Transportoptimering – med fokus på kvalitet og service

Nordic Solution Partner
tilbyder 100% uvildig rådgivning
Nordic Solution Partner er en veletableret virksomhed med mere
end 60 års erfaring indenfor transport og logistik og mere end 25 års
erfaring indenfor optimering. Vi arbejder dagligt med optimering og
samarbejder med alle transportører på markedet. Vi kender markedsprisen på de forskellige produkttyper indenfor transport og lager og
den markedsindsigt har jeres virksomhed mulighed for at profitere af.

Vi tilbyder jeres virksomhed et totalt overblik over, hvad I får og ikke får i
forskellige transport- og lagerløsninger.
Vi tilbyder:
-

En gennemgang af nuværende logistik-setup

-

Optimering af transport- og lageromkostninger

-

Fokus på kvalitet og service

-

Opfølgning og kvalitetssikring

-

At være en samarbejdspartner med 100% fokus på jeres interesser

På baggrund af en grundig analyse giver vi vores anbefalinger, således at I har
mulighed for at træffe en beslutning ud fra et kvalificeret beslutningsgrundlag.
Beslutningen er efterfølgende 100% jeres.

Optimering af
jeres transport- og
lageromkostninger

Gennemsigtighed

100% uvildig

Ingen skjulte omkostninger, ingen
ekstra tillæg. Vi sikrer, at I får
ydelserne til de aftalte priser

Nordic Solution Partner er jeres
samarbejdspartner og sidder for
jeres ende af bordet.

Markedsindsigt

Står på mål for aftale

Vi kender markedspriserne på de
forskellige produkttyper indenfor
transport og lager og den markedsindsigt har jeres virksomhed
mulighed for at profitere af.

Nordic Solution Partner står
på mål for aftalen i hele aftaleperioden, som er indgået med
transportøren.

+45 5353 8813
nordicsolutionpartner.dk

Vi finder de helt rigtige
løsninger til jeres virksomhed
Hos Nordic Solution Partner hjælper vi vores kunder med at
effektivisere transportaftaler indenfor landevejstransport, sø- og
luftfragt, pakke og kurerforsendelser. Vi hjælper med at optimere
på kundernes transportaftaler, så vi sikrer, at de får den bedste
service, kvalitet og de bedste markedspriser.

På den måde opnår vores kunder de mest favorable ydelser på markedet,
hvilket blot er med til at give dem en ekstra fordel i et ofte meget konkurrencepræget marked. I tillæg hertil gennemgår vi alle interne processer via et
ordreflow. Denne procesoptimering er ofte med til at frigive interne ressourcer
hos kunden.
Vi er fire eksperter som alle har arbejdet med transport og analyse igennem
mange år. Samlet set har vi over 60 års transporterfaring samt mere end 25
års analysearbejde på bagen. Alt dette betyder, at vores kunder altid får stillet
det bedste hold til rådighed.

Mål
Målet med transportoptimeringsprocessen er at sikre jeres virksomhed de bedst
mulige konditioner indenfor pris, kvalitet og service. Optimeringsprocessen foretages på baggrund af en gennemgang af jeres nuværende logistik-setup.

Processen
Processen varierer for den enkelte virksomhed afhængig af hvilke markeder
optimeringsprocessen tager udgangspunkt i. Et normalt forløb varer mellem
8 og 12 uger og Nordic Solution Partner vil stå for 90% af arbejdet. Jeres
virksomhed vil således kun forvente at skulle bruge 1-3 interne arbejdsdage,
alt efter størrelsen på projektet.

No Cure – No Pay
Nordic Solution Partner yder uvildig rådgivning. Vi sidder på jeres side af
bordet og er 100% uafhængige af leverandørerne på markedet. Vi har kun dine
interesser for øje, og det er 100% jer som tager den endelige beslutning – uanset
hvilken løsning I vælger, og der betales kun, såfremt der opnås dokumenteret
økonomisk gevinst for jeres virksomhed.
Det vil sige at jeres virksomhed har alt at vinde ved at inddrage os. Vi tager
kun betaling ud fra den besparelse vi finder frem til = No Cure – No Pay.

Vi syntes selv, at vi var okay med
på priserne, men har måttet sande
at det var en god idé, at lade mere
erfarne folk kigge på det.
Thomas M. Davidsen – CEO, Acton A/S
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