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ENGLMAYER
DIN 1858



REPERE DIN ISTORIA ENGLMAYER
1858 - 2016

ISTORIA

1858 Constituirea G. Englmayer Spedition 

1881 Primul contract de transport cu Împărăteasa Elisabeth Bahn

1907 Achiziţia companiei de către Franz Wiesinger

1966 Vânzarea ultimului cal proprietatea Englmayer

1994 Ungaria

2001     Croaţia

2002 Slovenia

2003 România

2004 Republica Cehă

2006 Slovacia

2013 Bosnia şi Herţegovina

2016 Elveţia

2016 Reţea ce acoperă întreaga Europă

<< Înapoi la privirea de ansamblu



ENGLMAYER ÎN CIFRE

CIFRE/DATE/FAPTE

SITUAȚIE 2016

Sucursale:: 19 în Europa

Expedieri pe an: > 1,9 milioane

Angajaţi: > 500

Suprafaţă logistică: ~ 76.000 m
2

Cifra de afaceri: > 120 milioane €

<< Înapoi la privirea de ansamblu

Calitate Mediu
înconjurător

Servicii de 
instruire

Economie



LOGISTICĂ CU ACCENT PERSONAL

SUSTENABILITATE, MISIUNE ŞI VIZIUNE

MISIUNE
Oferim clienţiilor noştrii soluţii
individuale şi personalizate  în domeniul
logisticii.

Noi ne bazăm pe…
 angajaţi motivaţi

 servicii complete de consultanţă şi consiliere

 capacitatea de decizie rapidă şi simplă

 cunoştinţe foarte bune despre pieţele din

Europa Centrală şi de Est

 Servicii premium ce respectă cele mai

exigente cerinţe privind calitatea

VIZIUNE
Suntem o întreprindere familială
independentă şi partenerul
dumneavoastră ideal în domeniul
logisticii.

Englmayer – LOGISTICS TOTALLY 
PERSONAL

SUSTENABILITATE
Fiecare companie are un anumit grad de 
responsabilitate faţă de mediu, societate şi
economie. 

EXTRAS DIN MĂSURILE NOASTRE:
 măsuri permanente de dezvoltare şi calificare

 stabilirea unor principii de comportament 

 programe de prevenţie şi protecţie a sănătăţii

 introducerea muncii cu fracţiune de normă şi a 

programelor de lucru flexibile în scopul îmbunătăţirii

echilibrului dintre viaţa profesională şi cea privată
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STRUCTURA COMPANIEI

STRUCTURA ŞI SUCURSALELE

Englmayer-Wiesinger Unternehmensgruppe
Familie Wiesinger

G. Englmayer,
Transport und Service GmbH

A-4600 Wels

Heinz Wiesinger
Vermögensverwaltungs-GmbH

A-4600 Wels

Heinz Wiesinger
Vagyonkezelö Kft.
HU-2051 Biatorbágy

Englmayer Zagreb d.o.o.

HR-10000 Zagreb

Englmayer Romania S.R.L.
RO-407280 Floresti

Englmayer mednarodna
spedicija d.o.o.

SLO-1000 Ljubljana

Englmayer CZ s.r.o.

CZ-10200 Praha

Englmayer Hungária Kft.

HU-2051 Biatorbágy

Englmayer Slovakia s.r.o.

SK-831 04 Bratislava

G. Englmayer,
Zoll und Consulting GmbH

A-4600 Wels

G. Englmayer,
Spedition GmbH 

A-4600 Wels

Englmayer BH d.o.o. Sarajevo

BIH-71000 Sarajevo

G. Englmayer, 
Zoll und Consulting Swiss GmbH

CH-9430 St. Margrethen
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Austria: sediul central din Wels, 
Sucursale:
în Leopoldsdorf lângă Viena, 
Wundschuh, Wals-Siezenheim
şi Grafenstein

Elveţia: St. Margrethen

Ungaria: Biatorbágy

Republica Cehă: Ceske Budejovice, Praha  şi
Brno

Slovacia: Bratislava

România: sediul cental din Floresti,
Sucursale:
în Arad, Sibiu, Dragomireşti
Deal şi Bacău

Slovenia: Ljubljana

Croaţia: Zagreb

Bosnia-Herţegovina: Sarajevo

LOCAŢIILE NOASTRE

STRUCTURA ŞI SUCURSALE

ENGLMAYER LA FAŢA LOCULUI
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ENGLMAYER LA FAŢA LOCULUI
LOCAŢIILE NOASTRE

STRUCTURA ŞI SUCURSALE << Înapoi la privirea de ansamblu



PRESTAŢII
PRESTAŢIILE NOASTRE

PENTRU SUCCESUL

DUMNEAVOASTRĂ!

PRESTAŢII

ENGLMAYER 
EXPRESS SERVICES

Livrări expres în cel mai
scurt timp

SERVICII VAMALE 
COMPLETE

Servicii complete fără
limite!

ENGLMAYER 
CARGO SERVICES

Transport de grupaj
naţional şi internaţional

ENGLMAYER
LOGISTICS SOLUTIONS

Soluţii individuale pentru
nevoi speciale
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ENGLMAYER
CARGO SERVICES

TRANSPORT DE GRUPAJ NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL



AVANTAJE
SOLUŢII IEFTINE ŞI RAPIDE PENTRU TRANSPORTUL COLETELOR

DUMNEAVOASTRĂ

 acoperire la nivel european

 partener internaţional al CargoLine

 siguranţă ridicată a proceselor

 trasabilitate completă a partidelor de marfă prin serviciul Track & Trace

 servicii vamale în cazul transporturilor din/către ţări terţe

 transport sigur şi rapid

 procesarea de aprox. 1,9 milioane de partide de marfă pe an

 soluţii personalizate pentru colete ce trebuie livrate urgent

 servicii suplimentare adaptate nevoilor individuale

ENGLMAYER CARGO SERVICES

CARGO CLASSIC

STANDARDUL NOSTRU

CARGO PREMIUM

PLUSVALOAREA

DUMNEAVOASTRĂ24/48 ore durată standard 
pentru întreg teritoriul
României

Livrări punctuale şi la timp la orice
locaţie din România şi din
majoritatea ţărilor europene în 8, 
10, 12 ore sau în intervale de timp
prestabilite
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ENGLMAYER
EXPRESS SERVICE

LIVRĂRI EXPRES ÎN CEL MAI BUN TIMP PERSONAL



AVANTAJE
FLEXIBILITATE RIDICATĂ

ENGLMAYER EXPRESS SERVICES << Înapoi la privirea de ansamblu

 ridicare personalizată şi timpi de livrare garantaţi

 trasabilitate în orice moment prin scanare GPS şi serviciul Track & Trace

 acoperire completă la nivelul României şi al Europei

 partener internaţional al Night Star Expres

 livrarea de partide de marfă până la 500 kg (ambalate sau neambalate)

 fără chitanţă în termen de 24 de ore la locaţiile stabilite de dumneavoastră!



 EES Night – soluţia ideală pentru a câştiga timp 
Livrare înaintea începerii programului de lucru (până la ora 8 dimineaţa), la o locaţie de depozitare prestabilită

 EES Day – livrare sigură în cursul zilei
• Posibilitatea preluării până după amiază târziu
• Coletul este expediat a doua zi, opţional şi la un termen prestabilit
• Inclusiv pentru mărfuri periculoase precum şi coletele cu ramburs sau 

care trebuie vămuite

 EES Flex – servicii de livrare expresă personalizate
• Soluţii personalizate, adaptate nevoilor individuale
• Servicii de curierat şi livrări speciale
• Servicii de comisionare
• Servicii de livrare în week-end şi de sărbători

AVANTAJE
MAI MULT TIMP LA DISPOZIŢIE

ENGLMAYER EXPRESS SERVICES

NIGHT DAY FLEX
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ENGLMAYER
LOGISTICS SOLUTIONS

SOLUŢII INDIVIDUALE PENTRU NEVOI INDIVIDUALE



AVANTAJE
AFACERILE INDIVIDUALE NECESITĂ SOLUŢII PERSONALIZATE

ENGLMAYER LOGISTICS SOLUTIONS << Înapoi la privirea de ansamblu

 Inbound-Logistics
• Asigurarea logisticii de achiziţie
• Legătură permanentă între furnizori şi locaţiile de producţie

 Warehouse-Logistics
• Depozitarea
• Servicii Pick & Pack
• Distribuţia mărfii şi logistica returnărilor

 LTL/FTL-Services
• Încărcături parţiale şi complete din / către Europa
• Transport direct fără transbordare
• Inclusiv pentru mărfuri periculoase şi colete ce trebuie vămuite
• La nevoie şi cu echipament special (platforme speciale, …)

 Sea & Air
• Trafic transoceanic în peste 100 de ţări
• FCL şi LCL
• Transport aerian la nivel global



AVANTAJE
SERVICIILE PERSONALIZATE ADUC PLUSVALOARE

ENGLMAYER LOGISTICS SOLUTIONS << Înapoi la privirea de ansamblu

 Fashion–Logistics
• Planificarea, achiziţia şi distribuţia în magazine
• În cutii sau cu echipamente speciale
• Managementul retururilor şi distribuţia produselor
• Logistica eliminării

 Hightech-Logistics
• Livrarea la termen cu 2 oameni
• Utilizarea de echipamente speciale (dispozitive de urcat scările, …)
• Servicii de montaj şi punere în funcţiune
• Servicii ce aduc plusvaloare

 Furniture, Exhibition and Removal Logistics
• Transportul de mobilă pentru localuri, de birou şi mobilă nouă
• Mutări / relocări pentru persoane fizice / juridice
• Certificarea calităţii conform EN ISO 12522
• Logistică pentru saloane
• Transport, montare şi demontare, inclusiv depozitare provizorie
• La nivel european



ENGLMAYER
ZOLL UND CONSULTING

SERVICII VAMALE COMPLETE - FULL SERVICE FĂRĂ GRANIȚE!



SERVICII VAMALE
COMPLETE

 Servicii vamale centralizate pentru întreg teritoriul Austriei
• managementul riscurilor prin calitatea ridicată a înregistrăriilor vamale
• utilizarea facilităţilor puse la dispoziţie de către G. Englmayer
• consiliere personalizată prin persoanele de contact
• informarea permanentă legate de vamă şi comerţul exterior

 propriul depozit în vamă

 vămuirea în alte ţări membre ale UE 

 vămuirea cu propria sucursală din Elveţia

 membru în reţeaua vamală europeană

 Intrastat

ZOLL & CONSULTING GMBH << Înapoi la privirea de ansamblu

AEO

authorized economic operator



CONSILIERE VAMALĂ
SERVICII COMPLETE

 consiliere individuală pe subiecte precum:
• originea şi preferinţa
• valoarea mărfii în vamă
• tarifele vamale

 îmbunătăţirea proceselor de lucru prin includerea unei perspective externe

 verificarea proceselor vamale prin efectuarea de audituri vamale

 sprijinirea companiei dumneavoastră la obţinerea statusului AEO

ZOLL & CONSULTING GMBH

AEO

authorized economic operator
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ZOLLAKADEMIE AUSTRIA
CUNOŞTINŢE PRACTICE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIILOR

 Instruire cu accent pe elementele practice din domeniul vamal şi al comerţului exterior
• cunoştinţe vamale de bază
• procedurile de vămuire la import şi export
• originea mărfii şi preferinţe vamale
• clasificarea mărfurilor conform tarifelor vamale
• indicaţii juridice şi riscurile de răspundere în dreptul vamal
• cooperare cu LeitnerLeitner în domeniul TVA şi vamal
• controlul exporturilor cu includerea partenerilor de cooperare

 Inclusiv sub forma unor seminarii inhouse sau cursuri individuale de 
instruire organizate la diferitele locaţii

 echipele de instruire sunt formate din angajaţi cu funcţii operative, ce dispun de o 
experienţă îndelungată şi din academicieni, cu pregătire şi cunoştinţe de specialitate

 Transmiterea mai departe a cunoştinţelor printr-un sistem certificat

ACADEMIE VAMALĂ << Înapoi la privirea de ansamblu

ISO 29990
Standard de calitate special pentru instituţiile de învăţământ



MANAGEMENTUL ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
ARE O SEMNIFICAŢIE DEOSEBITĂ LA G. ENGLMAYER

MANAGEMENTUL CALITĂŢII ŞI AL MEDIULUI

ISO 14001

Sistem de management al mediului din 2001

green logistics
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 reducerea consumului de energie
• obţinerea de energie din hidroenergie

 utilizarea eficientă a materialelor
• comunicarea facturilor prin e-mail

 managementul sustenabil al deşeurilor
• valorificarea termică a europaleţilor scoşi din uz

 reducerea permanentă a emisiilor de CO2
• supravegherea comportamentului utilizatorilor parcului auto



SOLUŢII INOVATIVE
PENTRU SERVICIILE PUSE LA DISPOZIŢIA DUMNEAVOASTRĂ

SOLUŢII IT

Înregistrare online a comenzilor
cu POD automat (confirmare de livrare)

Track & Trace
cu scanare GPS
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REFERINŢE CLIENŢI

REFERINŢE CLIENŢI << Înapoi la privirea de ansamblu



LOGISTICS
TOTALLY PERSONAL

SC ENGLMAYER ROMANIA SRL

Stimeriu Alexandra

Suport Clienti / Customer Support

Tel: +40 (269) 242 001

Fax: +40 (269) 242 002

Mob: +40 (756) 015 238

a.stimeriu@ro.englmayer.net

CONTACT << Înapoi la privirea de ansamblu


