
O transporte
de mercadorias
nas melhores
condições



Transportamos com
valor acrescentado

Serviços
especializados
Ambi Paq
O serviço mais
adequado para
o transporte de
volumes industriais 
genéricos.

COD 
Contra reembolso
Dispomos de
sistemas de entrega 
contra reembolso.

Integração
Sistemas informáticos 
integrados com os 
nossos clientes que 
evitam erros humanos.

Atendimento
personalizado
Dispomos de gestores 
pessoais de grandes 
contas e atendimento 
aos nossos clientes. 

Segurança
e controlo
Oferecemos circuitos 
de segurança
rastreáveis e selados.

Capilaridade
em destinos
especiais
Ilhas Baleares, 
ilhas Canárias, 
Ceuta e Melilha, 
Andorra e 
ilhas portuguesas.

A Logista Parcel oferece aos fabricantes o melhor e mais adequado acesso 
dos  seus produtos e serviços aos consumidores finais através de uma
distribuição capilar especializada e eficiente, adaptada a diferentes setores
e redes de pontos de venda

ESTRUTURA LOGÍSTICA:

64 delegações

 10 plataformas
+10,2M
envios/ano

+2000
colaboradores

+1900
veículos

Corunha
Lugo

Pontevedra

Ourense

Astúrias

Leão

Cantábria Biscaia Guipúzcoa

Álava
Navarra

La Rioja
Burgos

Palência

Zamora
Valhadolid Sória

Saragoça

Huesca
Lérida

Barcelona

Gerona

ANDORRA

Tarragona
Segóvia

Teruel

Castellón

Salamanca
Ávila

Madrid

Cuenca

Minorca

Maiorca

Ibiza

Formentera

Cáceres

Cidade Real
Albacete

Valência

AlicanteBadajoz

Córdova
Jaén

Huelva

Sevilha Granada Almería

Múrcia

Málaga

Cádis

Ceuta

Melilha

Açores

Madeira

Toledo

Porto
Vila Real

Coimbra

Lisboa
Elvas

Castelo Branco

Lanzarote

Fuerteventura

Grã Canaria

Tenerife

La Palma

La Gomera

El Hierro

Albufeira

Delegações

Plataformas

Guadalajara



Your partner 
along the way,
all the way

logistaparcel.com

A Logista é uma empresa com uma grande capacidade e flexibilidade para 
dar resposta às necessidades dos seus clientes. 

> Líder em Distribuição no sul da Europa.

> Experiência e know-how em estabelecimentos
    comerciais de proximidade e em setores regulados.

> Uma empresa dinâmica, focalizada nas
    necessidades dos seus clientes.

> Com uma equipa de profissionais com um alto
    desempenho tanto de gestão como a nível técnico.

> Solidez financeira.

> Ampla experiência na gestão de projetos
    importantes e de grande envergadura.

> Uma empresa com um alto nível tecnológico
    em todos  os processos, operações e serviços.

Sobre a Logista 

Polónia

Espanha

Portugal

França

Itália

Países 
Baixos


