УСПЕШНА ПРИКАЗНА
F und R LOGISTIK умешно ја користи берзата на складишта на TimoCom
F und R LOGISTIK Südost-Europa Spedition GmbH беше една од првите кои ги поставија своите слободни површини за
ускладиштување на новата TimoCom берза на складишта. И тоа се исплатеше, како што многу кратко време потоа се
утврди.
„Секако дека се радувавме што
можевме нашиот магацин толку
едноставно да го наполниме - пред
се, затоа што овие дополнителни
приходи ги добивме без поголем
напор“, со насмевка на лицето
раскажува Зигфрид Рот сопственик на
F und R LOGISTIK. Навистина оваа
зделка беше една од наједноставните
и најнекомплицираните: Во
магацинот во седиштето на фирмата
во Валенхорст кај Оснабрик се
ослободија неколку квадратни метри.
Но F und R LOGISTIK веќе беа
информирани за новата берза на
складишта на TimoCom и по кратка постапка ги поставија своите слободни пворшини во берзата. Како понатаму се
одвиваа настаните, опишува Зигфрид Рот: Еден колега од дејноста се јави кај нас и праша за понудените површини на
берзата на складишта на TimoCom. Неговиот проблем беше тоа што една трговска фирма која е во наше соседство
одбила да му истовари дел од утоварот. И сега итно мора да најде место за тој утовар. 30 минути подоцна 20 палети беа
испорачани кај нас.“
Без берзата на складишта на TimoCom, шпедитерот сигурно ќе направеше многу телефонски разговори пред да најде
соодветен и празен магацин. Но за ова му беше доволен еден телефонски разговор и работата беше завршена.
Берза на складишта
Примерот на фирмата Firma F und R LOGISTIK точно покажува, како платформите за објавување на TimoCom може
идеално да се употребуваат и така да се склопуваат добри зделки, вели Марсел Фрингс, Chief Representative
наTimoCom, „F und R LOGISTIK имаат на располагање вкупно над 1.200 квадратни метри складишна површина. Јасно
дека од време на време одредени површини се празни. Но, со берзата на складишта на TimoCom сега е можно со
минимален напор да се постигне дополнителна искористеност на складиштето.
И во спротивниот случај берзата на складишта е идеална. Превозници или шпедитери кои што бараат складишни
површини, ги пронаоѓаат лесно и некомплицирано на берзата на складишта. Така секогаш се наоѓа вистинското во
вистинско време - без досадно пребарување и телефонски разговори кои трошат време.
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