Logistyka kontraktowa

Niezawodny serwis dla branży
kosmetyków, suplementów
i wyrobów medycznych
Zgodność, bezpieczeństwo i niezawodność to wartości,
którymi się kierujemy, aby zapewnić Ci serwis logistyczny,
którego wymagają Twoje produkty.
Pandemia COVID-19 przyczyniła się do wzrostu świadomości
zdrowotnej społeczeństwa. Zaczęliśmy dbać o profilaktykę swoją
i najbliższych, wynikiem czego jest wzrost sprzedaży na rynku
suplementów, wyrobów medycznych i kosmetyków, wspierających
codzienną pielęgnację.
Wzrost sprzedaży przekłada się także na zwiększenie wymagań dla
logistyki tych produktów.
Twoje potrzeby logistyczne są naszym drogowskazem w tworzeniu
dedykowanych rozwiązań, które zapewnią Ci spokój i pozwolą
skoncentrować się na tym, co ważne dla Twojego biznesu.

Logistyka kontraktowa

Od producenta po dostawę ostatniej mili –
serwis obsługujący sklepy stacjonarne, e-handel
i wielokanałowe łańcuchy dostaw. Zapewniamy zgodność,
bezpieczeństwo i niezawodność dla Twojego biznesu.

Tworzymy bezpieczny proces
magazynowy:
■

■

■
■

■

■

Przyjmując towar do magazynu, kontrolujemy
i rejestrujemy w systemie datę ważności
i numer serii produktów

Dedykujemy specjalną strefę magazynową
wyposażoną i certyfikowaną zgodnie
z wymaganiami prawnymi
Zapewniamy magazynowanie
w temperaturze kontrolowanej

Przygotowujemy wysyłki Twoich produktów
dla odbiorców B2B i B2C z rejestracją daty
ważności i numerów serii
Wybieramy odpowiednie opakowania
i proponujemy używanie opakowań
zwrotnych, co ogranicza Twoje koszty i jest
eco friendly

Zarządzamy procesem zwrotów produktów

Co-packing – pomagamy dostosować
Twój produkt do wymagań rynku:
■

■
■

Etykietujemy Twoje produkty pod
kampanie promocyjne lub wymagania
językowe
Przygotowujemy zestawy promocyjne
i dyskontowe
Składamy ulotki

Dystrybucja – dostarczamy Twoje
produkty bezpiecznie i na czas:
■

■
■

Zapewniamy dostawy zarówno
paletowe, jak i paczkowe w temperaturze
kontrolowanej
Gwarantujemy dostawy na CITO

Umożliwiamy monitorowanie przesyłek
przez aplikację myKN

O nas
Jako operator one stop shopping oferujemy pełen
zakres usług logistycznych. Działamy w ramach
logistyki lotniczej, morskiej, drogowej, kolejowej oraz
logistyki kontraktowej, projektów i zintegrowanej.

Skontaktuj się z naszym specjalistą:
Aneta Wawrzyniak

Local Sales Manager
Kuehne+Nagel Polska
tel. +48 538 510 135

e-mail: aneta.wawrzyniak@kuehne-nagel.com

Po więcej informacji zapraszamy na:
→ www.kuehne-nagel.pl

