
    ГЛОУБ  КАРГО  ООД 
                  Презентация 



- Активно функционираме на европейския 
транспортен пазар от 2011 г. 

-  Специализирани сме  в превоза на комплектни, 
частични и групажни товари, както и на 
извънгабаритни и ADR товари  

- Стремим се да предоставяме на своите клиенти и 
търговски партньори цялостна, икономически 
ефективна и надеждна  гама от услуги, включващи 
международен транспорт, спедиция и логистика 

- Нашият екип от професионалисти има богат, над 
15-годишен опит, придобит по време на работата ни 
в големи международни транспортни компании 

- В процеса на нашата работа сме изградили трайни 
взаимоотношения с надеждни партньори в почти 
всички европейски държави 
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Транспортирането на товари от една 
международна дестинация до друга 
често включва комбинирането на 
различни видове превоз, изготвяне на 
съпровождащи документи, извършване 
на митнически формалности.   

Нашата задача е да предложим 
комплексна услуга, която да спести на 
клиента време, нерви и пари, 
осигурявайки надеждно транспортиране 
на конкурентни цени.  

Нашата цел е да усъвършенстваме 
непрестанно  тази  услуга.  

 

НАШАТА  РАБОТА 
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НАМАЛЯВАНЕ НА 
РАЗХОДИТЕ  

Мисията на „Глоуб Карго“ ООД е да 
работи за успеха и рентабилността на 
Вашия бизнес. 

Приоритет е индивидуалното внимание 
към всеки клиент и намирането на  
точни решения съобразно неговите 
нужди.   

За целта основно изискване е обменът на 
точна и навременна информация 
относно параметрите на товара, както и 
открито дискутиране на всички 
подробности около доставките. Имайки 
точните данни и детайли, ние ще Ви 
предложим подходящ логистичен план, 
който ще намали транспортните Ви 
разходи. 

НАШАТА  РАБОТА 



ДЕСТИНАЦИИ – ВНОС/ ИЗНОС 
 

СУХОПЪТЕН ТРАНСПОРТ – 
Италия / Белгия / Австрия / 
Холандия / Германия /Франция/ 
Великобритания /Испания / 
Полша / Чехия / Словакия / 
Словения / Унгария  / Румъния / 
Литва / Латвия / Естония / 
Дания / Норвегия /Финландия / 
Швеция / Гърция / Турция 

 

МОРСКИ и  

ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ –  

Китай  / САЩ 

НАШИТЕ  НАПРАВЛЕНИЯ 



Клиентите, които ни се доверяват, и с които сме 
изградили дълготрайни партньорски 
взаимоотношения:  
 САВИМЕКС ООД - внос на суровини и оборудване, 

износ на готова продукция 
 РАЯЛЕНД ООД - най-добрите световни марки за 

деца с един вносител, официален представител на 
Cybex 

 ФИКОСОТА ООД - превоз на суровини за 
непрекъснат производствен процес 

 СЪРВИЗ 47 ООД - внос на машини и оборудване в 
сферата на промишлеността от Италия 

 ТЕСИ ООД - износ на готова продукция, внос на 
суровини   

 ЕЛДОМИНВЕСТ ООД - внос на суровини и износ на 
готова продукция 

 ОПТИКИ  ЛЕОНАРДО  - внос на слънчеви очила и 
рамки от световни дизайнерски линии 

 ХЕРТИ АД - внос на суровини и износ на готова 
продукция 

 ВИАЛ ООД - внос на мебели от Италия 
 

КЛИЕНТИТЕ   



 АЙСБЕРГ  АУТОМАТИК  ООД - внос на 
автоматични бариери и портали 

 БИЪР УОРЛД  ЕООД - внос на крафт бира 

 ГРАДИНСКИ  ЦЕНТЪР МИМОЗА  

 АБВЕРТ ООД 

 ПРОПЕТ ГРУП ЕООД 

 ПЛАНИНА  2010 ООД 

 КО НИК ООД 

 ТИ ЕЙЧ БИ ДИСТРИБЮШЪН  ООД 

 НЕФТ  ОЙЛ  ООД 

 ИНТЕРДЕКОР  ООД 

 РЕС  ИНЖИНИРИНГ  ООД 

 DIJKSTRA VEREENIGDE  – Нидерландия 

 OMNICON  PIGMENTS SRL – Румъния 

 MARTINI SRL – Италия 

 SCHULP Vruchtensappen BV – Нидерлания 

КЛИЕНТИТЕ  

            Сървиз 47 ООД  



ГЛОУБ  КАРГО  ООД 
ЕИК: 201522423 

9002 Варна 

ул.Ген.Столетов 6, ап.3 

052 699885 

0885 795479 

0885 494742 

 

E-mail: office@globebg.com 

www.globebg.com 

www.globebg.eu 

 

ОЧАКВАМЕ  ВАШИТЕ  ЗАПИТВАНИЯ!  

mailto:office@globebg.com
http://www.globebg.com/
http://www.globebg.eu/

