Zintegrowane
rozwiązania logistyczne
dla Targów i Wystaw na całym świecie

Wsparcie dla Twojego biznesu
na targach i wystawach
DB Schenker łączy lokalną wiedzę z obecnością na całym
świecie, dzięki czemu oferujemy niezawodne usługi niezależnie
od zakresu zadań i wymagań logistycznych.
Skup się na promocji swojej firmy
na targach. Resztę zostaw nam!
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
wystaw, którą jesteśmy w stanie dostarczyć dzięki
własnej sieci logistycznej. Od zorganizowania odbiorów, wysyłki przez transport jednym rodzajem
transportu lub ich kombinacją, odprawy celnej
i dostawy do stoiska, jesteśmy w stanie zaoferować kompleksowe rozwiązanie na całym świecie.
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 na przykład
wózki widłowe lub dodatkowi pracownicy.

Specjalistyczna obsługa logistyczna targów to:
•

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

•

Tymczasowe przechowywanie materiałów
produkcyjnych i reklamowych

•

Opakowania: odbiór,
przechowywanie i dostawa

•

Przemyślany transport
i ubezpieczenie ekspozycji

•

Specjalistyczne rozwiązania IT
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DB SCHENKERfairs oferuje
indywidualne rozwiązania
logistyczne dla targów
i wystaw na całym świecie
Nasz dedykowany zespół to międzynarodowa grupa
ekspertów, która we współpracy z lokalnymi oddziałami
firmy oraz korzystając z globalnych sieci logistycznych:
lądowych, lotniczych i oceanicznych – 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 procesy logistyczne - lokalnie, w kraju i na całym świecie.
Zespół DB SCHENKERfairs zrealizował liczne projekty
specjalne, takie jak kompleksowa obsługa wielkich imprez
sportowych czy dedykowany serwis dla światowych targów.

DB SCHENKERfairs zapewnia
usługi logistyczne wymagane
na targach na całym świecie:
•

Dedykowana globalna
sieć w 49 krajach z ponad
1 000 pracowników

•

Specjalizuje się w wystawach
krajowych i międzynarodowych

•

Wszystkie rozwiązania logistyczne
w firmie - w pełni zintegrowane
z naszą multimodalną
siecią transportową

•

Wysokie standardy jakości
na całym świecie
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