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Real Logistics Group

REALNE WSPARCIE DLA BIZNESU
REAL SUPPORT IN BUSINESS

Transport kolejowy

E-commerce

Odprawy celne

Projekt Cargo

Transport kontenerów z i do
hubów przeładunkowych,
krajowy i międzynarodowy
transport LCL i FCL,
załadunek i dekonsolidacja

Magazynowanie, paletyzacja,
kompletowanie, foliowanie,
etykietowanie / znakowanie,
organizacja dostaw do centrów
e-commerce, usługi kurierskie
i pocztowe

Standardowe
i uproszczone odprawy
celne, odprawy celne
z odroczoną płatnością
VAT, ubezpieczenia
ładunków

Planowanie i realizacja
przewozu nawet
najbardziej nietypowych
obiektów

Konsolidacja
i magazynowanie

Transport morski

Transport lotniczy

Transport drogowy

Spedycja FCL i LCL,
obsługa ładunków
ponadgabarytowych,
dostawy do i z portów
morskich Europy

Organizacja spedycji
lotniczej eksportowej
i importowej poprzez
lotniska Polski i Europy

Wszystkie kraje Unii
Europejskiej, od jednej
palety po kontener

Składowanie krótkoi długoterminowe,
magazynowanie
w składzie celnym dla
przesyłek LCL i FCL

Grupa Real Logistics powstała w 2006 roku.
Jest wiele powodów, dla których możesz nam zaufać:
 kilkanaście lat sukcesów
 kompetentny zespół doświadczonych pracowników
 kompleksowa usługa
 jakość potwierdzona gronem stałych klientów
 znajomość rynków Unii Europejskiej, krajów Europy Środkowej

Hamburg

Duisburg

i Dalekiego Wschodu
 doskonała lokalizacja w centrum Europy
 międzynarodowa rozpoznawalność dzięki uczestnictwu
w sieciach Marco Polo Line, JC Trans, WWPC, GLA i IP Network,
poparta wieloma nagrodami

„Ogromne znaczenie ma dla nas elastyczność
ﬁrmy, która przejawia się w dostosowaniu się do
naszych potrzeb, wraz ze wspólnym poszukiwaniem
rozwiązań w niestandardowych sytuacjach.” – US PHARMACIA
„Nawet jeśli oferta cenowa konkurencji była niższa – nie przekonała
mnie, by odejść od Real Logistics. Zawsze wygrywali, mogę polecić
ﬁrmę.” – TPS, TOMASZ OZGA
„Współpracujemy z Real Logistics od 2015 roku. Wybieramy Real
Logistics, kiedy potrzebujemy obsługi kolejowej w Środkowej
i Wschodniej Europie. To wiarygodny, godny zaufania i punktualny
partner w biznesie.” – ANDY LIU, COSCO SHIPPING LOGISTICS

REALNE WSPARCIE DLA BIZNESU

Rail freight

E-commerce
complex handling

Container transport
to & from rail hubs, domestic
and international FCL and LCL
railway transport, stufﬁng and
deconsolidation

Warehousing
and consolidation
Short and long term
warehousing, bonded
warehousing for LCL
and FCL shipments
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Budapest

Customs clearance

Project Cargo

Standard and ﬁscal
customs clearance
with deferred VAT
procedures, cargo
insurance

Optimal solutions
for moving most
unusual objects

Sea freight

Air freight

Road freight

FCL and LCL freight
forwarding, oversized
cargo handling and
forwarding, deliveries to
& from European seaports

Arranging air
transport via Polish
and European
airports

All EU countries
starting from 1 pallet up
to whole container

Warehousing, palletizing, picking
and packing, stretching, labelling/
marking, arranging deliveries
to e-commerce logistic centres,
courier and postal service

Real Logistics group was founded in 2006.
There are plenty of reasons for you to trust us:
 over a dozen successful years on the market
 competent team with solid experience
 comprehensive service
 top quality approved and backed by large group of regular customers
 familiarity with the markets of European Union, Central European

and Far Eastern countries
 perfect location in the Centre of Europe
 global brand recognition, thanks to memberships in Marco Polo Line,
JC Trans, WWPC, GLA and IP Network, uphold by multiple award
winnings

„Crucial aspect for us is ﬂexibility of Real Logistics. It displays
in adjustment to always meet our needs and ﬁnding solutions
in uncommon situations” US PHARMACIA
„Even when competition offered better prices, it never
convinced me to leave Real Logistics – they always win, I can
always recommend them.” – TPS, TOMASZ OZGA
„We co-operate with Real Logistics since 2015. We chose
them when we need a railway service in Central and Eastern
Europe. It is very reliable, punctual and trustworthy business
partner.” – ANDY LIU, COSCO SHIPPING LOGISTICS
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