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Υπηρεσίες



Ο στόλος μας



Ποιότητα Υπηρεσιών – Πιστοποιήσεις

APM Transport AE
•

Από την ίδρυσή της το 1995 στη Μαγούλα Αττικής, η APM Transport παρέχει κορυφαίας ποιότητας,
ολοκληρωμένες, υπηρεσίες Διεθνών Οδικών Μεταφορών από και προς την Ευρώπη

• Έχοντας συνάψει συνεργασία με τις μεγαλύτερες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες Διαμεταφορών στην
Ελλάδα και το εξωτερικό, η APM Transport κατέχει σήμερα ηγετική θέση μεταξύ των εταιρειών του χώρου
• Επενδύοντας συνεχώς σε υπερσύγχρονα, ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα, τεχνολογία αιχμής, πιστοποίηση των
διαδικασιών λειτουργείας και βασιζόμενη στην ομάδα των έμπειρων στελεχών της, η APM Transport
θεωρείται η πλέον εξειδικευμένη εταιρεία Διεθνών Οδικών Μεταφορών για την ασφαλή μεταφορά :
• Φαρμάκων σε συνθήκες ελεγχόμενης θερμοκρασίας (GDP EU 2013/C 343/01)
• Προϊόντων Υψηλής Αξίας υπό τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας (ΤΑPA TSR1)
• Τροφίμων, Ευπαθών και Θερμό ευαίσθητων προϊόντων σε ευρύ φάσμα θερμοκρασίας (-25οC / +25oC)
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Στρατηγική Ανάπτυξης
Επενδύοντας σε:
•

Ιδιόκτητο στόλο τελευταίας τεχνολογίας

•

Εξέλιξη του Ανθρώπινου Δυναμικού

•

Τεχνολογία αιχμής

Own
Fleet

• Πιστοποίηση διαδικασιών λειτουργείας
• Καθετοποίηση εργασιών και λειτουργειών

• Απόλυτη εξειδίκευση και συνεχή εξέλιξη
των υπηρεσιών μας
η APM στοχεύει σε σταθερά δυναμική
ανάπτυξη και αύξηση του μεριδίου αγοράς
μέσω ισχυρών στρατηγικών συνεργασιών.
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Οι υπηρεσίες μας
Αναλαμβάνουμε εισαγωγές κι
εξαγωγές στην Ευρώπη:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ελλάδα
Βέλγιο
Ολλανδία
Γερμανία
Ελβετία
Ιταλία
Αυστρία
Γαλλία
Πορτογαλία
Ισπανία
Ηνωμένο Βασίλειο
Σκανδιναβικές Χώρες
…καθώς και σε άλλους
προορισμούς ανάλογα με τις
απαιτήσεις των πελατών μας

•

Εξειδικευμένη υπηρεσία μεταφοράς φαρμάκων σε συνθήκες
ελεγχόμενης θερμοκρασίας σε απόλυτη εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή
οδηγία GDP (2013/C 343/01)

•

Εξειδικευμένη και πλήρως πιστοποιημένη (TAPA TSR-1) υπηρεσία
μεταφοράς προϊόντων μεγάλης αξίας με αυξημένα επίπεδα
παρακολούθησης και ασφαλείας

•

Μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε συνθήκες ελεγχόμενης
θερμοκρασίας (-25°C to +25°C)

•

Ολοκληρωμένη υπηρεσία οδικών μεταφορών για τμηματικά (Groupage,
PTL) και πλήρη (FTL) γενικά φορτία

•

Υπηρεσίες Αποθήκευσης και Διανομής (3PL) services

•

Ευρύ φάσμα υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας όπως ασφάλιση
εμπορευμάτων και εκτελωνισμό εμπορευμάτων

Εξειδικευμένη Υπηρεσία Μεταφοράς Φαρμάκων
Οι απαιτήσεις σας…

Οι υπηρεσίες της APM Transport…

• Συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή
οδηγία GDP για τη μεταφορά
φαρμάκων

• Μεταφορά σε πλήρη εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή οδηγία GDP*

• Μεταφορά φαρμάκων σε συνθήκες
ελεγχόμενης θερμοκρασίας από και
προς την Ευρώπη

• Bi Thermo, Double Deck, Bi Thermo & Double Deck trailers, μέχρι και
2,80μ. ωφέλιμο ύψος φόρτωσης

• Καταγραφή της θερμοκρασίας κατά
τη μεταφορά

• Συνθήκες ελεγχόμενης θερμοκρασίας (2°C - 8°C) και (15°C - 25°C)
• Στόλος τελευταίας τεχνολογίας, πιστοποιημένος για τη μεταφορά
Φαρμάκων, “Pharmaserv” certified

• Συνεχής παρακολούθηση και καταγραφή θερμοκρασίας
• Εκτύπωση θερμογράφου κατά την παράδοση
• Σύντομοι χρόνοι μεταφοράς
• Κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών

• Δυνατότητα παρακολούθησης του
φορτίου σας και συνεχής ενημέρωση

• Διακίνηση των φορτίων σας σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρότυπα
ασφαλείας TAPA* TSR-1 Certified

• Υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας

*GDP: Good Distribution Practice of Medicinal Products for Human use (2013/C 343/01)
*TAPA: Transported Asset Protection Association
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Εξειδικευμένη Υπηρεσία Μεταφοράς προϊόντων HVTT
Οι απαιτήσεις σας…
• Υψηλά επίπεδα ασφαλείας σε όλα τα
στάδια της μεταφοράς από την
παραλαβή μέχρι και την παράδοση
των εμπορευμάτων
• Ευρεία γεωγραφική κάλυψη
• Συνεχής παρακολούθηση της
μεταφοράς από κατάλληλα
εκπαιδευμένο προσωπικό

• Συνεχής ενημέρωση
• Επιβεβαιωμένοι χρόνοι παράδοσης

Οι υπηρεσίες της APM Transport Logistics…
• Πιστοποιημένες διαδικασίες και κατάλληλα εξοπλισμένος στόλος με τα πλέον
σύγχρονα συστήματα ασφαλείας και παρακολούθησης

• Πανευρωπαϊκή κάλυψη, συχνές αναχωρήσεις και σύντομοι χρόνοι παράδοσης
• GPRS Telematics, 24/7 επίβλεψη (passive/active) από εκπαιδευμένο προσωπικό μας
• Δυνατότητα παρακολούθησης του φορτίου και από εξωτερικό συνεργάτη (AMIC)
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο

• Ανάλυση ρίσκου δρομολογίου, Geo-fencing, στάθμευση σε σημεία ασφαλείας
• Άμεση ενημέρωση και δυνατότητα παρέμβασης των Αρχών Ασφαλείας
• Πιστοποίηση των υπηρεσιών μας στο μέγιστο πρότυπο ασφαλείας TAPA* TSR-1

*TAPA: Transported Asset Protection Association
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Εξειδικευμένη Υπηρεσία Μεταφοράς Ευπαθών Προϊόντων
Οι απαιτήσεις σας…

Οι υπηρεσίες της APM Transport…

• Πανευρωπαϊκή υπηρεσία μεταφοράς
ευπαθών προϊόντων σε συνθήκες
ελεγχόμενης θερμοκρασίας

• Μεταφορά σε συνθήκες ελεγχόμενης θερμοκρασίας (-25°C to +25°C) για
ευπαθή προϊόντα και τρόφιμα

• Ιδιόκτητος στόλος τελευταίας τεχνολογίας ATP/FRC (Euro5/Euro 6)
• Πιστοποιημένοι θάλαμοι, HACCP for Ferroplast bodies

• Σύγχρονος στόλος οχημάτων
πιστοποιημένος για τη μεταφορά
ευπαθών προϊόντων
• Σύντομοι χρόνοι παράδοσης
• Συνεχής παρακολούθηση και
ενημέρωση για την εξέλιξη της
φόρτωσης

• Συνεχής παρακολούθηση και καταγραφή της θερμοκρασίας
• Εκτύπωση θερμογράφου κατά την παράδοση

• Σύγχρονος εξοπλισμός (Mono Thermo, Bi-Thermo, single/double deck) για την
κάλυψη των πλέον απαιτητικών μεταφορικών αναγκών σε ανταγωνιστικό
κόστος
• Σύντομοι χρόνοι παράδοσης από και προς τις σημαντικότερες Ευρωπαϊκές
αγορές
• Στόλος εξοπλισμένος με τα πλέον σύγχρονα συστήματα Τηλεματικής για την
αξιόπιστη ενημέρωση της εξέλιξης της μεταφοράς αλλά και την σε
πραγματικό χρόνο παρακολούθηση της θερμοκρασίας εντός των θαλάμων
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APM Transport – Ιδιόκτητος στόλος
Equipment Type
Thermo Trailer

Tautliner / Tilt

Description

No of Trailers

Tractors EURO Class

Bi Thermo and Double Deck

18

Euro 6 : 29

Mono Thermo Double Deck

22

Euro 5 : 26

Mono Thermo

11

Euro 3 : 7

Sub Total Thermo Trailers

51

Total : 62

Mega Trailer

2

Normal Tilt

9

Sub Total Tautliner

11

Grand Total

62

APM Transport Σύστημα Ποιότητας
•

Οι διαδικασίες λειτουργείας και ο ιδιόκτητος
στόλος της APM Transport έχουν πιστοποιηθεί
σύμφωνα με τα πρότυπα :
 ISO 9001:2015
 ISO 39001:2012
 HACCP for Ferroplast Bodies
 TAPA TSR1: 2017
 GDP Compliance EU 2013/C 343/01

Στέφανος Αγιόπουλος
Business Development Director
APM Transport ΑΕ
Θέση Σκλήρι
19018 Μαγούλα
Tel. +30 210 55 51 801
Mob. +30 6932 28 27 82
Email : agiopoulos@apmtransport.com
web : www.apmtransport.com

