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Ş

ase camioane frigorifice,
ºase ºoferi profesioniºti,
trei dispeceri care coordoneazã aceste maºini
(un manager de logisticã ºi doi dispeceri) ºi un set de
reguli bine stabilite, pe care toatã
lumea le respectã, inclusiv patronul - astfel s-ar putea rezuma
într-o singurã frazã secretul succesului pentru Denis Spedition,
o firmã specializatã în transport
frigorific.
Este suficient doar sã priveºti
camioanele acestei firme, pe drum,

„

Florin Tudose, director general
Denis Spedition:

Pentru mine, a face transport este o pasiune.
De aceea vreau sã ofer calitate la cel mai înalt
grad. Astfel, mã respect pe mine ºi sunt respectat în
piaþã.“

la punctele de încãrcare/descãrcare sau în parcare pentru a
înþelege cât de bine funcþioneazã
aceste reguli. Aspectul impecabil
ºi curãþenia se regãsesc la toate
camioanele Denis Spedition.

„Dispecerii urmãresc activitatea camionului de la plecarea în
cursã pânã la sosire, începând de
la curãþenia acestuia, documentele pentru cursã la plecare, comanda de transport la încãrcare ºi la
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Camioane noi,
şoferi bine plătiţi
Denis Spedition este pentru
moment o firmã micã, dar care îºi
continuã dezvoltarea, chiar ºi în
aceastã perioadã în care economia trece prin momente dificile.
Iar aceastã dezvoltare nu face rabat atunci când vine vorba despre
vehicule ºi servicii de calitate.
„Denis Spedition nu o sã aibã
niciodatã în parcul auto camioane
care sã nu respecte standardele
transportului frigorific. Cel mai
nou camion pe care îl am în parc
este din acest an ºi este posibil
sã mai vinã un camion în 2012,
de 3-4 ani, cu o dubã cam de aceeaºi vârstã, care sã mai poatã fi
exploatatã pânã la 10 ani. Iar în
aceastã toamnã Denis Spedition
mai comandã un camion nou, care
va veni la anul în luna martie. Vom

avea 8 ºi, probabil, peste un an
vom ajunge la 10 camioane. ªi
vom avea întotdeauna numai camioane Scania”, a spus Florin Tudose.
Atunci când firma angajeazã
ºoferi noi, nu sunt admise compromisuri, ºoferii bine pregãtiþi
reprezentând practic elementul
cheie în strategia de funcþionare
ºi dezvoltare a firmei.
„Chiar dacã are o experienþã
de 20 de ani în transportul frigorific, un ºofer care vine la Denis
Spedition nu poate sã lucreze direct în standardele noastre. Urmãresc ºoferii pas cu pas. Au
limite de cheltuieli pe cursã.
Verific fiecare decont în parte.
Motorina se alimenteazã pe carduri ºi primesc desfãºurãtor. Am
fost în curse ºi de 6-7 ori pe an.
Acum, s-a format un colectiv de
ºoferi la Denis Spedition pe care
nu mai trebuie sã îl urmãresc, iar
cei noi nu merg niciodatã singuri
la început, ci cu ºoferii vechi.
Sigur, salariile noastre sunt peste
media pieþei. Dacã muncesc bine,
sunt ºi rãsplãtiþi pe mãsurã”, a
precizat directorul general.
Interesant este faptul cã Denis
Spedition este una dintre puþinele
firme româneºti de transport care
nu a stabilit limitã de consum.
„Consumul diferã de la o cursã
la alta, în funcþie de marfa transportatã. Dar camioanele pleacã
în cursã cu kilometrajul pe zero
ºi se întorc cu numãrul de kilometri, cu consumul calculat de
computerul de bord ºi cu bonurile
de alimentare. Nu am instalat nici
un sistem suplimentar de monitorizare a consumului. Am încredere în ºoferi ºi, plecând la rândul
meu în cursã din când în când,
ºtiu cât anume trebuie sã consume. Astfel, pot verifica personal
corectitudinea lor. În plus, stabilitatea conteazã foarte mult. Am

„

O firmã de dimensiuni
mici poate sã facã totul
100% legal ºi asta ºi facem.
Orice camion ºi orice ºofer pe
orice cursã pot face obiectul
oricãror verificãri, din orice
punct de vedere.”

avut ºoferi care au plecat pentru
a încerca sã lucreze în strãinãtate
ºi sã câºtige mai mulþi bani, dar
s-au întors dupã o perioadã”, a
explicat Florin Tudose.
Cel mai mare consum la Denis
Spedition cu cea mai mare masã
este de 31,5 l/100 km, iar directorul general al firmei a afirmat
cã se poate obþine 30,8 l/100
km, în funcþie de trafic.

Transportator mic,
clienţi mari
Denis Spedition este dovada
faptului cã un transportator mic
poate lucra direct cu beneficiarul
transportului, chiar dacã acesta
este o companie foarte mare. „În
acest moment, lucrãm 80% direct
cu clientul ºi 20% cu intermediari.
Dar tindem spre 100%, de aceea
am ºi angajat un director de logisticã. Mulþi spun cã firmele mici
sunt cele care scad preþurile dar,
în opinia mea, sunt unele firme
mari care îºi bat joc de tarife ºi de
calitatea transporturilor. De exemplu, au fost cazuri în care ºoferii
unor firme mai mari au fost prinºi
cã au tãiat sigiliile ºi au umblat la
marfã. La mine nu o sã se întâmple niciodatã aºa ceva. Proprietarii
acestor firme au ajuns la un nivel
la care nu îi mai intereseazã ce
se întâmplã cu marfa. Eu, ºi când
voi ajunge la 50 de camioane, o
sã am aceeaºi mentalitate. Din
punctul meu de vedere, este obligatoriu ca patronul sã stea între
ºoferi ºi camioane. Patronul trebuie sã fie permanent în comunicare cu ºoferul, cu dispecerul, cu
clientul, la fiecare cursã”, a arãtat
directorul general Denis Spedition.
Firma realizeazã doar transport internaþional, 80% dintre
curse fiind pe contracte bine stabilite iar 20% spot. Þinta este ca
firma sã ajungã 100% pe contract.
„Îmi selectez clienþii, dar în
transporturi a fost ºi va rãmâne o
luptã, ºi cu ceilalþi transportatori,
ºi cu clienþii, mai ales în condiþiile
fluctuaþiilor de preþuri care se înregistreazã. Transportul va deþine
o pondere din ce în ce mai mare
în preþul produsului final. Obiectivul meu este sã ajung la un parc
de 40-50 de camioane ºi sã menþin acelaºi nivel înalt calitativ. Este
loc de crescut, dar încet. Trecem
printr-o perioadã care nu permite
o dezvoltare explozivã”, a conchis
directorul general al firmei.
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descãrcare, urmãrirea temperaturii
de cãtre ºofer pe parcursul transportului. De asemenea, dupã descãrcare, dispecerul organizeazã
cursa de retur, transmite comanda
ºoferului, iar acesta îºi pregãteºte
camionul, începând cu dezinfecþie
la interior, încarcã, verificã temperatura agregatului ºi a mãrfii ºi
porneºte cãtre destinaþia de descãrcare. Acestea sunt reguli stabilite, pe care nu are voie nimeni
sã le încalce în cadrul companiei”,
a explicat Florin Tudose, director
general ºi unic acþionar al companiei Denis Spedition.
Pe parcursul transportului, ºoferul este obligat dupã fiecare pauzã sã verifice tichetul de temperaturã din dubã. Înainte de pauza
de 9 ore, trebuie sã verifice din
nou ca lucrurile sã fie în ordine.
„Am luat aceste proceduri din
regulamentele transportului frigorific internaþional. Am lucrat
foarte mult pe frig ºi nu am avut
niciodatã probleme legate de
calitatea serviciilor pe acest tip
de transport. Transportul frigorific
este cel mai pretenþios tip de
transport ºi trebuie sã asiguri un
grad înalt de calitate dacã vrei sã
reziºti pe piaþã”, a completat
Florin Tudose.

Ce şanse de dezvoltare poate avea o firmă mică de transport
într-o perioadă în care puterea de negociere pare a fi elementul
determinant în obţinerea de profit? Denis Spedition a jucat
cartea calităţii şi a demonstrat că se poate face transport chiar
dacă nu ai cele mai mici preţuri, că poţi negocia tarife mai bune
prin calitate şi consecvenţă.
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Pentru a fi conducãtor auto pe maºinã frigorificã la Denis
Spedition, trebuie sã respecþi standarde ridicate. La noi nu se
face numai ºoferie. Trebuie sã ºtii sã lucrezi cu agregatul frigorific
100%, nu dupã ureche. Faptul cã existã o asigurare care acoperã
marfa clientului nu reprezintã o rezolvare. Este vorba despre
respectul faþã de client, pentru cã marfa transportatã poate fi
programatã sã ajungã în magazin. Chiar dacã asigurarea plãteºte,
pata rãmâne, nu mai eºti o firmã serioasã.”

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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