


Мисия & Визия 

Да предоставим изключителна услуга и отлично 
обслужване, като сме винаги на разположение с 
иновативни и нестандартни решения дори и за най-
сложните задачи, които нашите клиенти могат да 
имат. 

Визия 
Да бъдем явен избор за всеки, който се нуждае от 
транспортни и логистични услуги, като поддържаме високи 
стандарти за качество и производителност, водени от 
колективните усилия и ангажираността на нашия екип. 

Политика по качеството 
Нашата политика по качеството се стреми да изгради добра бизнес практика, която 
непрекъснато се усъвършенства и превръща в конкурентен модел  
(ISO 9001). 

Мисия 



Логистика и интермодален 
транспорт 

Услуги 

Корабно агентиране Линеен агент 



ЕИШЕ България получава своята първа номинация като линеен агент през 1998г. 
Към настоящия момент компанията предлага линейни услуги като локален агент 
на Hapag Lloyd, както и Hamburg Süd.  
През 2019 ЕИШЕ България получи приза за най-добро промотиране и представяне 
на уеб платформата, както и на дигитализираните услуги на Hapag-Lloyd за региона 
на Средиземноморието и Черно Море. Екипът ни е готов да съдейства, 
предлагайки на своите клиенти дигитални решения, като: 
• Достъп до необходимата информация по зададен номер коносамент,  

букинг и контейнер номер 
• Проследяване на пратки 
• Контрол на оборудването 
• Документация 
• Мониторинг през процесите на износ и внос от началната до крайната  

точка на доставка 
• Уведомления относно настъпили промени, за пристигане на стоките,  

фактури и плащания 
• Лесен и достъпен процес за поглед над всички детайли на букировките за по- 

добра комуникативна връзка: клиент-контейнерна линия-локален агент 
• Сървей относно получените обратно коментари и отзиви 
• Гъвкави решения, касаещи процедурите по износ и внос, за да посрещнем 
изискванията на нашите клиенти 

Услуги 

Линеен агент 

https://www.hapag-lloyd.com/
https://www.hapag-lloyd.com/
https://www.hapag-lloyd.com/
https://www.hamburgsud-line.com/
https://www.hamburgsud-line.com/
https://www.hamburgsud-line.com/


Екипът ни от отдел Корабно агентиране предлага пълен набор от услуги за 
обслужване на кораби за всички трейдове, както и на кораби за ремонт.  
 
Освен с кораби за насипни и течни товари, нашият екип обслужва 
контейнеровози, яхти и пътнически кораби.  
 
Основната ни задача е да осигурим бърза и ефективна услуга с безупречна 
комуникация 24/7 за корабособственици, чартьори и оператори на кораби. 

Услуги 

Корабно агентиране 



Нашият Логистичен отдел предоставя широк спектър от услуги, 
като: шосеен транспорт, пристанищни операции, складиране, 
митническо оформяне и представителство, анализ на доставките. 

Услуги 

Логистика и интермодален 
транспорт 



Региони 

 Гърция 
 Черно море 
 Руско Балтийско  



БЪЛГАРИЯ 

БУРГАС 
Тел.: +359 56 841177 - Факс: +359 56 844567 
Email: ops@eisa-bourgas.com 

  liner@eisa-bourgas.com 

СОФИЯ 
Тел.: +359 2 4268915 - Факс: +359  2 4264847 
Email:  sales@eisa-sofia.com 

ВАРНА 
Тел.: +359 52 683845 - Факс: +359 52 612066 
Email: ops@eisa-varna.com 

  eisa@eisa-varna.com 

ГЪРЦИЯ 
ATИНА 
Тел.: +30 210 9400151 - Факс: +30 210 9409070 
Email: ops@eisaagency.com 

  ops@economou.gr 
  liner@eisaagency.com 

СОЛУН 
Тел.: +30 697 4300378 - Факс: +30 210 9409070 
Email: ops@economou.gr 

РУСИЯ 
КАВКАЗ 
Тел.: +7 8617 605995 - Факс: +7 8617 611856 
Email: ops@eisa-novo.ru 

МОСКВА 
Тел.: +7 495 6655963 - Факс: +7 495 6655964 
Email: eisamow@eisa-moscow.ru 

НОВОРОСИЙСК 
Тел.: +7 8617 605995 - Факс: +7 8617 611856 
Email: ops@eisa-novo.ru 

  liner.ops@eisa-novo.ru 

ПРИМОРСК 
Тел.: +7 812 7033137 - Факс: +7 812 7033139 
Email: primorsk@eisa-primorsk.ru 

САНКТ ПЕТЕРБУРГ 
Тел.: +7 812 7033137 - Факс: +7 812 7033139 
Email: eisaspb@eisa-spb.ru 

ТАМАН 
Тел.: +7 8617 605995 - Факс: +7 8617 611856 
Email: eisa.taman@eisa-novo.ru 

ТУАПСЕ 
Тел.: +7 8616 720653 - Факс: +7 8616 720654 
Email: tuapse@eisa-novo.ru 

УСТ-ЛУГА 
Тел.: +7 812 7033137 - Факс: +7 812 7033139 
Email: ustluga@eisa-spb.ru 

УКРАЙНА 
ОДЕСА 
Тел./ Факс: +380 487 019970-71-72-73 
Email: ops@eisa.com.ua 

  liner@eisa.com.ua 

ЧОРНОМОРСК 
Тел.: +380 487 010975 - Факс: +380 487 019970 
Email: eisa@eisa.com.ua 

ПИВДЕНИЙ / бивш ЮЖНИ 
Тел./Факс: +380 487 019970-71-72-73 
Email: eisa@eisa.com.ua  

ГРУЗИЯ
БАТУМИ/ПОТИ/СУПСА 
Тел.: +995 493 228753 - Факс: +995 32 2374893 
Email: ops@eisa.com.ge 

  liner@eisa.com.ge 

ТБИЛИСИ 
Тел.: +995 32 2334825 - Факс: +995 32 2374893 
Email: tbilisi@eisa.com.ge 

КИПЪР 
ЛИМАСОЛ 
Тел.: +357 25 255200 - Факс: +357 25 256200 
Email: eisa@eisalimited.com.cy 

Офиси 

РУМЪНИЯ 
КОНСТАНЦА 
Тел.: +30 210  9400151 - Факс: +30  210 9409070 
Email: ops@eisaagency.com 

www.eisa-varna.com 
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