Пазар

ДХЛ е глобален лидер во меѓународниот експресен,
воздушен карго транспорт и логистика, и како таков,
претставува вистински светски познат бренд.
Меѓународната ДХЛ мрежа поврзува повеќе од 220
земји и територии, вработува повеќе од 275 илјади
лица ширум планетата, и врши повеќе од 1,5
милијарди испораки годишно до 120.000 дестинации.
Нашите учества на пазарите ширум светот
докажуваат дека ДХЛ е број еден во областа на
логистиката. Уште еден показател на водечката
положба на ДХЛ е фактот што повеќе од осум
милиони корпоративни корисници го почитуваат
начинот на кој ДХЛ го поддржува нивното деловно
работење. ДХЛ експертите се претпочитаните
партнери на престижните производствени и
трговски компании ширум светот - со понуда на
сигурен транспорт и единствени решенија за
аутсорсинг.
ДХЛ е основан од страна на Адриан Дeлси,
Лери Хилблум и Роберт Лин во 1969 година во Сан
Франциско. ДХЛ почна со работа во поранешна

Југославија во 1983 година и се воспостави и
регистрира во Македонија во 1993 година.

Достигнувања

ДХЛ претставува пресвртница во меѓународната
индустрија за експресна испорака. Основан од тројца
претприемачи од Калифорнија, ги постави темелите
за изградба на империја врз концептот на итна
меѓународна испорака на документи „од врата до
врата“. Подоцна, ги прошири услугите на пренос на
пакети, како и испораки што се предмет на царинење.
Силата на ДХЛ лежи во можноста да ги
препознае потребите на пазарот и експертизата за
воведување на точно оние услуги што корисниците ги
сакаат. Овие информации се докажани со фактот што
многу светски познати компании кои го започнале
својот бизнис во исто време со ДХЛ, останале негови
корисници и во годините кои следеле.
Во текот на својата историја, ДХЛ воведе повеќе
иновации на пазарот и стекна силна репутација
помеѓу корисниците. Во 1983 година, ова беше првата
компанија која воведе систем за следење на пратки,

АВТОМОБИЛСКИТЕ ДЕЛОВИ СЕ ВО КУТИЈА
ВО ГУАНГЗУ, КИНА. ДО КРАЈ НА СЛЕДНИОТ
РАБОТЕН ДЕН, ВЕЌЕ СЕ ВО АВТОМОБИЛСКА
ШАСИЈА ВО ФРАНКФУРТ, ГЕРМАНИЈА
∙∙∙∙∙∙∙

Нашата локална експертиза, искуството во царинските постапки и меѓународната мрежа, се
неспоредливи. Затоа, кога станува збор за транспорт, ние сме Меѓународни Специјалисти на тоа поле и
затоа можеме да гарантираме достава за следниот работен ден, до многу повеќе места низ светот,
отколку кој било друг.

Тоа е брзината на Жолтото.
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со што им овозможи на корисниците да вршат надзор
на текот на транспортот и испораката на нивните
стоки.
Голем дел од позитивната репутација на ДХЛ се
заснова на фактот дека работи во речиси сите земји
во светот. ДХЛ не само што претставувал единствена
врска помеѓу луѓе на различни територии кои биле во
војна или погодени од природна катастрофа, туку
претставувал и суштинска врска во целиот свет.

Историјат

ДХЛ е основан во 1969 година од страна на Адриан
Дeлси и Лери Хилблум кои работеле за МПА, мала
компанија за курирски услуги во Сан Франциско.
Хилблум планирал да вложи $3.000 во акциите на
МПА, но Дeлси го убедил да ги вложи парите во
почнување на нивен бизнис. Роберт Лин, којшто
работел со недвижности, им се приклучил во
основање на првата курирска услуга од Сан
Франциско до Хонолулу.
Нивните први корисници биле главно банките и
компаниите од бродската индустрија. Тие биле
воодушевени од услугата што ја надминувала
стандардната поштенска индустрија, а нивната
најголема предност била сигурноста. Пред времето на
електронски трансфери на пари, корисниците
испраќале чекови вредни милиони долари преку ДХЛ.
Во 2003 година, Deutsche Post World Net стана
новиот сопственик на ДХЛ брендот. Истата година,
DPWN ги спои компаниите за експресна испорака и
логистика под истиот бренд. Во 2006 година, Excel,
една од најголемите компании за логистика во светот,
стана дел од архитектурата на брендот на ДХЛ.
Според најновата Стратегија 2015, приорит ќе се
стави на поштата и логистиката. Групацијата ќе
продолжи да функционира како Deutsche Post DHL.
ДХЛ Експрес Македонија постои 19 години. Како
рамноправен член на DHL Worldwide Network, ДХЛ
Експрес Македонија е основана со 100% странски
капитал и претставува дел од светската мрежа на
ДХЛ.
Со пазарно учество во полето на курирскиот
транспорт од 70%, ДХЛ е незаменлив партнер на над
4000 компании и институции во Македонија во
нивната меѓународна комуникација. Потврда за
квалитетот е и добиениот сертификат за квалитет
ISO 9001:2000 (во 1998 година), прв во доменот на
услуги и сè уште единствен во доменот на курирските
услуги во Република Македонија.
ДХЛ Експрес Македонија во август 2011 година
го доби ISO сертификатот 14001:2004, со што ја
потврди заложбата за заштита на животната средина
и за нејзината посветеност за постојано подобрување
на влијанието на компанијата врз околината.
ДХЛ Експрес е првата логистичка компанија во
Македонија која што во 2009 година го има добиено
меѓународниот ТАПА (Technology Asset Protection
Association) сертификат, највисокото признание за
сигурноста и нивото на безбедност во транспортот
и логистиката.
Во Септември 2010 година ДХЛ Експрес
Македонија го зголеми капацитетот на својата флота
во со нов поголем карго авион со носивост од 5
тони, кој оперира 5 дена во неделата и дневно ја
поврзува Македонија со остатокот од светот.
Денес, ДХЛ Експрес Македонија има 51
професионално обучени вработени и сопствен возен
парк од над 35 возила, што овозможува непречено
функционирање и апсолутно покривање на целиот

востановен процес на работа, кој функционира
подеднакво во секој дел на мрежата на ДХЛ.

Производ

ДХЛ глобално работи со четири големи брендови во
различни области: DHL Express (експресна испорака),
DHL Freight (камионски карго транспорт), DHL Global
Forwarding (прекуокеански и контејнерски транспорт)
и DHL Excel Supply Chain (логистика и синџир на
набавки).
DHL Express нуди меѓународни и домашни услуги
за испорака на пратки од врата до врата,
специјализирани за меѓународните временски
дефинирани испораки на документи и пакети Express
9, Express 12, Express Worldwide, Express Envelope и
Import Express Worldwide
За уште поголема ефикасност, ДХЛ на своите
корисници им нуди современи можности за
електронска-трговија и електронски-комуникации со
нивните корисници, добавувачи и деловни партнери.
ДХЛ е неизбежен партнер при транспорт на
секакви видови на стоки за различни индустрии
коишто им обезбедуваат на корисниците најбрз
пристап до глобалните пазари. Корисниците кои
имаат доверба во ДХЛ го имаат најсилниот бренд за
логистика на нивна страна. Без оглед на видот на
стоките, дестинацијата на транспортот или потребата
од какво и да е комплексно решение за синџир на
набавки, нашиот бренд ги задоволува дури и
најкомплексните потреби на корисниците.
ДХЛ се состои од специјализирани области за
експресна испорака, патен и прекуокеански транспорт,
поштенски и логистички услуги, сите обединети под
заедничката филозофија: ние сме луѓе кои можат.
Денес, приоритет на ДХЛ е можноста да им
обезбеди на корисниците универзално решение за
сите нивни потреби за транспорт. Брзиот пораст на
електронската трговија дополнително ги проширува
основните ДХЛ услуги и наметнува потреба од
широко портфолио на производи.

Неодамнешен развој

На почетокот на март 2009 година, менаџментот на
DPWN донесе одлука да спроведе нова стратегија
која ќе го смени текот на развојот на конгломератот
Deutsche Post DHL и примарниот фокус ќе се стави
на продолжување со развој на бизнисите на
поштенски и логистички услуги. Денес, брендот го
менува обликот со зацврстување на врските помеѓу
областите на брендови, со цел да се осигурат
најдобри можни услуги за транспорт и логистика за
корисниците, како и иновации во секторот на
електронските-комуникации. Со Стратегијата 2015,
поранешниот Deutsche Post World Net ќе продолжи
да работи под називот Deutsche Post DHL со мотото
“The postal service for Germany”, “The Logistics company for the world”
ДХЛ брендот стана сопственост на DPWN во
2003 година. Оттогаш, ДХЛ стана вистински
супербренд за логистика на светско ниво. Денес, ДХЛ
може да врши транспорт на речиси било каков вид на
стоки со сите можни превозни средства.

Промоција

ДХЛ е еден од најпознатите брендови во светот.
Една од причините несомнено е долгата традиција и
високиот квалитет на маркетинг кампањите.
ДХЛ ја поддржува организацијата на настани на
Формула 1 од 2004 година, како логистички партнер
на Формула 1. За секоја трка да помине непречено,
ДХЛ врши транспорт на возилата, резервните делови,
моторите, тркалата, ТВ опремата и повеќе од милион
литри гориво за осумнаесет трки на четири
континенти. Мобилниот логистички центар на ДХЛ е

секогаш на тркачката писта и обезбедува услуги во
текот на целиот ден, од испорака на пакети и
документи до царински постапки и транспорт на
опасни материи.
Совршена слика до последен детал
Како официјален логистички партнер на
настаните на IMG Модната недела на глобално ниво,
ДХЛ им помага на врвните дизајнери во светот да се
покажат во најдобро светло. Со богато искуство во
модата, облеката и луксузните стоки, ДХЛ доставува
гламур насекаде - од Големата четворка модни
метрополи во Њујорк, Париз, Лондон и Милано па се
до најновата Мека на дизајнот, Бомбај. Попатно,
нашите стипендисти им помагаат на новодојдените
бруцоши да го кројат патот до успехот. ДХЛ е Ваш
пристап без ограничувања во брендираниот свет на
сјајот и гламурот, кој сигурно се вселува и во нашата
метропола преку главниот настан „Модна Недела“,
Скопје
Нашата нова ДХЛ Експрес кампања
ДХЛ Експрес со гордост ја претставува новата
глобална кампања - "Меѓународни Специјалисти" - која
беше лансиранa во мај 2011 година во Хонг Конг.
Како најинтернационална компанија на глобално ниво,
кампањата прикажува како ДХЛ работи со "Брзина на
Жолтото" и цврсто го втемелува ДХЛ Експрес како
Меѓународен Специјалист во Експресниот транспорт.
Брзината на Жолтото е визуелизирано како моќна
светлина која ги врши Експрес услугите низ целиот
свет со брзина и ефикасност, водејќи се според „ние
можеме“ставот на ДХЛ Експрес.
Со ”мала” помош од овие кампањи, во Македонија
користењето на ДХЛ услугата веќе одамна
претставува деловна навика, вообичаена и неопходна
алатка за работа, слично како и користењето на
телефон или факс. Со овие слогани, искушението
наречено ДХЛ е премногу големо за да може да му
се одолее.
Благодарение на ДХЛ, бизнисот во Македонија се
подобро ја разбира синтагмата “времето е пари”. Она
на што сме особено горди е фактот дека од кризите
излегуваме посилни и поискусни, подготвени да одиме
”чекор понатаму” од кој било друг и ефикасно да се
справиме со секој следен предизвик. Така, и овој пат,
нашите корисници знаат да го вреднуваат тој напор и
повторно да ни ја подарат својата доверба и почит.

Вредност на трговската марка

Најдобриот пример на успехот и вредноста на ДХЛ
брендот е тоа што брендот станал синоним за

експресна испорака ширум светот. Наместо да се
потпираат на итни поштенски услуги и стандардни
опции за испорака, корисниците на ДХЛ инсистираат
нивните стоки, документи, подароци, итн. да се
достават на соодветните дестинации што е можно
побрзо и на најсигурен и најпрофесионален начин.
Овие вредности се многу почитувани од корисниците
на ДХЛ затоа што пратките што се дистрибуираат се
најчесто толку важни што целиот нивен бизнис
зависи од тоа, понекогаш дури и животот на
корисникот. Земајќи ги во предвид сите современи
потреби за испорака, со доверба може да се рече
дека во денешно време испораката со ДХЛ е
неизбежна и неопходна.
Имиџот на ДХЛ е одраз на подготвеноста и
одговорноста на компанијата во справување со
специфични потреби и барања на корисниците. ДХЛ
брендот го следи репутација на компанија пионер во
употреба на методи со висока технологија во своето
деловно работење што придонесува кон високо
квалитетна услуга. Брзина, посветеност, прецизност и
постојано вложување во луѓето, се клучните атрибути
на ДХЛ. Силата на брендот лежи во основните три
позициони елементи: лична посветеност, проактивни
решенија и локална сила ширум светот.
ДХЛ е избран за супербренд на Македонија во
2009 и 2011/2012 година.

www.dhl.com.mk
Дали сте знаеле дека...

DHL
ДХЛ е деветта по големина авиокомпанија во
светот!
ДХЛ врши транспорт и доставува повеќе од 1,5
милијарди пратки годишно и дека авион на ДХЛ
полетува секои 58 секунди!
Компанијата управува со 76.200 возила и 420
летала (на ДХЛ + други компании).
Постојат 6.500 канцеларии на ДХЛ ширум светот
и над 450 локални центри, магацини и терминали.
ДХЛ зад себе има повеќе од 25 години работно
искуство во мотоспортот односно во областа на
Формула 1TM трките.
ДХЛ Експрес Македонија е единствената
курирска компанија, која од 2001 година оперира
со сопствен карго авион со кој е секојдневно
поврзан со меѓународната ДХЛ мрежа.
Сите најголеми увозни и извозни компании во
Македонија се клиенти на ДХЛ.
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