Ang BGL Cargo Express LLC ay tinaguyod sa Dubai noong 2016 at nagtatag ng isang pandaigdigang
network na nagbibigay ng ng serbisyong dekalidad sa aming mga kliyente. Sa taong 2021, aming nakamit
ang isang bagong milyahe sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tanggapang pangsangay sa Hong Kong upang
suportahan ang mga serbisyo sa rehiyon. Ang pagsasama-sama ng kasanayan sa isang pagnanais para sa

naiibang serbisyo, ang BGL ay nasa komportableng lokasyon kasama ang kakayahan upang matugunan
ang lahat ng mga kinakailangan sa transportasyon tulad ng pagpapadala ng aming mga kliyente mula sa
isang maliit na kargo hanggang sa isang malaking pang-industriya na proyekto. Ang pangkat ng BGL ay
binubuo ng mga dalubhasa sa supply chain at pamamahala ng logistik, pagpapatakbo ng logistik, at
teknolohiya ng supply chain. Ang aming mithiin ay ang pagpapatakbo sa pinakamataas na posibleng
pamantayan ng serbisyo at nakatuon kami sa paglampas sa inaasahan ng aming mga kustomer.

Tinitiyak ng BGL na maaari naming maihatid ang iyong mga import, export at transhipment kargo
patungo sa / mula sa anumang pantalan at paliparan sa buong mundo. Ang pagiging isang Elite Global
Logistics Network (kaakibat ng WCA), maaari naming masaklaw ang 6 na mga kontinente, higit sa 122 na
mga bansa na higit sa 500 mga destinasyon. Ang aming mga serbisyo ng kargamento ng
panghimpapawid at mga kargamento ng pandagat ay nagbibigay ng matipid at pinasimple na mga
solusyon para sa lahat ng iyong mga pangangailangan sa pagpapadala. Nag-aalok sa iyo ang aming
propesyonal na koponan ng higit na mahusay na serbisyo para sa mga transaksyon sa customs broker at
clearance. Ipinagmamalaki naming sabihin na ang aming serbisyo sa transportasyon sa pamamagitan ng
mga trak ay sumasakop sa buong mga bansa ng UAE at GCC. Bukod sa pangkalahatang warehousing at
imbakan ng kargamento, pinahihintulutan kami ng General Civil Aviation Authority na pangasiwaan at
itabi ang iyong mapanganib na kargamento ng mga kalakal sa pinakaligtas at epektibong paraan. Bilang
isang miyembro ng IATA, FIATA at NAFL, nagtatag kami ng isang reputasyon ng tiwala at mabuting
kalooban sa aming mga kliyente at nakakuha ng pagkilala sa merkado ng logistik.

Sa BGL, nakatuon kami sa pagbibigay ng mahusay at epektibong serbisyo na humantong sa isang
magandang hinaharap para sa iba't ibang mga pangangailangan para sa aming mga kliyente at sa ating
lipunan. Habang ginagawa natin ang ating mga tungkulin, tinitiyak natin na ang pamayanan na
pinaglilingkuran namin isinasaalang-alang din sa pamamagitan ng aming pakikilahok sa mga gawaing
kawanggawa.

VISION
Upang maging prayoridad na kasosyo sa negosyo ng mga pandaigdigang ahente sa logistik at kustomer

MISSION
Upang maging isang maaasahang internasyonal na tagapaglingkod ng serbisyo ng logistik
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❖ Ipinagmamalaki naming kami ay myembro ng local at pandaigdigang samahan

IATA Accredited

FIATA Accredited

NAFL Member

EGLN Member
(WCA Affiliated)

❖ Ang aming empleyado ay sertipikado sa
IATA Dangerous Goods Category 6

❖ Kami ay akreditado ng General Civil

Aviation Authority as Dangerous Goods
Agent and Warehousing
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Ang BGL ay maaaring magbigay ng isang malawak na hanay ng mga serbisyo ng pagpapadala
lahat-sa-isang bubong na tinugunan kahit na ang pinaka-kumplikadong mga hamon sa
transportasyon. Ang aming matapat na lokal at internasyonal na mga customer at mga kasosyo
sa negosyo ay ang aming saksi sa mataas na kalidad ng serbisyo at garantiya ng kasiyahan sa
trabaho.

SERBISYONG PANGHIMPAPAWID
Nagbibigay kami ng pangkalahatang serbisyong panghimpapawid kasama ang
transhipment, mga proyekto at mga kalakal ng eksibisyon. Ang mga kasunduan sa mga
kagalang-galang na mga kumpanya ng airline ay ang aming kalamangan, ang aming
serbisyo ay mabilis ngunit makakaasa kayong sa matipid na paraan.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Air Freight Import / Export / Transhipment
Multimodal
Door to Door Delivery services
Dangerous Goods handling
Perishable shipment handling
Projects and exhibition cargo
Consolidation services
➢ Aircraft Charter

SERBISYONG PANDAGAT
Kami ay naghahandog ng pandaigdigang freight forwarding service na pandagat mula at papunta sa
pangunahing pantalan sa mundo sa pagbyahe ng inyong kargamento FCL man o LCL sa 6 na kontinente,
122 na bansa at 500 destinasyon.

➢ Sea Freight Import / Export / Transhipment
➢ Full Container Load (FCL) and Less Container Load
(LCL)
➢ Sea-air movement
➢ Door to Door Delivery services
➢ Projects and exhibition cargo
➢ Dangerous Goods and Perishables handling
➢ Consolidation and Breakbulk services
➢ Marine Cargo Insurance
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TRANSPORTASYONG LOKAL AT CROSS-BORDER
Ang BGL ay namuhunan sa mga kagamitan sa transportasyon na kinakailangan upang
handugan kayo ng dekalidad na serbisyo. Ang aming serbisyo sa distribusyon ay aming
nakakamit ng may pagpapahalaga sa oras, seguridad, presisyon at magaan sa bulsa. Inayos
namin ang pagruruta at pag-iskedyul ng sasakyan pati na rin ang mga pagsasama ng mga
kargamentong ihahatid sa kliyente upang mabawasan ang gastos sa parte ng aming mga
kliyente.
➢ Full Truck Load (FTL) & Loose Truck Load (LTL)
transportation within UAE & GCC countries
➢ GPS monitored vehicles
➢ Inland Transportation for any kind of cargo
➢ 1-ton, 3-ton, 7-ton, trailer, tail lift and side loader trucks and
cranes

WAREHOUSING and DISTRIBUTION
10,000 sq ft. (kabuuang sukat) ng General Cargo at Dangerous Goods na ispasyo para sa storage,
packing, palletizing, stuffing/destuffing, marking and labelling at may built-in CCTV 24 oras para
sa seguridad at pagmonitor.
➢ 3 Warehouses in local area ( Al Quoz Industrial Area ) for
regular cargo and Dangerous Goods storage
➢ Warehouse facilities at Dubai Airport Freezone (DAFZA)
and Jebel Ali Freezone ( JAFZA )
➢ Container Devanning, Cross-stuffing and consolidation
➢ Supply Chain management
➢ Warehouse Management System
➢ Inventory Management System

Ang BGL ay naghahandog din ng all risk policy coverage na magpoprotekta ng inyong kargamento
sa pagkawala o pagkasira, at and total loss policy na insurance para protektahan ang inyong
kargamento sa mga sakuna. Maaari kayong pumili sa mga serbisyong ito na naayon sa inyong
pangangailangan at pinansyal na kapasidad. Ang BGL ay naghahatid ng serbisyo na may
pagpapahalaga sa estado ng inyong pinansyal na kakayahan, seguridad, kasunduan, flexibility at
aktwalidad.
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E-Commerce Overseas Warehouse ( E-Commerce Logistics )
Ang logistikong E-commerce ay bumubuo ng makabagong pagbabago sa umuusbong na mundo
ng logistik at pisikal na network ng pamamahagi, na may imbakan na lugar na 10,000 sq ft, na
sumasaklaw sa buong UAE, binibigay namin ang kumpletong mga serbisyo na naidagdag sa ecommerce.
Nagbibigay ang platform ng e-commerce logistics sa BGL na makapaghatid serbisyo sa loob ng
UAE kasama ang mga serbisyo sa warehousing at fulfillment service.
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

Warehouse Management System
Inventory Management
Pick up, packing and labelling
24/7 CCTV for safety and monitoring
Customs clearance and tax payment
Fast local distribution with
✓ Premium services ( same day delivery )
✓ Standard services ( 3-4 working days )
✓ Nominated day and time of delivery
Return and Exchange services
Collection of Money
Sluggish resale
Fast and Efficient, Safe and Secure, Cost Effective

CUSTOMS BROKERAGE
Ang aming kaalaman sa polisiya ng UAE Customs kasama ang aming mga bihasang mga empleyado ay
nagbibigay seguridad sa aming kliyente ng serbisyong ekonomikal. Maaari din naming kayong tulungan sa
inyong mga pangangailangang permit at lisensya na isusumite sa mga kinauukulan.

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Import / Export customs clearance
Multimodal (Sea-Air / Sea-sea / Air-air / Air-sea)
Cross-Border transhipment
Ship-Shore-ship
Customs document preparation regulatory
Experience in handling different commodities
Customer-centric policy and actions approach
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ESPESYALISTA SA DANGEROUS GOODS CARGO
Ang proseso sa Dangerous Goods ay isang kumplikadong proseso na nangangailangan ng
buong pag-unawa at kaalaman sa mga regulasyon sa pag-import. Nag-aalok ang BGL ng
serbisyong sumusunod sa Dangerous Goods Services sa ilalim ng sertipiko ng GCAA sa
gayon, ginagarantiyahan namin ang pinakamataas na antas ng kalidad at mga serbisyo
tulad ng pagsunod sa industriya. Ang aming misyon ay upang magbigay ng kumpletong
serbisyong logistics ng Dangerous Goods sa aming mga kliyente.
➢ Dangerous Goods accreditation with highly trained
staff
➢ Dangerous Goods handling in all classes with IATA
regulations
➢ Provides appropriate packing material as per
Dangerous Goods Regulations (UN specified packing
materials)
➢ Packing, Marking, Labeling, Documentation and
handling of Dangerous Goods in IATA regulations

PROJECT CARGO
Ipinagmamalaki namin ang aming sarili sa pagtransport ng mga proyektong kargamento
sa mga kliyente ng maayos, napapanahon at ekonomikal na pamamaraan para sa kanilang
bentahe.
➢
➢
➢
➢
➢

Projects handling
Exhibitions and Events Logistics
RoRo
Heavy Lift, Oversize Cargo and Breakbulk
Vehicle movement
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Ngayon, sa isang mundo na higit na mabubuhay na merkado, pinapanatili namin ang
isang sistematikong kumpanya na may pagpapahalaga at pagiging maaasahan na
walang kumpormiso.
➢ Aming ginagarantiya na kami ay naghahatid ng dekalidad na serbisyo sa aming mga
katuwang sa negosyo na nararapat
➢ Kami ay nakatuon sa kalidad at mabisang serbisyo
➢ Ang kakayahang umangkop sa pinakabagong teknolohiya at regulasyon sa
pagsasanay ng empleyado
➢ Gina-garantiya namin ang on-time na pagbabayad sa aming mga kasosyo sa negosyo
➢ Pinahahalagahan namin ang komunidad sa pamamagitan ng aming mga proyekto sa
kawanggawa
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CONTACT US
Main office: Warehouse # 5, 28A St., Al Quoz Industrial Area 1, Dubai
Deira office: Shop 2, Al Yousuf Alqaz Building, Ayal Nasir Road, Deira, Dubai
Dubai Airport office: Unit 513, W3, Dubai Airport Freezone, Dubai
Jebel Ali office: South Zone, Jebel Ali Freezone, Dubai
Abu Dhabi office: Buss.Ctr 01, Abu Dhabi Airport Freezone, Abu Dhabi, UAE
Sharjah office: P8-16-10, Sharjah Airport Freezone, Sharjah, UAE
Post address: P.O. Box 371302, Dubai, U.A.E.
Telephone No.: +971 4 323 3549
Email Address: enquiry@bglcargo.ae
Website: www.bglcargo.ae

BGL Cargo Express LLC

BglCargoExpress

Bgl Cargo

JOANN IGNACIO

MANDY SHEN

Business Development – Oversea
Mobile: +971 56 539 8900
Email: joann@bglcargo.ae

Business Development – China
Mobile: +971 54 377 5816
Email: mandy@bglcargo.ae

ABDUL SHUKOOR

NAFIH UC

Air Freight & Custom Clearance Agent
Mobile: +971 56 286 3999
Email: airfreight@bglcargo.ae

Sea Freight & Custom Clearance Agent
Mobile: +971 56 935 8222
Email: operation2@bglcargo.ae

JULCY MAE CABILES

FE MABALOD

Customer Service
Mobile: +971 55 965 6028
Email: salessupport@bglcargo.ae

Administration & Finance
Mobile: +971 50 880 1597
Email: fe@bglcargo.ae
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