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A Cargo Gate Kft 2010-ben kezdte meg
tevékenységét a raktárlogisztikai piacon.
Kezdetben a légi szállítmányozás területén
jelen lévő szállítmányozók raktárainak
kiszolgálására vállalkozott. Ezen cégek által
kiszervezett teljes raktári operáció ellátását
vállaltuk.

2015 óta Magyarországon és Ausztriában végezzük tevékenységünket.

Ügyfeleink között tudhatjuk a legnagyobb nemzetközi szállítmányozó cégeket (DHL, Fedex, Swissport, Panalpina),
ezenkívül termelő- és nagykereskedelmi tevékenységet végző megbízóink is vannak.

Sokévnyi tapasztalattal rendelkezünk a következő területeken:
- Légi-, tengeri- és közúti árukezelés (Légipaletta építés, Konténerkezelés, Küldemény konszolidálás, Cross-dock
tevékenység)
- Depó tevékenység gyűjtőfuvarozáshoz
- Gyártási logisztika támogatás, Értéknövelt szolgáltatások, Minőségellenőrzési tevékenység
- Alkatrészraktári tevékenység (akár szállítmányozási szolgáltatással - partneri viszonyban vagyunk a legnagyobb
légi-, tengeri-, és közúti szállítmányozókkal)
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FŐ TEVÉKENYSÉGEINK

RAKTÁR ÜZEMELTETÉS
Olyan, a piacon egyedülálló megoldást ajánlunk a partnereinknek, amellyel nemcsak átvállaljuk raktáraik
szakszerű, megbízható üzemeltetését, hanem szolgáltatásunk díjazását a megbízó forgalmához kötjük. Ezzel
egyrészt megszabadulnak egy fix költség viselésétől, másrészt ezzel közösen, együtt dolgozó partnerként a piaci
kockázatokat is megosztjuk.
Megbízóink a fő tevékenységükre tudják minden erőforrásukat mozgósítani, miközben a raktár üzemeltetését
szakemberek végzik tervezhető, a forgalmat követő költségen.
Jellemzőink a rugalmasság, pontosság, gyors munkavégzés, megbízható feladatellátás. Munkatársaink minden
esetben a megbízó igényeinek megfelelően végzik munkájukat. Célunk, hogy a raktári szolgáltatásunk minőségével
hozzájáruljunk a velünk szerződő partnereink üzleti sikeréhez. Szolgáltatásunk mindig személyre szabott, az adott
partner raktárához, annak tevékenységéhez igazodik.

Büszkék vagyunk jól képzett kollégáinkra, (összesen mintegy 60 fő), az ő szakértelmük biztosítja a minőségi
szolgáltatást.
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BÉRRAKTÁROZÁS

2019-ben épült raktárunk Vecsésen, az Airport City Logisztikai Parkban, a Liszt Ferenc Repülőtér
szomszédságában található. Ez egy A kategóriás, temperált raktár, amely megfelel a legmagasabb minőségi és
biztonságtechnikai követelményeknek.
Itt bérraktározási tevékenységet végzünk, az egyszerű tárolástól a komplex logisztikai szolgáltatásokig. Időszakos,
projekt jellegű tárolást is vállalunk a hosszú távú megbízások mellett.

Bérraktározás / bértárolás
Tengeri-, légi- vagy közúti
szállítmányok kezelése
Cross-dock tevékenység
Depo szolgáltatás
Webáruházi kiszolgálás

Értéknövelt szolgáltatásaink:

-

rendelésmenedzsment
pick + pack
átcsomagolás
termék-összeállítás
(kitting)
címkézés
minőségellenőrzés
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MUNKAERŐ-KÖZVETÍTÉS

Szakképzett, gyakorlattal rendelkező
és pályakezdő munkatársak
közvetítése a logisztika területén,
fizikai dolgozóktól
középvezetői szintig.
A kiközvetített munkatársakat szigorú
Szakmai elbírálás során választjuk
ki, a pozícióra kiírt feltételeknek
megfelelően.

AMIT SZOLGÁLTATÁSAINK RÉVÉN NYÚJTUNK:
Szakértelmet - munkatársaink sokéves logisztikai tapasztalattal rendelkeznek
Minőséget - amivel partnerünk magasabb szintre léphet
Idő megtakarítást - ami értéket képvisel
Rugalmasságot - változó mennyiségek/feladatok lekövetése
Versenyelőnyt - a minőségi szolgáltatások által
HR feladatok mellőzését – megoldást az aktuális munkaerőpiaci problémákra

Tegye próbára a Cargo Gate tapasztalt és ügyfélközpontú munkatársait, akik mindig arra törekednek, hogy
szolgáltatásainkkal és megoldásainkkal hozzájáruljunk vállalkozása sikeréhez.
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