TILTAS TARP
RYTŲ IR VAKARŲ
Kai vežame mes – Jums ramu

TIEKIMO GRANDINĖ „NUO DURŲ
IKI DURŲ“
Nėra adreso, į kurį negalėtume skubiai
nugabenti Jūsų krovinio.

KODĖL RINKTIS MUS?

KAI VEŽAME MES – JUMS RAMU
Mūsų pagrindinis tikslas yra pasiūlyti
vienintelę importuotojus ir eksportuotojus
jungiančią platformą, užtikrinančią efektyvų,
greitą ir saugų krovinių gabenimą tarp Rytų ir
Vakarų valstybių. Kol Jūs rūpinsitės savo
verslu, mes pasirūpinsime visais
transportavimo procesais.

Skirtingų rinkų logistikos
ekspertai

Krovinių gabenimas „nuo
durų iki durų”

Šiuolaikinės technologijos
prekių apskaitai

Pavojingų ir negabaritinių
krovinių gabenimas

Didelės vertės krovinių
gabenimas

Skubūs krovinių pristatymai

Palanki mokesčių aplinka

Konkurencingos paslaugų
kainos

ISTORIJA

Įkurta UAB „JML Group” įmonė

Įkurtas logistikos skyrius

Atidarytas UAB „JML Group” sandėlys
(3000m2)

Atidarytas UAB „JML Group” muitinės
sandelys VA 0376 (800m2) ir muitinės
tarpininkų skyrius

Atidarytos naujos savaitinės jungtinių
krovinių linijos

Įsigytas nuosavas įmonės transportas

Įteiktas „Gazelė 2012” apdovanojimas
už įmonės augimą, lankstumą ir
pelningumą

Sandėlio ploto didinimas iki daugiau nei
4500 m2, iš kurių beveik 1900 m2 pritaikyta
muitinės sandeliams

APIE MUS

ESAME SAVO SRITIES PROFESIONALAI

Daugiau nei 13 metų mūsų komanda siekia užtikrinti aukščiausią
logistikos paslaugų kokybę ir suteikti ne tik transportavimo
paslaugas, bet ir ramybę savo klientams. Greitai ir patikimai
teikiame paslaugas ir sprendžiame problemas. Per ilgametę patirtį
pervežimų rinkoje, išmokome nugabenti sudėtingiausius krovinius į
atšiauriausius ir tolimiausius pasaulio kampus.

Žinoma, prireikė laiko, atsidavimo ir patirties, kad to pasiektume.
Jau seniai nesame gavę neįveikiamos užduoties, kuri priverstų mus
nusistebėti. To išvengti padeda mūsų platus, tarptautinis partnerių
tinklas ir draugiška, patikima ir atsidavusi komanda. Jie yra didžiausi
mūsų pasididžiavimai, kurie leidžia UAB „JML Group” krovinius
pristatyti visada numatytu laiku ir už protingą kainą. Stresas į
gabenimo procesą tiesiog nėra įtrauktas.

PASLAUGOS

KELIŲ TRANSPORTAS

JŪRŲ TRANSPORTAS

ORO TRANSPORTAS

DRAUDIMAS

MUITINĖS TARPININKAI

SANDĖLIAVIMAS

PILNŲ IR DALINIŲ KROVINIŲ GABENIMAS

KELIŲ TRANSPORTAS
Operatyvus ir lankstus
krovinių gabenimo būdas
palyginti nedidelėmis
sąnaudomis.

OOO „LTC ABT-Trans“ ilgą laiką bendradarbiauja su UAB „JML GROUP“ tarptautinio
krovinių gabenimo srityje. Norime paminėti personalo atsakingą požiūrį į užduotis,
profesionalų sprendimų priėmimą ir visada kokybišką užsakymų vykdymą.

Sukaupta patirtis ir platus partnerių tinklas visoje Europoje
garantuoja krovinių pervežimą iš Vakarų į Rytų Europą geriausiomis
sąlygomis.

Mes dirbame su Jumis nuo 2006 metų. Per šiuos metus tarp mūsų bendrovių atsirado
patikima partnerystė. UAB „JML GROUP“ patikimumas ir profesionalumas padeda
mums augti ir vystytis. Išreiškiame ypatingą padėką UAB „JML GROUP“ už kasdienių
nestandartinių uždavinių sprendimą.

TRANSPORTUOSIME BET KOKĮ KROVINĮ
Gabename negabaritinius, pavojingus ir ypatingo atsargumo
reikalaujančius krovinius. Netgi, jeigu Jūsų krovinio gabenimas
sudėtingas, būkite ramūs – viskuo pasirūpinsime mes.

KROVINIŲ GABENIMO GRAFIKAS
IMPORTAS:
• 5 kartus per savaitę iš Vokietijos ir
Lenkijos;
• 3 kartus per savaitę iš Olandijos,
Belgijos, Italijos ir Didžiosios Britanijos;
• 2 kartus per savaitę iš Danijos, Švedijos,
Prancūzijos, Ispanijos ir Portugalijos;

EKSPORTAS:
• 3 kartus per savaitę į Baltarusiją;
• 3 kartus per savaitę į Rusiją;
• 2 kartus per savaitę į Ukrainą;
• 1 kartą per savaitę į Kazachstaną.

• 1 kartą per savaitę iš Austrijos,
Šveicarijos, Vengrijos, Slovėnijos,
Norvegijos, Turkijos ir Graikijos.
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JŪRŲ TRANSPORTAS

EKONOMIŠKA IR PATIKIMA

Kai gabenimo trukmė nėra
vienas svarbiausių kriterijų, jūrų
kelias yra ekonomiškiausias
būdas gabenti krovinius į ir iš
tolimųjų šalių.

Bendradarbiaujame su laivybos
kompanijomis ir partneriais visame
pasaulyje, todėl galime pasiūlyti Jūsų
unikalioms reikmėms pritaikytą gabenimo
sprendimą. Garantuotume ne tik
geriausias pervežimo sąlygas, bet ir
užtikriname Jūsų ramybę.

UAB „JML GROUP“ rekomenduojame kaip patikimą verslo partnerį. Paslaugos
atliekamos sutartu laiku, kokybiškai ir kvalifikuotai. Esame patenkinti nepriekaištingu
dokumentų įforminimu ir stipriu noru spręsti iškilusius klausimus ir nesklandumus.

ORO TRANSPORTAS

Bendradarbiavimas su įmone UAB „JML GROUP“ yra pasitikėjimo partneryste
pavyzdys jau daugelį metų. UAB „JML GROUP“ darbuotojai yra tikri profesionalai
užtikrinantys aukštą darbo kokybę. OOO „Eksimlift“ rekomenduoja UAB „JML GROUP“
kaip patikimą partnerį.

Jūsų krovinį reikia pervežti itin
skubiai? Oro transportas yra
geriausias sprendimas

EFEKTYVUMAS IR SPARTA
Laikas yra pinigai, todėl pervežimas oru yra itin efektyvu. Kai
vežame mes – Jums ramu, nes teikiame visus oro logistikos
sprendimus iš bet kurios pasaulio vietos. Mes orientuoti į greitą
pervežimą, jūsų biudžeto sutaupymą, panaudojant lanksčias,
individualias konsolidavimo priemones ar intermodalinius
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sprendimus. Bendradarbiaujame tik su geriausiomis oro linijomis
rinkoje ir turime A klasės avialinijų palaikymą visame pasaulyje.
Mūsų logistikos centras yra labai patogioje vietoje – vos 11 km nuo
Vilniaus oro uosto.
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DRAUDIMAS

BŪKITE RAMŪS

Jeigu ketinate gabenti svarbų ar
didelės vertės krovinį – krovinio
draudimas apsaugos Jus ir Jūsų
įmonę nuo galimų finansinių
nuostolių, krovinio sugadinimo ar
praradimo atveju.

Siekiant užtikrinti saugų krovinio
pristatymą, siūlome draudimo brokerių,
rizikos finansavimo ir rizikos konsultavimo
paslaugas.

MES PASIRŪPINAME
Per mūsų bendradarbiavimo laikotarpį UAB „JML GROUP“ darbuotojai įrodė, kad yra
aukšto lygio profesionalai, jie kontroliuoja atliekamą darbo kokybę ir atsižvelgia į
kliento pageidavimus, skubiai sprendžia iškilusius ginčytinus klausimus, kas yra
svarbu teikiamoms paslaugoms.

MUITINĖS TARPININKAI
Didelė teisinių ir muitinės
procedūrų patirtis leidžia Jums
pasiūlyti greitus ir kruopščius
importo, eksporto ir tranzito
procedūrų procesus. Padedame
Jums sutaupyti laiko, sumažiname
transportavimo išlaidas ir
suteikiame galimybę pamiršti
nerimą dėl krovinio pristatymo į
numatytą vietą.

Muitinės formalumai importui, eksportui
ir tranzitui

Norime atkreipti dėmesį į sėkmingą ir ilgametę bendradarbiavimo patirtį su UAB „JML
GROUP“. Esame patenkinti teikiamomis muitinės ir transporto paslaugomis.
Bendrovė turi gerą darbo proceso organizavimą ir dėmesingi klientams.

Laidavimo raštų, garantijų išdavimas

SANDĖLIAVIMAS
Konsultacija visais muitinės procedūrų
klausimais

CMR ir pardavimo sąskaitų ruošimas ir
tvarkymas

TIR CARNET atidarymas

Dokumentų tikrinimas

Atsargų valdymas

Dokumentų spausdinimas ir
kopijavimas

Sandėliavimo patalpos užima
daugiau kaip 4500 m2, iš kurių
1900 m2 yra skirta muitinės
sandėliams.

KROVINIŲ PARUOŠIMAS

ATASKAITOS

SAUGUMAS

Kvalifikuotas personalas greitai ir saugiai perkraus,
supakuos, patikrins, nufotografuos, sumarkiruos Jusų
krovinius ir paruoš juos gabenimui, paskirstymui ar
pardavimui.

Siekiant užtikrinti paslaugų kokybę, visada teikiame
ataskaitas apie vykdomas operacijas, prekių judėjimą ir
likučius.

Krovinių saugumas yra užtikrinamas visą parą kasdien
veikiančiu apsaugos postu, modernia apsaugos sistema
(CCTV) ir jautria signalizacija.
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PASLAUGOS

SPRENDIMAI
Krovinio informacija

Krovinio žymėjimas

Krovinio matavimas

Krovinio fotografavimas

Krovinio svėrimas

Krovinio pakavimas paletėmis

Paletės pakavimas į plėvelę

Kokybės kontrolė

UAB „RIVI Logistics“ rekomenduoja UAB „JML Group“, kaip atsakingą ir profesionalų
verslo partnerį. Bendradarbiaujame su bendrove daugiau nei penkerius metus.
Esame patenkinti paslaugų kokybe, atsakingu požiūriu ir lanksčia kainų politika.

UAB „JML Group“ žinome jau ilgą laiką, per pastaruosius 4 metus labai aktyviai
bendradarbiaujame. Krauname, saugome sandėlyje prekes ir naudojamės muitinės
tarpininko paslaugomis tranzito dokumentų forminimui. Kadangi turime su kuo
lyginti, drąsiai pabrėžėme įmonės profesionalumą ir požiūrį į darbą komandoje.

SANDĖLIAVIMO
KONSOLIDACIJA
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KOMPLEKSINĖ
LOGISTIKA (3 PL)

IŠ KINIJOS Į EUROPĄ

SANDĖLIAVIMO KONSOLIDACIJOS PRIVALUMAI

SANDĖLIAVIMO
KONSOLIDACIJA
Konsolidacinis sandėlis – tai bet
kurio surenkamojo pervežimo
esminė jungiamoji dalis. Nuosavi
konsolidaciniai sandėliai rodo,
kad įmonė yra patikima ir stabili.

EFEKTYVUMAS IR SPARTA

PLATUS PARTNERIŲ TINKLAS

Pristatydami krovinius iš bet kurio pasaulio taško mes
optimizavome logistikos procesus ir pasirinkome Vilnių, kaip mūsų
esminį konsolidacinį sandėlį. Tai lėmė jo palanki padėtis šalia Muitų
Sąjungos sienos.

Garantuojame Jums optimalius pristatymo terminus bet kuriuo
transportu iš bet kurios pasaulio vietos dėka plataus partnerių
tinklo, patogios vietos ir patikrintos krovinių pervežimo schemos.
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Lankstu ir patikima

Tiekimo išlaidų sumažinimas

Malonus klientų aptarnavimas

Galimybė rinktis vežėjus ir
kontroliuoti krovinio pristatymą

Vienas prieigos taškas visoms
transportavimo paslaugoms

Atsargų valdymas

Krovinių formavimas

Kokybės kontrolė

Bendradarbiavimas su UAB „JML GROUP“ yra patikimos verslo partnerystės pavyzdys
jau daugiau nei 6 metus. Atsakingas požiūris į krovinius yra svarbus kriterijus
pasirinktoje veiklos srityje. Mes esame patenkinti ir visada galime pasikliauti UAB
„JML Group“ darbuotojais.
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OOO „FEK“ ilgą laiką sėkmingai bendradarbiauja su UAB „JML GROUP“ logistikos
srityje, naudojamės prekių pristatymo ir krovinių konsolidavimo paslaugomis,
siekiant užtikrinti, visų pirma nepriekaištingą tiekimą automobilių gamintojams Baltarusijos pramonės gigantams, tokiems kaip OAO „MAZ“, OAO „MTZ“, OAO
„Gomselmash“ ir kt.

EFEKTYVUMAS IR SPARTA

PRIVALUMAI

KOMPLEKSINĖ
LOGISTIKA (3 PL)
Jūs rūpinkitės savo verslu, o mes
pasirūpinsime Jūsų prekių ir
krovinių gabenimu ir visais
transportavimo klausimais

Kartu su bendradarbiaujančiomis įmonėmis, tiekiame
kompleksinės 3PL logistikos paslaugą, garantuojančią visapusišką
logistikos proceso atlikimą.Pristatome ne tik prekes, bet ir
suteikiame Jums ramybę.
Kliento išlaidų optimizavimas,
pasitelkiant kryžminio perkrovimo
strategiją, konsoliduojant skirtingų
krovinių srautus ir mažinant logistikos
procesų valdymo bei aptarnavimo
išlaidas

Vienas prieigos taškas visoms
transportavimo paslaugoms

Konsultacija visais muitinės
procedūrų klausimais

Muitinės formalumai importui,
eksportui ir tranzitui

Skiriamo metinio biudžeto
mažinimas

Atsargų valdymas

Krovinių formavimas

Kokybės kontrolė

ŠILKO KELIAS IŠ KINIJOS
Į EUROPĄ
Siūlome efektyviausius
sprendimus už patrauklią kainą,
gabenant bet kokio tipo krovinius
jūrų, oro bei autotransportu.
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Šiuo rekomendaciniu laišku norime atkreipti dėmesį į sėkmingą ilgametę
bendradarbiavimo patirtį su UAB „JML GROUP“, atstovaujanti terminalą, muitinės bei
transporto paslaugas mūsų įmonėje. Bendrovėje yra geras darbo proceso
organizavimas. Esame patenkinti išskirtiniu dėmesiu klientui. Tinkamas dokumentų
įforminimas ir atitikimas užsakymų terminų atlikimas parodo aukštą darbuotojų
profesionalumą.

ŠILKO KELIAS
UAB „JML Group”, kartu su Lietuvos,
Baltarusijos, Rusijos, Kazachstano ir
Kinijos geležinkelių paslaugų tiekėjais,
pristato naująją krovinių gabenimo liniją
traukiniais - Šilko kelias. Tai vienas
ekonomiškiausių, efektyviausių ir
greičiausių krovinių gabenimo būdų iš
Centrinės Azijos į Europos valstybes.

ŠILKO KELIAS IŠ KINIJOS Į EUROPĄ
RUSIJA

KINIJA

EUROPA
BALTARUSIJA

#1

Express pervežimas oru

+

Sunkvežimis

1‒4 dienos

#2

Krovinio pervežimas oru

+

Sunkvežimis

7‒9 dienos

#3

Traukinys

+

Sunkvežimis

15‒20 dienos

#4

Laivas

+

Sunkvežimis

45‒50 dienos

ELEKTRONIKOS KOMPONENTŲ
TIEKIMAS
Mes specializuojamės ypatingos priežiūros ir atsargumo priemonių reikalaujančių prekių pervežime.

IEŠKOTE SPECIFINIŲ ELEKTRONIKOS KOMPONENTŲ?
Mes esame vieni iš didžiausių elektronikos komponentų
distribiutorių, todėl galime pasiūlyti prekių iš beveik 1500
gamintojų ir tiekėjų. Iškilus elektronikos komponentų poreikiui
nedelskite, susisiekite su mumis, ir mes rasime geriausią
sprendimą.

Bendradarbiavimas su Jumis leido perleisti iki 50 % klausimų susijusių su užsienio prekyba, kas leido man daugiau dėmesio skirti valdymo sprendimams. Visi kroviniai Europos Sąjungoje,
Kinijoje ir Jungtinėse Valstijose pristatomi laiku, patvirtinamieji dokumentai įforminti nepriekaištingai. Dėkojame už Jūsų supratingumą ir kantrybę mūsų įmonės atsiskaitymams.
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TAIP PAT TIEKIAME

Aktyvinius komponentus

Pasyvinius komponentus

Jungtis ir kontaktus

Mikroschemas ir lustus

Sensorius

Maitinimo šaltinius ir įtampos
keitiklius

Izoliacines medžiagas

Įvairius elektromechaninius
komponentus

SAUGUS IR PATIKIMAS PRISTATYMAS
Elektronikos komponentai yra specialių darbuotojų įgūdžių
reikalaujanti produktų grupė. Ilgametė mūsų darbuotojų patirtis ir
produktų savybių išmanymas leidžia pasirūpinti saugiu jų
pristatymu laiku. Komponentai mūsų sandėlį pasiekia iš daugiau
nei 1500 tiekėjų.

Atsakingas požiūris į prekes yra svarbus kriterijus pasirinktoje veiklos srityje. Mes
visada galime pasikliauti UAB „JML Group“ darbuotojais. Prekės atsakingai
iškraunamos, pakraunamos, rūšiuojamos ir saugomos. Pateikiamos klientams
tinkamai supakuotos atsižvelgiant į parametrus.

LOGISTIKOS DEPARTAMENTAS
Kirtimų g. 53,
LT-02244, Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 700 01796
El.paštas: cargo@jml-group.lt

www.jml-group.lt
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CENTRINIS BIURAS
Savanorių pr. 139B
LT-03150, Vilnius, Lithuania
Tel.: +370 5 213 3603
El. paštas: info@jml-group.lt
www.jml-group.lt

