NOVO SERVIÇO REGULAR DE TRANSPORTE
CABO VERDE A PARTIR ROTERDÃO!
MCM Shipping
A MCM Shipping é uma organização jovem, mas motivada, com 20 anos de
experiência em expedição e transporte marítimo.
A MCM é um expedidor capaz de fazer entregas marítimas por todo o mundo, mas
que coloca o seu foco nas rotas de navegação Europa-África, Europa-Caraíbas e
Europa-Ásia, em ambos os sentidos.

Atividades
Transporte marítimo de contentores inteiros e cargas parciais, inclusivamente bens
de mudanças;
Transporte marítimo de cargas de grande dimensão, como parte de um projeto;
Despachos alfandegários (importação e exportação);
Serviço de recolha e entrega;
Carga e descarga de contentores;
Venda de contentores navais novos e em segunda mão.

Possibilidades de partida Cabo Verde
Uma vez por mês, sai um contentor com cargas parciais de menor dimensão em
direção a Praia e / ou Mindelo, dependendo do fornecimento de carga. Este
contentor demora, aproximadamente, 3 semanas a efetuar o trajeto.
Para contentores inteiros, existem partidas semanais com um tempo de viagem
correspondente a, aproximadamente, 3 semanas. Boa Vista e Sal são, para além de
Praia e Mindelo, alguns dos destinos também possíveis.

Entrega dos bens
A entrega dos seus bens poderá ser feita em Roterdão Oeste. Uma outra
possibilidade é a recolha dos seus bens por nós. No caso de necessitar de um
contentor inteiro, analisaremos, juntamente consigo, quais é que são as
possibilidades de carregamento do mesmo. Tal poderá ser feito em sua casa,
quando tal for possível, ou levado a cabo por profissionais, após efetuarmos o
armazenamento dos seus bens num depósito.

Porquê MCM Shipping?
Expedidor entusiasta e motivado, que coloca o seu foco na prestação de um bom
serviço;
Fornecimento de informação rápido e bom;
Possibilidade de contacto através de diferentes canais, inclusive noites e sábados;

Mais informação?
Necessita de informação adicional, quer saber quais são as nossas tarifas ou efetuar
uma reserva? Entre, então, em contacto connosco ou visite o nosso site!

mcm@mcmshipping.nl

www.mcmshipping.nl

085-0027560

