
Idei, Soluții, Strategii 
pentru afacerea ta 

   când expediția de marfă înseamnă 
    parteneriat, performanță, oameni!
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Soluții adaptate businessului partenerilor!

1359
Case de expediție (cod CAEN 5229) activează in Romania, conform 
datelor  o�ciale.

7000
De încărcări FTL pe rute interne se efectuează zilnic in România. 
(sursa  DGH).

5
Numărul mediu zilnic de curse interne FTL efectuate de o casă de
expediție  cu  camioane  de  24  tone.

160
Numărul mediu zilnic de curse interne FTL efectuate de DGH cu
camioane  de  24  tone.



DE CE

91,8%: SLA mediu clienți DGH in 2016 

Transport intern de mărfuri cu camioane de 24 tone: este ceea ce știm 
să facem cel mai bine, de peste 10 ani! Nu există rute pe care să nu 
rulăm sau destinații pe care să le ocolim. Nu există solicitare fară 
soluția   optimă   de   transport!

Capacitate de transport & acoperire: 1200 de furnizori de transport, 
125+ camioane sub contract exclusiv DGH permit ca oferta noastra de 
servicii să se adreseze companiilor cu volume mari de mărfuri de 
transportat, acoperind întregul teritoriu al țării. 90% din �ota cu care 
lucrăm   bene�ciază   de   monitorizare   GPS.

Sezonalitate: DGH este partenerul pe care te poți baza … la greu! 
Pentru noi, “nu găsesc mașină” nu este printre opțiuni, chiar și în
perioadele aglomerate. Unul din avantajele noastre este varietatea 
industriilor cu care lucrăm, astfel încât, chiar și în vârf de sezon,
partenerii noștri se pot baza pe o capacitate de transport 
corespunzatoare.

Dublă asigurare pentru transportul intern: securitatea și integritatea 
bunurilor transportate pe tot traseul acestora de la expeditor la
destinatar. DGH, în calitate de casă de expedție, dispune de o poliță de 
asigurare în valoare de 100.000 euro/eveniment, iar �ecare camion are 
încheiată o poliță de asigurare de minim 50.000 euro/eveniment.

Asumare: Știm ce înseamnă pentru business o plani�care economică și 
�nanciară corectă, pe termen mediu și lung. Asumarea obligațiilor 
contractuale (tarife de transport, orare de încărcare/descărcare, cerințe 
de SSM, norme de Protectia Mediului) înseamnă normalitate în 
activitatea   noastră. 



Conștiință 
profesională. 
Atenție 
la detaliu.

DGH 
Log & 
Sped

Telefon: +4037.420.37.44

E-mail: office@dgh.ro | transport@dgh.ro


	pag1.pdf
	pag2.pdf
	pag3.pdf
	pag4.pdf

