ИСТОРИЯТА ЗА УСПЕХЪТ
F und R LOGISTIK умело използва складовата борса на TimoCom
Фирма F und R LOGISTIK Südost-Europa Spedition GmbH беше една от първите, която преди няколко седмици
представи своите свободни складови площи в новата складова борса на TimoCom. Струвало си е, както се оказа след
кратко време.
„Зарадвахме се, естествено, че толкова
лесно можем да разтоварим нашия
склад – преди всичко защото получихме
по-големите приходи без много
разходи“, разказва с усмивка Зигфрид
Рот, собственик на F und R LOGISTIK.
Действително тази сделка беше лесна
като вид и без усложнения: В склада
на намиращото се във Валенхорст при
Оснабрюк предприятие се освободиха
няколко квадратни метра. А
логистичната фирма F und R LOGISTIK
тъкмо беше информирана за новата
складова борса на TimoCom и обяви
бързо свободните площи на борсата.
Как протече всичко след това, разказва Зигфрид Рот: „Един наш колега спедитор ни се обади и попита за предлаганите на
складовата борса на TimoCom площи. Неговият проблем беше, че не можеше да разтовари част от стоката си при съседна
търговска фирма, поради неприемане. Така че той бързо трябваше да намери място за своя товар. 30 минути по-късно при
нас бяха доставени 20 палета.“ Без складовата борса на TimoCom спедиторът може би щеше да води многобройни
телефонни разговора, преди да може да намери подходящ свободен склад. А сега беше необходимо само едно
обаждане и сделката беше уредена.
Идеално използвана складова борса
„Примерът на фирма F und R LOGISTIK показва как точно могат по-най-добър начин да се използват платформите за
отдаване на TimoCom и така да се сключват добри сделки“, казва Марсел Фрингс, главен представител на TimoCom,
„F und R LOGISTIK разполага с над 1.200 квадратни метра оборотни складове. Ясно е, че там винаги има части от площи,
които стоят свободни. Но със складовата борса на TimoCom сега е възможно с минимални разходи да се постигне
допълнително разтоварване на склада.“
И в обратния случай складовата борса е идеална. Превозвачи или спедитори, които търсят складови площи, бързо
и лесно могат да ги намерят в складовата борса. Така ще намерите винаги правилното нещо в правилния момент без досадно търсене и телефониране.
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