
Overseas Logistics

& Distribution



O nas

Świadczymy usługi w zakresie transportu

morskiego, kolejowego, drogowego, lotniczego, krajowego

i międzynarodowego oraz usług logistycznych.

Nasze doświadczenie w logistyce i indywidualne podejście

do każdego Klienta sprawia, że jesteśmy niezawodnym 

partnerem w biznesie. 

Towarzyszymy naszym klientom na każdym etapie łańcucha 

dostaw i wspieramy ich ciągły rozwój.



Nasze wartości

Kompetencje

Naszą wiedzą i znajomością 

rynku dzielimy się z Klientami, 

przyczyniając się w ten sposób

do rozwoju Waszego biznesu.

Globalny zasięg

Na terenie Azji i Europy korzystamy

ze współpracy z rozbudowaną siecią 

Agentów i Partnerów, co pozwala nam na 

organizację transportów  we 

wszystkich zakątkach globu.

Niezawodny zespół

To pracownicy tworzą naszą firmę. Są 

najważniejszą, a zarazem najcenniejszą 

wartością OL&D. Ich zaangażowanie 

i codzienna praca mają bezpośredni wpływ na 

zaufanie i lojalność,  jaką darzą nas Klienci. 

Dzięki dobrej atmosferze pracy opartej na 

wzajemnym szacunku, stymulującemu 

środowisku, możemy poszczycić się zespołem 

kompetentnych specjalistów.

Indywidualne podejście

Przykładamy dużą wagę do poznania 

i zrozumienia potrzeb Klienta, dzięki 

czemu możemy dobrać optymalne 

rozwiązania. Nieszablonowe podejście 

gwarantuje dopasowanie się do 

aktualnych potrzeb klienta.



Poznaj naszą ofertę

Operacje logistyczne

i magazynowanie

Oferujmy usługi logistyki magazynowej, dedykowane do potrzeb kontrahenta.

Projektujemy i wdrażamy rozwiązania logistyczne dla klientów o specyficznych

wymaganiach i niestandardowym towarze.

Ze szczególną powagą traktujemy małe i średnie przedsiębiorstwa, którym outsourcing

usług magazynowania pozwala na koncentrację swoich działań na sprzedaży, produkcji

itp. Dzięki naszym rozwiązaniom wspomagamy poprawę efektywności procesów

logistycznych, a tym samym minimalizację kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie

naszego kontrahenta.

Korelujemy rozwiązania IT z systemami nadrzędnymi kontrahentów, uwzględniając aspekty

gospodarki materiałowej wynikające z procesów sprzedażowych. Dysponujemy

doświadczoną kadrą menadżerską oraz młodym, zaangażowanym personelem, dla których

wyzwanie stanowi szansę na poprawę efektywności.

Realizujemy usługi:

handling (w tym towarów luzem)

przechowywania

składowania

kompletacji

copackingu

obsługi zwrotów

składowania pod nadzorem celnym



Poznaj naszą ofertą

Transport

morski
FCL / LCL w imporcie oraz exporcie

transport intermodalny

usługi door to door

regularne konsole importowe (LCL) z Dalekiego Wschodu do Europy

długofalowe stosunki z armatorami oraz kontrakty gwarantujące alokację miejsca

ubezpieczenie towaru na bardzo korzystnych warunkach

dowozy/ odwozy kontenerów do/ z portów

konsolidacja ładunków

kompleksowa obsługa celna, w tym odprawy eksportowe/ importowe 

(przekaz, dopuszczenie od obrotu, odprawa uproszczona, 

odprawa uproszczona z art..33a, karnety ATA

badania jakościowe towaru i sposobu ich pakowania

Oferujemy usługi transportu morskiego zapewniając

bezpieczne i terminowe dostawy towarów w imporcie

oraz eksporcie towarów.

Nasza oferta transportu morskiego obejmuje ładunki pełnokontenerowe

(FCL) oraz regularny serwis drobnicowy (LCL), ładunki neutralne oraz

towary niebezpieczne.

Uzupełniamy usługę frachtu morskiego o pełne wsparcie z zakresu

formalności celno-portowych.

Realizujemy usługi:



Poznaj naszą ofertę 

Transport 

kolejowy 

pełen wachlarz usług w zakresie FCL / LCL (import/eksport)

realizacja transportów na warunkach EXW, FOB (terminal)

własna konsola LCL do Hamburga/ do Warszawy 

możliwość śledzenia przesyłki

dystrybucja na całą Polskę i Europę Środkowo Wschodnią

Transport kolejowy stanowi alternatywę dla frachtu

lotniczego i morskiego. Pozwala oszczędzić czas i

nakłady finansowe, a jednocześnie szybko sprowadzić

potrzebne towary.

Podejmujemy towar z i do wszystkich 11 terminali kontenerowych w

Chinach zarówno na warunkach EXW, jak i FOB (terminal). Zajmujemy się

dostawą i dystrybucją na terenie całej Polski oraz Europy.

Nasi eksperci będą Państwa wsparciem na każdym etapie realizacji

zlecenia, począwszy od pierwszego transportu oraz każdego następnego.

Realizujemy:



Poznaj naszą ofertę

transport ładunków całopojazdowych

kabotaż na terenie państw członkowskich UE

transport ładunków częściowych/ doładunkowych

transport pod temperaturą kontrolowaną/ chłodniczy

transport dedykowany solo/ express

transport towarów niebezpiecznych ADR

transport towarów wrażliwych pod kontrolą Służby Celno-Skarbowej/ SENT

transport towarów pod plombą celną

transport z wymianą palet

ubezpieczenie transportowe i cargo

Transport drogowy

krajowy i międzynarodowy

Wyróżnia nas elastyczność w działaniu oraz bliski kontakt

z Klientem. To sprawia, że współpraca z nami jest oparta

na pewności, że będziemy Państwu towarzyszyć na

każdym etapie procesu.

Oferujemy regularne połączenia oraz krótkie czasy tranzytu na terenie

Europy Zachodniej, Centralnej i Wschodniej. Współpracujemy ze stałymi,

sprawdzonymi przewoźnikami.

Realizujemy usługi:



Poznaj naszą ofertę

Obsługa 

celna

Realizujemy usługi:

zgłoszenia odpraw we wszystkich procedurach celnych, 

w tym w procedurze 42 oraz 33a 

(z odroczonym podatkiem VAT), odprawy przekazowe T1 

magazyny czasowego składowania 

pośrednictwo w obrocie międzynarodowym INTRASTAT 

ekspercka wiedza agentów z 20-letnim doświadczeniem

kompleksowe doradztwo celne 

Nasza doświadczona kadra dzięki 

swojej wiedzy i zaangażowaniu 

będzie Państwa partnerem w 

przejściu przez procedury celne na 

każdym z etapów. 
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