EEN SUCCESVERHAAL
F und R LOGISTIK maakt slim gebruik van de TimoCom opslagbeurs
F und R LOGISTIK Südost-Europa Spedition GmbH was er - nog maar een paar weken geleden - als de kippen bij om haar
vrije opslagruimten op de nieuwe opslagbeurs van TimoCom opslagbeurs te plaatsen. Zoals al heel snel bleek, was dat
een heel goede zet!
„Natuurlijk vonden we het geweldig
dat we ons depot zo eenvoudig op pijl
konden brengen – vooral, omdat we de
extra inkomsten zonder al te veel
inspanning konden realiseren“, vertelt
Siegfried Rott, eigenaar van F und R
LOGISTIK, met een brede glimlach En
inderdaad betrof het hier een
ongecompliceerde en eenvoudige
procedure: In het depot van de in
Wallenhorst bij Osnabrück gevestigde
onderneming was een aantal vierkante
meters vrij gekomen. En F und R
LOGISTIK, al op de hoogte van de
nieuwe TimoCom opslagbeurs, plaatste
de vrij ruimte meteen op het beursplatform. Hoe het verder ging, beschrijft Siegfried Rott als volgt: „Een collega-expediteur
belde ons en informeerde naar de op de TimoCom opslagbeurs aangeboden opslagruimte. Hij zat met het probleem dat hij
bij een naburige handsonderneming een deel van zijn goederen vanwege een acceptatieweigering niet kon afladen. Er moest
dus snel een oplossing voor zijn lading worden gevonden. 30 minuten later werden vervolgens 20 pallets bij ons afgeleverd.“
Zonder de TimoCom opslagbeurs had deze expediteur waarschijnlijk een hele reeks telefoontjes moeten plegen, om een
geschikt depot te vinden. Nu was één keer bellen voldoende en was de zaak meteen in kannen en kruiken
Opslagbeurs optimaal benut
„Het voorbeeld van F und R LOGISTIK laat precies zien, hoe de aanbestedingsplatformen van TimoCom optimaal en
profijtelijk kunnen worden ingezet“, verduidelijkt Marcel Frings, Chief Representative van TimoCom, „F und R LOGISTIK
beschikt over een opslagdepot van in totaal 1.200 vierkante meter. Logisch dat er dan altijd wel weer ruimte leeg komt te
staan. Maar dankzij de TimoCom opslagbeurs is het nu mogelijk, de bezettingsgraad van het depot zonder noemenswaardige
moeite te optimaliseren.“ Ook omgekeerd is de opslagbeurs ideaal. Vervoerders of expediteurs die opslagruimte zoeken,
vinden deze snel en ongecompliceerd op de opslagbeurs. Zo vindt iedereen altijd de beste oplossing, op het juiste moment –
zonder lastig zoeken en lang telefoneren.
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