УКРАЇНА
РОЗВИТОК
1944 рік - заснування компанії LAM
1947 рік - номінований агентом JUGOLINJA
1962 рік - номінований агентом GAC
1972 рік - номінований агентом SOVFRACHT
1983 рік - заснування «LAM Страхування» і

благодійного фонду «ISTIKLAL Makzume Foundation»

1991 рік - спільна діяльність GAC
1994 рік - номінований агентом Evergreen
1996 рік - відкриття філій в Грузії і Кавказі
1997 рік - відкриття філії в Азербайджані
2001 рік - початок логістичної діяльності
2006 рік - відкриття спільного агентства
з CMA CGM в Грузії

2012 рік - відкриття філій в Іраку і Франції
2014 рік - відкриття філії в США
2015 рік - відкриття офісів в Румунії та

Казахстані, початок спільної діяльності з
SINOTRANS, спільний поромний сервіс
SEA LINES, відкриття крюінгового бізнесу
LUCENT і IT провайдера MOBILIS

2016 рік - відкриття MARLON INSURANCE страховий брокер і управління ризиками
2018 рік - відкриття філій в Україні, Індії,
Єгипті. Заснування спільних підприємств SARENS
MAKZUNE і LIQUID LINE
2020 рік - утворення «LUCENT GEORGIA» та «LUCENT
ROMANIA»

ГРУПА КОМПАНІЙ LYONEL A. MAKZUME ЗАСНОВАНА У
1944 році

«ЛАМ Україна Шиппінг і Транспорт», є частиною групи компаній
«L.A.Makzume Group», створеною в
1944 році як сімейний бізнес. На
сьогоднішній день Компанія керується вже 3-м поколінням родини
Makzume і за 77 років зарекомендувала себе як надійний партнер у
галузі судноплавства, транспорту
та логістики
В Україні компанія зареєстрована в 2018 році. Є членом Асоціації
Міжнародних Єкспедиторів України (свідотство №440)
«LAM» є постачальником глобальних транспортних рішень, який має
майже столітній досвід, присутність
у 11 основних країнах, велику
мережу агентів, кваліфікованих
співробітників та клієнтоорієнтованний підхід
«LAM» щорічно виконує транспортування та обробку понад 100
000 TEU, 2500 судозаходів, понад 5
000 тонн вантажів відвантажує
авіатранспортом, а також забезпечує багато інших логістичних
послуг з оборотом понад 100 млн.
доларів США
Відповідальність «ЛАМ Україна
Шиппінг і Транспорт» покривається страховим полісом на суму
понад 3 мільйони доларів США та
доставкою за мультимодальним
коносаментом LAM від дверей до
дверей, коли це потрібно

АЗЕРБАЙДЖАН - ЄГИПЕТ - ФРАНЦІЯ - ГРУЗІЯ - ІНДІЯ - ІРАК - КАЗАХСТАН - РУМУНІЯ - ТУРЕЧЧИНА - УКРАЇНА - США

Транспортування з
усього світу через
порти Німеччини та
Польщі

Доставка імпортних
вантажів до України з
Китаю контейнерними
поїздами

Організація доставки
через аеропорти Київ та
Одеса, у тому числі з
доставкою «під ключ»

Транспортування до/з
Середьої Азії через
Каспійське Море

L

Імпорт, експорт або
транзит вантажів у
морських контейнерах
через порти України:
• Одеса
• Південний
• Чорноморський
рибний порт
• Чорноморський
торгівельний порт

ЛОГІСТИЧНІ ПОСЛУГИ

Доставка вантажів
паромами до / з
Туреччини / Грузії

Внутрішні перевезення
з / до портів авто або
залізницею

МОРСЬКІ ПОСЛУГИ

• Мультимодальні та інтермодальні відвантаження • Послуги судового агентування
• Контейнерні перевезення FCL, LCL
• Постачання та бункерування
• Паромні судна у місті Чорноморську
• Зміна екіпажу
• Контейнерні поїзди з Китаю та доставка
• Сюрвей
залізницею с/до морскького порту України
• Страхування
• Автомобільні перевезення FTL / LTL
• Повітряні перевезення
• Митне оформлення і внутріпортове експедирування
• Складські послуги
• Генеральні вантажі
• Великовагові, позагабаритні та проектні вантажі
• Небезпечні вантажі
• Транспортування рідини та газу в контейнерах Tank & ISO Tank

LAM УКРАЇНА, 65014 Україна, м Одеса, вул. Маразлієвська, 1/20, БЦ «Стадіон Чорноморець», офіс 409/410
Тел: +38 (048) 737 89 10 ukraine@lam-world.com - www.lam-world.com

