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Dichter bij de klant 

Contargo opent vestiging in Polen 

Warschau, 22 november 2021 – Containeroperator Contargo is nu 
ook in Polen vertegenwoordigd met een vestiging. In november 
ging het dochterbedrijf Contargo Intermodal Poland Sp.z o.o. van 
start. Het team onder leiding van de directeuren Marcin 
Czachorowski en Jürgen Albersmann gaat de activiteiten van 
Contargo in Polen verder uitbouwen. 

De oprichting van een vestiging in Polen is het antwoord op de 

groeiende vraag naar containerdiensten in dit land. “Dit is voor ons de 

volgende stap om ons netwerk in Polen verder uit te breiden”, aldus 

Jürgen Albersmann, managing director van Contargo Intermodal 

Poland.  “Via onze nieuwe vestiging kunnen we ons netwerk in Polen 

eenvoudiger vergroten en specifieke diensten voor de Poolse markt 

ontwikkelen.” 

Contargo Intermodal Polen biedt onder meer herpositionering van lege 

containers aan, reguliere of eenmalige containertransporten per spoor 

van Polen naar andere Europese landen en vrachtwagenvervoer van 

containers naar de Poolse zeehavens en de terminals in Malaszewicze 

en Brest. 

“Op verzoek kunnen wij ook andere diensten voor het transport en de 

behandeling van containers verzorgen”, zegt Marcin Czachorowski, 

managing director Contargo Intermodal Poland. “Verder zijn we via het 

containerachterlandnetwerk van Contargo aangesloten op wereldwijde 

transportketens.” 
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Over Contargo 

Met een jaarlijks transportvolume van 2,1 miljoen TEU is Contargo een 
van de grootste containerbedrijven in Europa. Contargo integreert 
containervervoer tussen de westelijke havens, de Duitse 
Noordzeehavens en het Europese achterland. Contargo heeft 25 
containerterminals in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland en nog meer 
locaties in Duitsland, Nederland, België en Polen. Daarnaast exploiteert 
het bedrijf eigen scheeps- en spoorlijnen. De 1.158 medewerkers 
behaalden in 2020 een jaaromzet van 513 miljoen euro. 
www.contargo.net 
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