Až to bude
hotové ...
... použijte
Cargopass
NEJRYCHLEJI
ROSTOUCÍ

dopravní a spediční
databanka
nové generace

5 LET
na trhu

10 DŮVODŮ PROČ CARGOPASS PLUS?
1. Přímý kontakt na dopravce
(v databance zaregistrováno více
než 4 500 dopravců)

6. Archivace dat i elektronické
komunikace

2. Oslovení několika tisíc dopravců
v jeden okamžik

8. Okamžitý přehled o volných
kapacitách dopravců

3. Výběr nejnižší ceny

9. Automatické upozornění na
volný vůz

4. Možnost navázání dlouhodobé
spolupráce s dopravci
5. Úspora času – dopravci
kontaktují Vás

7. Tendr na nabídku přeprav

10. Možnost vytváření uzavřených
skupin s Vašimi logistickými
partnery

CO JE CARGOPASS PLUS?
Cargopass Plus je webový komunikační
portál pro zajištění dopravy. Jedná se
o specializovanou burzu nabídek a poptávek
dopravy, díky níž najdete toho nejlepšího
partnera pro odvoz Vašeho zboží.

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 vám cargopass pomáhá?
Firma E.L.Z.E.T Olomouc s. r. o. vznikla
v roce 1998 transformací fyzické osoby,
která svoji činnost
zaměřovala na obchod s papírem.
Postupem času se
díky růstu zájmu
o obalové materiály
začala sama zabývat
výrobou vlnité lepenky.
Jako každá výrobní či obchodní společnost
musela firma E.L.Z.E.T. Olomouc s. r. o. řešit
problematiku efektivní dopravy. „Dopravu
nám vždy zajišťoval jeden dopravce z okolí,“ uvádí Petr Kuběna, jednatel společnosti,
a dodává: „S nárůstem výroby jsme však začali hledat další dopravce a spedice. Původně
jsme nárazově hledali na internetu, ale pak
jsme objevili dopravní databanku Cargopass
Plus. Získali jsme přístup k tisícům aktivních
a prověřených dopravních firem, k okamžitému přehledu o cenách dopravy na trhu
a nové spřátelené dopravce pro dlouhodobou spolupráci. S nimi přes Cargopass Plus
komunikujeme například v rámci uzavřené skupiny a interního chatu. Díky tomu se

nám podařilo snížit náklady na dopravu
o 15 procent.“
Společnost E.L.Z.E.T. Olomouc s. r. o. využila
možnost vytendrovat si přes Cargopass Plus
vhodné dopravce a komunikovat své poptávky po přepravě jak na stávající, tak na nové
dopravce prostřednictvím své vlastní uzavřené skupiny. V případě, že z této skupiny není
žádný z dopravců se svými vozy k dispozici,
obrací se společnost E.L.Z.E.T. Olomouc s. r. o.
na dalších pět tisíc profesionálních a prověřených dopravců, kterým během deseti sekund
jednoduše sdělí svoji poptávku po dopravě.
Uživatel systému Cargopass Plus nemusí mít obavy, protože všechny firmy jsou
při registraci do dopravní databanky přísně prověřovány. Nepojištěnou společnost
v Cargopasse Plus nenajdete.

E.L.Z.E.T. Olomouc s. r. o.
výroba a prodej obalů
Petr Kuběna, jednatel společnosti
Tel./fax: (+420) 585 652 770
Mobil: (+420) 724 173 971
E-mail: elzet-ol@elzet-ol.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

