ONE TIME SOLUTIONS
Na míru vašim neobvyklým požadavkům

LOGISTIKA EVENTŮ
VÁŠ PARTNER PRO VÝSTAVY
A LOGISTIKU EVENTŮ

Pro zdařilou organizaci výstav, veletrhů, automobilových přehlídek či jiných eventů je klíčová
správně zorganizovaná logistika. Každý event vyžaduje specifický přístup.
Za více než 20 let zkušeností v oblasti logistiky eventů jsme vytvořili širokou škálu
spolehlivých řešení přizpůsobených vašim potřebám.

NAŠE ŘEŠENÍ

VELETRHY A VÝSTAVY
Obchodní, ekonomické a kulturní
eventy

■

AUTOMOBILOVÉ
EVENTY
Závody a rally, tiskové eventy,
logistika prototypů, utajených
projektů a příprava showroomů

ZÁBAVA
Představení nových produktů,
tiskové konference, filmy či
koncerty

Multimodální, pozemní, letecké

■

Příprava vozidel

■

Specifické ochranné balení

■

Standardní, zabezpečené či

a námořní přepravy

■

■

Logistické služby a koordinace na

■

■

Vybalení, zabalení a skladování

■

Logistické služby na místě konání

■

Celní odbavení, dočasné použití

■

Dočasné použití, ATA karnet

místě konání

utajené multimodální přepravy

a volný oběh

Vyzvednutí a zabalení
Spolehlivá přeprava na místo
konání v požadovaný čas
Vybalení a opětovné zabalení

■

po skončení show
Celní řízení, dočasné použití

■

a volný oběh

Konzultace ■ Plánování ■ Navržení řešení ■
Realizace a podpora logistických služeb ■ Zajištění manipulačních strojů ■
Dodání ■ Koordinace logistiky na místě ■ Monitoring ■ Přeprava nazpět

PROČ GEFCO?
KNOW-HOW

KVALITA SLUŽEB

■

Více než 20 let zkušeností v logistice eventů

■

Jedna kontaktní osoba pro celý projekt

■

Celosvětová síť expertů

■

Bezpečné řešení door-to-door

■

Obsáhlé projektové řízení

■

Profesionální zajištění importních,
exportních a tranzitních formalit

SLEDOVATELNOST
Monitorování celého dodavatelského řetězce

■

„Lean“ projektové a logistické řešení

■

■

Široká nabídka řešení

■

Jedna kontaktní osoba

■

Dokonalé přizpůsobení se vašim potřebám

■

T
 rack & Trace

KLÍČOVÉ ÚDAJE
Více než 20
zkušeností

Kontaktujte nás!
info.czech@gefco.net

let

Dedikovaný
projektový tým

GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA, s. r. o.
Sokolovská 669/136e, 186 00 Praha 8
Tel.: +420 844 444 844

Více než 100

eventů

zorganizovaných po celém světě

Sledujte nás:
gefco.cz
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