
 

 
 

  
 

 
 

 
 

ШАНОВНІ ПАНІ ТА ПАНОВЕ! 

Дозвольте подякувати за надану можливість вітати 

учасників і гостей Міжнародного Чорноморського Транс- 

портного Форуму 2017. 

Приємно бачити представників бізнес-спільноти, ди- 

пломатів, інвесторів, підприємців, представників органів 

місцевого самоврядування, людей, які виявляють інтерес 

і готові до обговорення актуальних питань транспортної та 

логістичної системи України, як на локальному, так і між- 

народному рівні. 

Одна з центральних тем міжнародної конференції - 

функціонування Нового Шовкового шляху і ТМТМ. 

Тільки спільними зусиллями можливо досягти результа- 

ту єднання ідеї і комунікації. 

Сьогодні, будучи глобальним постачальником рішень 

в сфері транспорту і логістики по всьому світу, компанія 

DSV націлена на всебічне задоволення потреб малого та 

середнього бізнесу, зміцнення зростання виробництва, 

впровадження інноваційних технологій, які відповідають 

різноманітним потребам ринку, підвищенні ефективності 

ланцюгів поставок, застосовуючи грамотні і гнучкі рішен- 

ня. 

DEAR LADIES AND GENTLEMEN! 

Let me thank you for the opportunity to welcome the par- 

ticipants and guests of the International Black Sea Trans- 

port Forum 2017. 

It is a pleasure to see representatives of the business 

community, diplomats, investors, entrepreneurs, represen- 

tatives of local self-government bodies, people who are in- 

terested and ready to discuss topical issues of the transport 

and logistics system of Ukraine, both locally and internation- 

ally. 

One of the central themes of the international confer- 

ence is the functioning of the New Silk Road and Trans-Cas- 

pian International Transport Route. 

Only by our joint efforts it is possible to achieve the result 

of the unity of idea and communication. 

Today, as a global supplier of transport and logistics 

solutions around the world, DSV is aimed at comprehensive 

meeting the needs of small and medium-sized businesses, 

strengthening the production growth, introducing innovative 

technologies that satisfy different market needs, improving 

the efficiency of supply chains, applying competent and flex- 

ible solutions. 

 

 
 

 



 

 

Будучи привабливим діловим партнером, DSV забез- 

печує всі необхідні складські послуги, доставляє вантажі 

безпечно і надійно, морським, наземним, залізничним та 

авіатранспортом. 

Зі свого боку, хочемо запевнити, що компанія DSV 

завжди практикує відкритий діалог c клієнтами і партне- 

рами, і керується у своїй діяльності досягнутими резуль- 

татами. 

Ми впевнені, що цей форум принесе нові ідеї і буде ко- 

рисним обміном досвіду між нашими країнами на благо 

розвитку всього транспортно-логістичного бізнесу! 

Директор департаменту 

морських і авіаперевезень DSV 

Олександр Краснов 

Being an attractive business partner, DSV provides all 

the necessary warehousing services, delivers the goods 

safely and reliably, by sea, road, rail and air. 

From our side, we want to assure that DSV always prac- 

tices open dialogue with clients and partners, and is guided 

in its activities by the achieved results. 

We are confident that this forum will bring new ideas and 

will be a useful exchange of experience between our coun- 

tries for the benefit of the development of the entire trans- 

port and logistics business! 

 

Director of DSV Air and Sea Department 

Alexander Krasnov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


