
 

 

 Logistics 

Bulgaria 
Mandjukov Ltd 
 
Petar Mandzhukov is the Honourable 
chairperson of the Management Board of 
FBN Bulgaria. Mandjukov Ltd., operating 
as a parent company, is active in the field 
of real estate, media, machine building, 
trade, production and sale of "green 
energy". 
 
In May 2020, Mr. Mandjukov and his 
family made a donation to the Military 
Medical Academy for the battle of the 
doctors with COVID-19. He donated 6 new 
ambulances worth BGN 700,000 to the 
health institution. 
 

Estonia 
BOLT 
 
Founded by 2 brothers, Bolt is a driving 
app providing low fare and traceable taxi 
journey. During the COVID-19 crisis, they 
have moved into delivering food and 
goods to support restaurants so that they 
can continue to employ a small number 
of staff to prepare foods and employees 
to prepare products. 

Romania 
FAN Courier Express 
 
The FAN Courier Foundation are actively 
present in the national effort to fight 
against the spread of COVID-19 and to 
protect those who work in the frontline. 
Along with their partners, NGOs and 
private companies, they delivered free of 
charge more than 27 tons of medical 
equipment to a number of 1.265 hospitals, 
doctors, police, firefighters and health 
institutions. They also provided 200 
elderly people with food for the Easter, 
offered laptops to financially challenged 
students so they could participate in 
online school. The project to deliver 
laptops and tablets to more than 3.000 
students from poor rural communities is a 
way of helping them to continue their 
studies during this period. 

Malta 
E-Cabs 
 
E-Cabs, the Maltese taxi firm founded by 
an entrepreneur group including 3 
siblings, have helped to provide 
mobilisation for citizens during the 
COVID-19 crisis. The firm have added a 
new wheelchair accessible van to their 
fleet, which offers free trips to Mater Dei 
Hospital appointments.   

BRND WGN 
 
The company have come together to help 
businesses set up E-Commerce in the 
shortest possible time. The platform has 
been made affordable for businesses and 
is scalable so that businesses can 
continue to trade during these difficult 
times to ensure their revenue does not 
completely stop. 

 Portugal 
Luis Simōes	
 
In the months of March and April, LS 
managed the transport and distribution of 
more than 25,500 tons of essential good 
including food products, beverages and 
paper products, such as toilet paper and 
cardboard packaging, via more than 
2,250 vehicles daily. 
 

Spain 
ALSA 
 
ALSA is the leading operator in the 
Spanish sector of road-based passenger 
transport, offering a fleet of 3,465 buses. 
During the COVID-19 crisis, ALSA made 
its’ fleet of vehicles available to the 
Military Emergency Unit (UME). These 
buses were used to cover the needs for 
transfers that arose in the time of the 
health crisis. 

France 
HEPPNER 
 
Founded in 1925, Heppner is the 
independent leader in international trade 
to and from France. A specialist in 
transport and logistics solutions, 
HEPPNER has over 70 sites in France. 
 
Although strongly impacted by the 
current health crisis, Heppner wanted to 
maintain its activities and the group has 
made more than 7,000 deliveries to 
pharmacies, hospitals, clinics and old 
people’s homes thanks to the 
unwavering mobilisation of its teams and 
the commitment of its leaders. 

The Netherlands 
Louwman 
 
Online car salesman auto.nl , part of the 
Louwman Group, launched a campaign to 
provide car-free carers who were 
dependent on public transport with a 
temporary free car. The company has 
provided over 700 cars to carers. 
 
Molecaten 
 
Now there are little to no holiday guests, 
Molecaten have rented their holiday 
homes as offices for businesses, fitted 
with Wifi, electricity and all the office 
essentials. 

Ez az online autókereskedés (auto.nl), mely a 
Louwman Csoport tagja, azzal a 
kezdeményezéssel élt, hogy ingyenes használatra 
ajánlott fel autókat olyan ápolóknak, akik saját 
autó hiányában a tömegközlekedéstől függtek. 
Összesen 700 autót juttattak el ápolóknak.

Mivel most szinte egyáltalán nincs 
nyaralóvendég, a Molecaten cégeknek adta 
bérbe a wifivel és elektromos árammal felszerelt 
nyaralóházait, melyek irodai használatra is 
tökéletesen alkalmasak.

Az 1925-ben alapított HEPPNER, a 
szállítmányozási és logisztikai megoldások 
szakértője, Franciaország egyik piacvezetője 
a nemzetközi kereskedelemben, mely 70 
telephellyel rendelkezik szerte az országban. 
Bár erőteljesen hatott rájuk is a jelenlegi 
vírusválság, mégis meg akarták őrizni az 
aktivitásukat, ezért a csoport 
gyógyszertárakkal, kórházakkal, klinikákkal és 
öregek otthonával vette fel a kapcsolatot és 
végzett számukra szállításokat összesen több, 
mint 7000 alkalommal. Mindezt elkötelezett 
vezetőikkel és a csapataik folyamatos 
mozgósításával tudták megvalósítani.

ALSA Spanyolország vezető személyszállítója 
a közúti forgalomban 3.465 buszból álló 
flottájával. A koronavírus válság alatt járműveit 
a Katonai Sürgősségi Egység rendelkezésére 
bocsájtotta. Ezeket a buszokat használták arra, 
hogy az egészségügyi válságban fellépő 
szállítmányozási igényeket kielégítsék.

Márciusban és áprilisban, az LS több, mint 
25.500 tonna terméket – elsősorban 
alap élelmiszereket és higiéniai papírtermékeket - 
szállítmányozott  napi 2250 jármű mozgatásával.

A 3 testvér által alapított máltai taxitársaság, 
az E-Cabs, a koronavírus válságban az 
állampolgárok mozgatását segítette úgy, 
hogy flottáját egy akadálymentesített 
teherautóval egészítette ki, mellyel 
térítésmentesen szállította a betegeket a 
Mater Dei Kórházba az 
előjegyzett időpontjaikra.

A társaság azért alakult, hogy segítse a 
vállalkozásokat az E-kereskedelmük 
kiépítésében a lehető legrövidebb idő alatt. 
A megfizethető és könnyen használható 
platform lehetővé tette a vállalkozások 
számára, hogy a nehéz időkben is 
folytathassák a kereskedést és árbevételhez 
jussanak a teljes leállás helyett.

A 2 fiútestvér által alapított Bolt egy utazást 
segítő applikáció, amivel kedvezményes áron 
és nyomon követhető módon tudunk taxit 
rendelni. A vírusválságban az éttermeket 
segítették azzal, hogy beszerezték számukra a 
szükséges alapanyagokat és házhoz szállították 
ételeiket, hogy az éttermek  csökkentett 
alkalmazotti létszámmal is tovább 
üzemelhessenek.

A FAN Futárszolgálat Alapítvány aktívan 
vette ki a részét a koronavírus terjedése elleni 
harcban és az élvonalban dolgozók védelme 
érdekében. Partnereivel - a nem kormányzati 
szervezetekkel és a magánvállalkozásokkal 
közösen - több, mint 27 tonna gyógyászati 
felszerelést szállítottak térítésmentesen 
mintegy 1265 egységnek, úgymint kórházaknak, 
orvosoknak, rendőrségnek, tűzoltóságoknak és 
egészségügyi intézményeknek.
 
200 idős embert láttak el húsvétkor étellel. 

3000 laptopot és tabletet juttattak el nehéz 
anyagi körülmények között élő diákoknak, 
hogy bekapcsolódva az online oktatásba 
a nehéz időkben is folytathassák 
tanulmányaikat.

A Mandjukov Ltd. anyavállalatként 
tevékenykedik az ingatlan beruházások, 
a média, a gépgyártás és a kereskedelem 
területén, 
továbbá a zöld energia előállításában.

2020 májusában Mandjukov Úr 
(elnök, FBN Bulgária) és családja 
6 új mentőautóval (700.000 BGN értékben) 
támogatta a Katonai Orvosi Akadémiát 
a koronavírus elleni küzdelemben.
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