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Grupa Fracht uruchamia nowe biura w Brazylii 

(Warszawa, 31.05.2019) – Grupa Fracht, globalny operator logistyczny dla przemysłu, 
wzmacnia obecność i rozwija ofertę dla klientów w Ameryce Południowej. W tym roku firma 
uruchomiła już dwa nowe biura w kluczowych regionach przemysłowych Brazylii - Rio de 
Janeiro i Salvador, stolicy Bahii.   

Grupa Fracht od wielu lat umacnia swoją pozycję na rynku brazylijskim. Oprócz Fracht do Brasil 
Logística Ltda w ramach Grupy działają dwie firmy Nuno Ferreira Cargas Internacionais Ltda 
oraz CTI CARGO Group. W lutym br. Fracht do Brasil otworzył nowe biuro w Rio de Janeiro. 
Jego specjalizacją jest obsługa firm z sektora oil&gas, które mają swoje siedziby w tym mieście 
i regionie. Drugi uruchomiony w tym roku oddział w mieście Salvador wzmocnił sieć lokalnych 
oddziałów CTI Cargo Group. Zlokalizowany jest w Bahii, największym regionie przemysłowym 
północnej Brazylii, gdzie rozwija się przemysł chemiczny, automotive i energii odnawialnej 
(turbiny wiatrowe, panele solarne).  

- Otwarcie nowych oddziałów Grupy Fracht w dwóch kluczowych regionach przemysłowych 
Brazylii ma dla nas jako operatora, który specjalizuje się w obsłudze przemysłu, istotne 
znaczenie. Brazylia pozostaje największym partnerem gospodarczym Polski w tej części świata, 
a Ameryka Południowa jest drugim, obok Ameryki Północnej, kluczowym dla nas kierunkiem 
rozwoju. Z pewnością wzmocnimy ofertę frachtu morskiego, lotniczego i project cargo dla 
polskich firm z branży przemysłowej – mówi Jarosław Jankowski, dyrektor ds. rozwoju Fracht 
FWO Polska. 

Fracht w Brazylii – trzy firmy jedna Grupa 
Fracht do Brasil Logística Ltda., z siedzibą główną w Sao Paulo, specjalizuje się we frachcie 
morskim, lotniczym, drogowym oraz transportach ponadgabarytowych i project cargo. Nuno 
Ferreira to jedna z największych firm przewozowych i spedycyjnych z 40-letnim 
doświadczeniem na rynkach globalnych. Jej specjalizacją są usługi transportu morskiego, 
lotniczego i drogowego, także w temperaturze kontrolowanej dla firm z sektora 
farmaceutycznego, kosmetycznego, FMCG, energetycznego, chemicznego oraz papierniczego. 
Firma oferuje także pełen zakres usług związanych z odprawą celną. Siedziba główna Nuno 
Ferreira mieści się w Sao Paulo, oddziały zlokalizowane są w Perdoes, Campinas, Rio de Janeiro 
i Santos, firma ma także sieć partnerów na całym świecie. Z kolei CTI CARGO Group to operator 
logistyczny, który oferuje rozwiązania logistyczne z zakresu transportu morskiego, lotniczego, 
drogowego oraz Project Cargo. Siedziba główna mieści się w Fortlalezie, oddziały w Recife i 
Navegantes, firma ma także swoje przedstawicielstwa w innych krajach Ameryki Płd. 
 
W Ameryce Południowej, oprócz Brazylii, Grupa Fracht jest obecna też w Argentynie, Chile i 
Kolumbii, a lokalne oddziały odpowiadają także za obsługę klientów w sąsiadujących krajach.  
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Fracht FWO Polska 
Fracht FWO Polska Sp. z o.o, działa od 2006 r. z siedzibą w Warszawie. Posiada cztery placówki w: Poznaniu, 
Krakowie, Katowicach i Wrocławiu. Jako operator logistyczny dla przemysłu oferuje pełen wachlarz usług, od 
prostych transportów drogowych, po skomplikowane projekty logistyczne np. związane z dostawami na budowę 
bloków energetycznych. W realizacji zleceń, Fracht FWO Polska wykorzystuje różne środki i gałęzie transportu – 
drogowy, lotniczy, morski i kolejowy. Obsługuje ładunki ponadgabarytowe, kontenerowe, całopojazdowe (FTL) i 
częściowe (LTL), chłodnicze, dostawy just-in-time oraz regularne transporty expressowe na terenie UE. Do grona 
klientów Fracht FWO należą przedsiębiorstwa z energetyki, przemysłu ciężkiego, chemicznego, branży 
automotive oraz FMCG i farmaceutycznej. Korzystając z potencjału sieci partnerów Grupy Fracht, polska spółka 
realizuje dostawy do wszystkich krajów na świecie. Działa w oparciu o certyfikaty ISO14001:2004, ISO9001:2008 
oraz wewnętrzną politykę jakości na bazie certyfikacji SwissStandard.pl, która potwierdza, że biznes prowadzony 
jest zgodnie z wartościami: doskonałość, niezawodność i innowacyjność.  Największym kapitałem Fracht FWO 
Polska są ludzie. Firma starannie dobiera kadry oraz dba o ich systematyczny rozwój. Obecnie zatrudnia 45 
pracowników. Więcej info:  http://frachtfwo.pl/  oraz na  http://www.fracht.com/en/index.php 
 

Grupa Fracht 
Szwajcarska Grupa Fracht z siedzibą w Bazylei, działa na rynku od 1955 roku, jako globalny operator logistyczny, 
specjalizujący się w obsłudze przemysłu. Realizuje łańcuchy dostaw głównie dla branż: energetycznej, 
maszynowej, chemicznej, automotive. Fracht oferuje usługi specjalistyczne (np. project cargo, express), jak i 
standardowe, wykorzystując to tego transport drogowy, lotniczy, śródlądowy, morski i kolejowy. Grupa Fracht 
działa na 6 kontynentach - w Europie, Azji, obu Amerykach, Australii i Oceanii, Afryce, posiadając 98 biur. Dzięki 
rozbudowanej sieci partnerów jej zasięg obejmuje wszystkie kraje świata. Firma zatrudnia ponad 1200 osób. 
Szwajcarska Grupa Fracht to najwyższa jakość usług, co potwierdzają certyfikaty ISO14001:2004 oraz 
ISO9001:2008. Więcej info na: http://www.fracht.com/en/index.php 
 
 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
 
Anna Mazurek                                                                             Fracht FWO Polska Sp.  z o.o.                                                                       
PRlogistics.pl                                                                                 e-mail: info@pl.fracht.com  

e-mail: fracht@prlogistics.pl  
tel.: + 48 660 064 992 
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