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GÖDECKE LOGISTIK – DEwIz a FIrmy

GÖDECKE LOGISTIK zapewnia jakość i bezpieczeństwo. Od ponad 60 lat jesteśmy ekspertami ds.
transportu i logistyki na cały region Morza Bałtyckiego.
Od Skandynawii przez Niemcy Północne aż do Europy
Wschodniej – z nami Północ nabiera rozpędu.
Świat logistyki staje się coraz bardziej złożony i kompleksowy, a my rozwijamy się razem z nim. I z Państwem. Ponieważ Państwo jako klienci stoją u nas na
pierwszym miejscu. Od osobistego doradztwa przez
logistyczną organizację, od tymczasowego składowania aż do punktualnej dostawy Państwa towarów: z
GÖDECKE LOGISTIK jako partnerem otrzymają Państwo wszystko z jednej ręki – wydajne i zorientowane
na klienta rozwiązania logistyczne, które zwiększą
konkurencyjność.
Wspólnie z naszymi doświadczonymi partnerami spełniamy wysokie wymagania, jakie stawia w dzisiejszych
czasach logistyka nowoczesnym firmom transportowym. Efekt: niezmiennie wysoka jakość wypracowana
przez efektywne koncepcje logistyczne, sprawny
przebieg procesów w łańcuchu transportowym oraz
wieloletni zadowoleni klienci.

PRACA Z PASJĄ
Fundamentem każdej firmy usługowej jest dynamiczny
zespół złożony z wykształconych, zaangażowanych
i doświadczonych współpracowników. W osobistym
zaangażowaniu odzwierciedla się wysoka motywacja
naszego personelu. Dyspozycyjność, otwarta i bezpośrednia komunikacja oraz kompetentne doradztwo są
dla nas tak samo ważne jak niezawodne i punktualne
dostarczenie towaru. I to jest naszą codziennością –
praca z pasją.
Poprzez wykwalifikowanych współpracowników,
niezawodnych partnerów oraz zaufanie do naszych
Klientów dążymy pewnie do celu. To jest GÖDECKE
LOGISTIK.
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GÖDECKE LOGISTIK – Tr ansport

CAŁA

PÓŁNOC
W NASZYM ZASIĘGU

Ponieważ jesteśmy obecni na całym obszarze północnym od ponad 60 lat i mamy swoje przedstawicielstwa
w trzech strategicznie położonych miejscach: Lubeka
w Niemczech, Malmö w Szwecji i Świnoujście w
Polsce, nasze żółte samochody transportowe są rozpoznawalne w całych Niemczech aż do Skandynawii.

BEZPIECZNIE DO CELU

We wszystkich naszych filiach dysponujemy nowoczesnymi parkami samochodowymi. Od samochodów
ciężarowych z pomostem podnoszonym przez naczepy siodłowe z przyczepami po ciężarówki z przyczepami typu Jumbo – wszystkie warianty pojazdów są
do Państwa dyspozycji, naturalnie na najwyższym
poziomie technicznym i z wykwalifikowanymi kierowcami, aby zapewnić najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Niezależnie czy w regionie, czy w kraju
bądź też w całej Europie – od towaru drobnicowego
przez załadunki częściowe i kompletne aż po towary
niebezpieczne: dowieziemy Państwa towar bezpiecznie i szybko do celu.

Nasze pojazdy posiadają dodatkowe specjalne wyposażenie do przewozu towarów niebezpiecznych. Ponadto nasi kierowcy są regularnie szkoleni w zakresie
wszystkich istotnych aspektów bezpieczeństwa. Dzięki
najnowocześniejszym środkom zabezpieczenia towaru
oraz odpowiedniemu know-how sprostamy wszystkim
obowiązującym standardom bezpieczeństwa oraz możemy zagwarantować wysokiej jakości zabezpieczenie
towarów wrażliwych.

Bezpieczeństwo człowieka, środowiska oraz ładunku
stoi u nas zawsze na pierwszym miejscu. Dlatego
jesteśmy profesjonalnie przygotowani do transportu
towarów niebezpiecznych (poza klasą 1 i 7).

Z NAMI ZAWSZE PO DRODZE
W regionach wokół naszych siedzib w Lubece, Malmo
i Świnoujściu oferujemy Państwu szerokie spektrum
rozwiązań logistycznych, transportowych i składowania. Od wysyłek ekspresowych w regionie bo
przeładunek, składowanie i komisjonowanie Państwa
towarów. Jako specjaliści ds. ładunków częściowych
i kompletnych transportujemy towary szybko i bezpiecznie do miejsca przeznaczenia w całej Europie.
Niezależnie czy chodzi o transport bezpośredni czy
transport mieszany – znajdziemy dla Państwa optymalne rozwiązanie. Również nasza rozległa sieć ładunku drobnicowego sprawdza się codziennie jako część
naszej niezawodnej koncepcji logistycznej. Proszę
przekonać się o korzyściach, jakie przynosi optymalne
współgranie procesów logistycznych oraz sprawnie
funkcjonująca infrastruktura.

zestaw typu jumbo „Tandem”

naczepa Mega

naczepa standardowa
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WYRÓŻNIAMY SIĘ!
Pod pojęciem usług logistycznych rozumiemy więcej
niż sprawny i punktualny transport towarów z jednego
miejsca w drugie. Nasza bogata oferta zawiera usługi
wykraczające poza portfolio zwykłych firm transportowych.
Doradzamy i wspieramy w optymalizacji łańcucha
wartości Państwa firmy. Od doradztwa w zakresie
transportu i analizę kosztów poprzez ustalenie przyczyn szkód transportowych, aż do odkrycia nowych
możliwości – wypracujemy z Państwem rozwiązania
transportowe dopasowane do indywidualnych potrzeb
Państwa firmy. Stworzymy transparentność w procesach logistycznych, zwiększymy efektywność i
tym samym przyczynimy się do wyraźnego wzrostu
wartości dodanej w Państwa firmie. Nasi doradcy
logistyczni, posiadający praktyczne doświadczenie,
znający wszystkie nośniki kosztów, określą je i znajdą
indywidualne rozwiązania minimalizowania kosztów w
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Państwa firmie. Uzyskane w ten sposób wolne zasoby
mogą Państwo spożytkować koncentrując się jeszcze
intensywniej na kluczowych kompetencjach firmy.

WIEDZA DAJE
BEZPIECZEŃSTWO
Ponadto wyszkolimy Państwa współpracowników
w zakresie bezpieczeństwa ładunku. Czy to odnośnie procesu załadunku – przeładunku, właściwego
transportu towarów, czy też odnośnie ustawowych
podstaw prawnych i wytycznych – nasi eksperci ds.
bezpieczeństwa z wieloletnim doświadczeniem w
transporcie międzynarodowym zatroszczą się o to, aby
Państwa pracownicy byli wyposażeni w najbardziej aktualną wiedzę. Ponadto przekażą Państwa kierowcom
potrzebne informacje i wyjaśnią szczegółowe pytania z
zakresu praktyki.

GÖDECKE LOGISTIK – maGa zyn

LUBEK A – DOSKONAŁY

PUNKT PRZEŁADUNKOWY

Lubeka jest słusznie nazywana „Bramą na Północ”.
Nasz magazyn w Lubece jest – ze względu na swoje
centralne położenie – idealnym punktem łączącym z
całym obszarem Morza Bałtyckiego dla wszystkich
towarów (poza mrożonkami). Stąd dotrą Państwo do
najważniejszych miejsc Skandynawii, Europy Wschodniej i Środkowej w ciągu 24 godzin. Niezależnie czy
jest to przeładunek, magazynowanie czy komisjonowanie – GÖDECKE LOGISTIK jest Państwa neutralnym
partnerem w sprawach przeładunku kompletacyjnego
na Północy.

DOSKONAŁE POŁOŻENIE PRZY A1
Proszę skorzystać w ramach Państwa łańcucha transportowego z naszego strategicznie korzystnie położnego punktu przeładunkowego. Dostarczenie i odbiór
Państwa towarów jest możliwy po uzgodnieniu przez
całą dobę. Lub proszę skorzystać z naszego magazyny buforowego jako ogniwa łączącego z Państwa
Klientami. Mogą Państwo magazynować u nas towar
kiedykolwiek Państwo chcą – my dostarczymy go potem w wyznaczonym terminie wg Państwa wytycznych.
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