VELETRHY A KONFERENCE
BOHEMIAKOMBI organizuje a zajišťuje
kombinovanou dopravu silnice-železnice
téměř po celé Evropě. V západní polovině
Evropy systémy nedoprovázené kombinované dopravy v minulých letech dosáhly velmi vysokého stupně rozvoje. Linky
fungují už několik desetiletí, takže jsou
všeobecně známé a jsou velmi intenzívně využívané. Ne všichni uživatelé těchto
systémů ve Francii, v Anglii, Holandsku,
Belgii, Německu, Skandinávii či jinde ale stihli zaznamenat, že
takový servis jim je už několik let k dispozici rovněž v řadě terminálů v České republice. Mnozí dosud ještě netuší, že i na českých
kolejích jezdí v pravidelném provozu nákladní expresy na každodenních linkách kombinované dopravy, kterými se přepravují nejen
kontejnery, ale také intermodální návěsy nebo výměnné nástavby.
Netuší, že terminály v Brně, Ostravě, Přerově nebo v Lovosicích
jsou po technické stránce už léta vybaveny překladači, které umí
zmanipulovat a přeložit ze silnice na železnici nejen kontejnery,
ale také návěsy nebo výměnné nástavby. Proto musíme být vidět
i na veletrhu v Mnichově, kde se každým druhým rokem potkávají
všichni, kteří ve světě dopravy a logistiky něco znamenají.

Na veletrhu Transport Logistic se pravidelně představujeme od roku 2009 a naši
účast na této významné
akci vnímáme jako osvědčený způsob prezentace
společností skupiny AWT.
Tento přední světový veletrh
je vždy pro nás platformou
pro představování našich
služeb v oblasti nákladní železniční dopravy, spedice a
intermodálních přeprav. Je to místo, kde se prezentují všechny významné firmy v dopravním oboru, a které
navštíví mnoho současných i potenciálních zákazníků. Naším cílem je společně s mateřskou společností
PKP CARGO předstoupit před naše konkurenty, zákazníky i partnery, jako silná skupina s tradicí, zkušenostmi a know-how a prezentovat se zde jako jeden z
nejvýznamnějších železničních nákladních dopravců
v Evropě. Na veletrhu budeme posilovat naše současné obchodní vztahy, ale především chceme navázat
spoustu nových kontaktů v dopravním byznysu.

Vladimír Fišer,
Jednatel, BOHEMIAKOMBI Praha

Viktor Bystrian,
obchodní ředitel, AWT

WWW.AWT.EU

PŘIJĎTE NÁS NAVŠTÍVIT...

COME TO VISIT US...

KOMMEN SIE UND BESUCHEN SIE UNS...
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9–12/5/2017
MESSE MÜNCHEN
HALA B6 | STÁNEK 113/214

HALL B6 | STAND 113/214

Je možné exportovat zboží v kamionech

• ekologičtěji?
• energeticky úsporněji?
• efektivněji?

HALLE B6 | STAND 113/214

Arsta
Eskilstuna
Göteborg-Majnabbe
Helsingborgs Hamn
Oslo Alnabru Lulea
Malmö-Hafen
Sundsvall
Trelleborg
Umea

Zveme Vás na veletrh
Transport Logistic,
hala B5, stánek 213/314.

Hoje Taastrup
Taulov
Kiel
Lübeck
Rotterdam
Moerdijk

Rostock

Hamburg

Malaszewicze
Brest
Gdańsk
Gdynia
Pruszków

Duisburg

Antwerpen

Ale ano! V silničních návěsech vlakem z Ostravy, Brna
nebo Lovosic – nově třeba i do přístavu Moerdijk?

Lovosice
Ludwigshafen

Brno
Wien

Lyon

Aktuálně provozované linky:
BOHEMIAKOMBI, spol. s r.o.
Opletalova 6, 113 76 Praha 1, tel.: (+420) 242 444 560,
fax: (+420) 242 444 924, e-mail: info@bohemiakombi.cz
Informační servis přes internet: www.bohemiakombi.cz
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UIRR – Union Internationale
des sociétés de transport
combiné Rail-Route

Ostrava/Brno – Lovosice – Duisburg a zpět
Ostrava/Brno – Lovosice – Hamburg a zpět
Ostrava/Brno – Lovosice – Antwerpen a zpět
Ostrava/Brno – Lovosice – Rotterdam a zpět
Ostrava/Brno – Lovosice – Moerdijk a zpět

Bayonne

5+5 týdně
3+3 týdně
3+3 týdně
5+5 týdně
3+3 týdně

Rauma
Turku
Helsinki
Kotka

Madrid
Barcelona
Valencia
Zaragoza
Vigo
Sevilla

2/2017

Ostrava

