
Twój partner w logistyce!

Jesteśmy firmą z wieloletnim  
doświadczeniem na rynku

§ w Polsce
§ w niełatwych krajach

regionu Europy Wschodniej
całego globu – od Azji po
Amerykę Łacińską

§ nie ma miejsca na Ziemi, którego 
nie moglibyśmy obsłużyć 
logistycznie

Jesteśmy obecni na wszystkich 
kontynentach jako część sieci biur 
partnerskich Global Affinity Alliance.

Jesteśmy firmą lokalną

§ doskonale znamy realia i specyfikę
rynku polskiego i unijnego,

§ jednocześnie jesteśmy obecni na
globalnym rynku poprzez sieć biur
partnerskich

Jesteśmy firmą godną zaufania

§ stabilność finansowa, 
§ pełne ubezpieczenie OC 

(suma gwarancyjna 1 mln EUR 
na zdarzenie), 

§ atrakcyjne ubezpieczenie 
CARGO 

JESTEŚMY FIRMĄ Z POZYTYWNĄ ENERGIĄ

PROFESJONALIZM I EFEKTYWNOŚĆ
stawiamy sobie ambitne cele i realizujemy je

ELASTYCZNOŚĆ
do każdego klienta i oferty podchodzimy indywidualnie

GLOBALNY ZASIĘG
zróżnicowana sieć agentów, pozwala nam na wybór najlepszego agenta i warunków
w danym kraju

DZIAŁANIE FAIR PLAY
kierujemy się rzetelnością w biznesie, kształtujemy pozytywne relacje z naszymi
partnerami

NAJLEPSI LUDZIE
wierzymy, że to właśnie ludzie są naszym najcenniejszym kapitałem, doceniamy
wiedzę i doświadczenie – zatrudniamy najlepszych profesjonalistów
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powodów, dla których warto z nami pracować

Łączymy 
doświadczenie 
z pozytywną 
energią młodego 
zespołu!



Twój partner w logistyce!

TRANSPORT MORSKI
pełnokontenerowy FCL (Full Container Load)

drobnicowy LCL (Less than Container Load)

ładunki ponadgabarytowe (Out Of Gauge)

Oferta obsługi frachtu morskiego obejmuje:

§ kompleksową obsługę przesyłek w imporcie
i eksporcie, w każdej konfiguracji warunków
Incoterms

§ doradztwo w zakresie wyboru najbardziej
optymalnej drogi i sposobu wysyłki w zależności
od ustalonych warunków handlowych
z kontrahentem zagranicznym

§ obsługę ładunków we wszystkich portach
polskich i europejskich, w zależności od potrzeb

§ obsługę portowa, dokumentacyjną i celną
§ bardzo atrakcyjne warunki ubezpieczenia CARGO
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Transport morski drobnicowy 

Fracht SMART Direct Box

§ 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.

Dzień wypłynięcia Czas tranzytu Cut -off

wtorek 36 dni 8 dni przed wypłynięciem

sobota 34 dni 7 dni przed wypłynięciem
Zalety SMART Direct Box

§ najniższy koszt z dostępnych środków transportu; 
dzięki SMART Direct Box płacisz jedynie za przestrzeń, którą wypełniasz w kontenerze

§ krótszy czas transportu 
§ bezpośredni serwis bez przeładunków, 
§ nie ma potrzeby czekania na zebranie odpowiedniej ilości towaru do wypełnienia 

całego kontenera
§ stabilne planowanie dostaw na bazie regularnych wypłynięć
§ Kontrola end-to-end nad towarem przez SMART
§ Atrakcyjne ubezpieczenie CARGO
§ Konsolidacja ładunków od wielu załadowców
§ Możliwość śledzenia przesyłek – Track&Trace

Transport morski pełnokontenerowy 

nadawca odbiór 
kontenera

port 
nadania fracht 

morski

port 
docelowy

dostawa
do drzwi

odbiorca

§ odbiór z fabryki nadawcy
§ eksportowa odprawa celna
§ obsługa dokumentów 

eksportowych
§ dowóz do portu
§ obsługa w porcie
§ ubezpieczenie transportowe

§ obsługa w porcie docelowym
§ importowa odprawa celna
§ dostawa do terminala 

docelowego
§ obsługa w terminalu 

docelowym
§ dostawa do końcowego 

odbiorcy/sklepu
§ obsługa dokumentów 

importowych

www.smart-cargo.eu

SMART Direct Box Szanghaj – Gdańsk
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TRANSPORT LOTNICZY

Oferta obsługi frachtu lotniczego obejmuje:

§ Transport towarów neutralnych oraz 
niebezpiecznych według IATA.

§ Transport w temperaturze kontrolowanej.
§ On board courier.
§ Obsługa w systemie door-to-door.
§ Obsługa wysyłek targowych. Cross Trade Shipments.
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CZARTER SAMOLOTÓWTRANSPORT TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

SMART Cargo Solutions bazuje na
kompleksowej współpracy z najbardziej
renomowanymi i solidnymi przewoźnikami
lotniczymi na rynku. To firma lokalna
z globalnym zasięgiem i kontaktami.

§ Kompleksowa obsługa logistyczna towarów
niebezpiecznych

§ Wsparcie klientów w klasyfikacji towarowej
pod kątem regulacji DGR

§ Identyfikacja i klasyfikacja towarów
niebezpiecznych

§ Szkolenia w zakresie zabezpieczenia towaru
do transportu oraz postępowania
w przypadku nieprzewidzianych sytuacji

§ Pakowanie, przepakowywanie oraz
znakowanie niebezpiecznych przesyłek

§ Sporządzanie dokumentacji na potrzeby
wysyłki towarów niebezpiecznych

§ Wybór odpowiednich serwisów lotniczych
dla transportu

Rozwiązanie pozwalające na transport towarów z/do
dowolnego miejsca na świecie, w dogodnym czasie,
dostosowując rozkład lotu do potrzeb klienta.
To optymalne rozwiązanie dla:
§ Bardzo pilnych i kluczowych towarów
§ Ciężkich i wielkogabarytowych ładunków
§ Ładunków specjalnych

ON BOARD COURIER

ON BOARD COURIER (OBC) to serwis wybierany
dla relatywnie niedużych przesyłek, gdzie czas dostawy
ma kluczowe znaczenie. Serwisem spełniającym takie
oczekiwania jest transport dedykowanym kurierem,
który pojawia się ̨ po odbiór towaru w ustalonym
miejscu i czasie by następnie, już̇ nawet po 24h,
doręczyć ́ go do odbiorcy w dowolnym miejscu na
świecie.

TRANSPORT W TEMPERATURZE KONTROLOWANEJ

Usługa przeznaczona dla towarów, które ze względu
na swoją specyfikę ̨ wymagają ̨ zachowania
i monitorowania ustalonej temperatury w trakcie
całego transportu.
§ Leasing kontenerów lotniczych dedykowanych

do aktywnej kontroli temperatury.
§ Przewozy w zakresach temperatury

od -20°C do +30°C.
§ Transport w serwisie pasywnym.
§ Kontrola temperatury oraz wilgotności na całej

trasie przewozu.
§ Wsparcie w organizacji i kontroli weterynaryjnej
§ Transport w serwisie door–door.
§ Obsługa celna w kraju nadania oraz doręczenia.

CROSS TRADE

Rozwiązanie w systemie „cross trade”, dedykowane jest
towarom, których właściciel nie jest nadawcą, ani
odbiorcą - to transport z jednego kraju do drugiego,
gdy zlecający jest w kraju trzecim.
Zlecenie transportowe realizowane jest w oparciu o
sieć certyfikowanych agentów WCA (World Cargo
Alliance), według wymagań́ klienta niezależnie od
rodzaju, wielkości, miejsca podjęcia czy doręczenia
towaru.

www.smart-cargo.eu
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TRANSPORT KOLEJOWY
1

HARMONOGRAM WYJŚĆ

SMART Cargo Solugons przesyłki z Chin do Europy
Połączenia dla przesyłek 

pełnokontenerowych FCL (Full Container Load) oraz 

drobnicowych LCL (Less than Container Load) w 
imporcie oraz eksporcie w relacji Chiny – Europa oraz 
Europa – Chiny. 
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Dostępne serwisy 
dla FCL i LCL: 

§ Chongqing – Małaszewicze 
§ Wuhan – Małaszewicze
§ Changsha – Małaszewicze 
§ Hefei – Małaszewicze 
§ Zhengzhou – Małaszewicze 
§ Xi’an – Małaszewicze
§ Chengdu – Małaszewicze
§ Yiwu – Małaszewicze 
§ Xiamen – Małaszewicze 

§ Chengdu – Łodź
§ Zhengzhou – Poznań

PRZESYŁKI PEŁNOKONTENEROWE FCL
(FULL CONTAINER LOAD)
§ Regularny transport między głównymi

centrami biznesowymi w Europie
i Chinach.

§ Serwis door-to-door.

PRZESYŁKI DROBNICOWE LCL
(LESS THAN CONTAINER LOAD)
§ 4 wyjścia w tygodniu (import).
§ Serwis door-to-door.
§ Własny serwis konsolidacyjny (CFS)

w imporcie – towar de-konsolidowany
w magazynie SMART Cargo Soluyons.

Prezentowane harmonogramy są przykładowe. 
Aby uzyskać szczegółowe dane należy skontaktować się z przedstawicielem SMART.

www.smart-cargo.eu
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TRANSPORT DROGOWY
1

Oferujemy pełną gamę usług transportowych w kraju i na 
terenie Europy:

§ bezpieczny i solidny serwis
§ w pełni sprawdzony zespół podwykonawców

SMART Cargo Solugons organizuje wszystkie 
rodzaje przewozów drogowych:

§ drobnicowe
§ doładunki
§ całopojazdowe
§ ponadgabarytowe
§ specjalistyczne (chłodnie, izotermy, etc.)

TRANSPORT PONADGABARYTOWY

Posiadamy bardzo duże doświadczenie w realizacji
transportów ponadgabarytowych, zatrudniamy
specjalistów, którzy mają za sobą wiele udanych
realizacji, dzięki czemu jesteśmy w stanie dokładnie
zaplanować trasę przejazdu od początku do końca.

1 Każdy transport ponadgabarytowy jest inny
oraz wymaga indywidualnego podejścia.
Kluczowym elementem takiego transportu jest
wiedza i umiejętny proces planowania, podczas
którego można przygotować zarys całej trasy
dobierając odpowiednie środki transportu.

SMART Cargo Solutions oferuje kompleksową
organizację i obsługę transportów
ponadgabarytowych w Polsce i za granicą.

Dbamy o wszelkie formalności, m.in.
§ celne
§ eskortę policji
§ ekspertyzy
§ objazdy tras
§ usuwanie oznakowania drogowego
§ ubezpieczenie

§ solidne ubezpieczenie OCS
§ monitoring ładunków, stały kontakt z kierowcą
§ bardzo atrakcyjne ubezpieczenie CARGO
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MAGAZYNOWANIE
1 SMART Cargo Solugons oferuje

ponad 2100 m2 nowoczesnej powierzchni
magazynowej w okolicach Warszawy
lokalizacji dogodnej do organizacji
dystrybucji o dalekim i bliskim zasięgu.

Kompleksowa, profesjonalna obsługa 
magazynowa:

§ magazynowanie towarów
§ VAS ( Value Added Services )
§ dystrybucję towarów
§ odprawy celne na magazynie

Specyfikacja magazynu:
§ 2100 m2 powierzchni
§ 3 doki załadunkowo/rozładunkowe
§ 1 brama wjazdowa na poziomie 0
§ Pełny monitoring systemem CCTV
§ Miejsce uznane do odpraw celnych
§ Magazyn czasowego składowania

(magazyn celny)

www.smart-cargo.eu
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UBEZPIECZENIE CARGO
1 Bezpieczeństwo przesyłek naszych

Klientów leży nam na sercu tak samo,
jak nasze własne – dbamy o nie
24/7/365.

SMART Cargo Soluyons operuje
bazując na OPWS 2010 (Ogólne
Polskie Warunki Spedycyjne)

§ posiadamy pełne ubezpieczenie OC Spedytora na kwotę 1 MLN EUR (suma gwarancyjna) na
każde zdarzenie, pokrywające również̇ odpowiedzialność́ przewoźnika zastępczego.

§ oferujemy bardzo atrakcyjny poziom ubezpieczenia „CARGO”, które uwalnia klienta od trosk
o bezpieczeństwo przewożonego towaru.

§ będąc częścią sieci GAA (Global Affinity Alliance) jesteśmy również̇ agentem All World
Shipping (AWS), działającym jako NVOCC (Non Vessel Operayng Common Carrier).

SMART Cargo Solutions to firma godna zaufania

§ certyfikat: ISO 9001:2015
§ certyfikat: ISO 14001:2015
§ certyfikat All World Shipping
§ certyfikat Global Affinity Alliance
§ certyfikat Kompetencji Zawodowych w drogowym 

transporcie rzeczy 

SMART CARGO SOLUTIONS SP.Z O.O.

ul. Bokserska 66, 
02-690 Warszawa
NIP 9512396520 

www.smart-cargo.eu

ZAUFALI NAM

BEZPIECZEŃSTWO
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KONTAKT


