
Usługi magazynowania  
i realizacji zamówień dla  
Ciebie i Twoich klientów
Znajdujemy rozwiązania odpowiadające Twoim potrzebom.
 
Direct Link tworzy rozwiązania dla branży handlu elektronicznego. Obejmują one realizację zamówień, 
łańcuch dostaw, magazynowanie, a także dostawy. Naszym celem jest Twój sukces osiągnięty dzięki 
zapewnieniu klientom pozytywnych doświadczeń w zakresie dostaw. Oferujemy kompletację, pako-
wanie i dostawy z naszych strategicznie zlokalizowanych magazynów i centrów realizacji zamówień.
 
Skupiamy się na spersonalizowanych rozwiązaniach, a także na zapewnieniu doskonałej obsługi 
Twoim klientom. Chcemy zostać Twoim partnerem biznesowym, a nie tylko dostawcą. Określ swoje 
wymagania i potrzeby oraz powiedz nam więcej o swoim specyficznym środowisku biznesowym, 
a my znajdziemy najlepsze dla Ciebie rozwiązanie. Jeśli chcesz rozszerzyć działalność w dziedzinie 
handlu elektronicznego poza granice swojego kraju, potrzebujesz dobrego partnera, który poda  
Ci pomocną dłoń. Specjalizujemy się w przesyłkach zagranicznych, które dostarczamy na całym 
świecie. Jako część firmy PostNord, czołowego dostawcy rozwiązań logistycznych w krajach  
skandynawskich, Direct Link łączy w sobie elastyczność przedsiębiorcy ze stabilnością korporacji.
 
Ułatwiamy działanie
Wysyłasz do nas swój towar, a my zajmujemy się resztą. Kiedy Twoi klienci składają zamówienie,  
my je odbieramy, pakujemy i dostarczamy.
•  Zyskujesz większe zadowolenie klientów, ponieważ przyspieszasz dostawy ze strategicznie  

zlokalizowanych magazynów. 
•  Twoje należności celne i podatek VAT zostały opłacone z góry.
•  Możesz skupić się na sprzedaży — my zajmujemy się łańcuchem dostaw.
•  Oszczędzasz i redukujesz koszty stałe — nie ponosisz kosztów początkowych, nie musisz  

zatrudniać pracowników ani inwestować w sprzęt.
 
Nasze zaangażowanie w cały proces od magazynowania przez pakowanie aż po dostawę —  
skupione na doświadczeniu konsumenta — sprawi, że Twoi klienci staną się ambasadorami marki.

Logistyka magazynowa

Magazynowanie Od niego zaczynamy optymalizację Twojego łańcucha 
dostaw. Oferujemy dopasowane do potrzeb usługi w zakresie magazyno-
wania i realizacji zamówień. 
 
Pakowanie Z naszego zintegrowanego systemu generujemy listy pobie-
rania, kompletujemy produkty i pakujemy je w uzgodniony sposób. Aby  
zminimalizować liczbę reklamacji i zwrotów, przeprowadzamy wejściowe 
i wyjściowe kontrole jakości. Nasze rozwiązania są dostosowane do Twoich 
specyficznych potrzeb i mają sprawić, by moment otrzymania zamówienia 
był dla Twoich klientów wspaniałym doświadczeniem. 
 
Dostawy Znajdujemy najlepsze opcje dostaw i najwygodniejsze rozwiązania 
z zakresu zwrotów dla Ciebie i Twojego klienta. Granice nie stanowią  
przeszkody — dostarczamy przesyłki na całym świecie.

Lokalizacje naszych  
centrów magazynowania 
i realizacji dostaw:
Hongkong — Chiny
Żerniki — Polska
Londyn — Wielka  
Brytania
New Jersey — USA

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem 
handlowym firmy Direct Link lub napisz do nas na adres e-mail.

www.directlink.com | info@directlink.com


