VöruhótelSþjónusta
Vöruhótelið býður upp á heildarþjónustu
frá því vara kemur til landsins þar til
viðskiptavinur þinn fær hana í hendurnar.
Vöruhótelið býður viðskiptavinum upp á þann kost að úthýsa lagerstarfsemi.
Fyrirtæki sem nýta sér Vöruhótelið hafa bætt greiðsluflæði sitt með lækkun
lagerkostnaðar, betra vöruflæði og bættri þjónustu við viðskiptavini.
Í Vöruhótelinu er pláss fyrir yfir 30.000 bretti og 23.000 hólf fyrir smávöru. Þar
er kjörhiti fyrir þurrvöru en Vöruhótelið býður einnig upp á frystigeymslur og útisvæði fyrir stærri vörur. Vöruhótelið veitir viðskiptavinum fjölbreytta og sérhæfða
þjónustu, t.d. merkingu, pökkun, prófun vöru og ráðgjöf.
Vöruhótelið hefur frá opnun notast við nýjustu tækni í lagerrekstri, strikamerkingu,
skönnun og rafrænum tengingum við kerfi viðskiptavina og dreifikerfi. Taltínsla og
skönnun strikamerkja tryggja hámarks skilvirkni í tiltekt á pöntunum.
Fyrir viðskiptavini Vöruhótels Eimskips er þjónusta Vörudreifingar Eimskips einnig
hagkvæmur og áhugaverður kostur.
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Kostir þess að nýta
þjónustu Vöruhótelsins:
Skilvirkari stjórnun
• Stjórnendur geta einbeitt sér að kjarnastarfsemi fyrirtækisins
• Auðveldar ákvarðanatöku um aukningu eða minnkun lagers/umsvifa
• Starfsmannahald vörulagers heyrir sögunni til

Lægri kostnaður
• Fastur kostnaður verður breytilegur
• Stofnkostnaður fyrirtækja lækkar
• Skýrari mynd af kostnaði við lagerhald
• Minni fjárbinding í fasteignum, tækjum, birgðum og tölvukerfum
• Viðhald vegna tölvukerfa lagersins hverfur
Betri þjónusta
• Auðveldara að standa við þjónustumarkmið
• Hágæða vöruhúsakerfi sem tryggir rekjanleika vörunnar
• Taltínslukerfi tryggir hámarks skilvirkni og réttleika pantana
• Mikil þekking og reynsla í hýsingu
Viðskiptavinir með fjölbreyttan varning og mismunandi þarfir nýta sér þjónustu
Vöruhótelsins, þ.á m. stór innlendur kjötvöruframleiðandi, stór húsgagna- og
búsáhaldaverslun, alþjóðlegar vefverslanir, stór íslenskur matvæla- og lyfjaframleiðandi, orkuveita, víninnflytjendur og byggingavöruverslanir. Þjónustan hentar jafn
vel hvort sem um er að ræða stærri eða minni fyrirtæki.
Frekari upplýsingar eru veittar í síma 525 7600 eða sendið fyrirspurnir á netfangið
vh@eimskip.is
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