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Global Motion
z niewielkiej firmy
transportowej stała się
partnerem
logistycznym w branży
automotive. Dla
naszych wymagających
klientów poszerzamy
ofertę o usługi
składowania pojazdów.
Stwarzamy tym samym
nowe możliwości
w sieci dystrybucji
pojazdów.
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istoria zaczęła się w 2010 roku. Niewielki
zespół ludzi podjął wówczas wyzwanie
i wszedł na rynek transportowy. Global
Motion, stworzony przez braci Mas
łowskich, jest efektem połączenia ambicji i kon
kretnej wizji.
– Mieliśmy jasne zasady i priorytety. Kluczem
było zdobycie zaufania klientów, którym musie
liśmy dać pewność, że zrealizujemy w terminie
każde ich zlecenie – wspomina Michał Masłowski,
pomysłodawca i założyciel Global Motion. – Nie
zawsze było to proste, transport drogowy wiąże
się z wieloma niewiadomymi, a także niespo
dziankami wynikającymi z infrastruktury dro
gowej czy choćby warunków atmosferycznych,
jednak udało nam się cel osiągnąć.
LICZBA ZLECEŃ ROSŁA Z ROKU NA ROK, a spółka
wiązała się z gigantami motoryzacyjnymi, spe
cjalizując się w rozwożeniu ich nowych samo
chodów – najpierw po Europie, a obecnie od

GLOBAL MOTION dysponuje dziś 86. nowoczesnymi
samochodami ciężarowymi i 150-osobowym zespołem

Moskwy po Marakesz. Na liście klientów zna
leźli się między innymi potentaci: Daimler, BMW,
Ford, Audi, Volkswagen, Skoda, Kia i Hyundai.
Coraz większego znaczenia nabiera rozszerzenie
działalności o usługi dla transportu ciężkiego.
W 2011 roku przetransportowano w sumie 16 tys.
pojazdów, w 2018 już 120 tysięcy.

Kierowcy Global Motion rocznie pokonują 12
mln kilometrów. Taka skala wymaga też odpo
wiedzialnej polityki ekologicznej, dlatego w ta
borze firmy sporo proekologicznych rozwiązań.
Wielu kierowców pracuje w firmie od początku
jej istnienia. Niektórych można było poznać w
jednym z popularnych programów dokumentu
jących pracę na truckach. Oni także, tak jak cała
firma, stają przed coraz większymi wyzwaniami,
dlatego muszą się rozwijać. Global Motion ułatwia
im to, rozbudowując zaplecze logistyczne i infor
macyjne, całodobowy serwis, który posiada auto
ryzację producentów autotransporterów LOHR,
Kaessbohrer i Rolfo. Wymierne korzyści przynio
sła też inwestycja w nowoczesny system IT do za
rządzania flotą. Jednak największym sukcesem jest
stworzenie znakomitego zespołu ludzi, dzięki któ
rym firma odnosi sukcesy. Obecnie to 150 osobowy
zespół niebojący się nowych wyzwań i wysoko
stawianych poprzeczek. Hasłem Global Motion jest
„Transportujemy z pasją i doświadczeniem”.
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Jeśli widzicie na drogach najbardziej widowiskową dla osób postronnych formę transportu, czyli
nowe samochody przewożone efektownymi nowymi ciężarówkami, istnieje duża szansa, że to pojazd
polskiej firmy Global Motion, która po ośmiu latach działalności wdarła się do ścisłej czołówki.

