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ПАЗАР
Allied International е водещата компания в 
сферата на логистичните услуги и услугите 
по премествания в цeлия свят. Оборотът 
є надхвърля шест милиарда долара. Allied 

Allied Pickfords е част от международната верига Allied International. Компанията предлага 
пакетиране, транспортиране и складиране на товари, както и митническо агентство. В све-
товен мащаб Allied Pickfords има представителства в 130 страни, включително и в България, 
и през последните 400 години е безспорният лидер в областта на преместването на лични 
вещи.

Pickfords е част от международната верига, 
с офиси в повече от 130 страни и с около 
34 000 служители. Годишно компанията 
премества около 400 000 пратки по въздух, 
суша и вода, което я прави абсолютният 
лидер в областта на транспортирането и 
преместването на лични вещи.
По данни на Allied Pickfords около 80% от 
средните и големите компании по света 
използват професионални услуги при преме-
стване.

ПОСТИЖЕНИЯ НА МАРКАТА
През последните години клиентите на Allied 
Pickfords в световен мащаб са се увеличили 
многократно. Според вътрешните отчети 
на компанията броят на пратките вече е 
почти двойно по-голям от преместваните 
през 1992 г. около 210 000 пратки. 
По време на дългогодишното си съществу-
ване Allied Pickfords се утвърждава и като 
иноватор в индустрията по преместването 
на лични вещи. Различни компании от мре-
жата є внедряват собствени методи за 
транспортиране, които днес са стандарт в 
бранша. Ярък пример за това е въвеждане-
то на първия транспортен контейнер. Иде-
ята хрумва през ХІХ век на Фридрих Хагнер, 
директор на германската дъщерна компания 
Rettemeyer. 
Компанията е сред основателите на нацио-

налните браншови камари в страни, където 
Allied Pickfords е представена като марка. У 
нас тя е член на Американската търговска 
камара, Българо-британската търговска ка-
мара, Българския форум на бизнес лидерите 
и Българо-холандския бизнес форум.

ПРОДУКТЪТ
Allied Pickfords премества лични вещи, 
включително колекции от произведения на 
изкуството, скъпи вина, уникални музикални 
инструменти, ценни предмети със санти-
ментална стойност и дори яхти. Услугите 
на компанията винаги са на най-високо ниво 
независимо дали става дума за транспор-
тиране до съседната пряка или до друг кон-
тинент. Нейните услуги са от типа door-to-
door (от врата до врата). По този начин тя 
покрива всички аспекти по преместването 
на лични вещи, включвайки в това число 
опаковане, транспортиране, митническо об-
служване и съдействие, доставка до новия 
адрес, разопаковане и др. 
Всяка фаза на преместването се наблюдава 
и контролира от квалифициран консултант. 
Той извършва предварителния оглед, изчис-
лява разходите и неотлъчно следи работа-
та на екипите по опаковането и транспор-
тирането. Всички превозни средства на 
Allied Pickfords са специално оборудвани, за 
да запазят целостта и доброто състояние 

www.allied.bg

на личните вещи. Ръководителят на еки-
па изготвя и подробен инвентарен списък, 
като кашоните се маркират с разноцветни 
номерирани етикети.
Когато доставката пристигне, вещите 
се разполагат по предварително зададен 
от клиента план. Екипът на Allied Pickfords 
включва и специалисти дърводелци, които 
сглобяват мебелите на място. Компанията 
предлага и услугата разопаковане на вещи-
те, след което събира и извозва празните 
кашони и употребения опаковъчен материал.
Премахвайки бремето и стреса около фак-
тическото преместване на личните вещи, 
компанията дава възможност на своите 
клиенти да се фокусират върху собствения 
си живот. По целия свят Allied Pickfords им 
помага при трансгранични премествания, 
като дава възможно най-пълна информация 
за дестинацията. По този начин нейните 
клиенти могат по-бързо и адекватно да се 
ориентират и адаптират в новата среда, 
особено ако тя е с различна култура. 
Технологиите са друг значителен и важен 
елемент от услугите, които предлага Allied 
Pickfords. Чрез глобалната є електронна 
система всеки неин клиент във всеки един 
момент от преместването може да просле-
ди къде се намира неговата пратка и какъв 
е нейният статус. Тази практика отразява 
основните корпоративни ценности на мар-
ката – постоянна грижа и преместване без 
стрес.

СЪВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ
Освен преместване на лични вещи Allied 
Pickfords предлага и складирането им при 
подходящи условия, когато това се налага. 
В нейните специално климатизирани скла-
дови помещения температурата и влаж-
ността на въздуха се контролират, което 
гарантира, че особено ценните предмети 
няма да се повредят.
Друга дейност, която Allied Pickfords актив-
но развива през последните години, е управ-
лението на архиви. Независимо дали са на 
хартия, на магнитен носител или целулоид, 
в центровете за управление на архиви на 
компанията клиентите получават сигурност 
и конфиденциалност. До момента няма по-
добър избор за съхранение на архиви, особе-
но хартиени, от Allied Pickfords.
Транспортът на специални обекти е още 
една услуга от „запазените територии“ на 
компанията. Allied Pickfords може да транс-
портира мотоциклет, автомобил или яхта 
навсякъде по света. За целта се използват 
направени по мярка каси, които гарантират, 
че пратката ще пристигне в същия вид и 
състояние, в които е била изпратена. 
Allied Pickfords вече се утвърди и в област-
та на специалните услуги за изложения. 
Когато има срокове за доставка, които не 

могат да се променят, компанията е вина-
ги насреща чрез своите обучени шофьори, 
event координатори и мениджъри по изло-
женията. Те могат да помогнат във всеки 
един момент – ноу-хау на Allied Pickfords, 
натрупано в продължение на дългогодишна-
та работа.

ПРОМОЦИЯ
Освен чрез собствената си интернет 
страница и обяви в специализирани сайто-
ве, компанията се промоцира и с благот-
ворителната си дейност. Тя неведнъж е 
оказвала помощ на организации като One 
Life Bulgaria, International Women’s Club, Аме-
риканския колеж в София и др. В работата 
си Allied Pickfords се придържа и към принци-
пите за опазване на околната среда. Всички 
нейни опаковъчни материали могат да се 
рециклират. 
В глобален мащаб компанията е предпо-
читана, когато става дума за премест-
ване на деликатни предмети. Това също я 
експонира по възможно най-добрия начин. 
Пример за такъв тип реклама е както пъ-
туващата изложба на известните керамич-
ни статуи на воини от Китай (http://www.
alliedspecialproducts.com/FineArt.aspx), така и 
преместването на футболната звезда Дей-
вид Бекъм и неговото семейство от Вели-
кобритания в САЩ.

ЦЕННОСТИ НА МАРКАТА
Историята на Allied Pickfords датира от 
ХVІІ век. Фактът, че корпоративната є фи-
лософия е градена в продължение на четири 
столетия, до голяма степен обяснява чел-
ните позиции на компанията в ранглистата 
на световния бизнес. Слоганът на фирмата 

Факти, които не знаете за

ALLIED PICKFORDS

В САЩ е регистри-
рана фирмата 
за транспортиране 
на вещи 
Allied Van Lines.

19281695
Във Великобритания 
Томас Пикфорд съз-
дава компания 
за преноси само 
с един впряг коне 
и каруца.

неслучайно е „Спокойно. Ние местим вмес-
то вас“, а в сайта на всеки неин клон по 
света е написано: „Позволете ни да нама-
лим стреса от промяната, която настъпва 
във Вашия живот“. Това не са стандартни 
пожелания и кухи фрази. В Аllied Pickfords 
отдавна са разбрали, че преместването на 
дома е много личен момент в живота на 
един човек, което налага индивидуален под-
ход и отношение към всеки клиент. 

През 1776 г. Pickfords изобретява „летяща-
та кола“. Тя е наречена така, защото се 
е движела с висока скорост и е пренасяла 
хора и товари от Лондон до Манчестър за 
четири дни и половина (изминавала е по 42 
мили на ден).

През 1880 г. Фридрих Хагнер от 
RETTENMAYER (компания от мрежата на 
Allied Pickfords) въвежда превоза на то-
вари в затворен модулен контейнер.

Allied Pickfords транспортира през 2000 г. 
скелета на тиранозавър Рекс по време на 
музейните му експозиции в различни градо-
ве на САЩ.

Веднъж в годината специалисти от 
Лондон обучават служителите на ком-
панията в България.

Pickfords става част 
от Allied Worldwide 
– най-голямата 
компания за 
преместване 
в свeта.

19991991
Allied International 
стъпва и на бъл-
гарския пазар.

Allied Van Lines и 
North American Van 
Lines се обединяват 
в Allied Worldwide.

2001


