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Cosco Shipping Lines (Central Europe) s.r.o.

COSCO Shipping Lines (Central Europe) s.r.o. resulted after 
the merger between COSCO and China Shipping. In Sep-
tember 2016 SINO Danube Logistics was incorporated in 
COSCON Central Europe to form one of the biggest play-
ers on the Central European market. In January 2017 the 
company was renamed to COSCO Shipping Lines (Central 
Europe) and is serving the markets of Czech Republic, Aus-
tria, Hungary and Slovakia. Slovenia is also incorporated in 
our region through the agent Dragon Maritime. The head-
quarter is currently located in Prague, with branch offices 
in Vienna and Budapest.
 At the moment the headquarter in Prague has 36 active 
employees, whereas Austria has 17 and Budapest 8, which 
makes a total of 61 active employees. These employees 
are currently handling more than 10.000 TEU´s per month 
combining import and export. Our company offers various 
services to our clients including carriers and merchants 
haulage. We offer transportation both over north and 
south continent. Since the start of the merger we are fo-
cusing more and more on volumes over the Piraeus port, 
which is gaining in popularity with our customers.
 Our outstanding work especially during the difficult 
merger period was also recognized by the headquarter of 
COSCO Shipping Line in China. The region of Central Eu-
rope achieved not only a very smooth joining of the two 
companies, but also managed to increase its volumes in 
this very work-intensive time. Because of these facts COS-

Cosco Shipping Lines (Közép-Európa) Kft.

A COSCO Shipping Lines (Közép-Európa) Kft. A COS-
CO és a China Shipping fúziója eredményeként alakult. 
2016 szeptemberében a SINO Danube Logistics társaság 
beolvasztotta magát a COSCO közép európai társaságába, 
ezzel a régió egyik legnagyobb szereplőjévé váltak. 2017 
januárban a cég átnevezte magát COSCO Shipping Lines 
(Közép-Európa) Kft.-nek, és a cseh, az osztrák, a magyar és 
a szlovák piac igényeit szolgálja ki azóta. A szlovén piac is a 
tevékenységi régióinkba tartozik a Dragon Maritime nevű 
ügynökségen keresztül. A cégünk központi irodája jelenleg 
Prágában található és bécsi, illetve budapesti fiókteleppel 
is rendelkezünk.
 Jelenleg a prágai központunkban 36 aktív alkalmazott 
dolgozik, ezen kívül, Ausztriában 17-en és Magyarországon 
pedig 8-an dolgoznak, így összesen 61 munkavállalót alkal-
mazunk. Az alkalmazottjaink jelenleg havi 10ezer import 
és export TEU-t dolgoznak fel. A cégünk különféle szolgál-
tatásokat kínál az ügyfeleink számára, beleértve a szállítási 
és a rakodási szolgáltatásokat. A szállítási kapacitásunk le-
fedi a kontinens északi és déli részét egyaránt. A fúzió meg-
kezdése óta a Pireuszi Kikötőre fókuszálunk, amely egyre 
népszerűbb az ügyfeleink körében.
 A COSCO Shipping Line kínai társasága elismerte a ki-
magasló teljesítményünket különösen a nehéz fúziós idő-
szakban. A közép-európai régió nem csak a két vállalat 
zökkenőmentes egyesítését hajtotta végre, hanem volu-
mennövelésre is képes volt ebben a munkaintenzív idő-
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szakban. Emiatt a COSCO Shipping Lines (Közép-Európa) 
Kft. A „COSCO Shipping Line 2016-os elít csapat” díjat kap-
ta, a cégcsoport egyik legsikeresebb leányvállalataként a 
világon.

Kapcsolattartó: Luo Zhongming 
Managing Director

Mobil: +420775376799
E-mail: luo.zhongming@coscon.cz

Hungary Branch ofice
Mr. Gabor Nagy

Mobil: +36 70 610 6296
E-mail: Gabor.Nagy@coscon.hu

CO Shipping Lines (Central Europe) was awarded by being 
part of the “COSCO Shipping Line 2016 Elite Team” making 
it one of the most successful agencies in the world.
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