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Albini Group:
więcej możliwości dzięki Teleroute
POTĘGA JUŻ NA STARCIE
Grupa Albini, która od kilku lat prowadzi działalność w sektorze przewozu towarów,
posiada ugruntowane doświadczenie w świecie biznesu. „Grupę stworzyliśmy
w 2015 r., lecz usługi konsultacyjne w zakresie przewozu towarów świadczymy
od około dziesięciu lat, a wcześniej przez ponad 40 lat specjalizowaliśmy się w
marketingu oraz dystrybucji owoców i warzyw”. – mówi Mario Albini, właściciel firmy.
Firma z siedzibą w Weronie oferuje usługi transportu drogowego, morskiego oraz
powietrznego na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Usługi te można świadczyć
praktycznie bez żadnych własnych środków trwałych. „Posiadamy jeden magazyn
w Mediolanie i kolejny w Weronie, oba są czynne całodobowo przez wszystkie dni
w roku i służą do przechowywania, ładunku i rozładunku towarów oraz jako punkty
obsługi dla niektórych współpracujących z nami przewoźników”. Grupa Albini
świadczy w szczególności usługi pośrednictwa na rzecz wytwórców, producentów,
firm transportowych lub innych przewoźników, zapewniając zgodność z najbardziej
rygorystycznymi zasadami etyki i zachowania poufności.

MARIO ALBINI
DYRECTOR, ALBINI GROUP
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Do nas należy wskazanie, kto powinien
wykonać określone czynności, a następnie
zorganizowanie całości w najlepszy
możliwy sposób dla naszego klienta
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„NIE” NIE WCHODZI W RACHUBĘ!
Od przewozu pojedynczej palety po pełne ładunki: nic nie jest zbyt
dużym lub zbyt małym towarem, aby mogła zająć się nim Grupa – tak
właśnie brzmi motto Grupy Albini, której „menu” świadczonych usług
obejmuje: pilne wysyłki, zapakowane ładunki, kontenery, nadzwyczajnie
duże ładunki, świeże lub schłodzone produkty rolne. „Przewozimy
towary z Półwyspu Iberyjskiego do Europy Północnej i Środkowej,
z Afryki Północnej do Skandynawii oraz z Rosji do Chin”. – mówi
właściciel firmy. „Pragniemy zawsze zapewnić klientom jak najlepsze
rozwiązanie pod względem jakości i wygody. W naszym sektorze jakość
obsługi pod wieloma względami zależy od kompetencji zawodowych
przewoźników, którym powierzane są wysyłki. Dlatego przywiązujemy
ogromną wagę do doboru partnerów, ponieważ jest to delikatna
decyzja o zasadniczym znaczeniu”.
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SZEROKA SIEĆ KONTAKTÓW Z GWARANCJĄ
Przed poznaniem Teleroute Mario Albini sceptycznie podchodził do wartości
giełd transportowych: „Nasze dotychczasowe doświadczenia nie były
najlepsze i byliśmy przekonani, że relacje biznesowe wypracowane przez lata
są solidniejsze niż te, które można znaleźć w sieci. Co więcej, nie chcieliśmy
powierzyć ładunku klienta nieodpowiedniemu przewoźnikowi, ryzykując naszą
reputacją i wieloletnimi relacjami biznesowymi”.
Jednak gdy w 2017 r. Mario Albini zaczął korzystać z Teleroute, przekonał się
do tego rozwiązania: „Platforma umożliwiła nam znalezienie odpowiednich
kontrahentów transportowych, co ułatwiło i przyspieszyło spełnienie wymagań
stawianych przez klientów”. Dostęp do obszernej sieci wiarygodnych kontaktów
zapewnia dwojakie korzyści: „Z jednej strony możemy być pewni, że wybieramy
rzetelnego przewoźnika, a z drugiej – Teleroute pozwala nam na łatwiejsze i
szybsze znalezienie odpowiedniego partnera i przedstawienie klientowi pełnej,
konkurencyjnej oferty”.
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ROZWÓJ RYNKU
Teleroute pomaga Grupie Albini w zarządzaniu trasami rzadko
występującymi na włoskim rynku i stanowi bardzo przydatne rozwiązanie
zapewniające łączność pomiędzy Włochami a Europą i resztą świata.
„Przewozimy towary z Uzbekistanu do Skandynawii, z Hiszpanii do
Maroka i Tunezji. Ugruntowaliśmy więzy handlowe z Wielką Brytanią,
Francją i Holandią. Zdarzało nam się również prowadzić działalność
importowo-eksportową z Dalekim Wschodem. Naszym kolejnym celem
jest konsolidacja obecności firmy w Europie Północnej i Wschodniej”.
Dzięki Teleroute Grupa Albini zdołała rozszerzyć swoją działalność na rynki
strategiczne, w tym Półwysep Iberyjski:

Z ogromnym entuzjazmem przyjęliśmy
możliwość integracji z rozwiązaniem
Wtransnet. Umożliwia nam to komunikację z
nowymi kontaktami, dzięki czemu możemy
jeszcze bardziej usprawnić wysyłki z i do
Hiszpanii i Portugalii
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WSPARCIE SZYTE NA MIARĘ
Odpowiednie wsparcie ma zasadnicze znaczenie i nigdy nie należy
uważać go za rzecz oczywistą. Dla Grupy Albini jest to decyzyjny
aspekt współpracy z Teleroute. „Spersonalizowane, dostosowane do
potrzeb firmy wsparcie każdego dnia stanowi dla nas potwierdzenie
właściwego wyboru”. – stwierdza Mario Albini. Wsparcie handlowe
zapewniane firmie z regionu Wenecji Euganejskiej (Veneto) ma na
celu udzielenie jej możliwie najlepszej pomocy i stanowi korzyść o
znaczeniu strategicznym: „Posiadamy własnego opiekuna Teleroute
ds. kluczowych klientów, dzięki czemu możemy liczyć na błyskawiczne
zrozumienie i reakcję, gdy tylko pojawiają się wątpliwości lub potrzebne
są dodatkowe informacje. To coś naprawdę wyjątkowego, dzięki czemu
jakość świadczonej obsługi nie ma sobie równych”.
NASTĘPNY KROK
Pozytywne doświadczenia z Teleroute kładą podwaliny pod nowe
sposoby współpracy z Grupą Albini. „Wielką zaletą na etapie
sporządzania ofert byłaby funkcja umożliwiająca składanie ofert
cenowych bezpośrednio w portalu”. A ponadto: „Chcielibyśmy mieć
dostęp do większej liczby szczegółów w ramach zestawień dotyczących
firmy, aby uzyskać więcej informacji na temat podmiotów, z którymi
mamy do czynienia”.
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JEDNA PLATFORMA, WIELE KORZYŚCI
Grupa Albini wykorzystuje Teleroute do obsługi dziesiątek wysyłek
tygodniowo. „Zaobserwowaliśmy wzrost całkowitej liczby ładunków
o 20-30%”. – potwierdza właściciel firmy. „Giełda Teleroute stała
się dla nas niezbędnym narzędziem – umożliwia nawiązanie relacji
biznesowych z nowymi przewoźnikami, które – z biegiem czasu –
mogą prowadzić do ugruntowanej i długotrwałej współpracy. Możemy
szybko otrzymywać ich oferty cenowe i ogólnie doskonalić ofertę
naszej firmy. Możemy również szybko eliminować z procesu wyboru
wszelkich nieodpowiednich kandydatów”. I to jeszcze nie wszystko:
„Przewoźnik może poszukiwać ładunku, aby uniknąć pustego kursu
powrotnego; w takich przypadkach udało nam się już skorzystać z
całkiem interesujących stawek”.

Wzrost liczby ładunków o 20-30%.
Oczywiście oznaczało to również wzrost
obrotów. Dzięki tak obszernej liście zaufanych
kontaktów możemy podjąć się przewozu
dowolnego ładunku na dowolnej trasie,
spełniając wszelkie wymogi klienta
Giełda transportowa
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„Zaobserwowaliśmy wzrost
całkowitej liczby ładunków
o 20-30%”
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WYZWANIE
• Uproszczenie i przyspieszenie newralgicznych etapów
procesu doboru najlepszego przewoźnika do transportu
ładunku klienta.
•Zwiększenie zdolności firmy do spełnienia wymogów
klientów dzięki skutecznemu, bezpiecznemu i
konkurencyjnemu rozwiązaniu – innymi słowy, rozwiązaniu,
które po prostu nie ma sobie równych.
• Większa skuteczność w zakresie połączeń
międzynarodowych.
Giełda transportowa
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ROZWIĄZANIE
Dla Grupy Albini giełda transportowa jest strategicznym
narzędziem zapewniającym dodatkowe korzyści i większą
efektywność oferty firmy.
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KORZYŚCI
• Łącznie o 20-30% więcej ładunków.
• Rozwój i ugruntowanie obecności firmy na strategicznych
rynkach międzynarodowych.
•Szeroka, międzynarodowa sieć rzetelnych przewoźników.
• Szybszy czas reakcji na zapytania klientów.
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Ponad 70.000 profesjonalnych, europejskich firm transportowych za jednym kliknięciem.
Teleroute to pierwsza, europejska giełda ładunków i pojazdów online zapewniająca dostęp do
frachtów przewożonych z i do zachodniej, środkowej i południowej Europy.

25% redukcji pustych przebiegów
60-sekundowe zawieranie transakcji
70 tysięcy partnerów w sektorze transportowym
80% pozytywnych mediacji należności
www.teleroute.com

