Vi sparer gerne mere end én gang!
”Allerede ved vores første samarbejde med Logidan Transportoptimering sparede vi 19 % årligt på fragten. Derfor var det
ikke svært for os at beslutte at bruge dem igen”.
Sådan fortæller Roberto Lolli, der importerer italienske vine til Danmark fra
15 af Italiens 20 regioner. ”I krisetid, som den vi lige har været igennem, hvor
det er svært for alle at tjene de penge, vi gjorde før, så er kunsten i stedet at
spare, hvor man kan. Næst efter lønninger er fragten den allerstørste post
hos os, så det var meget vigtigt at få kigget på, om vi kunne få det samme for
færre penge. Og det kunne vi!”

Roberto Lolli,
direktør Adriat Vinimport A/S

Vinen kommer frem for færre penge
”Vi fik Logidan til at gennemgå alle vores ruter, og da vores behov var udredt
kunne vi lave en meget specifik udbudsrunde. Her fik vi tilbud, som kunne
spare os mange penge om året, og hvor vi stadig fik vinen sikkert frem. Så det
var ikke en svær beslutning at tage – besparelserne viste sig jo på bundlinjen
med det samme.”
”Hvorfor mødte vi ikke hinanden noget før?”
Sådan har Roberto ofte tænkt om samarbejdet med Logidan. Derfor bruger
han nu også muligheden for at gentage succesen. Lige nu regnes der på besparelser ved endnu en gennemgang af Adriat Vinimports fragtomkostninger,
ligesom et samarbejde omkring fakturagennemgang er under overvejelse.
”Jeg ser på samarbejdet med Logidan som en sparringspartner, som jeg ønsker at bruge i fremtiden. Det gavner os i det daglige, hvor det er godt at have
en dygtig sparringspartner. Og så er det jo ikke mindst et plus på bundlinjen.”
slutter Roberto Lolli.
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