Piyasaya girişiniz için gereken
uzmanlık ve performans

Asya'dan Avrupa'ya

Piyasaya girişiniz için gereken uzmanlık ve performans
İthalat alanında faaliyet gösteriyorsanız, gümrük işlemleri ve
bunu takip eden depolama ve aktarma imkânlarının sağlanması,
size başarıyı getiren anahtar unsurlar olacaktır. Ancak malların
ihracatında da, aynı şekilde teknik bilgi gereklidir.
Lagerhaus Harburg Spedition GmbH, bu segmentte 30 yılı aşkın
süredir tanınmış bir uzman kuruluştur. Bu bağlamda şirketimizin
Hamburg uluslararası limanına yakın konumda yer alması, bizim
için sorumluluktan da ötedir. Yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne
(AEO) sahip olmamız, ihracat ve ithalat işlemlerinizde ihtiyacınız

ÜRÜNLERİNİZİ AVRUPA'YA
TAŞIYORUZ

olan emniyeti size verir.

Gerçekler:
Lagerhaus Harburg Spedition GmbH
70.000 m² depolama alanı

Lauenbrucher Deich 12

Yetkilendirilmiş yükümlü (AEO)

21079 Hamburg

En modern nakliye teknolojisi kullanımı

Telefon +49 (40) 766 171 - 0

Aktarma ve lojistik hizmetleri

Faks +49 (40) 766 171 - 22

Bilgiişlem destekli depolama ve ambarların işletilmesi

zentrale@lagerhaus-harburg.de

Sertifikalı tehlikeli madde ve havai fişek depolama

www.lagerhaus-harburg.de

işlemleri

PALETTEN-SERVICE Hamburg Group'un üyesidir

Depolama ve dağıtım işlemleri alanında

Kuzey Avrupa'nın kesişme noktası

uzmanlaşmış kuruluş
Hamburg liman bölgesinde faaliyet gösteren lojistik kuruluşu

Hamburg, Kuzey Avrupa'daki

olarak, aşağıdaki işlemleri sizin için üstleniyoruz:

ticaret ve trafik akışlarının kesişme
noktasıdır. Kaldı ki mal aktarma

İ thalat ve ihracat işlemleri

işlemleri ve buna bağlı hizmetler

G
 ümrük işlemleri ve gümrük antrepo rejimi

konusunda nesillere dayanan bir

Deniz terminallerindeki konteynerlerin karayolu ile nakliyesi

birikime sahibiz.

Konteyner boşaltma

Mükemmel ulaşım bağlantıları ve

Depolama veya dağıtım deposu hizmetleri

modern intermodal lojistik tekno-

Ürün çekme ve hazırlama

Dolayısıyla lojistik hizmet sağlayıcınızdan beklediğiniz tüm

lojisi, Hamburg bölgesinin yüksek

Tüm Avrupa'ya sevkiyat (grupaj, kısmi ve komple sevkiyat,

koşulları yerine getirebilmekteyiz. Şirketimizdeki bilişim teknolo-

performanslı taşımacılık merkezi

paket servisi)

jileri sistemleri ile desteklenen modern depolama teknolojisi ve

haline gelmesini sağlamaktadır.

eğitimli personel, lojistik iş akışlarını güvence altına almakta ve

Hamburg limanı, Avrupa'nın üçüncü

Şirketimiz, gıda maddeleri, gıda katkı maddeleri ve yem

yüksek kalite standardı sağlamaktadır. Sahip olduğumuz esnek-

büyük konteyner limanıdır.

maddeleri (biyo ürünler) taşımacılığı konusunda da sertifikalıdır.

lik ve uzmanlık, yalnızca ithalatçılar tarafından takdir edilmekle

Almanya ise % 10'luk ithalat payı ile Türkiye'nin en önemli ticari

kalmamakta, aynı zamanda uluslararası nakliyat şirketleri de

ortaklarından biridir. Haftalık konteyner hizmetleri, Avrupa ve

kendisini işine adamış uzmanlardan oluşan ekibimize güven-

Asya arasındaki ticaret için önemli ve güçlü bir köprü görevini

mektedir.

üstlenen Türkiye'yi Kuzey Avrupa'ya bağlamaktadır. Hizmetlerimizden yararlanın!

