Railtrans

KOMPANIA NDËRKOMBËTARE E TRANSPORTIT TË MALLRAVE

TRANSPORT DHE LOGJISTIKË

www.railtrans.biz

BESUESHMËRI
KORREKTËSI
PROFESIONALIZËM

VIZIONI & MISIONI

Vizioni
Të jemi zgjedhja e parë për bizneset në ofrimin
e shërbimeve logjistike dhe transport të kombinuar
duke u bazuar në besueshmëri, fleksibilitet
dhe informimin në kohë reale.

Misioni
Të lehtësojmë zhvillimin e ekonomisë së vendit
duke ofruar zgjidhje logjistike konkurruese për
ndërmarrjet e vendit.
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KËNDVËSHTRIM
Duke kombinuar lidhjen tonë me transportuesit, rrjetin tonë të gjerë dhe lehtësimet, Railtrans
SH.P.K. është i gatshëm të ju siguroj shumëllojshmërinë e mundësive në atë se si mallrat tuaja
duhen të menaxhohen me metodologjinë e kostos sa më të ulët-efektive të mundshme.
Çka do që ju intereson për menaxhimin e mallrave apo zgjidhje komplete të transportit
ndërkombëtarë, ne i drejtojmë idetë tuaja të mallit biznesor, përgjatë gjithë qarkut jetësor të
tregtisë në arritjen e shtegut të synuar.
Duke qenë vazhdimisht i informuar me kohë për trendët dhe kushtet e tregut bën që Railtrans
SH.P.K. të jetë partner i preferuar tek klientët tanë.
Duke vendosur nëpër vende pune njerëz me përvoj në punë, bën që kompania të jetë
vazhdimisht në rritje. Informimi nga menaxhmenti i lartë deri tek secili nivel i shërbimeve, qendron
fokus i veçantë duke i mbajtur klientët tanë të kënaqur në secilin aspekt të shërbimit tonë.
Percjellja e mallit tuaj nga aprovimi për transport, tek ne bëhët në kohë reale, për mallin tuaj
sikurse stafi operativ poashtu edhe menaxhmenti i lartë është në dijeni të plotë rreth realizmit te tij.
Përkushtimi ynë i plotë me sukses deri në përcjelljen e fundit të mallit tek biznesi juaj është çelësi
kryesor i suksesit tonë në operim.
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PËR NE

Railtrans SH.P.K është themeluar në Maj te vitit 2008 me pronësi 100% private e krijuar me qëllim
kryesor të ofroj shërbime logjistike të transportit ndërkombëtar të mallrave.
Filllimisht e orientuar në organizimin e transportit hekurudhorë të mallrave, por me kohë është
zgjeruar në të gjitha format e transportit duke arritur të ofrojë pako të plotë të shërbimeve logjisitike
dhe transportuese.
Veprimtaria e kompanisë është e drejtuar në disa fusha biznesi në mënyrë që të shfrytëzojmë sa
më mirë kapacitetet që posedojmë dhe të plotësojmë kërkesat e tregut në këto fusha:
•

Biznesi i transportit rrugor të mallrave me kontejner që është i orientuar drejt ndërmarrjeve të
vogla dhe mesme;

•

Biznesi i transportit rrugor të mallrave me kamion klasik që është i orientuar drejt ndërmarrjeve
të vogla dhe mesme;

•

Biznesi i transportit hekurudhor të mallrave që është i orientuar drejt industrisë së rëndë dhe
minierave, si dhe drejt bizneseve tjera prodhuese dhe tregtare në përgjithësi;

•

Biznesi i transportit detar të mallrave me kontejner që është i orientuar drejt ndërmarrjeve të
vogla dhe mesme;

•

Biznesi i transportit ajror të mallrave që është i orientuar drejt ndërmarrjeve të vogla.
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ZHVILLIMI I RAILTRANS-it
Viti
2008

Zhvillimi
Themelimi i biznesit;
Depërtimi në ofrimin e shërbimeve transportuese në transportin hekurudhor;

2009

Fillimi i ofrimit të shërbimeve transportuese në transportin rrugor;
Depërtim i vogël në shërbimin e transportit ajror;

2010

Fokusim më i madhë në transportin rrugor me zhvillim
shumë të mirë sidomos në transportin e kontejnerëve;

2011

Zhvillim i hovshëm i transportit detar;

2012

Krijimi i flotës së kamionëve;

2013

Zgjerimi në portin e Durrësit duke formuar kompaninë Railtrans Albania;

2014

Licencimi si operatorë i parë privat hekurudhorë për transport të mallrave;

2015

Zhvillimi i transportit parcial nga Europa, Turqia dhe Kina;

2016

Zhvillimi i hovshëm në transportin rrugor;
Licencimi i Depos Publike Doganore;

2017

Zhvillimi i dergesava parciale nga Kina;
Rrjetëzimi i pikave grumbulluese të dërgesave parciale në Evropë.
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SHËRBIMET

TRANSPORT I KONTEJNERËVE
TRANSPORT RRUGOR
TRANSPORT PARCIAL
OPERATOR HEKURUDHOR
TRANSPORT MULTI-MODAL
TRANSPORT DETAR
TRANSPORT AJROR
DEPO PUBLIKE DOGANORE
ZHDOGANIM I MALLRAVE
www.railtrans.biz
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TRANSPORT I KONTEJNERËVE
Ne ju ofrojmë shërbimin e transportit të kontejnerëve nëpërmjet portit të Durrësit (Shqipëri), portit
të Selanikut (Greqi) dhe portit të Tivarit (Mali i Zi) prej regjioneve të Amerikës, Azisë dhe Afrikës
nëpërmjet transportit detar drejtpërdrejt në destinacionin e fundit në Kosovë.
Me flotën tonë të kamionëve mbi 30, ne ofrojmë shërbimin e transportit të kontejnerëve/mallrave
prej dere në derë.
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TRANSPORT RRUGOR

Railtrans SH.P.K. me kamionët e vet dhe nëpërmjet partnerëve të vet – kompanive transportuese,
kryen transportin rrugor internacional prej 1 deri 24 ton, për vendet anëtare të Bashkimit Evropian
dhe vendeve tjera.
Sigurojmë organizim korrekt dhe të besueshëm të dërgesave komplete dhe parciale, si dhe të
ngarkesa të posaçme (me mbingarkesë, mallra me rrezikshmëri).
www.railtrans.biz
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TRANSPORT PARCIAL

KN EURLINK ONFRON LINJË GJITHËPËRFSHIRËSE TË LOGJISTIKËS DHE SHËRBIMEVE TË
TRANSPORTIT DUKE PËRFSHIRË:

• Menaxhim i orarit me kohë të caktuar nga
ngarkimi deri në vendin e dërgimit bazuar në
planin tonë të rrjetit të transportit;
• Mënyra më e mirë e përcjelljes së mallit
përmes tracking-ut;
www.railtrans.biz

• Transporti mallrave të rrezikshme në përputhje
me rregullat ADR/IMO;
• Dorëzim i besueshëm, derë më derë në të gjithë
Evropën.
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OPERATOR HEKURUDHOR

Nga viti 2017 Railtrans SH.P.K. filloi operimet e
veta si operatorë i parë privat hekurudhor në
vendin tonë dhe në rajon.
Me njohuri të gjatë në sektorin hekurudhor, ne jemi
të sigurt se oferta jonë në treg është më atraktivja
për kompanitë të cilat ju përgjigjet ky lloj transporti.
Ne jemi të specializuar në transportimin e
dërgesave normale, trenave të plotë, dërgesave
masive dhe atë të:
• Kontejnerëve nëpërmjet portit të Selanikut
(Greqi), portit të Tivarit (Mali i Zi) prej/deri
vendet e Evropës Juglindore.
• Transportin e derivateve ( dizel,gas etj)
• Transportin e xeheve dhe
• Transportin e drithërave
Bashkëpunimi i mirë me hekurudhat e rajonit,
kapacitetet tona në transportin rrugor të
kamionëve partneriteti me linjat detare, kompanitë
për ngarkim dhe shkarkim dhe partnerët tjerë në
zinxhirin logjistikë, garanton seriozitet të lartë të
transportit të mallrave qoftë nga vendet e largëta
aziatike, evropës perëndimore, apo vendeve të
rajonit.
Railtrans SH.P.K. siguron vagonët për ngarkim për
transport të mallrave të ndryshëm prej/deri në
Kosovë, duke u bazuar në llojin e mallrave.
Gjithashtu, ne kombinojmë transportin
hekurudhorë me trena të veçantë dhe atë detar
për klientët që janë të orientuar në industri të
ndryshme në Kosovë dhe në kontinentin Evropian.
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TRANSPORT MULTI-MODAL
Zgjedhje të ndryshme të cilat i përshtaten nevojave tuaja
Railtrans SH.P.K. transporton nga dërgesat normale, kontejnerët, deri tek mallrat e rënda/me
mbipeshë (sikurse makineri agrokulturore, kamionët, autobusët, makineri ushtarake) si dhe
ngarkesa masive.
Ne ofrojmë shumëllojshmërinë e metodave transportuese, duke përfshirë kontejnerët, trenat
marshut, transport me kamion, linjë detare dhe ajrore.
Qoftë ndonjë transport hyrës në import apo dalës në eksport, ka shumë opsione kur kostoja më e
ulët mund të arrihet përgjatë shumëllojshmërisë transportuese të besueshme dhe të ekzekutuar
në mënyrë precize, ne jemi të gatshëm për të qenë të aftë të forcojmë kursimet e tilla duke ruajtur
metodologjinë e cila ju përshtatet juve.
Railtrans SH.P.K. ofron zgjidhje të besueshme efektive me koston më të ulët tek klientët, përmes
mundësisë së shumëllojshmërisë transportuese.
Bashkëpunimi i mirë me hekurudhat, kompanitë e kamionëve, linjat detare,kompanitë me ngarkim
dhe shkarkim dhe partnerët e ndryshëm, garanton seriozitet të lartë të transportit të mallrave
ndërmjet Kinës dhe Evropës Perëndimore.
Ne ju ofrojmë shërbimin e transportit me kontejner nëpërmjet portit të Selanikut (Greqi), portit të
Durrësit (Shqipëri) dhe portit të Tivarit (Mali i Zi) prej regjioneve të Amerikës, Azisë dhe Afrikës
nëpërmjet transportit detar drejtpërdrejt në destinacionin e fundit në Kosovë.
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TRANSPORT DETAR
Transporti detar duke qenë faktori lëvizës në ekonominë botërore, ku sasi të mëdha tregtare
transportohen duke përdorur këtë formë, Railtrans SH.P.K. është i vetëdijshëm për rëndësinë
vitale të këtij lloji të transportit detar duke ju siguruar me besueshmëri, pa probleme, në kohë
përmes ngarkesës detare për të përmbushur furnizimin tuaj në kërkesa të vazhdueshme.
Ne ju ofrojmë shërbimin e transportit me kontejner nëpërmjet portit të Durrësit (Shqipëri),
Selanikut (Greqi) dhe portit të Tivarit (Mali i Zi) prej regjioneve të Amerikës, Azisë dhe Afrikës
nëpërmjet transportit detar, drejtpërdrejt, në destinacionin e fundit në Kosovë. Ne ofrojmë
shërbimin e transportit të kontejnerëve/mallrave prej dere në derë.
Railtrans SH.P.K. përmes partnerëve të tij, ju ofron llojshmëri të ndryshme të mundësive, qoftë
nëse është ngarkesë e plotë për kontejner, ngarkesë parciale apo më pak se kontejner duke
vazhduar drejt porteve më të mëdha detare të botës kudo që ju çon tregu juaj.
Faktori më i madh kontribues për popullaritetin oqeanor transportues është kostoja e lirë e
transportit.
Railtrans SH.P.K., siguron avantazh në blerjen e fuqisë globale së bashku me partnerët tanë, për
të siguruar jo vetëm për tarifë më të mirë, por edhe zgjedhjen më të mirë për ngarkesë e cila është
e gatshme për ju.
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TRANSPORT AJROR
Ne kuptojmë nevojën e shërbimeve për dërgesat me
të lehta. Duke iu ofruar klientëve tanë në këtë kohë
shërbime të caktuara dhe jashtëzakonisht delikate,
Railtrans SH.P.K. punon me partner të besueshëm
Ajror për t’ju siguruar dërgesat të ndryshme ajrore
internacionale në cilën do pjesë të botës.
Ne ju sigurojmë mundësitë ditore të mundshme duke
përdorur kushtet tona standarde ajrore cilado që iu
përshtatet nevojave tuaja ekzakte në relacion me
koston efektive, në urgjencë apo edhe në kombinim
me të dyja.
Ne ndërtojmë shërbimet tona me kosto të ultë në
periudha të shkurta në Kosovë dhe mbrojmë klientët
tanë dhe partnerët tanë global me transport
hapësinor të mallrave përgjatë periudhave të
caktuara. Ky është një distribuim i njëllojtë i mallrave
ajrore nëpërmjet Kosovës, dhe ky bëhet çelësi vital i
suksesit tonë.
Në sigurojmë shërbime të ngarkesave ajrore duke
përfshirë me shërbim prej Aeroportit në Aeroport,
Aeroport në derë, Derë në Aeroport dhe Derë në Derë
dhe kjo është arritur përmes rrjetit gjithëpërfshirës me
partnerë shumë të besueshëm dhe të aftë të cilët
vlerësojnë nevojat tuaja sikurse edhe ne.
www.railtrans.biz
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DEPO DOGANORE
Nga viti 2016 Railtrans SH.P.K. ka hapur depo
publike doganore në Prishtinë, Kosovë.
Depoja ka kapacitet prej 1000 m2 sipërfaqe të
mbyllur me mbikëqyrje 24 orë.
Përveç kësaj, gjithashtu ofron këto shërbime:
•
•
•
•
•
•

Përfitimet që ju sjell biznesit tuaj magazinimi
i mallit në depon tonë publike:
• Shtyerja e taksave;
• Rieksporti i mallrave;
• Zvogëlimi i kostos financiare garantuese;
• Zvoglimi i kostos magazinuese.

Deponimi doganor;
Deponimi i mallrave në transit;
Ngarkim/shkarkim të mallrave;
Sistem të deponimit në rafte;
Manipulim me mallin (ri-ngarkim,
ri-paketim);
Shpedicion për zhdoganim në Kosovë
dhe doganë në transit për Maqedoni,
Shqipëri dhe Serbi.
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ZHDOGANIM I MALLRAVE

Ne ofrojmë pakon e plotë të zhdoganimit të mallrave në të gjitha pikat doganore të Kosovës.
Ne poashtu ofrojmë siguracionet e mallrave gjatë transportit.
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FAKTE RRETH RAILTRANS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Nga viti 2008 prezent në treg;
Mbi 60 punëtorë;
Operim në 65 shtete të botës;
Anëtarë i FIATA, TIMOCOM, FOR, CENTENNIAL, AMCHAM, OEK, CEED;
Mbi 70 nënkontraktor;
Mbi 700 dërgesa të plota në vit;
Mbi 400 dërgesa parciale në vit;
Mbi 1800 dergesa në eksport në vit;
Transport i kontejnerëve:
Detar – mbi 3000 TEU në vit;
Rrugor – mbi 4500 TEU në vit;
Magazinim dhe manipunilim i kontejnerëve – mbi 3000 në vit.
Depo Publike Doganore - 1000m2 ;
Dy lokomotiva tërheqëse të mallrave;
Flota më mbi 30 kamionëve;
Servis dhe parking për kamion 5000 m2 .
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STAF FLEKSIBËL

www.railtrans.biz

•

Staf fleksibël, me përvojë dhe profesionalizëm;

•

Shërbime të drejtpërdrejta, këshillim pa pagesë;

•

Çmime të shpejta dhe konkurruese;

•

Ndihmë të plotë të dedikuar ndaj klientëve;

•

Qëndrim të plotë në zgjdhjen e problemeve;

•

Globalisht aktivë;

•

Zgjidhje për logjistike më të mirë me çmim më të lirë;

•

Ne dërgojmë mallrat tuaja çdo kohë, kudo;

•

Derë-më-derë, suguri në dërgesat me kohë;

•

24 h përkrahje/kujdes për klientet tanë;

•

Përdorim i teknolgjisë së fundit dhe IT.
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Kontaktet
Shitja
Sead Latifi
Mob: +377 44 688 421
E-mail: sead.latifi@railtrans.biz
sales@railtrans.biz
Transport Detar
Mirjena Sahiti
Mob: +377 45 888 755
E-mail: transport@railtrans.biz
www.railtrans.biz
Skype ID: mirjena.sahiti

Transport Rrugor
Visar Korenica
Mob: +377 45 298 892
E-mail: visar.korenica@railtrans.biz
www.railtrans.biz
Skype ID: vkorenica
Shpedicion
Agon Breznica
Mob: +377 44 688 421
+377 44 742 236
E-mail: shpedicion@railtrans.biz
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RAILTRANS SH.P.K

RAILTRANS ALBANIA SH.P.K
Zyra në Shqipëri

Zyra Qendrore
Rr. Ish Fabrika e Amortizatoreve Terminali Doganor, Zyrja nr.52,
10000 Prishtina, REPUBLIKA E KOSOVËS
Mob: +377 44 333 231
info@railtrans.biz
www.railtrans.biz
facebook/RailtransKosove

Rr. Porti Detar Durrës Godina MOBILBOX;
Zyra 301 2001 Durrës, REPUBLIKA E SHQIPËRISË
Mob: +355 69 406 9624
albania@railtrans.biz
info@railtrans.biz
www.railtrans.biz
facebook/RailtransKosove

