
Evropská dopravní databáze TRANS na Slovensku 

Tisková zpráva 

 

Jedna z největších informačních platforem volných nákladů a vozidel - Evropská dopravní databáze 
TRANS - otevírá svoje další zahraniční pobočky. Na Slovensku - Trans.eu, s.r.o. a na Litvě -  Trans.eu 
Baltic UAB - kancelář se nachází ve Vilniusu. Tyto pobočky TRANSa jsou další v řadě po již 
otevřených v Rusku a na Ukrajině. 
 
Kancelář slovenského sídla Databáze - Trans.eu, s.r.o. s působností v České a Slovenské republice, 
bude rozvíjet a zdokonalovat služby v Bratislavě. Nová pobočka nejen rozšíří stávající bázi aktivních 
uživatelů Databáze, ale také základnu jejich potenciálních partnerů. V současnosti služby Databáze 
Trans využívá přibližně v ČR 16.800 firem a 18.400 uživatelů a v SR 11.850 firem a 13.200 uživatelů. 
 
„Spolupracujeme s řadou zahraničních firem, vstupujeme na nové trhy, a to, co se za tím skrývá jsou 
noví klienti”, říká Karolina Granek – Grudniewska, vedoucí marketingu a komunikace pro český a 
slovenský trh. „Snažíme se otevřít naše kanceláře, všude tam, kde vidíme potenciál a schopnost 
poskytovat služby na nejvyšší úrovni. Takovou příležitosti vidíme na českém, slovenském a litevském 
trhu. Chceme růst a posilovat svoje pozice na zahraničních trzích, a to nejen pro další posilování naší 
pozice na dopravním trhu, ale také chceme uspokojit potřeby našich uživatelů, díky, kterým vůbec 
existujeme a spolu s nimi dosahujeme úspěchů”. 
 
Úspěchy se Evropská dopravní databáze TRANS jistě může pochlubit. Jen před několika měsíci, dne 
7. prosince 2010, počet nabídek a nákladních vozidel na Trans dosáhl rekordní počet 100 709 ve 
srovnání se stejným obdobím v roce 2009, impozantní růst. Úspěch Evropské dopravní databáze 
TRANS ovlivňují nejen jeho početné nabídky pro firmy Transport-Spedice-Logistika, ale i jednoduchý 
a účinný nástroj, kterým je inovativní komunikátor TRANS a především pružnost a schopnost v 
přizpůsobit se realitě dopravního trhu. 
 
Mezi často zdůrazňované přínosy TRANSa patří rychlý přístup k informacím o volných nákladech a 
vozidlech a bezpečnost obchodní platformy (dvoustupňový systém pro ověření registrujících se firem, 
Index TransRisk balíček, Bezpečná firma, systém hodnocení a komentářů, certifikát spolehlivého 
dopravce). Skutečnost, že Evropská dopravní databáze TRANS poskytuje denně přes 100 000 
nabídek je nepopiratelný. Stejně nepopiratelným faktem je, že základem jsou uživatelé TRANSu. V 
roce 2010 služby TRANS využilo 60 000 nových uživatelů, čím se počet věrných a aktivních 
zákazníků navýšil na 200 000. Své služby Databáze směřuje především na dopravce, kteří chtějí 
navázat kontakt s klienty v celé Evropě, což omezuje zbytečné prostoje při používání celého vozového 
parku, jakož i ty zákazníky, kteří ocení dynamiku dopravního trhu, modernost a spolupráce se 
spolehlivými dopravci. 
 
Členství TRANSa v prestižních organizacích a sdruženích (Česká logistická asociace, UNAS - ÚNIA 
AUTODOPRAVCOV SLOVENSKA, Mezinárodní federace spedičních svazů FIATa, Litevská asociace 
spedice a logistiky, Polské komory spedice a logistiky PISiL či Mezinárodní asociace spedice a 
logistiky BAME se sídlem v Minsku) stejně jako spolupráce v oblasti globální logistiky partnery, jako 
jsou DSV, Schenker, DACHSER, nage-Group, Kuehne + Nagel, Ewals Cargo Care, Transalliance, 
Aigle Group, Gefco, DHL Express, JAS FBG, Hellmann Logistika, Exchange umožňuje umístit 
Databázi uprostřed špičkových evropských firem. 
 
Adresa nové pobočky s působností v ČR a SR 

Trans.eu, s.r.o.,  Konopná 31,  821 05 Bratislava, Slovensko 

Tel:  CZ +420  246 019 749 SK +421  233 006 762  Provozní doba:  8:00 – 17:00 

www.trans.eu 
 
Tiskový konkakt: 

Karolina Granek – Grudniewska, PR&Communications Manager, Logintrans Sp. z o.o.  
e-mail: kgranek@trans.eu 


