ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Προφίλ Εταιρείας

1983 Με έδρα τα Χανιά η εταιρεία zanidakis ξεκινάει τη λειτουργία της ως εταιρεία εθνικών
μεταφορών με παρουσία σε Χανιά και Αθήνα.
1991 Επέκταση σε υπηρεσίες μεταφοράς και διανομής σε όλες τις πόλεις της Δυτικής Κρήτης
υποστηρίζοντας ένα ιδιόκτητο δίκτυο διανομής με καθημερινές παραδόσεις εμπορευμάτων.
2008 Η έδρα της εταιρείας μεταφέρεται σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στα Χανιά πλησίον
κεντρικού κόμβου του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης. Οι δραστηριότητες επεκτείνονται σε υπηρεσίες
αποθήκευσης ψυχόμενου και ξηρού φορτίου και ανασυσκευασίας σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις.
2009 Έναρξη λειτουργίας υποκ/τος στο Ηράκλειο Κρήτης για εξυπηρέτηση των αναγκών μεταφοράς
αποθήκευσης και διανομής στην Ανατολική Κρήτη.
Συνάπτοντας στρατηγικές συνεργασίες με καταξιωμένες εταιρίες μεταφορών και
logistics και μέσω ειδικών συνεργατών εξασφαλίζουμε την απρόσκοπτη
εξυπηρέτηση και υποστήριξη των υπηρεσιών μεταφορών και Logistics σε όλο
το γεωγραφικό φάσμα της επικράτειας.

Υπηρεσίες Μεταφοράς και ∆ιανοµής
•Παραδόσεις εντός 24 hr μεταξύ Αθήνας και Κρήτης
•Παραδόσεις εντός 48 hr από Κρήτη προς την λοιπή ηπειρωτική χώρα
•Σχεδιασμός
προγράμματος
περισυλλογής,
προώθησης
εμπορευμάτων και αστικής διανομής κατ` οίκον βάση των αναγκών
του πελάτη
•Μηχανογραφική παρακολούθηση αποστολών μέσω συστήματος ERP,
με δυνατότητα εβδομαδιαίας παράδοσης αντικαταβολών
Μεταφορά και διανομή από ένα δέμα έως .........
Διαχείριση φορτίων groupage ή πλήρη, ξηρό φορτίο, ελεγχόμενης ψύξης,
φορτίο κατάψυξης (ATP-FRC), επικίνδυνων εμπορευμάτων (απαίτησης άδειας
ADR) , τροφίμων, φορτία ειδικής μεταφοράς

Με τον ιδιόκτητο στόλο οχημάτων μας καλύπτουμε κάθε μεταφορική σας ανάγκη
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Τράκτορες (άδειες Φ.Δ.Χ άνω των 24 tn) κατάψυξης
Trailer για μεταφορά κάθε είδους ξηρού φορτίου (κουρτίνες,container, βαθυδάπεδα trailer)
Φορτηγά Δημοσίας Χρήσεως για Διανομή ξηρού φορτίου και φορτίου ψύξης(άδειες Φ.Δ.Χ 10 tn)
Trailer ψυκτικοί θάλαμοι ελεγχόμενης ψύξης

Υπηρεσίες Logistics
•Αποθήκευση ξηρού και ψυχόμενου εμπορεύματος βάση ISO 22000
•Καταγραφή αποθέματος σε πραγματικό χρόνο
εγκαταστάσεις της εταιρείας και reporting μέσω WMS

σε

όλες

τις

•Παλετοποίηση και υποστήριξη ενδοδιακίνησης σε ράμπες φόρτωσης
•Διαχείριση αποθέματος σε επίπεδο παλέτας και κιβωτίου
•Real Time παρακολούθηση παραδόσεων (pod)

Υποστήριξη logistics με αριθμούς
Στεγασμένες εγκαταστάσεις cross docking 1.500 τ.μ. στα Χανιά και 1.300 τ.μ στο Ηράκλειο
Στεγασμένες αποθήκες 1.000 τ.μ. στα Χανιά και 1.000 τ.μ. στο Ηράκλειο
2.500 παλετοθέσεις ξηρού φορτίου στα Χανιά και 1.500 στο Ηράκλειο
Δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης ξηρού και ψυχόμενου φορτίου στις εγκαταστάσεις
Αθήνας (περιοχή Βοτανικού)
300 παλετοθέσεις για αποθήκευση ψυχόμενου φορτίου και κατάψυξης στα Χανιά

Κατανοµή Πελατολογίου
… χτίζουμε σχέσεις μακροχρόνιας εμπιστοσύνης …
Την εταιρεία μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις των
κλάδων ποτών, τροφίμων, καταναλωτικών αγαθών, προϊόντων τεχνολογίας και παροχής
υπηρεσιών.
Ενδεικτικά αναφέρονται :

Κατανομή πελατών ανά κλάδο
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Τρόφιμα
Είδη Λιανικού εμπορίου
Φαρμακευτικά είδη
Λοιπά

Υπ/σιες logistics
Ειδη Τεχνολογίας
Υλικά Κατασκευών

Που θα µας βρείτε:
Κεντρικό : Κ.Γιαμπουδάκη 42 – Χανιά (Περιβόλια)
τηλ - fax : 28210 99777/2821072697
email : info@zanidakis.gr
Υποκ/μα : Ορφέως 168 Αθήνα - Βοτανικός
τηλ / fax : 210 3414406-7 / 210 3458688
email : athens@zanidakis.gr
Υποκ/μα : 6ο χιλιομετρο Ηρακλείου -Μοιρών
τηλ / fax : 2810 333116-8 / 333119
email : heraklion@zanidakis.gr

Υποκ/μα:

www.zanidakis.gr

Κόμβος Ατσιπόπουλου –Ρέθυμνο

