
ZACZNIJ OPTYMALIZACJĘ
KOSZTÓW LOGISTYKI

 Z NAMI!

Zaufaj nam! znamy się na tym najlepiej.



Jesteśmy Logis com – firmą logistyczną i spedycyjną, organizującą
transport krajowy i międzynarodowy. Działamy na terenie całej

Polski, a także Europy. Zajmujemy się również kompleksową
organizacją usług logistycznych dla firm różnej wielkości.

Posiadamy także przestrzeń magazynową, co sprawia, że jesteśmy
w stanie pełnić kompleksowe usługi, a Państwo zyskują spokój i

pewność że zawsze towar będzie na czas.

O FIRMIE
LOGIS COM SP. Z O.O.



Transportujemy towary
każdego rodzaju, LTL oraz FTL,
po drodze, wodzie, w powietrzu
i po kolei.

Transport

Składowanie krótko i
długoterminowe, wózki
widłowe, system monitoringu,
kompletacja, kontrola ilościowa,
wydania towarów.

Magazynowanie

Organizujemy pełną logistykę,
przeładunki, dystrybucję,
transport, systemy zarządzania.

Logistyka

Organizujemy kompleksowe
rozwiązania w zakresie odpraw,
cła, podatków.

Odprawy celne
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GEOGRAFICZNY
OBSZAR DZIAŁANIA 

NASZ TABOR
- Standard 13,6m
- Colimulda
- Walking floor
- Wywrotki
- Chłodnie
- Izotermy
- Platformy 
- Niskopodwoziowe
- Busy
- Hakowce 

W ZAKRESIE TRANSPORTU DROGOWEGO
OBEJMUJE CAŁĄ EUROPĘ



MAGAZYNOWANIE
SKŁADOWANIE / LOGISTYKA MAGAZYNOWA / DYSTRYBUCJA

Zajmujemy się magazynowaniem i dystrybucją towarów na
obszarze całej europy. Nasz magazyn główny zlokalizowany
jest w siedzibie naszej firmy Kochłowice 6, 46-220 Byczyna,

Polska



MIĘDZYKONTYNENTALNY
TRANSPORT KOLEJOWY,
MORSKI I LOTNICZY Z I DO
EUROPY.

Organizujemy pełną
obsługę transportową
i logistyczną przy
imporcie oraz
exporcie towarów z
Chinami, Ameryką
oraz Europą.

Organizacja

Doradztwo w zakresie
dobrania
odpowiednich
procedur, cła, VATu,
incoterms.

Doradztwo
Door-to-door, od
producenta  do
docelowego klienta w
Europie, Chinach i
Ameryce wraz z
przegrupowaniem
towarów oraz
dystrybucją LTL.

Realizacja



OPTYMALIZACJA
KOSZTÓW
LOGISTYKI
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Korzystamy z sieci partnerów i
innowacyjnych rozwiązań które pozwalają na
pełną optymalizację kosztów transportu i
logistyki - Just in Time



Każdy klient ma inne potrzeby, co za
tym idzie, optymalizacja będzie
polegała w każdym wypadku na

indywidualnej analizie i komunikacji z
klientem przez nasz zespół

specjalistów. Klient ma pewność że
zastosowany model do wyceny będzie

zawsze trafny.
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PRACA W ZESPOLE
Nad optymalizacją oraz organizacją

logistyki dla klienta działają nasze
przeszkolone i wykwalifikowane

zespoły które co dziennie zmagają
się z nowymi wyzwaniami.

INDYWIDUALNY
OPIEKUN
Do każdego klienta jest przydzielony
indywidualny opiekun do kontaktu w
każdej sprawie.



MOTTO NASZEGO ZESPOŁU 

W LOGIS COM NIE
MA PROBLEMÓW,

SĄ TYKO
WYZWANIA.



JAK TO
DZIAŁA
PRZEBIEG WSPÓŁPRACY

Spotkanie lub kontakt
telefoniczny/mailowy z
klientem oraz konsultacja i
identyfikacja potrzeb

Wycena usług
transportowych /
logistycznych

Nawiązanie współpracy i
realizacja pierwszych zleceń



CO SPRAWIA ŻE
NASZ ZESPÓŁ JEST
TAK EFEKTYWNY?
#TEAMLOGISCOM

Traktujemy pracowników tak jak sami byśmy
chcieli być traktowani, jak przyjaciół,
przejrzyste warunki, swoboda pracy, ciągłe
doskonalenie naszego #TeamLogiscom

Traktowanie pracowników

To sprawia że nasz zespół czuje się w pracy
jak w domu, nie ma żadnych barier,
narzuconego dresscodu czy innych
przymusów. Po prostu pracujemy i dajemy co
dziennie z siebie wszystko żeby zadowolić
naszych klientów,



NASZE
GŁÓWNE

WARTOŚCI.

Otwarte i kreatywne rozwiązania dla
naszych klientów oraz pracowników.

Transparentność komunikacji i
współpracy – komunikujemy się bez
barier na każdym etapie współpracy.

Kierujemy się zasadą – nie naprawiaj
tego, co nie jest zepsute, chyba że
może to zapewnić zwiększoną
wydajność. Zawsze dążymy do
zwiększania efektywności naszych
działań!

Innowacyjność

Komunikacja

Optymalizacja i efektywność



Footer

Zmniejszenie kosztów poprzez
optymalizację działań logistycznych w
każdym etapie, od jednej palety po
zestaw kontenerów,

Dopasowane rozwiązania do zakresu
działań klienta, jeden opiekun.

Posiadamy ubezpieczenie od
przewożonych towarów, na każdą
wartość, współpracujemy z firmami
ubezpieczeniowymi w zakresie
poszerzania i dopasowywania
ubezpieczeń specjalnych wymagań.

Zmniejszenie kosztów 

Indywidualne podejście

Pełne ubezpieczenie
towarów i usług

Wszystkie działania logistyczne i
transportowe są monitorowane przez
całą dobę

Całodobowy telefon
alarmowy 

+48 662 556 772
NUMER CAŁODOBOWY
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Migawki z codziennego życia naszego
#TeamLogiscom!

Instagram

Jesteśmy na Linkedin - zapraszamy
również na ten kanał komunikacji.

Linkedin



biuro@logiscom.pl

Email

+48 517 833 699

Dział obsługi klienta

KONTAKT
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Logis com Sp. z o.o.
Kochłowice 6

46-220 Byczyna, PL

Dane Adresowe


