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„Юнимастърс Лоджистикс“ ЕАД е една от най-бързо развиващите се логистични компании в 
Централна и Източна Европа. Днес дружеството е лидер в областта на морската, приста-
нищната, военната и складовата логистика, спедиторските услуги по въздух, суша и море, 
застрахователното и презастрахователното посредничество и други.

www.unimasters.com

ПАЗАР
След приемането на България в Европейския 
съюз (ЕС) пазарът на спедиторски и логи-
стични услуги започва бързо да се променя. 
Отпадането на митническите формалности 
за стоки от и за ЕС довежда до съкращава-
не на персонал или до пренасочването му в 
други области. Увеличават се товаропото-
ците от и за европейските страни. Засилва 
се търсенето на комплексната логистична 
услуга. „Доставката навреме“ вече не е 
само понятие, а изискване на пазара, което 
трябва да се изпълнява ежедневно. Серти-
фицирането по ISO или различни други стан-
дарти за качество определя в значителна 
степен възможността за спечелване на 
нови клиенти и запазване на съществуващи-
те. Изискванията на европейския пазар за 
предлагане на качествени продукти и услуги 

налагат логистичните компании да оптими-
зират структурата си и вътрешните про-
цеси на работа. 
За да отговори на тези високи изисквания 
и да запази позицията си на динамично раз-
виваща се компания в този сектор, в „Юни-
мастърс Лоджистикс“ ЕАД се извършват 
непрекъснати промени. 
Днес в холдинга има 9 дружества, работе-
щи в областта на спедицията по въздух, 
суша и море; договорната логистика; заст-
рахователно и презастрахователно посред-
ничество; пристанищна и морска логистика; 
агентийски услуги за авиокомпании и кораб-
ни линии; туристически услуги и организира-
не на бизнес пътувания. Компанията опери-
ра с офиси във всички големи пристанища, 
летища и търговски центрове в България и 
Румъния и има партньори в цeлия свят.

В дружеството са заети над 300 млади 
и високообразовани служители. За 2006 г. 
оборотът на компанията е около 40 милиона 
евро, средният годишен растеж – над 20%, 
транспортирани са над 65 000 пратки. 

ПОСТИЖЕНИЯ НА МАРКАТА
През годините на развитие „Юнимастърс“ 
се утвърждава като компетентен консул-
тант във всяка една дейност, включена в 
портфолиото на дружеството. „Юнимас-
търс Еър & Оушън“ (преименувана на „Юни-
мастърс Фрейт Експрес“ през месец май 
2007 г.) е избирана за IATA Cargo Agent на 
годината за 1997, 1998, 1999 и 2000 година. 
И днес „Юнимастърс Фрейт Експрес“ е един 
от водещите IATA агенти за България и 
един от лидерите в морските превози без 
собствен корабен тонаж (NVOCC) в регио-
на. Компанията е ексклузивен партньор за 
нашата страна на една от водещите све-
товни логистични и спедиторски мрежи за 
въздушен и морски транспорт WIN Network. 
Мрежата се състои от 66 независими спе-
дитора, специализирани в предлагането на 
цялостни решения в областта на превозите 
по въздух, суша и море. 
През месец май 2007 г. „Юнимастърс Фрейт 
Експрес“ е избрана за член на бързо разви-
ващата се европейска логистична мрежа 
CargoLine Logistics Network. Това е сдруже-
ние от 70 частни, средноголеми компании 
с утвърдени позиции в автомобилната 
спедиция на групажни товари в Германия и 
цяла Западна Европа. Растежът на мрежа-
та през последните 3 години надхвърля 30% 
годишно. През 2006 г. са транспортирани 
8,5 милиона пратки, оборотът е 1,088 ми-
лиарда евро, а броят на служителите е над 
6100. През складовете на CargoLine „Юни-
мастърс“ покрива транспорта на пратки 

не само на територията на цяла Германия, 
но и на всички страни от Европейския съюз 
чрез всекидневни връзки до повече от 1140 
дестинации. 

ПРОДУКТЪТ
„Юнимастърс“ предлага пълна гама от ло-
гистични, транспортни и спедиторски услу-
ги. Дружествата, включени в холдинга, са 
специализирани в следните области:
„Юнимастърс ПиЕмЕл“ – пристанищна и мор-
ска логистика (обработка на кораби, това-
ри, корабно снабдяване и оборудване);
„Юнимастърс Фрейт Експрес“ – спедитор-
ски услуги по въздух, суша и море;
„Юнимастърс Солюшънс“ – специфични ре-
шения в областта на логистиката (военна 
логистика, панаири и изложби, консултант-
ска дейност);
„Сийбридж Нетуъркс“, „Скайбридж Ейджън-
сиз“, „Интермодал“, „Баруил Юнимастърс“ 
– компании, предоставящи агентийски услу-
ги за авиокомпании и корабни линии; 
„Маринс Интернешънъл“ – застрахователно 
и презастрахователно посредничество и 
управление на рискове и отговорности; 
„Юнимастърс Делтурс“ – туристически и 
бизнес пътувания. 

СЪВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ
През 2007 г. в компанията са извършени 
структурни промени с цел повишаване на 
конкурентоспособността на дружеството 
в областта на сухопътната логистика, кон-
тейнерните превози, авиоспедицията, до-
говорната логистика и другите комплексни 
услуги. На 8 май „Юнимастърс Еър & Оушън“ 
ЕООД, собственост на „Юнимастърс Ло-
джистикс“ ЕАД, е преименувана на „Юнимас-
търс Фрейт Експрес“ ЕООД. Други две дъ-
щерни компании – „Сийборн“ и „ПиЕмЕс“, се 
обединяват в една – „Юнимастърс ПиЕмЕл“. 
Стратегията на дружеството е насочена 
към засилване на позициите на автомобил-
ната и жп спедиция. Работи се по създава-
нето на нови, експресни продукти за нацио-
нални и международни превози. 
Динамичният растеж на дружеството оп-
ределя и планираното изграждане на нов 
логистичен парк в покрайнините на Варна 
на площ от 40 декара. 
През 2007 година „Юнимастърс Лоджистикс“ 
ЕАД внедри система за управление на ка-
чеството и нa 31 юли бе сертифицирана по 
ISO 9001:2000.

ПРОМОЦИЯ
В съвременните пазарни условия социалната 
отговорност на бизнеса е важен фактор за 
успех и добра репутация. Тази отговорност 
е заложена и в изграждането и реализира-
нето на комуникационната стратегия на 
компанията. „Юнимастърс Лоджистикс“ е 
член на Глобалния договор на ООН и подкре-
пя и спазва десетте принципа, отнасящи се 
до правата на човека, условията на труд и 
опазването на околната среда. Като страна 
по този глобален договор компанията е пое-
ла ангажимент да ръководи своя бизнес по 
екологично съобразен и устойчив начин. 
Дружеството подкрепя и редица студент-
ски организации, сред които международ-
ната програма „Джуниър Ачийвмънт“ и 
нейното представителство в България. 
Компанията е член на Българския форум на 
бизнес лидерите и е един от основателите 
на Майсторските бизнес класове, които се 
наложиха като важна стъпка в професио-
налното развитие и усъвършенстване на 
младите хора.
„Юнимастърс“ редовно участва в печатни 
издания като „Кой кой е в морския бизнес“, 
Who is Who in the Bulgarian Business и THE 
GLOBE WORLD DIRECTORY FOR LAND, SEA 
AND AIR TRAFFIC. Във всеки брой на едно от 
най-четените специализирани печатни из-
дания в България – „Логистика“, компанията 
се представя с рекламна визия или друг ма-
териал. Информация за „Юнимастърс Фрейт 
Експрес“ ЕООД може да бъде открита и на 
интернет портала www.azfreight.com. 

ЦЕННОСТИ НА МАРКАТА
Споделените ценности са неизменна част 
от дейността на организацията. Те са не-
преходни и с тях компромиси не се допускат:
• Клиентът е над всичко: стремежът е да 
се надхвърлят очакванията на клиентите, 
да им бъдат предлагани оптимални логис-
тични решения и съкращаване на разходите 
им чрез услуги, които осигуряват силно кон-
курентно предимство. 
• Честност и почтеност: честността и 
почтеността са основен елемент на корпо-
ративната култура. Взаимното доверие се 
гради чрез установяване на честни, откри-
ти и дългосрочни партньорски взаимоотно-
шения с доставчици и клиенти. 
• Доверие: то се основава на общите цели 
и споделените ценности, както и на стре-
межа да бъдат удовлетворени всички изиск-
вания на клиентите.
• Култура на познанието: споделянето на 
опита и знанията, както и работата с мно-
го и различни партньори нареждат компа-
нията сред лидерите в бранша. Използвайки 
човешкото общуване и модерните техноло-
гии, екипът се стреми да създаде култура 
на познанието.

• Екипност, активно сътрудничество и взаи-
модействие: работата в екип е най-важно-
то условие за успеха на всяка компания. 
Стремежът е да се премахнат вътрешните 
граници и да се подобри взаимодействието 
на всички нива. Работата в екип изисква 
постоянно сътрудничество и колегиалност.
• Дълг за отлично свършена работа: отлич-
ни резултати се постигат в условията на 
пълно доверие. Служителите на компанията 
вярват в нея и имат ясен ангажимент за 
изпълнение на поетите от тях задължения.

Факти, които не знаете за

UNIMASTERS LOGISTICS PLC

Името на компанията – „Юнимастърс“,  
е регистрирано като търговска марка  
на 31 януари 1995 година.

Името на компанията „Юнимастърс“ 
произлиза от Masters of the Universe.

Членството на „Юнимастърс Лоджистикс“ 
ЕАД в Глобалния договор на ООН задължа-
ва компанията да ръководи своя бизнес по 
екологично съобразен и устойчив начин. 
При опазването на околната среда компа-
нията се ръководи от подписания от ин-
дустриалните нации Протокол от Киото. 

„Юнимастърс“ насърчава служителите 
си да участват в доброволни дейности 
и инициативи в полза на обществото. 

1990 1994 1995 1996 1997 2003 2004 2005 2006
„Юнимастърс 
Лоджистикс“ 
е създадена 
на 22 май. 

1993
„Юнимастърс Лоджистикс 
Груп“ е създадена на 12 
октомври. „Юнипартнър“ 
(въздушна спедиция) е ос-
нована на 4 ноември като 
първия карго агент на IATA 
в България; компанията е 
преименувана на „Юнимас-
търс Еър“ през април 1995.

На 14 октомври е 
създадено „Юни-
тейнър“ ЕООД, 
контейнерен 
оператор без соб-
ствен корабен то-
наж за групажен 
сухопътен транс-
порт в Европа.

Създадена е „Баруил 
Юнимастърс“, съвместно 
участие между „Юнимас-
търс Лоджистикс Груп“ 
и „Вилем Вилемсен АС“, 
Норвегия, за морски и 
пристанищни услуги. 

На 21 март е 
основана „Юнимас-
търс Тревъл“, а на 
4 юли – „Маринс 
Интернешънъл“.

Завършена е новата офис 
сграда на „Юнимастърс 
Лоджистикс Груп“ във 
Варна – „Марийн Хаус“, 
оборудвана с най-съвре-
менните информационни 
технологии.

Групата започва 
дейност в Румъния 
чрез „Скайбридж 
Нетуъркс“ в Буку-
рещ и „Сийбридж“ 
в Констанца.

Завършен е новият 
логистичен център 
„Юрогейт“ в близост до 
Летище „София“, където 
се предлага пълната 
гама от интегрирани 
логистични услуги. Осно-
вана е „Юнимастърс Еър 
& Оушън“ в Букурещ.

През април „Юнимастърс Еър“, „Юнитейнър София“ и 
„Юнитейнър Варна“ сливат дейностите си в обща ком-
пания – „Юнимастърс Еър & Оушън“ ООД, и обединяват 
организирането на въздушните, морските и автомобил-
ните превози в единен процес. На 1 май е създадено дъ-
щерното дружество „Сийбридж Ейджънсиз“, за да поеме 
агентийските услуги на „Юнимастърс Лоджистикс“. През 
юни е регистрирано „ПиЕмЕс“ ЕООД, предлагащо пълна 
гама пристанищни услуги и митническо посредничество.

„Юнимастърс Лоджис-
тикс“ ЕООД е преобра-
зувано в „Юнимастърс 
Лоджистикс“ ЕАД. 
По-късно става факт и 
вливането на „Юнимас-
търс Лоджистикс Груп“ 
в „Юнимастърс Лоджис-
тикс“ ЕАД.


