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Знаете ли, че...

• Името Unimasters Logistics 

датира от нейното основаване на 

22 май 1990 г. и досега не е 
променяно. 

Unimasters e и
нверсия на 

съчетанието 

Masters of the Universe, отразяващо стре-

межа на компанията към авангардни
те 

технологични реш
ения, a Lo

gistics лан
сира 

концепцият
а на логистиката 

за пръв път в страна-

та още в началото 

на 90-те 

години.

Пазар
Пазарът на логистичните услуги е изключител-
но интензивен, силно конкурентен и сегмен-
тиран по видове транспорт и индустриални 
вертикали. За да обхване по-широк сектор от 
този пазар и да предложи висококачествен микс 
от модулни услуги, „Юнимастърс Лоджистикс“ 
е отделил специфичните дейности в отдел-
ни дружества. В корпоративната структура 
влизат седем търговски компании, работещи 
в областта на морската и пристанищната ло-
гистика, линейното агентиране, транспорта на 
генерални и извънгабаритни товари, спедиция-
та, контрактната логистика и застраховател-
ното и презастрахователното посредничество. 
Дружеството, което отбеляза 25 години от 
учредяването си през май 2015 г., оперира със 
собствени подразделения в пристанищата, ле-
тищата и важните транспортни центрове на 
България, Румъния и Унгария, като има партньо-
ри в целия свят. В него работят 290 отлично 

подготвени професионалисти. За 2014 г. прихо-
дите на „Юнимастърс Лоджистикс“ надхвърлят 
33 милиона евро.
Оперирайки във висококонкуретна среда, ком-
панията е изградила гъвкав бизнес модел на 
дигитално сътрудничество, основаващ се върху 
стремежа към оперативно съвършенство, ли-
дерство в транспортните и складови решения, 
отлично познаване на нуждите на клиентите и 
добавяне на нови стойности към техния бизнес. 
Транспортните и логистични услуги, предлагани 
от „Юнимастърс Лоджистикс“, поддържат ниво 
от над 98,5% по отношение на качеството, 
навременността на доставките и клиент-
ската удовлетвореност. Тази надеждност е 
постигната чрез изграждането и развитието 
на подбрани мрежи от партньорства, които 
дават възможност на фирмата да предлага 
комплексни и интегрирани логистични решения, 
при прозрачно ценообразуване и ясни ключови 
показатели. Наред с дълготрайните стратеги-
чески партньорства в различните сегменти на 
индустрията, компанията постоянно търси и 
развива нови партньорски взаимоотно-
шения, за да постигне още по-ефек-
тивно и по-качествено обслужване. 

Постижения на марката 
В началото на 2015 г., в резул-
тат на усърдната и ефективна 
работа на екипа, „Юнимастърс 
Лоджистикс“ АД успя да внедри 
интегрирана система за управ- 
ление на качеството, риска и 
сигурността на доставките, включ-
ваща стандартите на ISO 9001, 14001, 
27001 и 28000 заедно със статута на „одобрен 
икономически оператор“, отговарящ на изис-
кванията за сигурност и безопасност, както 
и на критериите, позволяващи прилагането на 
опростени митнически процедури в рамките на 
Европейската общност. Тази единна система е 
проверена и сертифицирана от DNV GL, както 

и удостоверена чрез издадения от Централ-
ното митническо управление – град София 
сертификат за АЕО – Опростени митнически 
процедури / сигурност и безопасност, с ре-
гистрационен номер BG AEOF 1480387180028. 
„Юнимастърс Лоджистикс“ е удостоена и със 
сертификат на DEKRA по стандарта DIN EN 
16258 за намалени въглеродни емисии и опаз-
ване на околната среда.
През 25-те години на постоянно развитие 
„Юнимастърс“ се утвърди като търсен дос-
тавчик на комплексни логистични услуги и 
ценен консултант в областта на транспорта и 
логистиката. „Юнимастърс Лоджистикс Ес Си 
Ес“ (под името „Юнимастърс Еър“) е избирана 
за IATA Cargo Agent на годината за 1997, 1998, 
1999 и 2000 и след това. И днес „Юнимастърс 
Лоджистикс Ес Си Ес“ е един от водещите 
IATA агенти за България и един от лидерите в 
морските превози без собствен корабен тонаж 
(NVOCC) в региона. Компанията е партньор 
за България и Централна и Източна Евро-

па на първокласни световни и регионални 
логистични и спедиторски мрежи за 

въздушен, морски, сухопътен и про-
ектен транспорт, като предлага 
цялостни глобални решения в 
областта на превозите по 
въздух, суша и море. 

Продуктът 
„Юнимастърс“ предлага широка 

гама от транспортни, логистични 
и спедиторски услуги. Компаниите, 

включени в холдинга, са специализирани 
в няколко области:

 „Юнимастърс Лоджистикс“ АД – митническо 
представителство и посредничество; финан-
сово-счетоводни, IT и BPM/BPO услуги; управле-
ние на качеството и риска за компаниите от 
групата;
 „Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес“ ЕООД – 

транспортно-спедиторски услуги по въздух, 
суша и море; пристанищна и морска логистика 
(обработка на кораби и товари, корабно снабдя-
ване и доставки на морско оборудване);
 CMA CGM Bulgaria АД – линейно представи-

телство на корабните линии от групата на 
CMA CGM с главен офис в Марсилия, Франция;
 „Сийбридж Ейджънсиз“ ЕООД – линейно пред-

ставителство на корабните линии от групата 
на Yang Ming Shipping с главен офис в Тайпе, 
Тайван;
 „Маринс Интернешънъл“ ЕООД – застрахова-

телно и презастрахователно посредничество и 
управление на рискове и отговорности;
 Unimasters Logistics SRL – транспортни, логис-

тични и спедиторски услуги, осъществявани на 
територията на Румъния;
 Unimasters Logistics Kft – транспортни, логис-

тични и спедиторски услуги, осъществявани на 
територията на Унгария.

В „корпоративната ДНК“ на холдинга здраво са 
преплетени иновациите, плановете за дигитал-
на трансформация на дружеството и усетът 
за бизнеса на бъдещето, които осигуряват 

„Юнимастърс Лоджистикс“ АД 
е динамична българска компа-
ния за управление на доставки 
със седалище в България и 
дъщерни дружества в Румъ-
ния и Унгария. Специализирана 
е в предоставянето на ши-
рок спектър от иновативни 
оперативни и технологич-
ни решения в областта на 
транспорта, управлението 
на товарните превози, логис-
тиката, 3PL/4PL услугите и 
застрахователното посредни-
чество.

 www.unimasters.com 

Знаете ли, че...

• Ес Си Ес (SCS) в името на „Юни-

мастърс Лоджистикс Ес Си Ес“ е съкра-

щение на Supply Chain Solutions. 
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„Юнимастърс Лоджистикс“ е създадена на 22 май.

През септември „Интермодал“ ЕООД и 
„Логикорп“ ЕООД се вливат в дружеството 
майка „Юнимастърс Лоджистикс“ АД. 

„Юнимастърс 
Фрейт Експрес“ 
е преименувано 
на „Юнимастърс 
Лоджистикс Ес 
Си Ес“ ЕООД.

„Юнимастърс Лоджистикс“ 
ЕАД се преобразува в АД. 
В Унгария е създадена 
Unimasters Freight Xpress Kft, 
която по-късно е преименува-
на на Unimasters Logistics Kft.

В периода 1 април – 1 май „Юнимастърс Еър“, 
„Юнитейнър София“ и „Юнитейнър Варна“ 
сливат дейностите си в обща компания – 
„Юнимастърс Еър & Оушън“ ООД, и обединяват 
организирането на въздушните, морските и ав-
томобилните превози в единен процес. На 1 май е създа-
дено дъщерното дружество „Сийбридж Ейджънсиз“ ЕООД, 
за да поеме агентийските услуги на Yang Ming Llne. През 
юни е регистрирано „Пи Ем Ес“ ЕООД, предлагащо пълна 
гама пристанищни услуги и митническо посредничество.

„Юнимастърс Лоджистикс“ 
ЕООД е преобразувано в 
„Юнимастърс Лоджистикс“ 
ЕАД. По-късно става факт и 
вливането на „Юнимастърс 
Лоджистикс Груп“ в „Юни-
мастърс Лоджистикс“ ЕАД. 

„Юнимастърс“ се пренася в 
логистичен парк „Юрогейт“ в 
близост до Летище София, къ-
дето започва предлагането на 
интегрирани логистични услу-
ги. Основана е „Юнимастърс 
Еър & Оушън“ в Букурещ.

Групата започва дейност 
в Румъния.

„Юнипартнър“ е основана на 4 ноември като 50:50 
съвместно дружество за въздушна спедиция между 
„Юнимастърс Лоджистикс“ и Cargo Partner. Дружес-
твото става първият IATA Cargo Agent в България. 
Компанията е преименувана на „Юнимастърс Еър“ 
през април 1995 г. след изкупуване на дяловете на 
Cargo Partner.

На 14 октомври е създадено „Юнитейнър“ 
ЕООД, контейнерен оператор без собст-
вен корабен тонаж (NVOCC).

На 4 юли е създадено 
дружеството „Маринс 
Интернешънъл“ за 
застрахователно и 
презастрахователно 
посредничество.

Завършена е новата 
офис сграда на 
„Юнимастърс 
Лоджистикс“ във 
Варна – „Марийн 
Хаус“, оборудвана с 
последните информа-
ционни и комуника-
ционни технологии.

Създадена е „Баруил Юнимастърс“ – 
50:50 съвместно дружество между 
„Юнимастърс Лоджистикс“ и 
„Вилем Вилемсен АС“ – Норвегия, за 
морски и корабни услуги. Дружеството 
е ликвидирано през 2008 г.

солидна основа за напредък и ускорен растеж 
през следващите години.

Съвременно развитие
В работното си ежедневие „Юнимастърс 
Лоджистикс“ осъществява своята „Визия 2025“.
Тя е отправна точка за трансформация на 
дружеството и дъщерните му предприятия в 
„зелен“ доставчик на логистични услуги от ново 
поколение, който гради оперативните си бизнес 
модели върху екологично чисти транспортни 
средства и облачни и мобилни компютърни 
технологии за оптимизация на транспортни-
те, логистичните, материалните и човешките 
ресурси в реално време.
В компанията са внедрени авангардни интег-
рирани IT решения и глобални комуникационни 
платформи като ShipServ, Cargo Wise One, 
Salesforce.com, Transporeon/TICONTRACT и други 
специализирани помощни дигитални приложения 
и мрежи от типа „дигитална пощенска стан-
ция“, „инфраструктура като услуга“, „платфор-
ма като услуга“ и „софтуер като услуга“, които 
са на разположение на клиентите, служителите 
и доставчиците на дружеството чрез единен 
интернет портал, предлагащ персонализиран 
достъп през MyUnimasters. MyUnimasters раз-
полага и с мобилни приложения, предназначени 
за заетите хора в движение, които правят 
динамичен бизнес чрез преносими компютърни 
устройства. Приложението e адаптирано към 
основните операционни системи – iOS, Android, 
Windows Mobile и други. 
MyUnimasters дава възможност на потребителя 
да получава актуална информация за направени 
поръчки, да проследява пратки, да получава и 
следи документацията по сделките, както и да 
променя и администрира профила си.

Промоция
В съвременните пазарни условия социална-
та отговорност на бизнеса е важен фактор 
за репутацията и успеха на всяко търговско 
дружество. Тази отговорност е заложена във 
всички дейности на компанията и се изпълнява 
с последователност и страст от всички екипи 
в корпоративната структура.
„Юнимастърс Лоджистикс“ е член на Глобалния 
договор на ООН, като пропагандира и прилага 
десетте принципа, отнасящи се до права-
та на човека, безопасните условия на труд и 
опазването на околната среда. Като съзна-
телен и отговорен „корпоративен гражданин“, 
който спазва добрите практики, „Юнимастърс“ 
подкрепя силно всички глобални, регионални и 

 Честност и почтеност: честността и 
почтеността са основен елемент на корпора-
тивната култура. Взаимното доверие се гради 
чрез установяване на честни, открити и дълго-

срочни партньорски взаимоотношения с 
доставчици и клиенти. 

 Доверие: то се основава на 
общите цели и споделените 
ценности, както и на стремежа 
да бъдат удовлетворени всички 
изисквания на клиентите.
 Култура на познанието: 

споделянето на опита и знани-
ята, както и работата с много и 

различни партньори, нареждат компа-
нията сред лидерите в бранша. Използ-

вайки непосредственото човешко общуване 
и модерните технологии, екипът се стреми да 
създаде култура на познанието.
 Екипност и активно сътрудничество и 

взаимодействие: работата в екип е най-важ-
ното условие за успеха на всяка компания. 
Стремежът е да се премахнат вътрешните 
граници и да се подобри взаимодействието на 
всички нива. Работата в екип се основава на 
постоянно сътрудничество и колегиалност.
 Дълг за отлично свършена работа: отлични 

резултати се постигат само в условията на 
пълно доверие. Служителите на компанията 
вярват в нея и имат ясен ангажимент за изпъл-
нение на поетите от тях задължения.

национални инициативи за устойчиво развитие. 
„Юнимастърс Лоджистикс“ е единственото 
българско търговско дружество, поканено за 
учредител на Форума на българските бизнес 
лидери (ФББЛ) през 2006 г.
През 2014 г. компанията подкрепи и 
учредяването на Международната 
награда на херцога на Единб-
ург (The Duke of Edinburgh’s 
International Award) в България. 

„Юнимастърс Лоджистикс“ 
участва редовно в диалога с 
водещи висши учебни заведения 
и университети в страната, като 
подпомага изготвянето на съвремен-
ни учебни програми и приема ежегодно на 
стаж студенти и специализанти от областта 
на транспорта и логистиката. 

Ценности на марката
Споделените ценности са неизменна част от 
дейността на дружеството. Те са непреходни и 
с тях компромиси не се правят:

 Клиентът е над всичко: стремежът е да се 
надхвърлят очакванията на клиентите, като им 
се предлагат отпимални логистични решения 
за дългосрочно съкращаване на разходите чрез 
услуги, които осигуряват силно конкурентно 
предимство. 
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