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Jak szybko zabezpieczyć 
capacity w niepewnych 
czasach?

Obecna sytuacja na rynku 
transportowym wymaga zmiany 
podejścia i nowych rozwiązań

Niedobory kierowców w całej Europie

Wzrost cen paliwa

Rosnąca inflacja

Relokacja przemysłu z Europy

Do niedawna załadowcy zawierali długoterminowe umowy z dostawcami 
usług transportowych. Jednak tradycyjne narzędzia przetargowe nie są już 
wystarczającym rozwiązaniem na obecną zmienną sytuację rynkową. 
Po pierwsze czas od uruchomienia przetargu do realizacji jest zbyt długi, po 
drugie przewoźnicy już od dłuższego czasu nie wykazują takiego 
zaangażowania jak wcześniej.



Usługa Simple Tenders gwarantuje, że producenci zostaną zauważeni 
w tłumie dzięki unikalnym sposobom docierania do społeczności 
transportowej za pośrednictwem Platformy Trans.eu i portalu 
Trans.INFO.

Sytuacja rynkowa zmusiła producentów 
do coraz częstszego poszukiwania nowych 
firm trasportowych, aby w okresach 
zwiększonego zapotrzebowania szybko 
zabezpieczyć capacity.

Trans.eu Group S.A. oferuje platformę, która pomaga załadowcom 
w znalezieniu nowych przewoźników  i spedytorów obsługująych 
transporty z i do Europy Wschodniej. Trans.eu to największa platforma 
w Europie Środkowo-Wschodniej, agregująca największą sieć 
użytkowników - 120 tysięcy każdego dnia.
Trans.INFO to najchętniej czytane medium w branży transportowej, 
spedycyjnej i logistycznej, dostępne w 6 różnych językach, z liczbą ponad 
1 000 000 subskrybentów miesięcznie i  liczbą 4 000 000 stron 
przeglądanych miesięcznie, w całej Europie.



Największe zalety Simple Tenders :

Trasy
i wymagania

Konfiguracja przetargu 
pod wymagania klienta

Promocja 
przetargu

Sponsorowane 
artykuły i publikacje 
na platformie

Zbieranie 
ofert

Prezentacja 
wyników 

Dostęp do danych
i raportów
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szybka realizacja

największy dostęp do przewoźników w Polsce

możliwość dostosowania procesu do indywidualnych wymagań

potwierdzona skuteczność w pozyskiwaniu przewoźników

Jak to wygląda?
Pierwszym krokiem jest wypełnienie bardzo prostego formularza. Określasz 
w nim trasy, na jakie potrzebujesz przewoźników, dodajesz pożądany typ 
auta, nadwozia oraz rodzaj ładunku. Niezbędne jest także podanie 
konkretnych miejsc załadunków i rozładunków z dokładnością do kodów 
pocztowych. Możesz także dodać indywidualne wymagania związane np. 
z pożądaną kwotą ubezpieczenia, czy też szczegółowymi warunkami 
przewozu. Na podstawie tych danych w kilka dni konfigurujemy dla Ciebie 
formularz dedykowany dla Twojego przetargu.



Promocja  przetargu
Po skompletowaniu wymagań rozpoczynamy pracę nad komunikacją. Zarówno 
tą opisową jak i wizualną. Treści reklamowe przesyłamy do Twojej akceptacji.

Promocja Simple Tenders odbywa się dwutorowo - 
za pośrednictwem Platformy Trans.eu i największego 
portalu dla branży TSL w Europie - Trans.info.

Platformę Trans.eu odwiedza dziennie 120 tys. klientów, natomiast Trans.info może 

poszczycić się ponad milionem unikalnych użytkowników miesięcznie. Dzięki temu 

możemy zagwarantować zasięg, jakiego nie da Ci nikt inny. Po zatwierdzeniu 

zlecenia i wymogów projektujemy dla Ciebie baner reklamowy, który zostanie 

umieszczony na platformie oraz konfigurujemy mailing. Grupa docelowa reklam 

definiowana jest zgodnie z Twoim zapotrzebowaniem. Dzięki szczegółowemu 

targetowaniu docierają one wyłącznie do pożądanych przez Ciebie przewoźników 

np. tych posiadających izotermy lub tych o konkretnych możliwościach 

tonażowych.

120 tys. użytkowników dziennie

Baner 
reklamowy 
na Platformie 
Trans.eu



Simple Tenders to rozwiązanie, które gwarantuje, że Twoje frachty pojadą 
wyłącznie z tą firmą, która egzekwuje Twoje zasady compliance. 
Na platformie jesteśmy w stanie określić parametr Trans Risk, czyli 
wyrażoną liczbowo wartość bezpieczeństwa oferowanego przez 
przewoźnika. Jest ona wyliczana na podstawie danych historycznych 
pochodzących z platformy Trans.eu. Na przykład jeśli przewoźnik 
wielokrotnie nie dowiózł frachtów na czas - będzie to miało 
odzwierciedlenie na platformie. Dzięki szczegółowym informacjom możesz  
dokładnie sprawdzić ocenę każdego przewoźnika oraz komentarze na 
temat jego pracy. Pamiętaj, że w wymaganiach możesz dodać także, jaka 
wartość OCP przewoźnika jest przez Ciebie wymagana oraz inne 
parametry, które sprawią, że Twoje towary będą bezpieczne.

Szybka realizacja

Zapomnij o przetargach organizowanych 
tylko wśród znajomych przewoźników 
oraz kosztownym i czasochłonnym 
umieszczaniu ogłoszeń w mediach.  Nasze 
przetargi organizowane są na ogromnej 
bazie przewoźników Platformy Trans.eu. 
Gwarantuje to wysoki wskaźnik odpowiedzi 
w bardzo krótkim czasie. Cały proces trwa 
maksymalnie 3 tygodnie, a średni 
wskaźnik wycen na relację wynosi aż 11.

11
średnia liczba wycen 

na relację

Zasady bezpieczeństwa



“Klienci chwalą Simple Tenders za szybką 
realizację i ściągnięcie z nich odpowiedzialności 
za najczęściej czasochłonną i rozbudowaną 
procedurę. Przetargi zazwyczaj kojarzą się 
z mnóstwem pracy papierkowej, a w przypadku 
Simple Tenders formalności po stronie klienta 
skracane są do minimum. Wystarczy precyzyjne 
określenie wymagań i tras. Pozyskanie 
przewożników zajmuje nie więcej niż  3 tygodnie”.

Tomasz Łyszega, Global Account Manager 

Indywidualne podejście
Jeśli potrzebujesz indywidualnego procesu - nasz zespół przygotuje go dla 
Ciebie. Jesteśmy w stanie zwiększyć zasięg działań o social media, 
dodatkowe mailingi oraz - jeśli tego potrzebujesz - kampanie zagraniczną. 
Platforma Trans.eu, z której potencjału korzystamy ma zasięg w 16 krajach, 
co sprawia, że możliwości dotarcia są bardzo szerokie. Z kolei portal 
Trans.info posiada aż 6 wersji językowych i uważany jest za największy 
branżowy portal w Europie.

Umów się na konsultację z jednym z naszych ekspertów.

Chcesz  zabezpieczyć swoje capacity 
już dzisiaj?

ZAMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ

https://cargoon.eu/pl/demo/



