
 
Moven Lojistik Firması Hakkında  
Moven Lojistik firması, Irak kargo ve Irak nakliye hizmetleri vermektedir. Ayrıca uluslararası evden 
eve nakliyat ve araç taşıma konularında hizmet veren bir lojistik şirketidir. Moven Lojistik, dünya 
çapında 4 ofis ve 200’ün üzerinde acentesiyle hizmet veriyor. Türkiye’den yurt dışına taşınmalarda ve 
yurt dışından Türkiye’ye taşınmalarda kusursuz hizmet sağlamaktadır. Moven Lojistik, Irak 
yolculuklarınızda otomobil, motosiklet, tekne ve bot gibi araçlarınız için de taşıma hizmeti 
vermektedir. Personelleri nakliye konusunda iyi eğitimli ve profesyoneldir.  
Mallarınızı Irak’ta bir adrese taşımak isterseniz nakliye yükünü omuzlarınızdan almak için Moven 
Lojistik hizmetlerinin kalitesine güvenebilirsiniz. Moven Lojistik, ırak nakliyesi konusunda global bir 
markadır. 

 
Irak Nakliye Firmaları Arasında Moven Lojistik Marka Gücü Artıyor  
Uluslararası evden eve taşınma telaşı içerisindeyseniz yükünüzü hafifletecek Moven Lojistik, 
sektördeki marka gücü ile her geçen gün adından daha fazla söz ettiriyor. Irak nakliye firmaları 
arasında müşteri memnuniyeti en yüksek olan Moven Lojistik evden eve nakliye hizmetlerinin yanı 
sıra otomobil, motorsiklet, canlı hayvan taşımacılığı, sanat eseri taşımacılığı gibi konularda da kaliteli 
bir hizmet sunuyor.  
 

Moven Lojistik Hangi Hizmetleri Veriyor?  
Uluslararası Evden Eve Nakliyat & Otomobil Taşımacılığında Irak nakliye firması olan Moven Lojistik, 
aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır.  
 

• Uluslararası Kara Yolu Nakliyesi 
• Deniz Yolu ile Uluslararası Konteyner Nakliyesi 
• Hava Kargo Taşımacılığı 

https://movenlog.com/


• Uluslararası evden eve nakliyat  

• Ofis ve mağaza taşımacılığı  

• Fabrika ve tesis taşımacılığı  

• Uluslararası zati eşya taşımacılığı  

• Sanat eseri taşımacılığı  

• Canlı hayvan taşımacılığı  

• Sigorta ve yurt dışı gümrükleme  

• Eşya depolama hizmeti  

• Uluslararası hava kargo taşımacılığı  

• Uluslararası kara yolu taşımacılığı  

• Uluslararası cenaze nakli  
 
Irak nakliye firması seçerken öncelikle uluslararası tüm prosedürlere hakim bir firmaya ihtiyacınız 
vardır. Irak evden eve nakliyat işleri sözleşmeli bir şekilde yapıldığında size güven verecektir. Moven 
Lojistik ile anlaşarak ve sözleşme yaparak değerli tüm eşyalarınızı güvenle Irak’taki yeni adresinize 
taşıyabilirsiniz.  
Evden eve nakliyat sektöründeki tecrübelerimize dayanarak ve daha önce birçok firma hakkında 
yaptığımız detaylı araştırmaların sonuçlarına bakarak Moven Lojistik firmasının bu sektördeki en 
güçlü isim olduğunu söyleyebiliriz. Eğitimli ve uzman personelleriyle Irak nakliye firması Moven 
Lojistik, global bir marka olarak sektör lideri olmaya aday. Firma web sitelerine bir uğramak 
isterseniz https://movenlog.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz. 

https://movenlog.com/irak-parsiyel-nakliye-firmalari/

