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LOGITRANS, której fundamenty stworzono w latach 90-tych, po przeprowadzeniu procesu brandingu w 2006 roku, osiągnęła obecną strukturę 
zarządzania.Od pierwszego dnia założenia LOGITRANS jest wiodącą marką logistyczną w obszarze obejmującym głównie Rosję i Kazachstan 
oraz kraje bałtyckie i CIS, Azję i Europę Środkową.
Liczebność floty, kadra specjalistów, wsparcie Turquality i doświadczenie zdobyte w kontaktach międzynarodowych umożliwia LOGITRANS 
rozwijanie rozwiązań  w zakresie modeli transportu multi- i intermodalnego dopasowanych pod naszych klientów, jak np. transport drogowy, 
kolejowy, morski i lotniczy, jak również unikanie trudności w zakresie transportu międzynarodowego, z którymi mogą się spotkać nasi klienci.
W ramach Usługi 360 Stopni naszym klientom oferowane są usługi transportu, ubezpieczenia, magazynowania i odprawy celnej, jak również 
możliwość zarządzania łańcuchem dostaw z jednego centrum.
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WSCHODZĄCA GWIAZDA 
BRANŻY LOGISTYCZNEJ
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NASZA MISJA
Misją LOGITRANS jest oferowanie naszym klientom dopasowanych do ich 
potrzeb, innowacyjnych, szybkich i bezpiecznych rozwiązań poprzez łączenie 
innowacji w branży logistycznej, nowoczesnych technologi i doświadczenia 
zdobytego w branży i na danym obszarze, oraz wdrażanie ich z pełną 
wrażliwością na wpływ poszczególnych działań na środowisko.LOGITRANS 
utrzymuje swoją pozycję lidera na obszarze obejmującym głównie Rosję i 
Kazachstan oraz kraje bałtyckie i CIS, Azję i Europę Środkową.

 NASZA WIZJA
Wizją LOGITRANS jest stworzenie silnej  firmy logistycznej o pozycji 
lidera, która będzie w stanie oferować usługi transportowe z 
jednego końca na drugi na obszarze obejmującym Turcję, Rosję, 
Kazachstan, kraje bałtyckie i CIS, Azję i Europę Środkową.Poprzez 
podejmowanie działań zgodnych z niniejszą wizją LOGITRANS ciągle 
rozwija się i rośnie w siłę.

NASZA MISJA & WIZJA



2006
2007

2008
2009

2010

2011
2014

2015

2016

2017

2018

2019

• Uzyskanie 
Certyfikatu 
Zarządzania 
Jakością ISO 
9001.

• Podpisanie 
umów z 
agencjami w 
Iranie.
• Uzyskanie 
zezwolenia 
linii 
kolejowych w 
Kazachstanie.

• Liczba 
własnych 
pojazdów 
osiągnęła 170 
sztuk.
• Uzyskanie 
certyfikatów 
ISO14001:2004, 
ISO27001:2013, 
ISO28001:2007

• LOGITRANS jako 
jedna z 
pierwszych 
trzech firm 
logistycznych 
nabyła prawo do 
uczestnictwa w 
Programie Marki 
Turquality.
• Otwarcie 
oddziału w 
Polsce.

• Otwarcie 
oddziałów w 
Kazachstanie 
i Bursie.

• Otwarcie 
oddziału w 
Bułgarii.

• Otwarcie 
oddziałów w 
Ankarze i 
Rumunii.

• Otwarcie oddziału 
w Chinach.
• Otwarcie oddziału 
w Iranie.
• Uzyskanie 
statusu agencji 
 kolei Rosyjskich.
• Otwarcie oddziału 
w Uzbekistanie.
• Założenie własnej 
firmy pośrednictwa 
celnego.
• Nawiązanie 
relacji 
partnerskich z ADP.
• Otwarcie 
magazynu w Rosji.
• Nawiązanie 
relacji 
partnerskich z 
CDEK.

KAMIENIE MILOWE LOGITRANS

• Uruchomiliśmy 
usługę 
Log�Intermodal.
 L�czba pos�adanych •

przez nas pojazdów 
os�ągnęła 200 sztuk.
 Otworzyl�śmy •

magazyn 
Log�Intermodal.
 Otworzyl�śmy •

oddz�ały w Tek�rdağ � 
Mers�n.
 Dz�ęk� nowym •

pojazdom Euro 6 
jesteśmy w stan�e 
oferować usług� 
eksportowe � 
�mportowe z 
ładunk�em 
częśc�owym � 
kompletnym.
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• Utworzenie 
magazynu 
wolnocłowego 
o powierzchni 
17 000 m2.

• Zarejestrowanie 
LOGITRANS jako 
znaku 
towarowego.

• Otwarcie 
oddziału w 
Rosji.
• Otwarcie 
składu celnego 
o powierzchni 
1000 m2.



Logistics and Beyondlogitransport.com

LOGITRANS NA ŚWIECIE KRAJE, W KTÓRYCH MAMY WŁASNE ODDZIAŁY

KRAJE, DO KTÓRYCH OFERUJEMY NASZE USŁUGI TRANSPORTOWE

Polska

Chiny

Iran

Uzbekistan

Kazachstan

Gruzja

Bułgaria

Turcja

Ukraina

Rumunia

Rosja

Azerbejdżan

• Gruzja 
 Niemcy•
 Uzbekistan,• 
 Kazachstan•

• Włochy
 Czechy •
 Tadżykistan•
 Łotwa•

• Litwa
Chiny• 
 Iran•
Belgia• 

• Polska 
 Turcja•
 Rosja•
Rumunia• 

• Ukraina
 Bułgaria•
 Kirgistan•
 Turkmenistan•

• Azerbejdżan 
 Białoruś•
Austria • 

 Szwajcaria•

 Holandia•
Francja• • 
Hiszpania• 
 Anglia•
Mołdawia• 



250500 25.000
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Firma LOGITRANS posiada 18  oddziałów w 12 krajach, które zajmują 
się operacjami zakrojonymi na szeroką skalę światową, zgodnie z 
potrzebami klientów, oraz uprawnienia agenta w 55 krajach, dzięku 
czemu nieustannie inwestuje i powiększa swoją sieć usług.

Turcja
Stambuł, Ankara, Bursa
Izmir, Eskişehir, Mersin Tekirdag

Rosja
Moskwa

Kazachstan
Almaty, Astana

Rumunia
Bukareszt

Iran
Teheran

Ukraina     
Odessa

Bułgaria
Dimitrowgrad

Gruzja
Tbilisi

Azerbejdżan
Baku

Polska
Warszawa

Chiny
Szanghaj

Uzbekistan
Taszkent

LOGITRANS W LICZBACH

POJAZDÓW WE FLOCIE M2 POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ PRACOWNIKÓW

12 18 55 
KRAJOWYCH UPRAWNIEŃ 

AGENCYJNYCH I    
ODDZIAŁÓW W        KRAJACH
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DLACZEGO LOGITRANS?

DLACZEGO POWINNI 
ZDECYDOWAĆ SIĘ 
PAŃSTWO NA LOGITRANS ?

Śledzenie pojazdów online 7+24 za pomocą systemu ATS

Jakość usług lokalnych zgodnych z wymogami międzynarodowych standardów

Usługi pośrednictwa celnego LOGITRANS

Rozwinięte pojęcie Usługi 360 Stopni

Osobisty przedstawiciel klienta

Składy celne i obszary magazynowe w strefie wolnocłowej



Logistics and Beyondlogitransport.com

Najważniejsze dla nas są 
potrzeby Klienta:

Jesteśmy zawsze zorientowani 
na potrzeby Klienta. 

Zadowolenie Klienta jest dla 
nas najważniejsze.

Zarządzanie skoncentrowane 
na zasobach ludzkich:
Organizujemy szkolenia 
zgodne z potrzebami 
wszystkich naszych 

pracowników i nieustannie 
podnosimy ich kwalifikacje.

Zarządzanie oparte na 
jakości:

Cały czas nadzorujemy i 
podnosimy standardy 

jakościowe naszych usług.

Zarządzanie środowiskowe:
Dokładamy wszelkich starań, 

aby wypełniając nasze 
obowiązki 

związane z odpowiedzialnością 
społeczną,

chronić również otaczające 
nas środowisko.

Pracujemy w oparciu o 
zaufanie:

Oferujemy naszym klientom 
najbezpieczniejsze, 
najkorzystniejsze 

ekonomicznie i najszybsze 
usługi transportowe.

WARTOŚCI



WSCHODZĄCA GWIAZDA BRANŻY LOGISTYCZNEJ LOGITRANS JEST JEDNĄ Z PIERWSZYCH 3 FIRM PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W 
BRANŻY LOGISTYCZNEJ, KTÓRE ZOSTAŁY OBJĘTE PROGRAMEM TURQUALITY.
LOGITRANS, której fundamenty stworzono w latach 90-tych, po przeprowadzeniu procesu brandingu w 2006 roku, osiągnęła obecną 
strukturę zarządzania. LOGITRANS jest marką branży logistycznej, która utrzymuje swoją pozycję na obszarze obejmującym głównie Rosję i 
Kazachsta oraz kraje bałtyckie i CIS, Azję i Europę Środkową.Liczebność floty, kadra specjalistów i doświadczenie zdobyte w kontaktach 
międzynarodowych umożliwia.
LOGITRANS rozwijanie rozwiązań w zakresie modeli transportu multi- i intermodalnego dopasowanych pod naszych klientów, jak np. 
transport drogowy, kolejowy, morski i lotniczy, jak również unikanie trudności w zakresie transportu międzynarodowego, z którymi mogą się 
spotkać nasi klienci.Firma LOGITRANS jako jedna z pierwszych 3 firm logistycznych, która została objęta najskuteczniejszym na świecie 
państwowym programem rozwoju i wsparcia marek TURQUALITY, reprezentuje Turcję w branży logistycznej na rynku światowym.
Przyznawany przez Ministerstwo Gospodarki Republiki Turcji TURQUALITY® umożliwia firmom z potencjałem na stworzenie 
międzynarodowej marki zebranie informacji o zarządzaniu wszystkimi procesami od produkcji po marketing i od sprzedaży po usługi 
posprzedażowe, instytucjonalizację firmy i rozwój jej działalności. Turquality to program wsparcia marek, który został utworzony w celu 
umożliwienia własnym markom zaistnienie na rynkach międzynarodowych, a następnie poprzez niniejsze marki utworzenie i utrwalenie 
pozytywnego wizerunku produktów tureckich.
Po objęciu programem rozwoju i wsparcia Turquality dla branży logistycznej firma LOGITRANS przystąpiła z pełnym zapałem do prac w celu 
spełnienia wymogów kryteriów wydajności związanych z głównie PLANOWANIEM STRATEGICZNYNM i ZARZĄDZANIEM MARKĄ, jak również 
zarządzaniem marketingiem sprzedaży, zarządzaniem finansami, zarządzaniem przedsiębiorstwem, zarządzaniem łańcuchem dostaw, 
zarządzaniem zasobami ludzkimi i zarządzaniem systemami informatycznymi, a następnie z powodzeniem przeszła wszystkie kontrole i 
nabyła prawo do uczestnictwa w programie TURQUALITY®.Program TURQUALITY® w dużym stopniu wpłynie na nasze cele związane z 
GLOBALNYM wzrostem i strategią GLOBALNEGO rozwoju LOGITRANS.
Świadoma ogromnej odpowiedzialności firma LOGITRANS umacnia swoją pozycję na rynku światowym wobec zagranicznych firm 
konkurencyjnych jako rozwijająca się konkurencyjna marka turecka LOGITRANS, zwłaszcza na rynkach docelowych.

Logistics and Beyondlogitransport.com

TURQUALITY
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ZARZĄDZAJ ŁAŃCUCHEM DOSTAW Z JEDNEGO MIEJSCA ZA POMOCĄ USŁUGI 360 STOPNI!
Firma LOGITRANS jest świadoma wszystkich potrzeb naszych klientów w zakresie logistyki i dokłada wszelkich 
starań, aby wyjść naprzeciw tym potrzebom.W celu uniknięcia zarządzania łańcuchem dostaw z różnych 
kanałów oraz oszczędzenia czasu naszych klientów straconego na uzupełnianie dokumentacji, stworzyliśmy 
pojęcie USŁUGI LOGITRANS 360 STOPNI. W ramach tego serwisu obok oferowanych przez nas na rynku 
międzynarodowym usług transportowych, zapewniamy również usługi magazynowania, odprawy celnej i 
ubezpieczenia transportowanych ładunków.
Poprzez opracowane przez nas w celu ułatwienia ekonomicznego zarządzania korzystnymi cenami i 
zapobiegnięcia starty czasu USŁUGI 360 STOPNI jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom komfort 
zarządzania łańcuchem dostaw z jednego miejsca.

CO TO JEST USŁUGA 360 STOPNI?

USŁUGI 
MAGAZYNOWANIA

USŁUGI POŚREDNICTWA 
CELNEGO

UBEZPIECZENIE 
POWIERNICZE LOGITRANS

USŁUGA
TRANSPORTOWA
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TRANSPORT MULTI- & INTERMODALNY

  

USŁUGI MAGAZYNOWANIA   

      
       
    TRANSPORT MORSKI

TRANSPORT LOTNICZY

TRANSPORT KOLEJOWY

TRANSPORT W RAMACH 
SPECJALNYCH PROJEKTÓW     

     

TRANSPORT W RAMACH 
UCZESTNICTWA W TARGACH 

TRANSPORT CZĘŚCIOWY
         

UBEZPIECZENIE POWIERNICZE LOGITRANS

USŁUGI POŚREDNICTWA CELNEGO

TRANSPORT DROGOWYNASZE USŁUGI

TRANSPORT EKSPRESOWY LOGITRANS



NASZE USŁUGI

TRANSPORT DROGOWY
LOGITRANS wraz ze swoją nowoczesną flotą oferuje usługi transportu drogowego częściowego i 
kompletnego na trzech kontynentach.Nasza firma dzięki rozbudowanej sieci usług, wielu silnym 
agencjom, wiedzy operacyjnej i usługom zorientowanym na zadowolenie klienta i oferowanie 
skutecznych rozwiązań, oferuje usługi transportowe, które są realizowane szybko, z najwyższą 
jakością i bezpiecznie.Oferujemy rozwiązania dostosowane do wszystkich sektorów od tekstyliów po 
motoryzację oraz od materiałów budowlanych po sprzedaż detaliczną.Usługi pośrednictwa celnego i 
ubezpieczeniowe, modele transportu krzyżowego,transport do krajów trzecich, usługi transportu 
łączonego i wszystkie inne usługi logistyczne od A do Z oferowane są wraz z wieloletnim 
doświadczeniem LOGITRANS. 

Wybrane usługi, które oferuje nasza firma
 Usługi transportu kompletnego i częściowego do Rosji, krajów CIS, Europy Wschodniej, krajów 

bałtyckich i Europy Środkowej.
 Usługi pośrednictwa celnego dla wysyłek kompletnych i częściowych w Białorusi, Litwie, Rosji i 

Kazachstanie.
 Usługi transportu towarów niestandardowych gabarytowo w skali globalnej i lokalnej. Modele 

transportu krzyżowego na terenie całej Europy, Azji i krajów CIS.
 Usługi magazynowania w strefie wolnocłowej/ cłowej na terenie Turcji, Litwy, Rumunii, Rosji i 

Kazachstanu. Usługi transportu łączonego w Rosji i Kazachstanie.

Logistics and Beyondlogitransport.com
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NASZE USŁUGI

TRANSPORT KOLEJOWY
Rozwiązanie w postaci transportu kolejowego przynosi wiele korzyści pod względem kosztów i czasu 
transportu.LOGITRANS jest jedną z niewielu firm logistycznych w Turcji oferujących usługi transportu 
kolejowego...Przy wsparciu kadry specjalistów oferujemy wszystkim naszym klientów korzyści 
płynące z wykorzystania transportu kolejowego.Dzięki sieci upoważnionych agencji i umowom 
zawartym z Europą i Azją firma LOGITRANS rozwija i realizuje wiele specjalistycznych projektów 
transportowych z wykorzystaniem zamkniętych, otwartych i specjalnych wagonów na liniach 
kolejowych.

Wybrane usługi, które oferuje nasza firma
 Skuteczne wykorzystanie frakcji kolejowych w Europie i Azji
 Usługi transportowe i dostawcze kontenerów umieszczonych na wagonach platformowych
 Firma transportowa z pozwoleniem na wykorzystanie linii kolejowych w Kazachstanie
 Rozbudowana sieć agencji
 Opcje transportu ciężkich ładunków o niestandardowych gabarytach
 Korzyści płynące ze stałej ceny i czasu transportu
 Opcja transportu krzyżowego z centrum w Kazachstanie
 Międzynarodowe usługi pośrednictwa celnego
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NASZE USŁUGI

TRANSPORT LOTNICZY 
Transport lotniczy jest obecnie najszybszą formą transportu. LOGITRANS podejmuje wszelkie starania mając na uwadze znalezienie 
najlepszych rozwiązań, które spełnią wszelkie oczekiwania klientów związane z transportem.W ramach tych działań nasza firma 
oferuje rozwiązania najwyższej jakości w przystępnych cenach w zakresie transportu lotniczego, na które zapotrzebowanie zgłaszają 
nasi klienci.Dzięki umowom podpisanym z wiodącymi liniami lotniczymi firma LOGITRANS transportuje przesyłki z jednego krańca 
globu na drugi szybko i bezpiecznie.

Wybrane usługi, które oferuje nasza firma
 Transport pomiędzy lotniskami
 Opcje transportu krzyżowego
 Odprawa celna, pakunek i ubezpieczenie
 Usługi transportu lotniczego planowe i czarterowe
 Rozbudowana sieć agencji z licencją IATA
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NASZE USŁUGI

TRANSPORT MORSKI 
W dzisiejszych czasach duża część handlu międzynarodowego realizowana jest za pomocą 
transportu morskiego.W odpowiedzi na to zapotrzebowanie LOGITRANS od 2009 roku tworzy 
racjonalne rozwiązania w zakresie transportu morskiego.Dzięki kadrze specjalistów, rozbudowanej 
sieci agencji i umowom podpisanym z najlepszymi światowymi armatorami firma LOGITRANS oferuje 
usługi w zakresie różnych modeli transportu międzykontynentalnego.

Wybrane usługi, które oferuje nasza firma
 Usługi transportu krzyżowego we własnych kontenerach ze statusem NVOCC (cross-booking)
 Międzynarodowa sieć agencji
 Usługi transportu w kontenerach FCL/LCL
 Usługi operacyjne w porcie i zabezpieczenie towaru (lashing)
 Krajowe i międzynarodowe usługi pośrednictwa celnego
 Usługi przechowywania ładunków w składach wolnocłowych
 Usługi przechowywania kontenerów
 Usługi transportu wewnętrznego kontenerów
 Doradztwo logistyczne obejmujące w pełnym zakresie transport złożony
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NASZE USŁUGI

USŁUGI MAGAZYNOWANIA
LOGITRANS oferuje usługi przechowywania ładunków w magazynach cłowych i wolnocłowych 
poprzez wykorzystanie oprogramowania do zarządzania magazynem, doświadczenia 
wyspecjalizowanych pracowników, infrastruktury rozwiniętych technologii informatycznych oraz 
magazynów znajdujących się po stronie europejskiej i azjatyckiej Stambułu, w Kazachstanie, Rosji, 
Rumuni, Białorusi i Gruzji.Wśród oferowanych przez nas usług znajdują się przechowywanie ładunków, 
które zostaną nadane lub odebrane, bezpieczny transport ładunku podczas wykonywania procedur 
związanych z transportem krzyżowym, a w razie potrzeby zarządzanie procedurami dystrybucji 
wewnętrznej. 

Dzięki opracowanym rozwiązaniom oprogramowania WMS, Logi3pl umożliwia optymalizację 
wszystkich ruchów ładunku w naszym łańcuchu dostawców, a poprzez optymalizację operacji 
magazynowych i możliwie najskuteczniejsze zarządzanie wszystkimi procedurami, zwiększenie 
zysków i wydajności Państwa przedsiębiorstwa.
Program Logi3PL dzięki elastyczności i silnej infrastrukturze umożliwia możliwie najskuteczniejsze 
zarządzanie wszelkimi operacjami magazynowymi, a tym samym świadczenie różnym klientom usług 
przechowywania ładunków w magazynach LOGITRANS, zgodnych z kryteriami określonymi przez 
każdego z nich osobno.

Logistics and Beyondlogitransport.com



NASZE USŁUGI

USŁUGI POŚREDNICTWA CELNEGO
LOGITRANS oferuje swoim klientom możliwość kontroli i zarządzania z jednego miejsca procesami logistycznymi 
dostawy, na które składają się m.in. usługi transportu, ubezpieczenie i odprawy celnej.Obok usług zarządzania i 
operacji prowadzonych w Stambule poprzez kanały oddziałów i biur pośredniczących w urzędach celnych 
znajdujących się w województwach i powiatach, które są wyjątkowo obciążone pracą, oferujemy również wszelkie 
usługi pośrednictwa celnego, których potrzebują nasi klienci.W ten sposób możliwe jest zakupienie pełnego pakietu 
usług pośrednictwa celnego (transport, ubezpieczenie itp.), jak również zakupienie każdej usługi z osobna.
Wszystkim klientom, którzy korzystają z naszych usług pośrednictwa celnego, oferujemy również usługi doradztwa i  
atrakcyjne ceny w zakresie  Logistyki międzynarodowej, Logistyki krajowej, Ogólnego Składu Celnego, 
Magazynowania w strefie wolnocłowej, Handlu międzynarodowego, Ubezpieczeń i IT.

Jakie są korzyści ze współpracy z Logitrans?
 Prowadzone z doświadczoną kadrą operacje zakończone sukcesem
 Stabilne minimalne koszty i usługi zorientowanie na potrzeby klienta
 Opracowane z myślą o zadowoleniu klienta „Ubezpieczenie od odpowiedzialności 

zawodowej”
 Usługi doradztwa w zakresie regulacji/taryf/przepisów celnych
 Proces szeroko zakrojonego raportowania prac wstępnych i całości procesu 

handlowego związanego z importem
 Możliwość śledzenia procesów logistycznych online i przeglądanie cyfrowych 

danych archiwalnych

Logistics and Beyondlogitransport.com
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NASZE USŁUGI

TRANSPORT CZĘŚCIOWY
Dzięki zdobytemu doświadczeniu i uznaniu LOGITRANS podobnie jak w przypadku innych usług, w zakresie transportu 
częściowego również wychodzi naprzeciw potrzebom klientów.Transport częściowy LOGITRANS jest korzystnym 
rozwiązaniem oferowanym wszystkim klientom, którzy poszukują najdogodniejszych rozwiązań w zakresie transportu 
międzynarodowego, zwłaszcza do krajów CIS i Europy.To, co odróżnia LOGITRANS w ramach pojęcia Usługi 360 Stopni od 
konkurencji, to obok usług pośrednictwa celnego, ubezpieczenia i magazynowania, które są realizowane wewnątrz 
naszej firmy, nieodpłatne usługi magazynowania, transportu lokalnego i transferu ładunków.
Utrzymanie wysyłek ładunków na minimalnym poziomie poprzez wysyłkę z magazynu w Stambule Orhanlı do określonego 
kraju docelowego w każdy piątek, sobotę i niedzielę umożliwia utrzymanie stabilności atrakcyjnych cen.

Wybrane usługi, które oferuje nasza firma
 Usługi transportu częściowego do krajów CIS i Europy
 Określenie i kontrola realnego czasu tranzytu
 Nieodpłatne usługi magazynowania i załadunku
 Nieodpłatne usługi transportu lokalnego i transferu ładunków
 Usługi dostawy z magazynu bezpośrednio pod wskazany adres
 Pojęcie Usługi 360 Stopni LOGITRANS, na którą składają się usługi 

ubezpieczeniowe, odprawy celnej i magazynowania



Logistics and Beyondlogitransport.com

NASZE USŁUGI

USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
Ubezpieczenie  mienia w transporcie All Risk Emtia jest rodzajem ubezpieczenia, które w szerokim 
zakresie obejmuje nieprzewidywalne szkody i straty, na które narażone jest każde transportowane 
mienie przewożone drogą morską, kolejową, lotniczą i  drogową, podczas rozładunku i transportu. W 
przypadku zdecydowania się na Ubezpieczenie powiernicze LOGITRANS podczas transportu Państwa 
mienia, oszczędzają Państwo na wysokich kosztach, które musieliby Państwo ponieść przy współpracy z 
firmą ubezpieczeniową, jak również uciążliwej biurokracji i czasie, który straciliby Państwo na 
przygotowanie potrzebnych dokumentów. Wszystkie procedury transportowe, z którymi mogą się spotkać 
Państwo podczas wysyłki, objęte są przez nas ubezpieczeniem ALL RISK.Skorzystajcie z wygody, jaką 
oferuje zarządzanie z jednego miejsca wszystkimi możliwymi szkodami z profesjonalnym doradcą ds. 
szkód.

Dlaczego warto zdecydować się na zakup Ubezpieczenia Powierniczego Logitrans?
Zakres: UBEZPIECZENIE POWIERNICZE LOGITRANS jest polisą o największym zakresie wśród 
ubezpieczeń mienia w transporcie tj. ALL RISK.Wszystkie możliwe szkody, poza wyjątkowymi 
okolicznościami szczególnymi, objęte są niniejszym ubezpieczeniem.W ten sposób chronieni są 
Państwo na wypadek wszelkich możliwych ryzyk związanych z transportem.
Przewaga cenowa: Przewaga cenowa LOGITRANS nabyta ramach współpracy z firmami 
ubezpieczeniowymi umożliwia naszej firmie podnoszenie jakości usług i poziomu zadowolenia 
klientów. Profesjonalne usługi wsparcia w przypadku wystąpienia szkód:W przypadku 
wystąpienia szkód możliwość rozważania i zarządzania z jednego miejsca wszystkimi procesami 
związanymi z usunięciem szkody razem z profesjonalnym wsparciem.
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TRANSPORT INTER- & MULTIMODALNY
Transport intermodalny jest sposobem transportu, w którym bez ingerowania w ładunek zmieniane są sposoby transportu 
ładunku, a ładunek jest przenoszony z punktu A do B z wykorzystaniem więcej niż jednego środka transportu.W przypadku tego 
modelu transportu wykorzystywane są specjalne pojemniki transportowe umożliwiające załadunek z jednego środka transportu na 
kolejny bez konieczności ponownego przepakowywania ładunku.Transport multimodalny jest sposobem transportu, w którym 
ładunki dostosowane do zmiany środka transportu / przenoszenia i transportowane w rożnych lub tych samych pojemnikach 
transportowych są transportowane za pomocą różnych środków transportu, których zmiana następuje w wyznaczonych punktach.
LOGITRANS wykorzystując wszystkie oferowane sposoby transportu rozwija sposoby transportu, które są najbardziej optymalne dla 
klientów.

Wybrane usługi, które oferuje nasza firma
 Planowanie dostaw zgodnie z harmonogramem
 Opcje usług transportowych dobranych zgodnie z 

wartością ładunku
 Elastyczność w zakresie wyposażenia
 Optymalizacja kosztów paliwa
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TRANSPORT W RAMACH UCZESTNICTWA W TARGACH
Wraz z postępującą globalizacją targi zaczęły odgrywać coraz większą rolę tak, że stały się wręcz niezbędne dla niektórych gałęzi biznesu.Firmy, 
które chcą, aby ich marka zaistniała na rynku międzynarodowym, uczestniczą w tych targach w celu zapoznania potencjalnych klientów ze swoimi 
produktami.
LOGITRANS oferuje swoim klientom, którzy chcą uczestniczyć w targach organizowanych w dowolnym miejscu na świecie, pełne wsparcie 
logistyczne.Oferujemy usługi od dostawy ładunku na miejsce do magazynowania pustych pojemników, jak również usługi pośrednictwa celnego i 
ubezpieczenia w ramach Usługi 360 Stopni.

Wybrane usługi, które oferuje nasza firma
 Dostawa spod adresu na stanowisko na 

targach
 Magazynowanie pustych pojemników
 Usługi pośrednictwa w ubezpieczeniach
 Zarządzanie procesami odprawy celnej



NASZE USŁUGI

TRANSPORT W RAMACH PROJEKTU
Transport ładunków na potrzeby specjalistycznych projektów stanowi bardzo ważną część usług LOGITRANS. Dzięki 
zdobytemu w tym zakresie doświadczeniu LOGITRANS transportuje na miejsce ładunki niegabarytowe, bardzo ciężkie i o dużej 
objętości na czas i w korzystnych cenach.
Ponieważ każdy ładunek niegabarytowy cechuje się osobną dynamiką LOGITRANS przygotowuje osobne plany transportowe 
dla każdego projektu.

Wybrane usługi, które oferuje nasza firma
 Rozwiązania transportu multimodalnego i ładunków 

ciężkich
 Opcje magazynowania i transferu ładunków
 Wynajem dźwigów, usługi zabezpieczenia materiałów
 Dopasowane ubezpieczenia transportu ładunków do 

potrzeb projektu
 Zarządzanie procesami odprawy celnej 

Logistics and Beyondlogitransport.com
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 HİZMETLERİMİZ 

TRANSPORT EKSPRESOWY LOGITRANS
W handlu mamy do czyn�en�a z pewnym� p�lnym� potrzebam� np. natychm�astowa wysyłka n�ew�elk�ej częśc� maszyny lub wzorn�ka mater�ałów, którego brak na targach może przysporzyć 
w�ele problemów. W tak�ch sytuacjach, w których zarówno czas, jak � budżet są ogran�czone, jak zawsze na pomoc przychodz� LOGITRANS – tym razem w tryb�e Ekspres. Zapraszamy do 
skorzystan�a z usług szybk�ego � bezp�ecznego transportu LOGITRANS Ekspres, które gwarantują oszczędność czasu przy odpraw�e celnej � korzystne ceny transportu lotn�czego. Zachęcamy 
do kontaktu z nam� w celu uzyskan�a szczegółowych �nformacj� dotyczących cen � przeb�egu tras opracowywanych na podstaw�e Państwa potrzeb, które obejmują główn�e Rumun�ę, Bałkany � 
Wschodn�ą Europę.
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Najlepsza linia lotnicza
Najlepsza linia kolejowa

Przewoźnik roku

NASZE CERTYFIKATY
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LOGITRANS  jako jedna z pierwszych trzech 
firm logistycznych nabyła prawo do 
uczes tn ic twa  w Programie  Mark i 
TURQUALITY®.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI • Gruzja
Tbilisi Kakhet� H�ghway 110A T�fl�s / Georg�a
+995 558 68 29 42, �nfoge@log�transport.com

• Azerbejdżan
Baku ,Moskova Ave  3001 Dist. Oscar Business Centre 1st Floor Baku

infoaz@logitransport.com+994 12 431 44 49, 

 • Rumunia
Bukareszt Vama Expoz�t�e BL.T�m�ş�oara No: 
90 Sector 6. Bucharest/Roman�a
+40 31 436 55 55 +40 785 268 598, , log�srl@log�transport.com

 • Ukraina 
Odessa  65496 Odessa region, Ovidiopol district,Village Tairovo, 
Naberezhnaya st. 1-A kab. 12, +38 048 740 35 88, infoua@logitransport.com

 • Chiny 
Szanghay 8th, 9th and 16th Fl., Industry & Commerce Bu�ld�ng, 
No: 45 East Yan An Road, Shangha�, Ch�na , 0086-21-63374309 
infocn@logitransport.com

• Uzbekistan 
Taszkent Yunusabad d�str�ct, 4/32 N:31 Tashkent, Uzbek�stan, 
 �nfouz@log�transport.com

• Iran
 Teheran Add: 2nd Floor, NO 88, Baharmast�yan St, Shah�d Dr. 

Mofatteh Ave, Haft-E-T�r Sq, 
Tel: +98 21 88 82 7800 infoir@logitransport.com, 

• Turcja 
Stambuł  Esentepe Mahalles� Cev�zl� Yan Yol Caddes� No:13 V�zyon Kartal 
Res�dence D Blok 2. Kat, 34870 Kartal/İstanbul
+90 21 66 60 17 70, contact@logitransport.com
 Ankara  Neighbourhood Oğuzlar Street1397  No:4/2 Çankaya , ,

, ankara@logitransport.com+90 312 419 1 770 +90 312 419 1 760, 
Bursa Neighbourhood Bağlarbaşı  Street Bülbül  No:25/7,  2nd floor , ,
Osmangazi 90 224 240 177111  bursa@logitransport.com, + ,
Eskişehir Organ�zed Industr�al Zone Teknoloj� Ave  ,
Bus�ness and Trade Centre No:29 Esk�şeh�r, contact@log�transport.com
Izm�r  AveBahar�ye Üçok  162 S . No:11 Karşıyaka/İzm�rt
+90 216 660 17 70,  contact@log�transport.com
Mersin Menderes Mh. 35404 sokak 9/25 Mez�tl�/Mers�n
+90 216 660 17 70, contact@log�transport.com
Tekirdag  Hürr�yet Mh. Akden�z Caddes� 1 B/3  Çorlu/Tek�rdağ
+90 216 660 17 70, contact@log�transport.com

• Kazachstan
Almaty   Seyfull�na Ave. No: 498, 3rd Floor Almatı
+7 727 385 08 73 +7 727 385 47 16, , �nfokz@log�transport.com

• Rosja
Moskwa  street Dоrоgobujckaya, No:14
+7495 645 68 12, inforus@logitransport.com

• Polska
Warszawa   Aleya Jerozolimskie 200
PL-02-486 Warszawa
+48-698-231 006 infopl@logitransport.com, 

• Bułgaria 
Dimitrowgrad ul. Luben Karavelov No: 22 A Block 2nd Floor, Off�ce 36400 
+359 391 2 21 21, +359 391 2 20 03, �nfobg@log�transport.com
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