Fulfilment — odbieramy, pakujemy i dostarczamy przesyłki

Fulfilment dla Ciebie
i Twoich klientów
Direct Link opracowuje dedykowane rozwiązania dla sektora sprzedaży internetowej z zakresu
fulfilmentu, łańcucha dostaw i magazynowania, a ponadto oferuje szeroką gamę usług logistycznych.
Zapewniamy Tobie sukces, gwarantując zadowolenie klienta w momencie otrzymania przesyłki.
Odbieramy, pakujemy i dostarczamy przesyłki za pośrednictwem naszych centrów fulfilmentowych
w Polsce i Hongkongu.
Koncentrujemy się na personalizacji usługi i przesyłek, a także zapewnianiu wspaniałego doświadczenia Twoim
klientom B2B i B2C. Chcemy być nie tylko Twoim dostawcą, ale również Partnerem w biznesie. Opowiedz nam
o swoich potrzebach, wymaganiach i opowiedz więcej o środowisku biznesowym, a my zaproponujemy najlepsze
rozwiązanie. Planujesz rozwinąć sprzedaż internetową poza granicami kraju? W takim razie potrzebujesz
dobrego Partnera, który będzie służyć Ci pomocą na każdym kroku. Jesteśmy specjalistami w logistyce międzynarodowej i dostarczamy przesyłki na całym świecie. Jako część PostNord, wiodącego dostawcy usług
komunikacyjnych i logistycznych w krajach nordyckich, Direct Link łączy przedsiębiorczość i elastyczność ze
stabilnością.

Poświęcimy Ci 100 % uwagi
Nasze rozwiązania z zakresu odbioru, pakowania i dostarczania przesyłek są zawsze dopasowane do potrzeb
klienta. Zaangażowanie w cały proces przygotowania przesyłek, dbałość o szczegóły i koncentracja na dostawach
do konsumentów to atuty, dzięki którym zamienimy Twoich klientów w największych fanów Twojej marki.
Magazynowanie
To na tym etapie rozpoczynamy optymalizację Twojego łańcucha dostaw. Oferujemy spersonalizowane i skoncentrowane na konsumencie usługi z zakresu magazynowania, pakowania,
dostawy i zwrotów.
Warehousing

Pakowanie
Generujemy listy kompletacyjne w naszym zintegrowanym systemie, odbieramy produkty
i pakujemy je zgodnie z ustaleniami. W celu ograniczenia do minimum roszczeń i zwrotów
prowadzimy kontrole jakości zarówno przesyłek przychodzących, jak i wychodzących.
Pick & pack

Dostawa
Pomożemy Ci znaleźć opcję dostaw, która będzie najkorzystniejsza dla Ciebie i najbardziej
dogodna dla Twojego klienta. Granice nie stanowią przeszkody – dostarczamy przesyłki
na całym świecie.
Deliveries

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Odwiedź stronę internetową www.directlink.com lub wyślij nam wiadomość e-mail: info@directlink.com

Zyskaj zadowolonych klientów z całego świata, korzystając z naszych usług fulfilmentowych.
Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym Direct Link lub wyślij nam wiadomość e-mail.

www.directlink.com | info@directlink.com

