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Affärsidé
PJN Logistics & Consulting är ett outsourcing företag
inom logistik, vi skall vara en neutral logistikkonsult,
förhandla frakter, vara operativ avdelning och vara en
extern logistikavdelning med vårat stora kunnande och
breda kontaktnät inom alla transportsätt.
Vi skall ge våra kunder: personlig service,
tillgänglighet, erfarenhet, kunnande, rätt lösningar &
pålitlighet på varje enskild sändning.
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Tjänster
▪

Konsulttjänster & outsourcing som t.ex förhandla frakter, sköta fraktadministrationen, kontrollera
fraktfakturorna och agera som extern logistikavdelning operativt

▪

Express produkter med mycket snabba flyg och kurirlösningar

▪

Flygtransporter

▪

Biltransport

▪

Sjöfrakt

▪

Lagring, pack och plock

▪

Tulltjänster

•

Vilka handelsdokument som behövs till olika länder

•

Transportförsäkring
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Bollplank med inköp,
ta fram
transportlösningar &
pris

VÅRA KONSULTTJÄNSTER

Bollplank med
försäljningsavdelningen ta
fram transportlösningar pris

Aviserar lagret för ankommande
varor eller för varor som skall
lastas ut

Ge information/ta fram vilka
handelsdokument som
måste finnas för export till
olika länder

Kontakt/bokar med
speditör eller
transportör

Kontrollerar
fraktfakturor

Koordinering av frakterna,
import/export eller
crosstrade

PJN olika
funktioner
”spindeln i
nätet”

Förhandlar frakter

Analys av
fraktkostnader och
logistikflöden

felaktigt debiterade
fakturor ser till att ni får
kredit
Uppföljning/status på
dem olika
sändningarna

Ser över transportförsäkringar

Rådgivning inom olika
frakt/logistik områden

Tullfrågor
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VÅRA KONSULTTJÄNSTER

Hur går det till?

Vi kommer & besöker
Er och går igenom hur
er situation ser ut i
dagsläget.

Vi tar fram lösningar
och pris och
presenterar detta.

Ni skickar oss era avtal och fakturor.
Vi gör en kostnadsfri analys om ni
betalar ett bra marknadspris. Om
det visar sig att ni har betalat för
högt pris alternativt att ni är
missnöjda med servicen så bokar vi
in nytt möte.

Vid accept vi går
igenom rutiner
tillsammans samt vilket
paket ni önskar.

Nya mötet vi går igenom om vi
skall gå vidare eller inte. Om
svaret är JA så gör vi en
behovsanalys, vilken typ av
leverantörer & lösningar man
önskar.

Vi har ett samarbete
och vi gör det enkelt
för Er!
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Lilla paketet
Kontrollerar att fakturorna
stämmer med erat avtal, och
att ni har ett
marknadsmässigt lågt, bra
pris.

VÅRA KONSULTTJÄNSTER

Mellan paketet
Tar fram fraktlösningar,
koordinerar, bokar
transporter, förhandlar priser
& kontroll av fakturor. Vi
lägger in alla fraktdokument i
portalen samt sammanställer
alla sändningar som är på
gång eller som varit så ni
enkelt kan se detta.

Stora paketet
Har kontakt med era
leverantörer & kunder när det
gäller transporterna.
Orderbevakning, kontakt med
era säljare & inköpare.
Outsourcing helt eller delvis
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Fördelar att använda PJN Logistics & Consulting
▪ Vi erbjuder prisvärda lösningar, dvs välja alternativ som ger mest för pengarna, vi går inte alltid
på lägsta pris på prislistan det kan i många fall bli dyrt i slutändan. Man får vad man betalar
för! Vi ser till att ni betalar rätt marknadspris, ni slipper göra det! Vi kör med helt öppna böcker
ni får våra leverantörsfakturor om ni önskar det.
▪ Ser även över andra villkor som tex hur många fria container dagar man har innan man
debiteras containerhyra. I många fall är det viktigare än själva sjöfrakten och det är där man
kan spara stora pengar! Rederierna och speditörerna ger låga sjöfrakter men debiterar dyra
containerhyror=högt pris totalt sett!
▪ Vi vet genom vår rutin vilka leverantörer som är bra, pålitliga och prisvärda.

▪ Ge information om sändningar och eventuella avvikelser. Ni skall inte behöva
fråga efter detta. All information om sändningarna ligger i Er portal.
▪ Personlig service, stor kunskap och erfarenhet.

▪ Alltid eftersträvar att ha bäst service, snabbast svar med lösningar och pris.
▪ Ni kan fokusera på Er kärnverksamhet och därmed få högre lönsamhet. Genom att använda
PJN Logistics & Consulting AB kan ni göra detta!
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Varför använda PJN Logistics & Consulting AB?
▪

Erfaren, kompetent och kunnig personal!

▪

Rätt pris, lösningar & pålitlighet!

▪

Förhandlar fraktkostnader och övriga villkor helt neutralt med olika
leverantörer för respektive område/transportsätt och ni slipper lägga
ned tid på detta och ni kan vara säkra på att ni betalar rätt
marknadspris!

▪

Vi blir Er leverantör av frakter, ni slipper ha flera olika leverantörer,
företag och olika kontaktpersoner. Alla sändningar med olika
dokument & priser ligger i Er portal där ni kan enkelt kan söka efter
sändningar & dokument. Ett företag en kontaktperson, enkelhet,
trygghet och spar tid!

▪

Ni kan fokusera på Er kärnverksamhet och bli ännu bättre på det och få
bättre lönsamhet!
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Tack för att du tog dig tid!

