“Յունիտրանս” բեռնափոխադրող ընկերությունների խումբը հիմնադրվել է մոտ 50 տարի առաջ
բազմակողմանի ինտեգրված լոգիստիկայի բնագավառում:

Հայաստանյան մասնաճյուղը գործում է Երևանում՝ սկսած 1995 թվականից: Ընկերության

հիմնական նպատակն է հաճախորդներին մատուցել բարձրակարգ ծառայություններ՝ շուկայականից
ցածր գներով: Այս մոտեցումը, հիմնվելով գործարարական էթիկայի սկզբունքներին, ապահովեց
“Յունիտրանս”-ի հետևողական ընդլայնումը տրանսպորտային ծառայությունների ոլորտում:
Ստորև հակիրճ ներկայացնում ենք Յունիտրանսի գործունեությունը: Անհրաժեշտության դեպքում
ուրախ կլինենք ներկայացնել Ձեզ լրացուցիչ փաստաթղթեր:
Դուք կարող եք գտնել մեզ.
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ՀԱԿԻՐՃ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ


Հիմնադրվել է մոտ 50
համաշխարհային խումբ



Գործում է Հայաստանում 1995թ.-ից

տարի

առաջ

որպես

ՅՈՒՆԻՏՐԱՆՍ

ընկերությունների

 Առաջինը Հայաստանյան բեռնափոխադրողների մեջ, որ ստացավ ISO 9001:2000 վկայագիրը
SGS ընկերության կողմից 2005թ.-ի փետրվարին

ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

 ՀՏԱՄ – Հայաստանի տրանսպորտային առաքողների միություն, 2001թ.-ից
 FIATA – Առաքողների միությունների միջազգային ֆեդերացիա, 2002թ.-ից
 AACC – Հայ-ամերիկյան առևտրի պալատ, 2003թ.-ից
 Amcham – Ամերիկյան առևտրի պալատ Հայաստանում, 2005թ.-ից
 DWV – Գերմանական տնտեսական միավորում, 2015թ.-ից
 EBA – Եվրոպական բիզնես ասոցիացիա, 2018թ.-ից

ՁԵՐ ՓՈՐՁԱՌՈՒ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐԸ ԲԵՌՆԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՏՈՒԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
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ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐ
1. ՊԱՐԵՆԻ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ
Իրականացման ժամանակաշրջան

2002 (տևողությունը. 7 ամիս)

Բեռների ընդհանուր քաշ

15 000 տ

2. ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Իրականացման ժամանակաշրջան

2004 – առ այժմ

Բեռների ընդհանուր քաշ

մոտ 10 602 տ

3. ՀԱՆՔԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Իրականացման ժամանակաշրջան

2005 – առ այժմ

Բեռների ընդհանուր քաշ

մոտ 15 087 տ
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ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐ (շարունակություն)
4. ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ
Իրականացման ժամանակաշրջան

2006 – առ այժմ

Բեռների ընդհանուր քաշ

մոտ 10 530 տ

5. ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ
Իրականացման ժամանակաշրջան

2006 – առ այժմ

Բեռների ընդհանուր քաշ

մոտ 10 075 տ

6. ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՈԼՈՐՏ
Իրականացման ժամանակաշրջան

2008 – առ այժմ

Բեռների ընդհանուր քաշ

մոտ 20 600 տ

Հետևողականորեն կիրառվում են նորամուծություններ և նոր լուծումներ՝ ապահով և արդյունավետ
փոխադրումների համար: ՅՈՒՆԻՏՐԱՆՍ-ի կողմից առաջարկվող ծառայությունները համապատասխանեցված
են շուկայի պահանջարկին և կարող են փոփոխվել՝ կախված հաճախորդի պահանջներից: Բոլոր
փոխադրումների համար միշտ առաջարկվում է նաև այլընտրանքային բեռնափոխադրման ուղիներ և
մուլտիմոդալ բեռնափոխադրման հնարավորություններ:

Զարգացման հեռանկարներ


Գործնական կապերի և առկա ցանցի ընդլայնում՝ գործունեության աշխարհագրությունը ընդարձակելու
և կատարելագործելու՝ դեպի ԱՊՀ և ասիական երկրներ բեռնափոխադրումներ կատարելու նպատակով:



Բեռնափոխադրման ուղիների հետագա ուսումնասիրություն, ինչպես նաև կառավարման
քաղաքականության բարելավում՝ փոխադրման ժամկետները կրճատելու և բեռնափոխադրման արժեքը
զգալիորեն նվազեցնելու նպատակով:
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