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I.pololetí vypadalo na 2ciferný propad

4.Q již meziročně +3%



2,79 mil.TEU



China 2,6 mil.TEU +5,5%

USA                         +4,5%

Poland +20,7%





Podíl včasných dojezdů lodí v meziročním srovnání / průměrné zpoždění



Přesnost podle rejdařů



Tranzit „ruských“ kontejnerů přes přístav Hamburk



www.umco.de …. tísňové volání GlobalChem24

Široká oblast dodržování předpisů v oblasti chemických látek, v níž společnost UMCO GmbH poskytuje 

poradenství svým klientům, je oblastí plnou složitých předpisů a mezinárodních rozdílů. 24hodinová služba 

tísňového volání GlobalChem24 je také tzv. "produktem, který potřebuje vysvětlení". Nové webové stránky to 

zohledňují a srozumitelně vysvětlují, co je důležité pro 24hodinovou tísňovou linku pro přepravu nebezpečných 

věcí a bezpečnostní listy.

Proč je nutné zavést 24hodinové číslo tísňového volání

V případě nouze chceme rychlou a kompetentní pomoc - to platí jak pro soukromé osoby, tak pro firmy. Zejména 

při manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami a přepravě nebezpečného zboží se počítá každá minuta. 

24hodinová pohotovostní linka GlobalChem24 je jednou z nejzkušenějších pohotovostních služeb na světě a je k 

dispozici s praktickými doporučeními pro opatření v mnoha různých zemích a jazycích. To znamená, že naši 

zákazníci jsou v případě nouze ve větším bezpečí!

Transparentnost vytváří důvěru "Nové webové stránky stručně ilustrují, co je důležité, co mohou naši zákazníci 

očekávat a jak s GlobalChem24 zajišťujeme bezpečnost po celém světě," říká Jan Mönster, vedoucí prodeje 

společnosti UMCO GmbH. "V našem seriálu článků na blogu o tísňové lince se zájemci a zákazníci mohou 

dozvědět celou řadu informací, aby byli o tématu tísňových služeb vždy v obraze." Zajímá vás to? Podívejte se na 

globalchem24.umco.de!

Společnost: Již 40 let nabízí společnost UMCO GmbH poradenská řešení v oblasti dodržování chemických předpisů 

pro celosvětovou distribuci a nakládání s chemickými látkami podle chemického zákona. Klientům poskytujeme 

kompletní poradenství v oblasti látek, zařízení, organizace a dopravy na nejvyšší úrovni. Společnost UMCO, která 

má v Hamburku a Kolíně nad Rýnem přibližně 80 zaměstnanců, obsluhuje přibližně 1 000 společností z 

chemického, farmaceutického, logistického a zpracovatelského průmyslu. S GlobalChem24 vám pomůžeme 

zorientovat se v džungli globálních požadavků na 24hodinová tísňová čísla pro přepravu nebezpečného zboží a 

bezpečnostních listech.



Děkuji za pozornost !


