INFORMáCIE O PRODUKTE

Kontraktná logistika
Kuehne + Nagel je jedným z popredných svetových poskytovateľov
služieb kontraktnej logistiky. Komplexné portfólio integrovaných služieb
zahŕňa najmä logistické plánovanie, skladovanie, prepravu a ponuku
služieb s pridanou hodnotou.
Využívaním moderných skladových systémov a implementáciou
logistických procesov poskytuje Kuehne + Nagel svojim zákazníkom
najvyššiu prevádzkovú efektivitu. Súčasťou integrovaných logistických
riešení je riadenie komplexných skladových operácií pre firmy
pôsobiace v zdravotníctve, technológiách, automobilovom priemysle,
maloobchode a iných priemyselných odvetviach.
Starostlivo nahliadame na vaše logistické výzvy a vykonávame
dôkladnú analýzu vašich podnikateľských potrieb. Kombináciou
skladovania, dopravy a služieb s pridanou hodnotou zabezpečuje
maximálnu flexibilitu vášho podnikania.
ponuk a služieb
• Kompletný servis logistických služieb vrátane zastupovania
v colnom konaní
• Temperované skladové priestory, chladiace boxy
• Licencie RÚVZ, ŠÚKL, MZ SR na skladovanie a distribúciu liekov a
zdravotníckych pomôcok (skladovanie farmaceutických výrobkov)
• Vysokokvalitné služby a individuálny prístup
• Najmodernejšie IT systémy
• 24-hodinová strážna služba (oplotený areál, alarmový a kamerový
systém)
• Viac ako 15 000 m² krytej skladovacej plochy
• Plný rozsah colno-deklaračných služieb, držiteľ certifikátu Schválený
hospodársky subjekt (AEO-F)
• Integrované logistické riešenia pre celý dodávateľský reťazec

služby s pridanou hodnotou
• Kompletizácia tovaru
• „Cross docking“
• Správa objednávok
• Konzultácia a poradenstvo
• EDI servis
• Spätná logistika
• Riadenie a kontrola tovarov
• Služby v oblasti ľahkej montáže a demontáže
• Balenie, označovanie a prebaľovanie tovaru
• Príprava propagačných súprav
• Vkladanie záručných listov a návodov na použitie
• Dedikované služby pre farmaceutický priemysel – skladovanie a
distribúcia farmaceutických výrobkov a zdravotníckych pomôcok
rozumieme vášmu podnik aniu
Filozofiou Kuehne + Nagel je poskytovať integrované a individuálne
logistické riešenia od výroby až po koncového zákazníka
prostredníctvom komplexných logistických služieb plne vyhovujúcich
vášmu hodnotovému reťazcu. Poskytovaním komplexného portfólia
služieb vrátane individuálnych riešení orientovaných na potreby a
trendy priemyselných oblastí umožňuje Kuehne + Nagel svojim
zákazníkom v plnej miere využívať svoje kapacity na výskum, vývoj či
výrobu svojich produktov, zatiaľ čo logistické činnosti prenechajú na
spoľahlivého partnera.

V ÝHODY V YUŽITIA NAŠICH SLUŽIEB
ÆÆ Vyššou kvalitou služieb a efektívnym hospodárením
s prostriedkami dostanete tovar bližšie k vašim
zákazníkom.
ÆÆ Optimalizácia dodávateľského reťazca – zníženie
skladových zásob a operatívnych nákladov.
ÆÆ Kvalita procesov a zariadení zaručená medzinárodnými
certifikáciami.
ÆÆ Online monitoring objednávok a stavu zásob cez webové
rozhranie.

www.kuehne–nagel.sk

ÆÆ Zníženie fixných nákladov na prevádzku vlastných
skladovacích priestorov využitím Kuehne + Nagel
skladových služieb.
ÆÆ Kontrola výrobných nákladov a zníženie zásob
prostredníctvom kompletizácie konečných výrobkov
v sklade.
ÆÆ Všetky pobočky sú certifikované podľa ISO 9001:2008 a
používajú rovnaké systémy a postupy.

sales.bratislava@kuehne-nagel.com

Priemyselné riešenia šité na mieru
High-Tech
Poskytovaním flexibilných služieb „šitých na
mieru“, ktoré sú v súlade s požiadavkami
vášho hodnotového reťazca, vám umožníme
pružne reagovať na očakávania a potreby
spotrebiteľov. Prevenciou a dodržiavaním
prísnych bezpečnostných opatrení
minimalizujeme ohrozenie výrobkov počas
pohybu celým dodávateľským reťazcom, čím
optimalizujeme obsluhu výrobných prevádzok.

Priemyselný tovar
Naprieč celým spektrom priemyselných
odvetví čelíme neustále sa zvyšujúcim
nárokom, čo vedie k zvýšeným požiadavkám
na optimalizáciu toku materiálu,
minimalizáciu zásob a plynulé zásobovanie.
Naše logistické riešenia pokrývajú všetky
časti dodávateľských reťazcov vrátane
zabezpečenia aj špeciálnych prepráv a
projektov na kľúč, ako napr. presun výrobných
technológií, prepravy nadrozmerných
nákladov atď.

Farmaceutický priemysel
Farmaceutický priemysel charakterizujú
vysoké nároky na bezpečnosť pri manipulácii
s liekmi a liečivami, ako aj včasné dodávky
pre lekárne, nemocnice či laboratóriá.
Kuehne + Nagel Slovensko je držiteľom
špecializovaných certifikátov oprávňujúcich
poskytovať nadštandardné služby pri
skladovaní a distribúcii liečiv a zdravotných
pomôcok.

maloobchod

FMCG - rýchloobrátkový tovar

Automobilový priemysel
Medzi kľúčové faktory, ktoré sú v tejto oblasti
od logistických spoločností očakávané, patria
najmä Just In Time (načasované dodávky)
originálnych náhradných dielov a
spotrebného materiálu pre výrobu.
Prostredníctvom komplexných logistických
služieb zahŕňajúcich konsolidáciu produktov
od viacerých dodávateľov vám zaručíme
flexibilitu, zníženie nákladov, sprehľadnenie
procesov a splnenie dodacích lehôt.

Vďaka komplexnosti našich logistických
služieb vieme prepraviť váš tovar z výroby
priamo na trh - kdekoľvek sa tento trh
nachádza. Využívajúc dlhoročné skúsenosti a
znalosti, dokáže Kuehne + Nagel poskytnúť
prvotriedne logistické služby pre oblasť FMCG
a rýchloobrátkového tovaru, čím sa radí
medzi významných dodávateľov logistických
riešení pre spoločnosti pôsobiace v tomto
ovetví vo viac ako 40 krajinách.
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K hlavným faktorom, ktoré ovplyvňujú hráčov
na maloobchodnom trhu, patria možnosti
distribučnej siete, včasné dodávky a vysoké
požiadavky koncových zákazníkov. Ako
špecialista pre integrovanú a komplexnú sieť
logistických riešení poskytujeme včasné
dodávky, služby skladovania, ako aj pripájanie
informačných letákov, nakladanie
s odpadmi, označovanie a prebaľovanie
tovaru a iné.

