Midden-oosten
Zakendoen in het Midden-Oosten? Jordex Shipping & Forwarding
assisteert u graag bij het maximaal benutten van kansen en
ontwikkelingen in deze veelbelovende regio.
Langdurige relaties, een goed betrouwbaar netwerk en lokale kennis zijn belangrijke
factoren die bijdragen aan succesvol zaken doen in het Midden-Oosten. Dit geldt ook
voor de logistieke sector, waarbij u te maken kan krijgen met specifieke lokale regelgeving, politieke omstandigheden en verschillende kwaliteit van de infrastructuur.
Dagelijks investeren we in onze kennis en ervaring, iets wat we graag met onze
klanten delen. We hebben nauw contact met ons kantoor in Abu Dhabi, analyseren
de markt, monitoren economische en politieke situaties én houden de laatste
ontwikkelingen met betrekking tot regelgeving in de gaten. Ook het beleid
rondom sanctielanden in het Midden-Oosten volgen wij op de voet.
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Business Development Manager Middle East
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Your logistic partner
• sea transport • air transport • land transport • local handling

Om minder afhankelijk te zijn van de olie-inkomsten hebben veel Arabische landen
diversificatie van de economie als doelstelling. Dit in combinatie met de groeiende
vraag van de hoogopgeleide jonge bevolking naar voedsel en agricultuur gerelateerde producten, biedt veel kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

“Ongeacht de omvang van het project,
leveren wij op locatie, zelfs midden in de
woestijn!”

Van koel- of vriescontainers met temperatuurgevoelige goederen, projectlading met
speciale afmetingen tot deellading. Met ruime ervaring in logistieke opdrachten naar
het Midden-Oosten, hebben we een scherp oog voor het leveren van hoogwaardige
dienstverlening op maat.
Wij faciliteren graag uw gehele supply chain management voor import, export
en cross trade. Per schip of vliegtuig, met de bijbehorende lokale diensten zoals
douaneafhandeling en het leveren op locatie, zelfs midden in de woestijn!

Ervaar het zelf! Neem voor verdere informatie of het opvragen van een
offerte contact op met onze Midden-Oosten specialiste Kim Mulder.

+31 (0)10 - 303 73 03

info@jordex.com

