A Palletways terjeszkedik
a magyar piacon

Háttér

Megoldás

A Budapest közeli székhelyű Trans
Hungária Kft. 1999-ben kezdte meg
működését, akkor még csupán egyetlen
járművel és három munkatárssal. Az elmúlt
20 évben a cég jelentős növekedésen ment
keresztül, a szállítás mellett raktározási
szolgáltatások is beépültek a vállalat
portfoliójába. A Trans Hungária Kft. jelenleg
1700 m2-es raktárkapacitással, valamint
76 vontatóval rendelkezik, és 115 embert
foglalkoztat. A cég 2018 októberében
csatlakozott a Palletways magyarországi
hálózatához.

Bíró István, a Trans Hungária Kft. vezetője elmondta: “A Palletways
hálózatához történő csatlakozás fantasztikus hatással volt az üzletünkre.
Kimutatható növekedést tapasztaltunk köszönhetően a hálózat széleskörű
szolgáltatásainak és a szektorban vezetőnek számító IT platformnak,
amelyhez hasonlót korábban egyetlen vállalat sem kínált a magyar piacon.
Nőtt a megbízásaink száma, mind új ügyfélben, mind meglévő ügyfelek által
feladott darabszámban.”

Brief
A vállalatnak olyan partnerre volt szüksége,
amely a szállítási szolgáltatások teljes
portfóliójával rendelkezik. A Palletways
Magyarország 2018 novemberében
kezdte meg a működését belföldi és
külföldi szállítmányozási szolgáltatások
teljes körű kínálatával, többek között:
24 órás kiszállítás Magyarország
területén, 48 órás kiszállítás, délelőtti
kiszállítás - mindez a szállítmányok teljes
körű nyomon követésével.

Ron Neggers, a Palletways Group üzletfejlesztési igazgatója elmondta:
“Nagyon örülünk, hogy a Trans Hungária Kft-vel dolgozhatunk. Az új partner
csatlakozása is bizonyítja, mekkora kereslet van a magyar piacon az expressz
raklapos fuvarozóhálózat iránt. Ez nem csupán a forgalom-növekedésünkön
érhető tetten nap mint nap, de jól látszik azon is, hogy a helyi szállítmányozási
cégek aktívan érdeklődnek irántunk. A hálózatunk, amelyet tavaly ősszel 11
taggal indítottunk, jelenleg már 15 tagból áll. A Trans Hungária Kft-hez hasonló
tagok segítségével a legmagasabb szintű helyi szakértelmet tudjuk kínálni
ügyfeleinknek.”

Palletways Hungary

További információ

00 36 70 527 73 96
info.hu@palletways.com
www.facebook.com/PalletwaysHU
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