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IVECO i Grupa Alpega podpisują umowę o współpracy w Europie w celu 
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Firma IVECO zawarła umowę z Grupą Alpega, światowym liderem w zakresie oprogramowania 

logistycznego, dotyczącą wspólnego korzystania z usług giełdy spedycyjnej Teleroute i Wtransnet. 

Obydwie firmy, znane z zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju i konsekwentnego 

dążenia do ograniczania emisji CO2, łączą siły, aby zapewnić włoskim i hiszpańskim przewoźnikom 

narzędzia, które poprawią ich produktywność. Projekt zostanie następnie rozszerzony na inne rynki 

europejskie. 

 

Dzięki łatwemu dostępowi do usług giełdy spedycyjnej Teleroute i Wtransnet oferowanych przez 

IVECO przedsiębiorstwa transportowe będą mogły skuteczniej zarządzać swoimi parkami pojazdów 

ciężarowych pod kątem ograniczenia przejazdów bez ładunku, a tym samym śladu węglowego.  

 

Fabrizio Conicella, globalny dyrektor ds. cyfrowych i zaawansowanych technologii 

w segmencie pojazdów użytkowych i specjalistycznych, powiedział: Nawiązując współpracę 

partnerską z Alpegą, IVECO potwierdza swoją chęć zaoferowania firmom transportowym szerokiej 

gamy cyfrowych usług umożliwiających usprawnienie działalności i poprawę produktywności przy 

jednoczesnym ograniczeniu zużycia paliwa i emisji CO2. 

 

Umowę skomentowała także Verónica Rodríguez, dyrektor ds. marki w Grupie Alpega: Umowa 

z IVECO jest całkowicie zgodna z wartościami naszej Grupy. Obydwa przedsiębiorstwa z ogromnym 

zaangażowaniem starają się ograniczać swój ślad węglowy. Dlatego też chcemy zaoferować klientom 

IVECO platformę umożliwiającą im wyszukiwanie natychmiastowych ofert załadunku, a tym samym 

wyeliminowanie kosztów finansowych i środowiskowych spowodowanych pustymi przejazdami. 

 

Teleroute i Wtransnet są częścią największej społeczności transportowej w Europie. Codziennie z obu 

serwisów na bieżąco korzysta ponad 85 000 operatorów. Przewoźnicy i operatorzy logistyczni mają 

do dyspozycji bezpieczną przestrzeń do współpracy, w której wszyscy użytkownicy są w pierwszej 
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kolejności dokładnie sprawdzani, a następnie mogą optymalizować swoje trasy i poprawiać marże 

zysku. 

 

IVECO 

Iveco jest marką CNH Industrial N.V., spółki będącej międzynarodowym liderem w sektorze dóbr kapitałowych, notowanej 

na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato Telematico Azionario Giełdy 

Włoskiej (MI: CNHI). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie 

i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, a także pojazdy do misji 

terenowych. 

 

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje modele Daily w segmencie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 

od 3,3 do 7,2 tony, Eurocargo w segmencie od 6 do 19 ton oraz, w segmencie ciężkim powyżej 16 ton, gamę IVECO 

WAY, w tym pojazdy drogowe IVECO S-WAY, pojazdy terenowe IVECO T-WAY i IVECO X-WAY zaprojektowane do 

eksploatacji w lekkich warunkach terenowych. Ponadto — pod marką IVECO Astra — firma produkuje pojazdy 

przystosowane do użytkowania w warunkach terenowych, wywrotki na podwoziu oraz jako zestawy z naczepą, a także 

pojazdy specjalistyczne. 

 

IVECO zatrudnia prawie 21 000 pracowników na całym świecie. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu 

krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze 

i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje 

wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd IVECO. 

Więcej informacji o firmie IVECO: www.iveco.com 

Więcej informacji o CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

 
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: 

  

Aleksandra Zielińska                                                            Magdalena Skorupińska 

Marketing Manager Poland & Ukraine                                Communication & Events Senior Specialist 

aleksandra.zielinska@iveco.com                                            magdalena.skorupinska@cnhind.com 
 
 

Alpega 

Grupa Alpega jest czołową globalną firmą zajmującą się oprogramowaniem logistycznym, oferującą modułowe 

rozwiązania odpowiadające na wszystkie potrzeby w zakresie złożonych aspektów transportu i logistyki. Dzięki 

połączeniu najlepszych rozwiązań i znajomości rynku Grupa Alpega opracowała jedyny skalowalny kompleksowy zestaw 

oprogramowania dla branży transportowej. 
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Platformy te, wraz z przetwarzanymi przez nie danymi oraz naszym 30-letnim doświadczeniem w transporcie, pozwalają 

przedsiębiorstwom optymalizować planowanie i realizację łańcucha dostaw, przy niższych kosztach i lepszej 

przejrzystości.  

 

Połączenie wszystkich rozwiązań Alpega tworzy wartość dodaną dla klientów. Nasza wspólnota licząca 80 000 

przewoźników i 200 000 uczestników utrzymuje codzienną łączność ze sobą, skutecznie zarządzając krytycznymi 

procesami w transporcie. Alpega jest obecna w 80 krajach na całym świecie i zatrudnia 500 osób z 31 krajów.  

Więcej informacji: www.alpegagroup.com 

 
Kontakt z mediami — Alpega: 

  
Verónica Rodríguez — Dyrektor ds. marki   
veronica.rodriguez@alpegagroup.com   
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