
נעים מאוד אנחנו קבוצת סוסנה מובינג 



...קצת עלינו
אשר ראה לנגד, י איש בעל חזון"חברת סוסנה מובינג נוסדה בסוף שנות השמונים ע

,  מאז הקמתה דוגלת החברה בערכי האמינות. עיניו את רצון הלקוח ואת טובתו

.  וכל זאת מלווה כמובן בשירות אדיב ויחס חם, המקצועיות והשקיפות

צוות המנהלים בחברה הינו שילוב ייחודי בין מנהלים ותיקים עתירי ידע וניסיון לבין מנהלים צעירים חדורי מוטיבציה 
.ואמביציה

אחראים לאיכות השרות הניתן , ל ועד אחרון העובדים"החל מהמנכ, חברת סוסנה מובינג רואה בכל אחד מעובדיה
.על ידי החברה ולשביעות רצון הלקוח

.הסטנדרטים הגבוהים להם מחויבת החברה הביאו לגידולה המהיר ולהיותה שחקן מרכזי בתחום זה

חברת סוסנה מובינג דאגה ודואגת להיות מוסמכת בכל התקנים הנדרשים הן בהובלת מזון ומרכיביו והן בעולם 
(GDPנוהל ) של משרד הבריאות 126הפארם והתרופות כולל הסמכה של מכון התקנים לנוהל 



מגוון פתרונות לוגיסטיים
חלוקה והפצה עם כל סוגי המשאיות, משאיות הובלה❖

❖B2B–מסחריות לקוחות מוסדיים. הפצה לעסקים לפי  צורך ודרישות לקוח.

.משלוחים עד בית לקוח-B2Cמסחריות ❖

.הובלה והפצה של תרופות ציוד רפואי -פארם❖

ושאר פתרונות בצורה מבוקרת בהתאם לנהלי משרד  , ליקוט,בית המסחר של סוסנה  פארם שמטפל באחסנה –אחסנת תרופות ❖
.GDPהבריאות ובתקני ה 



...קצת על השירותים שלנו 
.של משרד הבריאות130ונוהל 126ליקוט הפצת והובלת תרופות וציוד רפואי ברכבי קירור שעברו וולידציה ובהתאם לנוהל ,אחסנה ❖

.הובלת מזון מוכן עבור חברות הקייטרינג כולל כל האישורים הדרושים כאמור❖

.פ היתרים נדרשים"עס"חומהובלת ❖

.  הובלות של חלפים לרכב עבור יבואני רכב ובכלל❖

.הפצת מוצרי מזון ומוצרי צריכה בעולם הקמעונאות לכל רשתות המזון❖

.מוצרי מאפיות בוטיק ועולם האופנה, עיתונים-הפצה והובלה בשעות הלילה❖

.ספר מחברות קייטרינג ברחבי הארץ-גנים בתי, הפצת ארוחות לחברות❖

.הפצה של משלוחים לבתים פרטיים ברחבי הארץ בשירות הניתן לרשתות המזון ולרשתות הפארם במשלוחי האון ליין❖



...החוזקות שלנו

.הניסיון הרב פלוס הטכנולוגיות החדשניות שלנו נותנות לך הלקוח יכולת ריכוז מקסימלית  בניהול העסק שלך-שנה 30-ניסיון של למעלה מ❖

ובכל ( 'עונות שיא וכד, הן בלילה)בכל זמן , ומגוון הנותן פתרונות לכל דרישות הלקוח(  מסחריות ומשאיות מסוגים שונים600-מעל ל)צי רכבים גדול ❖

.  מקום בארץ

.שימוש בתוכנות מיסלול מתקדמות❖

.מחלקת בטחון  ומחלקת איכות ובקרה שמהווים חלק בשרשרת האספקה, בקבוצת סוסנה קצין בטיחות בתעבורה מוסמך מטעם ממשרד התחבורה  ❖

".שבלוגסטיקההשקט "–י מנהל ישיר מטעם סוסנה תוך מתן שרות בצורה המהירה והיעילה ביותר "ניהול אישי וצמוד של כל לקוח ע❖

.  זמינות לוגיסטית מיידית לכל תרחיש ואירוע אפשרי-פתרונות מהירים❖

.Covid-19הפצה וחלוקה של בדיקות , בתפוצה ארצית  Covid-19חלוקת חיסוני , א"מרתון ת, בחירות לכנסת ישראל-פרויקטים מיוחדים❖

.כך שניתן לתת ללקוחות פתרון כולל לכל צורך–ההקפאה והיבשים , הקירור, מנעד רחב של שירותים הן בעולם הפארם❖



תקנים

י מכון התקנים  "חברת  סוסנה מובינג עומדת בכל תקני האיכות ומוסמכת ע
הישראלי

של משרד הבריאות להובלת תרופות( GDP) 130-ו128, 126נהלי ❖

❖ISO 9001:2015 -  מערכת ניהול איכות

❖IS0 45001-  מערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה

❖9301–ISOמערכת ניהול הבטיחות והאיכות של מערך התחבורה והתעבורה היבשתית

❖27001ISO--מערכת ניהול אבטחת מידע

❖ISO 28000-  מערכת ניהול אבטחת שרשת אספקה



תעודות



....בין לקוחותינו



בין לקוחותינו בתחום הפארם והתרופות 



נשמח לשמוע מכם 

סוסנה מובינג  –באתר האינטרנט שלנו 
נשמח שתעשו לנו                 ובפייסבוק

סרטון תדמית סוסנה

: ובכתובת
.  טל| 4410601ס "כפ662. ד.ת/ ס "כפ33זאב בלפר : למכתבים| ס ”כפ, 33זאב בלפר : משרד

1-700-700-370. מספר חינם, 09-7441020. פקס, 09-7449449

השקט שבלוגיסטיקה

http://www.sosnamoving.com/
https://youtu.be/qhsvYdRA_z8

