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Η MED FRIGO/CARGOMED με έδρα τη Πάτρα, δραστηριοποιείται από το 1991 στην 

καθετοποιημένη παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Food Logistics, Εθνικών & Διεθνών 
Μεταφορών Προϊόντων Τροφίμων Ελεγχόμενης Θερμοκρασίας.  

Το 2018 διακίνησε περισσότερα από 8.200 φορτηγά ψυγεία μεταφέροντας τρόφιμα και 
προϊόντα ελεγχόμενης θερμοκρασίας από και προς την Ευρώπη.  
 
Η εταιρεία είναι οργανωμένη σε 3 εξειδικευμένα τμήματα.  
Πιο συγκεκριμένα: 
 

✓ H MEDFRIGO, για τις εξαγωγές από την Ελλάδα προς την Ευρώπη, παραδίδει, αξιόπιστα 
σε περισσότερα από 400 σημεία απευθείας κάθε εβδομάδα. Με προγραμματισμένες 
αναχωρήσεις και αφίξεις και εξειδίκευσή στην διαχείριση μεταφορά  και διανομή 
προϊόντων θάλασσας, τροφίμων ελεγχόμενης θερμοκρασίας και φαρμάκων, με  
περισσότερα από 400 φορτηγά ψυγεία μηνιαίως, διασφαλίζει την συνεχή και “always 
on time”, υποστήριξη των δραστηριοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων σε 14 
ευρωπαϊκά κράτη. 
 

✓ Η CARGOMED, για τις εισαγωγές από την Ευρώπη προς την Ελλάδα, παραλαμβάνει, 
μεταφέρει και παραδίδει εμπορεύματα 365 ημέρες τον χρόνο. Εξειδίκευση η μεταφορά 
groupage φορτίων. Κάθε εβδομάδα 70 και πλέον φορτηγά ψυγεία παραλαμβάνουν και 
μεταφέρουν εμπορεύματα ελεγχόμενης θερμοκρασίας  (τρόφιμα, πρώτες ύλες, 
φάρμακα κα) από την Ιταλία,  Ισπανία, Πορτογαλία, Νότια Γαλλία, Ολλανδία , Βέλγιο 
και Βόρεια Γερμανία με προορισμό την Ελλάδα  
 

✓ Η MEDWIN, για διανομή των προϊόντων στην Ελλάδα, από τις εγκαταστάσεις στην Πάτρα 
& τον Ασπρόπυργο Αττικής, συγκεντρώνει, διαχειρίζεται & διανέμει προϊόντα στην Αχαΐα 
και την Ηλεία και στην Αιτωλοακαρνανία. 
 

Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις είναι σύγχρονες σε γήπεδα 51.500 m² και ψυχόμενους 
αποθηκευτικούς χώρους 15.500 m². Λειτουργούν 24 ώρες τη μέρα, 365 ημέρες το χρόνο, 
παρέχοντας στους πελάτες μας τη δυνατότητα αποθήκευσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης των 
προϊόντων τους σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 
 

Αναγνωρίζοντας τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς η εταιρεία επενδύει 
συνεχώς σε στόλο οχημάτων προδιαγραφών Euro 6, συμβάλλοντας στην προστασία του 
περιβάλλοντος, σε εγκαταστάσεις και ανθρώπινο δυναμικό. Τελευταία επένδυση, η κατασκευή 
σύγχρονων εγκαταστάσεων, ψυχόμενων αποθηκευτικών χώρων 2.800 m2, με ψυγεία και 
καταψύξεις, σε ιδιόκτητα γήπεδα σε απόσταση 10 χλμ. από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας.  
 

Πιστοποιημένοι με Συστήματα Ποιότητας IFS Logistics, GLOBAL GAP,  ISO 9001, ISO 14001, 
Ασφάλειας Τροφίμων 22001  (HACCP), Οδικής Ασφάλειας ISO 39001, Διαχείρισης Βιολογικών 
Προϊόντων BIO και GDP για την μεταφορά φαρμάκων, τηρούμε όλες τις απαιτούμενες 
διαδικασίες και πιστοποιήσεις που αφορούν τους κανόνες εφαρμογής και διατήρησης της 
Ψυκτικής Αλυσίδας, Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων, ικανοποιώντας πλήρως τις προδιαγραφές 
των πελατών μας. 
 

Η μακρόχρονη εμπειρία μας στην διανομή και αποθήκευση, η υποδομή μας, οι 200 
εξειδικευμένοι εργαζόμενοι τα 50 ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία διεθνών μεταφορών και οι 150 
εξειδικευμένοι μόνιμοι συνεργάτες μας μεταφορείς, σε συνδυασμό με τη φιλοσοφία μας “να 
ξεπερνάμε πάντα τις απαιτήσεις των πελατών μας” αποτελούν την εγγύηση ότι οι υπηρεσίες 
μας είναι “always on time”. 
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