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Háttér
A Lecico a világ egyik vezető fürdőszobai 
szaniter- és szerelvénygyártója. A több 
mint 50 országba exportáló vállalat 
kiváló hírnevét, a stílusos és elérhető árú 
szaniteráruinak köszönheti, amelyeket 
a legmagasabb színvonalú gyártási 
szabványok szerint készítenek. A vállalat 
folyamatosan minél kiválóbb minőségre 
törekszik, amellyel világszerte nagy 
elismerésre tesz szert.

Brief 
A Lecico olyan logisztikai partnert 
keresett, aki képes termékeit eljuttatni a 
vízszerelési és építkezési kereskedőkhöz 
az Egyesült Királyságban. A Lecico 
szaniterárui a tervezési és a gyártási 
folyamat egésze során kiterjedt 
minőségbiztosítási ellenőrzéseken esnek 
át. A Lecico mindenképpen hasonló 
szemléletet követő logisztikai partnert 
keresett.

A Palletways szakértelmét veszi 
igénybe a Lecico

Megoldás
A Palletways hálózatának teljesítményével és a hatékonyságnövelésben 
alkalmazott stratégiai szemléletével nyerte el a Lecico megbízását. A 
Palletways Vision 20:20 stratégiája, amely a vezető európai expressz raklapos 
fuvarozási hálózatot működtető vállalat eddigi legnagyobb beruházása 
volt, arra törekszik, hogy tovább fejlessze az üzemeltetést, még kiválóbb 
szolgáltatást nyújtson és értéket teremtsen ügyfelei számára. Ez a szemlélet 
bizonyult kifejezetten meggyőzőnek a Lecico számára. 

A Palletways partneri hálózatának szakértelmét és erőforrásait veszi igénybe 
ahhoz, hogy megfeleljen a Lecico évi 20 000 raklapot is meghaladó logisztikai 
igényének. A Bedfordhsire-ben működő H&M Distribution a Lecico egyesült 
királyságbeli fő telephelyéről a Palletways greenfordi központjába továbbítja a 
szállítmányokat. A londoni Palletways napi szinten indít nyerges vontatókat a 
Palletways midlandsi központjába, ezzel segítve a terheléskiegyenlítést. 

„Leginkább a Palletways Vision 20:20 stratégiája ragadott meg minket, 
azon belül is a Digital Information Hub elem, amellyel valós időben 
követhetjük az összes szállítmányunk státuszát. Az egyórás becsült 
érkezési idővel pedig a munkatársaink fontos időzítési információt 
kapnak, ami nélkülözhetetlen az ügyfelek kérdéseire adandó 
válaszoknál” - hangsúlyozta Seam Klemis a Lecico ellátási láncért 
felelős igazgatója. 

A Palletways Digital Information Hub a Vision 20:20 stratégia részeként 
az első olyan megoldás az iparágban, amely valós időben nyújt 
részletes működési és ügyféladatokat a folyamatok, a kommunikáció, a 
forgalomtervezés és a gépjármű-kihasználtság hatékonyságának növeléséhez.
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