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 1945  Albo Albini ja Sandro Pitigliani avavad oma esimese kontori Pratos,  
  tekstiilitööstuspiirkonnas  Florence lähedal, et pakkuda kullerteenust Lõuna-
  Itaalias 

 1946 - 1983 Itaalia võrgustiku arendamine, kus avati kontorid Florences ja Milanos, osutamaks 
  agendivõrgustiku kaudu oma teenuseid ka mujal Euroopas ja teistel kontinentidel.  

 1984  Avatakse esimene Alpi väljaspool Itaaliat, Amsterdamis 

 1985 - 1989 Luuakse Alpi Euroopa võrgustik 

 1990  Avatakse esimene Alpi kontor USA-s, Chicagos 

 1991 - 1998 Luuakse Alpi US võrgustik ja partnervõrgustik Lõuna-Aasias, Koreast Taivanini ja 
  Hiinas. 

 1990 - 2000 Sõlmitakse mitmeid partner- ja eksklusiivagendilepinguid üle maailma,  
  garanteerimaks klientidele globaalset teenust. Avatakse kontorid Vietnamis ja 
  Banghladeshis 

 2000 - 2010 Toimuvad ülevõtmised Prantsusmaal ja Saksamaal.  Toimub Logistika divisjoni 
  kiire areng ning luuakse  Corporate Key Account Management 

 Täna   Alpi omab 64 kontorit üle maailma, kus töötab üle 800 töölise 
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Alpi kontorid : 
Tugev võrgustik ,mis koosneb 
rohkem, kui 50-st kontorist 
 
 
 
Eksklusiivagendid: 
Hoolikalt valitud partnerid , 
kellega jagatakse riske ja 
tulusid, esindamaks 
kontserni kohalikul turul. 
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ALPI JV 
 
Hiina 
Hong Kong 
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Lõuna-Korea 
Vietnam 
Banghladesh 

ALPI Agents 
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 2006  Asutati Eesti-Itaalia ühisettevõte Alpi Eesti OÜ 

  Asutati ettevõtted Lätis – ALPI Latvia, Leedus – ALPI Baltika,  

  Rootsis - Transbaltika 

 2006 - 2009 Euroopa transpordivõrgustiku arendamine - avati  veoliinid Lätti, Leetu, Poola,  
  Austriasse, Ungarisse, Saksamaale, Prantsusmaale, Belgiasse, Hollandisse,        
  Rootsi, Norra, Šveitsi, Itaaliasse, Hispaaniasse, Portugali, Türki 

 2009  Avati kontor Tartus, Tähe tänaval. 

 2010  Valmis uus 3500 m2 laokompleks ja kontor Rae Tehnopargis, Jüris 

 2011  Tollilao ja – terminali avamine 

 2012  Alustati mere- ja lennusaadetiste ekspedeerimisega 

 2013  Aktsiisilao avamine. Alustati Inglismaa vedudega 

 2014  Asutati ettevõte Venemaal TransALPI 

 Täna  Eestis 28 töötajat, 29 tuh. saadetist aastas, käive 9 milj. Eur. Alustati lao 
  1500 m2 juurdeehitusega. 
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 Selgelt eristuv eraomanduses olev ettevõte 

 Koolitatud personal tagamaks Klientide rahuolu 

 Kogu võrgustiku Personaalne suhtumine Klientidesse 

 Ülemaailmne teenus läbi oma võrgustiku ja partnerite  

 Adapteerumisvõimeline tegevus ka Kliendi muutuvate vajaduste korral 

 Efektiivne partner Tarneahelas (SCM) ja  Ettevõtte Ressursside Planeerimine (ERP) 

 Kiire ja professionaalne lahenduse leidmine igale küsimusele ja probleemile 
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 5 peamist edu võtit 

 Globaalne võrgustik 

 Paindlikkus 

 Teenuste integratsioon 

 Kuluefektiivsus 

 Kindel majanduslik 
taust 

 

www.alpieesti.ee 



 Paindlikkus 
◦ Olles keskmise suurusega ettevõte ei ole meie eesmärk mitte ainult 

efektiivsus vaid Klientide rahulolu. Kõik meie protsessid ja 
tööprotseduurid on mugandatud- ja kooskõlas klientide vajadustega 

 Pühendumine 
◦ Kui me ütleme JAH, siis me ka PEAME LUBADUST! Klientide 

efektiivsus on meie eesmärk 

 Hoolivus 
◦ Me ei vea Sind alt, sest pereettevõtte pühendumus on viidud kõikide 

meie töötajateni. Alpis Me Hoolime!  
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ALPI Eesti erinevad teenused on 
integreeritud klientide 
Tarneahelasse: 
• Maanteetransport 
• Õhu- ja Meretransport 
• Laologistika 
• Tollimaakleriteenus 
 
Alpi omab kaasaegset IT lahendust, 
mida arendatakse jätkuvalt, 
koostöös Klientidega, tagamaks 
mugavaima koostöö ja 
optimaalseimad ressursside 
kasutused (ERP). 
 



 Rahvusvaheline ja kohalik maanteetransport on Alpi Eesti peamine tegevusala, mis hõlmab endas 
Grupi- ja Osakoorma ning Täiskoormate vedu. Transpordime nii eritemperatuurilisi-, kui ohtlikke 
kaupu. 

 Kõik transporditeenused teostatakse kindlate ajagraafikute alusel, mis tagavad kõrge tarnekindlus- ja 
täpsuse. Mõistame ja toetame klientide püüdlust juhtida varusid ‘’Just in Time’’ põhimõttel. 

 LTL – (Less then a Truck Load) -  grupi- ja osakoormad  
◦ Meie peamine tegevus, kus suudame pakkuda oma klientidele parimaid ja efektiivsemaid lahendusi. Toetudes meie väga 

heale partnervõrgustikule ja töötajate kõrgele professionaalsusele tagame veovahendite kõrge täituvausastme, mis 
omakorda annab suurepärase eelduse konkurentsivõimelise hinnataseme kujunemisele.   

 FTL – (Full Truck Load) - Täiskoormad 
◦ Suuremate veomahtude puhul osutame veole lisaks ka professionaalset tuge veodokumentide täitmise, mis aitab säästa 

Klientide väärtuslikku aega ning nad saavad keskenduda oma põhitööle. Me garanteerime lühimad võimalikud transiidiajad 
ning kõrgeima  teenuse kvaliteedi.  

 Eriveod – Eritemperatuurilised- ja ohtlikud (ADR) veod ning EU sisesed kiirveod 
◦ Meie professionaalne kollektiiv aitab Teid igas küsimuses ja leiab lahenduse ka eritingimusi nõudva kauba transpordile. 

Meie tehnikapargis on sertifitseeritud (FRC/FNA) veovahendeid, et transportida kaupu eritemperatuurirežiimil.  

◦ Meie kaupu vedavad autod on varustatud ohtlike kaupade vedamiseks nõutava erivarustusega ning juhid on läbinud 
asjakohase koolituse. 

◦ TEIL ON KIIRE? Saadame väiksemad saadetised sihtkohta kiiremini, kui seda eeldaks tavaline töörutiin.   
       ME SAAME HAKKAMA! 
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 Meretransport on Alpi Eestile kiiresti kasvavaks teenuseks. Meie eeskujuks on Alpi kontsern, kus 
käsitletakse aastas tuhandeid TEUsid.  

 Lepinguliste koostööpartnerite toel teostame merevedu kõikide kontinentide ja maade vahel.  

 Võtame endale vastutuse kogu protsessi eest. Abistame oma kliente vajalike dokumentide 
vormistamisel, et vähendada bürokraatiast tekkivat ajakulu, lühendades seeläbi üldist transiidiaega 
ja kokku hoida kulusid.  

 Meie pakkumine on kattev kõikidele mereveo saadetiste tüüpidele: 

◦ LCL – (Less then a Container Loads) - Osakoormad 
Juhul, kui saadetise suurus ei ole piisav, et kasutada konteinerit, konsolideerime Kliendi veose teiste saadetistega ühte 
konteinerisse ja toimetame soovitud sihtkohta. Kuluefektiivsus ja saadetise turvalisusnõuded on tagatud, garanteerides 
sellega Klientide rahuolu.  

◦ FCL – (Full Container Loads) - Täiskonteinerid 
Organiseerime transpordi, teie kauba kogust ja -iseloomu arvestava konteineriga soovitud sihtpunkti. Kindel ja turvaline 
valik.  

◦ Multimodaalne vedu 
Saavutamaks parimat konkurentsivõimet ja lühimat transiidiaega, leiab meie oskuslik meeskond, koostöös Alpi ülemaailmse 
võrgustikuga, teie kaupade liikumiseks optimaalsed veomoodused- ja liinid.  

       ME TEEME ÄRA! 
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 ALPI Grupp käsitleb aastas tuhandeid lennusaadetisi. Meil Eestis on see hetkel arenev tugiteenus 
oma klientide paremaks ja operatiivsemaks teenindamiseks. Koostöös partneritega pakume uksest 
ukseni teenust, olenemata sihtpunktis kõikjal maailmas.  

 Ekspress Teenus  
◦ Kui vajate eriti kiiret ja operatiivset teenust, leiame teile lahenduse lühima transiitajaga otselennu, soovitud 

sihtpunkti üle kogu maailma. Pisut kõrgema hinnataseme kompenseerivad kõrgeim võimalik teenindustase ja 
protsessid, mis toetavad Teie soove parimal viisil.  

 Standartne ja otse 
◦ Laia partnervõrgustiku kaudu pakume stabiilset ja usaldusväärset teenust tavakauba, tekstiilitoodete, moetoodete, 

toiduainete ja kiiresti riknevate kaupade transpordile üle kogu maailma.  

       ME PANEME LENDU! 
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 Pakume komplektseid laoteenuseid nii tava, kui ka tolliformaalsuseid nõudvatele  ja aktsiisikaupadele, seda nii Eestis kui kõikide meie 
Grupi ettevõtetes üle maailma. Oleme aktiivsed osalema integreeritud logistika täisteenuse pakkujana. Paljudele  Klientidele on meist 
saanud   nende tarneahela  lahutamatu osa. Oma klientide paremaks teenindamiseks omame kaasaegset logistikakeskust. 
Partnervõrgustiku toel suudame käsitleda ka eritemperatuurirežiimi nõudvaid kaupu.   Meie peamised teenused on:  

 Laoteenused 

◦ Tavakauba käsitlemine 

◦ Terminaliteenused 

◦ Saadetiste konsolideerimine 

◦ Hoiustamine 

◦ Komplekteerimine 

 Kvaliteedi kontroll 

 Lisaväärtusteenused:  

◦ Etikettide kleepimine 

◦ Erikomplekteerimine 

◦ Pakendamine          

 Kahalik korje-, jaotus- ja ekspressvedu  

 Tarnija haldus ja Tarneahela juhtimine 

 Outsoursimine 

◦ Laoteenused 

◦ Klienditeenindus 

 Tollimaakleriteenused 

      ME VALVAME ! 
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