
Vol estalviar despeses en la seva empresa?  
 

 
 
 

  
 

CAMPANYA, CENTRAL DE COMPRES EN TRANSPORT PER PENÍNSULA I ILLES I 
RECOMANACIONS EN LOGÍSTICA EMPRESARIAL   

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ESPECIALISTES EN GESTIÓ DE COMPRES PER EMPRESES INDUSTRIALS  
Feiz solucions  de compra, li proposa unir-se a la campanya d'estalvi en 
transport per a la distribució dels seus productes a la península i les illes. 

Campanya destinada a empreses fabricants i comercialitzadores amb distribució de 
sobres, paqueteria i grupatge paletitzat, en les àrees indicades.  
 
UNIR FORCES PER GUANYAR PODER DE NEGOCIACIÓ   

 
Agrupar els seus volums de compra amb els de la resta d'inscrits a la campanya és 

garantia d'estalvi ja que negociem pel volum total. Tractar de manera conjunta li 
permetrà treure el major benefici als actuals canvis en les tarifes i càrrecs de transport 
aconseguint estabilitat en preus per tot l'exercici 2013.  
 
RESULTATS GARANTITS EN UN CURT TERMINI D'EXECUCIÓ   
 
Amb una ràpida i completa presa de dades aconseguim la informació necessària per 

afrontar la negociació i recerca de proveïdors amb seguretat i eficàcia. 
Després de les negociacions proposem un ABC de proveïdors i fixem les condicions de 
subministrament que garanteixin el millor servei a la seva empresa. 
 
 

Termini màx. inscripció   25 Octubre 2012 

Termini execució   
 

1er mes. Presa dades inscrites   

2º mes. Negociació condicions 
Selecció ABC de proveïdors 

Presentació resultats a inscrit  

 

25 Oct-25-Des-2012 

Signatura acords amb proveidors  
25-Des-2012 / 05- Gen -

2013 

 

REMUNERACIÓ SUBJECTA A ESTALVI ACONSEGUIT  
 
Si no hi ha estalvi no hi ha remuneració, aquesta és la filosofia de la campanya. 
Estem convençuts de la millora en condicions per a la seva empresa aconseguirà i per 
això fixem un preu de servei subjecte exclusivament a l'estalvi en tarifes 
aconseguit per la seva empresa. 
 

CONDICIONS CAMPANYA  
 

Estalvi>15%    Consultar 
Estalvi entre 10 i 15%   Consultar 
Estalvi entre 5% i 10%  Consultar 

 
Nota: estalvis respecte a històric de proveïdors real mostrat per client  

 
MILLORI LA SEVA LOGÍSTICA EMPRESARIAL   

 
Com avantatge addicional a la millora de condicions, emetrem un informe amb 
propostes de millora en els processos de logística empresarial que es duen a terme. 
Això unit a la vigilància de les condicions pactades amb proveïdor durant l'any 2013 i 
canalització de reclamacions són un clar impuls a la qualitat de servei que acabaran 
percebent els seus clients. 

  

 
 
 
 
 
 
 

   
 

93 377 99 79 
 
 

 
Recopilació de dades en planta - estudi processos logístics - recomanacions de millora - prospecció de proveïdors de 1r 
nivell - definició ABC proveïdors - acord de garanties de servei - vigilància activa de compliment de condicions pactades 

 

  

Amb l'aval d'anys d'experiència treballant en el sector industrial con  

www.feiz.es 
 FEIZ, SOLUCIONES DE COMPRA S.L.  

Cornellá de Llobregat – Madrid   
www.feiz.es  
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