eCommerce

Inteligentne rozwiązania
wspierające e-biznes

eCommerce

Outsourcing logistyczny i doradztwo
dla e-biznesu
Kuehne+Nagel wykorzystuje swoje
doświadczenie w obszarze eCommerce
dla rozwoju Twojego e-biznesu
i zapewnienia lojalności finalnych
odbiorców.
Zmieniające się otoczenie biznesowe, nowe
przepisy i zmienny rynek stanowią poważne
wyzwania dla e-przedsiębiorstw.
Specjalistyczna wiedza Kuehne+Nagel
w obszarze eCommerce jest dostępna też
dla Ciebie. Chcemy Ci pomóc sprostać
rosnącym oczekiwaniom rynku on-line.
Dzięki naszej współpracy z wiodącymi
partnerami technologicznymi zapewniamy
innowacyjne, skalowalne rozwiązania,
wspierające Cię w zdobywaniu e-rynku.

ROZWIĄZANIA LOGISTYCZNE
ECOMMERCE
Szybkie i spójne rozwiązania dla
każdego procesu pozwalają nam
elastycznie i precyzyjnie reagować na
wymagania Klientów.

Twoje codzienne wyzwania
biznesowe traktujemy jak własne.
Nasze zespoły, dzięki ciągłemu
doskonaleniu procesów, zwiększają
ich wydajność i budują przewagę
konkurencyjną w całym łańcuchu
dostaw.
Opracowujemy innowacyjne
rozwiązania, wspierające zarówno
Twoje aktualne cele, jak
i długoterminowe strategie.

eCommerce

Jesteśmy zaangażowani
w rozwój Twojego biznesu
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Organizujemy proces logistyczny, zapewniając:

■ pełną integrację systemową, od połączeń z dostawcami
oprogramowania e-sklepów do wybranych przez Ciebie firm kurierskich,
■ szybki i bezbłędny przepływ informacji w czasie rzeczywistym,
■ weryfikację płatności i obsługę dokumentów sprzedażowych
(faktura, paragon),
■ bezpieczeństwo danych wrażliwych.

Tworzymy proces logistyczny, zapewniając:

■ przeszkolony zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie wdrożenia,
■ szczegółowe mapy procesu oraz schematy przepływów,
■ dostosowany do asortymentu, struktury dostaw, dziennej liczby zleceń,
godzin odbioru przesyłek proces logistyczny,
■ odpowiedni sprzęt (wózki kompletacyjne, ergonomiczne stanowiska
pakowania) oraz infrastrukturę magazynową dostosowaną do Twoich
potrzeb.

Realizujemy i optymalizujemy proces logistyczny, zapewniając:

■ elastyczny model składowania towarów, tworząc skalowalne
rozwiązania pod zwiększającą się sprzedaż,
■ płynny proces magazynowy,
■ planowanie odpowiedniego poziomu zatrudnienia, zapewniając
realizację zamówień w pikach sprzedażowych,
■ obsługę zwrotów i reklamacji
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To my rozmawiamy z podwykonawcami. Dostawcy towaru, firmy kurierskie
czy dostawcy opakowań nie są już Twoim zmartwieniem.

Nasze serwisy spełniają najwyższe standardy jakości i wydajności,
z których czerpią korzyści Klienci na całym świecie.

Jako Twój partner korzystamy z naszego doświadczenia, innowacyjnego myślenia
i najnowocześniejszych technologii, które zwiększają szybkość, dokładność
i doskonałość operacyjną.

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

