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Dịch vụ chuyển văn phòng trọn gói
Chuyển văn phòng ở khu chung cư hiện nay luôn là dấu hỏi lớn cho các doanh nghiệp vì
những bất cập của nó. Diện tích để vận chuyển hạn hẹp, thời gian tiến hành công việc bị kéo
dài dẫn đến gia tăng thêm chi phí.

Nếu đơn vị bạn không có những chính sách làm việc cụ thể với tòa nhà, rất có thể chi phí sẽ bị
đội lên nhiều lần.

Bạn nên lưu ý đăng kí thang máy chuyển hàng trong tòa nhà, khu chung cư trước đó 1 tuần để
ban quan lý tòa nhà sẽ sắp xếp và có những chính sách ưu tiên khi tiến hành công việc trong
ngày chuyển văn phòng của bạn.
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Khi đăng kí thang máy chuyển hàng, tòa nhà sẽ dành riêng cho bạn một hoặc hai thang máy
trong suốt quá trình vận chuyển để công việc được diễn ra nhanh chóng hơn. Không phải tốn
thời gian chờ đợi thang máy đến lượt mình vận chuyển và giữ được diện tích thang máy vì tòa
nhà sẽ sắp xếp thang di chuyển hàng riêng và cá nhân riêng.

Bạn cần hỏi rõ khung giờ có thể tiến hành làm việc. Hầu hết các tòa nhà chúng tôi làm việc,
khung giờ cho phép vận chuyển thang máy rất hạn hẹp. Thời gian được phép vận chuyển buổi
sáng là 9h-11h, chiều 13h30 đến 17h, tối từ 21h đến 23h. nếu bạn có thể đăng kí được thời gian
vận chuyển với tòa nhà 24/24 sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí. Với khung giờ như
này, thời gian làm việc sẽ bị kéo dài hơn và không đảm bảo được công việc diễn ra liên tục,
nhanh chóng.
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Tuy nhiên, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển văn phòng trọn gói trong những
khu chung cư. TDK express chúng tôi biết cách để sắp xếp và tiến hành công việc một cách
khoa học và nhanh chóng nhất.

Bạn nên thông báo trước cho đơn vị vận chuyển chúng tôi khung thời gian có thể làm việc để
hai bên cùng bố trí công việc, nhân lực và bố trí làm việc sao cho hiệu quả nhất

Dịch vụ vận chuyển khác:
>> Dịch vụ chuyển nhà trọn gói

>> Dịch vụ gửi mỹ phẩm đi đài loan
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