Værktøjet fragtes stadig til hele Danmark –
men nu 16 % billigere!
Logistikchef hos Carl Ras A/S Ralf Jensen havde på fornemmelsen, at fragten af virksomhedens
produkter mellem hovedkontoret i Herlev og landets 10 engroscentre kunne gøres billigere. Men
hvordan får man tiden til at gøre noget ved det?
”Vi vidste, at der lå et potentiale, men havde ikke
ressourcerne til at få det ud over rampen” fortæller
logistikchef Ralf Jensen fra Carl Ras A/S om begyndelsen
på samarbejdet med Logidan Transportoptimering. ”Vi
havde flere konsulenter til samtale, men Logidan virkede
meget kompetente og tillidsvækkende på os.”
”De indfriede vores forventninger til fulde og har hele
vejen igennem været omhyggelige med det, de lavede.
Der er ikke en deadline, der ikke er blevet overholdt.”

Carl Ras A/S er en familieejet virksomhed, der leverer
værktøj og beslag til professionelle håndværkere fra
10 engroscentre og centrallagre i Herlev og Holstebro.
Tre måneder fra start til slut
”Siden samarbejdet gik i gang for kun tre måneder
siden, har Logidan besøgt vores 10 engroscentre i hele
landet og de har analyseret transportbehovet for hvert
enkelt center. Logidan bandt de individuelle behov
sammen i ét totaludbud for hele Carl Ras A/S.
Fragtselskaberne kunne godt mærke, at vi nu havde et
stærkere forhandlingsgrundlag, og det er heldigvis endt
med en besparelse på 16 %” fortæller Ralf Jensen.

Carl Ras A/S tæller godt og vel 265 medarbejdere
fordelt på 10 engroscentre i hele landet.

”Derfor er vi også allerede i gang med at se på et nyt
projekt, hvor Logidan kan blive vores sparringspartner
igen” slutter Ralf Jensen fra Carl Ras A/S.
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Logidan Transportoptimering tilbyder
professionel rådgivning og sparring.
Vi har mere end 35 års erfaring og fuld
markedsindsigt på transportområdet.

De var tillidsvækkende
De har den faglige ekspertise
De kunne påtage sig hele opgaven og løse
den hurtigt
Vi sparede tid og ressourcer
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