
Mai mult  
decât comerț!

SUSȚINEM ÎNTREGUL 
PROCES  DE PRODUCȚIE, 
DE LA SEMĂNAT  
PÂNĂ LA RECOLTARE.



Fondat în anul 2007, Grupul East oferă în prezent un portofoliu complex 
de produse agricole și servicii conexe clienților din 11 țări din Europa 
Centrală și de East. 

Grupul East vinde un total de 500.000 de tone de 
cereale și oleaginoase, aprovizionează fermierii 
cu inputuri agricole pentru 40.000 de hectare, 
transportă 20.000 de camioane pline de mărfuri și 
depozitează 60.000 de tone de cereale.

Grupul EAST este alcătuit de 
5 companii membre, compania 
principala fiind East Grain SRL: 

EASTGrain (Comerț)

Cargolog (Logistică)

EASTSilodep (Depozitare)

UBM Feed (Procesare)

EASTAgro (Integrare)

EAST GROUP PRESS KIT

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


Comerț
Divizia de comercializare a cerealelor și semințelor oleaginoase 
reprezintă nucleul companiei. O parte semnificativă a achizițiilor 
noastre de recolte provine din România și din Ungaria, de la 
o bază de furnizori formată din peste 450 de producători, 
integratori și comercianți interni și internaționali.

+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


Logistică
Pentru a ne asigura independența și a fi cât mai flexibili în 
manipularea cantităților de cereale achizitionate am înființat în 
cadrul Grupului propria firma de logistică.

Prin intermediul firmei East Cargolog oferim partenerilor noștri soluții 
pentru transportul de mărfuri vrac și ambalat.  Firma East Cargolog 
este prezentă atât pe piața internă cât și pe cea internațională și are 
în portofoliu transportul de cereale, materii prime furajere, produse 
alimentare lichide și uscate sau produse chimice.

+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


Depozitare
Grupul East are în portofoliu două baze moderne cu o capacitate 
totală de depozitare de 60 de mii de tone.

Silozurile noastre ultramoderne sunt dotate cu cele mai noi 
tehnologii și oferă soluții de uscare, curățare și depozitare de înaltă 
calitate. Fiecare celulă în parte este dotată cu un sistem de control 
și monitorizare a temperaturii produsului. Recepția și livrarea 
produselor se poate face cu mijloace auto dar și feroviar.

+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


Procesare
UBM Feed România SRL, deținută de UBM Group, East Group 
și Oprea Avicom, este cea mai mare fabrică independentă de 
producere a furajelor din țară.

Fabrica produce furaje pentru păsări, porci și rumegătoare sub 
formă de pudră și granule, precum și formule personalizate 
specifice partenerilor.

+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


Integrare
Cel mai nou membru al grupului nostru este East Agro Input, 
o companie înființată în parteneriat cu Agroleg Varo care 
furnizează fermierilor inputuri agricole pe tot parcursul 
procesului de producție.

Oferim o gamă completă de servicii pentru a sprijini 
îmbunătățirea performanțelor agricole de la semănat până 
la recoltare.

+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



