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Знаете ли, че...

• DHL е основател на идеята за 

експресни куриерски услуги и в нача-

лото на своята дейност е предоставя-

ла възможност на всеки, който иска да 

пътува по света безплатно, да бъде неин 

куриер. Понякога се е сл
учвало дори кли-

енти на компанията да бъдат нейни 

куриери по собствено 

желание.

Пазар
Логистичната индустрия е един от двигате-
лите на световната търговия и основните 
играчи в сектора продължават да правят зна-
чителни инвестиции в Европа, за да подсигу-
рят бъдещите възможности за растеж, които 
виждат на пазара. Икономиките от Централна 
и Източна Европа започват да се отърсват от 
миналото си, превръщайки се в растящ потен-
циал за таланти, иновации, инвестиции; бъдещ 
научен и технологичен център. Навлизането на 
интернет и технологиите в живота направи 
информацията по-достъпна от всяко-
га. По-бързите темпове на работа 
наложиха експресната куриерска 
услуга като неразделна част от 
всеки бизнес. Компаниите пла-
нират по-добре и все по-рядко 
са склонни да затварят пари в 
складови площи и наличности. 
Ето защо производствата все 
по-често разчитат на експрес-

ните куриери за изпращане или получаване на 
необходими компоненти, суровини или готови 
продукти. Все повече бизнеси, включително 
малки и средни предприятия, търсят възмож-
ности за растеж на международните пазари. 
В България промените също са видими. Преди 
10 години куриерите са обслужвали градовете 
с лекотоварни автомобили, а днес го правят 
с бусове. Линиите между градовете са се об-
служвали от бусове, а днес – от камиони. 

Постижения на марката 
От 1969 г. до днес успехът на компанията 
винаги се е дължал на отличното качество на 
услугите, които тя предлага. В България DHL 
официално е представена от две дивизии: 
DHL Express и DHL Global Forwarding Freight, опе-
риращи заедно под юридическото лице 
„Ди Ейч Ел Експрес България“ ЕООД. 
Първата дивизия е дългогодишен пазарен лидер 
в експресните международни куриерски услуги. 
Регистрирана е през 1991 г. и вече 25 години 
предлага на своите клиенти висококачестве-
ни услуги, гарантиращи бързина, сигурност и 
надеждност.
Въздушните пратки на DHL Express в България се 
обслужват от Боинг 757 SF – един от най-голе-
мите самолети, които кацат и се обработват на 
летище София на ежедневна база.
Kомпанията е първата в България, получила 
Сертификат за одобрен икономически опера-
тор и за опростени митнически формалности, 
сигурност и безопасност. Тя е сертифицирана и 
по международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004 и притежава TAPA Клас А сертификат. 
Втората дивизия – DHL Global Forwarding Freight, 
е регистрирана в България през 1997 г. и е лидер 
във въздушния, морския и сухопътния транспорт, 
индустриалното проектиране и управлението 
на транспортните процеси от начало до край. 

Предлага решения според очакванията и 
изискванията на всеки отделен ин-

дустриален сектор. Днес компания-
та е разположена в почти всички 
промишлени зони на страната и 
чрез своите партньори оперира 
с над 1200 различни по вид и 
технически характеристики пре-

возни средства. В нея работят 
професионалисти със силна ориен-

тация към клиента и предлагат 
широка гама от услуги, която 
обхваща повече от 150 страни 
и територии – решения, съобра-
зени с нуждите на конкретни-
те клиенти, които улесняват 
тяхната дейност, увеличавайки 
възможностите им.
DHL Global Forwarding Freight е 
една от първите логистични ком-
пании в България, получила серти-
фикати съгласно международните 
стандарти ISO 14001:2004, ISO 
18001:2007 и ISO 50001:2011. Сер-
тифицирана е и по ISO 9001:2008 
и притежава сертификат за 
съответствие по SMETA.

Продуктът 
По света Групата предлага различни видове 
продукти и услуги на частни и бизнес клиенти, 
вариращи от физически, хибридни, електрон-
ни писма и стоки до специални услуги като 
наложен платеж при получаване и застраховка 
на пратки. 
E-POST продуктът предлага сигурна, конфиден-
циална и надеждна платформа за електронна 
комуникация. Тя дава възможност на компании, 
държавни институции и частни лица да изпра-
щат сигурно комуникациите си и едновременно 
с това да спестяват време. 
Express дивизията транспортира спешните 
документи и стоки сигурно и навременно. 
Специфичната услуга Medical Express е решение, 
предназначено за клиенти от научноизследова-
телската сфера и здравеопазването – същест-
вуват различни видове термично опаковане 
на температурночувствителни, изстудени и 
замразени пратки. 
Global Forwarding Freight е отговорна за въздуш-
ния, морския и сухопътния транспорт в Групата 
– предлага не само стандартизиран транспорт, 
но също мултимодулни и специфични за секто-
рите решения, както и решения по индивидуал-
ни индустриални проекти. 
Като световен лидер в доставките на логис-
тични услуги DHL създава конкурентно предим-
ство за своите клиенти във веригата за дос-
тавки (DHL Supply Chain) чрез персонализирани 
логистични решения, базирани на глобалните 
стандартизирани модулни компоненти, включ-
ващи складиране, транспортиране и услуги с 
добавена стойност.

Съвременно развитие 
В подкрепа на дългосрочната си цел да се 
превърне в „логистичната компания на света“ 
DHL инвестира много в своята инфраструк-
тура. Корпорацията отвори един от трите си 
глобални разпределителни центрове (хъбове) 
за пратки в Лайпциг през 2008 г., с което 
предложи по-голяма свързаност на световните 
пазари. Едва шест години по-късно постоянно 
увеличаващите се обеми на пратките наложи-
ха разширение на хъба, като се очаква то да 
приключи през 2015 г. 
С основание DHL е наричана най-международ-
ната компания на света – присъства в над 
220 държави и територии – повече дори от 
държавите членки на ООН. Именно глобално-
то присъствие в комбинация с местния опит 
във всяко кътче на планетата осигуряват на 
клиентите комплексно обслужване и безпробле-
мен достъп практически до всеки пазар. Все 
повече търговци (онлайн и офлайн) прибягват 
към цялостна интеграция на своите системи с 
тези на DHL. 
Лидерът в куриерския бизнес осъществи през 
2014 г. и първата официално разрешена дос-
тавка с дрон в Европа – на германския остров 
Юист. DHL, Amazon и Audi стартираха също 
така революционен модел на доставка в Гер-
мания, при който чрез специално разработено 
приложение за смартфони с високи стандарти 
за сигурност пратката се доставя директно в 

DHL е водеща световна марка 
на пазара на логистични ус-
луги. Дивизиите на DHL пред-
лагат разнообразно портфо-
лио от логистични услуги за 
управлението на веригата на 
доставки: вътрешни и между-
народни доставки на колети, 
експресни услуги, сухопътен, 
въздушен и морски транспорт. 
Повече от 325 000 служители 
в над 220 държави и терито-
рии свързват хората и бизне-
са сигурно и надеждно, което 
дава огромни възможности на 
глобалните търговски потоци. 
DHL e част от Deutsche Post 
DHL Group, а приходите на 
Групата за 2014 г. надхвърлят 
56 милиарда евро.

www.dhl.bg 

История

DHL започва да функционира като първата международна 
куриерска компания в света. Първите пратки са между 
Сан Франциско, Калифорния, и Хонолулу, Хаваи.

DHL e придобита от Групата Deutsche Post World Net, последвано 
от визуална интеграция на DHL Express в DPWN като част от 
стратегическото решение за брандиране на Групата.DHL вече оперира с над 500 хиляди пратки и започва екс-

панзията си в Европа, стъпвайки в Обединеното кралство.

Компанията разполага с над 360 
офиса и има над 85 хиляди клиенти.

Компанията е толкова голяма, че бива 
разделена на региони, свързани чрез 
новите телекомуникационни мрежи.

DHL стъпва със свое 
поделение в България.

Открит е първият разпределителен център 
за пратки в Европа. DHL започва да обслуж-
ва и в България.

DHL разширява своята мрежа до 
Далечния изток и Филипините. 

Знаете ли, че...

• Трите букви на DHL са 

първите букви от фамилиите 

на основателите на компанията – 

Далси, Хилблом и Лин. Интересен факт 

за Робърт Лин (L в DHL) е, че е р
оден в 

гр. Видин, България.

• Първият самолет, който DHL наема 

през 1975 г. е Дъглас (DC6). Използван 

е за превоз на пресни 

плодове и зеленчуци 

между Хавайски-

те остро-
ви.

DHL
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багажника на колата на получа-
теля дори и той да не е там. 
Онлайн търговията дава изклю-
чителни възможности и много 
български компании вече проби-
ват на доскоро труднодостъпни 
за родното производство пазари, 
затова DHL в България е част от много 
истории на успеха. За да бъде още по-гъвкава и 
по-близо до клиентите си, компанията стар-
тира успешно партньорство с Shell България 
и предлага услугата DHL EXPRESS EASY в 12 
допълнителни локации в страната – бройка, 
която тепърва ще расте. 
В България компанията отчита постоянен 
двуцифрен ръст на приходите на годишна база 
и е неоспорим лидер на пазара на международни 
експресни услуги. 

Промоция 
Логото на DHL е едно от най-разпознаваеми-
те в света благодарение на изключително 
успешните маркетингови кампании. Слоганът 
обобщава ясно посланието към клиентите: 
Еxcellence. Simply delivered.
Еxcellence означава предлагане на най-високо-
качествени услуги, дългосрочни и устойчиви 
връзки с клиентите и амбиция компанията 
да отговори на техните високи изисквания с 
иновативни за индустрията продукти и услуги. 
Simply delivered въплъщава амбицията да се оси-
гурят прости и стандартизирани решения.
През 2015 г. DHL стартира своята маркетинго-
ва кампания „Силата на глобалната търговия“, 
акцентираща върху здравата връзка между гло-
балната търговия и благосъстоянието на хора-
та и как логистиката свързва хората из целия 

на клиентите, за да спестят тяхното време, 
усилия и пари. 

• Ангажираност – DHL подкрепя бизнеса на 
клиентите си със своя логистичен опит и ин-
дустриално ноу-хау. Служителите на DHL знаят 
как да предугаждат нуждите на клиентите. 
Със своята гъвкавост, Can Do отношение и 
всеотдайност те помагат на своите клиенти, 
като предлагат логистични решения навсякъде 

и по всяко време.
Мисията на DHL в страната, като 

част от Групата, е изградена вър-
ху три фундаментални цели: „да 
бъде Първи избор за клиентите, 
Първи избор за служителите и 
Първи избор за инвеститори-
те“. Или иначе казано – силно 

мотивираните хора на компания-
та да предлагат високо качество 

на обслужване, като с това правят 
клиентите й лоялни, а мрежата й – 

рентабилна. 
Глобалната стратегия на фирмата до 2020 г. 
е „Фокус. Свързаност. Растеж“. Това означава 
да се запази фокусът върху силните страни на 
компанията, да се работи още по-упорито върху 
развитието на вътрешните процеси и пече-
лейки нови пазарни възможности, включително 
нови сегменти, да се гарантира, че ръстът на 
корпорацията е над средния на пазара. 
Целта на Групата DHL е да стане водещата 
сила в отрасъла, задаваща стандартите в 
логистиката по целия свят. Това е и обещание-
то към клиентите. Висококачествените услуги 
и ориентираността към клиента се доказват 
от постоянно увеличаващия се брой компании, 
които започват работа с DHL в България.

свят и подобрява техния живот.
DHL спонсорира световноизвестни 
събития, за които използва своя 
опит в логистичните решения и 
навременната доставка. Глобал-
ните партньорства на марката 
включват: Formula 1™, Formula E, 
Volvo Ocean Race, Manchester United, 
Bayern Munich, IMG Fashion Week, 
Gewandhaus Orchestra, FIA 
WTCC и Rugby World Cup. 
Дълги години компания-
та има програми за 
корпоративна отго-
ворност: GoGreen 
(проект, насочен към 
опазване на околна-
та среда), GoHelp 
(логистична помощ 
за региони, засегнати 
от природни бедствия) и 
GoTeach (подкрепа на обра-
зованието). Всяка година глобално 
се провежда „Ден на доброволеца“ 
– през 2014 г. 108 000 служители от 
117 държави предоставят 245 000 
часа от своето време, участвайки 

в над 1700 инициативи и проекти, 
които помагат на стотици хора 
от местните общности по 
целия свят.
DHL е официален логистичен 
партньор и всяка година участ-
ва в най-големия доброволчески 

проект в страната „Да изчистим 
България заедно“. Други инициативи 

и организации, които компанията под-
крепя, са: Софийска опера и балет, 

Център за работа с деца с аутизъм 
„Тацитус“, СОУ за деца с нарушeно 
зрение „Луи Брайл“, „Жълти стотинки“, 
„С тениска на бала“ и Водноспасителна 
служба към БЧК.

Ценности на марката 
Историята на успеха на DHL e история 
за силата на човешкия дух и наход-
чивост. Компанията винаги е била 
поддържана от мотивирани служители и 
лоялни клиенти. Непрестанно движейки 
се напред, фокусът на DHL е да остане 
лидер в сектора, придържайки се към 
своите основни ценности: 

• Устойчивост – отговаряйки на насто-
ящите и бъдещи нужди на своите клиен-
ти, DHL инвестира в хората, услугите 
и технологиите, за да изгради силна и 
дълготрайна връзка с клиентите си.

• Глобална и локална ориентираност – 
комбинирайки глобална мрежа и локална 
сила, DHL осигурява сигурни и високока-
чествени услуги по целия свят, които 
помагат на клиентите да бъдат успеш-
ни във всяка точка на земното кълбо. 

• Простота – със своите знания и ло-
гистичен опит DHL предлага иновативни 
решения, които подпомагат работата 
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