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Lagerhotel

Lagerhotel med ordrehåndtering

Mangler du eller din virksomhed, lagerplads eller hjælp �l
håndteringen af ordre? Så kan Topvirk hjælpe.

Lagerhotel
Professionelt
Lagerhotel,
inklusiv
pakning af ordrer
Lagerhotel med ordrehåndtering
Mangler du eller din virksomhed plads? Så �lbyder Topvirk, i Frederikshavn den plads du mangler.
Med en lagerhotel løsning hos os, får du bl.a.:
•

Sikker opbevaring, samt evt. ordrehåndtering - Vores lagerhotel er
fros�rit, tørt og sikkert. Du kan få en lagerhotel løsning, som passer �l netop dine behov. Vi kan både �lbyde dig en ren opbevarings
løsning, samt en komplet løsning inklusiv, afsendelse, modtagelse,
ordrehåndtering (også kaldet ”Pick and Pack”).

•

God beliggenhed og masser af plads - Vi har gode �lkørselsforhold
og beliggenhed i Frederikshavn, tæt på motorvej og færger, samt
tog – Desuden giver det din virksomhed en fordelag�g placering i
forhold �l afsendelse af varer i både Danmark og Norden.

•

Gode repræsentanter for din virksomhed - Vores medarbejdere er
samvi�ghedsfulde, omhyggelige, stabile og gode repræsentanter
for de virksomheder der samarbejdes med. Hos os er sikkerhed og
tavshed en selvfølge.
Din professionelle samarbejdspartner
Administra�on - Markedsføring - Hjemmeside & Seo - Produk�oto - Lagerhotel
Vikarservice - Outsourcing af Produk�on - Industrimaling - Brodering og tryk

Lagerhotel
Lagerhotel med muligheder
På vores lagerhotel
kan vi bl.a. løse følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Godsmodtagelse og udlevering
Ordrehåndtering ”pick and pack”
Mærkning
Emballering
Tømning af containere
Sortering af varer
Ompakning
Lagerstyring
Og meget mere

Professionelt og sikkert Lagerhotel
Topvirk �lbyder din virksomhed et professionelt Lagerhotel,
inklusiv pakning af ordrer.
•

Vi søger al�d for at ekspedere varer, holde styr på beholdning, i forhold �l kundens behov og ønsker.

•

Har du en webshop eller ﬂere varepar�er o.l., så kan vi måske hjælpe dig med et
Lagerhotel, samt ordrepakning.

•

Kontakt os gerne, så ser vi på dit behov og ﬁnder en løsning der passer netop din
virksomhed.

Din professionelle samarbejdspartner
Bogføring - Administra�on - Markedsføring - Hjemmeside & Seo Produk�oto - Lagerhotel Vikarservice - Outsourcing af Produk�on - Industrimaling

Lagerhotel
Kva l i te t t i l e n g o d p r i s
God beliggenhed og plads
•

Vi har over 2700 m2, der venter på dine varer,
ligesom vores lagerhotel har gode �lkørselsforhold og ligger ideelt i forhold �l motorvej, færger
og tog.

Godt samarbejde med alle vore kunder
•

Vi ser al�d på din virksomheds behov for assistance gennem en grundig gennemgang af opgaven i
samarbejde med dig. Sådan sikrer vi begyndelsen
på et uformelt og godt samarbejde med alle vore
kunder.

Sikker opbevaring og håndtering
•

Vores lagerhotel er fros�rit, tørt og sikkert. Vores
medarbejdere er samvi�ghedsfulde og omhyggelige med håndteringen af vore kunders varer.

Lagerhotel med
ordrehåndtering
Vi leverer individuelle lagerhotels- løsninger der matcher
din virksomheds behov og
ønsker.

For bes�lling eller info, så kontakt os her:
Tlf.: +45 72 62 90 00
Web: www.lagerhotel-tp.dk
Web: www.topvirk.dk

Din professionelle samarbejdspartner
Administra�on - Markedsføring - Hjemmeside & Seo - Produk�oto - Lagerhotel
Vikarservice - Outsourcing af Produk�on - Industrimaling - Brodering og tryk

