HISTORIA SUKCESU
Firma F und R LOGISTIK po mistrzowsku wykorzystuje giełdę powierzchni
magazynowych TimoCom.
Firma F und R LOGISTIK Südost-Europa Spedition GmbH była jedną z pierwszych, które umieściły swoje wolne
przestrzenie składowe na nowej
giełdzie powierzchni magazynowych
TimoCom. Już w krótkim czasie
okazało się, że ta decyzja była
niezwykle trafna.
„Oczywiście ucieszył nas fakt, że
mogliśmy w tak łatwy sposób wypełnić
nasz magazyn – głównie dlatego, że
pozwoliło nam to uzyskać dodatkowe
dochody bez większego nakładu”,
opowiada z uśmiechem Siegfried Rott,
właściciel F und R LOGISTIK.
Rzeczywiście była to transakcja należąca
do tych najmniej skomplikowanych
i najprostszych. W magazynie
przedsiębiorstwa, znajdującym się
w Wallenhorst w pobliżu Osnabrück, zwolniło się kilkanaście metrów kwadratowych miejsca. Firma F und R LOGISTIK wiedziała
już jednak o istnieniu nowej giełdy powierzchni magazynowych TimoCom i od razu wstawiła tam ofertę swojej wolnej przestrzeni.
O tym, jak historia potoczyła się dalej, opowiada Siegfried Rott: „Kolega ze spedycji zadzwonił do nas i zapytał o powierzchnie
wystawione na giełdzie magazynowej TimoCom. Miał on problem ze zorganizowaniem miejsca dla swojego ładunku, ponieważ
w sąsiednim przedsiębiorstwie handlowym odmówiono mu przyjęcia towaru. Dlatego też musiał szybko znaleźć odpowiednie dla
niego miejsce. Pół godziny później 20 palet zostało dostarczonych do nas.“ Bez giełdy powierzchni magazynowych TimoCom
spedytor musiałby najprawdopodobniej wykonać liczne telefony, zanim znalazłby wolny i dostosowany do potrzeb skład. Jednak
tutaj wystarczyła tylko jedna rozmowa i szczęśliwie udało się umieścić towar pod dachem.
Idealne wykorzystanie giełdy powierzchni magazynowych
„Przykład firmy F und R LOGISTIK dokładnie pokazuje, jak w idealny sposób można wykorzystać platformy zleceń TimoCom
i dzięki nim robić dobre interesy“, mówi Marcel Frings, Chief Representative firmy TimoCom. „F und R LOGISTIK dysponuje
magazynem przeładunkowym o wielkości 1200 metrów kwadratowych. Oczywistym jest, że od czasu do czasu część z nich
jest pusta. Jednak z giełdą magazynową TimoCom można teraz, przy minimalnym nakładzie, osiągnąć ich optymalne
wykorzystanie.“ Także w odwrotnym kierunku giełda działa idealnie. Przewoźnicy i spedytorzy, którzy szukają powierzchni
magazynowych, w szybki i nieskomplikowany sposób trafiają na niej na odpowiednie oferty. Tak więc zawsze znajduje się to,
czego się szuka, we właściwym czasie – bez wykonywania długotrwałych i kosztownych telefonów.
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