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Iglo kiest voor Frigo Group Logistics
label: Logistieke dienstverlening

Iglo heeft een meerjarig exclusieve overeenkomst getekend met Frigo Group
Logistics voor de uitbesteding van de logistiek van Iglo-producten. Iglo is
producent van vriesverse producten. Het contract betreft 5.200 vrachtwagens
per jaar.
Het geheel betreft ongeveer 60.000 pallets
outbound voor Nederland en de totale aanvoer
vanuit Europa naar het vrieshuis bedraagt
ongeveer 120.000. pallets per jaar.

Geen tijdverlies
Guido Raaphorst (links op foto), general
manager van Iglo, licht toe: "Juist voor onze
producten is het essentieel dat deze op tijd en op de juiste wijze wordt vervoerd en
opgeslagen. Door op deze wijze de totale orderaanvoer naar de vrieshuizen en
vervoer naar onze klanten uit te besteden ontstaat er geen tijdsverlies, worden onze
klanten op tijd beleverd en kan onze voorraad kleiner worden gehouden. Frigo heeft
zowel met zijn vrieshuizen als met zijn unieke logistieke dienstverlening bij diverse
bedrijven bewezen zeer in goed in staat te zijn om alle markten correct en op tijd te
bevoorraden vanuit de eigen vrieshuizen en, wanneer nodig, vrieshuizen van derden."

Concept ontwikkeld
Gerard Hermsen (rechts op foto), algemeen directeur van Frigo Group Logistics, vult
aan: "We hebben een concept ontwikkeld met als uitgangspunt de toepassing van
ons product op de nieuwe maximale diensturenwetgeving voor chauffeurs (48 uur per
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week), het op tijd leveren van de goederen aan de klanten van onze klanten en een
hoge servicegraad, op een manier die niet kostenverhogend voor ons of de klant
mocht zijn. Tevens werd er een optimaal leveringsschema-concept ontworpen. Onze
geavanceerde automatisering, waarbij de gehele orderstroom, aansturing van de
vrachtwagens, chauffeurs en de facturatie één op één automatisch geschiedt, heeft
ons in staat gesteld dit concept te ontwikkelen. Iglo heeft ingezien dat dit concept een
hogere servicegraad biedt aan zijn klanten die via internet kunnen zien waar het
voertuig met hun goederen zich bevindt."
Eerste publicatie door Marjan Lijftogt op 28 aug 2008
Laatste update: 10 apr 2015
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