Редакционна

Весела Коледа
и щастлива Нова година!

Екипът на Българска Транспортна Преса пожелава на всички свои читатели, приятели и бизнес партньори
Светли Коледни празници и мирна 2017 година!
На всички от сърце желаем здраве, благоденствие,
късмет!
Нека камионите винаги да са натоварени и да не Ви
оставят на път, а резервоарите им винаги да са пълни.
Нека стоките в складовете бързо да стигат до хората,
които имат нужда от тях. Нека бизнесът Ви се запази и разшири.
И дай Боже, през новата година да бъдем малко
по-радостни, по-човечни и да дадем обич и признание
на хората около нас!
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КОЙ КАКЪВ Е в транспорта
и спедицията в България 2017

Атрактивни награди за абонамент
Време е за абонамент за изданията на Българска
Транспортна Преса. Вариантите можете да намерите на www.logistika.bg.
Списание ЛОГИСТИКА се ползва с престижа на авторитетно списание за транспорт, спедиция и логистика. Негови читатели са мениджъри и експерти от различни браншове, защото всички индустрии имат вътрешна логистика и използват услугите на транспортни и логистични оператори.
Човек се абонира за едно издание по една-единствена причина – когато съдържанието е ценно,
тоест може да научи нещо ново. Ако дизайнът е
добър, това е само допълнителен стимул да го
получава редовно.
Списание ЛОГИСТИКА предлага и полезно четиво,
и добър дизайн. Към това тази година добавихме
и 2 награди – смартфон и таблет, осигурени от
фирма Lenovo България.
Ако се абонирате чрез нашия сайт или с талон,
изпратен до редакцията, ще участвате в томболата за наградите. Важат абонаментите както само за ЛОГИСТИКА, така и за ЛОГИСТИКА + КАМИОНИ. Печелившите двама ще изтеглим 31 януари 2017 г. и ще ги обявим на сайта
www.logistika.bg.

Българска Транспортна Преса подéÙËˆË‡ÎÂÌ ÒÔ‡‚Ó˜ÌËÍ
готвя 20-ото юбиäéâ äÄäöÇ Ö
лейно издание на
Ç íêÄçëèéêíÄ
à ëèÖÑàñàüíÄ
справочника, коеÇ ÅöãÉÄêàü
то ще излезе през
март 2017 г., и кани
Official Directory
всички, които жеWHO IS WHO
лаят, да заявят или
IN TRANSPORT AND
FREIGHT FORWARDING
подновят участиеIN BULGARIA
то си в него. Новото издание предла2017
га допълнително
разширени възможности за представяне в интернет.
Освен традиционното печатно издание, което
специалистите в бранша продължават да използват като настолна книга в работата си, интернет
версията на справочника на български и английски
език предлага нови функционалности, като право
на актуализации през 2017 г., вграждане на Google
карта на адреса, включване онлайн на логото, публикуване до 3 снимки и снимка на управител(и), възможности за разнообразни реклами в интернет
версията. Можете бързо и лесно да се включите
или подновите участието си в 20-ото юбилейно
издание на КОЙ КАКЪВ Е в транспорта и спедицията в България 2017 на сайта whoiswho.logistika.bg.
Справочникът се издава от 1998 г.

Federal-Mogul представи спирачните продукти BERAL
Роудшоу 2016 на FederalMogul Motorparts по атрактивен начин представи цялата гама продукти
по спирачната система –
дискове и накладки BERAL
за тежкотоварната гама.
В рамките на събитието
бяха посетени над 150 от
най-големите сервизи и
собственици на тежкотоварни паркове в България.
Шоуто се проведе през септември, октомври и ноември и бе организирано съвместно с дългогодишния партньор на компанията – СФК-ТРАК ООД.
Всички сервизи, участници в събитието, имаха възможност да научат повече за предимствата на продуктите и да се възползват от пакетни цени
на продуктите. BERAL е основна серия дискови накладки както за оригинално вграждане, така и за вторичния пазар, с гама, покриваща изцяло парка от
товарни автомобили, ремаркета и автобуси. Всички продукти преминават
през многократни тестове в различна пътна обстановка и при симулирани
тежки условия – горещ климат и свръхнатоварване. Доказано е, че дисковете и накладките с марка BERAL са по-издръжливи и многократно надвишават
стандартите за безопасност на Европейската директива ECE-R90.

Юнимастърс Лоджистикс
и Bringg с фокус върху последната миля
Платформата за управление на доставките в последната миля Bringg ще
си сътрудничи с българската компания, за да предостави пълна видимост
върху последната миля. „Bringg ни позволи да подобрим точността на доставката, да намалим времето за изпълнение на поръчката и да увеличим
удовлетвореността на клиентите си“, каза Николай Божилов, председател
на Съвета на директорите на Юнимастърс Лоджистикс. Използвайки платформата, клиентите на компанията ще могат да наблюдават движението
на пратките чрез мобилните си устройства, да планират ефективно получаването на стоките и да се подписват чрез смартфон. Проследявайки
шофьорите в реално време, компаниите ще могат да оптимизират пространството в камионите. „Юнимастърс Лоджистикс е чудесен партньор,
тъй като бизнес моделът им е да създадат верига на доставки с фокус върху клиента и последната миля, която да предоставя висока стойност на
крайните клиенти“, каза Раанан Коен, управител на Bringg. Платформата се
използва в над 50 страни.

Гопет Транс е експортьор на годината
Логистичната компания Гопет Транс получи големия приз за завоюване на
нови пазари в конкурса Експортьор на годината за 2015 г. Рая Рендакова, ръководител на тьрговския отдел на компанията, получи ценната награда от
Франк Янсен, изпълнителен директор на СИБАНК и кънтри финансов мениджър на Кей Би Си за България.
Наградите се връчват за четвърта поредна година, а Министерството на
икономиката е патрон на събитието. Голямата награда в конкурса за най-големи приходи от експорт бе връчена лично от заместник-министъра на икономиката Любен Петров на Строително оборудване ЕООД, част от шведската група Atlas Copco.
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Ekol с нов Ro-Ro кораб
Компанията Alternative Transport, собственост на
Ekol Logistics, пусна на вода новия си кораб Meleq
във Фленсбург, Германия. Корабът е дълъг 210 м,
има товарен капацитет 32 600 т, като може
да побере 280 ремаркета. Максималната му скорост е 21,3 възела. Meleq ще се присъедини официално към флота от 5 Ro-Ro кораба на Alternative
Transport през февруари 2017 г., за да обслужва
маршрута от Турция до Италия.
Председателят на Ekol Logistics и Alternative
Transport Ахмед Мусу коментира: „Преди три години тръгнахме на нашето пътуване с чартърни кораби. Днес сме горди с пускането на шестия
ни Ro-Ro кораб Meleq. Постигнахме устойчив растеж и инвестирахме повече от 100 млн. евро в
разширяването на флота си. Ще продължим да
откриваме нови маршрути и да увеличаваме честотата на вече съществуващите чрез нови инвестиции“.

Акт Лоджистик превози младо вино
от Франция
Френско-българската търговска и индустриална
камара и тази година организира традиционния
коктейл по случай Празника на младото вино Божоле нуво – реколта 2016 г. Благодарение на дългогодишния си професионализъм и опит в областта на международния транспорт и логистиката на товари, младото вино беше доставено на
тържеството точно навреме от логистичната компания Акт Лоджистик. Официален гост
на събитието беше френският посланик в България Негово Превъзходителство Ерик Льобедел.
Societe Generale Експресбанк, Атомотор Корпорация, София Франс Ауто също бяха сред гостите
на празника.

Нов играч в Тихоокеанския
контейнерен бизнес

Целият бизнес на фалиралата Hanjin Shipping, включително дейностите є в САЩ, Китай, Виетнам
и 4 други страни, ще се поеме от Korea Line от
5 януари 2017 г. Пет други превозвачи, включително Hyundai Merchant Marine (HMM), губят наддаването за тези сервизи. Стойността на бизнеса на
фалиралото дружество, което беше 6-ият по големина контейнерен превозвач в света, се оценява на 3,4 млрд. долара на година. От Korea Line също
съобщават, че компанията възнамерява да придобие 54% дял от Total Terminals International (TTI),
който има 2 терминала в Long Beach CA и Seattle
WA (и двете в САЩ). Двата заедно държат около
1/3 от оборота на западното крайбрежие на САЩ.
Pricewaterhouse Coopers са били помолени да направят първоначална оценка на активите на пострадалия превозвач. Дълговете на Hanjin скочиха на над
5,1 млрд. долара, което означава, че повечето кораби от неговия собствен флот ще трябва да бъдат продадени за около 500 млн. долара.

МОРИС УОРД БЪЛГАРИЯ,

СИЛНИ ЗАЕДНО“

10 ГОДИНИ ОТ НАЧАЛОТО
6 ГОДИНИ В СЕМЕЙСТВОТО НА МОРИС УОРД ГРУП

2006 г, Началото
Когато през 2006 г. създадохме компанията ДЕКС Лоджистикс, предшественик на Морис Уорд България,
имахме огромното желание да докажем своя професионализъм в сферата на стандартните въздушни и
морски превози. Приложихме иновативен за онези дни подход в начина на предлагане на услугите под
формата на специално разработени продукти, които съчетаваха по различен начин транзитно време,
сигурност на сервиза и цена. “Passion for innova on”, това бе нашият енергиен заряд!

В следващия 10-годишен период
В периода на развитие и съзряване на компанията имахме късмета да
станем част от МОРИС УОРД ГРУП – независим логистичен оператор
с присъствие в 17 държави и 30 локации в Европа. Създадохме екип от
професионалисти по видове транспорт и товари и не спряхме да полагаме
грижи да обучаваме и развиваме всеки един, като надграждаме неговите
специфични знания и умения непрекъснато.

В края на 2016 г.
Морис Уорд България в символ на стабилен и надежден оператор, който отговаря за глобалното обслужване
на партньорските взаимоотношения на групата в Югоизточна Европа. Понастоящем фокусът на развитие
на компанията е насочен към предлагането на услуги от най-високо качество при оптимална ефективност,
като търсим решения и в най-сложните ситуации и гарантираме сигурност на сервиза. Специализираме
в предлагането на транспортни и логистични решения в сферите на авио и автомобилната индустрия,
фармацевтика, дистрибуция на бързооборотни стоки, доставка на машини и техника за различни
производства. Извършваме доставка от врата до врата на специални товари, за които точният срок на доставка
е особено критичен. Обработваме стоки на температурен режим, опасни, тежки и извънгабаритни товари.
Предлагаме 24/7 доставки по въздух и суша, както и контейнерни транспорти по море и в различни интер
и мултимодални комбинации. Поддържаме високо ниво на компетентност в сферата на приложимост на
Европейското митническо законодателство и консултираме клиенти и партньори в процеса на осъществяване
на тяхната външнотърговска дейност.

Всеотдайност, доверие и коректност – 10 години силни заедно!

www.mauriceward.com bulgaria@mauriceward.com
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Майо. „Това е страхотна възможност, която доставя стойност по цялата верига на доставки и
която можем да споделим с много клиенти от целия свят“, обясни Майо. „За нас е особено важно да
внедрим програмата не само вътрешно, но и глобално с големи производители“, каза директорът
на Глобална логистика в Eberspaecher Оливър Хермес. Награди получиха още 18 компании и отделни
личности за високи резултати в разработването на индустриални решения.

Geodis внедрява дронове
в складовете си
CHEP и Eberspaecher спечелиха Глобалната награда за автоматизация
Двете компании получиха престижната награда
за продуктова иновация за внедряването на сгъваемия контейнер IcoQube. Решението замества контейнерите за еднократна употреба, подобрява ефективността на транспорта, минимизира замърсяването, подобрява сигурността на
продуктите и снижава цената. Новият контейнер вече заема водеща роля в глобалната верига
на доставки на Eberspaecher. Наградата бе връчена на вицепрезидента за Автоматизирани и индустриални решения на CHEP в Европа Дейвид

ЖЕЛАЕМ ВЕСЕЛИ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ
НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ

Йобстел & Готово
Йобстел България ООД, София, ул. Продан Таракчиев 16
Т: +359 2 418 69 12; M: +359 889 878 834; E: office@joebstl.bg
10

10 • 2016

Няколко месеца след старта на проекта компанията обяви внедряването на дрон в складовете си.
Прототипът е показал възможности пред технологията, обявиха от Geodis и партньора им Delta
Drone. Машината се състои от четирироторен
дрон, оборудван с камера с висока резолюция, и наземен робот с батерия, предоставящ необходимата енергия на системата. Дронът е способен
да идентифицира палети в слабо осветена среда.
Системата се управлява чрез няколко компютърни програми. Geodis и Delta Drone подписаха споразумение за съвместното разработване на машината за обследване на автоматизирани складове
през април 2016 г. Системата предоставя данни в
реално време и цели да интегрира цялата верига,
включително данните от системата за складов
мениджмънт. Крайният срок за разработването
на проекта е до 2017 г. След това би трябвало да
започне и фазата на индустриална разработка. Тя
ще завърши с внедряването на дроновете в складовете на Geodis и нейните клиенти.

