ალოგი

„ ყოველი გამოწვევა გზა წარმატებისკენ “
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ტელ.: +995 322 337943
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ფაქსი: +995 322 376099

დავით აღმაშენებლის
ქ.#32, 4400 ფოთი,
საქართველო

ჩვენ შესახებ
საერთაშორისო გადაზიდვების კომპანია „ალოგი“ 8 წლიანი
არსებობის მანძილზე
მომხმარებლებს
სთავაზობს
თანამედროვე გადაზიდვების უნიკალურ სერვისს.

დაარსების დღიდან კომპანია ოპერირებს ფოთსა და
ბათუმში, რის შედეგადაც
საზღვაო ტრანსპორტით
გადაზიდვის ორგანიზება უფრო ეფექტური და მოქნილია.
ამჟამად, კომპანიას ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი უჭირავს
გადაზიდვების რეგიონალურ ბაზარზე და სთავაზობს
კლიენტებს ლოგისტიკური მომსახურების სრულ სპექტრს.

საავტომობილო გადაზიდვა
გთავაზობთ შიდა და საერთაშორისო საავტომობილო
გადაზიდვებს ამიერკავკასიის და დსთ-ს ქვეყნების
მიმართულებით (მათ შორის , რუსეთი, უკრაინა,
ბელორუსია), ასევე ევროპის ნებისმიერ წერტილსა და
ცენტრალურ აზიაში

საზღვაო გადაზიდვა

მომსახურება

ალოგი თანამშრომლობს მსოფლიოს წამყვან
გადამზიდავ კომპანიებთან და საზღვაო ხაზებთან
როგორიცაა MAERSK Line, MSC, CSAV, CMA CGM, ZIM,
Evergreen და სხვა

სარკინიგზო გადაზიდვა
გთავაზობთ როგორც შიდა, ასევე საერთაშორისო
სარკინიგზო გადაზიდვებს ამიერკავკასიის და დსთ-ს
ქვეყნების მიმართულებით (მათ შორის რუსეთი,
უკრაინა, ბელორუსია), ევროპასა და ცენტრალურ
აზიაში

საჰაერო გადაზიდვა
კომპანია ალოგი თანამშრომლობს მსოფლიოს წამყვან
საჰაერო სატრანსპორტო კომპანიებთან, რაც ჩვენს
მომსახურებას ხარისხიანსა და ეფექტურს ხდის

საავტომობილო
გადაზიდვა

გთავაზობთ შიდა და საერთაშორისო საავტომობილო
გადაზიდვებს ამიერკავკასიის და დსთ-ს ქვეყნების
მიმართულებით (მათ შორის რუსეთი, უკრაინა,
ბელორუსია). ასევე ევროპის ნებისმიერ წერტილსა და
ცენტრალურ აზიაში. საჭიროების შემთხვევაში, ტვირთის
სპეციფიკიდან გამომდინარე, ჩვენი მომსახურე პერსონალი
მეთვალყურეობას გაუწევს დატვირთვა-გადმოტვირთვის
პროცესს

ჩვენი მომსახურება მოიცავს:
- ტვირთის მიწოდებას კარიდან კარამდე
- ტვირთების შეგროვებას დატვირთვის სხვადასხვა ადგილას
- ნაყარი და საპროექტო ტვირთების ტრანსპორტირებას სატვირთო
ავტომობილების სრული და ნაწილობრივი დატვირთვით (FTL, FCL)
- მძიმეწონიანი და არაგაბარიტული ტვირთების ტრანსპორტირებას
- სახიფათო და მალფუჭებადი ტვირთების გადაზიდვას
ტემპერატურული რეჟიმის ავტომობილებით
- საყოფაცხოვრებო და პირადი ნივთების ტრანსპორტირებას
- შიდა გადაზიდვებსა და ტრანსპორტირებას დსთ-ს ქვეყნების
მიმართულებით
- საბაჟო მომსახურებასა და ტვირთის გაცილებას
- ტვირთის ადგილმდებარეობის მონიტორინგს ჩვენი ვებ-გვერდის
საშუალებით
- სხვა დამატებით მომსახურებას

საზღვაო
გადაზიდვა

ალოგი (NVOCC) თანამშრომლობს მსოფლიოს წამყვან
გადამზიდავ კომპანიებთან და საზღვაო ხაზებთან
როგორიცაა MAERSK Line, MSC, CSAV, CMA CGM, ZIM,
Evergreen და სხვა. როგორც მათი საიმედო პარტნიორი,
კომპანია ალოგი გთავაზობთ ეკონომიურ და მაღალი
ხარისხის მომსახურებას.

ჩვენი მომსახურება მოიცავს:
- ტვირთის მიწოდებას კარიდან კარამდე
- საზღვაო კონტეინერებით ტრანსპორტირებას სრული და
ნაწილობრივი დატვირთვით FCL/LCL
- სახიფათო და მალფუჭებადი ტვირთების ტრანსპორტირებას
ტემპერატურული რეჟიმის კონტეინერებით
- მძიმეწონიანი და არაგაბარიტული ტვირთების პროექტირებას
- საბორნე RO/RO გადაზიდვას
- ჩვენი ვებ-გვერდის საშუალებით ტვირთის ადგილმდებარეობის
მონიტორინგის სისტემას
- სხვა დამატებით მომსახურებას

სარკინიგზო
გადაზიდვა

აირჩიეთ სარკინიგზო ტრანსპორტი ნებისმიერი სახის ტვირთის
გადაზიდვისათვის, როგორც ყველაზე ეკონომიური და
ეკოლოგიურად სუფთა სატრანსპორტო საშუალება!
გთავაზობთ როგორც შიდა, ასევე საერთაშორისო სარკინიგზო
გადაზიდვებს ამიერკავკასიის და დსთ-ს ქვეყნების მიმართულებით
(მათ შორის რუსეთი, უკრაინა, ბელორუსია), ევროპასა და
ცენტრალურ აზიაში. ჩვენ ზედამხედველობას ვუწევთ
დატვირთვისა და გადმოტვირთვის პროცედურებს როგორც
ევროპის, ასევე სხვა რეგიონების ქვეყნებში.

ჩვენი მომსახურება მოიცავს:
- სარკინიგზო, სატერმინალო მომსახურებასა და კარამდე მიწოდებას
- სახიფათო, ასევე ნაყარი ტვირთის ტრანსპორტირებას ევროპის, შუა აზიისა და
დსთ-ს ქვეყნების მიმართულებით
- მძიმეწონიანი და არაგაბარიტული ტვირთების პროექტირებას
- კონტეინერების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას ლუქითა და ჩამკეტებით
- ტვირთების გაცილებას დსთ-ს ქვეყნების მიმართულებით
- სარკინიგზო გადაზიდვის (ნაყარი, არაგაბარიტული ტვირთის) ორგანიზებას
დახურული, ღია და ნახევარვაგონებით
- ტვირთზე წინასწარ და შემდგომ მონიტორინგს
- ტემპერატურული რეჟიმის მქონე სექციებს
- საბაჟო მომსახურებას
- შესაბამისი ნებართვების მოპოვებას სახელმწიფო სტრუქტურებისგან
- ჩვენი ვებ-გვერდის საშუალებით ტვირთის ადგილმდებარეობის მონიტორინგის
სისტემას
- სხვა დამატებით მომსახურებას

საჰაერო
გადაზიდვა

კომპანია ალოგი თანამშრომლობს მსოფლიოს წამყვან
საჰაერო სატრანსპორტო კომპანიებთან, რაც ჩვენს
მომსახურებას ხარისხიანსა და ეფექტურს ხდის, კერძოდ,
პროფესიონალური ლოგისტიკური გადაწყვეტილებების
ხარჯზე ჩვენი გუნდი ცდილობს ტვირთის და გადაზიდვის
სპეციფიკიდან გამომდინარე დააკმაყოფილოს
მომხმარებლის მოთხოვნები.

ჩვენი მომსახურება მოიცავს:
- ტვირთის მიწოდებას კარიდან კარამდე
- დასაწყობებასა და მიწოდებას
- ტვირთების კონსოლიდაციას მსოფლიო მასშტაბით
- პროექტირებას და თვითმფრინავის დაფრახტვას
- ტვირთის ადგილმდებარეობის მონიტორინგის სისტემას ჩვენი ვებგვერდის საშუალებით
- სხვა დამატებით მომსახურებას

საწყობი ფოთში

(250 კვ/მ დახურული; 5 000 კვ/მ
ღია)
საწყობი
ფოთში

საბაჟო საწყობის გახსნამ ფოთში მოგვცა
ისეთი მომსახურების შეთავაზების საშუალება
ჩვენი
კლიენტებისათვის,
როგორიცაა:
ექსპედირება პორტში, საბაჟო პროცედურები,
გადატვირთვა
კონტეინერიდან
სხვა
სატრანსპორტო
საშუალებებში
და
დასაწყობება

ჩვენი გუნდი

ლევან უკლება

ლია გოგილაშვილი

მაია ლობჟანიძე

დირექტორის მოადგილე
(ორგანიზაციულ საკითხები)

დირექტორი

ფინანსური ოფიცერი

ჩვენი გუნდი

ნათელა მიქაძე

ლუკა ჯოხაძე

დირექტორის მოადგილე
(ლოგისტიკის ოპერაციები)

გაყიდვების მენეჯერი
(სახმელეთო, სარკინიგზო)

ეკატერინე გუჩუა
გაყიდვების მენეჯერი
(საზღვაო, საჰაერო)

კობა სოსელია
ოფისის ადმინისტრატორი

ჩვენი გუნდი

მალხაზ ჩაჩავა

ნათია კაკაურიძე

ოპერაციების მენეჯერი
ფოთში

მთავარი ბუღალტერი

დავიდ
გოგილაშვილი
საავტომობილო
სატრვირთო
კოორდნატორი

პროექტი N2
ჰიდრო ელექტრო სად.
მოწყობილობა (2016)
ფოთი - ერევან

პროექტი N1
ნავთთობ ინდუსტრიის
მოწყობილობა
ფოთი - ბაქო

(2015)

პროექტი N4

ღვინო და სპირტიანი (2015)
ევროპა - ბაქო

პროექტი N3
ნავთთობ ინდუსტრის
მოწყობილობა(2016)
ფოთი - ბაქო

კონტაქტი
ალ. ყაზბეგის გამზ. #12ა,
0160, თბილისი,
საქართველო
დავით აღმაშენებლის
ქ.#32, 4400 ფოთი,
საქართველო

ტელ.: +995 322 337943
ელ.ფოსტა: office@alog.biz
ფაქსი: +995 322 376099

www.alog.biz

