
Több mint 
kereskedelem!

TÁMOGATJUK A TELJES 
TERMELÉSI FOLYAMATOT, 
A VETÉSTŐL 
AZ ARATÁSIG.



Az EAST Csoportot 2017-ben alapította három, mezőgazdaságban 
és élelmiszeriparban átfogó tapasztalattal rendelkező szakember. 
Jelenleg cégcsoportunk komplex mezőgazdasági termékekből és 
kapcsolódó szolgáltatásokból álló portfóliót nyújt ügyfeleinek Közép 
és Kelet-Európa 11 országában. 

Az EAST Csoport összesen 500.000 tonna 
terményt értékesít, 40.000 hektárt lát el 
mezőgazdasági inputokkal, 20.000 kamionnyi 
rakományt szállít és 60.000 tonna gabonát tárol.

Az EAST Csoportot jelenleg 
5 cég alkotja, melyek közül az 
East Grain Srl. a fő vállalat: 

EASTGrain (Kereskedelem)

Cargolog (Logisztika)

EASTSilodep (Tárolás)

UBM Feed (Feldolgozás)

EASTAgro (Integráció)

EAST GROUP PRESS KIT

https://drive.google.com/drive/folders/1YzTDm6azrhVBGlaaeTXQiGaiwLBkAeyL?usp=sharing


Kereskedelem
A gabona- és olajosmagkereskedelmi divízió képezi a cég alapját. A 
terményfelvásárlás jelentős része Romániából és Magyarországról 
történik, több mint 450 termelőt, integrátort, illetve belföldi és 
nemzetközi kereskedőt magába foglaló beszállítói körből. Az 
értékesítés szempontjából stratégiailag a közép-kelet európai 
feldolgozóipart tartjuk fő piacunknak, de jelen vagyunk mind a 
nyugat-európai, mind pedig a fekete-tengeri exportpiacokon is.

+40 799 883 901

www.eastgrain.ro

EASTGRAIN PRESS KIT

http://www.eastgrain.ro
http://www.eastgrain.ro
https://drive.google.com/open?id=11fR5RbGIrCogJaQIaBUPvaRnYY5W18L7&authuser=eszter%40wearebold.ro&usp=drive_fs


Logisztika
Az East Csoporthoz tartozó Cargolog logisztikai vállalaton keresztül 
fuvarozási megoldásokat biztosítunk ügyfeleink számára.

Elsősorban ömlesztett áruk szállítmányozására nyújtunk megoldást, 
legyen szó gabonáról, takarmány alapanyagról, folyékony és száraz 
élelmiszeripari termékről, vagy vegyipari termékről. Emellett darab 
áruk fuvarozásával is foglalkozunk. Jelen vagyunk belföldi, illetve 
nemzetközi piacon is.

+40 372 900 310

www.cargolog.ro

CARGOLOG PRESS KIT

http://www.cargolog.ro
http://www.easgrain.ro
https://drive.google.com/open?id=1wbzzumOZODkcWgNgnAgv9lpwInZHFmMD&authuser=eszter%40wearebold.ro&usp=drive_fs


Tárolás
Gabonapiaci jelenlétünk erősítése érdekében elengedhetetlen, hogy 
megfelelő tárolási kapacitással rendelkezzünk. 

A legújabb technológiai eszközökkel felszerelt, korszerű silóink 
magas színvonalú szárítási, tisztítási és tárolási megoldásokat 
nyújtanak. A két gabonatelepünk (Kerelőszentpál, Radnót) összesen 
60 ezer tonna tárolási kapacitást biztosít cégcsoportunk számára.

+40 745 372 460

www.eastgrain.ro

EASTSILODEP PRESS KIT

http://www.cargolog.ro
http://www.eastgrain.ro
https://drive.google.com/open?id=11fR5RbGIrCogJaQIaBUPvaRnYY5W18L7&authuser=eszter%40wearebold.ro&usp=drive_fs


Feldolgozás
Az UBM Csoport, East Csoport és Oprea Avicom tulajdonában 
levő UBM Feed Romania SRL az ország legnagyobb független – 
nem saját integrációba gyártó – takarmánykeverő üzeme.

A takarmánykeverő képes baromfi, sertés és kérődző 
takarmányok előállítására dercés és granulált formában, 
valamint partnerspecifikus, egyéni receptúrák gyártására is.

+40 372 903 358

www.ubmfeed.ro

UBM PRESS KIT

http://www.cargolog.ro
http://www.ubmfeed.ro
https://drive.google.com/open?id=1zMrsX1gIXoSF2ERIowJ_qUn4TIzNAb-0&authuser=eszter%40wearebold.ro&usp=drive_fs


Integráció
Cégcsoportunk legfrissebb tagja az Agroleg Varóval 
közösen alapított East Agro Input vállalat, amely 
mezőgazdasági inputokkal látja el a gazdákat a termelés 
teljes folyamatában.

Teljeskörű szolgáltatásokkal támogatjuk a mezőgazdaság 
jobb teljesítményét a vetéstől egészen az aratásig.

+40 747 179 612

www.eastagro.ro

EASTAGRO PRESS KIT

http://www.cargolog.ro
http://www.ubmfeed.ro
https://drive.google.com/open?id=1QBO4SxWwBa6wU54QxaDkzBzoeioCJq90&authuser=eszter%40wearebold.ro&usp=drive_fs



