
CÔNG TY BỐC XẾP CHUYỂN NHÀ ĐẠI NAM 

Địa chỉ: Số 36, Đường số 8, Phường .Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM 
Hotline: 0938.955.329 (A.HUY Điều Hành) 
Google Site: https://sites.google.com/view/bocxep/ 
Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1zKUHRz0r-dmz7ntqGZ2Vh8kNd7tpFlDj 
Mạng xã hội: 
- https://twitter.com/bocxepgiare1 
- https://www.linkedin.com/in/bocxepgiare/ 
- https://www.facebook.com/cungunglaodongdainam 
- https://bocxepgiareblr.tumblr.com/ 

 

Dịch vụ bốc xếp hàng hóa ngày càng phát triển và được nhiều gia đình, công ty, xí nghiệp lựa 
chọn. Với dịch vụ này bạ hoàn toàn tiết kiệm được sức lực thời gian lẫn chi phí. Đội ngũ khuân 
vác chuyên nghiệp, có nhiều kỹ năng sẽ đảm bảo quá trình bốc xếp nhanh chóng, an toàn. 

Dịch vụ bốc xếp hàng hóa Đại Nam là đơn vị uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm. Chúng tôi luôn 
sẵn sàng phục vụ quý khách bất cứ lúc nào. Thông tin chi tiết có thể liên hệ tại Hotline: 
0938.955.329 (A.HUY Điều Hành). 
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Ưu điểm mà quý khách nhận được khi lựa chọn dịch vụ 

bốc xếp hàng hóa tại công ty chúng tôi 

- Dịch vụ bốc xếp hàng hóa giá rẻ nhất 

Đại Nam mang đến mức giá thuê bốc vác thời vụ cạnh tranh nhất thị trường. Đặc biệt đối với 
các công trình trọn gói hoặc khi khách hàng thuê bốc xếp theo tháng sẽ được báo giá dịch vụ 
bốc xếp ưu đãi hấp dẫn. 

- Hoàn thành công việc bốc xếp một cách nhanh chóng - an toàn 

Nhân công bốc vác thuê của chúng tôi được đào tạo bài bản, bốc xếp chuyên nghiệp. Hệ thống 
xe cẩu, xe nâng cùng các thiết bị chuyên dụng tiên tiến khác giúp nhân viên Đại Nam sẽ xử lý 
các công trình khó trong một thời gian ngắn, đảm bảo an toàn tối đa! 

- Nhân viên trung thực, nhiệt tình, niềm nở 

Thái độ phục vụ của nhân viên được Đại Nam đặc biệt đề cao. Chúng tôi luôn cố gắng hoàn 
thành nhiệm vụ một cách chu đáo nhất. 

- Phục vụ bốc xếp theo yêu cầu riêng của khách hàng 

Thời gian phục vụ của Đại Nam là 24/7, kể cả ban đêm, ngày nghỉ hay ngày lễ. Có mặt nhanh 
chóng và đáp ứng kịp thời nhu cầu thuê bốc xếp của khách hàng . 

 

- Bảo hiểm hàng hóa cho khách hàng 
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Nhân viên sẽ luôn cẩn trọng khi khuân vác, bốc xếp hàng hóa của khách. Tuy nhiên nếu hi hữu 
xảy ra rơi ngã, đổ bể tài sản, Đại Nam sẽ bồi thường 100% giá trị để đảm bảo quyền lợi cho 
quý khách hàng. 

- Hỗ trợ xuất hóa đơn 

Để tiện lợi cho quý khách hàng khi làm việc với cơ quan thuế, Đại Nam sẽ hỗ trợ xuất hóa đơn 
đỏ theo yêu cầu. 

==> Chúng tôi cung cấp thêm dịch vụ chuyển kho xưởng. Quý khách có nhu cầu xin liên hệ với 

chúng tôi. 

Chúng tôi có các hình thức cho thuê dịch vụ bốc xếp hàng hóa bao gồm: 

Nhằm giúp khách hàng thuận tiện trong việc thuê bốc xếp, Đại Nam có các hình thức đa dạng 
cho khách hàng lựa chọn như sau: 

 Thuê bốc xếp theo giờ, theo ca hoặc trọn gói 
 Thuê bốc vác khoán theo từng công trình 
 Dịch vụ bốc xếp ký hợp đồng dài hạn (giá ưu đãi) 

Đơn vị bocxepgiaretphcm.net chuyên bốc xếp các loại hàng hóa khác nhau cho công ty, nhà 
máy, nhà ở... Chúng tôi nhận bốc xếp ở quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 
7, quận 8, quận 9, quận 10, quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận Thủ Đức, quận Gò Vấp, 
huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi..... Bất kỳ đâu tại Tphcm, hễ quý khách có nhu cầu cần bốc 
xếp xin liên hệ ngay với chúng tôi. 

https://docs.google.com/document/d/18BItHcovwaGgeNawFzgWaN_Uz5V-pfGsxfT1DtXPKsc/


 

Cung cấp dịch vụ bốc xếp hàng hóa chuyên nghiệp cho các dân cư, nhà 
máy, các cơ quan xí nghiệp 

- Bốc xếp, đóng hàng, xuống hàng cho xe tải và container các loại. 

- Cho thuê công nhân bốc xếp tính theo ngày hoặc giờ. 

- Nhận bốc xếp trên xuống hàng hóa theo tháng hoặc đơn hàng. 

- Cho thuê công nhân kỹ thuật tháo gỡ lắp rắp và chỉ đạo kỹ thuật. 

- Dịch vụ bốc xếp hàng nông sản, hải sản. 

- Dịch vụ bốc xếp kho bãi, nhà xưởng. 

- Dịch vụ bốc xếp hàng hóa siêu thị, thiết bị công nghệ. 

- Dịch vụ bốc xếp vật tư thiết bị xây dựng. 

- Dịch vụ bốc xếp hàng hóa, hành lý cho khách du lịch tại sân bay và cảng. 

- Đảm bảo an toàn về số lượng hàng hóa cho khách hàng. 

https://docs.google.com/document/d/147yk8OArWMIXh0GiXVW5qdo-_Bl23tKB-dTmrfD6NEc/


- Thời gian bốc hàng đúng tiến độ. 

- Cho thuê số lượng công nhân tùy vào công việc và yêu cầu của khách hàng. 

- Chúng tôi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ để quý khách tiện thanh toán. 

- Làm việc liên tục 24/24 kể cả ngày nghĩ, Lễ, Tết. chúng tôi sẽ có mặt ngay khi quý khách gọi. 

Nếu bạn cần vận chuyển hàng hóa, bốc xếp hàng hóa, xin liên hệ ngay với chúng tôi. Chúng tôi 
sẽ tiến hành công việc một cách nhanh chóng, an toàn. Đem đến tận nơi mà không để xảy ra 
bất cứ vấn đề gì. Dịch vụ bốc xếp Đại Nam uy tín và chuyên nghiệp nhất. 

Dịch vụ bốc xếp hàng hóa Đại Nam uy tín, đáng tin cậy 

Với đội ngũ nhân lực bốc vác sức khỏe tốt, nhiệt tình, chuyên nghiệp cùng kinh nghiệm lâu năm 
trong việc bốc xếp hàng hóa. Bên cạnh đó là khả năng sử dụng thành thạo các loại máy móc 
hiện đại hỗ trợ công việc bốc dỡ hàng hóa  như cần cẩu, đầu kéo, máy nâng… Chúng tôi cam 
kết vận chuyển và bốc xếp hàng hóa của quý khách hàng đến đúng nơi cần đến trong thời gian 
đã thỏa thuận. Không kể đến các yếu tố ngoại cảnh như thời tiết hay khu vực địa lý. 

Bocxepgiaretphcm.net mỗi năm phục vụ rất nhiều khách hàng thuộc rất nhiều lĩnh vực ngành 

nghề kinh doanh khác nhau. Với số lượng hàng hóa lên tới hàng trăm nghìn tấn. Cùng sự nhiệt 
huyết, uy tín và chuyên nghiệp, Đại Nam vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu hiện nay của các 
khách hàng tại Tphcm khi cần sử dụng dịch vụ bốc xếp và bốc dỡ hàng hóa. 

Mọi thông tin chi tiết quý khách có thể liên hệ trực tiếp tại: 

DỊCH VỤ BỐC XẾP HÀNG HÓA ĐẠI NAM 

Email: dichvubocxepdainam@gmail.com 

Hotline: 0938.955.329 (A.HUY Điều Hành) 

Địa chỉ: Số 36, Đường số 8, Phường .Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM 

Website: https://dichvubocxepdainam.com/ 

 

 

 

Từ khóa liên quan: 
 

Bốc xếp 
Bốc xếp hàng hóa 
Dịch vụ bốc xếp hàng hóa 
Dịch vụ bốc xếp 
Cung ứng lao động 
Cho thuê nhân công 
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Boc xep 
Boc xep hang hoa 
Dich vu boc xep 
Dich vu boc xep hang hoa 
Cung ung lao dong 
Cho thue nhan cong 
 

Link liên kết: 
 

https://bit.ly/2C5UyJb 

https://bit.ly/2OvOZq2 

https://bit.ly/32lCpBD 

https://bit.ly/3j6VPA5 

https://bit.ly/2ZuWsMi 

https://bit.ly/2C7K781 

https://bit.ly/3erMjnO 

https://bit.ly/3h29W88 

https://bit.ly/2ZuluLs 

https://bit.ly/2C8YWXU 

https://bit.ly/2Ch5uDB 
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https://bit.ly/3ezoUAW  

https://bit.ly/32kv3OU 

https://bit.ly/3jf5GnR 

 

https://bit.ly/32oH8Tc 
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https://bit.ly/3ezFPDs 

https://bit.ly/394IlR4 

https://bit.ly/30egIRs 

https://bit.ly/30doTxf  

https://bit.ly/394INyK 

https://bit.ly/32jB921 

https://bit.ly/3ezGDbs 

https://bit.ly/32oNIcu 

https://bit.ly/2Zyij5y 

https://bit.ly/32ifTtw 
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