
Zintegrowane
rozwiązania logistyczne
Targi I Wystawy I Eventy



Indywidualne rozwiązania
logistyczne na całym świecie

Łączymy lokalną wiedzę z obecnością na całym świecie.
Oferujemy niezawodne usługi niezależnie od zakresu zadań
i wymagań logistycznych.

Jako integralna część światowej sieci DB Schenker w 130 krajach możemy w pełni wykorzystać
naszą wiodącą pozycję na świecie. Nasi klienci korzystają z dopasowanej, kompleksowej obsługi
targów i wystaw, którą jesteśmy w stanie zapewnić dzięki własnej sieci logistycznej. Oferujemy
kompleksowe rozwiązania na całym świecie. Od zorganizowania odbiorów, przez wysyłkę,
transport, odprawę celną i dostawę na stoisko.

Będąc jednym z największych na świecie dostawców usług logistycznych, mamy dostęp do wielu
zasobów wewnątrz i poza naszą globalną siecią. W krótkim czasie możemy zorganizować
dodatkowe niezbędne zasoby, np. wózki widłowe lub dodatkowych pracowników.

Jeden punkt kontaktu

Globalna obecność z wsparciem lokalnych specjalistów

Spersonalizowana konsultacja

Terminowa dostawa na całym świecie

Pakiet materiałów do budowy stoisk,
materiałów wystawienniczych i reklamowych

Tymczasoweprzechowywanie materiałów
produkcyjnych i reklamowych

Opakowania:odbiór, przechowywanie, dostawa

Przemyślany transport i ubezpieczenie ekspozycji

Specjalistyczne rozwiązania IT



ODBIÓR I TRANSPORT

TRANSPORT LĄDOWY TRANSPORT LOTNICZY TRANSPORT MORSKI

DB SCHENKERfairs
ODDZIAŁ

DB SCHENKERfairs
USŁUGI NA TARGACH

DB SCHENKERfairs
ODDZIAŁ

W TRAKCIE WYDARZENIAPRZED TARGAMI PO TARGACH

INDYWIDUALNA OFERTA
zaw. wszystkie koszty

LOGISTYKA MAGAZYNOWA DO MIEJSCA PRZEZNACZENIA

PLANOWANIE WYPOSAŻENIE NA NASTĘPNE TARGI

PRZETWARZANIE INDYWIDUALNA OPIEKA DO KLIENTA

DOKUMENTACJA ODPRAWA CELNA

ZLECENIE KONSULTACJE MONTAŻ EKSPOZYCJA DEMONTAŻ TRANSPORT SPEDYCJA

Nasz dedykowany zespół to międzynarodowa grupa ekspertów, która we współpracy z
lokalnymi oddziałami firmy oraz globalnymi sieciami logistycznymi: lądowymi, lotniczymi
i oceanicznymi – zajmuje się planowaniem, organizacją i realizacją obsługi wszelkich wydarzeń.

Obsługujemy towary w kompleksowych łańcuchach dostaw oferując naszym klientom
innowacyjne, ekonomiczne, a przede wszystkim niezawodne rozwiązania logistyczne
z jednego źródła. Stale ulepszamy nasze procesy - lokalnie, w kraju i na całym świecie.

Realizowaliśmy liczne projekty
na międzynarodowych wydarzeniach, takich jak:

• Euroshop w Dusseldorfie,
• Automechanika w Dubaju i Frankfurcie,
• Intersec w Dubaju,
• Spielwarenmesse w Norymberdze,
• Beauty World MiddleEast w Dubaju,
• Empack w Madrycie,
• Maison&Objet w Paryżu,
• Galabau w Norymberdze,
• FIFA World Cup w Katarze,
• Metstrade w Amsterdamie,
• SPS w Norymberdze,
• Cosmoprof Asia w Singapurze,
• Euroblech w Hanowerze
• AHR w Las Vegas.

• Dedykowana globalna
siećw 49 krajach (ponad
1000 pracowników)

• Wieloletnie doświadczenie
w obsłudze międzynarodowych
i krajowych targów i wystaw

• Wszystkie rozwiązania logistyczne
w pełni zintegrowane
z multimodalną siecią
transportową

• Wysokie standardy jakości
na całym świecie



Skontaktuj sięz nami!
Fairs and Exhibitions Logistics

DBSchenker Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16c
02-092 Warszawa
e-mail: pl.sm.waw.fairs@dbschenker.com

dbschenker.com/pl


