DHL FREIGHT COLDCHAIN
KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA LOGISTYCZNE
STWORZONE DLA SEKTORA LIFE SCIENCE

Międzynarodowa, dedykowana sieć drogowa obejmująca dostawy produktów wymagających
przewozu w kontrolowanej temperaturze – w przedziałach od +2°C do +8°C oraz od +15°C do +25°C.
Skuteczność, elastyczność oraz pełny monitoring na każdym etapie łańcucha dostaw.
DHL Freight – Excellence. Simply delivered.
www.dhl.com.pl/coldchain

USŁUGI STANDARDOWE
Eurapid • Euroconnect
Railconnect • Euroline • Railline
Usługi Celne

USŁUGI ZINTEGROWANE
Euronet • Główny Partner Logistyczny (LLP)
Usługi konsultingowe • Kompleksowe rozwiązania logistyczne
Door-to-More

USŁUGI SPECJALISTYCZNE
Coldchain • Highvalue
Transport specjalistyczny • Cool Service
B2C • Spedycja targowa

DHL FREIGHT COLDCHAIN
W PIGUŁCE
nn

Usługi konsolidacji ładunków
częściowych (LTL)

nn

Dostawy produktów
wymagających schłodzenia
(+2°C do +8°C)
lub kontrolowanych
warunków otoczenia
(+15°C do +25°C)

nn

Wyjątkowa sieć w Europie
i poza nią

nn

Zgodność z wytycznymi UE
w zakresie Dobrej Praktyki
Dystrybucyjnej (Good
Distribution Practice)

Informacje ogólne:
nn

Najwyższej jakości usługi
frachtowe i poziom
zabezpieczeń

nn

Nadzór bezpieczeństwa GPS
zapewniany przez ,,Agheera”

nn

Usługa świadczona w ponad
30 krajach w Europie

nn

Krótkie i niezawodne terminy
realizacji

nn

Scentralizowana administracja
i obsługa zleceń

nn

Możliwość kontroli statusu
przesyłki oraz uzyskania
szczegółowych informacji
na temat dostawy

nn

Rejestrowanie danych dot.
temperatury oraz
magazynowanie

ZAPEWNIAMY
INTEGRALNOŚĆ DOSTAW
CERTYFIKOWANE I DOPASOWANE USŁUGI
Przede wszystkim jakość i bezpieczeństwo
Wiemy, jak ogromna odpowiedzialność wiąże się z transportem towarów
dla celów medycznych. Dlatego działamy na podstawie systemu zarządzania
jakością zgodnego z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Wszystkie nasze procesy
dostosowane są do standardów nowych wytycznych UE w zakresie Dobrej
Praktyki Dystrybucyjnej (GDP; kontrola zmian, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie
wyjątkami oraz system działań korekcyjnych/prewencyjnych CAPA) dla ochrony
integralności ładunków na każdym etapie łańcucha transportowego.

DEDYKOWANI EKSPERCI
Zawsze do Twoich usług
W DHL Freight stworzyliśmy dedykowane Centra Kompetencyjne dla sektora
Life Science, znajdujące się na terenie Europy. Skupiliśmy tam cały nasz
know-how dla tej części rynku, w postaci zespołu zajmującego się wszystkimi
usługami frachtowymi w sieci DHL Freight Coldchain. Naszym Klientom
zapewniamy dogłębną wiedzę ekspercką i wysoką skuteczność, jak również
dedykowany punkt kontaktu dla wszelkich zapytań.

DOSKONAŁA INFRASTRUKTURA
Kontrolowana temperatura przewozu – nasza sieć
Do Twojej dyspozycji, w dowolnej chwili znajduje się flota ciężarówek-chłodni
na terenie całej Europy. Zapewniają one transport towarów zgodnie z nowymi
wytycznymi UE w zakresie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP). W trakcie
realizacji usługi temperatura jest kontrolowana na bieżąco, a odczyt wyników
transmitowany przez system GPS i dostępny online. Nasze najnowocześniejsze
narzędzia IT pozwalają na monitorowanie statusu i temperatury ładunków na
każdym jej etapie. Wszystkie magazyny i terminale przeładunkowe spełniają
wymogi GDP oraz posiadają specjalistyczne wyposażenie dla zagwarantowania
ciągłości kontroli temperatury.

Usługi o wartości dodanej do
dyspozycji naszych Klientów:
nn

Dostawy ładunków o (bardzo)
wysokiej wartości

nn

Obsługa przesyłek zawierających
substancje psychoaktywne,
podlegające kontrolowanemu
obrotowi

nn

Obsługa przesyłek zawierających
niebezpieczne materiały
farmaceutyczne

nn

Dostawy ekspresowe

nn

Dostawy pod plombą celną

nn

Usługi „wieży kontroli”
(Control Tower Solutions)

nn

Organizacja odprawy celnej

nn

Projektowanie i ulepszanie
łańcucha dostaw

Dalsze informacje można uzyskać poprzez kontakt z:
freight.pl@dhl.com
lub na stronie DHL Freight
www.dhl.com.pl/coldchain
DHL Express (Poland) Sp. z o.o.
DHL Freight
ul. Osmańska 2
02823 Warszawa
Niniejsza informacja nie stanowi oferty
w rozumieniu kodeksu cywilnego.

