
 

 

 

Ügyféltájékoztató #7 – 2020.04.23.  

 Egy hete életbe lépett a válságkezelést elősegítő csökkentett munkaidős 

munkamodell – az árufuvarozást változatlanul biztosítjuk 

 Erre világított rá eddig a koronavírus 

 KÖSZÖNJÜK megbízható partnereinknek – különösen ezeben a nehéz időkben 

Aktuális helyzet 

A válságkezelés hatodik hetében a nehézségek mindannyiunkat érintenek. Európa 

egyik legnagyobb logisztikai szolgáltatójaként ebben a kihívásokkal teli időszakban is 

fenntartjuk az áruforgalmat az ellátás biztosítása érdekében. Mivel azonban most is 

folyamatos a piaci verseny, a Rail Cargo Groupnál mindent meg kell tennünk annak 

érdekében, hogy kezelni tudjuk a dinamikusan változó mennyiségeket. Egy hete 

igénybe vettük az osztrák szövetségi kormány csökkentett munkaidős munkamodelljét 

és biztosíthatjuk Önöket: nem fognak semmilyen változást tapasztalni, továbbra is az 

Önök rendelkezésére állunk, és megbízhatóan továbbítjuk szállítmányaikat. Csapatunk 

Európa-szerte készen áll arra, hogy Önökkel együttműködve akár új fuvarozási 

megoldásokat valósítson meg – nem csak most, de a válság utáni időszakban is. 

Clemens Först, az RCG Igazgatóságának tagja nyilatkozott a témában: 

Angol videó 

Német videó 

 

https://www.railcargo.com/rcg_newsletter/tc/2dc2cf43-8bb9-4749-9281-51de065d8d98?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmOBl3knrDjQ%26feature%3Dyoutu.be
https://www.railcargo.com/rcg_newsletter/tc/2dc2cf43-8bb9-4749-9281-51de065d8d98?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPlQ0Z0Mhlus%26feature%3Dyoutu.be
https://www.railcargo.com/rcg_newsletter/tc/2dc2cf43-8bb9-4749-9281-51de065d8d98?url=http%3A%2F%2Fwww.railcargo.com


Erre világított rá eddig a koronavírus 

Ezekben az időkben különösen megmutatkoznak a vasúti árufuvarozás előnyei, 

amelyek lehetővé teszik számunkra a helyzet kezelését. Sikeresen bizonyítottuk, hogy 

a vasúti árutovábbítás nem csak az éghajlatvédelem, de az ellátás és a rendszer 

szempontjából is kiemelt fontossággal bír. Az elmúlt években megvalósított 

digitalizációs törekvéseink most különösképp megtérülnek, lehetővé téve a zavartalan 

bekapcsolódást vasútlogisztikába és a multimodalitásba. A mostani helyzetben a 

kisebb szállítmányok száma is növekszik. Ezek elfuvarozásához elengedhetetlen 

egyes kocsi hálózatunk – amely szolgáltatást egyedüliként biztosítjuk Ausztriában – , 

valamint transzeurópai TransFER hálózatunk is, amely biztosítja kis mennyiségek 

közútról vasútra történő átrakását rövid határidővel. 

Nagy lefedettségű üzemeltetési hálózatunk – 12 saját vasútvállalattal és kollégákkal 

15 európai országban – lehetővé teszi az árucikkek folyamatos, rugalmas és jól 

tervezhető fuvarozását. Azonban a krízis átvészelésében legnagyobb előnyünket 

egyértelműen kiváló RCG-csapatunk jelenti. Összehangoltan törekszünk országokon 

átívelő logisztika szolgáltatások nyújtására, amelyek most még több lehetőséget 

biztosítanak, mint korábban. 

KÖSZÖNJÜK 

Külön köszönet illeti megbízható partnereinket és új ügyfeleinket, akik ezekben a 

kihívásokkal teli időszakban is kitartanak mellettünk és megbíznak bennünk. Továbbra 

is számíthatnak ránk, különösen ezekben a nehéz időkben! 

Tudjon meg többet 

  

 

https://www.railcargo.com/rcg_newsletter/tc/2dc2cf43-8bb9-4749-9281-51de065d8d98?url=https%3A%2F%2Fwww.railcargo.com%2Fhu%2Fnews%2Fa-koronavirus-hatasai

