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Rekordszámú küldemény a futárszolgálatnál  
 

Budapest, 2014. december 19. – Rekordok dőltek meg decemberben a csomagkézbesítés 
terén a trans-o-flex Hungary Kft.-nél. Az Osztrák Posta magyarországi leányvállalata 
számára egyértelműen évről-évre a karácsonyi ünnepek előtti hetek jelentik a 
csúcsidőszakot, de a napokban regisztrált küldeményszámok minden korábbi várakozást 
felülmúlnak. 
 
38 611 csomagot kézbesítettek a cég futárai december 16-án, ami a tavalyi év azonos 
időszakához képest 19%-os növekedést jelent. A címszámok vonatkozásában pedig 24%-os a 
növekedés 2013-hoz viszonyítva. A tavaly elért csomagrekord idén már december első 
napjaiban megdőlt: december 8-án 38 082 csomag érkezett a trans-o-flexhez. Ennek 
egyértelmű magyarázata a webáruházak „Black Friday” akcióinak sikeressége – a november 
utolsó péntekjén meghirdetett vásárlási kedvezmények hatására érezhetően megnőtt a 
megrendelések száma.  
 
„Az online vásárlás térnyerése a belföldi csomagszálltás piacát is kihívások elé állítja, 
különösen a karácsony előtti csúcsidőszakban, de készültünk rá”- mondja Pesztericz Péter, a 
trans-o-flex Hungary Kft. ügyezető igazgatója. – „Bővítettük szortírozó rendszerünket, E-
ügyfélszolgálatot alakítottunk ki weboldalunkon és kimondottan a webáruházas ügyfeleink 
igényeihez igazodva bevezettük – egyelőre csak Budapesten – az EST szolgáltatást, amikor is a 
küldeményeket munkaidő után, legkésőbb 21 óráig kézbesítjük a címzetteknek. A rendszerünk 
ezekben a napokban 200%-on pörög, belső kapacitásainkat is átcsoportosítjuk, hogy minden 
ügyfelünket határidőre ki tudjuk szolgálni.” 
 
A csúcsforgalom ellenére is tett egy fontos vállalást idén a cég a Cipősdoboz Akció hivatalos 
logisztikai partnereként: a jótékonysági akció keretében a budapesti gyűjtőpontokon 
összegyűlt cipősdoboz ajándékokat szállítják folyamatosan a központi raktárba, de 
segédkeztek a Cipősdoboz Vár felállításánál is, és két nagyobb ajándékszállítmányt jutatták el 
Tiszaszalkára és az erdélyi Parajdra.  A Baptista Szeretetszolgálat által koordinált 
kezdeményezés idén 50 000 cipősdoboz ajándék hátrányos helyzetű gyermekekhez való 
eljuttatását tűzte ki célul. Az első 130 ajándékcsomagot a trans-o-flex Hungary Kft. vitte a 
Cipősdoboz Várba, de nem csupán csomagszállítóként: a cipősdobozokat a cég munkatársai és 
partnerei töltötték meg meglepetésekkel.  
 

 
A trans-o-flex Hungary Kft.-ről: 
Az 1997-ben alapított, majd az Osztrák Posta által 2007-ben a Merland Expresszel együtt felvásárolt, 
csomaglogisztikára specializálódott Road Parcel a német trans-o-flex Schnell-Lieferdienst GmbH & Co. KG arculati 
elemeit átvéve csatlakozott 2009-ben a trans-o-flex Logistics Group-hoz – ezzel a lépéssel az Osztrák Posta a 
kelet-európai régióban működő leányvállalatai közül elsőként Magyarországon vezette be a combi-freight 
logisztika meghatározó képviselőjeként ismert márkanevet. A közel 5 éve trans-o-flex néven működő vállalat 
garantált időn belül, gyűjtőfuvarozási rendszerben továbbít ügyfelei számára dokumentumokat, kereskedelmi 
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árukat és egyéb küldeményeket. A cég a 40 kg-nál kisebb tömegű, megcímzett és egyedileg azonosítható, kézzel 
mozgatható csomagok kézbesítése mellett a raklapos áruk ugyanazon hálózatban történő szállítását is vállalja. A 
napi átlagosan 17 000 belföldi küldemény másnapi kézbesítéséért több mint 270 futár felel. 
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