
De 3 ani VAEX este activ în România în vânzarea carcaselor de 

porcine. În primul an această activitate a fost doar incidentală, dar 

în ultimii doi ani ea a început să capete tot mai multă structură. 

În 2019 se organizau 5 transporturi pe săptămână. În 2020 

obiectivul este să ajungem la opt transporturi pe săptămână. 

Având în vedere dezvoltările incerte în sectorul transportului 

de animale pe distanţe mari ne propunem să ne dezvoltăm mai 

departe în această direcţie. 

Pe lângă comerţul cu carcase de porci, în 2020 VAEX se va 

implica şi mai mult în comerţul cu părţi de carcase. VAEX a 

observat că există cerere în acest sens de la clienţi din România 

şi de aceea caută activ, în cadrul reţelei, măcelării de talie medie 

şi firme de procesare a cărnii care nu sunt sau sunt slab active pe 

piaţa românească. Toate acestea dorim să le punem în aplicare 

cu o flotă mai mică de vehicule. De acum înainte parcul 

auto al VAEX Spedition SRL va dispărea şi transporturile vor 

fi conduse de vechi cunoscuţi şi curse charter (cu vehicule 

închiriate). 

Pe lângă obiectivele comerciale ne-am stabilit şi nişte 

obiective interne. Biroul de personal va oferi un sprijin şi 

mai activ echipei comerciale care va putea fi mai des pe 

drum. Acest lucru însemnând că dintre toate activităţile din 

cadrul biroului, comerţul va constitui prioritatea centrală. 

Ţinând cont de faptul că VAEX se va dezvolta pe piaţă în ce 

priveşte bucăţile de carcasă, biroul de personal va trebui să 

se informeze şi să pătrundă cât mai adânc în această nouă 

piaţă. O altă provocare pentru biroul de personal este că va 

trebui să se implice mai mult în activităţi de suport pentru 

vânzări având în vedere că administrarea transporturilor va 

cădea din atenţie. Cu o bună colaborare din partea sediului 

central din Ţările de Jos aceste provocări vor fi văzute şi 

soluţionate în mod pozitiv în 2020.

Pe scurt, o echipă minunată care doreşte să progreseze. 

Un membru foarte promiţător al familiei VAEX.

V.l.n.r.: Eva, Carmen, Cecilia, 

Adina, Elyana & Denisa.

O ECHIP Ă DE FEMEI ÎN 
ROMÂNI A!

Cu cei şase membri ai personalului său, 
echipa din Arad este o forţă puternică 
în cadrul familiei VAEX.
Vânzătorii, dar sigur că şi suportul 
de vânzări s-au îngrijit să facă firma 
VAEX tot mai activă şi mai cunoscută 
pe piaţa din Estul Europei. România, 
dar şi Ungaria şi alte ţări învecinate 
aparţin acum teritoriului în care 
operează VAEX.

VAEX 
ÎN ROMÂNIA

‘Echipa din România are o vastă 
experienţă cu piaţa, cunoaşte aproape 
toţi fermierii şi societăţile comerciale şi 
cunoaşte limba şi cultura clienţilor noştri.’

Echipa, care constă doar din femei, lucrează 

împreună şi îşi tratează clienţii şi colegii 

într-o manieră personală şi informală. Biroul 

demontrează faptul că ele pun suflet în afacere, 

iar legătura cu echipa din Olanda devine tot 

mai puternică. O familie mare VAEX, către acest 

scop tindem!

Echipa din România are o vastă experienţă 

cu piaţa, cunoaşte aproape toţi fermierii şi 

societăţile comerciale şi cunoaşte limba şi 

cultura clienţilor noştri. Aceste calităţi au 

asigurat devenirea societăţii VAEX România 

o autoritate pe piaţă. Dar VAEX merge mai 

departe! Obiectivele comerciale pentru 2020 

sunt continuarea creşterii în ţările în care acum 

operează, din Europa de Este şi iniţierea unui 

prim contact cu ţări învecinate, cu care nu a 

mai avut relaţii comerciale până acum. Facerea 

cunoscută a numelui societăţii noastre ocupă 

o poziţie centrală în interesul nostru. Şi în ce 

priveşte oferta dorim să creştem; de la purcei la 

carcase, scopul fiind integrarea şi optimizarea 

verticală.
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