JSME

tvoříme moderní a spolehlivou logistiku

→ Jsme expertem na doručování balíků a zásilek v den objednání
→ Gibon také rozváží po celé ČR - a to i chlazené, tak i mražené zboží
→ Naši zákazníci si sami vybírají, kdy jim jejich objednávku doručíme - a to hned
v několika časových oknech
→ Všechny naše vozy jsou vybaveny platebními terminály pro platby kartou
i v hotovosti
→ Objednávky přijímáme prostřednictvím API nebo našeho systému
→ Klademe důraz na špičkovou kvalitu poskytovaných služeb, a jezdíme
zásadně včas

Přehled našich služeb

STANDARDNÍ PŘEPRAVA

EXPRESNÍ PŘEPRAVA

SUPER EXPRESNÍ PŘEPRAVA

Dovezeme vaší zásilku druhý
den od objednání. Spolehlivě
a bezpečně.

Zákazník si sám vybere, kdy
mu zboží doručíme. A to hned
z několika časových oken.

Zásilku doručíme od 60 do 180
minut od objednání.

CELOREPUBLIKOVÉ ZÁVOZY

VOZÍME CHLAZENÉ
A MRAŽENÉ ZBOŽÍ

PRONÁJEM SKLADOVÝCH
PROSTORŮ

Vaše potraviny se s námi
dostanou kamkoliv. Po městě,
po republice, zařídíme.

Našim partnerům nabízíme
možnost pronájmu prostoru
v našich skladech. Krátkodobě
i dlouhodobě.

Vaše zboží rozvezeme po celé
České republice. Odkukoliv,
kamkoliv.
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JSME

tvoříme moderní a spolehlivou logistiku

Proč s námi spolupracovat
→ Gibon je expertem na expresní přepravu
→ Gibon je spolehlivým partnerem
→ Gibon zná potřeby svých partnerů a zákazníků
→ Gibon se přizpůsobí

Napište nám, zavolejte, nebo se mrkněte na web

Ohledně produktu a služeb kontaktujte
Lukáše Fialu, vedoucího služeb a logistiky
Telefon: (+420) 721 060 530
E-mail: lukas.fiala@gibondelivery.cz

Ohledně spolupráce kontaktujte Dana
Erlebacha, jednatele a výkonného ředitele
Telefon: (+420) 732 662 192
E-mail: dan.erlebach@gibondelivery.cz

www.gibondelivery.cz
Děkujeme za váš čas a budeme se těšit na spolupráci.
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