
ции, голям брой наши кли-

енти, репортери и собстве-

ници на специализирани 

медийни издания и др. За 

доброто настроение на 

присъстващите се погри-

жиха Илия Луков и него-

вия танцов състав.   Тър-

жеството стана повод да 

бъде оповестен наш голям 

инвестиционен проект - 

изграждане на ко-модален 

терминал в района на гара 

Волуяк /София/. 

 КЪМ НАШИТЕ КЛИ-

ЕНТИ 

 

   През 2011 година се 

навършиха двадесет  

години от основаването 

на нашата компания. 

Повод да обърнем пог-

лед назад и да откроим 

най-стойностното това, 

което ни е задържало и 

отличавало сред оста-

налите. 

    Вярваме, че нашите 

клиенти, партньори и 

съмишленици са най-

важното и без тях не 

бихме могли да продъл-

жим през всичките тези 

години. 

   Затова всички ние - 

екипа на Транс Експрес 

ЕООД се обръщаме 

към Вас и искрено бла-

годарим, че Ви има и 

продължавате да ни се 

доверявате ! 
 

София, х-л “Шератон”, 

12.09.2011 г. 
 

  Транс  Експрес отпразну-

ва двадесет годишния си 

юбилей със стилно парти в 

зала “Сердика” на хотел 

Шератон в София. 

  Събитието се състоя на 

12 Септември 2011 г. и бе 

уважено от над 200 гости-

чуждестранни партньори,  

представители на офици-

ални държавни институ-

 20 ГОДИНИ ТРАНС ЕКСПРЕС 

ПАРТНЬОРСТВО С IFA 

  През 2011 г, Транс Екс-

прес се присъедини към 

европейския алианс на 

независимите спедитори  

IFA - International For-

warding Association. 

  IFA е алианс на независи-

ми европейски логистични 

и спедиторски компании,   

с основен предмет на дей-

ност - групажни транспор-

ти , складиране и логистика. 

Основната цел е чрез парт-

ньорство между членовете 

на организацията, да бъде 

създадена логистична мре-

жа покриваща цялата евро-

пейска територия, която да 

е в състояние да предложи  

качествено обслужване на 

клиента. 

  Присъединяването към 

алианса, е логично продъл-

жение на усилията на ком-

панията да предложи ця-

лостно логистично обс-

лужване от/до почти всяка 

точка на Европа. След ус-

пешния опит в други два 

алианса, за контейнерни  

транспорти - CPN, железо-

пътни - IBS, IFA затваря 

кръга на предлагани услу-

ги от Транс Експрес и доп-

ринася за позициониране-

то на фирмата сред воде-

щите и иновативни на па-

зара. 
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  Ежегодна конференция 

на CPN /Cargo Partners 

Network/, Истанбул, Тур-

ция. 

 Cargo Partners Network е 

световен алианс от големи 

и средни спедиторски и 

логистични компании с 

основна насоченост към 

предлагането на контейне-

рен и въздушен транспорт. 

До членство в алианса 

биват допускани компа-

нии със стабилни финан-

сови резултати, и наложе-

но име на пазара. Допус-

тимо е само една компа-

ния от страна да членува в 

организацията. 

  Ежегодната среща на чле-

новете на световния алианс 

CPN, се проведе за четири-

надесети път поред, като 

домакин на събитието бе 

една от най-големите спе-

диторски и логистични 

фирми от Турция - Кинай 

Лоджистик. 

Транс Експрес бе предста-

вена от управителя Иван 

Петров и Георги Неделчев 

мениджър продажби. 

Акцентът падна върху пер-

спективите за развитие 

след кризата и на непре-

къснато  разрастващите се 

възможности, които могат 

да предложат компаниите 

от CPN, на своите клиенти. 

В организацията членуват 

компании от повече от 75 

страни по света с годишен 

оборот от на 5,5 милиарда 

долара.      

Благодарение на добре 

изградената структура на 

CPN, Транс Експрес е в 

състояние да предложи на 

своите клиенти транспорт-

ни услуги по въздух и мо-

ри, до всяка точка на зем-

ното кълбо. 

ната дестинация, включи-

телно поемане на всички 

разходи по транспорт, нас-

таняване,      посещение на 

туристически обекти. 

 Всички наши клиенти мо-

гат да вземат участие в иг-

рата, като единственото, 

което е нужно да направят 

е да влязат в нашия Face-

book профил да натиснат   

бутона “Харесвам” и на 

създаденото “събитие” да 

оставят своето предложе-

ние, като не забравят да 

 Транс Експрес анонсира 

интересна игра насочена 

към клиентите на компа-

нията. 

 

 На нашия Facebook про-

фил, очакваме Вашите 

предложения, къде да про-

ведем следващия тийм бил-

динг на фирмата, планиран 

за месец Май 2012 г. 

За най-доброто предложе-

ние сме предвидили и наг-

рада - безплатно посеще-

ние за двама, по предложе-

посочат името на своята 

компания.  

 При подаване на Вашите 

предложения,  моля имай-

те в предвид следните 

градове, местности или 

региони, които сме посе-

щавали:  

 

Перперикон, Трявна, Етъ-

ра, Габрово, Белоградчик, 

Павликени, Копривщица, 

Смолян, Гюлечица до  

Самоков.        

ГОДИШНА CPN КОНФЕРЕНЦИЯ - ИСТАНБУЛ 2011 Г. 

КОНКУРС С НАГРАДА: “ТИЙМ БИЛДИНГ - 2012” 

ТРАНС ЕКСПРЕС В БЕЛОГРАДЧИК 

рия и красивата й приро-

да. 

Незабравими ще останат 

спомените от видяното.  

   Освен крепостта 

“Калето”, успяхме да раз-

гледаме  пещерата Магу-

ра и да  

 

направим дегустация на 

вино в намиращата се на 

няколко километра от Бе-

лоградчик изба - Брестови-

ца. Посетени бяха още Кли-

сурския манастир и град 

Берковица. 

 

 

Белоградчик 2011 г. 

 

 Тази година тийм билдин-

гът на Транс Експрес се 

проведе на едно от най-

красивите места в Бълга-

рия,  събрало в едно вели-

чието на българската исто-

 

 



 

  

you’re trying to convey. 

Avoid selecting images 

that appear to be out of 

context. 

Microsoft Publisher in-

cludes thousands of clip 

art images from which 

you can choose and im-

port into your newsletter. 

There are also several 

tools you can use to draw 

This story can fit 75-125 

words. 

Selecting pictures or 

graphics is an important 

part of adding content to 

your newsletter. 

Think about your article 

and ask yourself if the 

picture supports or en-

hances the message 

shapes and symbols. 

Once you have chosen 

an image, place it close 

to the article. Be sure to 

place the caption of the 

image near the image. 

Inside Story Headline 

Inside Story Headline 

Inside Story Headline 

predictions for your cus-

tomers or clients. 

If the newsletter is distrib-

uted internally, you might 

comment upon new pro-

cedures or improvements 

to the business. Sales 

figures or earnings will 

show how your business 

is growing. 

Some newsletters include 

a column that is updated 

every issue, for instance, 

an advice column, a book 

review, a letter from the 

president, or an editorial. 

You can also profile new 

employees or top cus-

tomers or vendors. 

This story can fit 100-150 

words. 

The subject matter that 

appears in newsletters is 

virtually endless. You can 

include stories that focus 

on current technologies 

or innovations in your 

field. 

You may also want to 

note business or eco-

nomic trends, or make 

Page 3 

Година 3, Издание 5  

Caption describing 
picture or graphic. 

Caption describing picture 
or graphic. 

“TO CATCH 

THE 

READER'S 

ATTENTION, 

PLACE AN 

INTERESTING 

SENTENCE 

OR QUOTE 

FROM THE 

STORY HERE.” 



 

София, кв. “Илиянци”, 

ул.”Проф. Иван Геор-

гов” 1А         

                        

На същия адрес се на-

мира и нашият митни-

чиски склад тип ”А”, къ-

дето могат да се съхра-

няват пратки под режим 

“митническо            скла-

диране”, обслужваща 

митница —Столична. 

Като лицензиран митни-

чески складов оператор , 

ние предлагавме—

временно транзитиране 

на пратки и извършване 

По-лесен достъп, по-

голяма складова площ, 

по-добро обслужване. 

 

В динамичната и сложна 

съвременна действител-

ност,                     про-

дължаваме да работим 

за намирене на по-добри 

и по-надеждни решения 

за нашите клиенти. 

С цел оптимизиране на 

времето за обработка на 

пратките и организация 

на доставките нашия 

склад се премести на 

нов адрес: 

 

на транзитни операции 

през всички митнически 

служби в страната , 

включително и работа в 

режим TIR.                            

За улеснение на нашите 

клиенти—предлагаме 

доставка на пратките  до 

всяка точка на столица-

та и страната. 

Нов адрес на склада 

 

Телефон: + 359 2 91 977 

Факс: +359 2 943 4 777 

Е-mail: 

transexpress@transexpress.bg            

We’re on the 
Web! 
example.com 

This would be a good place to insert a short paragraph 

about your organization. It might include the purpose of 

the organization, its mission, founding date, and a brief 

history. You could also include a brief list of the types of 

products, services, or programs your organization offers, 

the geographic area covered (for example, western U.S. 

or European markets), and a profile of the types of cus-

tomers or members served.  

It would also be useful to include a contact name for 

Caption describing 
picture or graphic. 

Контакти. 
Organization 

Т Р А Н С  Е К С П Р Е С  Е О О Д  

 


