INDUSTRY SOLUTIONS - ROZWIĄZANIA BRANŻOWE
Zaprojektowane, aby sprostać wyzwaniom rynku

HIGH-TECH AND
HOME EQUIPMENT
EFEKTYWNE ROZWIĄZANIA
LOGISTYCZNE WSPIERAJĄCE
ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA
PRODUKTU
Produkty wrażliwe, krótki cykl życia produktu i sezonowość: charakterystyka branży hightech and home equipment wymaga specjalnych rozwiązań logistycznych, które sprostają
tym wyzwaniom.
GEFCO, ekspert w logistyce dla branży high-tech and home equipment oferuje globalne
wsparcie i optymalne rozwiązania dzięki integracji usług logistyki inbound, magazynowania
i dystrybucji.

NASZE ROZWIĄZANIA

LOGISTYKA INBOUND
Optymalizacja zaopatrzenia
zakładów produkcyjnych

■

D
 ostawa komponentów:

DYSTRYBUCJA DO
MAGAZYNU
Zarządzanie przepływami
pomiędzy fabryką a centrami
dystrybucyjnymi
■

optymalizacja, konsolidacja,
zabezpieczenie przepływów od
S
 kładowanie komponentów:

■

każdorazowo, pilne dostawy
■

Przygotowanie zamówień:

Zwroty: odbiór pustych
opakowań, niesprzedanych

pakowanie, etykietowanie, kitting

stocku

Harmonogram dostaw na
konkretny dzień lub ustalany

Magazynowanie w strzeżonym
magazynie

■

zarządzanie zleceniami, kontrola
■

Dostawa produktów do punktów
sprzedaży

standardowymi dostawami
■

dostawców
■

Zarządzanie pilnymi i

DYSTRYBUCJA W SIECI

produktów i zwrotów
■

D
 ostawy na linię produkcyjną:

Zarządzanie produktami
promocyjnymi: standy POS,

dostawy sekwencyjne, odbiór

międzynarodowe targi

pustych opakowań

■

Bezpieczny transport

Projektowanie i optymalizacja przepływów ■ Reprezentacja celna i podatkowa ■
Śledzenie przesyłki ■ Monitorowanie wskaźników KPI

DLACZEGO GEFCO?
EFEKTYWNOŚĆ ŁAŃCUCHA DOSTAW

NIEZAWODNOŚĆ

■

O
 ptymalizacja punktów magazynowania

■

Bezszkodowość

■

O
 ptymalizacja planów transportowych

■

Zabezpieczenie dostaw do fabryki eliminujące
możliwość zatrzymania linii produkcyjnej

ELASTYCZNOŚĆ

■

Z
 dolność alokowania odpowiedniej ilości zasobów

wykwalifikowani kierowcy)

do produkowanych/przewożonych wolumenów
■

Bezpieczeństwo transportu (monitoring GPS,

PEŁNA KONTROLA

P
 roaktywność

■

Dedykowany kontakt

■

Track & Trace

■

Transparentność przepływów

■

Control tower

KLUCZOWE FAKTY I LICZBY
TOP 10
w Europie
Skontaktuj się z nami!
dzial.handlowy@gefco.net

4,2 mld €
obrotu

GEFCO Polska
Plac Bankowy 2; 00-095 Warszawa
Tel +48 22 455 60 00

Ponad 400

lokalizacji na świecie
Odwiedź nas:
gefco.pl
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