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Descriere
Benga Logistics Park este un parc logistic propriu localizat în comuna
Ciorogârla din județul Ilfov, cu acces direct în autostrada A1.

În interiorul parcului se găsește, printre altele, un depozit de 5.000 de
mp clasa A, din care 3.100 de mp sunt amenajați ca și depozit
farmaceutic în regim complet de autorizare. De asemenea, parcul
logistic include un loc special amenajat conform standardelor
internaționale pentru stocarea a 3.000 de autoturisme. În paralel, parcul
este amenajat cu locuri specifice de load și unload pentru logistică
auto. Grupul International Benga Company a fost fondat în anul 1993,
unul dintre principalele obiective fiind oferirea de servicii logistice

Benga Logistics Park 77055 București, Ciorogarla, Soseaua Bucuresti 45-
49

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

-
Spațiu depozit minim de închiriat: -

77055 București, Ciorogarla, Soseaua Bucuresti 45-
49

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 75000 m

Depozit disponibil : -

Depozite de închiriat : -

2

Spațiu depozit minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -
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Servicii

pentru companiile multinaționale.

Descrierea localizării
Localizarea centrului logistic Benga Autologistics poate oferi
urmatoarele avantaje unui client:

Acces rapid la centru si de la centru direct pe A1, artera cea mai folosita
pentru transport si care asigura legatura directa cu vestul Romaniei;
Acces facil la centru in cazul masinilor produse in partea de sud a
Europei(Turcia), centrul fiind pozitionat la o distanta aproximativa de 64
km de principalul punctul de intrare in tara, Giurgiu;
Acces facil la centru pentru autoturismele care sosesc in Romania prin
transport fluvial si care se descarca in cele mai mare port al Romaniei la
Dunare, respectiv zona Giurgiu, situata la aprox 64km de centru;
Acces facil la centru pentru autoturismele care sosesc in Romania prin
transport maritim si descarcare in portul Constanta, distanta rutiera
Constanta - Bucuresti este de 270km, rutier transportul se poate
efectua pe autostrada A2 intre Constanta si Bucuresti, urmata de
conexiunea cu autostrada A1 pana la centru logistic;
Localizarea centrului aproape de Bucuresti, care reprezinta 30% din
piata auto din Romania, le confera producatorilor posibilitatea de a
trimite masinile rapid in piata, asigurand prezenta vechiculelor la timp la
locul de vanzare;
Centrul logistic Benga Autologistics este inconjurat de un teren care
apartine tot companiei, conferind acesteia posibilitatea de a-si extinde
foarte rapid suprafata in functie de necesitatile potentialilor clienti.

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Birouri Acces direct autostradă

file:///calculator-chirie-depozite/Benga-Logistics-Park


Proprietăți

Building name: 1

Warehouse space

Office space

Attributes
Online visibility

Technical
parameters

CCTV
Power supply
Security
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