Depo Lojistiği

Siz ve müşterileriniz için
Depo ve İkmal hizmetleri
İhtiyaçlarınız için doğru çözümü buluruz.
Direct Link, e-ticaret için çözümler üretir; ikmal, tedarik zinciri, depolama ve çok çeşitli teslimat
çözümleri. Hedefimiz, müşterilerinize iyi bir teslimat deneyimi sunarak sizi başarılı kılmaktır.
Stratejik olarak konumlandırılmış depo ve ikmal merkezlerimizden toplama, paketleme ve
teslimatları sunuyoruz.
Odak noktamız, kişiselleştirilmiş çözümlerin yanı sıra müşterileriniz için mükemmel müşteri
deneyimi sağlamaktır. Amacımız sadece tedarikçiniz değil, iş ortağınız olmaktır. Gereksinimlerinizi
ve ihtiyaçlarınızı bize bildirin, özel iş ortamınız hakkında daha fazla bilgi verin böylece sizin için en
iyi çözümü bulalım. E-ticaret işinizi ulusal sınırlarınızın ötesine taşımaya hazırsanız, size yardım
eli uzatmak için iyi bir ortağa ihtiyacınız var. Biz sınır ötesi uzmanlarıyız ve dünyanın her yerine
teslimat yapıyoruz. Nordiklerin önde gelen lojistik çözümleri tedarikçisi PostNord'un bir parçası
olan Direct Link, girişimcilik esnekliğini kurumsal istikrarla birleştiriyor.
Kolaylaştırırız
Siz envanterinizi bize gönderin gerisini biz hallederiz. Müşterileriniz sipariş verdiğinde, onu alır,
paketler ve teslim ederiz.
• Stratejik olarak konumlandırılmış depolardan teslimatları hızlandırdığınız için, artan müşteri
memnuniyeti kazanırsınız
• Gümrük vergileriniz ve KDV'niz önceden ödendi
• Satışa odaklanabilirsiniz - tedarik zincirini biz hallederiz
• Paradan tasarruf eder ve sabit maliyetlerinizi düşürürsünüz - başlangıç maliyeti yok, personel
kiralamaya veya ekipmana yatırım yapmaya gerek yok
Depolamadan paketlemeye ve teslimata kadar tüm sürece ve tüketici deneyimine odaklanan
bağlılığımız, müşterilerinizi marka elçileri haline getirecek.

Depolama Tedarik zincirinizi optimize etmeye başladığımız yer burası.
Depolama ve ikmalde özelleştirilmiş hizmetler sunuyoruz.
Paketleme Entegre sistemimizden teslim alma listeleri oluşturuyoruz,
ürünleri teslim alıp anlaştığımız şekilde paketliyoruz. Talepleri ve iadeleri
en aza indirmek için hem gelenlere hem de gidenlere kalite kontrolleri
yapıyoruz. Çözümlerimiz, müşterinize mükemmel bir ambalaj açma
deneyimi sunmayı amaçlayan özel ihtiyaçlarınıza dayanır.

Depomuz ve ikmal
merkezlerimiz şuralarda
yer almaktadır:
Hong Kong, Çin
Zerniki, Polonya
Londra, Birleşik
Krallık
New Jersey, ABD

Teslimatlar Siz ve müşteriniz için en iyi teslimat seçeneklerini ve en uygun
iade çözümlerini buluyoruz. Sınırlar engel değildir - dünyanın her yerine
teslimat yapıyoruz.

Daha fazla bilgi için, yerel Direct Link satış temsilcinizle
iletişime geçin veya bize e-posta gönderin.
www.directlink.com | info@directlink.com

