
ENTREGA RÁPIDA PARA SEU
DESTINO FINAL

 Desfrute de liberação de 
equipamento e embarque 

prioritários na origem

PRIORIDADE DE 
EQUIPAMENTO E EMBARQUE

DESCARGA
PRIORITÁRIA

Economize tempo 
valioso com descarga 
e disponibilidade de 

coleta rápidas.

Mova sua carga em tempo recorde 
com nossa solução completa. 

Nossos acordos estratégicos com 
os operadores terrestres garantem 
que sua carga seja expedida ao seu 

destino final.

SEAPRIORITY

INICIE JÁ
PEÇA POR SEAPRIORIDADE
Durante o processo de reserva online, 
basta selecionar SEAPRIORITY. Você 
também pode entrar em contato com  
seu representante de vendas usual. 

Seu embarque será sinalizado como “carga 
prioritária” até seu destino final. SEAPRIORITY 
está disponível na maioria de nossas 
negociações. Para destinos internos específicos 
e Termos e Condições, visite nosso website.

COMO FUNCIONA?

VANTAGENS

RAPIDEZ E CONFIABILIDADE
Quando a velocidade é importante para o mercado, você pode contar com o Grupo 
CMA CGM para que sua carga seja entregue sem demora. Graças à nossa linha de 
produtos SEAPRIORITY, você tem acesso ao status de primeira classe e prioridade 
durante toda a viagem de sua mercadoria.

AGILIDADE NA
CADEIA DE 

SUPRIMENTOS



EMBARQUE EXCLUSIVO, 
PRIORIDADE DE ESPAÇO 
E EQUIPAMENTO
SEAPRIORITY go é a melhor solução quando você precisa ter certeza  
de que a movimentação da sua carga terá prioridade. 

PRIORIDADE
DE EQUIPAMENTO
Obtenha a liberação rápida do equipamento e evite surpresas indesejadas.

PRIORIDADE
DE EMBARQUE
Certifique-se de que seu espaço a bordo esteja disponível. Sua carga é sinalizada e 
acompanhada de perto, mesmo durante as transferências.

GARANTIA DE
DEVOLUÇÃO DE DINHEIRO
Estamos empenhados em fazer com que o seu embarque seja um sucesso; a devolução do 
dinheiro em caso de falha estará garantida.

SEAPRIORITY
GO

C0 M0 Y0 K0

White

C0 M100 Y100 K0

Pantone 485 C

C100 M90 Y42 K43

Pantone 2768 C

CMA CGM
Identité Produit

SEAPRIORITY
GO

AGILIDADE NA
CADEIA DE 

SUPRIMENTOS

Digitalize aqui para obter 
mais informações

https://cloud.customer.cmacgm-group.com/seapriority-go
https://cloud.customer.cmacgm-group.com/seapriority-go

