Hopman neemt u werk uit handen

LOGISTICS SERVICES

Hopman neemt u
werk uit handen
Nog nooit

Aan het einde van elk productieproces zijn nog enkele
handelingen nodig om het product compleet, goed
samengesteld en juist verpakt op de plaats van

te laat

bestemming te krijgen. Hopman Logistics Services neemt
u deze zorg uit handen. We sluiten naadloos aan op uw

geleverd!

proces en werken snel en efficiënt. Dit betekent voor u:

Uw voordelen:

ü Verlaging van de kostprijs
ü Verlichting van de werkdruk
ü Besparing op de ruimte
ü Focus op uw core business
ü Zekerheid van kwaliteit

minder zorgen én minder kosten.

Gespecialiseerd in logistics services:
Inpakken, verpakken en ompakken
Monteren en assembleren
Orderpicking

Logistics services

Value Added Services

Reverse Logistics

Logistics services omvat alle logistieke werkzaamheden die ervoor zorgen dat uw

Conform uw wensen wordt het proces in kaart

Reverse logistics is het proces waarin wij retourgoederen zo verwerken dat ze

product compleet, goed samengesteld en juist verpakt op de plaats van bestemming

gebracht. Aan de hand hiervan bedenkt Hopman

weer van toegevoegde waarde voor u zijn. Een vervelende kostenpost verandert

komt. Uiteraard kunt u deze werkzaamheden zelf uitvoeren. Hopman Logistics

Logistics Services de meest optimale logistieke

in nieuwe omzet! Enkele voorbeelden van onze activiteiten op dit gebied zijn:

Services is echter een specialist met jarenlange ervaring. Wij zijn optimaal voor deze

oplossing voor uw opdracht. Het complete

• Beschadigde producten herstellen

Reverse logistics (retourlogistiek)

werkzaamheden ingericht, beschikken over de juiste faciliteiten en hebben ervaren

logistieke traject kan voor u uit handen worden

• Retour gekomen producten controleren

Stickeren, sealen en cellofaneren

mensen in dienst.

genomen. Van internationaal transport, customs

• Actieproducten gereed maken voor herinzet

services, overslag, magazijnopslag, controle van

• Terugroepartikelen controleren en opnieuw verpakken.

Coderen met barcodes
Kwaliteitscontrole

Kennis van processen

de goederen, voorraadbeheer, tot de benodigde

Logistics services draait echter om meer dan de juiste ‘fysieke’ randvoorwaarden. Wij

logistieke handelingen zoals sorteren, verpakken,

In al deze gevallen geldt dat we uw retour gekomen product opnieuw waarde

Voorraadbeheer en opslag

hebben veel kennis op het gebied van logistieke processen. We snappen dus wat uw

prijzen, labelen en vervoer vanuit opslag naar

geven. Daarnaast dragen we met reverse logistics bij aan verduurzaming van

Transport

belangen zijn en hoe we zo efficiënt mogelijk kunnen aansluiten op uw processen.

klant. Van deur tot deur dus!

uw processen en producten.

Drie redenen om voor Hopman te kiezen
Zeer ervaren

1

Altijd bezig met vernieuwing

2

Nog nooit te laat geleverd

3

Branches
Doe-het-zelf

LOGISTICS SERVICES

Woninginrichting
Raamdecoratie
Boeken
Kleding/schoenen
Cosmetica/parfums
Kantoorartikelen
PC supplies
Video’s/cartridges
Displays

Hopman Logistics Services
Het Wargaren 21-23
5397 GN Lith
Telefoon: +31 (0)412 - 48 19 82
Productie: +31 (0)412 - 48 12 34
Mobiel: +31 (0)6 - 36 31 86 09

Disposables

Fax: +31 (0)412 - 48 24 96

Alle retourgoederen (reverse logistics)

Twitter: @HopmanLogistics

Onze specialiteit
Europees gecoördineerde retailacties
(inclusief reverse logistics)

info@hopmanlogistics.nl

www.hopmanlogistics.nl
Hopman Logistics Services heeft een strategische
samenwerking met Vos Distri Logistics Oss B.V.

