




Міжнародна
транспортна

логістика

Проєктна логістика та
індустріальні проєкти

Рішення
«від дверей
до дверей»

Митний та
страховий

брокер

Авто, авіа,
залізничні
та морські

перевезення

ASSTRA — ГЛОБАЛЬНИЙ
3PL ПРОВАЙДЕР



Група компаній AsstrA представлена в Європі, країнах СНД, Азії та США:

ДЕ ЗНАЙТИ?
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ХТО ПОСТАЧАЛЬНИКИ?
1. Власники
    автопарків

4. Лінії
    та авіаброкери

2. Судноплавні компанії
    та агенти

5. Арендарі та власники
    рухомого складу

6. Складські оператори3. Митні брокери та агенти

Швейцарія

Італія

Франція

Іспанія

Бельгія

Великобританія

Німеччина

Чехія

Румунія

Угорщина

Польща

Литва

Узбекистан

Турція

Китай

США

Латвія

Фінляндія

Росія

Білорусь

Україна

Казахстан



В ЯКИХ ГАЛУЗЯХ?
Персональний підхід до рішення транспортних і логістичних 
задач - вирішальна відмінність в обслуговуванню клієнтів 
кожної галузі.

Енергетична

Целюлозно-
паперова та
деревообробна

Сільскогосподарська

Добрива

Тваринництво

Алкогольна

Тютюнова

Виробництво
транспорту

МашинобудівнаМеталургійна Автомобільна

Харчова

FMCG

Меблі та виробництво
ассесуарів для дому

Товари для
будівництва та
ремонту будинку

Побутова техніка
та електроніка

Ритейл

Хімічна ФармацевтичнаНафтогазова

Iндустрія моди і
косметична



ЩО ПЕРЕВОЗИМО?
Заводи, фабрики, компанії потребують адаптованих логістич-
них рішень для кожного типу продукції. Допустимі розміри і 
габарити починаються з 5 кг чи 1 палети.

3 Між країнами ЄС та
СНД

Між країнами
Європи та Азії

Всередині Росії

Між країнами СНД та
всередині Росії

Між Китаєм та
країнами ЕС, СНД

Між США, Європою та
країнами СНД

ЗА ЯКИМИ МАРШРУТАМИ?
Trade Lane Management (TLM) - це програма фокусування 
компетенцій компанії з урахуванням потреб клієнта. включає 
різноманітні схеми та види перевезень на трейд-лейні.

Дорогі

ВеликоваговіНегабаритні Насипні

Наливні Генеральні

Спеціалізовані

Комлектні
та збірні

Небезпечні

Перегін
техніки

Живі
тварини

10 m

З підтримкою
температури



ШВИДКІСТЬ БЕЗПЕКА

ЧИМ ЗРУЧНІ АВІАПЕРЕВЕЗЕННЯ?

За статистикою, авіапере-
везення відноситься до
переважно безпечного
транспорту.

Гарантії експрес доставки
на кожному обраному
маршруті.

Відсліжування місцезна-
ходження вантажу через 
онлайн платформи 
доступно у режимі 24/7.

Сучасні грузові літаки 
доставляють товари 
будь-якох ваги та габа-
ритів.

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ МОНІТОРИНГТЕРМІНОВІСТЬ
Спрощена процедура
перевірки в аеропорту
відправлення та при-
буття.

ГЕОГРАФІЯ
Переліти організовано в
міжнародні та національні
аеропорти.

ЕКОНОМІЧНІСТЬ ОХОПЛЕННЯ

ЧИМ ВИДІЛЯЮТЬСЯ ПОСТАВКИ
МОРЕМ?

Масові міжнародні та 
міжконтинентальні пере-
везення.

ПРОДУКТИВНІСТЬ СТАБІЛЬНІСТЬНАДІЙНІСТЬ
Завантаження та розван-
таження під суворим 
контролем.

Відправлення та прибуття 
судів відбувається 
відповідно до регулярно-
го розкладу.

Полегшений процес 
завантаження та розванта-
ження товару в стандар-
тизованих контейнерах.

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ
Економічний міжнарод-
ний транспорт на великі 
відстані.

Перевезення товарів 
кожного типу, включаючи 
великогабаритні та насип-
ні вантажі.



ВІД ДВЕРЕЙ ДО ДВЕРЕЙ

МОБІЛЬНІСТЬ

ЯКІ ПЕРЕВАГИ ДОРОЖНЬОГО
ТРАНСПОРТУ?

Коригування маршруту
при виникненні.

ТРЕКІНГ

ДОСТУПНІСТЬ ОПЕРАТИВНІСТЬ
Експрес доставка
вантажів у випадку
термінових запитів.

Завантаження та розван-
таження 24 години на 
добу, 7 днів на тиждень.

Попередні час доставки 
та контроль місцезнаход-
ження у режимі реально-
го часу.

ОПТИМАЛЬНІСТЬ

Організіція транспорту з 
місця завантаження до 
кінцевого пункту розван-
таження.

Доставка усіх видів та 
об'ємів вантажів, включа-
ючи термо, небезпечні 
та негабаритні.

ПИТОМА ВАРТІСТЬ ВАНТОЖОПІД'ЄМНІСТЬ

НАСКІЛЬКИ ПРАКТИЧНІ
ЗАЛІЗНИЧНІ ПОСТАВКИ?

Доставка в одному пере-
везенні кожного об'єму 
продукції: від 1 палети 
до рухомого складу.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНІСТЬРЕГУЛЯРНІСТЬ
Чітке планування часу 
доставки вантажу неза-
лежно від погоди та 
пори року.

Відсутність вихлопних 
газів під час руху електро-
поїздів

Надійність залізничних 
перевезень та збере-
ження товарів у вантаж-
них вагонах, що пломбу-
ються.

МАСИВНІСТЬ
Чим більша відстань,
тим нижча вартість 
транспорту на одини-
цю продукції.

Різноманітні схеми пере-
везень важкої та понадга-
баритної продукції.



Митні заявки, що 
оформлені у митних 
агенціях компанії, обслу-
говуються у першу 
чергу.

Декларації для імпорту, 
експорту та транзиту 
вантажів за спрощеною
системою.

Вантажі від имені компанії
проходять через мінімаль-
ну кількість перевірок та 
оглядів.

МИТНІ ПОСЛУГИ
У митних агенціях AsstrA у Німеччині, Польщі, Литві, Білорусі 
та Росії корпоративні клієнти отримують комплекс митних 
послуг, що включає підготовку дозвільних справок, необхідної 
документації та сертифікатів.

1. 2. 3.

CUSTOMS
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СКЛАДСЬКІ ПОСЛУГИ
Економія на комплексному придбанні складських, 
транспортних та логістичних послуг в одній компанії.

Універсальні рішення з організації логістичних ланцюжків, 
являють собою повний комплекс послуг.

Консолідація та комплекта-
ція, кросс-докінг, дистрибу-
ція до кінцевих отриму-
вачів.

Передпродажна підготов-
ка: стікерування, фасуван-
ня до первинної тари, 
пакування під брендом 
Клієнта.

Кранове перевантаження
негабартиних та важких
грузів.

1. 2. 3.



Проєктна логістика та
управління індустріаль-
ними проєктами 
будується на чітких 
часових рамках та послі-
довностях.

Завдяки проєктним 
перевезенням стає 
можливим будівництво 
аеропортів, заводів, 
реакторів та інших 
промислових 
підприємств.

ПРОЄКТНА ЛОГІСТИКА
Персональне комплексне обслуговування під конкретний 
інвестиційний проєкт.

Перелік послуг включає планування, управління бюджетом та 
часом, доставку кожним видом транспорту, логістичний 
інжинірінг, управління рішеннями та документообіг.

Ліміт застрахованої
відповідальності
складає 3 000 000
євро на кожен страховий
випадок.

Страхове покриття
забезбечує Zurich
Insurance Company Ltd
(Швейцарія).

СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖІВ
Правильне рішення, яке дозволяє не хвилюватись через 
збереження вантажу на кожному етапі транспортування.

Означає покриття збитків у результаті пошкоджень чи втрати 
цілого вантажу у результаті аварії транспортного засобу, а 
також у результаті протиправних дій третіх осіб.



Аналіз ризиків, повне та 
правильне оформлення потріб-
них документів, відслідковуван-
ня реалізації проєкту та кожно-
го окремого завантаження.

Координація зі сторони
проєкт-менеджера AsstrA:
побудовано ланцюжок достав 
з чітким графіком та прискоре-
ним проходженням митних 
формальностей.

Імпорт та експорт на свій 
контракт, що включає 
консолідацію, зберігання на 
складі та дистрибуцію відповід-
но до потреб Клієнта.

DDP ПОСТАВКИ
Організація управління ланцюгами поставок, пошук 
постачальників, вибір торгівельних схем, у тому числі з 
використанням інфраструктури AsstrA. 

Також консалтинг - для Клієнтів компанії підготовлено 
повний комплекс послуг у контрактній логістиці та 
аутсорсинг ЗЕД.
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ЯК ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ЯКІСТЬ?
Дотримання транзитного
часу та термінів надання
транспорту.

1.

Справність транспортних
засобів.

2.

Наявність ременів та
іншого обладнання.

3.

Дотримання терморежиму,
санітарних правил та інших
вимог.

4.

Запас засобів індивідуального
захисту.

5.

Фіксування в TMS невідповідностей
щодо перевезення, негайне
залучення керівництва компанії.

6.



Сертифікати ISO 9001,
ISO 14001, ISO 28000,
ISO 45001, GDP 
підтверджують відповід-
ність світовим стандар-
там якості.

Система менеджменту
безпечного перевезення 
харчових продуктів 
відповідає вимогам
ISO 22000.

Висока оцінка компанії
SQAS дає право перевоз-
ити хімічні вантажі, у 
тому числі небезпечні 
ADR.

ДЕ ГАРАНТІЇ?
Підтвердження стабільності та довготермінових намірів 
співпраці.

Гарантія незмінної якості послуг, що надаються, незалежно від 
внутрішніх чи зовнішніх обставин, що змінюються.

БЕЗПЕЧНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Стеження за рухом
транспортного засобу 
та вантажу 24/7.

1.

Відповідність
транспортного засобу 
вимогам перевезення.

2.

Плани дій для поза-
штатних ситуацій.

3.

Підготовлений
персонал.

4.

Конфіденційність 
та інформаційна 
безпека.

7.

Обладнання засобами 
безпеки та контролю 
доступу.

5.

Фіксація несанкціонова-
ного входу до кабіни 
системою сигналізації.

6.
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Раціональні процеси та інтегровані IT-структури гарантують 
продуктивність та прозорість логістичної системи.

ASSTRA DIGITAL

Supplier's
portal

SRM Track
& trace

Transport
managing system

CRM

EDI

ASSTRA В СОЦМЕРЕЖАХ

asstra-ag

asstraassociated-
trafficag

asstracom

Asstra_companyasstra_associated
_traffic_ag

asstra_ag

asstracompany

AsstrA-Associated AsstrA1993AsstrA 

asstraag

AsstrA-AG



ДЛЯ ЗАПИСІВ



ASSTRA.COM
ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ НА


