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GALATA TAŞIMACILIK, AFRİKA
AÇILIMINI SÜRDÜRMEYİ HEDEFLİYOR

G

Galata Taşımacılık CEO ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vittorio
Zagaia, “Türkiye’de yeni ofis açma ve birkaç yıl önce Tunus’ta yaptığımız
ilk yatırımla Afrika açılımımızı devam ettirme niyetindeyiz” dedi.

alata Taşımacılık CEO ve Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Vittorio
Zagaia, sundukları hizmet çeşitliliğinin zorlu 2021 yılını hedefleri doğrultusunda tamamlamalarında etkili
olduğunu söyledi. Galata Taşımacılık olarak
2020 yılında dizi yatırımla pandemiye yakalandıklarını belirten Vittorio Zagaia, “Bursa’da açtığımız yeni lojistik depomuz, Ankara ve Mersin temsilciliklerimiz, yeni 40’HC
PW Intermodal konteynerlerimiz ve yurtiçi lojistik için filomuza kattığımız yeni araçlar vardı. 2020 ve 2021 yılında tüm bu yatırımların sürdürülebilir bir şekilde operasyonlarımıza dahil olması sürecini yönettik.
Bu sene ilk 9 ayı gözlemledikten sonra tüm
bu yatırımların sağlıklı bir şekilde işlemesinin yanı sıra, Türkiye’de yeni ofis açma ve
birkaç yıl önce Tunus’ta yaptığımız ilk yatırımla Afrika açılımımızı devam ettirme niyetindeyiz. Bu sene içerisinde hali hazırda
hayata geçirdiğimiz Antalya temsilciğimiz
ve ek siparişini verdiğimiz 45HC PW intermodal konteynerler var” dedi.
Kuruldukları ilk günden bu yana gerçek
anlamıyla ‘Freight Forwarder’ kimliğinden
dışarıya asla çıkmadıklarını ifade eden Vittorio Zagaia, “Bu kapsamda hizmetlerimizi üreterek müşterilerimize sunmaya gayret ettik ve ediyoruz. Parsiyel taşımacılık
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VITTORIO ZAGAIA: “Şu anda üzerinde durduğumuz diğer
önemli iki girişimimiz, intermodal ekipman parkurumuzu
artırarak bu taşıma modunda da söz sahibi firmalardan
biri olarak anılmak ve yurtiçi lojistik hizmetlerimizi
güçlendirerek servis ağımızı büyütmek.”

şirketimizin en etkin ve bilinir gerçeği. Karayolu, havayolu ve denizyolunda kapsama
alanı çok geniş olan bir ağımız sözkonusu.

Bunun yanı sıra intermodal taşımacılık ve
ulusal lojistikte de son yıllarda önemli atılımlar gerçekleştirdik. İçe dönük projelerimizden bir tanesi olan eğitim ve bu amaçla
kurduğumuz Galata Akademi’de de bu noktada çok titiz çalışmalar yapmaya devam
ediyoruz ve sektörümüz için kalifiye çalışan kazandırmak adına ciddi yatırımlar yapıyoruz” şeklinde konuştu.
Vittorio Zagaia, sözlerine şöyle devam etti:
“Pandemi sürecinde dahi yeni destinasyonları ve hizmet seçeneklerini sürdürülebilir
bir şekilde operasyonlarımıza dahil etmeyi sürdürdük. Nitekim Antalya’yı bu dönem
içerisinde yeni temsilciliğimiz olarak hizmet
ağımıza dahil ettik. Bunun yanı sıra, Çekya’yı
17. destinasyon olarak karayolu hizmetlerimize ekledik ve kısa bir zaman önce de intermodal ekipman parkurumuza yeni siparişler eklemiş bulunuyoruz.”
“BU YIL FUARA KATILIM
YOĞUN OLACAK”
Her yıl olduğu gibi bu sene de Logitrans’a
katılım sağladıklarına dikkat çeken Vittorio
Zagaia, “Katılımcıları 9. Hall 208 numaralı stantta ağırlayacağız. En son 2019 yılında düzenlenen fuara katılım oldukça iyiydi. Biz de müşterilerimizi ve iş ortaklarımızı
standımızda ağırladık ve açıkçası standımız da oldukça ilgi gördü. Bu yıl da pandemi şartlarına rağmen fuara katılımın yoğun olacağını öngörüyoruz. Bizim için fuarlar hem mevcut müşteri ile görüşebilme
ve yeni iş ortakları edinebilme, hem de sektörün nabzını tutma fırsatını yakaladığımız
alanlar. Bu nedenle sıklıkla fuarlara katılım
göstererek ilişkilerimizi sıcak tutmaya çalışıyoruz” dedi.
Vittorio Zagaia, sözlerine şöyle devam etti:
“Şu anda üzerinde durduğumuz diğer önemli
iki girişimimiz, intermodal ekipman parkurumuzu artırarak bu taşıma modunda da
söz sahibi firmalardan biri olarak anılmak
ve yurtiçi lojistik hizmetlerimizi güçlendirerek servis ağımızı büyütmek.”

