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Royal Express გთავაზობთ შიდა და საერთაშორისო საავტომობილო 
გადაზიდვებს კავკასიის, დსთ-ს ქვეყნებისა და ევროპის მასშტაბით, 
ასევე, მცირე და შუა აზიაში, ჩინეთსა და დუბაიში. 

RE გადაზიდვის შერჩევის კრიტერიუმის რანჟირებაა: 
  „კარიდან კარამდე“ ტრანსპორტირების ტარიფები (დანახარჯები);
  „კარიდან კარამდე“ ტრანზიტის საერთო დრო;
  მზადყოფნა ტარიფის შეცვლის შესახებ მოლაპარაკებებისათვის;
  კომპანიის ფინანსური სტაბილურობა;
  სერვისის (სიხშირე) დონე;
  ტვირთების დაცვა;
  პერსონალის კვალიფიკაცია;
  გზავნილების ექსპედირება და კონტროლი;
  მზადყოფნა სერვისის შეცვლის შესახებ მოლაპარაკებებისთვის;
  გადაზიდვების მარშრუტიზაციის სქემის მოქნილობა და განაცხადის 
პროცედურა (ტრანსპორტირების შეკვეთა)
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Royal Express გთავაზობთ შიდა და საერთაშორისო საავტომობილო 
გადაზიდვებს კავკასიის, დსთ-ს ქვეყნებისა და ევროპის მასშტაბით, 
ასევე, მცირე და შუა აზიაში, ჩინეთსა და დუბაიში. 

RE გადაზიდვის შერჩევის კრიტერიუმის რანჟირებაა: 
  „კარიდან კარამდე“ ტრანსპორტირების ტარიფები (დანახარჯები);
  „კარიდან კარამდე“ ტრანზიტის საერთო დრო;
  მზადყოფნა ტარიფის შეცვლის შესახებ მოლაპარაკებებისათვის;
  კომპანიის ფინანსური სტაბილურობა;
  სერვისის (სიხშირე) დონე;
  ტვირთების დაცვა;
  პერსონალის კვალიფიკაცია;
  გზავნილების ექსპედირება და კონტროლი;
  მზადყოფნა სერვისის შეცვლის შესახებ მოლაპარაკებებისთვის;
  გადაზიდვების მარშრუტიზაციის სქემის მოქნილობა და განაცხადის 
პროცედურა (ტრანსპორტირების შეკვეთა)
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საზღვაო გადაზიდვა
როგორც სახმელეთო, ასევე საზღვაო გადაზიდვა როიალ 
ექსპრესისთვის წარმოადგენს მის ძლიერ მხარეს.არსებულ 
ბაზარზე კომპანიის წარმატებულმა აქტივობამ, მოგვცა 
საშუალება ჩამოვიტანოთ ტვირთი მსოფლიოს ნებისმიერი 
წერტილიდან !

ჩვენ გთავაზობთ უნიკალურ შესაძლებლობას, 
ჩინეთიდან, დუბაიდან და ამერიკიდან.
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პერსონალური აგენტი ჩინეთში;
ნებისმიერი საქონლის არჩევა, ყიდვა და 
დამზადება;
საზღვაო კონტეინერებით ტრანსპორტირებას 
სრული და ნაწილობრივი დატვირთვით FCL/LCL;
სახიფათო და მალფუჭებადი ტვირთების 
ტრანსპორტირებას ტემპერატურული რეჟიმის 
მქონე კონტეინერებით;
მძიმეწონიანი და არაგაბარიტული ტვირთების 
პროექტირებას;
1 თვიანი უფასო საწყობი ;
შიდა გადაზიდვა;
საბროკერო მომსახურეობა;
დაბალი ფასები და საუკეთესო ხარისხი;
უსაფრთხო და სწრაფი გადაზიდვა;
ტვირთის მიწოდებას „კარიდან კარამდე“;
 სხვა დამატებით მომსახურებას;
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პერსონალური აგენტი დუბაიში

ნებისმიერი საქონლის არჩევა,ყიდვა და დამზადება;

საზღვაო კონტეინერებით ტრანსპორტირებას სრული 

და ნაწილობრივი დატვირთვით FCL/LCL;

სახიფათო და მალფუჭებადი ტვირთების ტრანსპორტირებას 

ტემპერატურული რეჟიმის მქონე კონტეინერებით;

მძიმეწონიანი და არაგაბარიტული ტვირთების 

პროექტირებას;

კონსოლიდირებული და მთლიანი ტვითის ტ

რანსპორტირება;

1 თვიანი უფასო საწყობი ;

შიდა გადაზიდვა;

საბროკერო მომსახურეობა;

დაბალი ფასები და საუკეთესო ხარისხი;

უსაფრთხო და სწრაფი გადაზიდვა;

საბორნე RO/RO გადაზიდვას;

 ტვირთის მიწოდებას „კარიდან კარამდე“;

სხვა დამატებით მომსახურებას;
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ამერიკის ყველა ძილირითადი პორტიდან 
ტრანსპორტირება;
  

 შვიდივე პორტში საწყობი
 საზღვაო კონტეინერებით ტრანსპორტირებას 
სრული და ნაწილობრივი დატვირთვით FCL/LCL;
 სახიფათო და მალფუჭებადი ტვირთების 
ტრანსპორტირებას ტემპერატურული რეჟიმის მქონე 
კონტეინერებით;
 მძიმეწონიანი და არაგაბარიტული ტვირთების 
პროექტირებას;
 საუკეთესო და ფიქსირებული ტარიფი;
 კონსოლიდირებული და მთლიანი ტვითის 
ტრანსპორტირება;
 შიდა ტრანსპორტირება;
 საბროკერო მომსახურეობა;
 უსაფრთხო და სწრაფი გადაზიდვა;
სხვა დამატებით მომსახურებას;
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NEW YORK        GEORGIA        CALIFORNIA        TEXAS
WASHINGTON       FLORIDA        CANADA
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ჩვენი მომსახურება მოიცავს როგორც შიდა, ასევე 
საერთაშორისო სარკინიგზო გადაზიდვებს ამიერკავკასიის 
და დსთ-ს ქვეყნების მიმართულებით (მათ შორის 
რუსეთი, უკრაინა, ბელორუსია), ასევე, ევროპის, ცენტრალურ 
აზიისა და ჩინეთის. ჩვენ ზედამხედველობას ვუწევთ 
დატვირთვისა და გადმოტვირთვის პროცედურებს 
ევროპისა და სხვა რეგიონების სახელმწიფოებში.
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სარკინიგზო, სატერმინალო და კარამდე მიწოდებას;

სრული და ნაწილობრივი საკონტეინერო, აგრეთვე, 
ნაყარი ტვირთის ტრანსპორტირებას ევროპის, შორეული 
აღმოსავლეთის, შუა აღმოსავლეთის, ჩინეთისა და 
დსთ-ს ქვეყნების მიმართულებით;

მძიმეწონიანი და არაგაბარიტული ტვირთების 
პროექტირებას;

კონტეინერების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას „
ლუქითა“ და ჩამკეტებით;

სარკინიგზო გადაზიდვის (ნაყარი, არაგაბარიტული 
ტვირთის) ორგანიზებას დახურული, ღია და ნახევრად 
დახურული ვაგონებით;

ტემპერატურული რეჟიმის მქონე სექციების წინასწარ და 
შემდგომ მონიტორინგს;
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როდესაც საჭიროა ტვირთის სწრაფი ტრანსპორტირება, 
საჰაერო გადაზიდვას კონკურენტები ფაქტობრივად არ 
ჰყავს. 

მისი მეშვეობით შესაძლებელია ტვირთის უსწრაფესად 
გადაზიდვა მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან 
დანიშნულების ადგილამდე.
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დანიშნულების პუნქტში უმოკლეს ვადებში ტვირთის მიტანა - 
გაცილებით სწრაფად, ვიდრე მიწისზედა და წყლის ტრანსპორტით;

საჰაერო გადაზიდვისას ტვირთი და შენახვის პირობები 
უკეთესადაა დაცული, ამიტომ ავიაციის მეშვეობით, უპირველესად, 
რეკომენდირებულია მალფუჭებადი, ძვირადღირებული და 
სახიფათო ტვირთების ტრანსპორტირება;

ტვირთები შესაძლებელია გადაიზიდოს მსოფლიოს ნებისმიერ 
წერტილში (იმ ადგილების ჩათვლით, სადაც ტვირთის ჩატანა 
სხვა ხერხებით შეუძლებელია).
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მოთხოვნების შესაბამისად, კლიენტთა შეკვეთების 
შესასრულებლად აუცილებელია მომსახურების ასორტიმენტის 
შექმნა, ხოლო ამ სერვისის (მიწოდების ჯაჭვის) - უმნიშვნელოვანეს 
ნაწილს წარმოადგენს საწყობი. 

ლოგისტიკის სისტემაში საწყობების გამოყენების ძირითადი 
მიზეზებია: ტრანსპორტირების დროს ხარჯების შემცირება და 
მიწოდების უწყვეტი პროცესის უზრუნველყოფა. მომხმარებელთა 
მოთხოვნილებების მაქსიმალური დაკმაყოფილების მიზნით, 
Royal Express-ს გააჩნია სასაწყობე სივრცე ევროპის,დსთ-ს ,
ჩინეთის,დუბაის,ამერიკის ქვეყნების მაშტაბით. 

ასევე ტემპერატურული და საშიში (ADR) ტვირთების 
დასაწყობება-ტრანსპორტირება ევროპის მასშტაბით 
კომპანიის ერთ-ერთი ძლიერი მხარეს წარმოადგენს
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ჩვენი საქმიანობა დაკავშირებულია რისკებთან, ტვირთის 
დაზღვევა კი გიცავს იმ გაუთვალისწინებელი შემთხვევების 
დროს, როდესაც შენი კომპანიის ტვირთი ტრანსპორტირების 
პროცესში ზიანდება ან ნადგურდება. Royal Express Cargo 
Insurance გთავაზობთ სრულყოფილ სადაზღვევო შეთავაზებას, 
რომელიც შექმნილია შენი ტვირთის დაკარგვის ან 
დაზიანების კომპენსაციისთვის.
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