
Servicii de transport complete și 
profesioniste pentru orice mărfuri, în 
orice condiții specifice, către orice 
locație din lume.

Mărfurile tale sunt pe mâini bune.
Prin profesionalism și dedicare!



Transport rutier
Vizăm soluții flexibile și personalizate pentru a opera expediții 
de marfă de orice tip și în orice volum.
Rapid, direct și cât mai rentabil pentru tine.

Transporturi rutiere interne și internaționale, 
distribuție națională
Servicii rutiere de calitate pentru mărfuri normale, 
periculoase, cu temperatură controlată, indiferent 
de dimensiuni, greutate, rută sau distanță
Încărcări complete (FTL) sau în regim de grupaj 
(LTL)
Transporturi de mare valoare cu escortă 
armată
Locale și internaționale cu platforme 
speciale pentru mașini de superlux

Orice obiectiv logistic poate fi atins, orice 
transport rutier de marfă devine realizabil. 
Când știi că ai pe cine te baza.

Transport maritim
Expertiza ne permite să ne ocupăm în detaliu de întregul proces de transport naval cargo din momentul 
comenzii și până la livrare, asigurând inclusiv consultanță pentru documentația de export și serviciile de 
vămuire.
Și să o facem mereu cu responsabilitate și la timp.

Marfă în regim FCL, LCL sau vrac, cu livrare door-to-door, door-to-port pentru mărfuri generale, periculoase 
sau cu temperatură controlată
Licență de operare în Portul Constanța și reprezentare fiscală pentru persoane juridice române în Portul 
Koper (Slovenia)
Cele mai bune soluții transit-to-cost pentru toate tipurile de mărfuri, datorită legăturilor directe cu liniile 
maritime care operează în Portul Constanța
Asigurăm, la cerere, manipularea, încărcarea, ancorarea și fixarea mărfurilor în container, cântărirea 
containerului, inspectarea și certificarea încărcăturilor

Mai economic, mai rapid pentru orice tip de transport maritim cargo.

Transport aerian
Zboruri de tip cargo pe cât de rapide, pe atât de economice. 
Organizarea transporturilor aeriene de marfă presupune multă 
experiență, know-how și acțiune rapidă pentru a livra la timp.
Că excelăm la asta, te vei convinge de la prima colaborare.

Rate aeriene favorabile datorită relației directe și 
îndelungate cu principalele linii aeriene care operează pe 
Aeroportul Internațional Henri Coandă
Soluții de transport door-to-door, door-to-airport cu 
costuri optimizate
Transport de marfă DGR, PER, VAL, AOG și cu temperatură 
controlată
Importuri aeriene prin aeroporturi din UE (Amsterdam, 
Frankfurt, Viena), cu reprezentare fiscală pentru persoane 
juridice române
Organizare de transporturi în sistem charter și închirieri de 
aeronave

O întreagă gamă de servicii de transport aerian marfă pentru o 
largă paletă de solicitări.



Transport agabaritic/ project cargo
Gestionăm proiecte de logistică complexe și asigurăm transportul încărcăturilor speciale, fie ele mărfuri 
supradimensionate, mărfuri agabaritice sau mărfuri periculoase.

Capacitate de deplasare pentru orice marfă în gabarit depășit sau nedepășit, cu orice tip de transport

Nave/ avioane în încărcătură completă sau parțială, mărfuri vrac, proiecte speciale pentru industria 
de petrol și gaze, energie eoliană, rafinării, construcții, infrastructură, industria aerospațială

Proiecte de transport multi-modal

Manipulare, ancorare, fixare, securizare, inspecție și certificare pentru mărfuri agabaritice și project 
cargo

Pentru tine, transportul special sau agabaritic nu mai este o problemă. Pentru că noi suntem în măsură să o 
gestionăm.

Servicii conexe
Probabil cele mai prietenoase și complete servicii conexe transporturilor

Servicii vamale complete și consultanță pentru documentația de export/ import și serviciile de vămuire

Obținerea documentației pentru exporturi/ importuri care necesită autorizații fitosanitare

Manipulare, depozitare (inclusiv cu autorizație fitosanitară), paletizare, pentru mărfuri generale

Asigurări de tip cargo

Există mulți furnizori de servicii logistice. Calitatea serviciilor conexe e cea care face diferența.

Transport feroviar
Soluțiile de transport feroviar de marfă îți sunt accesibile pentru o diversitate de mărfuri, dintr-o 
diversitate de industrii - petrolieră, auto, agricultură, construcții.

Relații directe cu principalii operatori feroviari din România și Europa

Mărfuri în regim FCL și LCL colectate din toate regiunile Chinei cu livrare oriunde în Romania

Transport de marfă paletizată sau vrac, în orice cantate – vagon exclusiv, grup de vagoane sau 
garnitură completă

Vizăm excelența operațională în materie de transporturi feroviare de marfă. Și suntem gata mereu să 
facem dovada acestui fapt.  



Acoperire globală  Oferim servicii logistice în toate colțurile lumii, ca urmare a apartenenței la rețele 
mondiale de case de expediții independente

Răspuns rapid 2 ore este timpul mediu de răspuns la cererea ta. Promptitudinea este o necesitate și 
una dintre valorile la care ne raportăm.

Primești soluții  Tratăm fiecare solicitare cu maximă atenție și responsabilitate. Te poți baza pe oferte 
de transport marfă complete, detaliate și ancorate în realitatea nevoilor tale.

Știm ce e de făcut  Knowledge-ul și experiența de peste 14 ani în expediția de mărfuri se traduc în soluții 
care aduc plus valoare business-ului tău și te eliberează de task-uri și griji suplimentare. 

Ești mereu  Suntem transparenți, deschiși și îți oferim toate informațiile în privința statusului 
expediției mărfurilor tale.

Ai siguranță  Știi că transportul va decurge exact așa cum s-a stabilit, că nu vei avea costuri 
suplimentare și că bunurile vor ajunge la timp, intacte.

Suntem lângă tine  Problema ta de transport cargo este și problema noastră. Construim relații de încredere 
și îți suntem alături, inclusiv în situațiile care par fără ieșire.

Mărfurile tale sunt pe mâini bune. Prin profesionalism și dedicare! 

Programează cu noi următorul tău transport cargo! 
Vei uita ce înseamnă să îi porți de grijă.

Îți suntem aproape cu tot ceea ce presupune 
transportul de marfă național și internațional.
De ce să lucrezi cu noi?
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