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A DP 28 országban van jelen. 2010-
ben nagyjából 50 millió TEU forgal-
mat bonyolítottak le, 30 ezer alkalma-
zottal. Tavaly a világ három legjobb
termináloperátora között volt a cég.
Vállalataik jelen vannak az egész vilá-
gon, a legutóbbi felvásárlás Pakisztán-
ban történt.

Constanta a keleti régió egyik leg-
nagyobb kikötõje, több közép-európai
ország is elsõdleges ügyfelük. Remé-
lik, hogy még tovább tudnak lépni a
vasúti és a dunai hajóközlekedés fej-
lesztésével. 2008-ban 1,8 millió TEU
konténerforgalmat bonyolítottak le.

A Constantai Kikötõ elhelyezkedése
nagyon jó, közel van a Boszporuszhoz,
és közvetlen a kapcsolat a Duna–Feke-
te-tenger-csatornával. Ennek segítsé-
gével tudják növelni a dunai forgalmat.

A terminál éves kapacitása jelenleg
1,4 millió TEU, 40 ezer TEU-t tudnak
egyszerre kezelni. A további bõvíté-
sekre többhektáros terület áll rendelke-
zésre. A cég tervezi is a fejlesztéseket,

a költségvetésében biztosított forráso-
kat erre a célra. A forgalom bõvülésé-
nek a függvényében fogják végrehajta-
ni ezeket a lépéseket. Öt híddarujuk
van, valamint három kikötõi mobilda-
ru. Újabb berendezéseket is be akarnak
szerezni, szintén a forgalomnövekedés
függvényében.

Elsõsorban konténerek felrakásával,
kezelésével foglalkoznak. A hét min-
den napján, a nap 24 órájában végzik
tevékenységüket. Kiegészítõ szolgálta-
tásként lehetõség van hûtött konténe-
rek monitorozására, konténerek tisztí-
tására.

600 méter hosszú vasúti pályával
rendelkeznek, 3 darab háromvagonos
vonatot tudnak egyszerre kezelni. A ra-
kodási területük 5000 négyzetméter, az
ügyfelek igénye alapján osztják le a va-
gonokat. Van CFS létesítményük, há-
romkapus megoldásuk, raktározási le-
hetõségük. Az irodaépület nagyon közel
található a terminálhoz. Többféle köz-
vetlen szolgáltatást mûködtetnek, ezek

összetétele sokat változott az egyes ha-
józási társaságok igényei alapján.

2010-ben úgy tapasztalták, hogy az
uszályok iránti igény nagyon megnõtt,
méghozzá nemcsak számszerûleg, ha-
nem a szolgáltatások iránti igény is na-
gyobb lett. A szolgáltatások változato-
sabbak lettek. A Phoenix Shipping az
egyik fõ üzemeltetõ, Constanta és
Belgrád között végeznek rendszeres
szállítást uszállyal, a Helogistics pedig
Budapestig is feljön.

Egy új tranzitszolgáltatást is elindí-
tottak, amely Constantát köti össze az
ukrajnai Dnyepropetrovszkkal.

A jövõben azt szeretnék látni, hogy
a hajózási cégek egyre többet használ-
ják a szolgáltatásaikat. Bátorítani kell
ezeket a vállalatokat, hogy jobban ki-
aknázzák a lehetõségeket.

Visszatekintve az elmúlt évekre, az
export/import forgalomról a helyettes
kereskedelmi igazgató elmondta: 2004
óta folyamatosan emelkedett, csak
2009-ben nem nõtt a gazdasági válság
miatt. 2010-ben azonban majdnem elér-
te a 400 ezer TEU-t, ami minden koráb-
binál magasabb szám. Drasztikus visz-
szaesés a hajószállításban jelentkezett,
2009 után 2010-ben is csökkent a szám.
Számos társaság úgy döntött, hogy sok-
kal költséghatékonyabb és gyorsabb, ha
Constantát csak mint hajóátrakási kikö-
tõt használják. Számos ügyfél elfordult
tõlük, és más kikötõket vettek igénybe.
Remélik, hogy már elérték a mélypon-
tot, nem veszítenek el több ügyfelet.

2010-ben a 2009-eshez hasonló
eredményeket értek el, de az idei elsõ
két hónap adatai alapján úgy tûnik, el-
kezdtek visszakapaszkodni. A forga-
lom ebben a két hónapban magasabb
volt, mint a tavalyi vagy tavalyelõtti
azonos idõszakban.

A Constantai Kikötõ elõnyeként
Claudia Zeca kiemelte, hogy az euró-
pai konténerszállítás uszályos megol-
dásának egyik legfontosabb kiinduló-
pontja, és a háttérországban nagyon
komoly kiépített vasúti pálya van. A
vízmélység lehetõvé teszi 200 ezer
tonna hordképességû, nagyon mély
merülésû hajók fogadását.

A DP World Constanta a lehetõ leg-
jobb szolgáltatási színvonalat biztosítja
a régióban. Jól felkészült szakember-
gárdával várják a megbízókat, készen
állnak a további növekedésre.

Kuklai Katalin

Claudia Zeca

Kiemelkedõ ügyfélszolgálat

Claudia Zeca, a Dubai Port (DP) World Constanta helyettes
kereskedelmi igazgatója a DP-t, mint globális operátort mu-
tatta be elõadásában. Mint tiszteletreméltó multinacionális
vállalat, több alapvetõ elemet tudnak magukénak. A cég üz-
leti filozófiája a kivételes ügyfélszolgálat.


