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Dążymy do zapewnienia kompleksowej obsługi spedycyjnej powierzonych nam towarów, aby sprostać 
najbardziej wygórowanym potrzebom naszych klientów, wpierając ich przy tym w odniesieniu sukcesu na 
stale zmieniającym się globalnym rynku. Zapewniamy rozwiązania logistyczne i transportowe na całym 
świecie, takie jak Next Flight Out, OBC, loty czarterowe, fracht drogowy, fracht morski, fracht kolejowy i 
rozwiązania w zakresie pośrednictwa celnego. Nieustannie staramy się łamać bieżące stereotypy, 
wprowadzać zmiany innowacje aby być liderem w tworzeniu rozwiązań, które będą się rozwijać i 
ewoluować w czasie rzeczywistym, zapewniając naszym klientom usługi transportowe o wartości dodanej. 

 

NASZA MISJA 

Naszą misją jest stworzenie efektywnego przepływu towarów pomiędzy krajami na całym świecie przy 
zachowaniu jak najbardziej optymalnej proporcji kosztów do czasu transportu, szczególnie w przypadku 
krytycznych dostaw, które wymagają szczególnej obsługi podczas całego transportu, od odbioru do 
końcowej dostawy. Cechujemy się wysoka elastycznością w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań 
logistycznych dla naszych klientów , tworząc wydajne procesy pomagające osiągnąć zamierzone cele 
naszych klientów poprzez  stosowanie sprawdzonych strategii, zarządzanych z pasja przez nasz zespół. 

 

KOMPETENCJE TRANSPORTOWE 

Zoptymalizowane rozwiązania i elastyczność. Globalna obecność z lokalnym doświadczeniem. Zgodność z 
przepisami. Proaktywny zespół. Technologia i systemy. 

 

NASZA SIŁA 

Zespoły dostępne 24/7. 25 lat doświadczenia. Optymalizacja transportu. Indywidualny opiekun dla każdego 
zlecenia. Realizujemy usługi transportowe w ponad 150 krajach. 

 

Poniżej znajduje się ogólny schemat usług. Skontaktuj się z nami jeśli potrzebujesz wsparcia w tym zakresie. 

Transport Drogowy: 
1. Transport busami do 3,5t masy całkowitej ( około 1300 kg załadunku 5-10 EP) po całej Europie 

24/7/365 
- Transporty zarówno „solo” – cały samochód dla jednego klienta, jak i „doładunki” w przypadku 
mniejszych bądź mniej pilnych transportów 
- w przypadku gdy czas odgrywa jeszcze bardziej znaczącą rolę – możliwość podstawienia 
samochodu w podwójnej obsadzie kierowców 
- pełne raportowanie w wybranej przez klienta formie jeżeli chodzi o położenie samochodu i 
przewidywany czas dotarcia do celu 



2. Transport samochodami osobowymi – dla krytycznych transportów z krótkim czasem doręczenia 
oferujemy możliwość podstawienia samochodu osobowego, który nie oszczędzając silnika będzie 
pędził najszybciej jak to możliwe bezpośrednio z punktu A do B. Tutaj również, szczególnie w 
przypadku dłuższych tras – możliwa podwójna obsada kierowców. Pełne raportowanie w wybranej 
przez klienta formie jeżeli chodzi o położenie samochodu i przewidywany czas dotarcia do celu 

Transport lotniczy: 
1. Standardowe frachty lotnicze 

- usługi realizowane według życzenia klienta; drzwi-drzwi, lotnisko-drzwi, drzwi-lotnisko, lotnisko-
lotnisko 
- transport ekonomiczny w atrakcyjnych cenach 
- zapewniamy obsługę celną przesyłek zarówno w kraju nadania jak i w kraju docelowym 
- oferujemy możliwość transportu materiałów niebezpiecznych, łącznie z pakowaniem, oklejaniem, 
pomocą w przygotowaniu dokumentacji 

2. NFO – Next flight out 
- Transport o najwyższym priorytecie załadunku dla linii lotniczej 
- maksymalnie skrócony czas transportu dla przesyłek cargo 
- zapewniamy obsługę celną przesyłek zarówno w kraju nadania jak i w kraju docelowym 
- oferujemy możliwość transportu materiałów niebezpiecznych, łącznie z pakowaniem, oklejaniem, 
pomocą w przygotowaniu dokumentacji 

3. Kurier na pokładzie 
- dla najbardziej pilnych, krytycznych lub delikatnych, wymagających ciągłego monitorowania 
przesyłek 
- maksymalna waga pojedynczej sztuki – 32 kg możliwość wysłania kilku/kilkunastu sztuk 
- najszybsza możliwa opcja przemieszczenia towaru z punktu A do B bazując na komercyjnych 
rozwiązaniach 
- towar pod ciągłą opieką tego samego człowieka, od momentu odbioru do momentu doręczenia 
- w przypadku przesyłek poza Unijnych – organizujemy również odprawy celne 
- posiadamy własnych kurierów z wizami do niemal każdego kraju 
- możliwość dotarcia/odbioru z niemal każdego miejsca na Ziemi 

4. Sameday 
- usługa dla małych przesyłek do 32 kg i wymiarów 70x50x50 cm 
- zasięg działania – Europa 
- przesyłka nadawana na statusie podobnym do bagażu pasażerskiego, czyli o priorytecie wyższym 
niż każde cargo 
- przesyłka może być późno na lotnisku nadania 60-90 min przed wylotem i szybko jest dostępna dla 
kuriera/klienta na lotnisku docelowym 60-75 min 
- usługa realizowana według życzenia klienta; drzwi-drzwi, lotnisko-drzwi, drzwi-lotnisko, lotnisko-
lotnisko 

5. Czarter 
- najszybsza możliwa opcja na przemieszczenie dowolnego towaru z punkt A do B 
- flota maszyn różnej wielkości dopasowywana pod konkretne zapytanie klienta 
- możliwość transportu materiałów niebezpiecznych 
- usługa realizowana wedle życzenia klienta; drzwi-drzwi, lotnisko-drzwi, drzwi-lotnisko, lotnisko-
lotnisko 

PHARMA: 
Posiadamy certyfikat DOBREJ PRAKTYKI DYSTRYBUCYJNEJ do prowadzenia działalności w zakresie spedycji 
lotniczej, morskiej, kolejowej i drogowej produktów leczniczych. 
RA: PL/RA/00072-01 
Obsługa w serwisie temperaturowym produktów farmaceutycznych oraz spożywczych/łatwopsujących. 

1. Transport w serwisie Active i Passive w różnych zakresach temperaturowych: 



- Głęboko zmrożonych – Temperatura -20/-10 C 
- Schłodzonych – Temperatura +2/+8 C 
- W temperaturze pokojowej – Temperatura +15/+25 C 

2. Wynajem kontenerów, sprzedaż opakowań pasywnych, urządzeń monitorujących temperaturę, 
pakowanie 

3. Ocena ryzyka dla każdego transportu 
4. Procedury jakościowe 
5. Wyszkolony personel 
6. Transport temperaturowy door-airport w oparciu o certyfikowane linie lotnicze 
7. Transport temperaturowy door-door w oparciu o certyfikowane linie lotnicze i wyspecjalizowanych 

agentów. 

Transport morski: 
1. Standard serwis FCL 

- wszystkie typy kontenerów – dry, reefers, dangerous goods 
- Door to door 
- Port to port 

2. Elastyczny serwis LCL 
- dla nie pilnych niepełnokontenerowych przesyłek 

3. Premium serwis non containerized load – for oversized / projects 
- Dedicated handling 
- OOG (OT,FR, break bulk, dry bulk) 
- Premium sea freight carriers 
- Secured means and follow-up 

Transport kolejowy: 
1. Standard serwis FCL via Małaszewicze / Pruszków / Łódź 

- import z Chin, Korei 
- Eksport do Chin 
- Door to door 
- Port to port 

2. Elastyczny serwis LCL via Małaszewicze / Pruszków / Łódź 
- import z Chin, Korei 
- Eksport do Chin 
- Door to door 
- Port to port 

 

 

SALES & CUSTOMER SERVICE 24/7 

ADAM KOMOROWSKI +48 508 030 020 adam.komorowski@eas-intl.com 

ŁUKASZ SZCZEPANEK +48 789 404 786 lukasz.szczepanek@eas-intl.com 

ANNA KUŹNIA +48 797 737 372 anna.kuznia@eas-intl.com 

AGNIESZKA STANKIEWICZ +48 519 078 161 agnieszka.stankiewicz@eas-intl.com 

 

OPERATION QUOTATION & FOLLOW-UP 24/7 

CONTACT 24/7  +48 797 990 911 ops-pl@eas-intl.com 


