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Глобалiзацiя 

торгiвлi

Зростання таких платформ, 

як Amazon, Alibaba, eBay, 

дозволяє малим та середнім

підприємствам брати участь

у світовій торгівлі, не

потребуючи інвестицій у 

власні ланцюги поставок. 

До 2025 року Платформи

B2B можуть створити додану

вартість на суму 10 трлн дол. 

США звіт Accenture, у 

партнерстві з Всесвітнім

економічним форумом в 

Давосі, Швейцарія, 2018 рік)

Цифрові платформи можуть

опосередковувати понад 30% 

глобальної економічної

діяльності - близько 60 трлн. 

дол. США 

(дослідження McKinsey). 

Економіка платформ 

змінює глобальну торгівлю
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Глобальна

вiйна за 

транспорт 
Транспортні витрати не

додають вартості товарам, а 

лише підвищують їх ціну.

«Війна за транспорт» - це

боротьба за

конкурентноздатність в умовах

глобалізованого ринку.

Зниження транспортних витрат

– ключове завдання компаній

Цифрова транспортна

логістика В2В – вимога часу.
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Недоліки існуючих

рішень
Не актуальна інформація =«Інформаційне сміття».

Відсутність повної і достовірної інформації.

Низька безпека для користувачів.

Архаічний процес узгодження та оформлення

заявок.

Відсутність єдиних стандартів і правил.

Висока вартість доступу
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Було вирішено…

1 2 3
Створити реальну біржу

актуальних транспортних

замовлень

Організувати безпечне

середовище для діяльності

всіх добросовісних

учасників транспортного

ринку

Забезпечити зручний online 

сервіс відбору та 

автоматичного оформлення

транспорної заявки
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Завдання цифрової

логістики 1

2

3

4

Зниження витрат та помилок  за

рахунок автоматизації процесів, які

виконуються в “ручному” режимі.

Створення безпечного середовища для

діяльності всіх учасників транспортного

ринку.

Підвищення швидкості обробки

інформації, незважаючи на її

складність та зростаючий об'єм.

Встановлення та дотримання єдиних

стандартів і правил перевезень
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Є рішення -

біржа вантажів

Lading.eu!

Повна автоматизація процесу

створення та оформлення

транспортної Заявки

Робота on-line в режимі 24/7/365 

Біржове, конкурентне, ринкове

ціноутворення

Безпека всіх учасників

платформи

Керована діяльність персоналу

Актуальність, доступність  та 

зручністьlading.eu

http://www.lading.eu
http://lading.eu
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Продукт
Транспортна платформа Lading.eu

в режимі реального часу забезпечує публікацію

актуальних замовлень на перевезення вантажу

від перевірених замовників, що містить повну та

достовірну інформацію про вантаж, інформує

про це усіх верифікованих виконавців та

автоматизує процес відбору та оформлення

транспортної заявки.

Публiкацiя Iнформування Автоматизацiя
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Учасники цифрової 

платформи Lading.eu
Учасником біржі Lading можє бути будь-яке підприємство чи особа-

підприємець, які виступають  замовниками послуг автомобільного

вантажного транспорту — з одного боку, та компанії або підприємці, що

надають транспортні або  транспортно-експедиційні послуги – з іншого

Транспортна платформа Lading орієнтована на роботу в сегменті

B2B (бізнес для бізнесу), та здатна забезпечити виконання як

регулярних замовлень на перевезення, так і умовно разових

(періодичних) перевезень

Користувачі системи можуть мати подвійний статус – якщо вони

є замовниками транспортних послуг, але, водночас, володіють

власними транспортними засобами і прагнуть їх використовувати

ефективно



Переваги

системи

Lading.eu
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Вигідно

Система Lading орієнтована

на результативне розміщення

замовлень на перевезення –

жодної абонплати

Безпечно

Cлужба безпеки Lading

здійснює off-line верифікацією

та моніторинг в режимі 24/7 

всіх учасників платформи

Прямi розрахунки

Система Lading не є фінансовим

посередником - всі оплати замовник

здійснює безпосередньо виконавцю

транспортних послуг
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Тільки на

платформі

Lading.eu

Достовiрно

Система забезпечує відсутність

“інформаційного сміття” у вигляді “фейкових” 

замовлень на перевезення

Зручно

Автоматизація усіх рутинних процесів - від

пошуку замовлення на перевезення - до

оформлення Заявки у відповідності з 

усталеними правилами

Швидко

Завдяки автоматизації процес оформлення

транспортної Заявки триває лічені секунди

Актуально

Завдяки функціоналу Lading в системі

представлені лише актуальні замовлення на

перевезення
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Lading.eu забезпечує:

Єдине нормативно-правове середовище

Всі учасники системи Lading працюють в 

єдиному нормативно-правовому середовищі

Екологiчнiсть

Оформлення транспортних заявок без

використання паперу. Зменшення шкідливих

викидів через скорочення порожніх пробігів

вантажного транспорту

Ринковість

Платформа Lading забезпечує біржове 

ціноутворення на спотовому ринку

автомобільних вантажних перевезень

Управління

Діяльність менеджменту в системи Lading

перебуває під контролем власного керівництва -

ефективний захист від зловживань



Lading.eu – це

ефективність!

Економічний ефект —зниження

транспортних витрат замовників та 

підвищення доходів перевізників

Швидкість цифрової обробки

інформації сприяє величезній економії

часу та витрат на комунікацію та 

оформлення заявок.

Платформа допоможе скоротити

загальні витрати за рахунок

скорочення зайвих ланок  у 

логістичному процесі.
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Інспектори Lading.eu

станом на 15.06.2020
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Lading.eu

станом на 15.06.2020

В системі зареєстровано

майже 1000 компаній = 

декілька тисяч автомобілів



16

Цифрова логістика —

це вже реальність

Дякую за увагу

До зустрічі на платформі

Lading.eu!lading.eu

http://www.lading.eu
http://lading.eu

