LOG I S T I C S

Logistics Alliance Germany Avrupa’da birinci sınıf lojistik hizmetleri
için aracınız
Ücretsiz acentelik hizmetinden yararlanın ve
ihtiyaçlarınıza uygun olan Alman lojistik partneri bulun.
Mükemmel boyutlandırılmış endüstriyel
çözümler – Sizin ihtiyaçlarınıza uygun hale
getirilmiştir!

İrtibat

Made in Germany Lojistik

Logistics Alliance Germany
Invalidenstraße 34
10115 Berlin
Almanya

Avrupa’daki kapınız ve merkeziniz

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

Almanya’da lojistik talepleri için merkezi
irtibat noktası olan LAG ile temasa geçin.
Logistics Alliance Germany, lojistik ile
aşağıdakiler arasında bağlantı kurar:
Hizmet sunucular
Partnerler
Bilgi birikimi tedarikçileri.

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

Avantajlarınız
Taleplerinizi ücretsiz olarak iletiriz.
Uygun lojistik firmaları sizinle doğrudan temasa
geçerler.
Sadece PDF "Talep Formu" nu doldurun,
gerisiyle biz ilgileniriz.

PDF "Talep formu" na erişmek için
QR-Kodunu kullanın.

Federal Ulaştırma ve Dijital Altyapı
Bakanlığı ile Alman Lojistik Endüstrisi
kamu özel ortaklığı.

www.logistics-alliance-germany.com

TÜRKÇE

made in Germany

ALMANYA’NIN AVRUPA’DAKİ LOJİSTİK
KAPINIZ VE MERKEZİNİZ OLMASI İÇİN 10 İYİ NEDEN
Almanya ...

1.

Geniş bir lojistik noktalar ağı içinden
seçim yapmanızı sağlar.

Avrupa’nın ekonomik merkezi ve dünyanın
beşinci büyük ulusal ekonomisidir.

2.
3.

6.

Arzunuz nedir

Avrupa’ya açılan kapı ve malların
dağıtımı için en çekici noktasıdır.

Aradığınız nedir

7.

Lojistiğin bütün alanlarında faaliyete uygun çözümler ve uzmanlık ile süratli ve
esnek lojistik hizmetleri sunar.

8.

Çevresindeki dokuz ülke ile birlikte bir
Trans-Avrupa merkezidir.

9.
4.

Çok sayıda küresel oyuncunun
yer aldığı bir organizasyondur.

500 kilometrelik bir hizmet alanı içinde
yaklaşık 250 milyon tüketiciye erişme
imkanı vardır.

10.
5.

Çok yetenekli ve esnek
çalışanlara sahiptir.

Bütün dünyada en ileri taşımacılık alt
yapısını sunar.
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Avrupa Birliği’ndeki en büyük
lojistik pazarıdır.
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Avrupa pazarına erişmek?
Avrupa’da pazarındaki varlığınızı
genişletmek?
Özelleştirilmiş lojistik çözümleri?
Lojistik partnerleri?

Made in Germany Lojistik birçok farklı profesyonel lojistik hizmetini bir araya getirerek pazar geliştirme ve genişleme
konularında size hedefe odaklı destek sağlar.
Gerek hava, deniz, iç sular gerekse karayolu olsun, mükemmel altyapısı ve Trans-Avrupa taşımacılık ana yollarına olan
bağlantıları Almanya’yı Avrupa’nın lojistik merkezi yapmaktadır.
Almanya sizin tek Avrupa pazarına erişiminizi sağlar. Mallarınız
gideceği noktaya bir gece içinde varır; mallarınız 36 saat içinde
250 milyondan fazla tüketiciye ulaşabilir.
Yüksek nitelikli lojistik hizmeti sunucuları güvenilir ve esnek bir
şekilde çalışan, yenilikleri benimseyen sürücülerdir. İster bozulabilecek mallar, isterse bir enerji santralının tamamı olsun, gereksinimleriniz için doğru Alman lojistik partnerlerini buluruz.

