Hvordan får man skildpadder
hurtigt frem – billigere?
”Hvis jeg havde vidst, hvor meget vi kunne spare, så
havde jeg aldrig været i tvivl”.
Så enkelt kan det siges, når man er planlægnings- og
logistikchef i Toms Gruppen, der har samarbejdet med
Logidan Transportoptimering og fået 20% besparelser
på den internationale distribution.
Alligevel fik samarbejdet en tøvende start. Som planlægningsog logistikchef Ida Wandall Andreasen fortæller, har hendes
oplevelse med tidligere transportkonsulenter været, at man kan føle, man har lavet store dele af arbejdet selv. Så
det var Logidans gode tilbud og den lille usikkerhed, de fleste kender, om man nu får de rigtige priser, der alligevel fik
Toms Gruppen til at sige ja tak til at lade Logidan gennemgå de internationale ruter for at se, om der var besparelser
at hente på fragten.
Æbler skal sammenlignes med æbler
”Hele forløbet har været fuldstændig professionelt. Logidan
har demonstreret en utrolig grundighed og et indgående
kendskab til branchen. De startede med at få data fra os og
herefter kørte de selv hele forløbet med at bearbejde data, så
de var præcist sammenlignelige, fx tog de højde for sæsonudsving, kølebiler vs. ikke kølebiler, transittider osv. De lavede
al materialet klar, så vi kunne indhente tilbud fra fem
leverandører. De tilbud, vi herefter fik ind, kunne nemt
sammenlignes helt ned i de mindste detaljer, så vi kunne holde
æbler op mod æbler. Med Logidan ved vores side kunne vi gå
dem igennem og se, hvem der skilte sig ud på pris og service.
Ida Wandall Andreasen, planlægnings- og
logistikchef, Toms Gruppen

Penge lige ind på kontoen

”Det betyder utroligt meget, når vi kan spare 20% på al distribution i Europa. Det er virkelig noget, vi kan mærke.
Selvfølgelig skal Skildpadder og Guldbarrer være hele, når de når frem, men hvis vi kan sørge for en god transport,
samtidigt med at vi får det billigere, så er det jo penge lige ind på kontoen. Nu tøver vi ikke længere med at hyre
Logidan, når vi skal have sat fart og pris på Skildpadderne.”
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