Καταχώρηση τηλεφώνου

H SKG Thessaloniki Cargo είναι μια διαμεταφορική εταιρία με έδρα στη Θεσσαλονίκη, η
οποία συνδυάζοντας το δυναμικό της ξεκίνημα με την πολύχρονη εμπειρία των στελεχών
της, εξυπηρετεί φορτία από ολόκληρη την ελληνική επικράτεια προς κάθε γωνιά του
πλανήτη και αντίστροφα.

Οι βασικές αρχές που μας διακρίνουν είναι:
-

-

Η πελατοκεντρική αντίληψη: Οι ανάγκες των πελατών μας είναι εκείνες που μας
κατευθύνουν συνεχώς να μετατρέπουμε το επιθυμητό σε εφικτό.
Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα, που επιτυγχάνονται μέσα από:
o Το εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών μας που μας προσφέρει παγκόσμια
κάλυψη.
o Τη διαρκή αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων προσαρμοσμένων στις δικές
σας ανάγκες. Ειδικευόμαστε σε κάθε είδους εναέρια, θαλάσσια και οδική
μεταφορά.
o Τη διαρκή ενημέρωση για κάθε εξέλιξη στο χώρο των εγχώριων & διεθνών
μεταφορών
Η κάλυψη κάθε ανάγκης για μεταφορά και αποθήκευση,
o σε εύρος: εμπορευματική ή μη (διαχείριση οικοσκευών κλπ.),
o σε βάθος: από την παραλαβή των ειδών από τον χώρο σας, μέχρι και την
τελική παράδοσή τους στο σημείο που επιθυμείτε, αναλαμβάνουμε όλες
τις ενδιάμεσες διαδικασίες (παρακολούθηση αποστολής, εκτελωνιστικές
διατυπώσεις κλπ.)

Φροντίζουμε να σας παρέχουμε όλο το φάσμα των υπηρεσιών μας στις πλέον
ανταγωνιστικές τιμές με γνώμονα την αξιοπιστία, την ταχύτητα και τη συνέπεια, που
είναι στο κέντρο της φιλοσοφίας μας.
Ως πελάτης της Skg Cargo Thessaloniki θα έχετε την δυνατότητα να απολαμβάνετε
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες καθώς προσφέρουμε ολοκληρωμένη και πλήρη γκάμα
προϊόντων μεταφοράς. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας συνδυάζουν τόσο την
αποτελεσματική μεταφορά των φορτίων σας όσο και την μείωση των χρόνων
παράδοσης.

1.1.

Αεροπορικές Μεταφορές – Air Freight

H SKG Thessaloniki Cargo βασιζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία των στελεχών της και
το εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών της είναι σε θέση να σας προσφέρει λύσεις σε κάθε
αίτημα αερομεταφοράς. Εξυπηρετούμε όλο το φάσμα αποστολών, όπως:
-ανταλλακτικά πλοίων για ναυτιλιακές εταιρείες,
-Ευπαθή & αλλοιώσιμα εμπορεύματα,
-επικίνδυνα εμπορεύματα (Dangerous Good’s),
-εξοπλισμό & πρώτες ύλες πάσης φύσης,
-ζώα (AVI),
-αποστολές προσωπικών ειδών
Ο κατάλογος είναι ενδεικτικός. Όσο εξειδικευμένη και αν είναι η μεταφορά σας,
επικοινωνήστε μαζί μας.

1.2.

Θαλάσσιες Μεταφορές – Sea Freight

Φροντίζουμε για την εισαγωγή / εξαγωγή κάθε είδους φορτίου από και προς όλο τον
κόσμο, όπως:
-Συσκευασμένο & χύδην φορτίο
-Βαρέα & Επικίνδυνα φορτία
-Ευπαθή και αλλοιώσιμα προϊόντα με εμπορευματοκιβώτια ελεγχόμενης θερμοκρασίας
(Reefer/ Controlled Temperature Containers).
Χάρη στο δίκτυο των έμπειρων συνεργατών μας διαχειριζόμαστε αξιόπιστα κάθε στάδιο
της αποστολής σας από την παραλαβή έως την παράδοσή της, καλύπτοντας όλο το
φάσμα των σχετικών διαδικασιών:
-

Εκτελωνιστικές διατυπώσεις εισαγωγής/ εξαγωγής,
Φορτώσεις εμπορευματοκιβωτίων πάσης φύσης (FCL/ LCL/ High Cube/ Open
Top/ Flat Rack),
Έλεγχος και καταμέτρηση,
Συσκευασία και αποθήκευση εμπορευμάτων
Παρακολούθηση της αποστολής σας καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς

1.3.

Οδικές Μεταφορές – Road Freight

Η αποτελεσματική μεταφορά και η διαχείριση των εμπορευμάτων σας έχουν καίρια
σημασία για την επιτυχία σας. Η SKG Thessaloniki Cargo σας παρέχει ευρύ φάσμα
λύσεων ικανών να καλύψουν τις απαιτήσεις σας από άποψη υπηρεσίας και κόστους. Η
συνεργασία μαζί μας σας προσφέρει μεταξύ άλλων:
-

Εκτελωνιστικές διατυπώσεις εισαγωγής/ εξαγωγής,
Φορτώσεις τμηματικές LTL (groupage) είτε Full Truck,
Χύδην ή συσκευασμένο φορτίο
Μέριμνα μεταφοράς ευπαθών προϊόντων υπό ψύξη (Refrigerated Cargo)
Έλεγχος και καταμέτρηση,
Συσκευασία και αποθήκευση εμπορευμάτων
Παρακολούθηση της αποστολής σας καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς

1.4.
Συνδυασμένες μεταφορές – Combined/ Intermodal
Transport

Η SKG Thessaloniki Cargo, στα πλαίσια της καλύτερης και ανταγωνιστικότερης
προσφοράς που επεξεργάζεται για τις ανάγκες σας, ερευνά συστηματικά τον
καλύτερο συνδυασμό τρόπων μεταφοράς (αεροπορικού – ναυτικού - οδικού), μέσω
του οποίου επιτυγχάνεται μείωση κόστους, ενώ παράλληλα επιβαρύνεται λιγότερο το
περιβάλλον.

1.5.

Εκτελωνιστικές υπηρεσίες

Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρία στις εκτελωνιστικές διατυπώσεις, η "SKG Thessaloniki
Cargo Services" σας καλύπτει πλήρως σε όλο το φάσμα των απαιτούμενων
τελωνειακών σας διαδικασιών.

Είμαστε θιασώτες μίας "επιθετικής" πολιτικής στις Τελωνειακές συναλλαγές μας από την
αρχή της λειτουργίας του γραφείου μας που δεν μας έχει απογοητεύσει σε καμία
περίπτωση έως και σήμερα.
Με βαθιά γνώση όλων των αντικειμένων και των διαδικασιών που θα πρέπει να
ακολουθηθούν για το μέγιστο συμφέρον της Εταιρεία σας, χειριζόμαστε με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως και έχει αποδειχθεί στην μέχρι τώρα πορεία μας, όλα τα
πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να απασχολήσουν την Εισαγωγική ή την
Εξαγωγική σας δραστηριότητα της επιχείρησης σας.
Χειριζόμαστε ιδανικά αποστολές δύσκολες και πολύπλοκες όπως είναι οι εισαγωγές
Εκθεμάτων που προορίζονται για διοργανώσεις από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
(Agrotika, Infacoma, Διεθνής έκθεση Σεπτεμβρίου κλπ), κλαδικές εκθέσεις των Αθηνών
αλλά και σχεδόν από όλα τα Μουσεία της Πόλης μας (Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης, Μουσείο Βυζαντινού πολιτισμού, κλπ) αλλά και εισαγωγές Προσωπικών Ειδών Οικοσκευών από ιδιώτες.
Άριστοι χρήστες όλων των μέσων που παρέχει η σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία
αλλά και συνδρομητές σε όλη την απαραίτητη (και όχι μόνο) βιβλιογραφία που
απαιτείται στον κλάδο μας, έντυπη ή ηλεκτρονική, ενημερωνόμαστε και αξιοποιούμε
αμέσως, ότι καινούργιο δεδομένο υπάρξει και μπορεί να λειτουργήσει υπέρ των
πελατών μας. Διαθέτουμε όλον τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό αλλά και την βούληση που
μας επιτρέπει να είμαστε πρωτοπόροι στις εξελίξεις και όχι ουραγοί. Προσαρμοζόμαστε
άμεσα σε όλα τα καινούργια δεδομένα που κατά καιρούς θεσπίζονται στον χώρο μας.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένους τομείς δραστηριότητας στον τομέα αυτόν :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πλήρη ανάληψη και οργάνωση των επικείμενων συναλλαγών σας με όλα τα
Τελωνεία της Ελληνικής επικράτειας
Εκτελωνισμό εισαγωγής και εξαγωγής των εμπορευμάτων σας.
Προετοιμασία τελωνειακών εγγράφων για την εισαγωγή ή την εξαγωγή των
προϊόντων σας.
Εισαγωγές Προσωπικών Ειδών - Οικοσκευών από ιδιώτες.
Τελωνειακή Αποταμίευση των εισαγομένων σας προϊόντων.
Εκτελωνισμό αυτοκινήτων και φορτηγών.
Εκτελωνισμός μικροαποστολών Courier στα αεροδρόμια Αθηνών και
Θεσσαλονίκης.
Συμβουλές για την δασμολογική ταξινόμηση με βάση το περιεχόμενο ή την
χρήση των εμπορευμάτων σας.
Πληρωμή τελωνειακών επιβαρύνσεων μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
Διαμετακόμιση υποκείμενων σε Τελωνειακές επιβαρύνσεις αποστολών (Τransit
φορτώσεις ή τριγωνικές συναλλαγές).

