
сите на доверилите ни се 
клиенти. 
 „Транс Експрес” се надява 
да намери съмишленици, 
които желаят да работят с 
нас и да инвестират в едно 
по-зелено бъдеще. 

 
“Транс Експрес участва в 
изграждане на зеленото бъде-
ще на България” 
                           Иван Петров 
                              Управител 

ТРАНС ЕКСПРЕС С ПРОЕКТ ЗА ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ 

 

TRANS EXPRESS WITH  
PROJECT FOR GREENER 

FUTURE 
Trans Express became a co-
founder of the business cluster 
"Green Freight Transport Cor-
ridor" as an operator of the 

"Co-modal and Intermodal 
Terminal Voluyak." 
The prime objective of this 
project is to participate in the 
establishment of the integrated 
transport system (TEN-T Cor-

ridors) planned by the Euro-
pean Union, and to provide its 
customers green and cost-
effective transport solutions. 
By using the co-modal and 
intermodal terminal situated in 
Voluyak, Trans Express en-
ables its customers to use rail 
transport throughout Europe 
and in the same time to benefit 
from “door-to-door” delivery 
by using trucks for the “last 
mile”. In addition, this solution 
is fully in line with the policy 
conducted by the European 
Commission and with the in-
terests of the clients whose 
trust we have gained. 
Trans Express hopes to find 
supporters who wish to col-
laborate with us and invest in a 
greener future. 
 
 
 

"Trans Express  takes part at 
establishment of the Bulgarian 
green future" 

Dr. Ivan Petrov,  
General Manager  
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  Транс Експрес стана съуч-
редител на клъстър “Зелен 
Товарен Транспорт” (Green 
Freight Transport Corridor), 
в качеството си на оператор 
на “Ко-модален и интермо-
дален терминал Волуяк”. 
   Целта на проекта е учас-
тие в интегрираната транс-
портна система (TEN-T 
Corridors) на Европейския 
съюз и осигуряването на 
екологично чисти и рента-
билни транспортни реше-
ния за своите клиенти. 
 Посредством ко-модалния 
и интермодален терминал 
във Волуяк, Транс Експрес 
осигурява възможност на  
своите клиенти да ползват 
железопътен транспорт в 
Европа, а да получат своята 
стока “до врата” с камион. 
Така се постига съчетаване 
на екологичния железопъ-
тен транспорт с възможнос-
тите  на автомобилния, как-
то и пълно съзвучие с поли-
тиката, водена от Евро-
пейската комисия и интере-

НАШАТА ПАРТНЬОРСКА МРЕЖА 
Световни Алианси и 
Транс Експрес 
   
 
С цел да отговори на жела-
нието на нашите клиенти 
да осигурим глобално ло-
гистично покритие с учас-
тието на всички видове 
транспорт, Транс Експрес 
и дъщерната компания - 
Транс Еко 33, са активни 
членове  в следните све-
товни алианси, съставени 
от независими компании 
от цял свят: 

 Cargo Partners 
Network 

 

www.cargopartnersnetwork.com 
    

Си Пи Ен /CPN/ е световен 
алианс на фирми занимаващи 
се с контейнерен и авио транс-
порт, като благодарение на 
него, сме в състояние да осигу-
рим надежден контейнерен/
авио транспорт   за/от всяка 
точка на земното кълбо. Члено-
ве на алианса са фирми от 75 
страни, разполагащи с 580 офи-
са. 

 Interessenge-
meinschaft 

der Bahnspe-
diteure 

  
www.ibs-ev.com 
 
 

И Бе Ес /IBS/ е съюз на 
европейски железопътни 
спедитори.  Транс Експрес 
членува в алианса, като 
част от своята стратегия за 
налагане на железопътни 
транспортни решения. В 
организацията членуват 
над 30 компании, осигуря-
ващи железопътни услуги  
в 12 европейски държави. 

Internatinal 
Forwarding 
Association 

 

 
www.ifa-forwarding.net 
 
 

ИФА /IFA/ е асоциация на 
европейски логистични и 
спедиторски фирми, в 
областта на групажните 
превози. В сътрудничест-
во с членовете й, надхвър-
лящи 40 фирми с над 500 
офиса, нашата компания 
може да предложи надеж-
дни и бързи групажни и 
логистични услуги към/от 
всяка точка на Европа. 



www.transexpress.bg 
 
  Следвайки новите тенден-
ции  на пазара и с цел да 
отговори на очакванията на 
своите клиенти, Транс Екс-
прес стартира изцяло обно-
вен интернет сайт. 
Новият корпоративен сайт 
осигурява редица конку-
рентни възможности и е 
конструиран изцяло в по-
мощ на потребителя. 
С изцяло променен интер-
фейс  

 и менюта за потребите-
лите на нашите услуги е 
вече много по-лесно отк-
риването на желаната 
услуга и осъществяване 
на връзка с търсения от-
дел.   
  Новост за  клиента 
представлява услугата - 
“Проследяване на прат-
ка”, която осигурява ин-
формация за актуалното 
местоположение на прат-
ки и товари - 24 часа, 7 
дни от седмицата.  
 

За улеснение на нашите кли-
е н т и  и  п а р т н ь о р и ,             
Транс Експрес създаде елек-
тронни форми с които лесно 
и бързо става подаването на 
запитвания и заявки към 
нашите отдели.  Отново в 
услуга на клиента е предви-
ден сектор, в който може да 
се намери информация за 
всичко необходимо, касаещо 
транспорта с актуални нор-
мативни рамки и разпоредби 
от българското и европейско 
законодателство и добри 
търговски практики. 

Транс Експрес стартира  нова групажна линия : 
София (България) - Тбилиси (Грузия) - Ереван (Армения) - Баку

(Азербайджан) 
Отпътувания  всяка седмица—Петък/Събота. 

ГРУПАЖНА ЛИНИЯ — ГРУЗИЯ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН 

НОВ КОРПОРАТИВЕН САЙТ 

ТРАНС ЕКСПРЕС ВЪВ ВЕЛИНГРАД И РЕГИОНА 
 
 
  

 
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ УСЛО-

ВИЯ ЗА СКЛАДИРАНЕ 
 
Транс Експес разполага с 2 
складови бази с над 1000 кв.м, 
свободна площ, снабдени с не-
обходимата специализирана 
техника и информационна сис-
тема. Фирмата може да предло-
жи помещения под временен 
митнически контрол, митничес-
ки склад тип А и търговски 
склад. 
 
Специална цена за складиране 
до края на годината: 
 

0,28 лв./ден за 1 европалет        
( 1.20 х 0.80 м )               

Велинград 2012 г. 
 
Тази година традиционния за 
фирмата тийм билдинг се 
проведе във Велинград. 
 

 
 

New Groupage Line 
from: 

 
Sofia(Bulgaria)  

to  
Tbilisi(Georgia)  

Yerevan(Armenia)   
Baku(Azerbaijan) 

 
 
Weekly departures  

 
 Friday/Saturday 

 

NEW CORPORATE WEBSITE 
 
In response to the latest market 
trends and the expectations of 
its customers, Trans Express 
launched a new corporate web-
site, which allows customers to 
get entire information and con-
tact they need. The website also 
offers to our clients a new ser-
vice — ”Tracking shipments”, 
electronic forms to submit 
faster their inquiries, and regu-
lar updates on Bulgarian and 
European transport legislation 
and best practice. 


