Bizim İşimiz

Sizin Seçiminiz

Neden Bizi Tercih
Etmelisiniz ?
İşimizde Uzmanız
Mesleki yeterliliğini sağlamış
insan kaynağına, teknik bilgiye
ve donanıma sahibiz.

HAKKIMIZDA
Fonte Group 2016'da kurulmuş uluslararası teknik standartlara
sahip lojistik hizmet üreticisidir. Bunun yanı sıra grup faaliyetlerini
Turizm, İnşaat, Gıda, Danışmanlık ve Dış Ticaret alanlarında da
sürdürebilen Fonte Group; verdiği hizmetlerinde mükemmelliği
hedef almış, kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde kullanarak
globalleşmeyi amaçlamıştır.

Kalite Politikamız
Müşterilerimizin beklentileri
ötesinde hizmet sunabilmek için
yatırımlarımızı sürekli iyileştirerek,
ihtiyaç bazlı tedarik zinciri
çözümleri üretmekteyiz.

Yenilikçi ve Üretkeniz
Yüksek teknolojik altyapısı ve özenle seçilmiş dünya çapındaki
partnerleriyle birlikte müşterilerine özel çözümler sunan Fonte Group,
alanında lider olma yolunda ilerliyor.
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Zamanın gereklerini tespit eder,
yeni fikir ve girişimlere destek
veririz.

info@fontegroup.com.tr

İlkelerimiz
Güvenirlilik
Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve emekçilerimiz ile güven
içerisinde sağlıklı ilişkiler sağlarız.

Girişimcilik
Attığımız her adımda, ihtiyaç ve çözüm odaklı
yatırımlarımızda girişimcilik anlayışını temel alırız.

Yenilikçilik
Faaliyette olduğumuz sektörlerde lider olarak pazara
yön vermek daimi hedefimizdir.

Müşteri Odaklılık
Talepleri en hızlı ve doğru şekilde karşılayarak,
daima müşteri memnuniyetini sağlarız.

Turizm

Çözümlerimiz

Sahip olduğu güçlü kurumsal yapısıyla Fonte Group; analitik ve rasyonel proje yönetim becerilerini, sezgi ve öngörüleri ile
birleştirerek; yaratıcı, yenilikçi ve beklentilerinizi tam olarak karşılayacak organizasyonlara imza atıyor.
Kongre, Toplantı ve Etkinlik Yönetimi
Uçak ve Otel Rezervasyon İşlemleri
Sosyal Aktiviteler

İnşaat
Fonte Group; ulusal ve uluslararası alanda edindiği deneyimlerini yatırım, geliştirme, proje ve inşaat yönetimi alanlarına taşımıştır.
Konut, fabrika, hastane, okul ve ofis binalarını da kapsayan geniş bir alanda inşaat faaliyeti yürüten Fonte Group; bilgi ve estetikle
örülü projelerimizle daha iyi yaşam alanları üretmek için çalışıyoruz.
İnsaat ve Müteahhitlik
Yapı ve Yatırım
İş Birliği Fırsatı

Gıda
İhracat odaklı başlayan faaliyetlerini cesur ve yenilikçi yapısından aldığı ilhamla, benzersiz ve lezzetli ürünlerini tüketicilerinin
beğenisine sunan Fonte Group ; üretici ve müşterilerin gelişen teknolojiyle birlikte değişen ihtiyaçlarına yönelik hızlı ve inovatif
çözümlerin üretilmesinde rol oynamaktadır.
Yeniliğe Odaklanma
Küresel Ölçekte Hizmet
E-Ticaret Ayrıcalığı

Entegre Lojistik

Danışmanlık
Fonte Group ; müşterilerinin kurduğu hayallere ortak olarak hayalden hedefe, hedeften de başarıya uzanan yolda ortak bir akıl
oluşturarak sahip olduğu bilgiyi paylaşmayı ve çoğaltmayı amaçlar. Benimsediği çoklu çözüm ortaklığı çalışma modeli ile işbirlikçi
ve esnek anlayışıyla kurumlara özel hizmet verebilmektedir.
Lojistik Danışmanlık Hizmeti
Yatırım Projeleri Hizmeti
Gayrimenkul Danışmanlığı

Dış Ticaret
Fonte Group ; ihracatçı ortakları ve müşterileri ile yurtdışındaki ithalatçı şirketler arasında aracılık
görevi yapmaktadır. İş ortağı olarak gördüğü portföyündeki tüm imalatçı firmaların menfaatlerini
en iyi şekilde koruyacak şekilde büyümelerine katkı için en üstün ve kaliteli hizmeti sağlamaktır.
Dış Ticaret Danışmanlığı
Yurt Dısı Yazısmalar
Pazar Araştırması

Hava Kargo Forwarding Hizmetleri
FCL / LCL Forwarding Hizmetleri
Proje Kargo Taşımacılığı
Konsolide Servis

Fonte Group; müşterilerinin tedarik zinciri üzerinde yer alan her türlü lojistik
faaliyetlerini birbirleriyle uyumlu şekilde devralarak organize etmektedir. Fonte Group
ihtiyaç duyulan bu Entegre Lojistik Hizmetlerinin tamamını, iş süreçlerinin her
aşamasında gelişmiş teknolojik olanakları ve bilgi birikimi sayesinde optimum
maliyetlerle müşterilerine sunmaktadır.

“Entegre Lojistik Hizmetler” Uluslararası Havayolu ve Denizyolu Taşımacılığı,
Depolama, Dağıtım, Gümrükleme, Sigorta ve Danışmanlık adına değer katan hizmet
faaliyetlerinden birden fazlasının bir araya getirilerek verildiği çözümlerdir.

Hava Kargo Hizmetleri FCL / LCL Hizmetleri
Uzman kadro ve yaygın uluslararası
servis ağı sayesinde Türkiye ile dünyanın
tüm havalimanlarıyla arasındaki her
türlü havayolu taşımacılığı ihtiyaçlarınız
doğrultusunda karşılıyoruz.

Türkiye ile dünyanın tüm limanları
arasındaki
her
türlü
denizyolu
taşımacılığı ihtiyacınız için zamanında,
uygun maliyetlerle, güvenilir ve hızlı
çözümler üretiyoruz.

Intermodal Taşımacılık
Siparişlerinizde katma değer yaratacak
ve
ulaşım maliyetlerini
azaltacak
şekilde
çeşitli
ulaşım türlerini
kullanarak kapıdan kapıya
ulaşım
hizmeti sunmaktayız.

SİZE
DEĞER
VERİYORUZ

100'ü aşkın global partnerlerimiz ile bir
çok bölgede hizmet vermekteyiz.
Otomotiv, Hızlı Tüketim, Tekstil, İlaç,
Perakende, Teknoloji, İnşaat, Enerji,
Endüstri ve Medikal sektörlerindeki
önemli müşterilerimiz ile
çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
Şirketimizde birçok sistem ve teknoloji
kullanılmaktadır.

İhtiyaç ve talepleriniz
için bize ulaşabilirsiniz.
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