Tu dors, on roule!

Twoja firma
potrzebuje
sprawdzonego
transportu?
Zależy Tobie
na ekspresowej
dostawie?
Eksportujesz
swoje produkty
po całej Europie?

Z pomocą
przychodzimy
my!

Global Prospect
Jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą
transportowo-spedycyjną.
Specjalizujemy się w transporcie małogabarytowym i ekspresowym na terenie całej
Europy. W krótkim czasie staliśmy się jedną z
wiodących polskich firm spedycyjnych.
Z naszych usług korzystają zarówno globalne
marki, tj. DB Schenker, Dimotrans Group,
Kuehne + Nagel, jak również firmy małe,
rodzinne firmy produkcyjne i eksportujące
swoje produkty po całej Europie. Cieszymy
się nienaganną opinią kontrahentów, co
sprawia nam największą radość. Dbając o
każde detale oraz stały rozwój sprawiamy,
by jakość świadczonych przez nas usług nie
ulegała zmianie. Traktujemy naszych klientów
tak, jak sami byśmy chcieli być potraktowani
zlecając usługi transportowe odpowiedniej
firmie. Global Prospect to firma, której możesz
zaufać!

Wyróżnia nas:
Dostosowanie indywidualnej floty pojazdów
pod rodzaj zamówienia klienta.
Kontakt z nami 24/7
Nasi specjaliści posługują się językami:
polski, francuski, niemiecki, włoski,
hiszpański, angielski, niderlandzki
Ekspresowy odbiór i dostawa ładunków
w całej Europie
Natychmiastowa wycena Twojego ładunku
Ubezpieczenie wszystkich
transportowanych ładunków + możliwość
dodatkowego ubezpieczenia
Monitorowanie przebiegu trasy twojego
towaru. Udostępniamy system monitoringu
GPS
Wykonujemy przewozy kabotażowe
Indywidualne podejście do każdego Klienta
Możliwość dostawy przesyłki do każdego
państwa w UE, a także do Szwajcarii,
Norwegii, Rosji, Turcji oraz państw
bałkańskich
Global Prospect obsługujemy również:
Przeprowadzki na terenie całej Europy
Obsługa logistyczna eventów
Przeprawy promowe
Przewozimy niebezpieczne towary
i materiały zaliczane do klas ADR
Oferujemy profesjonalny i terminowy
transport chłodniczy.

Nasza flota

wymiary w cm

ładowność

ilość palet

udźwig windy

Bus blaszak

360 x 160 x 170

1200 kg

5 palet

-

Bus blaszak chłodnia

420 x 160 x 200

550 kg

5 palet

-

Bus plandeka

420 x 220 x 250

1200 kg

8 palet

-

Bus plandeka

480 x 220 x 250

1200 kg

8-10 palet

-

Bus chłodnia

400 x 200 x 200

450 kg

8 palet

Bus plandeka z windą

450 x 245 x 265

1200 kg

11 palet

400-650 kg

Bus plandeka z windą

420 x 220 x 230

900 kg

8-9 palet

450-650 kg

Bus plandeka z windą

420 x 220 x 250

900 kg

8-9 palet

450-650 kg

Solówka

620 x 240 x 240

3200 kg

15 palet

-

Solówka chłodnia

620 x 240 x 240

2500 kg

15 palet

-

Solówka z windą

620 x 240 x 240

2800 kg

15 palet

1000 kg

Duża solówka

720 x 245 x 250

4500 kg

18 palet

-

Duża solówka z windą

760 x 245 x 270

4000 kg

19 palet

1000 kg
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