Nejede
naprázdno …
... díky
Cargopassu
NEJRYCHLEJI
ROSTOUCÍ

dopravní a spediční
databanka
nové generace

5 LET
na trhu

10 DŮVODŮ PROČ CARGOPASS PLUS?
1. Přímý kontakt na výrobce,
dopravce, spedice (v databance
zaregistrováno přes 5 000 firem)
2. Oslovení několika tisíc možných
klientů v jeden okamžik

6. Tendr na nabídku volných vozů
a přeprav
7. Okamžitý přehled o nabídkách
a poptávkách dopravy

3. Možnost dlouhodobé spolupráce

8. Automatické upozornění na
volný vůz nebo náklad

4. Úspora času – zadání záznamu
do několika sekund

9. Možnost vytváření uzavřených
skupin s Vašimi partnery

5. Archivace dat i elektronické
komunikace

10. Hodnocení společností na
základě referencí

CO JE CARGOPASS PLUS?
Jednoduchá, rychlá a stoprocentně efektivní
dopravní a spediční databanka, která je neustále
zdokonalována díky zkušenostem a požadavkům
dispečerů dopravních a spedičních firem –
a která nemá klapky na uších ani na očích.

5 000

registrovaných
firem

80 000

jedinečných
nabídek měsíčně

KOMU JE
URČEN?
Výrobcům
> Velkoobchodům
> Dopravcům
> Spedicím
>

KDO UŽ NAPŘÍKLAD POUŽÍVÁ CARGOPASS PLUS?

732 000

nabídek za rok
2012 v databance
určené pro rychlé
vyhledání
partnerů
v dopravě

Jak Cargopass Plus pomáhá
dopravní firmě Jambor?
Dopravní
společnost Jambor s. r. o.
vznikla v roce 2000
a provozuje široký
vozový park čítající
45 vozidel, ve kterém jsou zařazena
vozidla s užitečnou
hmotností od jedné
tuny až po kamionové soupravy. Firma
Jambor provozuje
kromě vnitrostátní
a mezinárodní nákladní autodopravy
vlastní autoservis, pneuservis, čerpací stanici
a autobazar.
Společnost Jambor hledala systém, který by
jí pomohl řešit výkyvy ve vytížení jejích vozidel. „Tak jako jiným firmám v oboru i nám se
občas stává, že máme pro naše vozidla práce
příliš nebo naopak nedostatek. V těchto případech jsme nuceni hledat kapacity jinde.
Cargopass Plus je pro nás skvělým pomocníkem, díky kterému dokážeme rychle najít
obchodního partnera mezi tisícovkami registrovaných firem,“ říká Pavel Gracl, ředitel
dopravy společnosti Jambor. „Naší společnosti se díky Cargopassu Plus podařilo zlepšit

vytížení vozidel a najít mnoho nových partnerů. Se stabilními partnery komunikujeme
prostřednictvím uzavřené skupiny. Ta nám
umožňuje sdílet nabídky pouze s těmi, které
si vybereme,“ dodává Pavel Gracl.
Dispečeři využívají také další funkce
systému Cargopass Plus, které jim zásadně
usnadňují práci. Při jakémkoli problému se
mohou obrátit na asistenční službu, kde je
připraveno několik obchodních zástupkyň
okamžitě pomoci. Užitečnou službou chránící firmu před neplatiči a nesolventními
partnery je „Reference“, která umožňuje
hodnocení společností přímo od uživatelů
Cargopass Plus.
Systém pomáhá společnosti Jambor získávat
nové klienty také mezi výrobními firmami,
které neustále hledají kvalitní dopravce.

Jambor s. r. o.
Blučina 627, 664 56 Blučina
Pavel Gracl, ředitel dopravy
Tel.: (+420) 530 506 892
Mobil: (+420) 602 622 657
E-mail: brno@jambor.cz

CargoPass spol. s r. o.
Holandská 878/2
639 00 Brno
Tel: +420 775 525 968, +420 775 525 972
Skype: assistant.cargopass, www.cargopass.cz

Nejrychlejší spojení partnerů v dopravě

