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Objecto: Proposta comercial 
 
Para onde deve enviar hoje?  
 
Experimente o nosso profissionalismo e ligue agora +39 045 58 56 23 para um 
orçamento gratuito. 
 
Bom dia. 
 
Nós lidamos com o transporte marítimo e gostaríamos de lhe fazer uma breve apresentação 
dos serviços que oferecemos e esperamos incluí-lo entre os nossos próximos clientes. 
 
O Grupo Albini está presente no sector da navegação há mais de 30 anos e opera para a 
importação e exportação de mercadorias em Itália, na Europa e noutros continentes, 
podendo oferecer soluções à medida também no estrangeiro. 
 
Os nossos serviços logísticos incluem a gestão dos transportes terrestres na Europa, na 
Europa Oriental e no Norte de África. Pelo mar e pelo ar no resto do mundo. 
 
Em Itália temos 2 armazéns estrategicamente localizados em Verona e Milão, sempre 
abertos, a partir dos quais podemos concentrar e distribuir mercadorias por toda a Itália e 
realizar grupagens ou cargas completas. 
 
A nossa sede situa-se a 170 km a oeste de Milão, 100 km a leste de Veneza, 200 km a sul 
da fronteira austríaca do Brenner, 120 km a norte de Bolonha. 
 
Se procura rapidez, precisão e pontualidade, o Grupo Albini está à sua disposição.  
Fazemos-lhe duas perguntas simples: 

 
Para onde deve enviar hoje? 

Porquê continuar a procurar se já nos encontrou? 
 

Experimente o nosso profissionalismo 
ligue agora +39 045 58 56 23 para obter um orçamento gratuito. 

 
Com os melhores cumprimentos 
Mario Albini  
  
Explicaremos isto nas próximas páginas: 
 

1. OS NOSSOS SERVIÇOS EM DETALHE  
2. VANS/TRUCKS 
3. OS NOSSOS ARMAZÉNS  
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1- NOSSOS SERVIÇOS EM DETALHE 
 

• Recolhidas diárias em toda a Itália para entregas em 24/48/72 horas em segundos, 
desde uma única pequena palete ou lotes até ao camião inteiro. Estamos também a operar 
na lagoa de Veneza e em ilhas mais pequenas.  
• Todos os dias temos camiões de todos os tipos para qualquer destino: encerados 
normais e mega 100m³ parciais ou completos, caixas, refrigeradores, plataformas (abertas), 
jumbo cars de 120m³, intermodais por comboio ou ferry de/para Itália, Europa, Turquia, 
Médio Oriente, Norte de África, todos os antigos países "stan" (URSS). 
• Camiao expresso com lona até 5m e H 250cm, também com painel lateral hidráulico, 
refrigeradas a qualquer temperatura, caixas para pendurar roupa e de/para qualquer lugar 
em Itália/Europa com disponibilidade de carga em 6/8 horas após confirmação. 
• Transporte excepcional, tanto em peso como em dimensões, incluindo navios. 
• Por via ferroviária "o itinerário da seda" com o comboio de importação/exportação China-
Europa-China com contentores completos ou grupagem. Partidas 1 ou 2 vezes por semana. 
Colecções e entregas em toda a China. 
• Os armazéns estão sempre abertos, à temperatura ambiente ou refrigerados, o que é 
particularmente útil para os transportadores estrangeiros, mas também para os italianos. 
• Transporte aéreo (grupagem, frete) e marítimo, ambos com contentores completos de 
todos os tipos, mas também para envios parciais. 
• Desalfandegamento em toda a Itália. 
• Movimentação de mercadorias em paletes para carga e descarga de camiões 
completos ou parciais, contentores, caixas móveis, mercadorias pesadas até 6T com 
empilhadores ou gruas, descarga de contentores vazios ou completos. 
• Distribuição e armazenagem de produtos congelados durante alguns dias ou vários 
meses. 
• Gestão, recolha e embalagem, encomendas, etc. 
• Mudanças. 
• Qualquer outro pedido será avaliado e tomado em consideração pela nossa equipa 
de profissionais. 
 

2- VANS / TRUCKS 
 
Tipologias 
 

• Camiões com carroçaria 

• Camião de lona d até 5 m de comprimento até h 260 cm 

• Camião de lona com porta traseira hidráulica 

• Camião-caixa equipado para embalagens soltas 

• Camião frigorifico 
• Camião refrigerado com sistema fotovoltaico no tejadilho para garantir 5 horas de 

autonomia em caso de paragem do motor, filas de espera, acidentes. 
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Peso: 

• Camião-caixa 1200 kg - até 1250 kg 

• Camião de lona em função do equipamento: quanto maiores forem, mais pesados 
(tara mais alta) ergo, têm menos peso útil disponível mas com 950 - 1000 kg chegam 
todos a nós. 

• Os que têm um peso médio de 700 kg - o mesmo que os refrigerados. 

• Para embalagens soltas de 15 – 20 barras. 

 
3- OS NOSSOS ARMAZÉNS  
 
Dois armazéns sempre abertos para produtos secos/industriais, refrigerados: 

• Para armazenagem temporária. 

• Para recolhas e entregas. 

• Para cargas. 
Com todo o equipamento à sua disposição. 
Sem custos fixos. 
 
ARMAZÉN 1 - ALBINI_VERONASUD 
Verona VR - 37135 
Armazén  0/4°C 
Armazén tempreatura ambiente. 
Descarga no molhe ou de lado, consoante a dimensão da mercadoria. 
Possibilidade de estacionamento. 
 
ARMAZÉN  2 – ALBINI_MILANO 
Milano Ortomercato I-20137 MI  
Armazén refrigerado, temperaturas diferentes em função do produto e da recolha. 
Temperatura ambiente. 
Descarga na doca (por trás) - apenas paletes. 
 
A nossa rede de relações permite-lhe encontrar rapidamente a disponibilidade de 
outros armazéns também em outros locais para emergências ou necessidades 
espontâneas. 
 

Prove o nosso profissionalismo 
Chama agora +39 045 58 56 23 para o seu ordem gratuito 

Ou +39 392 96 40 307 // Mario +39 335 60 66 555 
e-mail operativo@albinigroup.it  

 
Com os melhores cumprimentos 
 

Mario Albini  
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