cooltrans

Tất cả có trong dịch vụ tại kho lạnh ABA
> ABA Cooltrans là nhà cung cấp dịch vụ chuỗi cung ứng lạnh tích hợp tại Việt Nam, kết hợp giữa vận chuyển lạnh và
kho lạnh nhằm cung cấp cho khách hàng chuỗi dịch vụ cung ứng lạnh khép kín từ nơi sản xuất đến người tiêu dùng.
> Kho lạnh ABA của chúng tôi có sức chứa thiết kế 20,000 pallet, trong đó 2,500 mét vuông là khu vực dịch vụ giá trị
gia tăng 15,000 pallet dành cho dịch vụ lưu trữ. Khu vực lưu kho được chia thành 16 kho lạnh có sức chứa mỗi khu lên
đến 3,000 pallet, nhiệt độ lưu trữ hàng hóa từ -25°C đến 25°C.

Dịch vụ lưu trữ hàng hóa của kho lạnh ABA bao gồm :
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Dịch vụ cấp đông
sẵn sàng phục vụ
tại kho lạnh ABA

Mạ băng hàng hóa

Kho lạnh ABA ngoài việc lưu trữ hàng hóa lạnh, còn cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng, đáp ứng linh
hoạt nhu cầu cho hoạt động kinh doanh

Trụ sở :
Lầu 3, Tòa nhà Thanh Niên, 345/134 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q1, HCM
Tel: (028) 3 920 8503 - Fax: (028) 3 9 20 8507
Email: info@aba.com.vn - Website: www.aba.com.vn
Phòng kinh doanh :
Tel : (028) 3 920 8503 (Ext 123) - 0914 17 42 24 (Mr. Phuc)
Email : sales@aba.com.vn
Tel : (028) 3 920 8503 (Ext 112) - 0914 17 31 31 - 0906 75 68 75 (Ms.Xuyen)
Email : sales@aba.com.vn

Đà Nẵng:
1254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hòa Cường Nam,
Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Phòng kinh doanh:
Tel: 0914 79 14 99 ( Ms Thảo)
Email: sales@aba.com.vn

Hà Nội :
Lô 39E, Khu công nghiệp Quang Minh,
Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, TP. Hà Nội
Tel: (024) 3 562 7954
Phòng kinh doanh:
Tel: 0914 17 56 01 (Ms. Tâm)
Email: sales@aba.com.vn

