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VEDR. | UNITED HEAVY LIFT UDPEGER INTERMARINE SOM
UNITED HEAVY LIFT UDPEGER INTERMARINE SOM HANDELSAGENT
Hamborg/Houston. United Heavy Lift (UHL), der er førende inden for effektive, innovative og skræddersyede tungtransportløsninger,
fortsætter med at udvide sit globale kommercielle netværk ved at udpege Intermarine som sin eksklusive handelsagent i Nordamerika.
”To succesrige aktører på tungtransportmarkedet går sammen om deres mål”, siger den administrerende direktør i United Heavy Lift, Lars
Bonnesen. ”Sammen står vi stærkere, og sammen vil vi komme videre.”
Intermarine, en førende leverandør af søfragttjenester indenfor olie og gas samt minedrift-, energi- og infrastrukturbranchen, vil stå for
kommunikationsarbejdet omkring UHLs kommercielle maritime fragtaktiviteter, som styres fra Nordamerika. Sammen vil Intermarine og
UHL give kunderne den topkvalitetsservice, ydeevne og pålidelighed, som begge virksomheder i lang tid har været kendte for.
”Vi er glade for at kunne repræsentere UHL kommercielt og i den forbindelse bruge vores stærke netværk og ekspertise i regionen”, siger
Intermarine-direktør Richard Seeg. ”Vi er overbeviste om, at dette samarbejde vil gavne vores fælles kunder med en endnu bredere vifte
af tjenester og fragtrelaterede løsninger.”
Intermarines charterdirektør, René Pedersen, vil lede den kommercielle indsats med fokus på multifunktions- og tungløfttonnage,
herunder med UHLs nyligt erhvervede flåde på ni F900-ecolift-skibe. René Pedersen har næsten 20 års erfaring indenfor chartring og
logistik, dériblandt mange års arbejde sammen med UHLs Lars Bonnesen. Årene med arbejdserfaring blandt personalet i de to organisationer vil sikre en pålidelig og problemfri service overfor kunderne.
”Vi er utrolig glade for at arbejde sammen med Intermarine og René Pedersen igen. Intermarine står stærkt på det nordamerikanske
marked og har opbygget et rigtig godt netværk gennem årene”, udtaler Lars Bonnesen. ”Derudover er jeg også personligt glad for at gå
sammen med René Pedersen igen. Faktisk har jeg kendt og arbejdet sammen med ham i næsten 20 år. Han startede sin karriere inden
for shipping og har været i lære og praktik hos mig. Han har min fulde tillid. Jeg ved, hvor dygtig han er.”
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Om United Group / United Heavy Lift
United-Gruppen, der har hovedkontor i Hamborg, består af fire tæt forbundne virksomheder: United Heavy Lift (UHL), United Wind
Logistics (UWL), United Engineering Solutions (UES) og det nyeste skud på stammen: United Heavy Transport (UHT). Sidstnævnte åbner
i maj 2020 og skal håndtere gruppens flåde af såk. semisubmersible (halvt nedsænkende) fartøjer. UHT har kontorer i Houston, Texas,
og Hamborg. United Heavy Lift blev etableret i 2015 og leverer skræddersyede løsninger indenfor tung søtransport. Læs mere om vores
flåde på: https://www.unitedheavylift.de/fleet/
Om Intermarine
Intermarine, som agent for Industrial Maritime Carriers, LLC, er en førende leverandør af pålidelige linjetjenester indenfor transport af
projekt-, styk- og tungløftgods i Nord- og Sydamerika. Fra sine USA-lokationer i Houston og New Orleans samt gennem et bredt netværk
af agenturkontorer i hele regionen udfører Intermarine ugentlige sejladser til og fra den Amerikanske Golf og Colombia, Trinidad, Guyana, Mexico, Karibien og Mellemamerika samt sejladser hver anden uge til Surinam, Brasilien og den sydamerikanske vestkyst. Yderligere
information på www.intermarine.com.

