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Dịch vụ lấy hàng từ trung quốc uy tín
Khi bạn cần báo giá về dịch vụ lấy hàng từ trung quốc vui lòng liên hệHotline Hà Nội:
0936.43.15.18 – HCM: 0936.40.15.18
để được báo giá chính xác.

Ngày này việc xúc tiến thương mại giữa các quốc gia trên thế giới trở nên dễ dàng hơn bao
giờ hết, lợi thế so sánh, lợi thế tuyệt đối, giúp tất cả các nước có thể giao thương vượt ra
khỏi khuôn khổ quốc gia, khu vực và vươn ra toàn thế giới.

Lấy hàng từ trung quốc giá rẻ
Ban có thể chọn mua, buôn bán, trao đổi bất cứ hàng hóa gì mà bạn đang có nhu cầu.
Ngày nay, Trung Quốc là quốc gia có trữ lượng hàng lớn, là nơi sản xuất hầu hết tất cả mặt
hàng phục vụ cho nhu cầu kinh doanh, chế tạo, sản xuất của các quốc gia trên thế giới.
Với những mặt hàng phong phú về kiểu dáng, đa đạng mẫu mã.
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Hiện nay TDK Express cung cấp dịch vụ là cầu nối cho quý khách mua hàng từ Trung
Quốc, lấy hàng trung quốc, vận chuyển hàng Trung Quốc về Việt Nam. Quý khách có
một món hàng cần mua, hàng mẫu cần chuyển, chứng từ hàng hóa cần vận chuyển về,
hay nói chuyện với nhà cung cấp để tìm hiểu về hàng hóa, chức năng, giá cả, kích thước,
chúng tôi sẽ giúp quý khách liên hệ và giao dịch. Sau đó TDK Express sẽ báo giá vận
chuyển cho các khách hàng tùy theo cân nặng và kích thước hàng hóa (dành cho những
hàng có trọng lượng nhẹ nhưng hàng to). Nếu Quý khách đồng ý, TDK Express sẽ lấy hàng
về và giao tận nơi cho khách hàng trong vòng 3-5 ngày(đi nhanh) hoặc 10-14 ngày(đi
chậm), cước vận chuyển từ mức 11$ cho 0.5kg giảm dần khi trọng lượng hay kích thước
của hàng hóa tăng, giảm dần cho tới mức 2.3$ 1kg.

Dòng hàng hóa luôn được vận chuyển ổn định và thuận lợi tại TDK Express

Vận chuyển hàng hóa Việt Nam- Trung Quốc giá rẻ
Quý khách có nhu cầu chuyển hàng đi trung quốc, mua hàng tại Trung Quốc, lấy hàng từ trung
quốc và vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam hay chuyển tiền mua hàng Trung
quốc thì hãy liên hệ với TDK Express để được hỗ trợ về dịch vụ và giá cả.

Quý khách hoàn toàn yên tâm giao những gói hàng , chứng từ của Quý khách cho TDK
Express. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, chắc chắn sẽ làm hài lòng quý
khách về chất lượng dịch vụ.

OFFICE TDK EXPRESS

Office Hà Nội

Số 1/165 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, HÀ NỘI
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Hotline: 0936.43.15.18

Tel: 04.66.73.98.89

Email: tdkintra@gmail.com

Office HCM

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

Hotline: 0936.40.15.18

Tel: 08.66.80.36.83

Email: tdkhcm@gmail.com

Website: congtyxnk.com or tdkexpress.net

Xem thêm dịch vụ: Chuyển hàng đi trung quốc , vận chuyển hàng từ
trung quốc về việt nam
mua hàng trung quốc
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