
התפישה ב-UPS היא לתת מענה הולם למיגוון צורכי הלקוח, ובכלל זה, מענה 
מיטבי לפרויקטים מיוחדים. אחד מן הפרויקטים המעניינים, ש-UPS נוטלת בו 
חלק )ונוסף על-כך, היא נותנת לו חסות(, הוא פתרון לוגיסטי למשתתפי מרוץ 

אלי יצחקובאופנועי שטח רומניאקס )Romaniacs(, בעיר סיביו )Sibiu(, שברומניה

 Red( מרוץ רומניאקס, המתקיים בחסות רד בול
בעולם.  הקשה  הארד-אנדורו  מרוץ  הוא   ,)Bull

יום  כולל:  והוא  ימים,  חמישה  נמשך  המרוץ 
פרולוג בעיר סיביו, שבו המתחרים מתמודדים עם 
מכשולים מלאכותיים בשדרה המרכזית של העיר, 
וארבעה ימי תחרות בהרי הקרפטים. המרוץ נחשב 
לאחד ממרוצי האנדורו הקשים בעולם, ובמהלכו, 
יוצא- סיבולת  כושר  להוכיח  נדרשים  המתחרים 

דופן.

לקבוצת  ייחודי  לוגיסטי  פתרון  מספקת   UPS

נותנת  היא  על-כך,  ונוסף  מישראל,  רוכבים 
UPS תשנע את   .)"UPS )"קבוצת  חסות לקבוצה 
האופנועים בים לנמל קונסטנצה ברומניה, ומשם 
בהובלה יבשתית לעיר סיביו, שבלב הרי הקרפטים. 
 ,2015 רומניאקס  UPS, שתשתתף במרוץ  קבוצת 

מהם  שאחד  רוכבים,   10 מונה  אוגוסט,  בחודש 
של  והמכירות  השיווק  סמנכ"ל  כהן,  רונן  הוא 

UPS בישראל.

"עד היום, רוכבי האופנועים, אשר יצאו להתחרות 
במרוצים בין-לאומיים, נאלצו לוותר על אופנועם 
שבה  במדינה,  מקומי  אופנוע  ולשכור  האישי 
מתקיים המרוץ. הסיבה לכך היא העלות הגבוהה 
והוא  כהן  אומר  לחו"ל",  האופנוע  שילוח  של 
מוסיף: "כיום, UPS מציעה לרוכבים פתרון מיטבי, 
המאפשר להם לשנע את האופנוע האישי לתקופת 
התחרות בחו"ל, בעלות נמוכה משמעותית מדמי 
יכול  הרוכב  כך,  מקומי.  אופנוע  של  השכירות 
להתחרות עם אופנועו האישי שהוא מכיר היטב; 
כי האופנוע מתוחזק היטב;  ובטוח,  להיות סמוך 

ואף לחסוך זמן וכסף רב".

.UPS אנו מאחלים הצלחה רבה בתחרות לקבוצת

התמונות בכתבה הן באדיבות UPS בישראל.

פתרון לוגיסטי למרוץ רומניאקס

 UPS רונן כהן, סמנכ"ל השיווק והמכירות של
UPS בישראל, ואחד מן הרוכבים בקבוצת

 UPS תשנע את האופנועים בים
לנמל קונסטנצה ברומניה, ומשם 

בהובלה יבשתית לעיר סיביו, שבלב 
הרי הקרפטים
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