DÜNYA
GLOBAL
LOJİSTİK
DÜNYANIN HER YERİNE...

Dünyanın her yerine

MİSYON VE VİZYONUMUZ
İnovatif çözümler ve çevre bilinci ile çalışıyoruz.
VİZYONUMUZ
Mesafeler ne olursa olsun, insanları
gönderileri ile birbirlerine yakınlaştırmak.

MİSYONUMUZ
Dünyada mümkün olan her noktaya,
taşınabilen her şeyi, olabilecek en iyi
fiyatlarla, en az karbon ayak izi üreterek
taşımak.

DEĞERLERİMİZ
� Müşterilerimizin memnuniyeti
bir numaralı önceliğimizdir.
� Karşılıklı güvene dayalı çalışırız.
� Çevreye önem verir, yarattığımız karbon
ayak izini en az seviyede tutmak için
özen gösteririz.
� Dürüst çalışma ilkelerine uyarız.
� Lojistik sektörünün standartlarını
yükseltmek için gelişim odakla çalışır,
daha iyiyi ararız.

MÜŞTERİ POLİTİKAMIZ
G Lojistik, müşteri odaklı ticari yaklaşım kültürünü, devamlılık, dürüstlük ve sürekli geliştirilen
teknolojik altyapısı ile sağlamaktadır. Gelişime ve değişime daima açık olan firmamız, hizmet
kalitesini ve müşteri memnuniyetini sürekli arttırmak için tüm olanakları kullanarak müşterilerine
çözüm ortağı olmaya devam etmektedir.

ÇALIŞMA PRENSİPLERİMİZ:
� Müşterilerimiz ve çalışanlarımız arasında, doğru, net ve zamanında bilgi akışı sağlıyoruz.
� Müşteri memnuniyeti için, sürekli öğreniyor ve öğrenilen bilgileri uyguluyor ve teknolojik
gelişmeleri yakından takip ediyoruz.
� Müşteri taleplerini doğru analiz etmek ve bu doğrultuda en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz.
� Tüm çalışanlarımızın, müşteri odaklı olması için gerekli eğitimleri veriyoruz.

G lojistik ailesi olarak, teknolojiye, eğitime ve insana yatırım yaparak çözüm ortağı olmayı
taahhüt ediyoruz. Tüm şikayet, talep ve önerileri kayıt altına alarak, takip ederek
sonuçlandırıyoruz. Lojistik yazılım ve servislerimizi sürekli en yeni teknolojilerle güncelliyoruz.

KALİTE POLİTİKAMIZ
Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin aksamaması için ihtiyaç duydukları nakliye ve dağıtım
hizmetini etkili ve güvenilir olarak sağlıyoruz.
Dünyada geliştirilen lojistik ve teknolojik gelişimleri sürekli izleyerek müşterilerimize beklentilerini
aşan çözümler tasarlamak için çalışıyoruz.
Müşterilerimize en ekonomik fiyat, üstün kalite ve
mevzuata uygun olacak şekilde zamanında ve
güvenilir çözümler sunuyoruz.
Sunmuş olduğumuz hizmet türlerinde,
zamanında ve sorunsuz hizmet verebilmek için
satış öncesi ve sonrasında, tam dokümantasyon
hizmeti veriyoruz.
Çalışanlarımızın sağlığını, güvenliğini, bugününü
ve yarınını güvence altına almak, bağlılığı ve
memnuniyeti arttırmak amacıyla sürekli aktiviteler
düzenliyoruz. Eğitim seviyelerini ve bireysel
gelişimlerini arttırmak için kurslar ve seminerlere
katılım sağlıyoruz. Şeffaf yönetim ilkesi
doğrultusunda bilgi ve sorumluluk paylaşımı ile
takım ruhunu sürekli zinde tutuyoruz.
Tedarikçilerimiz ile sürekli iş birliği halinde
kalarak, onlarında gelişmelerini sağlamak,
gelişmelerin sonuçlarını izlemek ve hizmet zinciri
halkalarının tümünün sağlamlığından emin olmak
için çalışıyoruz.
Başta yönetim kurulumuz olmak üzere, tüm
çalışanlarımızla birlikte, şirketimizin kalite
politikasını uyguluyor ve kalite sisteminin
etkinliğini geliştirmek için yoğun emek veriyoruz.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ
Çevre duyarlılığına bağlı kalarak, doğal hayatımızın korunmasına katkıda bulunmak çevre
politikamızın temelini oluşturmaktadır.
Faaliyet ve hizmetlerimizde ilgili tüm çevre yasalarına tamamen uymaktayız. Olumsuz ve çevre
kirliliğine yol açabilecek yan etkileri, elimizdeki imkanlar doğrultusunda yok etmek veya bu
mümkün değilse asgari seviyeye indirmek için maksimum çabayı gösteriyoruz.
Faaliyet ve hizmetlerimizin çevresel boyutlarını doğru olarak belirliyor, doğal kaynaklarımızı en
verimli şekilde kullanmak için gerekli önlemleri alarak, geri dönüşüm özelliği olan ve çevreye
daha az zararlı malzeme kullanımını destekliyoruz.
Çalışanlarımıza, çevreye karşı daha duyarlı olmaları amacıyla eğitimler vererek, çevre koruma
bilinçlerini artırmak ve onları teşvik etmek için organizasyonlar düzenliyoruz.
Faaliyetlerimizdeki, çevresel performansımızı düzenli izleyerek, sürekli iyileştirme için gerekli
çalışmaları yapıyoruz.
Gelecek nesillere, yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz.

Dünya Global Lojistik olarak, G Lojistik markası ile sizlere hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz.
İş ortaklarımızın gönderilerini, kara, hava ve deniz lojistik servisleri ile dünyada 148 ülke ve
260’dan fazla uçuş noktasına götürmenin gururunu yaşıyoruz.
Gelişen ve her geçen gün büyüyen lojistik dünyasında müşterilerimize yenilikçi teknolojiler ile
stratejik ve ekonomik planlama desteği vererek çözüm ortağı oluyoruz.
Tüm gönderilerin, zamanında ve güvenle yerine ulaştırılması ilkesini benimseyerek, öncelikli
hedefimizi müşteri memnuniyeti olarak belirliyoruz.
Dünya Global Lojistik olarak, verdiğimiz hizmetleri her geçen gün geliştirmeye, sizlerin ihtiyaç
duyacağı kalitede lojistik servisleri sunmaya için çalışıyoruz.
Arzumuz, firmamızı ve bize bağlı olarak faaliyet gösteren ticari markalarımızı, güvenilir bir değer
olarak yaşatmak, çalışanlarımıza, hizmet verdiğimiz ve hizmet aldığımız kişilere, kurum ve
etkileşimde olduğumuz tüm bireylere karşı sorumluluğumuzu maksimum derecede yerine
getirmektir.

Dünya Global Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şirketi olarak, G Lojistik markasını hayata geçirmenin gururunu
yaşıyoruz. Sektörde biriktirmiş olduğumuz 20 yıllık tecrübemizi, sahip olduğumuz zengin alt yapı ve
teknoloji birikimimizi yeni markamız ile sizlere sunuyoruz.
Lojistik sektöründe, üzerimize aldığımız sorumluluğun bilinciyle, karayolu, havayolu ve denizyolu
taşımacılık sektöründe profesyonel çalışanlar, teknolojik alt yapı ve kusursuz iletişim ağımızla ile tam
hizmet politikası güden bir kurum olarak faaliyet gösteriyoruz.
Müşterilerimize, tedarik zincirinde rekabetçi lojistik çözümler ve sürekli geliştirilen hizmetler
sağlayarak, müşterilerimizin ürünlerinin değerini arttırıyoruz. İhtiyaç duyulan özel taşıma ve lojistik
modelleri yaratarak bu modeller üzerinde etkin, yalın, hızlı ve düşük maliyetlerle çözümler üretiyoruz.
Daima en yüksek standartlarda yürüttüğümüz uluslararası lojistik hizmetlerimizi, koşulsuz müşteri
memnuniyeti ilkesi ile sizlere sunuyoruz.

HİZMETLER

HAVAYOLU
Günümüz dünyasında tüketimin giderek arttığı ve bu artışa bağlı olarak üretimde de aynı
oranda artış yaşandığı görülmektedir. Bu nedenle üretici ve tüketicinin ihtiyacı olan ürünlerin
tedarik edilmesi, acil ihtiyaçların karşılanmasında hava kargo lojistiği ön plana çıkmaktadır.
G Lojistik sektörde önemli yeri olan hava kargo taşımacılığında müşterilerine hızlı, ekonomik,
kaliteli çözümler ve alternatif hizmetler sunmaktadır.
Hava kargo taşımacılığında kapıdan kapıya, kapıdan havaalanına ve havaalanından kapıya
seçenekleri ile ithalat ve ihracat gönderilerinde, kapsamlı bir hizmet verilmektedir.
G lojistik, her türlü teknolojik gelişime adapte olabilen teknolojik yapısı ile tüm hava kargo
operasyon faaliyetlerini elektronik ortamda gerçekleştirmektedir.
Teslim alınan yükler, varış noktasına teslim edilinceye kadar takip edilmekte, gönderici ve
alıcıya gönderim bilgileri, elektronik ortamda eksiksiz olarak aktarılmaktadır.
G Lojistik hava kargo hizmetlerinde müşterilerinin en güvenilir çözüm ortağı olmaya devam
etmektedir. Siz zamanla yarışırken, G Lojistik sizin yanınızda bu yarışa destek olmak için
çalışmaktadır.

HAVAYOLU
EKSPRES TAŞIMACILIK
Yurtdışı gönderilerinizde, 300 kg ağırlığı geçmeyen ürünlerinizi dünyanın her noktasına güvenle,
kapıdan kapıya ekspres servis hizmeti ile gönderebilirsiniz. Tüm gönderilerinizi servis
seçeneklerinize göre, zamanında alıcılarınızın adreslerine ulaştırır.
G Lojistik Dünyanın her noktasına gönderilerinizi güvenli ve hızlı bir şekilde teslim etmektedir.
Yurtdışına göndereceğiniz evraklarınızı, eşyalarınızı, hediyelerinizi ve benzeri ürünlerinizi,
gönderiniz yerine ulaşıncaya kadar takip edebilirsiniz.
Ekspres gönderileriniz, her ülkenin gümrük mevzuatı, yasaları ve şartlarına uygun olarak teslim
adreslerine ulaştırılır. İşlem yapacak firmaların, gümrük mevzuatlarını bilmesi veya konuyla
ilgili bilgi edinmesi gerekmektedir. Ülkelerce belirlenen, yasaklı ve/veya yasal olmayan mallar
kategorilerinin gönderici tarafından bilinmesi gerekmektedir. Hangi ürünleri gönderilebileceği
konusunda bizlere ulaşarak bilgi alabilirsiniz.
Zamanında teslimat anlayışıyla hareket eden firmamız, müşterilerinin işlerini kolaylaştırarak,
kargoların hasar görmeden alıcıya ulaştırılması için paketleme hizmeti vermektedir.
Tüm ticari ve bireysel gönderilerinizde G Lojistik sizin için burada.

SAATLİ TESLİMAT
G Lojistik olarak, gümrüğe tabi olmayan,
doküman, numune veya hediye gibi
gönderilerinizi kapıdan kapıya,
Saatli ekspres servisi ile zamanında
teslim ediyoruz.
Acil yurtdışı gönderilerinizi, hızlı ve
sorunsuz olarak dünyanın 260 noktasına,
09.00 öncesi ve 12.00 öncesi
eçenekleri ile güvenle gönderebilirsiniz.
Tüm saatli ekspres gönderilerinizi,
G Lojistik kargo takibi bölümünden
anlık olarak takip edebilirsiniz.
Zamanın değerini bilen şirketlere yönelik
hazırlanan bu servisi kullanmak için
müşteri temsilcinizle irtibat kurabilirsiniz.

HAVAYOLU
BİREYSEL GÖNDERİLER
Sevdiklerinize, firmalara, konsolosluklara ve benzeri yerlere yapacağınız bireysel gönderilerinizi,
G Lojistik ile dünyanın her noktasına güvenle gönderebilirsiniz.
Gönderinizin aciliyet durumuna göre, sizlere farklı zaman seçenekleri sunarak zamandan tasarruf
etmenizi sağlıyoruz. Bireysel gönderileriniz kapınızdan alınıp, alıcı adresine kadar teslim edilir.
Gönderinizin durumunu online takip edebilir, nerede olduğunu öğrenebilirsiniz. Gönderi yapmak
için müşteri temsilcimizle irtibata geçebilirsiniz.

E-TİCARET GÖNDERİLERİ
Müşterilerimize e-ticaret teslimat gönderileri için çözüm olanakları sunuyoruz. Her yıl katlanarak
artan e-ticaret sektöründe, çevirim içi satışlarınızın teslimatlarını 220 ülkeye güvenli ve ekonomik
olarak gönderiyoruz.
E-ticaretin yaygınlaşması ile birlikte, ülkelerin ticari ve gümrük kuralları da sürekli olarak değişikliğe
uğramaktadır. En yeni ve güncel bilgilere sahip değilseniz, gümrük sorunları gönderilerinizin
gecikmesine neden olabilir. G Lojistik deneyimli kadrosuyla, karmaşık uluslararası ticaret
düzenlemelerini, takip eder ve size gerekli bilgilendirmeleri iletir. Böylece gönderinizin aksamadan
yerine ulaşması sağlanır.
E-ticaret satışları sırasında, zaten zor olan iade süreci daha da karmaşık hale gelebilir. Hizmet
verdiğimiz ülke ve bölgelerde sunduğumuz iade hizmetleri ile perakendecilere büyük kolaylıklar
sağlamaktayız. İade edilen paketlerinizi çevrim içi olarak takip edebilirsiniz. Tüm e-ticaret
gönderileriniz için müşteri temsilcimizle iletişime geçebilirsiniz.

HAVAYOLU
EKONOMİK SERVİS
G Lojistik, standart ölçülerdeki ürünlerinizi, daha az masraflı olarak göndermeniz için, ekonomik
servis seçeceğini müşterilerine sunuyor.
Zaman açısında aciliyeti olmayan tüm gönderiler için sunduğumuz bu servis, G Lojistik tarafından
belirlenen süre diliminde alıcılara ulaştırılır.
Yurtdışına gönderilecek, yurtdışından getirilecek, ithalat, ihracat veya numune paketlerinin alım
organizasyonunu da yaparak uygun maliyetlerle, adreslere teslimat sağlamaktayız.
Tüm gönderi ve alımlarınız için ayrıntılı bilgiyi satış temsilcinizle iletişime geçerek ulaşabilirsiniz.

DENİZYOLU
Dünya ticaretinin %80’inin denizyoluyla gerçekleştiği günümüzde, armatörlerle yapmış olduğumuz
anlaşmalar, geniş acente ağımız ve sahip olduğumuz bilgi ve tecrübe ile dünya genelinde
müşterilerimize kıtalararası akılcı lojistik çözümler sunmaktayız.
Türkiye’nin Gemlik, İstanbul, İzmit, İzmir, Mersin ve İskenderun limanlarından, deneyimli
personelimizle konteyner taşımacılığında müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Kadromuz, yükün
gümrüklemesinden teslimatına kadar tüm operasyonel bilgileri size doğru ve zamanında
aktarmaktadır.
Konteyner taşımacılığında sunduğumuz hizmetler:
� Haftalık düzenli seferler.
� FCL Konteyner İthalat / İhracat taşımaları.
� ICL Konteyner İthalat / İhracat taşımaları.
� Openton, Flatrack, Reefer Iso Tank, Flex vb. konteyner taşımaları.
� Zamanında evrak teslimi.
� Hızlı güvenilir hizmet.
Sunduğumuz hizmetlere ek olarak, ağır tonajlı veya gabari dışı yüklemeleriniz için özel denizyolu
taşımalarını organize etmekteyiz.

KARAYOLU
G Lojistik olarak, Türkiye’nin lokomotifi konumunda olan uluslararası karayolu taşımacılığında, ihracat
ve ithalat yükleriniz için lojistik destek vermekteyiz. Doğru planlama, organizasyon ve zamanında
teslimat ile gönderi ve yükleriniz, teslimat adreslerine güvenli ulaştırılmaktadır.
Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, taşımanın başlangıcından teslimine kadar yükün durumu
hakkındaki tüm statü raporlarını göndermekteyiz. Uzman kadromuz, yükünüzle ilgili her türlü bilgi
akışını tam zamanlı olarak size ulaştırmaktadır.
Uluslararası Karayolu taşımacılığında, komple ve parsiyel taşıma hizmetleri ile ihtiyaca göre araç ve
diğer teknolojileri sunmaktayız.
Avrupa, Balkan Ülkeleri, Ortadoğu, İskandinav Ülkeleri, Türki Cumhuriyetleri, eski Rusya
Federasyonu ülkeleri ile yapacağınız komple ve parsiyel taşımacılık hizmetleri için bizden bilgi alınız.

PARSİYEL TAŞIMACILIK
Parsiyel taşıma, aynı güzergahta taşınacak olan ve birbirinden farklı müşterilere ait olan yüklerin,
aynı araç ile taşıma işlemi olduğundan, bu sürecin en iyi şekilde yönetilmesi, teslimat
organizasyonunun planlanıp, yükün gecikmeden teslim edilmesi hedeflenmektedir.
G Lojistik olarak, güvenilir yurtdışı acente ağımız ile ihracat ve ithalat, parsiyel yük taşımalarını
yapmaktayız. Her hafta düzenli olarak Avrupa, Balkan Ülkeleri, Ortadoğu, İskandinav Ülkeleri, Türki
Cumhuriyetleri, eski Rusya Federasyonu ülkelerine parsiyel yükleme işlemlerini gerçekleştiriyoruz.
Müşterilerimizin ihracat ve ithalat yükleri, teslimat noktalarına ulaşıncaya kadar kapıdan kapıya
hizmet veriyoruz.
Yükünüzün güvenli ve hasarsız teslim edilmesi konusuna büyük önem vererek, bu süreci büyük
titizlikle takip ediyoruz. Teslimat konusunda tüm operasyonel bilgiler, uzman kadro tarafından
müşterilere gönderilmektedir.
Zamanın önem kazandığı günümüzde, zamana karşı hizmet vermeyi ilke edinerek,
sorunsuz teslimat yaparak müşterilerimizin iş kaybını önlüyoruz. Güveniniz işimizin aynasıdır.

KARAYOLU
PROJE TAŞIMACILIĞI
Proje yükleri taşıma konusunda deneyimli çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla hizmet vermekteyiz.
G Lojistik olarak, tüm taşıma modülleriyle birlikte, özel proje taşıma hizmetlerini de müşterilerimize
sunmaktayız. Standart dışı yükleriniz, özel istek ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda en kısa zamanda ve
en uygun şekilde taşımalarınızı organize ediyoruz.
Proje taşımacılığında dünyanın herhangi bir noktasından başka noktaya fabrika taşınması, ekipman
ve makinaların taşınması, ağır tonajlı, özel yükleme ve gabari taşıma organizasyonu gerektiren tüm
taşıma seçeneklerini müşterilerimize sunuyoruz.
Proje taşımacılığı yapılırken aşağıda belirtilen çalışma sistemleri kullanılmaktadır:
� Planlama çalışmaları, rotanın ve güzergahın belirlenmesi.
� Araştırma ve maliyet analizi yaparak optimum bütçenin oluşturulması.
� Operasyonel uygunluk için gerekli olan ekip ve ekipman sağlanması ve uygulanabilirliğinin kontrol
edilmesi.
� Yasal uygunluk ve operasyonların gerektireceği işlemler için yerel yönetimlerden izin alınması.
� Operasyonların, yapılan planlamaya uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi.
� Proje yükünün taşınması esnasında müşteriye düzenli bilgi akışı sağlanması.

KURUMSAL GÖNDERİLER
Firmadan firmaya yapacağız gönderilerinizde
ihtiyaçlarınıza göre sorunsuz taşıma seçenekleri
sunmaktayız. Kurumsal gönderilerin, alıcılara söz verilen
sürede ulaştırılması firmalar için en önemli husustur.
Zamanında teslimat ilkesiyle, kurumsal firma
gönderilerinizi alıcılarınıza ulaştırıyor veya yurt dışından
size gönderilen paketleri aynı hassasiyet ile sizlere
getiriyoruz.
Kurumsal gönderilerinizde aşağıdaki avantajları size
sunuyoruz:
� Mikro ihracat ile hızlı gümrükleme ve KDV iadesi.
� Konusunda uzman olan uluslararası dağıtım firmaları
ile güvenli teslimat.
� Acil gönderileriniz için G Ekspres, ekonomik
gönderileriniz için
� Ekonomik Servis paketleri.
� İhtiyaçlarınıza yönelik raporlama.
� A.TR dokümanı hazırlama hizmeti.
� Her türlü sorunuz ve bilgi almak için müşteri
temsilciniz ile irtibata geçebilirsiniz.

KARAYOLU
GÜMRÜKLEME
Proje G Lojistik olarak, müşterilerimizin talepleri doğrultusunda, gümrük mevzuatlarına uygun olarak,
ihracat ve ithalat yükleri, gümrükleme, gümrükten çekim işlemlerini gerçekleştiriyoruz.
İhracat aşamasında, ihracat gümrüklemesi için gerekli olan tüm evrakların hazırlanarak işlemlerin hızlı
bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyoruz.
İthalat aşamasındaki yüklerde, ithalat çekim işlemlerinin hızlı bir şekilde tamamlanması,
gümrüklerdeki uzman personellerimiz tarafından yapılmaktadır.
Taşıma modüllerimize, gümrükleme hizmetini entegre ederek tüm işlemlerin tek elden
tamamlanmasını ve maksimum zaman tasarrufu edilmesini sağlıyoruz.
G Lojistik olarak gümrükleme konusunda hizmet verdiğimiz alanlar:
� İthalat Gümrük İşlemleri

� İhracat Gümrük İşlemleri

� Transit Ticaret Hizmetleri

� Dahilde İşleme Hizmetleri

� Antrepo İşlemleri

� Geçici İthalat İşlemleri

� Serbest Bölge İşlemleri

� Gümrüğe Terk İşlemleri

� Geri Gelen Eşya İşlemleri

YURTİÇİ TAŞIMACILIK
G Lojistik yurtiçi taşımacılık departmanı olarak, Türkiye’de belirli bölgelere FTL, LTL ve proje bazlı
dağıtım hizmeti vermekte, etkin ve verimli hizmet sağlamak için iş ortakları ile entegre bir şekilde
çalışmaktayız.
Amacımız, yüksek standartlara sahip, güvenlik öncelikli ve kalite yönetim sistemlerini eksizsiz
uygulayarak, adresten adrese hızlı servis sunmak için çalışmaktır.
Yurtiçi taşımacılık hizmetinde, ülkemiz ekonomisinde önemli yeri olan üreticilerimizin her zaman
yanındayız.

G EKSPRES
Uluslararası Ekspres Kurye Servisi
G Lojistik olarak, yurt dışı kargolarınızı hızlı bir şekilde teslim ederken, uluslararası ekspres
kurye hizmeti de vermekteyiz. Zarf, paket ve koli gibi gönderilerinizi en hızlı teslimatı,
G Ekspres ile sağlanmaktadır. Uluslararası kurye ihtiyacınızda, prosedürlere takılmadan
hızlı teslimatlar için tüm müşterilerimize bu yöntemi öneriyoruz.
Yurtdışına göndereceğiniz ticari bir paketi veya yakınlarınıza göndereceğiniz bir kargoyu,
sadece bir telefon ile gerçekleştirebilirsiniz. Kapıdan, kapıya ekspres kurye teslimatı için
bizi aramanız yeterlidir.

PAKETLEME REHBERİ
Gönderilerinizin güvenle ve sorunsuz bir şekilde yerine teslim edilmesi için koli veya paketleme
şekillerine dikkat edilmelidir.
DOĞRU PAKETLEME İÇİN NELERE İHTİYACINIZ OLACAK?
� Uygun büyüklükte kutu veya koli.
� Karton kutu bölücüler.
� Etiket için yazıcı.

� Yapışkanlı koli bandı.
� Koruyucu malzemeler (gazete, kağıt mendil,köpük)

1. ADIM
Tüm malzemeliniz için yeterince büyük olacak şekilde bir karton kutu bulunuz. Tüm ürünleri kutuya
yerleştirip, kutudaki boşlukları gerekirse koruyucu malzemelerle doldurduğunuzdan emin olun.
Malzemeleriniz koliden küçükse, kutuya bölücüler ekleyebilirsiniz. Boşlukların doldurulması, taşıma
sırasında kutunun içindeki malzemenizin hareket ederek zarar görmesini engelleyecektir.
2. ADIM
Malzemelerinizi kutuya yerleştirdiniz. Bir sonraki adım kutuyu mühürlemektir. Bu işlemi güçlü bir koli
bandı veya herhangi bir dayanıklı kalın bant kullanılarak yapılabilir. Kutunun taşıma için
güvenli ve sağlam olduğundan emin olun.
3. ADIM
Kutu güvenli bir şekilde kapatıldıktan sonra, kutunuzun en, boy, yükseklik ve ağırlığını ölçünüz.
Ölçümlerinizi santimetre (cm) ve kilogram (kg) cinsinden G Lojistik gönderi formuna girmeyi
unutmayınız. Tüm gönderilerin fiyatlandırmasının ofislerimizde yapılacak olan ölçümlerden sonra
netleşeceğini unutmayınız. Gönderinizin ağırlığını mutfak teraziniz veya tartım cihazınızı kullanarak
ölçebilirsiniz.
4. ADIM
Size e-postayla gönderdiğimiz gönderim etiketini yazdırın. Gönderim etiketini sevkıyatın en görünür
yüzüne yapıştırın. Etiketi kutuya sabitlemek için şeffaf bant kullanın, nakliye etiketindeki
tüm metinler okunabilir olmalıdır. Elinizde herhangi bir şeffaf bant yoksa ve bir G Lojistik kuryesinin
paketinizi alması için rezervasyon yaptıysanız, kuryeniz size bir etiket ulaştıracaktır.
5. ADIM
Tüm adımlar doğru şekilde tamamladığı zaman gönderiniz yola çıkmaya hazır hale gelir. Gönderinizi
G Lojistik ofislerine bırakabilir veya adresinizden bir kurye ile alınmasını talep edebilirsiniz.
6. ADIM
Gönderiniz G Lojistik kuryeleri tarafından alındıktan sonra, çevrimi servislerimiz üzerinden gönderinizin
yolculuğunu izleyebilirsiniz. Gönderinizin durumunu kontrol etmek için bizi her zaman arayabilirsiniz.

PAKETLEME REHBERİ
DİĞER FAYDALI İPUÇLARI
Paketleme için gerekli boyutta kutu veya koliniz olmadığını düşünüyorsanız, G Lojistik size uygun
boyutlarda ambalaj malzemesi tedarik edecektir.
Büyük hacim kaplayacak birden fazla malzemeniz var ise her parçayı ayrı ayrı sararak korumanızı
öneririz. Gönder etiketini, plastik yapışkanla veya dayanıklı şeffaf bantla yapıştırmanızı öneririz. Bu,
etiketteki hasarı azaltmaya yardımcı olacak ve gönderinin doğru hedefe teslim edilmesini sağlayacaktır.
Birden fazla küçük malzemeyi paketlerken, malzemeleri tek tek kağıt mendil ile sarmanızı öneririz.
Daha sonra öğeleri bölücülerle uygun boyutta bir karton kutuya yerleştirebilirsiniz.
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizi arayarak yardım isteyiniz. G Lojistiğin herhangi bir hasar veya
kayıp maldan sorumlu olmadığını lütfen unutmayın.
Bir karton kutuyu tekrar kullanıyorsanız, önceki tüm etiketlerin çıkarıldığından ve kutunun yeniden
kullanım için uygun durumda olduğundan emin olunuz.
Kırılacak eşya etiketini koliye yapıştırabilirsiniz. Ancak hasar oluşması muhtemel olduğundan malları
uygun şekilde paketlemenizi ve sarmanızı öneririz.
Yukarıda listelenen tüm malzemeleri herhangi bir kırtasiyeden satın alınabilirsiniz.
G Lojistiğin, gönderilmesi yasaklanmış ürün listesine sahip olduğunu unutmayın.
Bir gönderi göndermeye çalışmadan önce lütfen yasaklanmış ürünler listesini gözden geçiriniz.
Büyük boyutlu gönderileriniz için bizimle iletişime geçiniz.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN
Görüş, öneri ve şikayetleriniz için bizim için çok değerlidir.
İletişimin, müşteri memnuniyetinin anahtarı olduğunu düşünüyoruz.
Telefon veya e-posta aracılığı ile taleplerinizi bize iletebilirsiniz.

İstiklal Mahallesi Anafartalar Caddesi Kıran Apartmanı No: 35/A 34762 Ümraniye / İstanbul
info@glojistik.com
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