
Tentang Kami

Written by Admin Web
Thursday, 05 December 2013 11:18

      

Alletamex Cargo  berdiri sejak 1997 dengan berada dibawah manajemen PT. Allegro Utama Expresindo, kami telah melayani banyak jenis kebutuhan jasa pengiriman dari para pelanggan kami yang bergerak di banyak bidang dan jenis usaha dengan berbagai keperluan penanganan yang berbeda atas tiap-tiap kiriman.

Alletamex Cargo  tidak hanya menjalankan pendistribusian kiriman Domestik saja, tetapi juga melayani kiriman Internasional.

Service kami tidak hanya melalui jalur udara saja, kami juga melayani pengiriman melalui jalur darat (trucking) dan juga laut(FCL/LCL). Kiriman dengan menggunakan jasa trucking Alletamex Cargo  saat ini sudah sampai ke seluruh kabupaten di Pulau Jawa dan Sumatera, Saat ini jasa trucking Alletamex Cargo  didukung oleh 6 armada truck yang siap mengangkut barang barang kiriman customer dan siap melayani jasa penjemputan kiriman (pick-up service).

Kami siap melayani anda dalam proses pengambilan barang dan pengantaran barang ke tujuan yang dimaksud dengan penuh tanggung jawab dan profesionalitas. Didukung dengan SDM yang berpengalaman dan handal dibidangnya, menjadikan kami mitra kerja yang terpercaya dan masih dipercaya oleh klien-klien kami.

Penanganan proyek kargo merupakan salah satu layanan unggulan dari Alletamex Cargo , dimana kami mengelola rangkaian pelayanan pengurusan jasa mobilisasi barang-barang dan material proyek yang biasanya membutuhkan sarana angkutan, sarana bongkar muat serta metode tertentu dalam pelaksanaannya. Kami akan melakukan detil pelaksanaannya mulai dari perencanaan kerja, koordinasi persiapan pengiriman dari tiap-tiap pemasok yang terlibat, pengaturan jadwal penjemputan dari tiap titik pemasok , mengatur penyimpanan sementara di pelabuhan muat , pengaturan kegiatan pemuatan ke sarana pengangkut dan pemberangakatan, hingga pelaksanaan pengantaran ke lokasi tujuan dengan menyiapkan segala yang diperlukan untuk dapat melakukan serah terima di site proyek.

Kehandalan , pengetahuan serta kemampuan kami dalam pelaksanaan Penanganan Proyek Kargo sudah cukup teruji , hingga para klien kami merasa puas dan terus mempercayakan kegiatan mobilisasi mereka kepada kami.

Untuk mengetahui rate kami, permintaan pengambilan barang (pick up service) dan memonitor status pengiriman barang dapat menghubungi customer service kami di 021-22835754 / 021 - 83707418 / CALL CENTER: 08989425218 mulai dari pkl. 09.00-20.00, atau melalui email ke : 
info_jkt@alletamex.com
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