
450 tys. GBP
Roczna oszczędność 
na poziomie sklepu

EFEKTY

Od kiedy zaczęliśmy używać pojemników 
z pokrywą Loadhog, obserwujemy 
znaczne usprawnienie procesów obsługi 
łańcucha dostaw. Ten nowy system 
opakowań pomaga oszczędzać czas w 
centrum dystrybucyjnym i sklepie dzięki 
eliminacji przeładunków, co pozostawia 
pracownikom więcej czasu na kontakt z 
klientem. Ponadto nowy pojemnik o wiele 
lepiej się prezentuje, podnosząc walory 
estetyczne wnętrza sklepu.
   
Dyrektor ds. logistyki i dystrybucji
Pets At Home

Pojemnik z dołączoną pokrywą - 
Studium przypadku

Oszczędność czasu
Posortowane pojemniki z dołączoną pokrywą można 
pobierać wprost z pojazdów do różnych obszarów 
sklepu, co przyspiesza uzupełnianie towaru na 
półkach i pozwala oszczędzić 35 minut pracy na 
dostawę na sklep. Przekłada się to na większą 
dostępność pracowników i lepsze efekty handlowe.

Lepsza efektywność
Produkty przechowywane w pojemnikach 
z dołączoną pokrywą można pobierać wprost 
z regałów i pozostawić nietknięte, aż trafi ą do sklepu, 
co eliminuje podwójne przeładowywanie w sklepie. 
Ponadto pokrywy pojemników nie rozchodzą się 
na boki przy zagnieżdżaniu, co pozwala efektywniej 
wykorzystać przestrzeń magazynową.

Łatwiejsza obsługa ręczna
Koniec ze schylaniem się i naciąganiem 
mięśni, aby sięgnąć po ciężkie przedmioty. 
Pojemniki z pokrywą są idealne do obsługi ręcznej 
i znacznie ułatwiają wypakowywanie towaru 
w sklepie. 

Profesjonalna prezencja
W Pets At Home bardzo zależy nam na 
zrobieniu jak najlepszego wrażenia na klientach. 
Nowe opakowania są proste, atrakcyjne 
wizualnie i sprawiają wrażenie profesjonalnych 
dzięki naniesionym znakom fi rmowym. 
Poprawiają estetykę całego łańcucha dostaw.

Pets At Home – realne korzyści
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Pojemnik z dołączoną pokrywą Loadhog

Helios to oryginalny pojemnik Loadhog z dołączoną 
pokrywą charakteryzujący się innowacyjną 
kafelkowaną konstrukcją pokrywy, która zmniejsza 
prawdopodobieństwo uszkodzeń, usprawnia logistykę 
i umożliwia efektywniejsze wypełnienie pojazdów.
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