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CLC Projects

  
All World Shipping

POWERED BY

  
GAA Membership

Elastyczność i indywidualne podejście

Wieloletnie doświadczenie na rynku logistycznym

Pełna obsługa celna, magazynowa oraz dowozowa

Atrakcyjne ubezpieczenie CARGO

Smart Cargo Solutions Sp. z o.o.
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
tel.: +48 22 644 22 14 smart-cargo.eu

    Doradztwo ekspertów z wieloletnim doświadczeniem

     Optymalny czas transportu w oparciu o własny serwis
  konsolidacyjny

    Sprawdzony i bezpieczny serwis

    Pełną obsługę celną, magazynową oraz dowozową
    Bardzo atrakcyjne ubezpieczenie CARGO

Skorzystaj z formularza na stronie smart-cargo.eu
lub napisz: kontakt@smart-cargo.eu

WYBIERAJĄC SMART CARGO SOLUTIONS OTRZYMUJESZ:

Chcesz poznać naszą ofertę? FRACHT MORSKI DROBNICOWY
LCL (LESS THAN CONTAINER LOAD)

TRANSPORT MORSKI LCL
SMART BOX
NINGBO - GDAŃSK
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NADAWCA SMART CFS SMART CFSPORT 
NADANIA

PORT 
PRZEZNACZENIA

odbiór dostawa
transport

morski

ODBIORCA

Warszawa

Gdańsk

Dzień wypłynięcia Czas tranzytu Cut-off

wtorek 35 dni 6 dni przed wypłynięciem

najniższy koszt z dostępnych
środków transportu; dzięki
optymalizacji płacisz jedynie
za przestrzeń, którą wypełnisz
w kontenerze,

krótszy czas transportu:
– serwis bezpośredni
   bez przeładunków,
–  nie ma potrzeby czekania

na zebranie odpowiedniej
ilości towaru do wypełnienia
całego kontenera,

stabilne planowanie dostaw
na bazie regularnych wypłynięć,

kontrola nad towarem
przez SMART end-to-end,

atrakcyjne ubezpieczenie CARGO,

konsolidacja ładunków
od wielu załadowców,
możliwość śledzenia przesyłek
Track & Trace.

To usługa w ramach transportu LCL,
polegająca na konsolidacji kilku
mniejszych przesyłek od różnych
nadawców i/lub różnych odbiorców do
jednego kontenera, tak aby umożliwić
naszym klientom optymalne rozwiązanie.

Nasze usługi konsolidacyjne zapewniają
elastyczność i korzyści zarezerwowane
zwykle dla transportu
pełnokontenerowego FCL.

gwarancja bezpieczeństwa towaru – stały monitoring CCTV

najwyższa jakość obsługi magazynowej i celnej

pełny zakres usług magazynowych (paletyzacja, składowanie, itp.)

SMART Cargo Solutions bazuje na kompleksowej współpracy z najbardziej
doświadczonymi agentami i przewoźnikami morskimi na rynku.
To firma lokalna z globalnym zasięgiem i kontaktami.

NINGBO – GDAŃSK
REGULARNY SERWIS RAZ W TYGODNIU

ZALETY SERWISU SMART BOX:
SMART BOX

MAGAZYN SMART
CARGO SOLUTIONS:

Ningbo




