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BDC Menyediakan Jasa Import yang profesional (Udara & Laut) sejak tahun 2001, Jasa Kargo
Logistik Bestadiva adalah salah satu jasa forwading di indonesia yang terkemuka di
International Ocean dan Air Kliring & Perusahaan Freight Forwarding. Kami Berkantor pusat di
Jakarta tepatnya di Kelapa Gading Jakarta utara, kami menyediakan rangkaian lengkap solusi
logistik di pelabuhan besar Tg. Priok, bandara Internasional dan pusat pedalaman komersial &
Stasiun Pengangkutan Kontainer. Kami mengintegrasikan inovasi ke layanan kami untuk
menjamin kepuasan pelanggan BDC adalah Sebuah jaringan yang terintegrasi dengan baik
dari perusahaan asosiasi yang memungkinkan kita fleksibilitas, bekerja di zona waktu yang
tepat dan memastikan proses kerja dan pengiriman barang tepat waktu . Hubungan antara kita
dan rekan kita didasarkan pada transparansi dan saling percaya. Staf kami adalah kekuatan
kita. Pelanggan yang ramah, sangat termotivasi dan berorientasi hasil, mereka adalah kekuatan
kita dan benar-benar mewakili semangat gigih kami. Lingkungan yang konduktif dan
menyegarkan memungkinkan mereka untuk melaksanakan tugas mereka dengan semangat
dan komitmen. Kami dapat monitoring keberadaan barang dengan jaringan komputer online
dengan garis ISD khusus, peripheral dan sistem pendukung lainnya menyediakan layanan
tanpa batas ke pelanggan. Layanan BDC Logistik mengkhususkan diri dalam menangani
semua jenis pengiriman keluar / masuk, baik itu FCL / LCL dan juga semua jenis Impor &
Ekspor. Pertumbuhan luar biasa ekonomi India telah menarik perhatian masyarakat bisnis
internasional. Kegiatan usaha telah meningkat yang mengakibatkan kenaikan pengiriman
terikat, sebuah fakta yang bekerja dalam mendukung kami. Layanan BDC Logistik ini identik
dengan bisnis yang berkualitas, etika yang tinggi dan hasil terbukti selaras dengan kepuasan
pelanggan. Kami percaya dalam membangun dan mengkonsolidasikan hubungan abadi
didasarkan pada saling percaya dengan pelanggan kami. Seperti kita fokus ke depan, kami
berharap dapat memperluas cakrawala kita ke dunia untuk mendapat kesempatan dan bekerja
sama dengan mitra yang dapat dipercaya.
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