
Fulfillment Center Shipio

Fulfillment Center Shipio представлява складиране, пакетиране и изпращане на
стоките на онлайн магазина Ви. Ползите са, че Ви излиза по-евтино и нямате
ангажименти, т.е. имате свободно време да мислите върху бизнеса си.
Ние получаваме в реално време поръчките и ги изпълняваме. 

СКЛАДИРАНЕ                                  ПАКЕТИРАНЕ                                 ИЗПРАЩАНЕ 

Shipio Fulfillment Center представлява цялостно решение за онлайн магазини и
търговци. Благодарение на разработените процеси и процедури се затваря
целия цикъл от складирането на Вашите стоки, пакетирането и генерирането на
Тооварителници, до изпращането им до крайните клиенти. Всичко това
Ви спестява време и пари, не е необходимо да имате персонал, а наличието на
собствен софтуер и разработените процеси и процедури оптимизират
разходите, забраняват грешките и автоматизират процесите. Получавате
отстъпки и от Куриерската услуга.  

www.shipio.bg





Какъв е процеса на работа?

1. Решавате да заприходите стока при нас.
 
2. Ние приемаме стоката, като Вашия доставчик може да я изпрати
директно в нашия склад, ( ако се налага обмитяване, можем да съдействаме )
или да я изпрати по куриер, бус или камион. 

3. Ние я разтоварваме, сортираме, преброяваме, измерваме обема,
и стелажираме. 

4. Част от стоката заприхождаваме в топла зона и по-голяма част в студена
зона. По този начин си осигуряваме бързина на работа. Наличие на собствена
баркодова система.
 
5. Базата е от ново поколение, разполага с 6,5 дка парцел с контролиран
достъп, видеонаблюдение и сод и още около 20 дка все още не заградени и не
застроени.
 
6. Получаваме в реално време поръчки и генерираме товарителници – от
Ваша или от наша фирма – по Ваш избор! Благодарение на собствения ни
софтуер – Shipio – забраняваме грешките и автоматизираме процесите.
 
7. По Ваше желание потвърждаваме поръчки чрез телефонно обаждане.

8. Доставяме на следващия работен ден чрез куриер по Ваш избор.

9. Възможност за по-добри цени както за България, така и за Европа.
 
10. Пълна прозрачност за всяка една поръчка и подробен репортинг. 



Tакси:

-Такса за заприхождаване на стоки, преброяване, измерване обема, притегляне
на тежестта, входиране в системата, проверка за дефекти, стелажиране и
етикиране с баркод – 0,05 лв без ДДС на брой
 
-Такса за обслужване на дневни/седмични/месечни репорти за наличност и
движение на стоки – 30 лв без ДДС на месец ( от 1 до 7 броя продукта ) или
50 лв без ДДС на месец ( за 8 или повече броя продукти )

-Такса за складиране:     
      • 12 лв без ДДС на месец за 1 стелаж 
      • 12 лв без ДДС на месец за 1 зает кубичен метър ( 1 европалет )

-Такса за изпълнение на поръчки:
0,95 лв без ДДС за поръчка.
Всеки следващ артикул в поръчката 0,25 лв без ДДС

-Такса за заприхождаване на върнати пратки – независимо от обема продукти
вътре в една пратка – 0,30 лв за пратка без ДДС

По желание:
-Такса за обаждане за потвърждение на поръчки – 0,49 лв без ДДС
за обаждане

-Цени  за транспортни пликове:
Малък – 25Х33 см – 0,10 лв
Среден – 36Х40 см – 0,14 лв
Голям – 44Х55 см – 0,20 лв
Екстра голям – 47Х65 см – 0,25 лв
  

 



Контакти:

Гр. Карлово , п.к. 4300
Ул. Изток 1 ( до Петрол )

www.shipio.bg
+359 888 91 91 61 
info@shipio.bg


