Farinha Láctea La Nut
1)Produto: Mistura para o Preparo de Farinha Láctea La Nutre ( Pote).
Embalagem: Caixas de 3,6kg com 12 potes plásticos de 300g.
Volume: Container de 40’ FCL com 4180 caixas ( 15.048kg)
FOB / Santos

2)Produto: Mistura para o Preparo de Farinha Láctea La Nutre ( Sachê)
Embalagem: Caixas de 3,6kg com 12 sachês de 300g.
Volume: Container de 40’ FCL com 6040 caixas ( 21.744kg)
FOB / Santos.
A Alibra está capacitada para exportar produtos de qualidade e preços competitivos, com seriedade e
regularidade comercial. Em todos os países onde está presente, a empresa conquista seus clientes pela
excelência em seus produtos e serviços.



Busca todas as informações técnicas e o conhecimento das normas administrativas que
orientam as operações de exportação, e se adequa às exigências do MAPA (Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento) para a exportação de produtos lácteos.



Adequa – se à legislação de importação do país de destino levando em consideração as
exigências do importador e as peculiaridades do mercado a que se destinam. Observa os
padrões de qualidade e respeita as leis de proteção ao consumidor.
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As embalagens atendem tanto as necessidades do produto, quanto as recomendações do
comprador e do país de destino.



Acompanha todo o andamento do despacho.



Coloca a mercadoria desembaraçada à disposição do comprador, conforme sua preferência, e
assume todos os encargos estabelecidos.



Dispõe se para quaisquer imprevistos, como mudanças de containers para formatos e tamanhos
mais adequados, bem como concepção e utilização.



Atende às tendências internacionais, às novas tecnologias de produção e meios de
comunicação.

A Alibra desenvolve soluções ‘’Tailor Made’’ com a formulação específica e a aplicação desejada para o
produto.

Consulte-nos para obter mais informações e descubra o que podemos fazer pela sua empresa!
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