Fast Global Logistics; Dış Ticaret ve tüm lojistik faaliyetlerin de servis sağlayıcı olarak
farklı ve tek olma hedeﬁ ile sektörde ki yerini almıştır.
İlkemiz : Çözüm ortağı olarak servis verdiğimiz tüm ﬁrmalara , zaman ve maliyet
avantajı sağlayabilecek tüm olası çözümleri mümkün hale getirmektir.!

İlkelerimiz ve amacımız doğrultusunda ki en önemli ve hiçbir zaman taviz verilmeyecek
değerlerimiz ;
- Dürüstlük

- Sıkı ve titiz çalışmak
- Yenilikçi ve üretken olmak
- Adanmışlık duygusu
- Takım çalışması
- Mükemmeliyetçilik
- Cesaret

SERVİSLERİMİZ
Uluslararası Taşımacılık (International Freight Forwarding)
Fast Global Turkey (İstanbul & Mersin & İzmir & Liman oﬁslerimiz),
Fast Global Taiwan (Taipei & Hsin Chu oﬁslerimiz),
Fast Global Morocco(Casablanca & Tangier oﬁslerimiz)

Denizyolu Taşımacılığı (Ocean Freight Forwarding)
FCL/LCL/SOC Taşımacılık

Havayolu Taşımacılığı (Air Freight Forwarding & Air Chartering)
Taipei / AHL, Shanghai / AHL, H.Kong / AHL haftalık düzenli servis ve
Dünya’nın en seçkin hava yolları ile hava yolu konsol taşımacılığı!

Depolama ve Dağıtım (Warehousing & Distribution)
Nakliye hizmetinin tamamlanması ile beraber limandan serbest depo ve/veya antrepoya
aktarılması, paketlenmesi, ayrılması, etiketlenmesi ve nihai alıcılara dağıtım hizmeti.

Dış Ticaret ve Tedarik (Foreign Trade & Supply Chain Management)
Ticarete konu olan her türlü ticari malın istenilen standartlara ve maliyete uygun olarak temini
ve ithalatçı yahut ihracatçı sıfatı ile ticaret’inin yapılması.
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Karayolu Taşımacılığı (Road Transport)
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Özellikle Türki Cumhuriyetleri ve Rusya bölgesi ithalat ve ihracat araç tedariki.

Transit Taşımacılık ve 3. Ülke Taşımaları ( Multi-Model Transportation Service)
Deniz & Hava & Karayolu veya Deniz + Hava / Deniz + Kara / Hava + Kara servislerimiz ile
kombine taşımacılık. Tüm aktarma ve transit işlemlerinin yapılması. Aynı zamanda geniş network
ve acente ağı sayesinde “Cross” taşımaların organize edilmesi.

Proje Taşımacılığı ( Project Services)
Gabari dışı taşımaların organizasyonu.
Ağırlığı veya ölçüleri itibariyle standart araçların ebadı dışında olan yüklerin, özel nakliye
kriterlerine uygun olarak iki nokta arasında taşınmasıdır.
( Flat Rack, Open Top, Low Bed, Charter Uçak, Charter Gemi, Ro/Ro taşımacılığı.. vs.)

Fuar ve Zati Eşya Taşımacılığı (Exhibition Logistics, Personal eﬀects transport )

Ayrıcalıklarımız

“BLOCK SPACE AGREEMENT”
Çin Halk Cumhuriyetin de, Forwarder ﬁrmalar hava
yollarına direk rezervasyon yapabilmeleri için ilgili
hava yolları ile özel bir sözleşme yapmak zorundalar.
Bu sözleşme’nin yapılabilmesi için hatırı sayılır bir
miktar depozito ödemesi ve belirli bir yükleme
garantisi verilmesi gereklidir!. THY, Emirates, UPS,
SILK AIR,Malaysia Airlines, Saudi Arabia Airlines gibi
seçkin hava yolları ile mevcut anlaşmalarımız
sayesinde tüm müşterilerimize avantajlı hava
navlunları ve birinci sınıf servis ve her zaman yer
garantisi sağlamaktayız.
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Ayrıcalıklarımız

SEA & AIR SERVICE
Bu taşıma modeli tüm yüklemeler için zaman ve maliyet avantajı sağlamaktadır.
Deniz yolu taşımacılığından çok daha hızlı hava yolu taşımacılığından ise çok
daha az maliyetlidir. Varış noktasına bağlı olarak havayolu navlun’una göre
%40-%60 arası bir maliyet avantajı , Çin’den yapılan ithalatlarda deniz yoluna
göre ise 1-2 hafta arası zaman tasarrufu sağlamaktadır.
Türkiye için aktarma güzergahlarımız :
East China: Inchon/Dubai
South China: Taipei/Dubai/ Singapore
North China: Inchon/Dubai
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Ayrıcalıklarımız

TRUCK & AIR SERVICE
Hacimli ve/veya ağırlığı fazla olan malların taşımasında tercih ettiğimiz bu
yükleme modeli , Çin deki yükleyici adresinden malın alınarak en iyi servis,
en iyi navlun ve transit süre’nin elde edilebileceği en uygun hava limanından
taşımayı sağlamaktadır.
Güzergahlarımız;

Beijing Airport– nearby cities covered for truck pick up: Shenyang, Shijiazhuang,
Zhengzhou, Xian, Qingdao, Tianjin, Dalian
Shanghai Airport- nearby cities covered for truck pick up: Hangzhou, Suzhou, Ningbo,
Wuhan, Fuzhou, Xiamen, Nanjing, Nantong
Guangzhou Airport- nearby cities covered for truck pick up: Zhongshan, Dongguan,
Foshan, Shenzhen, Shantou, Xiamen, Quanzhou, Guangxi province
HongkongAirport - nearby cities covered for truck pick up: Guangdong, Fujian
province
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Ayrıcalıklarımız

PARSİYEL KONSOLİDASYON
Fast Global Logistics olarak tüm Çin liman şehirlerinde 30’un üzerinde kendi oﬁsleri ile
Hizmet veren, Çin Halk Cumhuriyet’inin on büyük forwarder ﬁrması arasında olan partneri
ve Fast Global Logistics Taiwan oﬁsi farkı ile Çin ve Taiwan limanlarından düzenli haftalık
Deniz ve Havayolu parsiyel servisi sunmaktadır.
Bu servis ile çıkış ve varış noktalarında avantajlı navlun ve lokal masraﬂar sunulmaktadır.
Ayrıca konteynerlerin boşaltımı kesinlikle ve kesinle liman sahasına yapılmakta,
Özel Antrepolar kesinlikle kullanılmamaktadır.
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Fast Global Logistics Turkey - Headquarters
T:+90 212 660 7910 -30 pbx
F: +90 212 660 7940
gedizkarahasan@fastgl.com
doganoktem@fastgl.com

Fast Global Logistics Co.,Ltd.–Taiwan
T: (02)2719-9555
amandalin@fastglobal.co

Fast Global Logistics - Casablanca
T: +212 522 317 890
operation@fastgl.com

ÖZETLE…
Biz, yüzde yüz yerli sermayeli bir şirket olarak Global Lojistik
Sektörünün lider firmaları arasında yer almak istiyoruz.
Ne için çaba sarf ettiğinin bilincinde, sürekli yeni ticari alanlar üretmek
için çalışıyoruz.
Butik çalışma tarzını esas alarak, müşterilerimiz, çalışanlarımız
ve çözüm ortaklarımız ile stresten uzak, uzun süreli bir işbirliği
içerisinde olmayı tercih ediyoruz.
SİZİ ÖNEMSİYORUZ!

THANK YOU!
TEŞEKKÜRLER!

