Calitatea trebuie
comunicată
Fiecare amănunt este important în activitatea de
transport, mai ales în ceea ce priveşte transportul la
temperatură controlată, însă, pentru a putea avea acces
la tarife mai mari decât media pieţei, este nevoie să
găseşti metode corecte de comunicare a calităţii
serviciului prestat către potenţialii clienţi.
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Atenţie la fiecare
amănunt
Primul principiu pus în aplicare
a fost acela al funcþionalitãþii - o
problemã tehnicã, oricât de micã,
este rezolvatã în cel mai scurt
timp posibil.
„Camioanele sunt verificate la
plecarea în fiecare cursã. Nu existã rabat la aspectele tehnice. Orice zgomot sau atenþionare în bord
sunt tratate cu seriozitate - sunt
chestiuni care se rezolvã telefonic
cu service-ul sau, dacã este nevoie, camionul se îndreaptã imediat

cãtre cea mai apropiatã localitate
cu reprezentanþã Scania. Dar acest
lucru s-a întâmplat foarte rar. Camioanele sunt noi ºi verificate în
mod curent, iar toate componentele sunt acoperite de contracte
de service cu reþeaua europeanã,
indiferent dacã este vorba despre
cap tractor, semiremorcã sau agregat frigorific“, a precizat Carmen
Blendãrãu, Manager Logisticã la
Denis Spedition.
Chiar dacã, la prima vedere,
înseamnã costuri suplimentare,
mentenanþa tehnicã a camioanelor realizatã la firme speciali-

„Imaginea
reprezintă prima
carte de vizită“
Primul lucru pe care îl remarci
în momentul în care vezi un camion Denis Spedition este curãþenia, iar, la acest capitol, firma
este extrem de atentã.
„Suntem foarte atenþi la imagine: reprezintã prima carte de vizitã. Camionul trebuie sã fie curat
la exterior, dar ºi în interior. Când
transporþi marfã la temperaturã
controlatã - medicamente ºi alimente, igiena este esenþialã. În
plus, ºoferul nu merge dezordonat
îmbrãcat, iar aceasta este o chestiune obligatorie, asemenea curãþeniei în cabinã. Este vorba despre
un regulament intern care le-a fost
prezentat ºoferilor, au semnat ºi
sunt verificaþi sã-l respecte. Ne prezentãm la clienþi cu igiena perfectã. Uneori, camionul este spãlat pe
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Carmen Blendărău, Manager
Logistică Denis Spedition:

„

N-am mers niciodatã pe principiul sã scãdem
preþurile pentru a primi o cursã în locul altui
transportator. Reducerile de preþ pe care le facem
uneori sunt de naturã simbolicã sau ca un semn de
bunãvoinþã faþã de client. Faþã de media pieþei,
suntem în partea superioarã a tarifelor, dar avem clienþi care ne
preferã pentru calitate ºi siguranþã. Ei pot alege un transportator cu
100 euro mai ieftin, dar se pot pãcãli o singurã datã. Fie
temperatura nu corespunde, ºoferul nu ºtie sã imprime
thermodiagrama, maºinile sunt murdare, ºoferii dezordonaþi - ºi
ajung sã apeleze tot la noi. Când ºoferul îþi vine în salopetã albã, cu
saboþei, impecabil, alegi respectiva companie. Mai ales cã discutãm
de clienþi din Vest, foarte pretenþioºi la acest capitol.“

drum, înainte de a ajunge la descãrcare, astfel încât sã fie curat în
permanenþã“, a completat Managerul de Logisticã Denis Spedition.
Menþinerea curãþeniei, realizarea unui numãr mare de km și siguranþa sunt aspecte care ascund
numeroase proceduri pe care
ºoferii Denis Spedition le cunosc
ºi le respectã, fiind obligatorii pentru acest gen de transport.
„Am avut la firmã inclusiv audit
pe controlul calitãþii, comandat de
client. Ne-au verificat documentele,
întregul proces de curãþenie ºi dezinfectare a maºinilor - dar ºi a
ºoferilor, care, din 6 în 6 luni, îºi
fac analize amãnunþite, pentru cã
intrã în contact cu alimente. Au verificat inclusiv modul de lucru, procedurile pe care le avem în cadrul
firmei. De asemenea, am încheiat
asigurãri CMR de 1,5 milioane euro
pentru fiecare camion. Transportãm
marfã foarte scumpã - medicamente rare, alimente scumpe, aparaturã
electronicã, tutun, filtre pentru industria de þigãri. Fiecare transport
este de sute de mii de euro pe un
camion“, a subliniat Carmen
Blendãrãu.

Comunicarea cheia unui
transport reuşit
În cadrul Denis Spedition, ºoferii sunt consideraþi „ochii ºi urechile“ companiei, fiind încurajaþi sã
se implice activ în rezolvarea diferitelor probleme care pot apãrea.
„Comunicarea între mine ºi fiecare ºofer trebuie sã fie permanentã, sã-mi spunã de ce a oprit - e
coadã la descãrcare, s-a întâmplat
ceva pe drum etc. Dacã nu se asigurã o bunã comunicare între omul
care îþi dã cursele ºi ºofer, nu existã
transport“, a arãtat Carmen Blendãrãu.
La ora actualã, 70% din activitatea Denis Spedition este acoperitã de contracte ºi 30% re-

prezintã transporturi spot. Totuºi,
pentru o cât mai bunã eficientizare a activitãþii, cursele legate de
contracte sunt completate de cele
spot, astfel încât dislocãrile sã fie
cât mai mici. În acest mod, compania nu depãºeºte un procent
de 5% dislocãri.
„Ne folosim de relaþiile create
în timpul activitãþii sau de reprezentanþele firmelor cu care lucrãm
în România, fie, pur ºi simplu, firme internaþionale, sau folosim
bursa internaþionalã Timocom
pentru relaþii intracomunitare.
Exporturile sunt o problemã cu
care cred cã toatã lumea se confruntã ºi, de multe ori, preluãm mãrfuri generale. Astfel, în aceste cazuri, suntem la concurenþã cu
prelatele, care au un plus de înãlþime interioarã utilã, pot încãrca
mai multã marfã. În plus, în prelate, poþi sã încarci ºi pe lateral, pe
când, în situaþia camioanelor noastre, numai prin spate. Dar avem
clienþi care preferã duba pentru cã
este sigurã, marfa nu se udã ºi nu
se prãfuieºte. 80% din export este
reprezentat de mãrfurile generale“,
a declarat Carmen Blendãrãu.
În aceste condiþii, existã o presiune mare asupra tarifelor, în special la export.
„Este o muncã asiduã pentru a
obþine un client care plãteºte decent la export ºi, din pãcate, nici
clienþii de import nu mai sunt la fel
de generoºi ca înainte de crizã.
Ajungi sã îi presezi efectiv pe unii
clienþi pentru a-þi da o ºansã sã
demonstrezi cã oferi un transport
de calitate“, a arãtat Managerul de
Logisticã Denis Spedition.
Pe viitor, Denis Spedition îºi propune sã continue dezvoltarea prin
creºterea parcului de camioane,
acest lucru fiind în mare mãsurã legat de evoluþia contractelor existente ºi de câºtigarea unor clienþi noi.
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enis Spedition, firmã
specializatã în transpor tul de mãrfuri la
temperaturã controlatã,
a reuºit sã menþinã un
ritm constant al dezvoltãrii chiar
ºi în ultimii ani, atât de dificili pentru piaþa de transport, ajungând
astãzi la o flotã de nouã camioane. Ultimele douã, achiziþionate
anul acesta, sunt camioane de ultimã generaþie, Scania Streamline,
cu motoare V8 de 500 CP, EURO
6. De altfel, întreagã flotã Denis
Spedition este alcãtuitã din camioane Scania.

zate presupune mãrirea fiabilitãþii
ºi a rezistenþei. Pe termen lung,
este un câºtig ºi, totodatã, se
efectueazã un numãr mare de km
în condiþii de siguranþã.
De altfel, la capitolul siguranþã,
Denis Spedition s-a remarcat ºi
în cadrul concursului „Romanian
Transport Company of the Year
2012 - Continental“, atunci când
juriul a decis sã îi acorde „Premiul
pentru Siguranþã Rutierã“.
„Reviziile se fac întotdeauna
la timp, ceea ce determinã obþinerea unui consum minim. Lunar,
un camion parcurge 8.500 9.000 km, dar poate ajunge la
18.000 - 20.000 km. Consumul,
exceptând cazurile deosebite, nu
depãºeºte 31 litri/100 km, inclusiv agregatul. Iar camioanele noi
rareori trec de 30 litri/100 km“,
a arãtat Carmen Blendãrãu.
Bineînþeles, pentru a realiza
acest numãr de km, este necesar
ca autovehiculul sã fie permanent
în miºcare, motiv pentru care compania are 14 ºoferi angajaþi. Cele
nouã camioane sunt monitorizate
GPS, sistemul utilizat oferind, de
asemenea, informaþii legate de consum, stil de conducere, vitezã...
Compania este receptivã la
inovaþie dacã, în acest fel, se pot
reduce costurile.
„Semiremorcile noastre au fost
tratate în partea de sus cu o substanþã ce nu lasã cãldura soarelui
sã acþioneze - e o vopsea ceramicã
aplicatã pe capacul semiremorcii,
care este refractarã cu radiaþia
solarã. Astfel, se micºoreazã consumul“, a explicat Managerul de
Logisticã Denis Spedition.
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