
WE 
CARRY YOU 
IN TRUST

Туреччина 
Казахстан 

Молдова   Румунія

Болгарія 

Грузія  

Іран 

КитайАзербайджан

Росія 

 Польща

Україна Узбекистан



• .............. Про нас 

 .............. Наші завдання / Наші перспективи•

 ...............Історія розвитку LOGITRANS•

 .............. LOGITRANS в світі •

 .............. LOGITRANS в цифрах•

 .............. Чому LOGITRANS?•

 ............... Наші цінності •

 .............. Turqual�ty•  

.............. Що таке 360-градусне обслуговування?• 
 ............... Наші послуги•

 ................ Сухопутні вантажоперевезення•  

 ............... Залізничні вантажоперевезення  •

 ............... Повітряні вантажоперевезення•

 ............... Морські вантажоперевезення•

............... Послуги зберігання на складі• 
 ............... Послуги митного оформлення•

 ................ Перевезення збірних вантажів  •

............... Послуги страхування вантажу•  

 ............... Інтермодальні Мультимодальні вантажоперевезення•

 .............. Виставкові перевезення•   

............... Проектні вантажоперевезення • 

............... Logitrans Експрес доставка• 

............... Наші сертифікати    • 
 ............... Зв'яжіться з нами•

Більше ніж логістика...
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НОВА ЗІРКА  ЛОГІСТИКИ
Заснована в 90-х роках, компанія LOGITRANS в результаті процесу брендування, здійсненого в 2006 році, знайшла свою структуру управління. З 
моменту свого створення, компанія LOGITRANS є лідером в сфері логістики в Росії, Казахстані, країнах Балтії та СНД, Азії та Востояной Європи.
Сьогодні компанія LOGITRANS володіє багатим флотом, досвідченим кваліфікованим персоналом і міжнародним досвідом і розробляє моделі 
мультимодальних і інтермодальних рішень для своїх клієнтів, надаючи послуги сухопутних, залізничних, морських і повітряних перевезень, усуваючи 
всілякі проблеми, які можуть виникнути під час перевезення вашого вантажу.

ПРО НАС
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НАШІ ЗАВДАННЯ
LOGITRANS прагне постачати унікальні, інноваційні, швидкі і надійні рішення для 
наших клієнтів, змішуючи інновації в логістичному секторі з нашим досвідом в 
сучасних технологіях, секторі і регіоні і з урахуванням всіх цих рішень в 
навколишньому середовищі. Компанія LOGITRANS є лідером в сфері логістики в 
Росії, Казахстані, країнах Балтії та СНД,  Азії та Східної Європи.

НАШІ ПЕРСПЕКТИВИ
Перспективи компанії LOGITRANS - стати потужною компанією, що лідирує в 
сфері логістики в Росії, Казахстані, країнах Балтії та СНД, Азії та Східної Європи і 
надавати інтегровані послуги логістики від початку до кінця в цих регіонах. 
Діючи в рамках цього бачення, ми, компанія LOGITRANS, продовжуємо стрімко 
розвиватися і рости.

НАШІ ЗАВДАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ



Logistics and Beyondlogitransport.com

2006
2007

2008
2009

2010

2011
2014

2015

2016

2017

2018

2019

• До ваших послуг 
відкрився сервіс 
LogiIntermodal.
• Число власних 
транспортних 
засобів досягло 
200.
• Відкрився наш 
склад 
LogiIntermodal.
 Відкрито наші 
офіси в Текірдазі і 
Мерсине.
• Ми почали 
надавати послуги 
імпорту та 
експорту збірних і 
повних вантажів в 
Європу на нових 
транспортних 
засобах Euro 6.

ОСНОВНІ ВІХИ ІСТОРІЇ LOGITRANS

• LOGITRANS 
стала однією з 
трьох 
логістичних 
компаній, які 
отримали 
право участі в 
брендовій 
програмі 
Turquality.
• Відкрито офіс 
в Польщі

• Зареєстровано 
найменування 
торгової марки 
LOGITRANS   

• Відкрито офіс в 
Росії, 
• почав надавати 
послуги митний 
пакгауз площею 
1000 кв. метрів

•  Засновані 
складські 
території для 
безмитних 
товарів площею 
17.000 кв.метрів.

 • Відкрито 
офіси в 
Казахстані і 
Бурсі. 
• Число 
власних 
транспортних 
засобів 
досягло 100.  

• Відкрито 
офіс в 
Болгарії.

• Почали 
надавати 
послуги 
офіси в 
Анкарі та 
Румунії.

• Укладено 
агентську 
угоду в Ірані. 
• Отримано 
повноваження 
залізничного 
агентства в 
Казахстані

• Отримано 
сертифікат 
Системи 
менеджменту 
якості ISO 
9001.

• Число власних 
транспортних 
засобів досягло 
170. 
• Отримано 
сертифікати 
Системи 
менеджменту 
якості ISO14001: 
2004, ISO27001: 
2013, ISO28001: 
2007.

• Відкрито офіс 
Китаї 
• Відкритий офіс в 
Ірані
• Відкрито 
офіційне 
залізничне 
агентство в Росії
• Відкрито офіс в 
Узбекистані
• Відкрита фірма 
з митного 
оформлення 
• Налагоджено 
партнерство зі 
CDEK 
• Налагоджено 
партнерство з 
ADP
• Відкрито склад 
в Росії
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СТРАНЫ, КОТОРЫЕ МЫ ОБСЛУЖИВАЕМ

КРАЇНИ ДІЯЛЬНОСТІ КРАЇНИ, В ЯКИХ Є НАШІ ОФІСИ

Узбекистан

Грузія
Азербайджан

Казахстан 

РосіяУкраїна

Болгарія 

Румунія 

Туреччина 

Польща

Іран

Китай

• Грузія 
• Німеччина
• Узбекистан
• Казахстан

• Італія
• Чеська Республіка 
• Таджикистан
• Латвія

• Литва
• Китай 
• Іран
• Бельгія

• Польща 
• Туреччина
• Росія
• Румунія

• Азербайджан 
• Білорусь
• Австрія 
• Швейцарія

• Україна
• Болгарія
• Киргизія
• Туркменистан

• Нідерланди
• Франція
• Іспанія
• Англія
• Молдова
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LOGITRANS В ЦИФРАХ 

18 55 12
250500 25.000

Сьогодні компанія LOGITRANS володіє 18 офісами в 13 країнах, а 
також агентствами в 55 країнах і продовжує розширювати свою 
мережу прагнучи забезпечити задовольнити потреби своїх 
клієнтів у всьому світі і продовжуючи робити інвестиції і 
розширювати мережу обслуговування.

Туреччина 
Стамбул, Анкара, Ізмір, 
Ескішехір, Бурса  

Росія
Москва

Казахстан
Алмати, Астана

Румунія 
Бухарест

Iран
Тегеран

Україна     
Одеса

Болгарія
Дiмитровград

Грузія
Тбилiси

Азербайджан
Баку

Польща
Варшава

Китай
Шанхай

Узбекистан
Ташкент

М2 СКЛАДСЬКІ ТЕРИТОРІЇ СПІВРОБІТНИКІВАВТОПАРК

КРАЇН ОФІСІВ АГЕНЦІЙ
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ЧОМУ LOGITRANS 

7 + 24 онлайн-стеження за автотранспортними засобами за допомогою системи   ATS 

Консалтингова служба LOGITRANS

Якість вітчизняного обслуговування за міжнародними стандартами

Концепція обслуговування 360 градусів

Спеціальний представник клієнта

Пакгаузи і площі для вільного зберігання вантажів

6 ПРИЧИН ДЛЯ ТОГО, 
ЩОБ ВИБРАТИ LOGITRANS
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Ми зосереджені на довірі
Ми пропонуємо нашим клієнтам 

варіанти найнадійнішого, 
економічного і швидкого 

обслуговування.

Ми зосереджені на клієнтах
Ми завжди зосереджені на 
потребах наших клієнтів, 
абсолютна задоволеність 
наших клієнтів є для нас 

основним критерієм 
обслуговування.

Управління, зосереджене на 
людських ресурсах

Ми організуємо навчання та 
тренінги для нашого персоналу, 

робимо внесок в її розвиток.

Управління, зосереджене на 
якості 

Ми постійно стежимо за рівнем 
якості і прагнемо до постійного 

розвитку.

Управління навколишнім 
середовищем

 В рамках своїх корпоративних 
і громадських обов'язків, ми 

прагнемо захищати 
навколишнє середовище.

НАШІ ЦІННОСТІ
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TURQUALITY

КОМПАНІЯ LOGITRANS ДОДАТИ СОБІ МОЩІ ЗАВДЯКИ TURQUALITY® МИ СТАЛИ ОДНІЄЮ З ТРЬОХ ФІРМ В СФЕРІ ЛОГІСТИКИ, ЯКІ УВІЙШЛИ 
ДО ПРОГРАМИ TURQUALITY®
Сьогодні компанія LOGITRANS володіє багатим флотом, досвідченим кваліфікованим персоналом і міжнародним досвідом і розробляє моделі 
мультимодальних і інтермодальних рішень для своїх клієнтів, надаючи послуги сухопутних, залізничних, морських і повітряних перевезень, 
усуваючи всілякі проблеми, які можуть виникнути під час перевезення вашого вантажу. 

ЗАВДЯКИ молодих і динамічних ПЕРСОНАЛУ, перспективне мислення КОМПАНІЯ LOGİTRANS вийшла на перший план у своїй галузі і стала однією 
з 3 компаній, які увійшли до програми TURQUALITY. Компанія LOGITRANS увійшла в першу в світі державну програму підтримки брендів 
TURQUALITY® і продовжить представляти Туреччину в світовому ринку з більшою силою. TURQUALITY®-платформа, розроблена Міністерством 
Економіки Туреччини, призначена підтримувати фірми, які володіють групою товарів, здатних витримати високу конкуренцію і володіють 
потенціалом для подальшого розвитку і просування; підтримка здійснюється на всіх етапах від виробництва до маркетингу, від продажу до пост 
продажного обслуговування шляхом надання накопичених знань і досвіду в управлінні, організаційному оформленні та розвитку бренду з 
метою стати глобальним гравцем на міжнародному ринку завдяки власним брендам.

Після входження в програму розвитку та підтримки брендів TURQUALITY® в сфері логістики, компанія LOGITRANS розпочала роботу в сфері 
TURQUALITY®; після того, як були приведені у відповідність такі параметри як СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ БРЕНДУ, потім такі 
параметри як управління ринком продажів, фінансове управління, корпоративне управління, управління ланцюгами поставок, управління 
людським ресурсами та управлінням системою даних, пройшовши всі необхідні перевірки, компанія заслужила право брати участь в програмі 
TURQUALITY®.

Компанія LOGITRANS зробить великий внесок у мети глобального зростання та стратегії глобального розвитку програми TURQUALITY®. 
Усвідомлюючи величезну відповідальність за надану довіру, компанія LOGITRANS стане однією з найбільш шанованих фірм в сфері логістики на 
світовому ринку послуг, яка з гордістю представлятиме Туреччину серед інших компаній-конкурентів.
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ПІД КОНТРОЛЕМ 360-ГРАДУСНИЙ ОБСЛУГОВУВАННЯМ І ЛАНЦЮЖКИ ПОСТАВОК З ЄДИНОГО ЦЕНТРУ!
Компанія LOGITRANS, знає логістичні потреби своїх клієнтів, і прагне задовольнити ці потреби. Ми 
розробили концепцію сервісу LOGITRANS 360 DEGREE, з метою не допустити управління ланцюгами 
поставок по різних каналах і повернути втрачений час нашим клієнтам.В рамках цієї послуги; крім 
транспортних послуг які ми здійснюємо на міжнародному ринку; ми також надаємо послуги зі зберігання, 
митного оформлення та страхування вантажів. Ми пропонуємо зручність управління ланцюжком поставок з 
єдиного центру з нашою послугою 360 DEGREES, яку ми розробили для управління поставками по 
економічно вигідними цінами і запобігання втрати часу.

ЩО ТАКЕ 360-ГРАДУСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ?

ПОСЛУГА 
ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕННЯ

ПОСЛУГИ ЗБЕРІГАННЯ 
І СКЛАДУВАННЯ

ПОСЛУГИ МИТНОГО 
ОФОРМЛЕННЯ

ПОСЛУГИ СТРАХУВАННЯ 
ВАНТАЖ
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НАШІ ПОСЛУГИ 

МУЛЬТІМОДЕЛЬНІ / 
ІНТЕРМОДЕЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

  

ПОСЛУГИ ЗБЕРІГАННЯ НА СКЛАДІ      

      
       
    МОРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

ПОВІТРЯНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

ЗАЛІЗНІЧНІ  ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕННЯ 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ 

     

ВИСТАВОЧНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗБІРНИХ ВАНТАЖІВ
         

МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ 

СУХОПУТНІ ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕННЯ 

СТРАХУВАННЯ ВІД LOGITRANS

LOGITRANS ЕКСПРЕС ДОСТАВКА



Деякі з послуг, які ми надаємо:
• Комплексні і часткові транспортні послуги в Росію, країни Балтії та СНД, Східної Європи та 
Середнього Сходу. 
• Митне оформлення складних і часткових вантажів в Білорусі, Литві, Росії та Казахстані. • 
Послуги з перевезення вантажів у глобальному і місцевому масштабі. 
Моделі перехресних перевезень в країни Європи, Азії та СНД. Послуги зберігання 
розмитнених і нерозмитнених товарів в Туреччині, Литві, Румунії, Росії та Казахстані. 
• Внутрішні транспортні послуги в Росії і Казахстані.

СУХОПУТНІ ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕННЯ
Компанія LOGITRANS володіє молодим флотом, які здійснює часткові і комплексні перевезення на 3 
континентах Володіючи великою сервісною мережею, великими і сильними агентствами, досвід роботи, 
і підходом, орієнтований на клієнта і створення рішень спеціально для нього, ми розробляємо швидкі, 
якісні та надійні транспортні рішення. Компанія пропонує індивідуальні рішення для багатьох галузей 
промисловості від текстильної до автомобільної, від будівництва до роздрібної торгівлі. Фахівці компанії 
LOGITRANS надають митні та страхові послуги, розробляють моделі перехресного транзиту, перевезень 
в треті країни, внутрішніх транспортних послуг, а також надають усі послуги в рамках ваших потреб від А 
до Я.
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НАШІ ПОСЛУГИ 
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Logistics and Beyondlogitransport.com

ПОСЛУГИ ЗБЕРІГАННЯ НА СКЛАДІ
Фірма LOGITRANS надає послуги складування на європейській і азіатській стороні Стамбула, на 
території Казахстану, Росії, Румунії, Білорусі та Грузії, з митним оформленням і без митного 
оформлення, володіючи досвідченим персоналом, спеціальним програмним забезпеченням для 
складів, а також використовуючи просунуті інформаційні технології.
Фірма забезпечує зберігання вантажів в процесі відправки або отримання, надійну передачу 
вантажу при змішаних перевезеннях, управління процесами внутрішнього розподілу при 
необхідності, а також надає багато інших послуг.

Завдяки спеціально розробленим програмним рішенням WMS, Logi3pl забезпечує оптимізацію 
всіх рухів вантажу під час транспортного ланцюжка, оптимізацію складських операцій, а також 
повне управління всіма процесами в кращому вигляді, допомагаючи підвищити продуктивність 
та прибутковість процесу.
Гнучкість і потужна інфраструктура програмних рішень для складів Logi3pl дозволяє ефективно 
управляти всіма процесами і операціями на складі, на своїх складах LOGITRANS здатна 
одночасно обслужити клієнта відповідно до його особливих критеріїв  та побажань.
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ПОСЛУГИ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ
Компанія LOGITRANS забезпечує єдиний контроль і управління логістичними поставками, який включає в себе 
послуги з транспортування, страхування та митного оформлення наших клієнтів. На додаток до наших службам 
управління і експлуатації в Стамбулі; в провінціях і районах, де багато роботи, ми здійснюємо управління всіма 
митними операціями наших клієнтів за допомогою філій і відділень зв'язку в митних адміністраціях. Таким чином, ви 
можете отримати послуги з митного оформлення в повному обсязі (транспорт, страхування і т. Д.), Ви також можете 
придбати на своєму сервісі.
Митне оформлення наших клієнтів; Ми надаємо послуги з консультування та вигідними цінами в областях 
міжнародної логістики, внутрішнього транспорту, загального митного складу з прив'язкою, вільного зберігання, 
зовнішньої торгівлі, страхування та ІТ.

Які переваги Logitrans? 
• Успішна робота досвідчених співробітників 
• Орієнтований на клієнта робочий підхід з мінімальними фіксованими витратами 
• «Професійне страхування відповідальності», яке ми розробили для задоволення 

потреб клієнтів Консультації з митного законодавства / рецептами / законам 
• Попередня робота по імпортної продукції і велика звітність по всій торгівлі
• Можливість спостереження за роботою в режимі онлайн і доступ до цифрових 

даних.

НАШІ ПОСЛУГИ 
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ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗБІРНИХ ВАНТАЖІВ
Завдяки своєму досвіду фірма LOGITRANS знаходиться н передньому плані в сфері перевезення збірних вантажів. 
Фірма знаходить вигідні та ефективні рішення, пропоноване всім клієнтам, які шукають відповідні рішення для 
міжнародних перевезень в країнах СНД і Європи. . В рамках своєї 360-градусної концепції обслуговування 
LOGITRANS, яка вирішує послуги з митного оформлення, страхування і зберігання в рамках своєї власної 
структури, відокремлена від своїх конкурентів, пропонуючи безкоштовне зберігання, внутрішні послуги з 
транспортування та передачі. Мінімальні транспортні витрати; кожної п'ятниці, суботи та неділі зі складу в Орханли в 
Стамбулі, постійно вивозяться товари в країни розвантаження.

Деякі з послуг, які ми надаємо: 
 Послуги перевезення збірних вантажів переважно в країнах СНД і Європи. 
 Реальне визначення термінів транзиту і контроль його виконання
 Безкоштовне визначення місця і потужності.
 Послуги внутрішніх перевезень контейнерів
 Послуга доставки від складу до дверей
 Концепція обслуговування LOGITRANS 360 градусів, яка включає 

страхування, митне оформлення і зберігання вантажів.

НАШІ ПОСЛУГИ 



Чому вам потрібно оформити Довірче страхування Logitrans?
зміст: Самий змістовний з усіх транспортних страхових полісів поліс LOGITRANS ALL RISK. 
Застраховані всі можливі пошкодження за винятком рідкісних виняткових випадків. Цей вид 
страхування надійно захистить вас від усіх ризиків, які можуть виникнути при транспортуванні.
Відомості про ціну: Завдяки вигідними цінами, отриманим в рамках партнерства, укладеного зі 
страховими компаніями, фірма LOGITRANS підвищує якість обслуговування і рівень задоволеності 
своїх клієнтів.Професійна служба підтримки пошкоджень:Завдяки нашій команді експертів в разі 
пошкодження, ви можете керувати всіма своїми процесами ушкодження з одного центру за 
допомогою професійної команди.

ПОСЛУГИ СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖІВ
Страхування товару при транспортуванні All Risk - це вид страхування, який забезпечує 
максимальну суму несподіваного шкоди і збитків при навантаженні, розвантаженні і 
транспортуванні кожного вантажу, що перевозиться морським, залізничним, повітряним та 
автомобільним транспортом. Коли ви запускаєте довірче страхування LOGITRANS під час 
перевезення, ми також усуваємо високі витрати, які ви платите, коли працюєте зі страховою 
компанією, з бюрократією, з якою ви зіткнетеся, і з тим, скільки ви витрачаєте на документи.
В рамках страхових полісів ALL RİSK Ми гарантуємо всі ризики, які можуть виникнути під час 
транспортування.Відчуйте зручність керування всіма можливими ушкодженнями за допомогою 
наших фахівців з пошкоджень з єдиного центру.

НАШІ ПОСЛУГИ 
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Деякі з послуг, які ми надаємо:
• Доставка від дверей до виставки 
• Зберігання порожньої тари 
• Послуги страхового посередництва
• Управління митними процедурами.

ВИСТАВОЧНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
З глобалізацією світу важливість ярмарків збільшилася, і вона стала обов'язковою для деяких підприємств. 
Ми також здійснюємо процес доставки продуктів на зберігання порожніх контейнерів, митне оформлення і страхування в рамках послуги 
на 360 градусів.

НАШІ ПОСЛУГИ 
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ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕННЯ В РАМКАХ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ
В асортимент послуг компанії Logitrans важливе місце займають вантажоперевезення в рамках спеціальних проектів. 
Компанія LOGITRANS володіє великим досвідом в сфері оформлення та перевезення великогабаритних, важких і / або 
об'ємних вантажів, забезпечуючи своєчасну доставку та будь-яку точку за оптимальними цінами.
Фірма LOGITRANS створює спеціальний план для кожного проекту виходячи з основних показників і особливостей 
кожного великогабаритного вантажу. Таким чином, ваш вантаж буде надійно і без проблем доставлений в потрібне місце.

Деякі з послуг, які ми надаємо:

• Мультимодальні рішення перевезення великогабаритних вантажів
• Рішення складування і переправлення вантажів
• Оренда підйомних кранів, послуги кріплення вантажів.
• Страхові продукти спеціально для кожного проекту.
• Управління митними процедурами.

НАШІ ПОСЛУГИ 
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LOGITRANS ЕКСПРЕС ДОСТАВКА
Іноді в ході торгової діяльності виникають обставини, що вимагають терміновості. Наприклад, невелика деталь для машини або каталог тканин, який може породити великі проблеми, 
якщо не встигне до початку виставки. Так ось, саме в таких ситуаціях, коли і час і бюджет обмежені, на допомогу як завжди приходить фірма «Логітранс», на цей раз з Експрес-
швидкістю.
Насолоджуйтеся швидкістю і надійністю доставки засобами Логітранс Експрес, які відрізняються цінами нижче, ніж у авіаперевізників і часом, зекономлені завдяки відсутності 
простоювання в митних чергах.
Основні напрямки визначені відповідно до ваших побажань: Румунія, Балканські країни і Східна Європа. Для отримання додаткових відомостей і отримання цінової пропозиції 
зв'яжіться з нами.

НАШІ ПОСЛУГИ 
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Деякі з послуг, які ми надаємо:
Комплексні і часткові транспортні послуги в Росію, країни Балтії та СНД, Східної Європи та 
Середнього Сходу. Митне оформлення складних і часткових вантажів в Білорусі, Литві, Росії та 
Казахстані. Послуги з перевезення вантажів у глобальному і місцевому масштабі. Моделі 
перехресних перевезень в країни Європи, Азії та СНД. Послуги зберігання розмитнених і 
нерозмитнених товарів в Туреччині, Литві, Румунії, Росії та Казахстані. Внутрішні транспортні 
послуги в Росії і Казахстані.

СУХОПУТНІ ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕННЯ
Компанія LOGITRANS володіє молодим флотом, які здійснює часткові і комплексні перевезення на 3 
континентах Володіючи великою сервісною мережею, великими і сильними агентствами, досвід роботи, і 
підходом, орієнтований на клієнта і створення рішень спеціально для нього, ми розробляємо швидкі, якісні 
та надійні транспортні рішення. Компанія пропонує індивідуальні рішення для багатьох галузей 
промисловості від текстильної до автомобільної, від будівництва до роздрібної торгівлі. Фахівці компанії 
LOGITRANS надають митні та страхові послуги, розробляють моделі перехресного транзиту, перевезень в 
треті країни, внутрішніх транспортних послуг, а також надають усі послуги в рамках ваших потреб від А до Я.

НАШІ ПОСЛУГИ 
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ПОВІТРЯНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
Повітряні вантажоперевезення на даний момент є найшвидшим способом транспортування вантажу. Компанія 
LOGITRANS працює прагнучи надати своїм клієнтам найшвидші способи доставки різних вантажів. В рамках цього, 
для створення рішень в рамках потреб клієнтів компанія розробляє план найякіснішої, швидкої доставки вантажу за 
розумною ціною. Компанія уклала договори з компаніями-лідерами в сфері авіаперевезень і здатна швидко і надійно 
доставити ваш вантаж в будь-яку точку світу.

Деякі з послуг, які ми надаємо:
• Перевезення від аеропорту до аеропорту
• Здійснення перехресних вантажоперевезень
• Митне оформлення, укладання в палети, оформлення страхування
• Тарифні або чартерні послуги
• Широка мережа агентств з ліцензією IATA

НАШІ ПОСЛУГИ 
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МОРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
В наші дні величезна частка світової торгівлі здійснюється за допомогою морських 
вантажоперевезень. Прагнучи задовольнити будь-які потреби своїх клієнтів, фірма LOGITRANS 
створює швидкі рішення морських вантажоперевезень з 2009 року Володіючи кваліфікованими 
фахівцями, широкою мережею агентств, а також угодами, підписаними з найбільшими 
судновласниками, які мають вагу в усьому світі, компанія LOGITRANS здатна запропонувати вам 
моделі міжконтинентальних вантажоперевезень.

Деякі з послуг, які ми надаємо:
• Послуги перехресних транспортних послуг у власних контейнерах, які мають статус 

Nvocc (cross-booking).
• Міжнародна мережа агентств
• Послуги перевезень контейнерів Fcl / lcl
• Портові операції і послуги фіксації вантажу
• Місцеві та міжнародні митні послуги
• Послуги зберігання товарів в митному пакгаузі
• Послуги зберігання контейнерів
• Послуги внутрішніх перевезень контейнерів
• Комплексні консалтингові послуги з логістики при комбінованих перевезеннях вантажів.

НАШІ ПОСЛУГИ 
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МУЛЬТІМОДЕЛЬНИЕ / ІНТЕРМОДЕЛЬНИЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
Інтермодальні перевезення - це спосіб, при якому вантаж перевозиться з точки А в точку Б за допомогою декількох моделей перевезень без 
здійснення яких-небудь процедур з вантажем, тільки змінюючи форми транспортування. При цьому способі використовуються спеціальні 
транспортні контейнери для переправлення товарів з одного транспортного режиму в інший без необхідності перепакування продуктів.
Мультимодальні перевезення - це спосіб транспортування вантажів, при якому вантажі, які підходять для передачі / обробки, доставляються до 
певних точок переправлення в різних або одних і тих же транспортних контейнерах Використовуючи всі методи транспортування, які є в наявності, 
компанія LOGITRANS розробляє транспортні методи, які забезпечать оптимальну користь для наших клієнтів.

Деякі з послуг, які ми надаємо:
• Планування розкладу доставки
• Вибір послуг відповідно вартості вашого 

вантажу
• Гнучкість устаткування
• Оптимізація вартості палива

НАШІ ПОСЛУГИ 
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• Грузія
Тифліс Kakhet� H�ghway 110A T�fl�s / Georg�a
+995 558 68 29 42, �nfoge@log�transport.com

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

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

• Румунія
Бухарест 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

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

• Китай
Шанхай 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

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

Iран• 
 Тегеран 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, 

• Туреччина 
Стамбул 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
Анкара Neighbourhood Oğuzlar Street1397  No:4/2 Çankaya , ,

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

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

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

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

• Болгарія
Димитровград 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

КОНТАКТЫ

LOGISTRANS є одним з перших трьох 
підприємств логістики, які увійшли в 
сферу першої в світі програми торгових 
брендів TURQUALITY.®
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Більше ніж логістика
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