
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑ 

 

1. Πξνζθέξνπκε ππεξεζίεο ςπρξήο απνζήθεπζεο, θαζαξά ζε βάζε κεηαβιεηήο ρξέσζεο. 

Ο πειάηεο επηιέγεη έλα δηάζηεκα ρξέσζεο (εκέξα, βδνκάδα, κήλα θιπ) θαη εκείο ηνλ 

ρξεώλνπκε γηα θάζε πεξίνδν, αλάινγα κε ηε πνζόηεηα πνπ παξακέλεη ζηηο απνζήθεο 

(θηιά ή παιέηεο), ζηελ αξρή ηεο ρξενύκελεο πεξηόδνπ.  

2. Δηαηεξνύκε ηελ επζύλε γηα ηε παξαιαβή, απνζήθεπζε, παξάδνζε θαη πηζαλά δηαλνκή. 

Ο πειάηεο καο δελ ρξεηάδεηαη λα απαζρνιείηαη, εθηόο αλ επηζπκεί ιεπηνκεξή πνηνηηθό 

έιεγρν θαηά ηε παξαιαβή. Παξαθνινπζεί όιν ην «inventory control» κέζσ ππνινγηζηή 

(βιέπε θαη 8 παξαθάησ).  

3. Απνζεθεύνπκε πνιιέο πνηθηιίεο ηξνθίκσλ ζπληήξεζεο θαη θαηάςπμεο (π.ρ. θξνύηα, 

ηπξνθνκηθά, μεξνύο θαξπνύο, θαηεςπγκέλα, παγσηά).  

4. Ελαιιαθηηθά, αλ ν πειάηεο ζέιεη ην «δηθό ηνπ ρώξν», κπνξνύκε λα ηνπ πξνζθέξνπκε 

εηδηθά απνζεθεπηηθά modules (παιεηνζέζεηο), εμνπιηζκέλα κε εηδηθά ξάθηα,  όπνπ 

ηνπνζεηνύληαη, είηε παιέηεο είηε θηβώηηα. Εκείο εμαθνινπζνύκε λα δηαηεξνύκε ηελ 

επζύλε δηαθίλεζεο θαη ειέγρνπ ησλ απνζεκάησλ, απιά ν πειάηεο δεζκεύεη έλα αξηζκό 

απνζεθεπηηθώλ modules γηα κηθξό δηάζηεκα, ζπλήζσο 2κελν. Η ρξέσζε γίλεηαη αλά 

module θαη κήλα θαη είλαη αλεμάξηεηε από ην turnover.  

5. Χξεώλνπκε εξγαηηθά, πνπ πεξηιακβάλνπλ εηζαγσγή – εμαγσγή θαη δηαινγέο θηβσηίσλ 

θαηά ηελ εηνηκαζία ησλ παξαγγειηώλ.  

6. Εθηεινύκε δηαλνκέο ζηελ Αζήλα κε δηθά καο θνξηεγά. Μπνξνύκε λα αλαιάβνπκε θαη 

παξαδόζεηο εθηόο Αζήλαο κε εμσηεξηθό ζπλεξγάηε. 

7. Πξνζθέξνπκε πνιύ νηθνλνκηθά παθέηα γηα ππεξεζίεο ηαρπθίλεζεο (cross – docking) . Η 

ππεξεζία απηή είλαη πνιύ αληαγσληζηηθή, ιόγσ ηεο ζηξαηεγηθήο καο ζέζεο ζηελ Αζήλα. 

8. Ο πειάηεο κπνξεί λα βιέπεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο, πνπ αθνξνύλ ηα απνζέκαηά ηνπ 

(ζηνηρεία ηρλειαζηκόηεηαο) κέζσ web. Επίζεο, ηνπνζεηεί όιεο ηηο απαηηήζεηο ηνπ on-

line. 

9. Είκαζηε πηζηνπνηεκέλνη από ηνλ ΕΛΟΤ θαηά ISO 9001 θαη ISO 22000.  
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10. Έρνπκε αλαπηύμεη πνιύ επέιηθην ινγηζκηθό ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο θαη είκαζηε ζε ζέζε 

λα ρξεώλνπκε όηη αθξηβώο ζέιεη ν πειάηεο. 

11. Είκαζηε κηα νηθνγελεηαθή επηρείξεζε, πνπ δίλνπκε κεγάιε ζεκαζία ζην αλζξώπηλν 

δπλακηθό καο. Επίζεο, έρνπκε πιήξσο εθζπγρξνληζηεί, ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ςπθηηθήο αιπζίδαο θαη ησλ logistics .  

 

Τν θόζηνο ησλ ππεξεζηώλ καο, επεηδή αθξηβώο όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ εμαξηάηαη από 

ηελ αθξηβή θύζε ηνπ έξγνπ (ώζηε λα κε παξαηεξνύληαη θαηλόκελα, νύηε ππεξηηκνιόγεζεο 

νύηε ππνηηκνιόγεζεο), κειεηάηαη γηα ην θαζέλα έξγν μερσξηζηά. Είκαζηε επραξίζησο ζηε 

δηάζεζή ζαο, γηα ηε θνζηνιόγεζε νπνηαζδήπνηε απαίηεζεο ηνπνζεηεζεί. 

 

Δείηε ηε ζειίδα καο www.alaskanet.gr γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο.  

 

Με εθηίκεζε 

 

Νίθνο Χαξηησλίδεο 

.  
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