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Move Expert posiluje své postavení v Evropě řešením zákona Macron

Od svého založení v roce 2012 je společnost Move Expert známá pro nadstandardní služby
prokazované evropským silničním dopravcům.
Move Expert je nejen aktivním hráčem na poli rezervací trajektů, ale díky svým výjimečným
vztahům se zákazníky a spoluprací s předními dopravními společnostmi si otevírá dveře i k novým
projektům. Své odborné znalosti a schopnost reagovat na aktuální situaci potvrzuje novým
online portálem pro řešení zákona Macron.
V návaznosti na zavedení vyhlášky č. 2016-418 ze dne 7. dubna 2016 o vysílání pracovníků do
Francie, která vstoupila v platnost dnem 1. července 2016, odkdy platí ve Francii nová pravidla
pro cizí profesionální řidiče, byl Move Expert schopen v rekordním čase vytvořit komplexní,
několikajazyčnou nabídku řešení za nejlepší cenu a v nejlepší kvalitě na trhu.
Za použití posledních informačních technologií Move Expert and Vatecure Fintech spustili
dedikovanou webovou stránku www.macron-fr.eu a responzivní informační webovou aplikaci
http://macron-fr.eu/cs, která pomáhá dopravcům splnit nové legální požadavky a zjednodušit
jejich práci. (Vatecure Fintech je společnost ve skupině spřátelených firem, která se podílí na
vývojářských projektech v odvětví silniční dopravy (DPH, rezervace trajektů, Loi Macron atd.)).
Tato platforma se neustále vyvíjí, aby mohla implementovat poslední změny a nabízet klientům
neustále čerstvé zprávy ohledně nové vyhlášky, a to v 11 nabízených jazycích. Move Expert
prokazuje své služby za ceny, které jsou přiměřené velikosti a požadavkům každého klienta.
Akceschopnost společnosti Move Expert a vysoké standardy jejích služeb vedly k navázání
spolupráce s uznávanými asociacemi z oblasti evropské dopravy (FAI (Itálie), MKFE (Maďarsko),
ASTIC (Španělsko), ANTRAM (Portugalsko), ARTRI (Rumunsko), MT (Srbsko) atd.) a k podpisu
smluv s předními mezinárodními dopravci Evropy.

K dnešnímu dni využívá služeb společnosti Move Expert každodenně více než 2 000 silničních
firem. Společnost si nyní klade za cíl nabízet své služby v případě potřeby i v jiných zemích.
To dokonale zapadá do strategie Move Expert, která se nyní plně soustřeďuje na rozvoj
specifického softwaru zaměřujícího se na mezinárodní dopravní segment, který využívá online
služby. Využívá k tomu expertní tým softwarových analytiků a vývojářů v kombinaci s rozsáhlou
zkušeností Sébastiena Schmitta, který se v oblasti dopravy pohybuje již 23 let.

O společnosti Move Expert
Move Expert je společnost specializující se na mezinárodní silniční dopravce a služby pro ně. Založena byla
v roce 2012 Sébastienem Schmittem, dlouholetým expertem v této oblasti.
Po akvizici zavedené firmy RETURN TAX a jejím následném propojení s firmou FASTVAT, Move Expert dnes
nabízí širokou škálu služeb, jako je vrácení a financování DPH, trajektové rezervace a elektronické mýtné.
V neposlední řadě nabízí i řešení a reprezentaci ohledně zákona Macron. Podařilo se mu získat si důvěru
mnoha dopravních asociací v Evropě.
Move Expert je již zastoupen v České republice, Bulharsku a Rumunsku, stejně tak jako ve většině
evropských zemích, a to také díky svým partnerům. Má více než 2000 aktivních klientů.
Kontakt pro média
Sébastien Schmitt – sebastien.schmitt@move-expert.com
Tel: +33 (0)6 08 54 88 06
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