Apresentação Overseas 2008
Preparado por Overseas Internacional

2008 arnaudlogis - CRESCER EM SEGURANÇA
Na linha da estratégia delineada pela sua

Administração,

a Arnaud Logis viu consolidada a sua liderança nos

mercados PALOP’S e em 2008 decidiu incrementar a sua actividade no Overseas Internacional.
A aposta em recursos humanos qualificados e experientes na coordenação

operacional e com conhecimento da

realidade do mercado, levou à ampliação da sua equipa dedicada ao tráfego Intercontinental, que aliada a uma
estrutura sólida permitirá que os clientes beneficiem de um completo serviço de Transportes e Logística, mantendo
a flexibilidade e o serviço de atendimento personalizado.
A fim de alcançar este compromisso, contamos com uma rede de agentes capazes de dar resposta às necessidades
de transporte e logística dos nossos clientes em diferentes mercados tanto à importação como exportação.

Carga Marítima – Overseas Internacional
A Arnaud Logis desenvolveu em 2007 uma nova parceria de serviços de transporte marítimo global, assegurando aos seus
clientes a coordenação de transportes de contentores completos (FCL) e grupagem (LCL), tanto na Importação como na
Exportação . A recente inclusão na rede Cargo-partner AG oferece o seguimento eficiente na coordenação dos seus
envios especialmente de/para o Far East e Sub Continente Indiano.

( * abaixo mapa filiais China / India )

A Equipa que coordena os seus envios Overseas Internacional na

arnaudlogis Lisboa

José Calrão – Responsável Dptº Overseas Internacional
Telef. 21 9489200 fax: 219489204
Email: jose.calrao@arnaud.pt

Helena Amante – Comercial Interno ; Estudo preços e Rede Agentes
Telef. 21 9489200 fax: 219489204
Email:helena.amante@arnaud.pt

Paulo Correia – Operacional Exportação Maritima

Ana Gaspar – Operacional Importação Maritima

Telef. 21 9489200 fax: 219489204

Telef. 21 9489200 fax: 219489204

Email: paulo,correia@arnaud.pt

Email: ana,gaspar@arnaud.pt

Esta equipa permite a cobertura de todos os aspectos inerentes ao transporte maritimo internacional , aliando uma vasta experiencia à flexibilidade e
criatividade com a segurança necessária para que as mercadorias sejam entregues quando e onde os nossos clientes necessitam.

Serviço Expresso para África:
A nossa forte presença nos Palop´s e a experiência da nossa equipa neste mercado, assegura hoje a liderança no
transporte via marítima e reconhecimento junto dos cliente e das companhias marítimas a operar nestes tráfegos, com
tarifas competitivas e com equipas dedicadas.
Hoje, a Arnaud Logis detêm uma posição de destaque no transporte de/para Angola, Cabo Verde
Guiné, Moçambique e São Tomé e Príncipe. O terminal de Lisboa opera com equipamento
Fork Lift Kalmar de 30 ton. Permitindo a movimentação de qualquer contentor em terminal.
Armazém alfandegado à exportação pemite a recepção de diversos fornecedores, a consolidação
diária e enchimento em terminal para assegurar aos nossos clientes um serviço único e dedicado

FLASH – NEWS
A Arnaudlogis inaugurou em Fevereiro 2008 dois escritórios próprios em Cabo Verde ( Praia e S. Vicente )
Premiando o know-how da nossa equipa neste mercado onde ocupa o 1º lugar, esta aposta é o reflexo de uma
organização de sucesso que se vai alargar brevemente a outros países de África.

Carga Aérea
Na qualidade de agente IATA (Internacional Air Transporte Association) a Arnaud Logis tem uma longa experiência
no transporte de Carga Aérea.
A estreita colaboração e o estabelecimento de parcerias estratégicas com as principais Companhias de Aviação,
permitiu alicerçar as nossas capacidades em termos de reservas de espaço e de tarifas. Isto permite prestar aos
nossos clientes um serviço altamente fiável e a preços competitivos.
A nossa extensa rede de agentes cuidadosamente seleccionada, permite a cobertura de todos ao embarques que
carecem de tempos de trânsito curtos, assegurando um serviço de referência a todos os nossos clientes.

Armazenagem, Logística, Transporte Nacional
Asseguramos um serviço de Transportes no território português com recolhas e entregas nos prazos acordados , indo
assim ao encontro das solicitações dos clientes, quer no Multimodal como no transporte de contentores
Em 2008 a Arnaudlogis oferece um pacote global de serviços de Logística através de dois terminais, com 25.000 m2
e 8.000 m2 de espaço de armazenagem, distribuídos entre Lisboa e Porto, permitem uma variedade de serviços de
armazenagem, enchimento e consolidação de contentores, desconsolidação
e distribuição de mercadorias para qualquer destino na Península Ibérica.

T.I.R.
Suportada por uma sólida Rede de agentes especializados no Transporte Rodoviário, a Arnaud Logis tem uma posição
proeminente nos principais mercados europeus, nomeadamente Espanha, Suíça, Alemanha, Itália, Suécia, França e
países de Leste, oferecendo ligações regulares de/para os principais centros Europeus de produção e de consumo.
oferece também ligações diárias entre Barcelona, Madrid, Valência, Lisboa e Porto
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Consulte :

www.arnaud.pt

