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Οι πελάτες μας...

Μεταφορές με συνέπεια,
ασφάλεια και αξιοπιστία!

Φαρμακευτικές εταιρείες
Εταιρείες διαγνωστικών μηχανημάτων
Εταιρείες αναλυτικών συσκευών
Εταιρείες Καλλυντικών
Δημόσιες υπηρεσίες
Τράπεζες
Εταιρείες οικιακών συσκευών
Εταιρείες επίπλων
Super Markets
Εταιρείες catering
Εταιρείες τροφοδοσίας πλοίων
Εταιρείες χρωμάτων και χημικών
Διαφημιστικές εταιρείες
Εταιρείες προώθησης προϊόντων
Ιδιώτες

Αποθηκεύσεις
Στη Med Transport διαθέτουμε τους κατάλληλους
αποθηκευτικούς χώρους με ράμπες πρόσβασης και
παρέχουμε:
▶ Αποθήκευση κάθε είδους προϊόντος
▶ Αποθήκευση προϊόντων σε ψυκτικούς θαλάμους
▶ Οργάνωση παραλαβής και παράδοσης ανά κωδικό
εμπορεύματος
▶ Φόρτωση και εκφόρτωση
▶ Συσκευασία και παλετοποίηση
▶ Παρακολούθηση απογραφής stock

Συσκευασίες, ανασυσκευασίες,
αρχειοθετήσεις, απογραφές παγίων
Τέλος, παρέχουμε υπηρεσίες που αφορούν συσκευασία και ανασυσκευασία προϊόντων,
αρχειοθετήσεις και απογραφές εταιρειών.

Προσωπικό εργασιών
Παρέχουμε προσωπικό για εργασίες σε εταιρείες και οικίες όπως μετακίνηση ή
αμπαλάζ επίπλων, εξοπλισμών και λοιπών αντικειμένων.

Ψυγειομεταφορές
Μετακομίσεις
Μεταφορές ADR

εταιρική
παρουσίαση

Eθνικές μεταφορές
Ειδικές μεταφορές
Μετεστεγάσεις εταιρειών
Αποθηκεύσεις
Καλοκαιρινού 5 & Σαλαμίνος 121, 18 546 Πειραιάς
Τηλ: 210.49.20.312 - Fax: 211.18.21.510 - Κινητό: 6944.32.88.89 - 6984.25.24.44
email: info@medtransport.gr - http://www.medtransport.gr
www.facebook.com/metaforikes.medtransport

Αρχειοθετήσεις παγίων
Ταχυμεταφορές

www.MedTransport.gr

Η Εταιρεία
H Med Transport ιδρύθηκε το 1970. Το αντικείμενο αρχικά ήταν κυρίως
διανομές και περισυλλογές εντός Αττικής και σε μεμονωμένες περιπτώσεις,
πανελλαδικά. Με σύμμαχο το ήθος, την αξιοπιστία, τη συνέπεια και το σεβασμό
στις αξίες των πελατών της, σύντομα σύναψε συνεργασίες με εταιρείες που
απαιτούσαν σύνθετες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μεταφορών όπως:
Όμιλος Ι.Σ. Λάτση, Petrola Hellas, Builder Marine Corporation, Ήφαιστος
Hellas, Αλέξανδρος Εμπορική, AEG κτλ.
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Προσφέρουμε υπηρεσίες 		
υψηλού επιπέδου στις μεταφορές
και ολοκληρωμένες υπηρεσίες
αποθήκευσης και διακίνησης
εμπορευμάτων με δυνατότητα
ασφάλισης φορτίου.

Από το 1992 συστάθηκε οργανωμένο, πανελλήνιο δίκτυο μεταφορών, καλύπτοντας
όλο και πιο απαιτητικές υπηρεσίες μεταφορών. Το 2000 τη διοίκηση της εταιρείας
ανέλαβε η δεύτερη γενιά. Έκτοτε αναπτύσσεται συνεχώς τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού
όσο και υπηρεσιών προς τους πελάτες της και είναι σε θέση να καλύψει, υπηρεσίες
υψηλού επιπέδου και άλλους τομείς μεταφορών:
Ειδικές μεταφορές
Μετακομίσεις & μεταστεγάσεις μεγάλων εταιρειών
Ψυγειομεταφορές
Μεταφορές με πιστοποίηση ADR
Αποθηκεύσεις
Διανομές & περισυλλογές
Γερανομεταφορές
Μεταφορές έργων τέχνης
Μεταφορές σε ειδικές συνθήκες θερμοκρασίας
με διακριβωμένες ψυκτικές μονάδες
Διακίνηση φαρμάκων & ραδιοφαρμάκων
Μεταφορές ζωικών υποπροϊόντων
κατηγορίας 2 & 3

Ψυγειομεταφορές
Με πλήρη υπευθυνότητα και ασφάλεια,
μεταφέρουμε ευπαθή προϊόντα με ιδιόκτητα φορτηγά-ψυγεία
τα οποία διαθέτουν άρτιο εξοπλισμό διαχείρισης ψυχόμενου
φορτίου όπως:
▶ Online δορυφορική παρακολούθηση θερμοκρασίας
μέσω GPS
▶ Ψυκτικές μονάδες με ειδική πιστοποίηση εταιρείας
διακρίβωσης
▶ Μεταφορές τροφίμων
▶ Ψυκτικοί θάλαμοι με χωρίσματα και διπλά τοιχώματα
για ταυτόχρονη μεταφορά προϊόντων ψύξης-κατάψυξης
▶ Μεταφορές φαρμάκων

Διανομές
Ο στόλος μας αποτελείται από φορτηγά
μικτού φορτίου 2-40tn εξοπλισμένα με υδραυλικές και
πλαϊνές πόρτες, δίνοντας πρόσβαση ακόμη και στο
δύσκολα προσβάσιμο αστικό περιβάλλον. Οι Διανομές και
περισυλλογές, καλύπτουν ένα οργανωμένο, Πανελλαδικό
δίκτυο, με 24ωρη παραλαβή-παράδοση στο 80% της
Ελληνικής επικράτειας και 48ωρη στο υπόλοιπο 20%.

Advertising

Ειδικές Μεταφορές
Με τα κατάλληλα μέσα, η εταιρεία μπορεί και
φέρνει σε πέρας δύσκολες και ιδιαίτερων απαιτήσεων
μεταφορές όπως:
▶ Υπέρβαρα και υπερμεγέθη φορτία (ιατρικά
διαγνωστικά μηχανήματα, έργα τέχνης,
χρηματοκιβώτια, πιάνα, βιομηχανικές κατασκευές κλπ).
▶ Φόρτωση με ειδικό εξοπλισμό (πλατφόρμα Jumbo,
γερανοφόρα οχήματα, μίνι γερανοφόρα και
ανυψωτικά εσωτερικού χώρου).
▶ Μεταφορά ADR εμπορευμάτων με πιστοποιημένα
φορτηγά και οδηγούς (χημικά προϊόντα, ραδιενεργά
υλικά, ραδιοφάρμακα, αέρια και εκρηκτικές ύλες).
▶ Μεταφορές τύπου project, οι οποίες
πραγματοποιούνται με συνδυασμό εξειδικευμένου
προσωπικού, ανυψωτικών και μεταφορικών μέσων
και με εφαρμογή ειδικής συσκευασίας.
▶ Μεταφορές ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 2
και 3, με δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης
(πιστοποίηση από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες).
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Γευστικές δοκιμές
Αποθήκευση και ψύξη των προς διανομή προϊόντων
Εξοπλισμό εκδηλώσεων και εκθέσεων
Ενοικίαση επιφάνειας οχημάτων για διαφημιστική προβολή
(branding)

Πανελλαδικό δίκτυο
διανομών
Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει ένα οργανωμένο
δίκτυο το οποίο καλύπτει όλη την ελληνική
επικράτεια με δυνατότητα παράδοσης από 1 έως 24
ώρες, ανάλογα με τις απαιτήσεις παράδοσης. Η Med
Transport μπορεί να πραγματοποιήσει έως και 2000
αποστολές - παραδόσεις ημερησίως, ενώ μπορούν
να παραδοθούν ειδικά φορτία με αντικαταβολή σε
δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα, super markets και
άλλα καταστήματα.

Διαθέτουμε ανυψωτικό μηχάνημα τύπου σκάλας 33
μέτρων, το οποίο καλύπτει έως και τον 11ο όροφο
κτηρίου καθώς και τηλεσκοπικό γερανό ικανότητας
διαχείρισης φορτίων έως 20tn.

Παρέχουμε πανελλαδική υποστήριξη σε διαφημιστικές
εταιρείες όπως:
▶ Δειγματοδιανομές (πανελλαδική διασπορά)

Έχουμε αναπτύξει ένα μεγάλο, παγκόσμιο
δίκτυο μεταφορών καλύπτοντας όλη την Ευρώπη,
Αμερική, Καναδά και Κίνα με full track και groupage φορτία. Οι μεταφορές εκτελούνται οδικά,
αεροπορικά και μέσω θαλάσσης. Παρέχεται επίσης η
δυνατότητα ειδικής συσκευασίας, όπου απαιτείται.

Ανυψωτικό μηχάνημα
& γερανός

Υποστήριξη διαφημιστικών
υπηρεσιών

▶ Ενέργειες προώθησης

Διεθνείς μεταφορές

Μεταφορές φαρμάκων
Μεταφέρουμε φάρμακα και ιατρικά είδη σε
όλη την Ελληνική επικράτεια, με ταχύτητα και ασφάλεια.
Οι μεταφορές αυτού του τύπου υπόκεινται σε όλες τις
απαραίτητες προδιαγραφές και πραγματοποιούνται με
φορτηγά διατήρησης κατάλληλης θερμοκρασίας.

Μετακομίσεις
Στην Med Transport
αναλαμβάνουμε και μετακομίσεις
οικοσκευών. Το έμπειρο και ειδικευμένο
προσωπικό μας, σε συνδυασμό με την
σωστή οργάνωση και τον σύγχρονο
διαθέσιμο εξοπλισμό, μπορεί να
πραγματοποιήσει και τις πιο απαιτητικές
μετακομίσεις, επιτυγχάνοντας
μείωση του κόστους και του χρόνου
διεκπεραίωσης της μεταφοράς.
Παρέχουμε επίσης υπηρεσίες
συσκευασίας και αποσυσκευασίας.

Ταχυμεταφορές
(courier)
Αναλαμβάνουμε ταχυμεταφορές
εγγράφων και αντικειμένων με άμεση
παραλαβή – παράδοση εντός Αττικής.

