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Dịch vụ chuyển văn phòng ở đâu uy tín
Ai cũng muốn có một công việc, nơi làm việc ổn đinh, nhưng vì một lý do nào đó công ty bạn
phải chuyển đến nơi mới. Lúc này mà nếu chúng ta tự làm thì sẽ rất mất thời gian và công sức
nên dịch vụ chuyển nhà ra đời đễ hỗ trợ chúng ta.

Dịch vụ chuyển văn phòng tại hà nội
Khi chuyển văn phòng , chúng ta phải chuyển tất cả các vật dụng, đò dùng các trang thiết bị
ở văn phòng cũ sang văn phòng mới nhưng nếu chúng ta tự mình làm sẽ mất rất nhiều thời gian
và công sức.
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Để đáo ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, các công ty dịch vụ vận chuyển cũng mọc
lên như nấm mọc sau mưa gây băn khoăn cho người sử dụng không biết sử dụng dịch vụ của
đơn vị nào tốt. Để có thể nhận biết được đâu là đơn vị nào uy tín chất lượng có dịch vụ chất
lượng dichjv ụ vượt trội ta cần đựa vào các tiêu chí sau:

Một dịch vụ được gọi là là chuyên nghiệp nếu chúng đáp ứng được tối đa mọi nhu cầu của
khách hàng nhưng vẫn đảm bảo được tính khoa học, nhanh chóng và tiết kiệm. Để làm được
diều này đòi hỏi công ty vận chuyển phải có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề.

Sau khi nhận được thông tin có khách hàng có nhu cầu chuyển văn phòng họ sẽ cho nhân viên
của mình đến tận nới để khảo sát địa hình, lên danh sách các vật cần chuyển, sô lượng người
tham gia vận chuyển là bao nhiêu, đưa ra phương hướng vận chuyển tối ưu nhất cũng như là
báo giá cho khách hàng của mình.

Sau khi hai bên đã thống nhất về những công việc cần làm cũng như mức chi phí vận chuyển
thì hai bên nên tiến hành ký kết hợp đồng. Việc ký kết hợp đồng này sẽ giúp bạn yên tâm hơn
khi giao tài sản của mình cho đơn vị vận chuyển, nếu không may xảy ra hư hỏng hay thất lạc
bạn cũng biết ai là người sẽ chịu trách nhiệm.
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Đồng thời bạn nên để ý tới phương tiện,thái độ, tác phong làm việc của các nhân viên vận
chuyển của đơn vị mà bạn lựa chọn, bởi họ chính là một trong những nhân tố quan trọng nhất
ảnh hưởng đến việc các đồ đạc trang thiết bị của công ty bạn có đến văn phòng mới an toàn
hay không.

Khi so sánh mức giá vận chuyển của các đơn vị vận chuyển, bạn cũng không nên chọn những
đơn vị nhận chuyển văn phòng có giá quá thấp so với thị trường bởi để có được mức giá tốt
như vây, có thể các đơn vị này đã cắt giảm một số chi phí như nhân công, phương tiện vận tải
tải ảnh hưởng đến thời gian vận chuyển cũng như. Bạn cũng không nên lựa chọn những công ty
có mức phí vận chuyển quá cáo gây lãng phí.

Một công ty uy tín chất lượng, chắc hẳn sẽ có một trang web, địa chỉ trụ sở, văn phòng làm
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việc ở nơi dễ tìm kiếm, có dội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình, sẵn sàng tư vấn đến bạn mọi
dichjv ụ mà đơn vị này cung cấp.

Trên đây là một số tiêu chí để tìm kiếm một đơn vị vận chuyển uy tín, chất lượng. Nếu bạn
chưa tìm được một công ty nhận chuyển văn phòng uy tín, chất lượng, hãy đế với TDK Express.
Tại TDK luôn hội tụ đầy đủ các yếu tố của một nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp. Vậy còn
chần chừ gì mà không liên lạc với chúng tôi:

Công ty TDK Express, địa chỉ:

Office Hà Nội

Số 1/165 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy

Hotline: 0931.733.816

Tel: 04.66.73.98.89

Office HCM
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Số 16 Nguyễn Văn Lượng, P.6, Gò Vấp

Hotline: 0931.733.819

Tel: 08.66.80.36.83

Tags: vận chuyển nội thành
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