
Quốc gia có số lượng người Việt Nam nhập cư khá đôn.
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Nắm bắt được nhu cầu quan trọng đó. Chúng tôi với đội ngủ nhân viên trẻ, năng động, chuyên
môn cao trong lĩnh vực chuyển hàng quốc tế. Luôn cam kết uy tín với khách hàng về tình trạng,
thời gian đảm bảo cho hàng của bạn đi đúng nơi và đúng thời hạn.

Khi cần chuyển 1 lô hàng khó hay đơn giản chỉ là 1 hộp quà nhỏ( 1 ít thức ăn quê hương cho
người thân đang ở Mỹ). Đừng ngần ngại, hãy điện thoại ngay cho chúng tôi. Nhân viên của
TDK Express sẽ tư vấn miễn phí cho quý khách về cách thức vận chuyển, thời gian và đặc biệt
là mức phí hợp lí nhât. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quý khách.

Liên hệ tư vấn gửi hàng đi Mỹ: Hotline Hà Nội: 0936.43.15.18 - HCM: 0936.40.15.18

TDK Express không giới hạn mặt hàng gửi sang Mỹ (trừ những mặt hàng cấm). Chuỗi
dịch vụ chuyển phát nhanh Quốc tế sang Mỹ bao gồm:

- Chuyển phát nhanh chứng từ, hợp đồng, hồ sơ du học

- Chuyển phát nhanh quà tặng: Quần áo, dày dép, mũ món...

- Chuyển phát nhanh hàng mẫu, hàng hóa, hàng nặng mùa cao điểm

- Chuyển phát nhanh thực phẩm đi Mỹ: Tôm khô, cá khô, mực khô, cà phê, trà, bánh kẹo...

- Chuyển phát nhanh dụng cụ làm nails: Kềm bấm, dầu gội đầu, mỹ phẩm...

- Chuyển phát nhanh hàng điện tử: Điện thoại, máy tính, máy đọc sách, các loại máy móc khác.
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Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, thân thiện, chuyên nghiệp, chúng tôi cam kết mang
đến cho Quý khách hàng dịch vụ chuyển hàng đi mỹ tốt nhất, tiết kiệm được nhiều thời gian
và chi phí vận chuyển. TDK Express sẽ
nhận tận nơi và giao tận tay người nhận
trong thời gian sớm nhất, theo dõi quá trình chuyển phát nhanh hàng hóa hằng ngày, đồng thời
báo cho người gửi hoặc người nhận sau khi hoàn thành một tiến trình.

Dịch vụ ưu đãi khác khi gửi hàng đi Mỹ qua dịch vụ chuyển phát nhanh TDK Express:

- Tiết kiệm đến 50% so với chuyển phát nhanh chính hãng.

- Kích thước kiện hàng lên đến 3 mét mỗi chiều.

- Nhận và giao tận nơi trong 3-7ngày làm việc, thủ tục nhanh, đơn giản.

- Bảo hiểm hàng hóa 100%

- Thời gian đi 3-4 ngày

Dịch vụ đặc biệt dành cho khách hàng là cá nhân:

- Sẻ ưu tiên giảm trực tiếp cho quý khách 2$ khi quý khách mang hàng tới gửi tại văn
phòng của TDK Express

3/5

Gửi hàng đi mỹ và vận chuyển hàng đi mỹ
Written by Administrator
Friday, 23 August 2013 07:17 - Last Updated Monday, 31 August 2015 01:07

- Giảm 4$ cho quý khách khi trong tháng có 3 lần gửi hàng trở lên tại TDK Express

Chỉ có tại TDK Express quý khách sẻ được ưu tiên về các dịch vụ.

Rất nhiều chương trình khuyến mãi đặc biệt khi Quý khách hàng sử dụng dịch vụ
chuyển phát nhanh Quốc tế tại công ty TDK Express chúng tôi.

Mọi chi tiết xin liên hệ để được hổ trợ cho quý khách

Add: 16 Nguyễn Văn Lương, P.6, Gò Vấp, HCM

Hotline: 0936.40.15.18

Add: 1/165 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, HÀ Nội.

Hotline: 0936.43.15.18

Email:

hcm.tdk.express@gmail.com
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