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LOGISTICS SERVICES

OFERTA



1 500
zadowolonych  
klientów

5 500
zrealizowanych 
zleceń

176 000
przejechanych kilometrów  
w ciągu roku przez 1 pojazd, 
co daje ponad 4-krotne  
okrążenie Ziemi

* dane na rok 2021



EVEREST LOGISTICS SERVICES działa od 2002 roku na  
arenie międzynarodowej i specjalizuje się w planowaniu  
i organizacji logistycznego łańcucha dostaw. W przeciągu  
wielu lat, ambitnego i efektywnego funkcjonowania zdoby-
liśmy doświadczenie oraz zaufanie naszych klientów, które 
gwarantują bezpieczeństwo ładunku i terminową realizację.

O firmie:

Nasze atuty:

●  Indywidualne podejście do każdego Klienta
●  Elastyczność i skuteczność
●  Atrakcyjne stawki i przejrzystość rozliczeń 
●  Kompleksowość obsługi
●  Globalny zakres
●  Jakość i terminowość
●  Profesjonalne wsparcie
●  Doświadczenie
●  Dokładność
●  Pasja

Oferujemy: 

Nasza oferta obejmuje szeroką gamę usług w Transporcie 
Krajowym i Międzynarodowym na najwyższym poziomie. 
W tym stałe linie dostaw, z wyszczególnieniem pewnych 
terminów odbiorów i dostawa na terenie całej Europy. 

Dysponujemy samochodami o różnej kubaturze,  
ładowności do 25 t, pojazdami nie przekraczającymi  
trzech lat i spełniającymi najwyższe standardy emisji  
spalin typ EURO 6D, marki Mercedes, Volvo, DAF. 

Naczepy spełniające najwyższe standardy bezpieczeń-
stwa, z Certyfikatami XL Code, Multillock, wyposażone  
w pełny pakiet bezpieczeństwa, marki SCHMITZ, KRONE. 

Tworzymy profesjonalne projekty łańcucha dostaw 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych  
Klientów.



Klientów Indywidualnych

Firm Produkcyjnych (sektor przemysłu):
●  AUTOMOTIVE
●  FMCG
●  HIGH-TECH & Consumer Electronics
●  IT and telecommunications
●  PRODUKTY (PÓŁPRODUKTY):

●  DRZEWNE
●  PAPIERNICZE
●  STALOWE
●  METALURGICZNE
●  TEKSTYLNE
●  MEBLOWE
●  OPONIARSKIE ITP.

Spedycji

Operatorów Logistycznych

Proponujemy kompleksową 
obsługę:

Oferując Transport:

●  z portów lotniczych
●  z portów morskich
●  z magazynów logistycznych
●  bezpośrednio z linii produkcyjnych
●  przewóz przesyłek kurierskich
●  przeprowadzki
●  inne zlecenia transportowe

Wykonujemy Usługi na obszarze całej Europy Zachodniej 
i jesteśmy w stanie zorganizować  każdy rodzaj transportu 
(FTL/LTL).

Oraz rodzaje form usług transportowych typu:

●  Transport JUST IN TIME
●  Transport ASAP
●  Transport DOOR TO DOOR
●  Transport LTL/FTL



EVEREST LOGISTICS SERVICES oferuje również usługi 
składowania, magazynowania oraz pakowania. Zajmujemy 
się kompleksową organizacją łańcucha dostaw.

Oferujemy: 

●  Nowoczesne regały, które umożliwiają  
     składowanie 5 500 palet, gwarantując  
     przy tym bezpośredni dostęp do każdej  
     jednostki paletowej
●  Magazyn zewnętrzny
●  5 Ramp przeładunkowych 
●  Magazyn dystrybucyjny, z którego odbywa się   
     wysyłka towaru na cały kraj
●  Magazyn przeładunkowy dla towarów, które  
     są w nim przepakowywane, a następnie 
     dostarczane do całej Polski oraz innych  
     krajów europejskich
●  Rozładunek, załadunek, przeładunek  
     typ CROSSDOCKING

●  Konfekcjonowanie, pakowanie  
     i przepakowywanie
●  Konsolidację
●  Paletyzację
●  Zarządzanie towarem w magazynie
●  Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi
●  Kontrolę ilościową i jakościową

CO-Paking

●  Przepakowywanie
●  Foliowanie
●  Etykietowanie
●  Łączenie zestawów promocyjnych

Posiadając system IT oraz Tematykę, która umożliwia nam  
raportowanie przebiegów i monitorowanie pojazdów, jak  
również pozwala na wprowadzenie systemu ETA – Estimated 
Time of Arrival – oznacza szybką możliwość przewidzenia czasu 
przybycia przesyłki do miejsca przeznaczenia. Również udosko-
nalany przez nas system śledzenia i updateowania ładunków, 
pozwala na szybkie namierzenie Państwa przesyłki.

Magazynowanie:



Potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych przez  
nas usług są liczne zrealizowane kontrakty dla znanych 
krajowych i zagranicznych kontrahentów, jak również  
uzyskane certyfikaty, związane między innymi z systemem 
zarządzania jakością (ISO 9001), systemem zarządzania 
środowiskowego (ISO 14001), systemem zarządzania  
bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 45001).

Nasze centrum magazynowo-operacyjne mieści się  
w 09-200 Sierpc, 80 km od centrum Europy i leży  
na szlaku Międzynawowym drogi nr 10. To z tego miejsca 
zarządzamy procesami i optymalizujemy je pod kątem 
potrzeb naszych klientów. Lokalizacja jest strategicznym  
miejscem, pod względem komunikacji z krajami Europy.

Zadowolenie Klienta – to nasz cel, nad którym czuwa  
doświadczony zespół prawie 70, wysoko wykwalifikowa-
nych pracowników: Kierowcy oraz kompetentni  
Spedytorzy, którzy posiadają znajomość języków obcych 
(angielski, niemiecki, francuski, włoski) co pozwala  
na fachową obsługę zleceń międzynarodowych.  
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, nasze 
doświadczenie, komunikatywność oraz profesjonalna  
obsługa administracyjno-biurowa gwarantuje Państwu 
najwyższą jakość usług. 

Jesteśmy do dyspozycji 24 godziny na dobę  
przez 7 dni w tygodniu.

Certyfikaty:



LOGISTICS IS A PASSION

www.everest-transport.pl


