Najchętniej odwiedzanym niemieckim
miastem jest Hamburg. Wszystko dzięki
największej na świecie kolekcji modeli
miniatur, która składa się z misternie
dopracowanych 9 światów tematycznych,
połączonych prawie 16 tys. metrów torów

DOWIEDZ SIĘ, JAKIE ZWYCZAJE
PANUJĄ W NIEMCZECH I POZNAJ JE

kolejowych. Całe to niezwykłe muzeum
jest domem dla 260 000 figur!

Z INNEJ STRONY
Nasz zachodni sąsiad to nie tylko kraj wynalazców, ale i poetów i myślicieli. Najwięcej jednak posiadają
twórców muzyki klasycznej. Słynni niemieccy kompozytorzy to Bach, Schubert, Wagner, Mendelssohn,
Brahms czy Beethoven.

Najlepsi kompozytorzy, poeci i wynalazki, linia do przeklinania i ponad 1000 gatunków kiełbasy,
a do tego pyszne piwo na każdym kroku. Lubimy jeździć do Niemiec!
Codzienne połączenia eksportowe i importowe między Legnicą i Gądkami pod Poznaniem a 40 lokalizacjami na terenie całych Niemiec. W imporcie i eksporcie połączenia w czasie dostawy 48-72 h w systemie
door-2-door.
Przewozimy drobnicę (zarówno paczki, jak i palety), dostawy częściowe oraz ładunki całopojazdowe (FTL).
Wykorzystujemy proaktywny monitoring przesyłek.
Obsługujemy projekty konsolidacyjne w celu optymalizacji kosztów. Transportujemy wiele grup produktowych, w tym żywność, towary przemysłowe oraz niebezpieczne (ADR), z wykorzystaniem nowoczesnego
taboru – ¾ relacji obsługiwanych na nowych pojazdach BDF z kontenerami 7,82 m.
Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić. Skontaktuj się z nami w Polsce lub w Niemczech.

Raben Logistics Polska sp. z o.o.

Raben Trans European Germany GmbH

ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo
tel.: +48 61 898 88 00, fax: +48 61 898 88 01
poland.info@raben-group.com

Regioparkring 8
41199 Mönchengladbach
tel.: +49 621 370 380
germany.info@raben-group.com
www.raben-group.com
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Z RABEN!

Piwo

gdzie każdy może zadzwonić
i ponarzekać w niewybredny sposób na opera
torów.

Dobrze, że Raben
nie potrzebuje taki
ej linii!

to zdecydowanie najlepszy

produkt eksportowy Niemiec! W Bawarii trunek
ten uznawany jest za jedzenie, a Niemcy są
drugim największym (tuż po Irlandii) konsumen-

Berlińska linia metra ma
ponad 150 km (151,7) i aż 173
stacje! Rocznie korzysta z niej
ok. 510 mln osób.

tem piwa na świecie. 40% rocznych zasobów tego
złotego napoju sprzedawanych jest na największym festiwalu piwa na świecie – Oktoberfest. Jeśli zatem masz ochotę na pyszne piwo,
możesz je sprowadzić z pomocą Raben.

Niemcy dbają o środowisko – każda plastikowa
butelka jest tam dużo grubsza, więc można je

nasz zachodni sąsiad to istny raj!
Istnieje tam ponad 300 gatunków chleba

Chcesz być kierowcą w Raben?
Bez prawa jazdy ani rusz!

i 1000 gatunków kiełbasy!

Najdłużej istniejąca na świecie restauracja
znajduje się w Ratyzbonie. Jej początki
sięgają 1146 roku.
Dwaj najwięksi sportowi rywale
– Adidas i Puma – to… od lat rywalizujące ze sobą ﬁrmy dwóch braci
Dasslerów. Panowie po drugiej wojnie
światowej pokłócili się i już nigdy
ze sobą nie rozmawiali, a każdy
z nich z mozołem budował swoje
sportowe imperium.

Najdłuższy niemiecki wyraz ma 79 liter! Ktoś umie go wymówić?
Donaudampfschifffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerkbauunterbeamtengesellschaft

Nosi je prawie 2% ludności!

Dla wielbicieli glutenu i kiełbasy

Karl Benz od Wielkiego Księcia Badenii.

który w języku polskim oznacza… młynarza
.

w Niemczech. Otrzymał je w 1888 roku

Najczęściej występującym w Niemczech nazwiskiem jest

,

Müller

Pierwsze prawo jazdy zostało wydane

wielokrotnie wykorzystywać, a za każdy napój
znajdujący się w puszce, plastikowej bądź szklanej
butelce trzeba zapłacić kaucję. Raben też dba
o ekologię. Inwestujemy w nowoczesną, przyjazną
dla środowiska flotę z normami spalania Euro 5
i Euro 6, od lat prowadzimy projekt e-faktura,
a nasze biura i magazyny również są eko!

Niemcy są bardzo kreatywni, to właśnie
do nich należy całkiem sporo wynalazków
i modyﬁkacji. Udało im się np. przenieść
tradycyjną kwadratową planszę do gry
w szachy na planszę w kształcie
gwiazdy i skłonić Amerykanów
do reklamowania gry jako…
chińskie warcaby!
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