
£ 450 duizend
per jaar bespaard 
op winkelniveau

RESULTAAT

We hebben signifi cante verbeteringen 
gezien binnen onze supply chain sinds 
we de ALC’s van Loadhog gebruiken. 
Deze nieuwe verpakkingsoplossing 
brengt een besparing in tijd met zich mee 
zowel in het distributiecentrum als in de 
winkels doordat producten in een enkele 
keer worden verwerkt. Zo kunnen onze 
werknemers meer tijd met onze klanten 
spenderen. Daar komt ook nog de mooie 
presentatie bij van de container wat 
zorgt voor een betere ervaring voor onze 
klanten in de winkel.
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Casestudy Attached Lid Container

Tijdsbesparing
Voorgesorteerde ALC’s kunnen van de voertuigen 
recht naar de verschillende winkellocaties worden 
genomen wat zorgt voor een snelle bevoorrading. 
Dit zorgt voor 35 minuten minder werktijd per 
levering, per winkel, wat betekent dat werknemers 
meer tijd kunnen spenderen in de winkel.

Effi ciënter
De ALC’s zorgen ervoor dat de goederen 
van het magazijn rechtstreeks naar de winkel 
kunnen worden gevoerd waardoor geen dubbele 
verwerking nodig is. Doordat de deksels, wanneer 
open, recht naar beneden vallen nemen ze minder 
plek in wanneer gestockeerd.

Verbetering van manuele handelingen
Het personeel in de winkel hoeft zich niet langer 
te bukken of zich te overstrekken om items te 
bereiken die zwaar kunnen zijn: de ALC's zijn 
ideaal voor handmatige bediening en maken het 
losproces in winkels veel veiliger. 

Professionele presentatie
De ervaring van de klant in de winkel is van 
groot belang bij Pets At Home. De nieuwe 
verpakkingsoplossing is schoon, professioneel 
en presentabel met de merknaam van het bedrijf, 
wat ook bijdraagt aan de esthetiek van de supply 
chain.

Pets At Home - ervaren voordelen
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Tijdbesparing

Professionele presentatie

De Loadhog Attached Lid Container

De Helios is de originele Loadhog ALC met een 
innovatief geometrisch dekselontwerp dat de kans 
op schade verkleint verkleint, meer logistieke meer 
logistieke winst en grotere voertuigbelading mogelijk 
maakt.
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