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SNABBT OCH PÅLITLIGT
DHL AIR FIRST

DHL AIRFREIGHT PLUS

DHL AIR FIRST garanterar prioritet oavsett om det
gäller leveranser dörr-till-dörr eller flygplats-till-flygplats.
Ditt gods placeras på första flighten ut och haneras vidare
för att säkerställa kortast möjliga transittid från flygplats
till flygplats. Med service dygnet runt alla dagar om året
finns DHL Global Forwarding alltid tillgängligt för att
hantera ditt prioriterade gods.

När dina behov ändras så anpassar DHL Global
Forwarding tjänsterna. DHL AIRFREIGHT PLUS
förenklar hantering av tungt gods där en dagbestämd
transittid behövs. Ett pris ges för hela transporten
dörr-till-dörr.

DHL AIR PREMIUM
När du behöver en snabb och pålitlig service för
leveranser dörr-till-dörr och flygplats-till-flygplats är
DHL AIR PREMIUM rätt val. Din sändning anländer till
flygplatser på större marknader i hela världen inom tre
dagar.

DHL AIR VALUE

Företag som agerar i hela världen kan dra nytta av globaliseringens fördelar och
arbeta med differentierade logistiklösningar. Flygfrakt har blivit en viktig faktor i
logistikkedjan, som gör det möjligt att hinna med förändrade marknadsbehov och
hålla nere bristkostnader.
LÖSNINGAR FÖR EN VÄXANDE MARKNAD
Som globalt ledande aktör för fygfrakt, med 12 % av den
totala världsmarknaden, tillhandahåller DHL en lokal
kontakt för transporter till och från alla nyckelmarknader med konkurrenskfraftiga priser för olika
servicealternativ. Vår flygfrakt hanteras i vårt nätverk
som inkluderar 7 000 specialister på 600 kontor i mer än
150 länder.
Alla flygfraktstjänster är tidsbestämda. Genom att
samarbeta med noggrant utvalda primära fraktbolag

tillhandahåller DHL standardiserade förbindelser och
fasta avgångar för alla större rutter. Alla logistikprocesser från upphämtning till leverans stöds av system
som ger transparens i logistikkedjan.
Marknaden för flygfrakt prognostiseras ha en årlig
tillväxt på över 5,9 % kommande två årtionden enligt
20010/2022 Boeing World Air Cargo Forecast. DHL
Global Forwarding har en nyckelposition som ledare för
flygfraktsmarknaden även i framtiden.

Genom att använda ruttning via större flygplatser ger
DHL AIR VALUE lägre kostnader. För mindre
tidskritiskt gods där en mindre ökning av transittid är
möjlig är DHL VALUE ett alternativ till DHL AIR
PREMIUM.

DHL SEAIR
DHL SEAIR är lösningen som kombinerar hastigheten
hos flygfrakt med den lägre kostnaden hos sjöfrakt. Du
får nytta av våra styrkor inom både flyg- och sjöfrakt. Vi
ger dig visibilitet i realtid i varje steg i logistikkedjan, från
upphämtning till leverans.

DHL RAILAIR
DHL RAILAIR är vår lösning för kostnadseffektiv
transport från Kina till Europa när kraven på kort
transittid inte överväger kostnadsfördelarna med en
kombination av transport med tåg och flyg.

DHL AIRFREIGHT PLUS Europe ger dig den största
valfriheten när du har behov av komplexa dörr-till-dörr
transporter inom Europa. Oavsett om det rör sig om höga
värden, skrymmande eller tungt gods så erbjuder vi
möjlighet att välja leveranstider som bäst passar dina
behov.
DHL AIRFREIGHT PLUS Intercontinental ger dig
dagbestämda transporter dörr-till-dörr för tungt gods
runt hela världen. För att förenkla haneringen sköter vi
tullklarering, ger dig full visibilitet och en lokal DHLkontakt för hantering av din sändning.

CHARTER
DHL Global Forwarding har stor erfarenhet av att
hantera dedikerade flygtransporter, charters, när det inte
finns möjlighet att använda övriga nätverk. Hela och
delade chartrade plan är en lösning som som lämpar sig
väl för företag som exempelvis lanserar nya produkter
under högsäsong eller har stort gods. Våra experter sätter
samman lösningar som passar för dina behov.

HAND CARRY
Vi tillhandahåller kurirer som tar med sig ditt gods från
och till de flesta större marknaderna i världen. Eftersom
kuriren följer med sändningen garanteras den komma
med avsedd avgång. DHL Global Forwarding hämtar upp
godset och leverera hela vägen till slutlig destination.
Bekräftelse på leverans görs via telefon var som helst i
världen.
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