Spoštovani (ime priimek naslovnika)
V današnjem poslovnem svetu predstavljajo stroški logistike pomemben deleţ v ceni izdelka, zato se ob izbiri
napačne transportne poti, lahko ta deleţ znatno poveča. Zaradi tega je prava izbira in načrtovanje logističnih in
transportnih poti eden izmed ključnih dejavnikov pri uspešno zaključenem poslu.
Podjetje Interlogis d.o.o. ima svoj sedeţ v Struţevem 66 pri Kranju in poslovno enoto v logistično carinskem
terminalu BTC na Letališki 16 v Ljubljani. V našem podjetju vam ponujamo celovito transportno - logistično
storitev po sistemu od vrat do vrat.
Z enega mesta Vam tako nudimo in zagotavljamo izvedbo naslednjih storitev:
CELOVITA LOGISTIKA, kjer Vam nudimo in izvedemo celo vrsto povezanih transportnih in
logističnih storitev od prevoza blaga, skladiščenja, priprave blaga za odpremo, carinskega posredovanja,
zavarovanja blaga in lokalne distribucije blaga do končnih kupcev.
ZBIRNI PREVOZI pošiljk, kjer izvajamo redne kamionske zbirne linije v večino drţav EU in vzhodne
Evrope. To so linijski prevozi po ustaljenem voznem redu, ki zagotavljajo redno dostavo in odpremo
pošiljk. Prevozni stroški so zato niţji in nadzor nad gibanjem tovora je stalen. Redne zbirne linije
imamo organizirane za Veliko Britanijo, Italijo, Španijo, Portugalsko, Hrvaško, BiH, Srbijo,
Makedonijo, Poljsko, pribaltske drţave , Rusijo in Turčijo.
KAMIONSKI PREVOZI ,blaga, ki jih opravljamo v vse evropske drţave. Razpolagamo z več kot 50
kamioni z nosilnostjo od 1,5 do 24 ton oz. nakladalnim prostorom od 10 do 120 kubičnih metrov.
ZRAČNI, POMORSKI IN KONTEJNERSKI PREVOZI, kjer Vam s preverjenimi pogodbenimi
letalskimi in pomorskimi prevozniki organiziramo prevoz zbirnih, delnih in kompletnih pošiljk na vse
konce sveta z dostavo od vrat do vrat.
CARINSKO POSREDOVANJE IN ZAVAROVANJE POŠILJK, kjer Vam uredimo vso potrebno
carinsko dokumentacijo in potrebno dodatno zavarovanje. Pošiljke vam lahko začasno shranimo v
običajnem ali carinskem skladišču.
DOMAČA DISTRIBUCIJA, kjer vam pošiljke po Sloveniji dostavimo v roku 12 ur.
VARNOSTNO SVETOVANJE PRI PREVOZU IN SKLADIŠČENJU POŠILJK Z ADR
KLASIFIKACIJO, kjer vam naš pooblaščeni svetovalec uredi vse potrebno.
Pravilno načrtovanje poti in komunikacija je ključ do uspeha zato je skrb za naše stranke naša prva prioriteta.
Zaposleni v podjetju Interlogis d.o.o Vam ţelimo s svojimi dolgoletnimi izkušnjami in znanjem pomagati pri
izbiri najboljših poti za vaše pošiljke. V današnjem poslovnem svetu je komunikacija ključnega pomena pri
kvalitetnem izvajanju storitev zato vam nudimo redne in sprotne informacije o nahajanju in stanju vaših pošiljk.
Transport blaga je lahko tudi okolju prijazen. Tega se še kako zavedamo, zato posvečamo veliko pozornost pri
izbiri naših prevoznikov, katerih tovorna vozila morajo ustrezati vsem evropskim standardom pri ekoloških
zahtevah. Z izbiro podjetja Interlogis d.o.o. kot Vašega bodočega partnerja Vam zagotavljamo, da bo vaše blago
pripeljano na ţeljeno mesto na način, ki bo najbolj ekonomičen, a obenem tudi okolju prijazen.
Verjamemo, da se podoba našega podjetja odraţa tudi glede na kvaliteto, ki jo lahko ponudimo našim poslovnim
partnerjem, zato se vsakodnevno trudimo za njihovo polno zadovoljstvo.
Ţelimo si, da bi v prihodnje tudi z Vami skupaj premagovali ovire na transportnih poteh vaših pošiljk.
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