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„Doświadczenie oraz wiedza pozwalają
na profesjonalne podejście do każdego
postawionego zadania. Elastyczność działania 
oraz wszechstronność jest gwarantem
wykonania każdej, nawet najbardziej
skomplikowanej usługi."

Ruger Expo Team

Naszym głównym celem jest Państwa zadowolenie - niezależnie od tego czy chodzi tylko o magazynowanie pustych opakowań, 

prace wózkiem widłowym na stoisku czy przeprowadzkę przemysłową. Dzięki skupieniu całego procesu logistycznego w jednych 

rękach mają Państwo pewność, że eksponaty dotrą na czas, a impreza targowa zakończy się sukcesem.

Organizacja transportu, rozładunków i załadunków
na obiekcie targowym, organizacja stoiska sprzętem 

ciężkim, usługi agencji celnej - nie będą już problemem! 
Organizujemy cały proces logistyczny związany z targami, 

wystawami oraz eventami od podjęcia materiałów 
wystawowych u klienta, po zwrot eksponatów

po zakończonej imprezie.

Przeprowadzamy pojedyncze maszyny z hal
produkcyjnych w Polsce i Europie. Dzięki użyciu 
specjalistycznego sprzętu umożliwiającego 

wszechstronne manewrowanie maszyną nie ma 
konieczności przerywania produkcji na sąsiednich 

stanowiskach. Ustawiane przez nas maszyny są wstępnie 
poziomowane, oraz w razie potrzeby podłączane.

Kontaktujemy się drogą telefoniczną, bądź mailową przedstawiając wstępną ofertę. Umawiamy spotkanie
w siedzibie klienta aby móc dokładnie określić jego potrzeby oraz uzyskać informacje techniczne  dotyczące maszyn, 
oraz miejsca i czasu załadunku/rozładunku i posadowienia.

Na podstawie otrzymanych danych przeprowadzamy analizę ryzyka, oraz zapotrzebowania na sprzęt
i pracowników. Znajdujemy takie rozwiązania, aby usługa wykonana była prawidłowo, zgodnie z wytycznymi 
klienta przy zachowaniu wszelkich reguł bezpieczeństwa.

Po dokonaniu analizy, przedstawiamy klientowi ofertę cenową, z dokładnym określeniem terminu wykonania, prac
i sprzętów, których planujemy użyć. Podczas bezpośredniej rozmowy dookreślamy możliwe sposoby wykonania 
usługi. Klient akceptuje ofertę, poprzez podpisanie zamówienia.

Staramy się w możliwe najkrótszym czasie spełnić potrzeby wyznaczone przez klienta. Przykładamy duża wagę
do efektywności naszych działań i jesteśmy elastyczni jeśli chodzi o terminy płatności.

Dzięki posiadaniu specjalistycznego sprzętu świadczymy 
usługi przeładunku samochód - samochód

oraz samochód - pociąg, możemy wykonać je w samym 
sercu Śląska ale także w innych miejscach, indywidualnie 

ustalanych z klientem. Pakujemy maszyny oraz kontenery 
do wysyłek towarów droga morską.

W naszych magazynach tworzymy stock towarów przed 
rozpoczęciem procesu relokacji. Magazynowanie towarów 

oraz realizacja bieżących wysyłek ze zgromadzonych 
zapasów tworzy czas niezbędny do wykonania 

przeniesienia linii lub fabryki. 

Przenosimy całe linie technologiczne oraz fabryki. 
Skupienie procesu demontażu, pakowania, załadunku,  
transportu, rozładunku, ustawiania i rozruchu w rękach 

jednej firmy daje gwarancję, że linia technologiczna będzie 
sprawa i skuteczna w nowej lokalizacji. Do każdego 

zadania podchodzimy indywidualnie a przeniesienie lini 
technologicznej zakańczamy zanim skończą się zapasy 

magazynowe - umożliwia to wykonanie procesu relokacji 
bez zaburzania dostaw produktów do odbiorców.

Wysyłka za ocean? Oczywiście! Zaprojektujemy dla Ciebie 
proces logistyczny gwarantując że towar zawsze dotrze 

bezpiecznie do celu przy optymalnych kosztach.
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