www.btllogistik.pl

BTL Logistik to firma specjalizująca się w kompleksowej
obsłudze Klienta z zakresu logistyki i transportu wraz
z konfekcjonowaniem i magazynowaniem towarów.
Nawiązujemy współpracę z firmami dystrybucyjnymi,
sklepami internetowymi, agencjami reklamowymi oraz
drukarniami. Dla największych drukarni w kraju prowadzimy
transport wraz z konfekcją ich materiałów oraz kolportażem
w/w materiałów do wybranych przez Klienta grup
docelowych. Naszymi partnerami są rozległe sieci handlowe,
jak i małe podmioty gospodarcze.
Sprawny transport zapewniamy dzięki współpracy z licznymi
przewoźnikami oraz firmami spedycyjnymi i kurierskimi, jak
również korzystamy z transportu własnego.
BTL Logistik zarządza kilkoma magazynami w Polsce,
a główne centrum logistyczne o powierzchni ponad 5000 m2
znajduje się we Włocławku. Nasza doświadczona kadra
pracownicza przyjmuje i wysyła transport przez całą dobę,
7 dni w tygodniu.

KURIER BTL to platforma ułatwiająca klientom nadanie
paczek przy minimalnym zaangażowaniu ich czasu. Usługa
dedykowana jest dla Klienta działającego w segmencie B2B.
Wypełniając prosty interaktywny list przewozowy, w łatwy
i szybki sposób nadacie Państwo paczkę/paletę, zamawiając
kuriera w dowolne miejsce w Polsce.
KURIER BTL to nowoczesne, bezpieczne i niedrogie
nadawanie przesyłek przez Internet. Jesteśmy dostępni 7 dni
w tygodniu, 24 godziny na dobę.
Oferujemy usługi kuriersko – spedycyjne w jednym miejscu.
Rzetelnie i z poświęceniem wypełniamy powierzone nam
zadania.
Każdy Klient traktowany jest przez nas indywidualnie,
a ofertę dopasowjemy do jego potrzeb i oczekiwań.

Kurier BTL Franczyza to pomysł na własny biznes przy
wykorzystaniu nowoczesnej platformy kurierskiej jak i ugruntowana marka na polskim rynku, potwierdzona wieloletnią
i rzetelną pracą z naszymi Klientami w zakresie wysyłek kopert, paczek i palet.
Dostarczamy przesyłki zarówno na terenie kraju, Europy
jak i całego Świata. Współpracujemy z najlepszymi sprawdzonymi przewoźnikami.
Dostęp do 12 firm kuriersko spedycyjnych w jednym panelu nadań.
Posiadamy swoje punkty nadawcze kopert, paczek i palet
a jednakże poszerzamy zakres działalności o punkty partnerskie.

Kurier BTL Franczyza to przyjazny, prosty i intuicyjny system
wraz z aplikacją smatrfonową do Obsługi Klienta.
Intuicyjny program do wyboru i zamawiania kuriera.

Kurier BTL Franczyza to:
>n
 owoczesny model współpracy z naszymi Partnerami
Biznesowymi i punktami nadań przesyłek,
> nowoczesna franczyza bez opłaty wstępnej za licencję,
> dostęp do najlepszych firm kurierskich,
>p
 rzyjazny, prosty i intuicyjny system wraz z aplikacja
smatrfonową do Obsługi Klienta,
> intuicyjny program do wyboru i zamawiania kuriera,
> k ompleksowe szkolenie pracowników oraz właścicieli
placówek,
> s tałe wsparcie organizacyjne, merytoryczne i operacyjne,
> s prawdzone sposoby pozyskiwania Klientów,
>w
 yznaczony teren z gwarancją wyłączności,
> a ranżacja lokalu na zewnątrz i we wnętrz.

Wsparcie dla franczyzobiorcy:
>O
 szacowanie potencjału nadań w punkcie.
> Weryfikacja rynku nadań paczek.
> Wsparcie handlowe przy zawieraniu umów z Klientami
nadającymi paczki (podmioty gospodarcze).
>P
 omoc w dystrybucji materiałów reklamowych.
>P
 omoc w doborze odpowiedniego kanału reklamowego.
>M
 ożliwość przystąpienia do Grupy zakupowej tworzonej przez
BTL Logistik.
> Wsparcie punktu Partnerskiego przy otwieraniu kolejnych
punktów nadań.
>C
 ykliczne szkolenia z przedstawicielami firm kurierskich
podnoszące kwalifikacje pracowników.
>P
 ełne zaangażowanie frenczyzodawcy przy dążeniu do
wspólnych celów.
>M
 iła i przyjazna atmosfera przy współpracy z franczyzodawcą.

Wademekum franszyzy w KURIERZE BTL (co potrzebujesz
aby zacząć zarabiać z Kurierem BTL):
> lokal lub miejsce w lokalu na przyjęcie paczek od Klienta,
>p
 odstawowe wyposażenie lokalu (biurko, regał, krzesło),
>p
 odstawowa waga,
>p
 odstawowa drukarka,
> k omputer z dostępem do Internetu,
> zaangażowanie franczyzobiorcy do realizowania wspólnych
celów.
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