LOG I S T I C S

Logistics Alliance Germany O seu intermediário de serviços logísticos de
primeira classe na Europa
Beneficie do serviço de uma agência gratuita e encontre o parceiro logístico alemão que satisfaz as suas
exigências. Soluções perfeitamente dimensionadas para a sua atividade – à medida das
suas necessidades!

Contacto

Logistics made in Germany

Logistics Alliance Germany
Invalidenstraße 34
10115 Berlim
Alemanha

A sua porta de entrada e centro logístico na Europa

Michael Kuchenbecker
Telefone: +49 30 58 58 4 58 - 50
E-Mail:
MK@logistics-alliance-germany.de

Contacte a LAG, o ponto de contacto
central para pedidos de logística na Alemanha.
Logistics Alliance Germany colabora na
área da logística com:
prestadores de serviços
parceiros e
fornecedores de know-how.

Katharina Rahn
Telefone: +49 30 58 58 4 58 - 52
E-Mail:
KR@logistics-alliance-germany.de

Os seus benefícios
Comunicamos sem custos os seus pedidos. Empresas logísticas idóneas contactam diretamente a sua empresa.
Basta preencher o PDF do "Formulário de
Consulta" e nós tratamos do resto.

Use o Código QR para aceder ao PDF do
„Formulário de Consulta“.

Uma parceria público-privada do
Ministério Federal dos Transportes e
Infraestruturas Digitais e a indústria
logística alemã.

www.logistics-alliance-germany.com

PORTUGUÊS

made in Germany

10 BOAS RAZÕES PARA A ALEMANHA SE TORNAR

LOG I S T I C S

made in Germany

A SUA PORTA DE ENTRADA E CENTRO LOGÍSTICO NA EUROPA
A Alemanha ...

1.

é o centro económico da Europa e quinta
maior economia nacional do mundo.

2.
3.

6.

permite-lhe escolher entre uma ampla
gama de localizações logísticas capacitadas.

é a porta de entrada para a Europa e
tem a localização mais atrativa para a
distribuição de bens e produtos.

Está à procura

7.

oferece serviços logísticos rápidos e flexíveis com soluções específicas para cada
atividade e conhecimento em todos os
segmentos da logística.

8.

é um centro logístico transeuropeu
que faz fronteira com nove países.

9.
4.

dispõe de pessoal altamente qualificado e flexível.

é a sede muitos atores a nível
mundial.

proporciona acesso a cerca de 250 milhões de consumidores numa área de
influência de 500 quilómetros.

10.
5.

oferece a mais avançada infraestrutura
de transporte do mundo.
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Deseja

é o maior mercado logístico
da União Europeia.

entrar no mercado europeu?
expandir a sua presença do mercado
europeu?
de soluções logísticas personalizadas?
de parceiros logísticos?

Logistics made in Germany reúne muitos diferentes serviços
logísticos profissionais, oferecendo-lhe um apoio direcionado
para o desenvolvimento e expansão do mercado.
Quer seja por ar, mar, águas interiores ou terra, uma excelente
infraestrutura e ligações para os eixos de transporte transeuropeus fazem da Alemanha um centro logístico europeu.
A Alemanha dá-lhe acesso ao mercado único europeu. Os seus
bens e produtos chegam ao seu destino durante a noite; eles
podem chegar a mais de 250 milhões de consumidores em 36
horas.
Prestadores de serviços logísticos altamente qualificados trabalham com fiabilidade e flexibilidade e são motores de inovação. Quer se trata de bens perecíveis ou centrais elétricas
completas, nós encontramos os parceiros logísticos alemães
certos para as suas necessidades.

