
SMART ALLIANCE - ВАШ 
ПРОФЕСІЙНИЙ
ПАРТНЕР В ЛОГІСТИЦІ 
Наша компанія надає повний комплекс послуг з 
доставки вантажів за кордоном та на всій 
території України!

 



Про нас

13660 +
ПЕРЕВЕЗЕНО ТОН 
ВАНТАЖІВ

3100 +

99,8 %

ВИКОНАНО
ЗАМОВЛЕНЬ

КОЕФІЦІЄНТ 
СВОЄЧАСНОСТІ ДОСТАВКИ

Наші переваги

Швидка і точна доставка 
в межах України

та за її межі

Справедливе
ціноутворення 

на послуги, що надаються

Індивідуальний 
підхід до кожного 

клієнта

Компанія «СМАРТ-АЛЬЯНС» 

існує на ринку з 2016 року і 

пропонує набір рішень, які 

спрямовані на всі аспекти 

транспортно-логістичної 

галузі.

Ми стежимо за репутацією і 

не підводимо наших клієнтів. 

Міцні зв'язки з постійними 

партнерами серед 

перевізників і 

вантажовідправників, 

дозволяють не тільки 

підтримувати, але і 

систематично підвищувати 

рівень сервісу. Цього вдається 

досягти завдяки високим 

стандартам і вимогам, а також 

досвіду наших 

топ-менеджерів, який 

перевищує 10 років в 

логістичному бізнесі.

За 2019г.

12500 +
ПЕРЕВЕЗЕНО ТОН 
ВАНТАЖІВ

3550 +

99,82 %

ВИКОНАНО
ЗАМОВЛЕНЬ

КОЕФІЦІЄНТ 
СВОЄЧАСНОСТІ ДОСТАВКИ

За 2020г.



Наші послуги

Імпорт та експорт товарів
• Все необхідне для того, щоб експортувати або імпортувати товари в короткі терміни.
• Дотримання правил доставки та експортної / імпортної документації.
• Велика мережа перевірених міжнародних агентів.

Доставка по Україні
• Надійна логістика, завдяки багаторічним відносинам з перевізниками.
• У будь-який час, в будь-якому місці, для всіх Ваших потреб у вантажних перевезеннях.
• Ваш вантаж постійно відстежується, тому ми завжди точно знаємо, де він знаходиться. 

Складскі послуги
• Ми пропонуємо конкурентоспроможні ціни на послуги зі зберігання.
• Інтеграція зі складом і системами управління транспортом.
• Широкий вибір варіантів довгострокового і короткострокового складування.

Митне оформлення
• У Вас завжди є належно підготовлені митні документи.
• Гарантія того, що всі процедури будуть виконані належним чином, з дотриманням всіх правил і вимог.
• Супровід по всьому процесу дозволить скоротити Ваші витрати.

Ми орієнтуємося на економічно ефективні та своєчасні рішення для Вашого бізнесу. 

Пропонуємо скористатися такими типами послуг:



Наші контакти

тел. 044 390 4407
e-mai: info@smart-alliance.com.ua

02081, м. Київ,
вул. Ганни Ахматової, б. 28


