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Descriere
Parmarom va ofera un set complet de servicii logistice care acopera
toate verigile lantului de aprovizionare:

1. DEPOZITARE
STOCARE - Depozitarea si gestionarea atat a marfurilor generale cat si a
produselor perisabile sau parafarmaceutice in conditii de temperatura
ambientala
sau temperatura controlata, atat pentru produse refrigerate cat si
congelate.

MANAGEMENTUL COMENZILOR - inregistrarea comenzilor, pick-uirea
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Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

-
Spațiu depozit minim de închiriat: -
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Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 15900 m

Depozit disponibil : -

Depozite de închiriat : -

2

Spațiu depozit minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

file:///
file:///cladire-depozite-depozite-de-inchiriat/depozite-clasa-a
file:///
file:///media/cache/19/default_full/uploads/media/default/0001/30/cbf6ddd2042ef89d56342bedb8ab5bf98b54acd0.jpeg 


comenzilor, ambalarea produselor, emiterea documentelor, incarcarea
marfurilor.

SERVICII CU VALOARE ADAUGATA AFERENTE DEPOZITARII - paletare,
repaletare, infoliere, etichetare,consolidare, asamblare,controlul calitatii,
atasare instructiuni, etc.

2. PLATFORMA CROSS-DOCKING
PARTIDE DE MARFURI PREALOCATE - Paletii cu destinatii finale
prealocate sunt descarcati, expediati si distribuiti in intreaga tara in
termen de 48 de ore.

PARTIDE DE MARFURI CONSOLIDATE - Partidele de marfa sunt
descarcate, split-uite pe destinatii finale, paletii fiind expediati si
distribuiti in intreaga
tara in termen de 24- 48 de ore.
- Centrul cross-docking se afla in Bucuresti pe Linia de centura Vest iar
in tara folosim hub-uri in Brasov, Cluj, Timisoara si Constanta.
- Dupa confirmarea primirii de catre destinatari,documentele de livrare
sunt transmise clientilor in termen de maximum 6 ore de la livrare
datorita noilor scannere cu care au fost dotate camioanele.

3. TRANSPORT
TRANSPORT INTERNATIONAL - Camioane complete sau grupaje pe
relatia Italia.

TRANSPORT NATIONAL - Camioane complete sau grupaje la
temperatura ambianta sau temperatura controlata catre oricare
destinatie din Romania.

DISTRIBUTIE - Transport secundar cu mijloace de transport de mic tonaj
in Bucuresti, orasele mari din tara, benzinarii, etc.

4. LOGISTICA INTEGRATA
Putem asigura un supply chain complet, la un standard inalt de calitate,
adaptat oricaror cerinte ale clientilor nostri.

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -
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Servicii
Birouri Parcare pentru autovehicule Parcare camioane Sală de ședințe
Spațiu pentru manevre
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