
www.ergologis.pl



Jakość i odwaga jest zakorzeniona w naszych genach. Dynamika i energia z jaką działamy nie pozwoli żebyśmy zostali 
zaskoczeni przez ciągle zmieniające się otoczenie rynku. Szybkie działania i profesjonalne podejście naszego zespołu 
dają pewność i spokój Tobie oraz gwarancję, że Twój towar i ładunek zawsze będzie dostarczony na czas. Jesteśmy dyspo-
zycyjni 24 godziny na dobę. Korzystając z naszych usług otrzymujesz pomoc prawną. Do wszystkich naszych Klientów 
podchodzimy z przekonaniem, że dobrze wykonana usługa to udana współpraca. Wierzymy, że w każdym biznesie kluczo-
wą rolę odgrywa wzajemny szacunek i zaufanie. W ten sposób budują się relacje, które sprzyjają interesom. Zachęcamy 
do bezpośredniego kontaktu z nami.

Jesteśmy grupą specjalistów w logistyce
i doradztwie biznesowym. Stawiamy na 
ergonomię, wykonujemy zadania trudne
i pomagamy w sytuacjach beznadziejnych. 
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 Geneza powstania

Trzech przyjaciół pasjonujących się 
transportem i wdrażaniem rozwiązań 
logistycznych, postanowiło wziąć 
sprawy w swoje ręce. Zainwestowali 
swoje oszczędności w rozwój firmy 
ERGOLOGIS Sp. z o.o.  tworząc zespół 
ciekawych ludzi którzy pracując na 
partnerskich zasadach uzupełniają się 
wiedzą i doświadczeniem.

 Doświadczenie

Na rynku transportowo-logistycznym 
jesteśmy obecni już od 15 lat.
Przez ten czas zgromadziliśmy niezbęd-
ną wiedzę i doświadczenie by stworzyć 
firmę ukierunkowaną na inteligentne
i nowoczesne rozwiązania w transpo-
rcie i logistyce.
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O firmie

 Idea firmy

Firma ERGOLOGIS Sp. z o.o.  skupia się 
na optymalizacji łańcucha dostaw
z zakresu rosnących potrzeb transpor-
tu i logistyki. Stawiamy na zrównowa-
żony rozwój i odpowiedzialny biznes.

 Jak pracujemy?  

Każde powierzone nam zadanie wyko-
nujemy z należytą starannością i profe-
sjonalizmem. W razie potrzeby potrafi-
my pracować 24 godziny na dobę. 
Nieustanie inwestujemy  w rozwój swój   
i naszych pracowników. 
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Siedziba Magazyn ERGOLOGIS
Siedziba firmy jest ulokowana w Centrum 
Logistycznym VATT INVEST w Długołęce 
pod Wrocławiem — tak dogodne położe-
nie umożliwia magazynowanie i obsługę 
Twojego towaru. ERGOLOGIS Sp. z o.o. 
oferuje swoim Klientom usługi z zakresu 
logistyki kontraktowej.

ul. Wrocławska 33D
55-095 Długołeka

Panattoni Park Wrocław VII
ul. Logistyczna 8,
55-040 Bielany Wrocławskie 
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Oferta
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Obsługujemy firmy ze wszystkich sektorów gospodarki. Oferujemy Państwu najwyższe 
kompetencje w połączeniu z szerokim zakresem  usług transportowych oraz spedycyjnych.
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Oferujemy szeroki zakres usług transportowych i logistycznych,  dzięki którym szybko i sprawnie wykonamy Twoje zlecenie.
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Logistyka kontraktowa
Firma Ergologis oferuje swoim Klientom usługi z zakresu logistyki 
kontraktowej. Dzięki nowoczesnym systemom zarządzania i dobrze 
wykwalifikowanej kadrze możemy zaoferować kompleksową
i długoterminową obsługę obejmującą taki pakiet usług jak:

Transport drogowy
W transporcie drogowym proponujemy elastyczne dedykowane 
rozwiązania tworzone pod indywidualne potrzeby klienta. Jakość 
naszych usług jest dla nas priorytetem. Proponujemy kompletną 
gamę rozwiązań w transporcie:

Transport morski i lotniczy
Dzięki usłudze w transporcie lotniczym, morskim i drogowym oferu-
jemy globalne rozwiązania. Możliwość połączenia różnych rozwią-
zań transportowych gwarantuje terminową dostawę oraz optymali-
zuje koszty. Wspieramy naszych klientów  w  doborze efektywnych 
 elastycznych rozwiązań dla ich transportu. Dzięki użyciu portów 
lotniczych we Frankfurcie i Paryżu oraz portów morskich w Amster-
damie, Hamburgu i Gdyni. 

_ Door-to-door
_ Just-in-time
_ Odprawy celne

_ Transport częściowy
_ Drobnica
_ Transport w temperaturze kontrolowanej
_ Transport cało pojazdowy
_ Transport ponadgabarytowy
_ Towar niebezpieczny
_ Transport specjalistyczny

_ Przyjęcie/wydanie towaru 
_ Magazynowanie
_ Sortowanie i przepakowywanie
_ Foliowanie
_ Opakowywanie
_ Kontrolowanie jakości towaru
_ Etykietowanie
_ Brandowanie
_ Znakowanie towaru
_ Sporządzanie raportów

Oferujemy rozwiązania:

_ Satelitarna lokalizacja pojazdów
Dzięki niej otrzymujemy dokładną informację o przemieszczaniu 
się pojazdu i jego dokładnej lokalizacji. Wszystko po to, by Klient 
mógł w każdej chwili otrzymać szczegółowe informacje na temat 
realizowanego przewozu.



Jakość i odwaga jest zakorzeniona w naszych genach.
Dynamika i energia z jaką działamy nie pozwoli żebyśmy 
zostali zaskoczeni przez ciągle zmieniające się otoczenie 
rynku.  Szybkie działania i profesjonalne podejście naszego 
zespołu dają pewność i spokój Tobie oraz gwarancję, że Twój 
towar i ładunek zawsze będzie dostarczony na czas. 
Jesteśmy dyspozycyjni 24 godziny na dobę.

Korzystając z naszych usług otrzymujesz pomoc prawną.
Do wszystkich naszych Klientów podchodzimy z przekona-
niem, że dobrze wykonana usługa to udana współpraca. 

Wierzymy,  że w każdym biznesie kluczową rolę odgrywa 
wzajemny szacunek i zaufanie. W ten sposób budują się 
relacje, które sprzyjają interesom.

Nasza misja
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Nigdy nie zapominamy
i nie zapomnimy, że nasz biznes
zrodził się z pasji.



"Do wyboru firmy ERGOLOGIS Sp. z o.o. spośród tak
szerokiego zakresu firm o podobnym charakterze działalno-
ści, skłoniły nas nie tylko względy praktyczne jak oferowana 
przez Ergologis wysoka jakość usług, ale co ważniejsze, 
szerokie rozumienie naszych potrzeb jako Klienta, miła
oraz kompetentna obsługa, profesjonalizm, rzetelność
kadry pracowniczej.”

"Kapitałem firmy jest skład kadrowy, który profesjonalnie 
wykonuje powierzone zadania i świadczy fachowe doradz-
two z zakresu transportu międzynarodowego i krajowego."

"Z ogromną przyjemnością możemy polecić usługi świadczo-
ne przez firmę ERGOLOGIS Sp. z o.o. szczególnie tym, którzy 
poszukują solidnego Partnera do współpracy."

Referencje
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Długołęka
Spedycja

tel.: (+48) 713 459 587

Bielany Wrocławskie
Magazyny Wysokiego Składowania

tel.: (+48) 533 822 296

Kontakt
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ERGOLOGIS Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 33D, 55-095 Długołęka

e-mail info@ergologis.pl

www.ergologis.pl


