


На хартия плюс на екрана – на същата цена!
https://abo.transport-press.bg/

За вас, скъпи читатели, Българска Транспортна 
Преса предлага вече абонамент, с който не само 
получавате на адреса ви изданията, но и включва 
техните електронни версии, които можете да из-
теглите от https://abo.transport-press.bg/.

Освен това от сайта можете да закупите само 
електронна версия на отделни броеве на списа-

нията. Вземете безплатно на промоция бр. 7 на 
сп. Логистика и сп. Камиони и бр. 4 на сп. Строи-
телна техника – още сега!

Ако вече сте направили своя абонамент през 
Българска Транспортна Преса, Български пощи 
или Доби Прес, регистрирайте се най-напред в 
системата, после от меню Абонаменти избере-

те съответния тип абонамент (чрез БТП, Българ-
ски пощи или Доби Прес). След проверка ще ви 
се даде достъп до вашите издания.

През този сайт може да купите също издания, 
които се предлагат единствено като печатни без 
електронна версия.

Приятно четене!

Т Р А Н С П О Р Т &

ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО
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Добри сърфисти ли сте?

Ако си падате като мен по астрологичните прогнози, 
ще знаете, че масово астролозите обявиха 2020 г. като 
година на предизвикателства и промени на всички нива. 
Също така в икономическите условия особено в Запад-
на Европа се забелязва стагнация и фирмите – най-ве-
че в автомобилната индустрия, определено се готвят 
за криза, макар че никой не очаква тя да е така дълбока и 
разтърсваща като тази преди 10 – 11 години. Но споме-
ните оттогава са още доста живи и сега масово се взе-
мат превантивни мерки, най-вече по посока на държане 
на разходите под строг контрол.

И на този фон особено ми харесаха плановете на го-
лемите български транспортни и логистични фирми, по-
вечето от които надхвърлиха четвърт столетие. Те 
вече умело сърфират по всякакви икономически вълни, не 
ги плашат моментите на спад, защото са ги предвиди-
ли и са готови за тях, и това им позволява да се придър-

жат към дългосрочните си планове за развитие и постъ-
пателно да ги следват. А в логистиката те са по посока 
на дигитализацията, инвестиране в логистични бази или 
разширяване портфолиото на услугите (стр. 10 – 15). 
И през годината ще видим конкретни стъпки във всич-
ки тези основни направления, а ние от ЛОГИСТИКА сме 
тук, за да ви информираме за тях – качествено и профе-
сионално, като за целта ще използваме всички печатни и 
онлайн канали на Българска Транспортна Преса, както и 
възможностите на социалните медии. Ако искате да че-
тете списание ЛОГИСТИКА в електронен вариант, мо-
жете да го направите тук 

Снежина БАДЖЕВА
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