Opslaglogistiek

Opslag- en fulfilmentdiensten
voor u en uw klanten
We vinden de juiste oplossing voor uw behoeften.
Direct Link creëert oplossingen voor e-commerce; fulfilment, toeleveringsketens, opslag en een
breed scala aan leveringsoplossingen. Ons doel is om u succesvol te maken door uw klanten een
goede bezorgervaring te bieden. We bieden pick-and-pack en leveringen vanuit onze strategisch
gelegen magazijnen en fulfilmentcentra.
Onze focus ligt op gepersonaliseerde oplossingen en het bieden van een uitstekende klantervaring
voor uw klanten. Ons doel is om uw zakenpartner te worden, niet slechts een leverancier. Laat ons
uw wensen en behoeften weten, vertel ons meer over uw specifieke bedrijfsomgeving en wij vinden de beste oplossing voor u. Als u klaar bent om uw e-commercebedrijf buiten uw landsgrenzen
uit te breiden, heeft u een goede partner nodig om u een handje te helpen. We zijn internationale
specialisten en leveren over de hele wereld. Als onderdeel van PostNord, de toonaangevende
leverancier van logistieke oplossingen in Scandinavië, combineert Direct Link ondernemingsflexibiliteit met bedrijfsstabiliteit.
We maken het eenvoudig
U stuurt ons uw voorraad en wij doen de rest. Als uw klanten een bestelling plaatsen, stellen
wij deze samen, pakken we deze in, en leveren we deze af.
• Dit leidt tot meer klanttevredenheid omdat u de leveringen vanuit strategisch gelegen
magazijnen versnelt
• Uw invoerrechten en BTW zijn van tevoren betaald
• U kunt focussen op de verkoop - wij regelen de toeleveringsketen
• U bespaart geld en verlaagt uw vaste kosten - geen opstartkosten, geen ingehuurd personeel
of investeringen in apparatuur
Onze toewijding aan het hele proces van opslag tot inpakken tot levering, gericht op consumentenervaring, verandert uw klanten in merkambassadeurs.

Opslag Dit is waar we beginnen met het optimaliseren van uw toeleveringsketen. We bieden gepersonaliseerde diensten in opslag en fulfilment.
Inpakken We genereren picklijsten vanuit ons geïntegreerde systeem,
stellen de bestelling samen en verpakken deze op de afgesproken manier.
We voeren inkomende en uitgaande kwaliteitscontroles uit om claims en
retouren tot een minimum te beperken. Onze oplossingen zijn gebaseerd
op uw specifieke behoeften, met als doel uw klant een uitstekende
uitpakervaring te bieden.

Onze opslag- en
fulfilmentcentra
bevinden zich in:
Hong Kong - China
Zerniki - Polen
Londen - VK
New Jersey – VS

Bezorgingen We vinden de beste bezorgopties en handigste retouroplossingen voor u en uw klant. Grenzen zijn geen hindernissen - wij leveren
over de hele wereld.

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale
Direct Link-verkoper of stuur ons een e-mail.
www.directlink.com | info@directlink.com

